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A K afka-per
Kié legyen Franz Kafka? Mármint az életműve. Újfent ez a 

kérdés foglalkoztatja az irodalmi közvélemény egy részét -  idő
ről időre ugyanis fellángol a vita a Max Brod-hagyaték részét 
képező Kafka-írások tulajdonjoga körül. Legutóbb izraeli akadé
mikusok törtek lándzsát nyílt levélben amellett, hogy a hagya
ték Izraelt illeti; a történet bonyolult, mindenesetre szerepet já t
szik benne az író hű barátjának egykori titkárnője és két lánya 
is, akik -  vélhetőleg pontos szabályozás hiányában -  némiképp 
nagylelkűen bántak az örökbecsű kéziratokkal (ez történik, ha 
az ember nem tartja tiszteletben íróbarátja végakaratát). Izraeli 
források egyébként már korábban jelezték: igazságtalannak 
tartják, hogy A per kéziratát a Német Irodalmi Levéltár birto
kolja, annak helye szerintük zsidó irodalmi archívumokban len
ne. Az, hogy Kafka szellemi örökségére több ország és kultúra 
is igényt tart, teljesen természetes — tudjuk, Homéroszért is hét 
város vetélkedett —, de ez az intellektuális (és talán hamarosan 
jogivá is fajuló) pereskedés ironikus módon magát az írót igazol
ja, aki még holtában is arra ítéltetett, hogy egy tisztáz(hat)atlan 
kimenetelű eljárás virtuális résztvevője legyen, értetlenül és ér
telmetlenül bolyongva a kultúrbürokrácia útvesztőjében.

Ez az ügy azonban felvet néhány, önmagán túlra mutató kér
dést is: mégpedig a szellemi tulajdonjog, a társadalmi-kulturális 
konszenzus által megőrzésre érdemesnek ítélt hagyomány bir
toklásának problémáját. Kié legyen az irodalom, lehet-e, szabad- 
e egyáltalán az utókornak „birtokolnia” az irodalmi értékeket 
-  főként olyan esetekben, amikor egy jelentős életművet létreho
zó szerző identitása, „hovatartozása” nem teljesen egyértelmű. 
Ilyenkor óhatatlanul színre lép a versengő hét város, és igyekszik 
mindegyik minél több előjogot kisajtolni vélt primátusából. (Nem 
a jogi vonatkozásokra gondolunk; bízunk az igazságszolgáltatás 
leleményességében, ha -  Josef K.-val ellentétben -  igazságossá
gában nem is.) A goethei értelemben vett egyetemes irodalmi ér
téknek minden bizonnyal egy láthatatlan Bábeli Könyvtárban 
lenne a helye, egy jogi csűrcsavarásokkal térdre nem kényszerít
hető és -  ó, felvilágosodás szent illúziója! -  elvileg mindenki szá
mára hozzáférhető Nagy Kozmikus Irodalmi Levéltárban.

Addig is viszont, Kafkára visszatérve, ne feledjük: összes 
művét németül írta, kulturális-szocializációs háttere a jó öreg 
Monarchia volt és Prágában élte le élete nagy részét (aki járt 
már a cseh fővárosban, tudja, hány bőrt húznak le erről a derék 
prágaiak). Mit is írt róla Günther Anders? „Mint zsidó, nem ta r
tozott egészen a keresztény világhoz. Mint közömbös zsidó -  mert 
ez volt eredetileg -  nem tartozott egészen a zsidókhoz. Mint né
met anyanyelvű, nem tartozott egészen a csehekhez. Mint német 
anyanyelvű zsidó, nem tartozott egészen a csehországi németek
hez. Mint csehországi lakos, nem tartozott egészen Ausztriához. 
Mint munkásbiztosítási hivatalnok, nem tartozott egészen a pol
gársághoz... De a hivatalhoz sem tartozik, mert írónak érzi ma
gát.” íróként pedig az a sorsa, hogy évtizedekkel halála után is -  
némi fekete humorral — megmutassa, merre található a Törvény 
Kapuja. Vagy kiskapuja.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-szám a 3012. 
Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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B e sz é lg e té s  S ző cs G éza k ö ltővel

Elképzelhető és valós
hatalmak
-  Beszélgetésünk előtt egy nappal az 

írástudók árulása témakörében szóltál a 
kolozsvári közönség előtt, ennek kapcsán 
jutott eszembe, hogy az írástudók felelős
sége mégiscsak az íráshoz és a tudáshoz 
kapcsolódik, egyszóval: a hagyományhoz.

-  Az írástudók feleló'ssége felől közelít
ve, valószínűleg ugyanodajutunk el, mint 
ha a spirituális, illetve a szakrális érté
kek felől közelítenénk. Minden ugyan
oda torkollik: egy képzett kaszt vagy elit, 
egy arra hivatott réteg felelőssége végső 
soron ugyanazokkal a fogalmakkal ha
tározható meg. Akár egy egyiptomi pa
pi kasztot veszünk alapul, akár egy kő
korszaki körülmények között élő törzs 
sámánjait, akár egy modern értelem
ben vett literátori vagy politikai elitet. 
Ezeknek a feladata a közösséget, amely
től ezt a mandátumot ilyen vagy olyan 
formában elnyerték, helyes válaszokhoz 
segíteni az őket ért kihívásokra.

-  Milyen kihívásokra gondolsz?

-  Ezek lehetnek természetiek vagy tör
ténelmiek, gondoljunk a háborúkra... de 
természetesen fogalmazhatunk úgy is, 
hogy a közösség a felső (az égi vagy hit
világi), meg az alsó (alvilági) erőkkel és a 
középső (evilági) hatalmak körében meg
találja önmagát és önmaga világgal való 
harmóniáját. Hogy mindezeknek a valós 
vagy képzeletbeli hatalmaknak a bonyo
lult erőterében megtalálja azokat a meg
oldásokat, azokat a válaszokat, amelyek 
szellemi, lelki, mentális egészsége meg
őrzésével biztosítják számára a túlélést,

a prosperálást, a reprodukciót, azt, hogy 
tovább éljen.

-  És éppen ehhez lenne szükség a ha
gyományra...

-  Nem hiszem, hogy a nagy hagyo
mányok megkerülhetőek. Azt gondolom: 
minden egyes hagyomány arrafelé mu
tat, hogy az emberi egzisztenciát nem le
het és nem szabad individuális tapasz
talatként és kérdésként megélni, mert 
minden szakrális, morális vagy politikai 
hagyomány -  a hellén kor misztériuma
itól a legújabb ideológiákig -  csak vala
mely közösség téridején belül nevezhető 
érvényesnek. Ez még akkor is így van, ha 
ezek az ideológiák olykor közösségellene
sek vagy közösségtagadók és maximali
zálják az egyén fontosságát. Mindebből 
azt szűrtem le mint tanulságot és ta
pasztalatot, hogy közösségtől elszakított 
ember, mondjuk egy remete elképzelhe
tő ugyan, elképzelhető egy egyszemélyes 
ethosz és életprogram, nevezzük mintá
nak... de csak mint a nagy tradíciók fő
sodrán kívüli deviáns eset vagy esemény, 
ami soha nem volt vonzó számomra. A 
hagyományok bennem a közösségi ösztö
nöket erősítették meg.

-  Ehhez, a közösségi létmódhoz kapcso
lódna a következő kérdés, mert túl azon, 
hogy elsősorban költő, író, drámaíró, fo
lyóiratszerkesztő vagy -  és még sorolhat
nám a különböző címeket, amelyeket ve
led kapcsolatban meg szokás említeni -, 
a költői kilátótornynál és vidékénél mesz- 
szebb is néztél sőt meg is szólaltál közéle

ti, közösségi kérdésekben is. Itt nem csak 
az Ellenpontokra gondolok, hanem arra, 
hogy az 1990. utáni közéletben aktív sze
repet vállaltál és még manapság is jelen 
szoktál lenni a közélet terein. Milyennek 
látod a mai magyar közéletet Erdélyben, a 
Kárpát-medencében?

-  A közéletről sok rosszat tudunk mon
dani. Ha Madáchra gondolok, először az 
athéni szín jut eszembe mint szimbolikus 
helyszín és történés, ami azt bizonyítja, 
hogy emberemlékezet óta a közélet ké
pes mérhetetlenül ostoba, primitív, go
nosz és saját érdekei elleni lenni. Ez nem 
változott mind a mai napig. Ezért szük
séges, hogy mindenfajta tudással legye
nek felvértezve a szereplői. A közéleti sze
replők nem mindig művelt, nem mindig 
bölcs emberek. Az írástudók részéről va
ló egyik lehetséges felelősségvállalási le
hetőség vagy feladat: azokat az ismerete
ket és tanulságokat közérthető és világos 
formában megfogalmazni, amelyek az 
örök humán értékek felmutatását céloz
zák. Ezeket a politika gyakran saját jel
szavaiba csomagolja. Ennek nem szabad 
megtévesztenie a művészt, az írástudót, 
a literátort, az értelmiségi kasztot. Az ó' 
feladata: anélkül, hogy belekeveredne a 
politikai adok-kapok világába és a végte
lenül leegyszerűsített üzenetek világába, 
próbálja a maguk bonyolultságában fel
dolgozni és értelmezni a múlt idejű és a 
jelen idejű valósággal kapcsolatos ismere
teit, tapasztalatait és konklúzióit. Kassák 
Lajos gondolatmenetét idézve 1940-ből -  
igazi művész egyféleképpen vehet részt a 
közéletben vagy a politikában: azzal, ha 
remekműveket ír.

-  Születtek-e manapság, mondjuk az el
múlt húsz évben remekművek a magyar 
irodalomban? Hogyan látod: adottak-e a 
feltételek ahhoz, hogy új remekművek jöj
jenek létre napjainkban?

-  Nagyon sok remekművet nem tud
nék az elmúlt húsz évből megnevez
ni, sőt, azt kell mondanom, hogy még 
ezen a húsz éven belül is, amit kiemel
kedőnek tartok, az többnyire közelebb

Szőcs Géza:
Marosvásárhelyen született 1953. augusztus 21-én. Költő', író, drámaíró, szer

kesztő, újságíró, műfordító.
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Attilával szerkesztette és terjesztette az Ellenpontok című szamizdat kiadványt. 
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avagy a huszonharmadik hóhullás (1979); A szélnek eresztett bábu (1986); Az uni
formis látogatása (1987); Kitömött utcák, hegedűk (1988); A sirálybőr cipő (1989); 
Históriák a küszöb alól (1990); A vendégszerető avagy Szindbád Marienbadban 
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A magyar ember és a zombi (2003.); Az allegóriás ember (2003.); Liberté 1956 (2006); 
Limpopo (2007); Beszéd a palackból (2008)\ Amikor fordul az ezred (Beszélgetőkönyv 
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van a nyolcvanas-kilencvenes évek for
dulójához. A húsz év első néhány évé
re esnek ezek a kiemelkedőbb művek, és 
azt gondolom, hogy a magyar irodalom
ban a nagy öregek távozásával keletke
zett űrt még nem sikerült betölteni. Azok 
a sztárok, akiket a celebgyártás legpri
mitívebb módszereivel próbálnak klasz- 
szikusként legyűrni a torkunkon, csak 
szezonklasszikusok. Nagyon rövid idő 
elteltével kiderül, hogy milyen ingatag 
alapú az értékfedezete annak, amit őket 
felkapva kreáltak belőlük. Úgy fogal
mazhatnék, hogy nem csak a közgazdá
szok és a pénzügyi szakemberek világát 
tudták néhányan félrevezetni az úgyne
vezett pénzügyi buborékokkal, hanem 
ilyen buborékok keletkeztek az esztéti
kai piacon is, és nem csak a magyaron. 
De miután most a magyarról beszéltünk, 
hadd mondjam el azt, hogy ahány remek
mű született ezelőtt száz évvel, vagy ez
előtt hetven évvel, egy évtizeden, fél év
tizeden, vagy olykor egyetlen éven belül, 
ez a mérhetetlen gazdagsága és lenyűgö
ző sokfélesége a magyar irodalomnak -  
maradjunk csak az irodalomnál -  már 
megismételhetetlennek látszik. Nem jön 
már el olyan idő, vagy ha eljön, nem egy
hamar, amikor egyszerre vagy egymás 
után publikál kötetet Ady Endre, Babits, 
Kosztolányi, vagy Móricz vagy Krúdy 
vagy Karinthy, vagy Füst Milán, vagy

-  Lépjünk át a magyar kultúra közvet
len köreinél tágabb terekbe is, hiszen a ki
tekintés, a kapcsolattartás, úgy tűnik, igen 
fontos a számodra, ezt jelzik a dunai kon
föderációról vagy Königsberg különleges 
státusáról írott kiáltványaid.

-  A magyar univerzum leszakadóban 
van az európai történésekről. Amilyen 
központi helyen fekszik az ország Európa 
térképén, olyan jelentéktelenné lett a sze
repe, olyan észrevehetetlen a jelenléte 
a nagy európai és világ-történésekben. 
Mondhatnék ilyeneket meg hasonlókat, 
mert valóban ez a véleményem. Mégis, 
amikor egy-egy ilyen tervezet vagy öt
let megszületik, ezek nem mint elméle
ti konstrukciók születnek meg, hanem 
spontánul, ösztönösen. Úgy éreztem, hogy 
addig nincs minden rendben Európában, 
amíg Königsberg továbbra is el van föl
delve Kalinyingrád alá, mint egy kelle
metlen holttest.

-  Számos mítosz, anekdota terjed rólad, 
te magad is hozzájárultál egy-két mítosz 
továbbépítéséhez, mint tetted például az 
ismeretlen Radnóti-kézirátokkal. Mi lett 
ezeknek a sorsa?

-  A Radnóti-kéziratok, amelyeket 
Reinhold Alfrédtől kaptam, zsengék vol
tak, és az volt a meggyőződésem, hogy

József Attila, vagy Szentkuthy Miklós. 
Vagy írja műveit Hamvas Béla, jelzem, 
az íróasztalfióknak. És itt már a magyar 
értéktudat anomáliái felé mozdult el a 
beszélgetésünk, mert kétféleképpen mű
ködhet rosszul egy kritikai tudat: úgy, ha 
mindenféle bóvlit érték gyanánt mutat 
föl, és bemagyarázza, hogy az egy időt
álló érték, aere perennius, zsolozsmázza. 
Eközben pedig fontos értékek rejtve ma
radnak. Kiszorítják őket az ál és a ha
mis, a pszeudo értékek. De a kettő nem 
feltétlenül függ össze, sőt, alapjában vé
ve két egymástól független mozgásról, il
letve értékvakságról beszélhetünk.

egészen biztosan ismeri őket Radnóti öz
vegye is, meg azok az irodalomtörténé
szek, akik az életművel foglalkoznak. 
Úgy ítéltem meg: nem adnának hozzá 
semmit a Radnótiról alkotott képünkhöz.

-  Mennyire fontosak számodra a társ
művészetek, a film, a képzőművészet, vagy 
például a zene?

— Nagyon. Vagy egyetlen szóban vála
szol erre az ember, vagy pedig könyvet, 
több könyvet is kellene írnom arról, hogy 
a zene, a képzőművészet, a film számom
ra mit jelentenek. Mindig nagy hatással

voltak rám azok a virtuális valóságok, 
amelyeket egy-egy remekmű köré ren
deztem el magamban, egy zenemű vagy 
egy festmény kapcsán. Olyannak tekin
tem ezeket a műveket, mint egy ablakot, 
amelyen be tudok pillantani egy szobába, 
ugyanakkor mindazt, ami a lakás adott 
szobáján túl van, a benne élők életével 
együtt -  én kreáltam hozzá. Magamban 
folytattam a szereplők életét, megpróbál
tam kitapogatni életük korábbi szakasza
inak a sorsvonalait, vagy zenénél azokat 
az esztétikai üzeneteket vagy egziszten
ciális értelmeket, amelyek benne foglal
tatnak egy zeneműben. Ahogyan egy ze
neművet mindig egy tágabb, általunk 
létrehozott kontextuson belül próbálunk 
értelmezni. Olyan ez, mint amikor va
lamely könyv közepén beleolvasunk egy 
mondatba, és megpróbálunk e köré egy 
valóságot építeni. Azután, amikor a szö
veget elejétől olvasva jutunk el ahhoz a 
mondathoz, összehasonlítjuk a kettőt... 
de amiről én beszéltem, az nem ilyesfaj
tajáték, hanem egy módja annak, hogy a 
műalkotást apercipiáljam.

-  „Nem készült el semmi, de minden ké
szül” -  nyilatkoztod egy interjúban, több 
mint tíz évvel ezelőtt. Most milyen mű ké
szülődik éppen?

-  Azt mondják rólam, hogy könnyen 
írok, de ez csak bizonyos feltételek között 
igaz. A regény például olyan műfaj, amely
ről azt gondoltam: nem nekem való, és 
nemigen fogok valaha is regényt írni, mi
után már egész fiatalon túl voltam egy re
génykísérleten. Három évvel ezelőtt, egy 
tengerparti vakáció alkalmával nekifog
tam valaminek, amiből aztán regény ke
rekedett ki, amely egyébként nem is fe
lel meg a klasszikus feltételeknek — ez a 
Limpopo, amit körülbelül három hónap 
alatt írtam. Azt mondhatjuk: könnyen ír
tam. Nem sokkal később nekifogtam egy 
újabb regénynek, amit rendkívül izgal
masnak éreztem és nem kis kedvvel írtam 
meg az első fejezeteket, de úgy hozta az 
élet, hogy néhány hétig nem volt lehetsé
ges vele foglalkoznom. Amikor újrakezd
tem, már nem éreztem magamban azt 
a lendületet, engem is utaztató sodrást, 
amellyel a Limpopot sikerült végigvin
nem. Ez a regény tehát ott maradt cson
kán, mintegy cáfolva azt az állítást, hogy 
könnyen írnék.

-  A könnyen vagy nehezen írhatók közül 
most éppen mi került leginkább előtérbe?

-  Ami az aktuális dolgokat illeti: Farkas 
Wellmann Endrével elkezdtük az életmű
veim (értem ezen: az irodalmi, a politikai, 
az újságírói stb.) feldolgozását. Olykor az 
az érzésem, hogy ennyi fáradsággal új mű
veket kéne létrehozni, nem az eddigieket 
értelmezni ezzel, hogy egyfajta ösvényt 
vágjunk közöttük, igyekezve fogódzókat 
adni az érdeklődők számára. Hajlamos 
vagyok azt mondani, hogy csak a mű szá
mít, s ha megszületett -  el kell engednünk 
a kezét, nem foglalkozva vele többé.

KARÁCSONYI ZSOLT
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KEN ÉZ FERENC

G yerm ekrajzok
A  m e g e v e t t  s z a k á c s  m e s é j e

Az a kétezer fogoly ott,
a tajgában, hóban, fagyban,
tömött sorokban, körkörösen
az óriási kondér körül,
azok közül mesélhette valaki,
hát mindenesetre eléggé
szörnyűséges volt elképzelni,
ahogy a szakács katonamundérostól
egyszercsak hirtelen alábukik
a kondér száján a létra tetejétóí,
mert hogy olyan nagy volt
a kondér, hogy három-négy létra
volt oldalról nekitámasztva,
annak a tetején álltak a kisegítők,
s akkor a szakács egyszercsak, hirtelen eltűnt
a fortyogó gőzben, a füles sapka
még meglibbent a lében,
itt-ott még kivillant egy-két
rézgomb is a gőzből, párából,
persze, arról szó sincs, hogy
a foglyok szántszándékkal
belökték, vagy pláne, hogy
belefőzték volna, a tény
csak annyi, hogy a szakácsot
ott, ködben, párában, a létra
tetején látták utoljára, ám
ezt a foglyok maguk is,
csak sokkal későbben, már
jóval a laktató ebéd után
úgy estefelé hallották,
amolyan mendemondaként
járt a hír barakkról barakkra
az esti órákban, a több száz
elcsendesedett tajgai fogoly
hálójában, miután elmondta
ki-ki a maga esti imáját,
a maga istenéhez, a
maga onnan ezer kilométerekre
alvó családjáért.
Egyesek persze azt állították, 
hogy még tán ettek is 
a szakácsból a foglyok.
Én legalábbis így hallottam -  
mondta édesapám.

A kispap a búzatábla közepén
Hogy lengett, 
lengett a búzatábla, 
amikor a kispap kiemelkedett 
a közepéből,
csak úgy lengett, lengett 
a búzatábla körülötte, 
mintha a föld alól, mondhatni 
a pokolból bukkant volna elő, 
ki volt vörösödve, 
a lengő búzatenger közepén 
ott állt, szétcsapott karral, 
mintha csak fel akarna röppenni 
onnan, álltunk klottgatyánkban 
a Körös-csatorna partján s néztük, 
amint a kispap megpróbált valahogy 
úrrá lenni a hatalmas búzatáblán, 
s mindegyre eltűnt, alábukott újra, 
eltűnt, alábukott 
a sárgálló búzatenger közepén, 
s akkor már sejtettük, 
hogy ott a közepén, miért 
leng, leng úgy, olyan finoman,

az a búzatábla, s 
miért ölelkeznek 
a búzakalászok.

A  n a g y k a s t é l y  c s i l l a g á s z a

Az alvó galambok 
félvállal nekidűlve 
a galambdúc falának

az alvó inasok 
zsebükből ernyedten 
lóg ki a parittya

alszik alszik 
a Rózsakirályné 
alszik alszik 
a Rózsakirály

szobáról szobára haladva 
egyre bennebb 
túl minden ajtón

zörgetek zörgetem 
az utolsó ajtót

látom jól: fenn a toronyszobában 
nagy szelet lekváros kenyeret 
eszik a csillagász

az imént fedezett fel 
egy kisbolygót 
és nagyon megéhezett

a távcsövet visszafordítja a földre 
nézi odalenn a poros akácokat 
az üres disznóólakat

a kisbolygót pedig 
a szalonnáról fogom elnevezni 
somolyog a csillagász.

Z i m a n k ó  I b o l y a  v e r s e k e t  í r t

Zimankó Ibolya verseket írt 
verseket írt 
a faliújságba

s verseket írt a szívünkbe is 
két hosszú copfjával 
írta a verset

Nagy piros betűkkel
írta a verset nagy piros betűkkel
a faliújságba

a szívünkbe meg feketét írt
csupa-csupa
fekete verset

Aztán egy őszön 
megelégeltük a csupa-csupa 
fekete verset

két hajfonatát lenyisszantottuk 
s az avarral együtt 
elégettük

Több verset nem írt Zimankó Ibolya 
több verset nem írt 
a szívünkbe soha

S aztán már nem is emlékeztünk Ibolyára 
csak a két copfjára 
csak a két copfjára.

A tanulószoba miliője
Három szekrény
két ruhás
és egy fehérneműs

két nagyágy 
a nagyágyak végénél 
egy sezlon

a két utcai ablak között 
egy tükörasztalka 
horgolt csipketerítőkkel

az ablakból
a kissé lejtős Aranyér-utcára 
látni

az utca előtti téren 
Hohotya bácsi kovácsműhelye

egyszer csak lódobogás hallatszik 
a tér megtelik
negyvennyolcas huszárokkal

egy egész huszárezred 
nyüzsög a téren 
lovakkal lobogókkal

Hohotya bácsi a fejét fogja
nem tudok ennyi lovat megpatkolni
jajveszékel Hohotya bácsi

De muszáj -  mondja egy kisfiú 
aki átszaladt a szemközti házból 
mert különben elbukik a forradalom

A kezében történelemkönyv 
sebesen lapozza

s mire észbe kap 
a naptárak már 
az 1950-es éveket írják.

Ajtóban a modern idők
A részeges Csicsirics doktor 
elvette a szép tornatanárnőt, 
a Kovács-fiúból Covaciu néven 
aligazgató lett,
Dróth Mancikáék elköltöztek 
a városból (titokzatos 
körülmények között), 
az ócskapiacon megjelentek 
az első régi pénzek, 
az iskolázatlan Suciu-bácsit 
kirakták a rendőrségről, 
a városháza zöld ablakait, 
ajtóit átfestették sárgára, 
a Brenner-üzletet felszámolták, 
megnyílt az első önkiszolgáló, 
a városi labdarúgó csapat 
kikapott a szomszéd falu 
csapatától,
porcelánhalak és papagájok 
özönlöttek el az üzlet polcait, 
beindult az első szabász
tanfolyam, a pénteki 
nagyvásárok alkalmával, 
szütyőiket a földre dobva, 
a betódult falusiak 
öt-hat „Női szeszélyt” ettek meg 
fejenként 
a vinilin-terítős 
Café Bárban.
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CSÚFHISTÓRIÁK
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Öreges
Farkasnak, Zoltánnak

Ha majd vén leszek és magabiztos, 
miként egy hibátlan hexaméter, 
s ülök bambán és részvétlenül, 
diófám alatt napkeltére várva, 
mely reggelente halom hírt hoz 
pörgő betűkkel, szóval, képpel, 
hogy ne csüggedjek kívül-belül,

mert érc soraim tárt karokkal várja 
az Öreg Költők Antológiája... —  

szóval ha nyár lesz, mert azt kedvelem, 
s nem hull levél, és minden óra: kezdet, 
s ébred az é n , n e k e m , e n g e m , v e le m ,  
s valódi hajnali jázm inok lengedeznek, 
és élek, és páráll a piros cseréptető, 
madár csirren -  vagy ami annak nevezhető -, 

é s  lá to m :  a  k e r te n  a l á b a l l a g  f a k ó  
s z a k á l l á t  l e n g e tv e  a  M in d e n h a tó ,  
k i t  m a g y a r u l  A r a n y  J á n o s n a k  n e v e z n e k  -  

—  a k k o r  v o n o k  f ö l  j e l v é n y t ,  lo b o g ó t ,  
s nem osztozom többé semmi kincsen, 
csak istenemmel, aki nem van vagy volt, 
hanem csak óv, ha kell: nem nincsen.

S  ifjúságom már távoli, m int egy palack 
remekbe hűtött k r e p k a j a  v o d k a ; 
s rosszul zártak be-ki engem! -  a falak 
kürtszóra omlanak, ím, rogynak darabokra, 

m int a hétszentséges, örök birodalmak!
/Vagy miként -  a n n o .. .  -  a  K u r v a  é l e t  kocsma./ 
Induljatok, várlak, vetni szót, magot.
Itt mindenki meghal, de senki sem halott. 
Süvítnek a szelek, de senki sem árva.
Közelgő híretek a kaput kitárja.

2010. január 27.

Erdős I. Pál grafikája

O bsitos

Gáládul támadtak, elmondhatom, 
a fülig fegyverzett amerikaiak,
Otopeniben, hol most az ország légikapuja, 
ám akkoriban még néhány jóivó, jókártyás 
repülőtiszttel konyakoztunk bőszen, az ókorban, 
barátságos meleg kaszárnyában, 
ezerkilencszázhatvanhét nyarán.

E s c o r t  csapat volt, afféle tiszta elit,
s csak olyankor szálltak föl remek MIGjeikkel,
ha vendég jö tt nyelvcsókra honunkba,
mondjuk Todor Zsivkov,
vagy Honecker elvtárs, vagy ehhez hasonló —
szóval csupa dalia, őszülő halánték,
nők álma valahány, krokodilbőr buksza,
s kedveltek minket: -  Költők? Hallja, ezredes?!
De pókerben nullák. S  most hová rohantok ? -  
-  Vizsgázni, jelentem. Győzni! Tündökölni!
Vár bennünket zordon vizsgatiszti kar.
De osszatok! Addig  is!

S  akkor vertem meg az ordas yankee bandát.
Ádázak voltak ám, rút mordályaikkal!
Vezényeltem hősnek született szakaszom, 
m ind derék vitéz,
úgy lőttek, akár az isten, töltény nélkül, 
tatata! -  Vérszag, elszántság mindenütt, 
hol apáink... -  pardon! -, kollégák vére foly.
Zenészek, tanárok, hajlékony színészbojtárok, 
Nagypista, Horváth, Szövérdi, Kerekes -  
egész raj jövendő román tartalékos...

Ránk azóta hiába ront orvul az ellen:
Itt nem törnek át! —  S  a magas vizsgáztatók 
örök katzenjammerban hűsölnek a bájos erdőszélen, 
kínjukban sikamlós balkáni vicceket eregetve, 
míg végül -  Na mi lesz már!? -  csattan egyikük

atyáskodón.
Ma is meghal bennem a töprengés, jelentek:
A  csatának vége, az agresszor fejvesztve...
O m n ia  v in c i t  a m o r !  —  vagy, katonásabban: 
Mindent lebír a hazaszeretet!
S  mindig győzünk. Kitűnő! Tízes! Jeles!
Várj válladra csillagot, e le v  K irály- 

Nehéz a szolgálat, s a mundér becsülete.
A z áldozat.
Már a kártyázó cimborákat, gondolom, idő takarja. 
Égbe fúródtak vadászgépeikkel az Otopeni-i hősök, 
ott röpködnek -  S a lu t!  e földön nincsen számukra hely. 
Dicső szakaszom is fényképkeretben, mivel 
-  említettem talán -  legyőztük Amerikát.

Nyugodjatok hát, édeseim, ezen pár soraimat zárom, 
fiatok, bátyátok, szeretőtök jól van, 
rátok gondol, s nem bántja őt m ié r t ,  s e  m iv é g r e .  
Sokra viszi még áldásotokkal.
S  az R N K  örökre meg van védve.

2010. február 8-13.
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A zárt tér metafizikája
„Romboljátok le ezt a templomot, 
és három nap alatt felépítem”

János evangéliuma

Marin Sorescu A sekrestyés című drá
májának főszereplője, akárcsak Apáczai 
a Tornyot választókban, egyetlenegy 
szimbolikus térbeli képződménnyel, a 
katedrálissal szembesül, amelynek őr
zője és foglya is egyben. Itt is, akárcsak 
a Tornyot választok esetében, bonyolult, 
több szinten is megnyilvánuló jelkép- 
rendszerről beszélhetünk. A katedrális 
nem csupán egy adott kor és egy adott 
kultúra szimbóluma, de üressége olyan 
jelzőket is társít hozzá, mint a kiürült, a 
magára hagyott, hiszen nem töltik meg 
a hívek; ha lenne is papja, nem lenne ki
nek prédikálni. Az egyetlen szereplő, aki 
a sekrestyésen kívül megjelenik, az őr — 
süket.

A tér, hangsúlyozottan metafizikus tér, 
egy katedrális tere, amely akár gótikus is 
lehetne, mindenesetre, a szerzői utasítás 
szerint rozettáján az idősebb Brueghel 
négy évszaka látható, de mindenképpen 
olyan tér, amelyben egyetlenegy lélek ta
lálható. Ezért úgy is értelmezhető a drá
ma egésze, mint a testből kitörni vágyó 
lélek drámája, ami, mint később meglát
juk, az ima által valósulhat meg.

Apáczainak imára van szüksége ah
hoz, hogy meglelje a profán „arénából” 
kivezető utat a számára legkedvesebb, 
leginkább otthonos, személyes tér felé, 
Sorescu főszereplője számára a tér adva 
van, nem kell keresnie, tornyot választa
nia, a választás kérdése nem ilyenformán 
merül fel.

Elgondolkodtató, hogy Sorescu mind
három „metafizikus” darabja szoros ösz- 
szefüggésben áll a testtel, mindhárom a 
testből való kiszabadulásról szól. A Jónás 
esetében ez még természetes, természeti 
test, a trilógia második részében már épí
tett testről beszélhetünk, míg a harma
dik részben az anyaölből való kiszabadu
lás tematizálódik. Talán itt, a sekrestyés 
történetében áll Sorescu a legközelebb 
ahhoz a keresztény eszméhez, amely a 
testet templomnak, a templomot testnek 
tekinti. Az adott helyzetből, a testen be
lüli létből csupán a felfelé irányuló cse
lekvés jelenthet kiutat, ez pedig ebben 
a drámában nem más, mint a gyertyák 
meggyújtása: lángjuk az ég felé tör, füst
jük befeketíti a fehér falakat.

A helyzet már első látásra abszurd, 
mert az időn kívül játszódik, mégis való
ságos térben, egy katedrálisban, amit év
századokkal azelőtt építettek, de el is fe
lejtettek közvetlenül a befejezése után. 
Személyre szabott ez a katedrális, hi
szen, miként ezt a főszereplő be is vall
ja, ő csak egy önkéntes sekrestyés: „senki 
sem jelölt ki, hogy sekrestyés legyek itt, 
hirtelen felébredtem... csak úgy... fölösle
gesen. Ahogy ez lenni szokott... az önje
löltségeknél.”1

De éppen az önkéntesség által válik 
a szerep személyessé, a katedrális pedig 
olyan szorosan kapcsolódik a sekrestyés 
személyéhez, mint a páncél a teknősbé
kához.

A tér tehát testnek tekinthető, olyan 
élő matériának, amelyben a lélek keresi 
önmagát, önnön célját és a térből, vagy
is a testből kivezető utat. A Sorescu ál
tal létrehozott drámabeli térkonstrukció 
olyan emberi testként definiálható, mely
nek belsejében a szereplő magát a lelket 
jeleníti meg.

Amíg a teknősbéka-metafora a vi
lág alapjaira, a világ keletkezésére utal, 
a katedrális a világ végét, legalábbis 
egy adott világ végét jelzi, úgy is mint 
utolsó katedrális, amelyben a sekres
tyés az utolsó ember. Mint látjuk, itt is, 
akárcsak a Jónásban, a világ számos 
(jelentés)rétegből tevődik össze, ám amíg 
Jónás csupán egy egyszerű halász, addig 
a sekrestyés már jóval közelebb áll az ér
telmiségi típusához.

A katedrális testének antropomorf 
jellegét alátámasztja a darab második 
képének legelején felbukkanó metafo
ra is: „Mintha a fű  rátámadna a falra 
és áthatolna rajta. Mint a nyilak Szent 
Sebestyénen.”2 A katedrális testén be
lüli cselekvés célja a falak befeketítése, 
elhasználása -  a helyzet abszurditása 
és egyedisége abban áll, hogy amíg más 
katedrálisok esetében erre évszázadok, 
valamint az évszázadok alatt elégetett 
hihetetlen mennyiségű gyertya álltak 
rendelkezésre, itt egyetlen emberöltő- 
nyi idő alatt kell véghezvinni a művet, 
ami nem más, mint az elmúló idő érzé
keltetése.

Az elfelejtett katedrálison belül las
san elfogy a mozgáshoz, az élethez szük
séges levegő, és a sekrestyés, akárcsak a 
Föld, amely két fényforrás közötti űrben 
helyezkedik el, legvégül kilép a meg
szokott földi lét keretei közül, hiszen a 
süket őr (a vak sors közeli rokona?) ál
tal eltávolított állványzat összedől, ám a 
sekrestyés továbbra is ott marad a ka
tedrális mennyezete alatt lebegve.

A nem szokványos helyzetre a sek
restyés sem talál szokványos választ. 
Amikor kilép a katedrálisból, és Isten 
helyett csak a világot látja saját jobb és 
bal oldalán, egyetlen út marad a számá
ra, hogy a katedrális teljes befeketíté
se érdekében ő maga is lánggá -  ha úgy 
tetszik, öngyilkossá, ha úgy tetszik: át
szellemült anyaggá, lángoló lélekké ala
kuljon át.

Sorescu nem hagyja, hogy csupán 
egyetlen megközelítési mód érvényesül
hessen -  a dráma utolsó mondatait úgy is 
értelmezhetjük:

1. mint a sekrestyés megistenülését.
2. mint Istenhez való visszatérést.
3. mint az Istennel való azonosulást.
4. mint teljes eltávolodást az Istentől, 

azzal, hogy önmagát Istennek hiszi.

„Mert senki sincs már fölöttem. Én pe
dig, akárcsak te, lebegek, Uram, a felhők 
fölött.

-  (Megvilágosodik.) És akárcsak te, 
már én sem tudok lezuhanni. A világ itt 
van a jobb és a bal oldalamon. Én pedig 
középen...

-  (Megérti.) Tehát...
-  (Kiáltva.) Én!
-  (Sírva.) Tehát... sajnálom önmaga

mat is. (Szünet.)
-  És ezt a gyertyadarabkát is... Hadd 

lám, jó-e még valamire...
-  (Meggyújtja ruháit.) Hagyom, hogy 

égjenek... egészen végig... Jólesik a szí
vemnek...

(Odafenn már csak egy máglya ég, fan
tasztikus fényeket szórva a fekete katedrá- 
lisra.)

-  Jólesik... a... szívemnek...

Függöny”3

Sorescu számos kaput hagy tehát nyit
va a különböző értelmezéseknek, és ez 
nem csupán A sekrestyésre vonatkozik, 
hanem a metafizikus trilógia két másik 
darabjára is, amelyeknek záróakkord
jaira ugyancsak egyfajta poliszémikus- 
ság és „lebegtetés” jellemző, ellentétben 
Páskándi történelmi drámáival, ame
lyekre ugyancsak jellemző az, hogy a 
dráma szereplőinek sorsa lezáratlan ma
rad, de ennek ellenére sejteni lehet a tra
gikus jövendőt.

A dráma lezárt vagy „lebegtetett”, nyit
va hagyott volta meghatározza a dráma
forma egészét. A nyitott drámaforma és 
annak mértéke, meghatározója lehet an
nak, hogy az adott dráma kapcsán meny
nyire beszélhetünk abszurd drámáról.

(részlet egy hosszabb tanulmányból)

J e g y z e te k

1„nu mi-a spus nimeni să fiu paracli
ser aici, eu m-am trezit, dintr-o dată... 
aşa... degeaba. Cum se întâmplă... auto- 
ungerile.” -  Sorescu, Marin. Ieşirea prin 
cer. Teatru comentat. Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1984., p. 66.

2„Parcă iarba de-afară dă năvală prin 
zid, creşte prin zid. Ca săgeţile prin Sfîntul 
Sebastian.” -  Id.mű: p. 73.

3„Căci nu mai e nimeni mai sus decât mine. 
Iar eu plutesc, Doamne, pe nori, ca tine.

-  (Revelaţie.) Şi nu mai pot să cad, ca şi 
tine. Lumea e de-a dreapta şi de-a stânga 
mea. Iar eu sunt în mijloc...

-  (înţelegând) Atunci...
-  (Strigă.) Eu!
-  (Plângând.) Atunci... îmi pare rău şi de 

mine. (Pauză)
-  Şi mucul ăsta de lumânare... Să văd dacă 

mai e bun de ceva...
-  (îşi aprinde veşmintele) O să-l las să 

ardă... Până la capăt... Aşa, de sufletul meu...
(Sus nu mai e decât un rug, aruncând 

lumini fantastice peste catedrala neagră.)

-  Aşa... de sufletul... meu.
Cortina”

In.: Id. mű: p.86.
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A tudni
vágyó
embernek
Kedves Áron,

nyolcvanadik születésnapodra íródik ez 
a levél, közös barátunk, Lászlóffy Ali ül 
mellettem, ő fogja a laptopot. Ebbó'l is lát
hatod, mennyi idő telt el legutóbbi (vala
melyik budapesti könyvheti?) találkozá
sunk óta. És mennyi -  közel egy év -  Ali 
halála óta. Ő a ceruzát letette, mi még 
nem, legfeljebb (néha) kényszerűen átvál
tunk az eszközök használatában. Szóval 
Alival együtt írom ezeket a sorokat, mond
hatnám, az O nevében (ha volna, ha lehet
ne engedélyem Tőle). Ha élne, biztosan 
Ő köszöntene most Téged, jobban ismeri 
életművedet, többet lehettetek együtt, a 
hollandiai Mikesen meg másutt.

Mégis együtt írunk, és ezt az Ariadné 
Könyvek polcának köszönhetem. Nem 
most találom ki, így igaz, engem is meg
lepett, hogy amikor levettem Noé könyvei 
című, nálunk, a Korunk, illetve a Komp- 
Press kiadásában még 1999-ben meg
jelent köteted, közvetlenül mellette volt 
az Alié, A Jerikói trombitás, 1994-ből. És 
újabb meglepetések értek, ugyanis már 
nem emlékeztem rá, hogy a Te esszé- és 
tanulmányköteted elé Lászlóffy-beveze- 
tőt tettünk, a Noé könyveiben pedig Te 
írsz A jerikói trombitásról. A kölcsönös 
szövegekből szeretet és értés szól.

Most persze csak az Ali-féle bevezető
ből idézek, mert hát Téged ünnepiünk. 
"A merengő professzorról" szóló gondola
tok ezzel a mondattal kezdődnek: „A poé
ta doctus helyett a professor poeticus be
sorolást, kulturális fokozatot vezetném 
be legszívesebben vele kapcsolatban, ki
nek szíve folyamatosan ver, sorozatban 
dobban egyet-egyet azért a holland hazá
ért, ahol élete eddigi háromnegyedében 
otthonra lelt, családokat alapított azért 
a francia kultúráért, melynek szolgálata 
életművének egyik fő vonalát teszi ki, és 
nyilván szegedi szülőföldjéért, valamint 
Erdélyért, ahonnan ősei vétettek, kikül
dettek.” Folytathatnám az idézetet „a töl
tőtoll Szent Györgyei”-ről, több tengeren
túli egyetemi munkádról, a Mikes Kör 
egyik alapítójáról. Persze, hozzá kellene 
tennem azt is, amit én gyűjtöttem ösz- 
sze könyveidről, könyveidből, elsősorban 
a világirodalom klasszikus vagy újabb 
nagyjairól meg a magyarokról. Hosszú 
volna a sor, ezért most csak egyet, szin
tén erdélyi vonatkozásút emelek ide: ér
ző-értő elemzésedet a diktatúrabeli egyik 
jelentős prózaírónk, Pusztai János két re
gényéről, A seregről és a Zsé birtokáról, 
Bretterre is hivatkozva. Te, Áron, mindig 
kíváncsian figyelted, mi jelentős születik 
nálunk, felvilágosítást, könyveket kértél. 
És amit érdemesnek találtál, arról

írtál is, akár világirodalmi párhuza
mokat vonva, nagylelkűen, de beleér- 
zéssel. Hát ezt is meg kell köszönnünk 
Neked.

Mostanában sokat vagyok Alival, 
a Korunk 1957-beli újraindulásáról 
írok, az első évekről (1965 márciusig, a 
Gheorghiu-Dej — Ceausescu váltás hó
napjáig, amikor szétverték, természete
sen, ígéretesnek indult modernség-szá
munkat). Ebben persze Ali barátunk is 
szerepelt volna, mint ahogy azokban az 
években és később is, a legutóbbi idő
kig meglehetősen sűrűn. Ha elkészül a 
könyv, Á Korunk kapui (egyelőre az első 
kötet), feltétlenül elküldöm Neked. Már 
csak Aladár miatt is. Az újraolvasás, Te 
már csak tudod, mindig érdekes tanulsá
gokkal jár.

Lászlóffy Aladár viszont nem tűnik el 
a felgyorsult időben, ezt feltétlenül, hi
szem. Közös barátunk, akinek a nevében 
is köszöntelek, nagy költő volt, és ha nem 
is hibátlan ember, olyan, akire fontos 

dolgokban számítani lehetett. Látod, 
engem most is kisegített.

Baráti szeretettel üdvözöl

Kántor Lajos.

KIBÉDI VARGA ÁRON  

M ákony
Sirályok és pávák álmait kutatom, -  
néha mint Kepler konok képletekkel, 
számok és távlatok hideg ösvényein, -  
máskor részegen, vöröslő bor és vöröslő

alkonyat
téli melegében. Elkékül ilyenkor 
a megtömött föld, a lezárt természet 
jóllakott ágya s szakadva omlanak 
túlhevített érvek, együgyű bánatok.
Zizeg a táncos levegő, fehér 
orgonák nőnek a látóhatáron: 
szédülő hangszer fekete ég alatt, 
málló torony és zengzetes alagút 
az illatos végtelenségbe, -  
sirályok és pávák bomló álmait 
fejtem lázasan a meddő időbe.

Poézis
Asszony nélkül nincsen poézis 
bűn nélkül nincsen asszony 
hold nélkül nincsen bűn 
asszony bűn telihold poézis!

Hánytorgó éjszakák 
holdra hágó asszonyok 
holdra leső bűnök 
áldozatos leselkedő poézis!

Befelé csurgó
kövér gyötrelmek
habos éjszakák
habzó teliholdak
fondorlatos asszonyleső poézis!

Versek a Téged  c ik lusból
H ol keressem  a z t  a m i szebb  a  szép n él
hol van tisztább szín a fehérnél 
járok hang és izom nélkül 
a mozgás határait járom

Tegnap éles vonalakat láttam 
tegnap sírtak a vadállatok

Kibédi Varga Áron

de meghiúsítom a szenvedés árnyékát -  
a formák közül az idő kiemel

A fehérnél is tisztább a levegő 
a szépnél is szebb az átlátszó semmi 
azt szeretem ami árnyék nélkül való 
az ismeretlen Istent szeretem

* * *

F eln éz a  m ez te le n  ég re
mindenki olvassa a halhatatlanságot 
világos megfejthető szöveg 
egyenletesen áttetsző kék 
ábrák és jelek dús temetője

most vizekre néz le vizek alá 
ott is győz ott is olvas 
megfejti a zöldeskék halált 
egyenletesen gazdagodik

néz hangja megsokasodik 
istenek karolják
könyv nélkül is tudja már idejét 
a halhatatlanságba belenyugszik

* * *

O d a á t  j á r t  K e lem en
szófogadó özvegyek várták 
három igazságra fektették

Vályúból itatták a hajnalt 
hősök mérkőztek az árokban 
hullott rájuk az áldás

Az este elűzte a hajnalt 
jött vadász és jött kocsmáros 
szófogadó derék fajta

Felkerekedett Kelemen 
sarkon fordult hahotázott 
igazságaiból kibontakozott

Sokan kérdezték feltámad-e még 
erre nem illik versben felelni 
ballada kell ide váltig ezt hajtogatta
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SZENDRŐI CSABA S z ív s é r v

S zu v e n - ír  s e b e k re
Tűnik ez távolba, sötétül, vánkosba 
süpped el, tűnjek el, mint illanékony 
kámfora, kínfa tövében gúnyos ölebét 
vicsorító szökevény csíkos ingében, 
poshadt véred szürcsölöm, gargálizálom, 
majd ha jobb lesz, felteszem kezem, 
majd ha olyannak látom, eltemetlek életem.

Fintorát festeném, kenném, maszatolnám,
minden szakács önmaga konyhájában
a szomszéd konyakját vedeli,
saját nyakán élezi a kést, még két ék
kell, az égszínkék eget akasztom vele fel,
a naplemente hűvös szellőt lehel,
ráfekszem pokrócára, rád eresztem
utoljára üldözzön végig a szik
sivatagban a délibábig, most nem világít,
csak pislákol Ociás szeme,
takard el a sajátod, úgysem tetszene,
ahogy kilométeres távolságba
gejzírként fröcsköli vérrel,
csak a hatás kedvéért, ideális ívvel.

Aztán hátradől, összelöttyedt bőrének ingoványa, 
csalitos szőrszálak félhomályban, 
szürkület köszöntött rá a hágóban, 
csicsergőn szalonna darabkát szanálnak a szalonkák, 
halogén izzók látomása vakít el végleg, 
türelmemben elveszítem, önmagam realitása antikvitás, 
ósdi diadalmon nyakamba diadémot helyez jobb híján 
a kész, elalvó félben lévő csuklyás révész.

Ne piszkálj kedves, csak belealudtam,
meg-megsajduló csontozatom agyon van,
vértezem, magam páncélját heggesztem,
megfogom az istent fél kézzel, majd szabadon eresztem,
rózsák tövisével vésem a homlokomra,
nincs elég idő, de tartalmaz nyomokban.

Éji madár körképe kórkép.
Elég tételt vesz, társ a dalomban.
Fecsérli csicsergését el, kések egy taktust, 
zuhany alatt dalolunk mi, ha dadogásunk 
minduntalan unalmába nem fullad.
Vár velem, majd illedelmesen illan.
Dúdolom így tovább egyedül.
Kegyelemes egyed,
meg nem rendülne, ha el nem dűlne.
Sóvárgom utánad, csajkámat 
a garatra öntöm, így mulat a szellem, 
szenvedélyben pusztul el a sejt.
Hadd sajtoljam ki minden maradványát 
a marionettbábú tehetetlen zuhanása 
visszajár, álmom sóbálványa mily valósan esetlen, 
térden állva ébredek, megint csak elfúj a szél. 
Sokadszor ég veled! Csordultig ajkaimon, számon, 
szélkapta szirmaidon, valahányon, 
lábam lóbálása vidít fel, 
én itt nézem a mellkasom, ahol dübörögsz; 
bordámon túl, húsomban ott bent.

B ám ulatos
Karton világot adjatok, csak soha ne essen az eső 
Puha falához verhessem önmagam minden reggelén 
Belső kollázsom kibuggyanó nedves halmait 
Szépen kupacba rendezve mondhassam ez vagyok én.

Ez a táj tékozol, tajtékozol mert elégedetten égsz eléggé.
Benne mint tér-idom, a dómodat freskózod „tele 
van a város szerelemmel” alig látszom ki a mókából, 
impresszionista valóságát az expresszionista lexikális

definíciójának ízlelgetem,
húzza szét az agyad s nem is sejted, 
életed alkonyát pirkadatra elfelejted.

Szendrői Csaba: 1987-ben született Szombathelyen. 
2009-ben fejezte be tanulmányait a székesfehérvári 
Kodolányi János Főiskola művelődésszervezés és kommuni
káció szakán. Jelenleg Jákon él.

Posztmodern posztóján a terülő világnak horizontjáig 
Rakásomból lakomázva fogam törtéig csinálom szüntelen 
Eltolható időkeretben úszom én faltól falig remegve húzom 
Szabadulni világi sémáktól tüntetésemben, eltüntetésemben.

Akarom a felszívódást ajkaim harapják darabokra magam 
Túllódulni gyengeségen erőtlen időbe habozni fel 
Kortalanná évülni míg magára ismer a sorstalan sokaság 
Míg elvonulni mindenki magától a puszta létezéstől mer.

Rávágni az ajtót a teljesen nyilvánvalóra könnyedén 
Rázárni a reteszt és hallani ahogy törnek a tányérok, 
Megmagyarázni egyenként a rút hasztalannak 
Isten lát ha istent látsz nem csak bámészkodsz...
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DIMÉNY LÓRÁND
100, 50 v a g y  80
(A barátság a szivek köteléke)
1. Gicu
Gicu mindig az átjáró m ellett ólál

kodott. A bár terasza m ellett az asz
falt kicsit feketébb volt, és ragadt. 
Ezen a részen cirkált Gicu, vagy 
a falnak tám aszkodva magozott, 
vagy esetleg csak egyszerűen köp
ködött. Figyelte a terepet, és várta , 
hogy megjelenjünk a blokkok között. 
Ekkor m ár látott m inket, mi meg lá t
tu k  ó't, és az adrenalintól megédese- 
dett a húsunk, m int az egérnek. Nem 
volt választásunk, át kellett menni 
az úton, ott pedig lazán dekkolt Gicu. 
Mosolyogva hunyorított a szeplői fö
lött, jófiúsan félrefésült fekete haján 
megcsillant a napfény. Ahogy átértem  
az átjárón, átkarolt, és elindult mel
lettem, m int jópajtás. Közben rág ta  
a magot, és ha lkan  csak annyit mon
dott, m indig ugyanúgy: Agy szássz 
lejt! És akkor az ember bátran  eldönt - 
hette, hogy megér-e neki ez a történet 
100 lejt. A helyzetek nagyrészében 
igen. Nekem mindig megért. A ren
delkezésedre áll vagy 7 lépés, amed
dig a blokk sarkáig értek, addig pe
dig el kell dönteni, hogy B arát leszel 
avagy sem. H a B arát vagy, akkor be
leszagolsz Gicu szájába, amikor ba
rátságot vall: Baarát vagy! Ennyi az 
egész. Holnapig lehet, hogy nem lesz 
dolgod Gicuval. Ha pedig nem vagy 
Barát, akkor Gicu minden bizonnyal 
nem restelli bevetni cselgáncsozó mű
vészetét, bár ilyen esetről én őszin
tén  szólva nem hallottam . Ebből kifo- 
lyólog Gicunak m indenki B arátja volt. 
Csupa B arátai voltak. M int minden 
barátságot, ezt is időként fel kellett 
frissíteni, és bőven volt is rá  alkalom, 
m ert sok szép évet töltöttem  el a jege
nyefák közé zárt iskola petróleumsza- 
gú termeiben, tehát sokszor haladtam  
el útban hazafelé a bár előtt, ahol az 
aszfalt jobban ragadt, m int máshol.

Gicut láttam  a minap az egyik h i
perm arketben. A zöldséges részlegen 
egy láda narancsot cipelt a ra k tá r
ból kifelé, piros-kék m unkaruhában. 
A haja ugyanolyan szépen volt félre
fésülve, szeplőit m intha kinőtte volna. 
Elöntött a veríték, hogy nem lesz most 
száz lejem kéznél, és nem fogom tudni 
régi bará tságunkat megerősíteni. De 
Gicu elsuhant mellettem, és ugyan
olyan szagja volt, m int annak  ide
jén, amikor átkarolta nyakam at eny
hén retkes karjával. De ennyi, m ert 
pénzt nem kért, hanem  elkezdte kipa

kolni a narancsokat a polcra. Én most 
úgy gondolom, hogy egyetlen b a rá t
ság sem ta r t  a halálig. No meg az sem 
lehet könnyű, hogy az ember m érték
ta rtó  legyen, ha nincsenek ellenségei.

2. Kötet
Ülünk a laborban, körülöttünk szá

mítógépek zümmögése. Megjelent a 
kötet. A beteljesülés itt hever a lába
imnál, pontosabban a táskám ban. Azt 
gondoltam, hogy az érzés nem lesz le
írható emberi módon. De nagyon is 
leírható: fáradt és zsibbadt vagyok. 
Nem szárnyalok, némi megelégedés 
ugyan ott lebeg, de annyi. Egy bubo
rék volt ez a könyv, most pedig, úgy

érzem, kész, kifakadt. Beteljesült, vé
ge. Keresem az alkalm at, hogy szó
ba hozhassam az írást. Nem könnyű. 
Beszélhetnékem van egy kicsit, kis 
gyarló büszkeség. Na. Valahogy be 
kellene keverni az irodalm at a rend
szerelméletbe. Van egy kötet a tá sk á 
ban ta rta lékban  is, ha véletlenül mu
ta tn i kellene valakinek. Azaz egész 
pontosan 4 kötet. Kicsit nehezek, de 
fájóan jó cipelni. O tt lapulnak, és v ár
ják , hogy előkapjam őket. Kicsit exhi
bicionisták, való igaz. Ő inform atikus 
mérnök, néz ki a fejéből, amikor mon
dom, hogy írok. Mondom, irodalmat. 
Szépet. Csak néz, egy hűvös fátyol bo
ru l az arcára, izmai megmerevednek, 
m egingatná a fejét legszívesebben, de 
nem illik, ezért csak néz. A ztán rá- 
bambul a kötetre, kezébe fogja, te- 
szi-veszi, forgatja, m intha nem tud
ná kibontani. M intha fertőző lenne. 
A ztán m egtalálja a bejáratot, belela

poz, pörgeti a lapokat puha ujjai kö
zött. Mondja, versek. Bólogatok, hogy 
így igaz. Látom, hogy ezzel rátettem  
egy lapáttal. Nem elég, hogy kötet, de 
még verses is ráadásul. Aztán, kérdi, 
mikor szoktál írni. Mondom, bárm i
kor, de főleg este. Ez kielégíti. Aztán 
visszaadja, elismerően hunyorít, és 
visszatérünk a rendszerelméletre.

Este a kocsmában. Kint hullámzik a 
hóesés. Füst és diákzümmögés. Meghitt 
hangulat, jól érezzük magunkat. A vö
rösbor ott kocsonyásodik a poharakban. 
Kissé felkúszik az üvegfalon. Boldog 
vagyok, sikerült a rendszerelmélet vizs
gám. Némán ülünk egymás mellett egy 
ideje. Ismerjük egymást, de nem annyi
ra, hogy kérdezni tudnánk. Aztán mit 
is tanulsz? Mondom, mérnöki. Bűvöli a 
poharat, figyeli a zsírt a pohár falán. Jó 
is az, mondja. Légtelen, mitagadás, de 
azért őszinte. Rábukik az asztalra, elé
gedetten füstöl. Matek, fizika, elektro. 
Ilyenek. O egyszer megbukott matek
ból. Mondom, nem baj az, nem a matek 
a világ. Empatikus vagyok, de egyéb
ként igaz is. Próbálja átfogni fejével a 
lehetetlent, a rendszerelméletet a me
taforákkal. Nem könnyű dolog. Aztán 
megveregeti a vállamat, jó fiú vagyok 
én. Mondom, hogy ő sem kutya.

A kezembe veszem a könyvet. 
H alkan kemény. Belevész a szoba sö
tétjébe. M intha árnyékok já téka len
ne. Illóolaj. Fogom, nézem rajta  a 
képet, sercennek a lapok az ujjaim kö
zött. Kicsit poros, még mindig enyhén 
nyomdaszagú. 50 gram m . Vagy 80.

3. Sz í v
K ivettük a béka szívét. Leöntöttem 

egy pohár vízzel, még dobogott néhá
nyat, aztán  álomba m erült. Külön a 
béka is, és mellette a babszemnyi szí
ve is. Szép volt megérezni az elmú
lás leheletét. A ztán néhány napra rá 
m eghalt a szomszédban egy néni. O tt 
tolongtunk, és vártuk , mikor hozzák 
ki. Amikor m egláttam , éreztem, bár 
nem értettem , hogy valam i közös van 
benne és a békában. A ztán hozzászok
tam  az ilyenekhez, ám tudom, hogy a 
sors fölöttébb kegyes volt hozzám.

Többször éreztem azóta azt az édes
kés bűzt, am it a béka fölött. Nem tu 
dom eldönteni, hogy a Sógor szaga 
volt, aki mellettem kuporgott, vagy 
a békából elszálló lélek hagyott ma
ga u tán  nyomot. Vagy az út, ami a 
Mennyország felé visz annak  a po
ra  lenne ilyen pézsmaszagú? Minden 
esetre óvatosan kezelem ezt a bűzt, és 
próbálok eloldalogni, ha megérzem az 
előszelét.

> > > »  fo ly ta tás a 10. oldalon
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» » >  fo lyta tás a 9. oldalról
Néha csak tanúja vagy, állsz mélán 

és magatehetetlenül, figyeled, ahogy 
langyosan elszáll belőle a lélek, máskor 
cinkosa vagy, valahogy éppen az oko
zója, hiszen magadban hordozod a szí
vet. Nem akarod még, ugye, hogy visz- 
szaadja lelkét? És a szív? Ha terjed, ha 
fekélyt támaszt? Mi lesz a szívvel, ha 
fertőz, m int a pestis? Figyeld csak. Ott 
pörög körülötted, vagy puhán emelke
dik, majd süllyed mellkasa. Vagy va
lahol távol keresi őt egy szív. A te szí
ved? Megfertőzted volna? Behálóztad, 
és most m ár magadévá tetted

Azt hittem , hogy egy szív önmagá
ban is létezhet. Függetlenül bárm itől, 
távol a fáradt véráram lásoktól, csak 
úgy doboghat magányosan, semmi 
célból, csak a dobogás kedvéért. Úgy 
gondoltam, hogy értelm et a szívnek 
nem a rendszer, hanem  m ár m aga a 
létezés ad. Egy szív, izmosán vagy ki
sütve, dobogva vagy alvadtan m agá
ba roskadva, krisztusi sugárzó vagy 
m arhabillentyűs beteg, nem egy tüdő, 
nem egy máj. Egy szív.

Az orvosok azt mondták, hogy műtét 
nélkül még öt év. Maximum. Hogy ad
dig is csak lassan a testtel, focit is csak 
igazi amatőr szinten. Leforrázva bal
lagtam  a pokol felé, közben eszembe 
jutott a kibelezett béka. Az út teljesen

szokványos volt, olyasmi, mint amilye
nen reggelenként az iskola felé haladsz. 
Nem övezték emberi fejek, nem leng
te be orrfacsaró kénes bűz, nem jöt
tek szembe rajta szarvasemberek vagy 
gyíkkirályok. Ugyanolyan volt, mint 
bármilyen külvárosi aszfalt nyáron: for
ró, csendben úszó, és legyek cikkantak 
át a fejem fölött, ahogy végigdülöngél
tem rajta. Tulajdonképpen magam sem 
tudom, hogy miként jöttem rá. Semmi 
különleges, semmi fölösleges barokk, 
csak a tiszta megszokás. Haladtam raj
ta, és bár kezdetben nehezen barátkoz

tam  meg a gondolattal, egy idő után 
mondhatni kiváltságos helyzetben érez
tem magam, hogy itt lehetek. A po
kol felé vezető úton az ember nem érez 
semmi rendkívülit. Mivel sütött a nap, 
és meglehetősen meleg volt, ezért izzad
ni kezdett a hátam , a homlokom, majd 
a hasam  is. Kiemeltem a szendvicset 
a hátizsákomból, és m iután leteleped
tem a benzinkút teraszán, jó étvággyal 
enni kezdtem. Az autók vidáman nyü
zsögtek az úton. Fáradtan hátradőltem 
a műanyagszékben, és elszenderedtem. 
Mikor megébredtem, észrevettem, hogy 
kezemben egy kötettel egy műanyag
széken ülök a Gicu teraszán. Gicut nem 
láttam. Kezemben legújabb kötetem, 
benne a diagnózis, bordáim alatt hal
kan kalapál a szívem. Elindulok haza
felé a ragacsos aszfalton.

Nehezen mozgok, azt hiszem, ke
rü lget a nátha. K arjaim  fagyos son
kák, lábaimon éppen csak tám aszko
dom. Ahogy a csatornafedők között 
lavírozok, azon tűnődöm, hogy mek
kora szíve is van egy embernek. M int 
az öklöm, vagy m int egy é re tt nyári
alma? Én m indenesetre úgy tudom, 
hogy egy szív, h a  akar, az égig érhet, 
de egy légy is átvághatja, és akkor a 
pokol kapujáig hull. M ennyi is egy 
szív? 50 gramm? Vagy 80?

LANG ORSOLYA

V ilá g v é g e , M.
Üvegfolyosó.
Kolostorkertbe futó melegszürke út, 
a szökőkút örvényében szitakötő kereng, 
íme, az ima szimmetriája.
Máglyán ég a dél, füstjét tüdőnk fésüli.
Faragott kőbe zár a fény:
ágy leszek. Támláim halkan nyiszorognak
álmodban forduló tested alatt,
s szilenciumra a szuvak áttörik a deszkafalat.
A napraforgó árnyékában
füvekkel játszik a szél.
Szerelmünk dajkája minden törékenynek.

Te azóta emlékezel. Kíméletesedé könyörtelen. 
Én azóta felejtek. Könyörületes, de kíméletlen.

Mindez csak csigaházropogás 
hernyótalpak alatt.

pedig terjeszthető: ejtőernyőként kiterjeszthető
pedig duzzasztható: halastóként felduzzasztható
pedig számomra oly sokat jelent egy vélt mosoly,
akár egy kéz a vállamon, nappali emésztésemnek az éjszaka
és éjjel a nappal anyagcseréje,
s ígéretnek annyi, hogy bármikor,
bizony mondom nem kell a sokánál több -
s a láthatatlan, mint fehér abroszra véletlen szóródott sókristályok,
a látható pedig, mint kézfejen az ég kékjével telő erek -
hisz ahelyett, hogy könnyítene,
a tagadhatóság aggályait hinti elém a bizonyosság

pedig, pedig megölhető

pedig -hetetlen, mondod, élhető

Téridő
Lásd, ez az ősz csodája -  hogy mindig ősz marad: 
venyigék sárgaláza az égszín kék alatt, 
séták karcolása tájon és szíveken.
Szavak máglyahalála testhőmérsékleten.

f e l t é t e l h e t e t l e n
eltörhetetlen, mondod, pedig nem az 
eltörölhetetlen, mondod, pedig nem az 
ellenállhatatlan, mondod, pedig nem az 
kimeríthetetlen, mondod, pedig nem az 
áthatolhatatlan, mondod, pedig nem az 
becserkészhetetlen, mondod, pedig nem az

Kettéoszlik minden, válik, vérezni kezd, 
a leget madár repeszti, a földeket sínek, 
avar marad csupán nagylombú fák után, 
s napokra hull a fák közt a lángzó délután.

Mint légy, mi falra pattan, s ájultan hull alá, 
úgy fekszünk mozdulatlan a csend két oldalán. 
Felkelni nincs erőnk már, átlátni nem lehet, 
így vesztjük el magunkat. Kiálts rám, s felkelek!
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MERÉNYI KRISZTIÁN 

Félelem város
Csoportban lézengnek, apró fejüket 

ide-oda kapkodják.
Társadalmi szerepük nem lényeges, 

szinte nincs is nekik.
Ha megijednek, arrébb rebbennek, 

vagy sokkal arrébb.
Idegen lakásokba is felcsörtetnek, 

s bemocskolnak ott...
Lelepleződnek; menten menekülnek.

No és csigalépcsőn, 
hármasával, tárt ablakon keresztül.

Ismerik a kilétüket.
Vénuszon caplatnak, egymás után.

Eltűnnek, feltűnnek, 
sötétkék vonalak a sápadt fényben.

Majd hazajönnek a 
hajnalból, és kábán a réten, ide-oda 

néznek ki fejükből.
Egymásra nem, hangokra figyelnek.

Farkukat mozgatják, 
mindenki csak sajátját, másiké nem 

érdekes; veszélyben 
együtt ugranak széjjel. Tereken már 

nem szégyenkeznek.
Orcátlanok, senki sem állhatja ó'ket.

Végén a gyerekek is 
meglátják rohadt tettüket, ott a téren.

Megzavarodnak, mint 
szelíd galambcsorda; ha őr közeleg.

Langyos park bokor
ágyát kínálja; reggel piszkálják ó'ket, 

bőrüket megbökdösik.
Fejüket még félálomban ide és oda, 

aztán magukhoz térnek, 
tovarebbennek, újra, ahol már senkit 

sem zavarhatnak többé. 
Belecsimpaszkodik ki-ki a magáéba, 

rájönnek, csak így a jó.
Maradnak... holtukig ott maradnak.

Sziámi szerelem
Nem azt a retkes, büdös lényt...
Hanem téged akarlak.
Én is ember vagyok, hozzátok tartozom! 
Te szeresd magadat, nekem a testvéred kell. 
Felfalod a finomságokat, pedig 
nem neked hozom; kihasználod 
a testi előnyödet.
Gyorsabban rá tudsz fordulni.
Önző vagy!
Amikor azzal a feketével elmentél, 
meg se kérdezted egyvéredet, akarja-e? 
No és miattad nem szólíthatom

egyetlenemnek...

Édesem, egyesüljünk testben, 
mint korábban lélekben.

Te meg zárd le szemedet.
És, hogy ne érezz semmit, ezzel az olajjal 
kenem be minden érző részedet, 
mi közös bennetek.

Napóvó
Mint napraforgó követi 
a nap útját.
Beszélik róla, hogy 
nem lát, csak tapogat, 
ám fényt és hőt érzékel. 
Szemfehérjén vörös hólyagok, 
körötte puffadt hús.
Orvos, barát óvná, de ő 
csak a napot...
Mondák néki, még fiatal, 
elvész örökre szemének világa.
Am így felel:
Legfőbb feladatom őrizni, 
követni a narancsóriást.
Mi lészen velünk, emberekkel, 
ha egyszer szem elől tévesztem? 
Elrabolhatják óriás sasok vagy 
szívós esőfelhők.
A viharzóna gigászi repülőgépeket 
is befalt már.

Ül a dombon, s óvja a napot, 
eledele a fény, éltetője a fény. 
Sosem fordul be az árnyékos 
város felé.
Egy erdőjáró oson kutakodva 
háta mögé.

Előbb megszólítja, 
később vállát kocogtatja, 
s megkerüli bal orcája felől.

Kiégett kráterek szeme helyén, 
szót nem hallat, mintha 
holt volna.

Mondják, kik látták: 
kifejezéstelen ábrázattal, lassan 
fordul a fej, kísérve a nap útját, 
keltétől-nyugtáig.

S ki egyszer is találkozott vele, 
bizony elhitte, hogy nélküle 
hamarosan kihűl 
a föld.

Ez maradt
A hídon döcögő busz, 
felzavarja a hajnalt.
Élére hajtott nadrág, vasalt ing. 
Mellette cipő, zokni: 
szabályosan.
A zakó nem lehet régi.
Ritkán látni ilyen rendet.
Talán katonahagyaték, 
vagy csak jó ízlés.
Szemüveg kicsivel arrébb; 
repedt.

Duna tükrén még 
néhány buborék.

Megvesztegetés

Nem hallod? Mire vársz?
Mi lesz a sörömmel?
Mit keresel? Poént, értelmet? 
Elárulom, nem tettem bele.
Inkább hozz sört, de gyorsan! 
Hozzád beszélek, értelmiségi!
A sok olvasástól, tanulástól 
bagolyfejed lett...
Ni! Talán inkább szerkesztő, 
egy irodalmi folyóiratnál?
Épp a borszékedbe olvadsz, 
neked is jólesne ebben a 
melegben, mi?
Indulás! Vagy olvass tovább!
IEgyik sem könnyű/
A címet láthatod a borítékon.
Húsz perced van!
Minőséget hozz, ne Borsodit.
Hideg legyen!
Elindulsz már végre?
Én is várlak eggyel, amilyet akarsz. 
Futja bőven a honorból, 
amit ezért a versért kapok...

. . „ K ilometriK
11



HELIKON

RÁCZ VINCE

A nép nem olvas verseket
(Szerb A ntal irodalm ifejlődés-rajzához)
A magyar irodalom egészén végig

húzódó feltételezett Európa-nosztalgia 
jegyében Szerb Antal az irodalmi fejlő
dés dialektikáját valamiféle, ugyancsak 
feltételezett, többé-kevésbé körülhatárolt, 
ugyanakkor ellentmondásos magyar jel
leg és az európai integrációs szándék küz
delmében, illetve egymásra találásában 
látja. Ha a nemzeti kultúrát hegyvonulat
nak tekintjük, kilátó azon pontjairól nyí
lik, melyek magyarság és európaiság szin
tézisét adják. Ugyanígy: a magyarság 
igazi arcát azok tükrözik, akik egyszer
smind európai vonásokat is öltenek. így 
az Európát bebarangoló protestáns prédi
kátorok, a magyar nyelvű humanizmust 
eló'készító' Sylvester János, a Szerb Antal 
életében parabolisztikus szerepet betöltő, 
szellemi szabadságharcos Dávid Ferenc, 
a kényszerítő körülményekkel kilátásta
lan szélmalomharcot vívó Misztótfalusi 
Kis Miklós, a külföldön patriótává lett 
Apáczai Csere János vagy a nagy átközve- 
títésre vállalkozó Szenczi Molnár Albert. 
A fejlődés íve a magyarság és európai
ság szintézisének megannyi példázatán, 
Balassin, Zrínyin, az erdélyi önéletírókon, 
Mikesen, Kazinczyn, Madáchon, Adyn át 
a Nyugat mozgalmáig, az első világhábo
rút közvetlenül megelőző évekig húzódik, 
ekkor ugyanis: „A magyarság új szinté
zisre jutott Európában, és az eszmék kitá
rult Dévényén át új ideológia jött közénk, 
egy új, szélesebb humanitás, az ember
méltóság új formája. A háborút közvetle
nül megelőző esztendők a magyarság leg
nagyobb kulturális magaslatát jelentik.”

Magyarság és európaiság legmagasabb 
rendű szintézisét Babits Mihály portréjá
ban vázolja fel. Babits életművében oldódik 
fel legtökéletesebben s alakul át harmóni
ává a polaritás a saját és az idegen között. 
Babits életműve ebben a vonatkozásban a 
Szerb Antal-féle irodalmi panteonban, il
letve értékkozmoszban kitüntetett helyet 
elfoglaló Goethe és Thomas Mann művé
szetével mutat rokonságot -  elsődlegesen 
az említett harmóniateremtésben. Míg 
Goethe a világirodalom történetének ori
gójában, leegyszerűsítve, a humanitás 
maradéktalan eszményét, a minden embe
rit átfogó szintézist, Thomas Mann pedig 
az ösztön és ráció polaritásának feloldá
sát képviseli, Babits portréjában a nyu- 
gatos magyar ideája nyer végső megfogal
mazást: „Babits Mihály, az ember és a mű, 
érték művészi értékétől függetlenül is: 
mint kulturális tény, mint a magyar szel
lem új szintézise Európával. A Nyugat bel
ső értelme Adyban valósult meg, Ady volt 
az, akinek helyet kellett csinálni a meg
kövült múlt feláldozásával -  de a Nyugat 
vallott programját Babits igazolja. A moz
galom kissé kapkodó és tájékozatlan euró
paisága benne teljesedik mindent átfogó 
megértéssé és mindent magyarrá építő al
kotássá.”

A magyar irodalmi fejlődésnek ez a kon
cepciója jelentős mértékben ellentmondott

az érvényes irodalomtörténeti kánonnak, 
mely az etnikai jelleg dominanciájában, il
letve az általánosnak tekintett európaitól 
való elkülönülésben akarta láttatni a fej
lődés irányát. A Szerb által felvázolt fejlő
désrajz így nemcsak a konzervatív iroda- 
lomtörténet-írás hagyományos, népin és 
nemzetin alapuló értékrendjének mond el
lent, hanem az akadémikus konstrukciót 
alátámasztó nemzetkarakterológiai ideá
loknak is, leginkább emblematikus figu
rájának, a Volga-menti lovas alakjának.

Szerb a magyar zseni sajátos arcula
tának megrajzolásakor számos vonást 
elegyít -  a magyar karakter váza a ma
gyar reformátorok kóborlovag-szerűségé- 
ből, Apáczai Csere és Misztótfalusi Kis 
Miklós peregrinus nyugtalanságából, 
Mikes Kelemen szelíd humanizmusából, 
Kazinczy úttörő elszántságából, az érett 
Vörösmarty irracionális reménykedésé
ből, Széchenyi állhatatos hazaszereteté
ből, Ady Párizs-nosztalgiájából épül fel. 
A nemzeti alkat ily módon felskicceit ké
pe gyakorlatilag a Volga-menti lovas tü
körképe -  tükörképe, hangsúlyozzuk -, 
azaz fordítottja. Ez annyit jelent, hogy az 
alkatdiskurzusban nem alkot külön feje
zetet. Voltaképpen azonos nézőpontból, 
vagyis az irodalmat a nemzeti jellem ol
daláról megközelítve, de kifelé tekintve 
alkotja meg egyfajta magyar önszemlélet 
kereteit. Szerb alkatideáljában kétségkí
vül Ady magyarságképe is benne tükröző
dik, a magyar provincializmus elleni küz
delme, az erdélyi örökség példázata.

A fejlődésrajz és a nemzeti alkat akadé
mikus, konzervatív szemléletének revízió
ja együtt járt az irodalmi népiséggel kap
csolatos, széles körben elterjedt álláspont 
felülbírálatával is. A magyar irodalom né
pi gyökereiről szóló elmélet az irodalom- 
történet-írás szent tehene volt, klasszi
kus, végső kiteljesedését Horváth János 
életművében nyerte el. Ez az elkülönülő 
nemzeti karakter, illetve a népi szellemi
ség primátusából kiinduló tétel a fejlődés 
csúcspontjának, különös mód ugyanúgy 
Arany Jánost tekintette, igaz, nemzeti 
klasszicizmusának népies gyökerét hang
súlyozta, abban ragadva meg utolérhetet- 
lenségének lényegét.

A népinek 19. századi túlzott becsülé
sében Szerb Babits nyomán szükségszerű 
jelenséget látott, sőt nem is sajátosan ma
gyar jelenséget. A Magyar preromantika 
című tanulmányában már egyszer kifej
tett tételből kiindulva állapítja meg, hogy 
a népköltészet elvi jelentőségének Herder 
általi, 18. században tett felfedezése lé
nyegében egybeesett a lélek öntudatlan 
rétegeinek a felfedezésével, a romantikus 
mozgalom indulásával. „Herder a szabályt 
nem ismerő, »vad ugrásokban«, zseniális 
ösztönösséggel előrehaladó »népi« költésze
tet, az öntudatlan lelki rétegekkel még ösz- 
szefüggésben álló alkotásmódot használta 
ki a haldokló klasszicizmusnak, a mindin
kább ellaposodó szabályos és racionalista

irodalomnak az aláaknázására.” Az így 
felfogott népi szellemtől remélte a korabe
li szellemi élet radikális megújítását. Ez 
az irodalomszemlélet felszabadító hatás
sal volt a kis népek kulturális életére, így 
a magyaréra is, melynek egyéni arculata 
számára addig nem volt hely a „kozmopoli
ta ésszerűség” és az általános érvényűség 
elve alapján berendezett „szellemi min- 
denségben”. A romantikus felfogás a rej
tett tudattartalmak kifejezésére a klasz- 
szikus, elsődlegesen franciás költészetet 
nem tartotta alkalmasnak, annál inkább 
a népi művészetet. A kis népek egyszer
re azzal szembesültek, nekik is lehet, sőt 
igazából csakis nekik van mondanivaló
juk a világ számára, megnövekedett „kul
turális önbizalmuk”. A magyar 19. század 
ennek a herderi, a néplélek primátusáról 
szóló teóriának az igézetében élt, magya
rázza Szerb Antal. Csakhogy, teszi hoz
zá, azokat a műveket, melyeket a népnek 
kellett volna magából megteremtenie, ko
rántsem névtelen népi származékok, ha
nem a korszak legnagyobbjai írták meg, 
és ezzel „a népies irányt felemelték a leg
magasabb irodalmi csúcsokra”. A népiről 
alkotott negatív álláspontja ugyanakkor 
nem tükrözi a magyar paraszt sorsát nyo
mon követő szociális szempont, a részvét, 
ahogy ő mondja, irodalomtörténeti, ponto
sabban az irodalomban betöltött szerepé
ről vallott pozitív felfogását. „Ne zavarjuk 
össze a politikát az irodalommal” -  írja. 
Az együttérzés nem irodalom, csak an
nak egyik ihletője, még ha talán a legfon
tosabb is. Szerb gúnyosan említi a Szabó 
Dezső-i tételt, mely szerint „irodalmunk
ban a paraszt, a paraszt, a paraszt min
den”. Ezzel szemben a középosztály ma
gánügyének tulajdonítja az irodalmat, a 
középosztály képviselőjének a magyar tör
ténelemben pedig — Szekfű nyomán -  a 
középnemességet tekinti. Ez a középosz
tály adja mind az írókat, mind a közönsé
get, az irodalmi élet csaknem minden ele
mét. Az író bármilyen mélyről jön, akár 
a legalsóbb társadalmi rétegből is, élet
formájában előbb-utóbb a középosztályé
hoz fog hasonulni. „Senki sem állítja, hogy 
valamikor regények éneklődtek a nép aj
kán, vagy színpad állott a búzamezők 
közt, vagy műsoron kívül sajtóterméke
ken búskodtak a kurucok tábortüzek mel
lett, vagy kukoricafosztás közben Németh 
László tanulmányainak a népi változata
it mesélgették.” Ha beszél is könyvében fő
úri irodalomról, fejtegeti, alatta végső so
ron szintúgy középosztálybelit ért, annak 
egy ágát. A társadalmi osztályt ugyanak
kor lényegszerűen nem gazdasági, hanem 
szellemi kategóriaként fogja fel, mely kép
viselőiben egy határozott értékirányt fel
tételez. Ez alapján a sajátos értékorientá
ció alapján gondolja úgy, hogy az irodalom 
mind közül a középosztály hivatása és kö
telessége. A nép legfeljebb impulzusokat 
szolgáltat, de a kifejezés, az impulzusok 
fogalmakba ágyazása a középosztály fel
adata. Életből ekként lesz irodalom. A né
pies csak egy motívum az irodalomban, 
annak legfeljebb tápláléka, de nem azonos 
vele. Sőt, Szerb Antal odáig megy, hogy ki
jelenti, a nép fogalmának meg kell szűn
nie, mert már anakronizmus. Maga a nép 
is felül akar emelkedni saját népiségén,
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fejtegeti magyarázatában, életformájában 
a középosztályét szeretné másolni, ez fejlő
désének egyedül természetes iránya, mely
nek követésétől eltéríteni, akár esztétikai, 
akár nemzetkarakterológiai meggondolá
sok révén, vétek. Az amerikai nemzet pél
dájára hivatkozva állítja, „nem áll, hogy 
csak a nép tudja a faj vagy a nemzet jel
legét megőrizni”. Az amerikai nemzet ele
ve középosztályként kezdte történelmi pá
lyafutását, nemzetté csak ezután alakult, 
fajjá pedig csak napjainkban kezd, írja a 
harmincas évek közepén. A herderi szem
lélet a faji sajátságok egyedüli őrzőjének a 
legmélyebben fekvő társadalmi osztályt, a 
népet tekinti, faj és nép azonosítása azon
ban téves, állapítja meg. Be kell látnia 
azonban, hogy ez a tévedés mégis előrevi
vő volt a magyar irodalom szempontjából. 
Ezért eredményezhették a preromanti- 
ka évtizedei a magyar irodalom újjászüle
tését. Az alapját a magyar és az európai 
kultúra szintézise teremtette meg, mely
hez hasonló előzőleg a reformáció-barokk 
korában jött létre: az európai és a magyar 
teremtőerő összetalálkozása. Ezért szerin
te alaptalanul tekintik a magyar felúju- 
lást autochton jelenségnek. Szerb megle
pő módon éppen Arany János véleményét 
idézi ezzel kapcsolatban, arról, hogy leg
feljebb Angliában adottak -  éppen földraj
zi helyzete miatt — „a valódi nemzeti köl
tészet föltételei. A többi minden európai 
nemzetnél megszakad a magából fejlődés 
fonala”. Az „üdvös harmónia” sehol másutt 
nem adott. Ugyanez a gondolat kísértette 
Szerb atyai jó barátját, Zolnai Bélát, aki 
tételének kifejtésében ráadásul szintúgy 
Arany árnyát idézi meg. A magyar stí
lus című tanulmányában fejti ki: „Ha ma
gunkra maradunk, valamely tengeri szi
getországban, fejlődésünk harmonikusabb 
lesz vala, de lassúbb: talán Arany János 
még a régi jó Gvadányi hangján énekel.” 

Szerb Antal a konzervatív koncepció el
lenében Hans Naumann elméletét hasz
nálja fel, a lesüllyedt kultúrkincsekről 
szóló tételét, mely tökéletesen illeszkedik 
nyugatos konstrukciójába. Naumann té
zisére csupán a népi költészet, a paraszt
ság költői termésének a magas irodalom
ra gyakorolt befolyásának cáfolatához 
van szüksége, hiszen az ősi, kollektív ma
gyar szellemiség, az ősi, népfaji műveltség 
szerepét a magyar fejlődésből -  szemben 
Horváthtal -  már eleve igyekszik kiik
tatni. Elsősorban azzal, hogy a magyar 
szellemet „eredendően civilizatorikus ter- 
mék”-nek minősítette, illetve a magyar 
kultúra születését a kereszténység felvé
telével azonosította. Lásd: „A magyar iro
dalomnak nem voltak kereszténység előtti 
hagyományai, mint a germán népeknek, 
hogy időnként ezekhez az ősforrásokhoz 
visszatérjünk. Minden hagyomány la
tin hagyomány volt.” A paraszti művésze
tet tehát Naumann segítségével lökte le 
-  trónja helyett -  tulipános ládájáról, ki
indulva abból, hogy a népköltészetet a fel
sőbb osztályok írott irodalma befolyásolta, 
nem pedig fordítva, a nép alkotó erejében 
és a népművészet ősrégi mivoltában hívő 
romantikus felfogás szellemében. A folk
loristák szemében vörös posztót idéző té
tel alapján a műköltészet az elsődleges, a 
népköltészet csupán annak alásüllyedése

alsóbb társadalmi rétegekbe. „A paraszt
ság a művészetet felülről kapja. A pa
raszti művészet »gesunkenes Kulturgut«, 
alásüllyedt kulturális kincs. (...) A pa
rasztság idővel átveszi a felsőbb osztályok 
immár elavult ruha- és hajviselet-divat
ját, udvariassági formáit, iparművésze
ti motívumait és irodalmi stílusát. A pa
raszt ma olyan bajuszt hord, mint azelőtt 
a nagyurak, és ami egykor az erdélyi fe
jedelmek címe volt: Kegyelmed, ma jelleg
zetesen paraszti forma, színpadi paraszt
jaink kedvelt szavajárása. A fejlődés útja 
tehát fordított, mint a XIX. század gondol
ta. Akkoriban úgy képzelték, hogy minden 
művészet gyökere a nép, és a néptől emel
kedik fel, egyre halványodva, vitalitásá
ból veszítve, a magasabb rétegekbe. Ma 
úgy látjuk, hogy minden művészet felül
ről indul ki, a szellemet hordozó társadal
mi osztályokból, és lassan száll alá, halvá
nyodva, szellemi intenzitását elvesztve, a 
néphez.” Népiség-koncepciójában közve
tetten tehát bírálat is rejlik, a betokoso- 
dott irodalomtudományé: „Nincs még egy 
fogalom, amellyel annyi visszaélés tör
tént volna, mint a népiesség fogalmával. 
Különösen minálunk, ahol később meg
magyarázandó társadalmi és világhelyze
ti okoknál fogva népköltészet egyértelmű 
lett a nemzeti költészettel. A népi fogalmát 
kiterjesztették számtalan olyan irodalmi 
jelenségre, amelyben vérvizsgálattal sem 
lehetne semmiféle népi eredetet kimutat
ni, a magyar irodalom fejlődésvonalát el
torzították, hogy népi gyökereit igazolják, 
és hamis értékmérőt vezettek be, amikor 
a »népiességet«, ezt a szociológiai fogalmat 
esztétikai értékké kiáltották ki.”

A népies-nemzeti irodalomtörténeti kon
cepció ellen indított támadások magával 
vonták a hagyományos Petőfi- és Arany
portré módosulását is. Annyiban a tradíció 
híve maradt, hogy a nemzeti klasszicizmus 
fellendülésének kezdetét Petőfi nevéhez fű
zi, kiteljesedését pedig Aranyéval köti ösz- 
sze. Amit Szerb megkérdőjelez, az a nem
zeti klasszicizmus általánosan feltételezett 
népi indíttatása. Egészen nyilvánvaló
vá válik rebellis álláspontja Petőfi-rajzá- 
ban. Nem vitatja Petőfi népiességét, de ab
ban tudatos programot, művészi elvet lát, 
sőt, egyenesen külföldi hatás érvényesülé
sét. Nem kisebb eretnekséget állít, mint
hogy Petőfi részben a nyugati liberalizmus 
irodalomfelfogásának sugallatára érez
te kötelességének kielégíteni a nép szelle
mi szükségleteit, illetve részvétet kelteni 
az elnyomottak és kisemmizettek iránt. A 
kanonizált gyakorlattól eltérve elsősorban 
arra fókuszál, amit a népköltészet szűrt le 
Petőfi életművéből, nem pedig fordítva. A 
kultúrkincs lesüllyedésére helyezi a hang
súlyt, nem a folklór felemelkedésére a mű
vészi síkjába. Lírájának népisége csalóka, 
egy népköltő inkább hasonlít Petőfire, mint 
Petőfi egy népköltőre, sugallja. Lírájának 
népi világképét önmagában találja meg: 
„Petőfi nem fordulhatott máshoz, mint 
ahová a lírai költő amúgy is természettől 
fogva fordult: önmagához. Mint Napóleon, 
aki saját fejére tette a koronát, Petőfi ki
nevezte önmagát néppé, a saját világké
pét népi világképpé.” Petőfi népisége dur
ván: az üzenet leegyszerűsítésében rejlik. 
És mint ahogy Petőfi nem volt népköltő, ol

vasóközönsége sem a szűkebb értelemben 
vett nép köréből került ki, hanem a nemesi 
réteg tagjaiból állt: „nagy általában a nép 
nem olvas verseket, más dolga van, akkor 
és most és mindörökre. A vers az úri osz
tály luxusa... a Petőfi-népdal olyan vers, 
melyet egy nem-népi valaki írt a nem-nép 
számára. Végeredményben tehát az egész 
népies-nemzeti iskola a romantikus kor 
álorcáskodó hajlamának a végső és legex- 
tenzívebb hajtása, nagyszabású szerepját
szás, lírai pásztorjáték, ahol a pásztorok ti
tokban hercegek, és a néző a királynő.” Ez 
is a magyarázata annak, hogy Petőfi iro
dalmunk úgynevezett nemesi korszakába 
utaltatik.

Annak alátámasztására, hogy a népi
esnek tekintett nemzeti klasszicizmus
ban korántsem látja a magyar irodalmi 
fejlődés csimborasszóját, a nép, a honi pa
rasztság valós társadalmi helyzetét hoz
za fel példának: „Nyugaton a nép már a 
XIX. században is az ipari munkásságot 
jelentette, mely akkor még alig különbö
zött belsőleg a kispolgárságtól, csak éppen 
hogy szegényebb volt. Az írónak, aki ró
luk vagy hozzájuk írt, nem kellett kimen
nie önmagából, a hangján, a gondolkozá
sán nem kellett változtatnia, nem kellett 
leegyszerűsítenie magát, a népért és nép
nek való irodalom legfeljebb bizonyos té
mabeli és tendenciabeli megkötöttséget 
jelentett. De Magyarországon a nép a pa
rasztság volt, külön világképével és teljes 
kulturálatlanságával — az úri írótól vilá
gok választották el, amit a jóakarat és a 
zsenialitás sem tudott áthidalni. A népies
nemzeti irány két óriása, Petőfi és Arany 
valószínűleg maga is érezte iránya para
dox voltát. Bizonyára ez az oka, hogy ké
sőbb mind a kettő eltért a népies kezde
tektől, és haladt egyéni útján tovább.”

Arany-képében, miután a népifi port
réját igyekszik átrajzolni, elsőként azt 
hangsúlyozza, a népiesség Arany költé
szetében csupán a kezdeti szakaszt hatá
rozta meg alapvetően. Megállapítja, költői 
hangja fokozatosan távolodott a szorosan 
vett népiestől, és ezzel párhuzamosan vi
lága is tágult. Az érett Arany már nem is
meri a népiesség szűkös stíluskorlátait, a 
népi mellett egyre inkább a história lesz 
az igazi közege. Csakúgy, mint Petőfinek, 
Arany számára sem volt cél a népies köl
tészet, csupán „eszköz a nép nevelésére, 
nem artisztikum, hanem nemzetpedagó
gia. Arany János kifejti, hogy csak addig 
van szükség a népi költészetre, amíg a nép 
éretté válik arra, hogy a magasabb rendű 
költészetet is megértse. Tehát tudatos le
egyszerűsítés, tudatos alászállás egy ala
csonyabb kultúr nívóhoz, olyan fajta, mint 
mikor a reformáció terjesztői a latinból 
alászálltak a nép nyelvéhez”.

A népiség margóra helyezése az iroda
lom fejlődésrajzában — Poszler György em
lékeztet rá -  aktuális irodalmi polémiák
kal is összefügg, nem választható el „a 
két világháború között folyó, urbánus-né
pies vita urbánus álláspontjától, amely
nek egyik kikristályosodási pontja éppen 
a Nyugat Szerb Antalt is magába fogla
ló második nemzedéke”. Kifejeződik ben
ne humanista állásfoglalása is a népiséget 
saját céljaira felhasználó fajelmélet ideoló
giája ellen.

13



HELIKON

B eszám oló a 41. M agyar F ilm szem léről

Szemlesütve
A tavalyi, jubileum i M agyar 

Filmszemle u tán  idén minden visz- 
szaállni látszott a régi kerékvágásba, 
hatalm as meglepetések nem tö rtén
tek, s a gazdasági válság is csak ab
ban m utatkozott meg, hogy a feszti
vál egy nappal rövidebb volt (s ezzel 
együtt szinte tízezerrel kevesebben 
látogatták), a filmek „produkciós é rté 
kei” viszont nem csökkentek lá tható
an, sót, idén az információs vetítések
kel együtt több film került terítékre: 
csak nagyjátékfilm ből -  a tavalyi hu
szonhathoz képest -  idén harm incha
tot küldtek be, amiből tizenhat m a
radt versenyben; 
a kisjáték-, doku
mentum-, isme
retterjesztő' és té- 
véfilmekró'l nem 
is beszélve. így 
például a m agyar 
film nagy öreg
je, Jancsó Miklós 
legutóbbi filmje, 
az Oda az igazság 
is az informáci
ós blokkba került, 
igaz, díszvetíté
sével nyitották 
meg a fesztivált.
Jobb filmet nem 
is ta lá lh a ttak  vol
na erre a célra: a 
M átyás királyról 
szóló eklektikus 
filmben kevere
dik a régi (hosszú 
snittes, történel
mi) Jancsó és az 
új (Kapa és Pepe- 
féle) Jancsó, a halálkomoly és a fél
vállra vett történelem, a bűnrossz po
énok és az örökzöld igazságok.

Ekkora dömpingben nehéz érvénye
sülnie bárkinek is: a hivatalos sajtó- 
közlemények szerint a korábbi évek 
tendenciáihoz képest idén nem egy
két nagy látogatottságú film volt, ha
nem több nagyjátékfilm  között oszlott 
meg a nézői figyelem. Azért Hajdú 
Szabolcs Bibliothéque Pascalját m ár 
mindenki várta , a szado-mazo pla
k á t és a régóta húzódó, hosszadalmas 
forgatásról szóló pletykák m egtették 
a magukét: m ár az első vetítés u tán  
szárnyra keltek a -  később beigazo
lódott -  mendemondák, m iszerint ez 
a film viszi el majd a fesztivál Arany 
Orsónak nevezett fó'díját. A nagysza
bású, sok helyszínes, pazar vizualitá- 
sú, sok rom ániai (egyaránt m agyar és 
román) szereplőt is felvonultató, rész
ben itt forgatott mozi kicsit visszaka
nyarodik a rendező fantasztikum m al

és mesevilággal is kacérkodó korábbi 
filmjeihez, m agát a történetet, illetve 
a történetm esélés ak tusá t helyezi elő
térbe.

Még a Bibliothéque-ná\ is nehezebb 
és kalandosabb volt a Kolorádó Kid  
forgatása -  s a filmet megelőző vára
kozás is. Vágvölgyi B. András, ak it a 
gonzó újságírás m agyarországi meg
honosítójaként aposztrofálnak, rende
zőként debütált ezzel a filmmel, s no
ha legnagyobb feladatát -  a közelmúlt 
sok ötvenhatos filmje u tán  teljesen 
másféle alkotást készíteni a témáról -  
beváltotta, m aga a film elég felemás

lett. A kedélyes korszakfilm nek (ki
tűnő  díszlet, jelmez és zenehasználat) 
induló alkotás átcsap börtöndrám á
ba, ahol a főszereplő életével együtt 
a néző szájíze is megkeseredik kissé. 
Nagy Zsolt a lak ítása  viszont a feszti
vál ta lán  egyik legjobbika volt.

Nem mindegyik nagyjátékfilm  
markolt azonban ekkorát: a leg
több film bevállaltan kevés sze
replős kam aradrám a (Köntörfalak, 
Team Building, A  vágyakozás nap
jai, Látogatás, Szélcsend stb.), de ez
zel együtt láthatóan kezdett erősödni 
a műfajfilmes hozzáállás is a m agyar 
filmben: a Látogatás, a Halálkeringő, 
a Szélcsend mind a krim i és a th riller 
jól kirajzolt területén  belül mozognak, 
közülük viszont ta lán  csak az aradi 
szárm azású Pejó Róbert Látogatása. 
lehet figyelemre méltó -  meg is kap
ta  a Szemle megosztott rendezői dí
ját. A Vespa, Groó Diana dokumen- 
ta ris ta  elemekkel készült játékfilmje

viszont éppenséggel a cigánytelepek 
világába hatol be, ahonnan a 12 éves 
Lali (Tóth Sándor alak ításában , aki 
a Szemle gesztusértékű színészi kü- 
löndíját vitte haza) próbál meg kitör
ni: Budapestre utazik, egy csokiban 
ta lá lt nyeremény-robogót behajtani. 
A film kedvessége, „jóindulatúsága” 
m iatt mindenképpen megemlítendő a 
sok neurotikus m agyar mozi között, 
viszont a gyengén improvizáló am a
tőr szereplők és párbeszédeik alapo
san lerontják az amúgy ügyesen fel
épített világot.

Folytatódik az a tendencia is, hogy a 
m agyar színészek világában fellelhető 

h iá tust külföldi szín
művészekkel próbál
ják  pótolni. Ebben 
Hajdú Szabolcs já r  
élen, akinek ro
m án szereplőit m ár 
nem is szinkronizál
ják  a Bibliothéque 
Pascalban, de a 
Látogatás Fertő-tó 
környékén játszó
dó története is meg
m agyarázza a né
met színészeket és 
nyelvhasználatot. 
Pacskovszky József a 
legjobb forgatókönyv 
díját elvivő A  vágya
kozás napjaiban a 
kitűnő Catherine 
W ilkeninget hasz
nálja hasonló in
tenzitású  és sze- 
xualitású  m agyar 
filmszínésznő hi
ányában, Almási 

Réka legjobb elsőfilm-díjjal k itün te 
te tt Team Buildingjében  pedig Alexis 
Latham  ostorozza a m agyar beosztot
ta it -  hol angolul, hol tö rt m agyar
sággal. Utóbbi film amúgy szintén a 
nem-annyira-rossz kategóriát gazda
gítja, de M agyarországon m ár ez is 
nagy szó manapság. A külföldi mul
tivállalatok és a m agyar valóság k is
embereit ugrasztja össze, s az egye
netlen mezőnyből megint csak Nagy 
Zsolt színész emelkedik ki, ugyan
csak rebellisszerepben. Szintén a m a
gyar ugarról, a helyi m affiákról és 
kiskirályokról, a politika világáról 
mesél M akk Károly legújabb, megle
hetősen színtelenre és tú ljátszottra  si
került filmje, az így, ahogy vagytok is, 
a szereplők hollywoodi musicalt meg
szégyenítő gyakorisággal gerjednek 
dalra, igaz, magyarhoz illően sírva vi
gadnak.

A Szemle m ásik nagy díjazottja a 
Köntörfalak (Dyga Zsombor lett a má-
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sik legjobb rendező a megosztott díj
jal; legjobb férfiszínész: Elek Ferenc; 
és a nem elhanyagolandó közönség- 
díj): a film, beszélgetőd mivolta elle
nére is képes fenn tartan i a figyelmet 
a mindössze három  színész segítségé
vel. A versenyfilmek közül még m in
denképpen megemlítendő az amúgy 
kitűnő dokumentumfilmes, Zsigmond 
Dezső újabb játékfilm es bukása, a 
Bunkerember. Az első m agyar in terne
tes mém (Kocsord/Szalacsi/Fogarassy 
Árpád/atombunker, tessék csak rá 
keresni) történetét próbálja meg já 
tékfilmes elemekkel feldolgozni, ke
vés sikerrel -  pedig egyike lehetett 
volna azon kortárs filmeknek, am e
lyeket nagyon kis ráfordítással is el 
lehet(ett volna) adni, annyira m egra
gadt az ifjúság közös emlékezetében a 
„teccikérteni”, a „vizbül veszi ki a zok- 
szikgént” és hasonló frázisok...

Erdélyi jelenlét az em lített 
Bibliothéque színészein kívül alig 
volt az idei Szemlén, s azok is a do
kum entum film es versenybe „szo
ru ltak  vissza”. A Sapientián végzett 
Székely Róbert Misiké című filmje 
„igazi” dokfilm, hagyományos eszkö
zökkel meséli el a címszereplő Misiké 
tö rténe té t több évszakon keresztül. 
A jobbára egyszemélyes stáb (Székely 
Róbert egyszemélyben rendező, ope
ratőr, vágó, sofőr és még ki tudja mi 
m inden volt) képes volt azonosul
ni a periférián élő emberekkel, kör-

Dzsokó Roszics a díjátadón (a szerző' felvétele)

nyezetükkel, így azok zavarta lanu l 
tu d n ak  m egnyilvánulni. A szintén a 
Sapientiáról k ikerü lt Felméri Cecília 
m ár nem először szerepel a Szemlén. 
Idei, Mátyás, Mátyás című anim áci
ós dokumentumfilmje (értsd: a hang- 
felvételek „igaziak”, dokumentumok, 
aztán  a szereplők ú jra  lettek  rajzolva 
— Jánosi A ndrea á lta l — és anim álva)

elképzelhető, hogy rossz kategóriá
ban landolt: ta lán  a kisjátékfilm ek 
között tu d ták  volna jobban értékel
ni. A filmben illusztris és kevésbé il
lusztris kolozsváriak nyilatkoznak, 
ak arv a-ak ara tlan  humoros modor
ban M átyás királyról, az igazságos
ról, ak irő l így többek közt az is kide
rü l, hogy 1990-ben m érgezték meg.

Erdélyi kötődésű a Drakula árnyé
ka -  A  romániai forradalom kitörésé
nek valódi története is. Két kanadai 
riporter Tőkés Lászlóval 1989-ban 
készült interjújáról szól nagyrészt 
a film, amelynek lé tre jö ttéért a sze- 
kuval v ív tak  ádáz já tszm ákat, aztán  
a k aze tták a t kellett átm enekíteni a 
határon. Nem ez volt az egyetlen, a 
rendszerváltás(ok)kal foglalkozó dok
film az idén, a húszéves évforduló 
többeket emlékezésre késztetett, így 
például Papp Gábor Zsigmondot is, 
ak i a M agyarországon á t N yugatra 
szökő keletném etek kálváriáját ele
venítette fel a Kelet-nyugati ájtáró 
című filmjében. Ritka, hogy a dok- 
film ek közt legyen igazi közönség- 
siker -  legtöbbször a szakm abeliek 
szűk köre foglalkozik ezekkel az a l
kotásokkal - ,  ezért is volt kivétel az 
idei Puskás Hungary című film, ami 
még „rendes” mozis forgalm azásba 
is kerü lt tavaly -  el is v itte  a legjobb 
dokum entum film  díját (megosztva 
Csáki László Bádogvárosával).

A Szemle nemcsak a film eknek ad 
otthont, hanem  azok m ellékrendez
vényeinek is. Az egyik legnagyobb 
érdeklődésnek örvendő idei esemény 
a M ásodik M agyar Forgatókönyv 
Börze volt, ahol h a t fia ta l író ta r to tt  
nyílt pitchinget, hogy eladja tö rté 
netét. A h a t pályam unka bem utatá
sa közben látszott meg igazán, hogy 
m ekkora baj van a m agyar forgató
könyvírással.

A zárógálán a verseny előtt á tad 
tá k  a szokásos életm űdíjakat, ezek 
közül a m agyar „easternek” betyár
figu ráit emlékezetessé tevő, bolgár
szerb szárm azású Dzsokó Roszicsot 
(Doko Rosic) érdemes megemlíteni, 
aki a hetvenen tú l is impozáns fi
gura  m aradt, s am ikor beledörmög- 
te a mikrofonba, hogy „szeretlek, 
M agyarország”, egy p illana tra  elné
m ította az egész term et. A gála ta r to 
gato tt pár kellemetlen, de legalábbis 
furcsa m eglepetést is: a játékfilm es 
zsűri elnökének néhány kijelentése 
alaposan m eghökkentette az össze
gyűlt filmeseket. G ranasztói György 
történész (érdekes módon a zsűri fil
mesek helyett tanárokkal, tö rténé
szekkel, képzőművészekkel volt tele) 
annyit tudott értékelni az idei me
zőnyből, hogy v isszatért a szaxofon, 
illetve örült, hogy viszonylag kevés 
erőszakos jelenet volt a filmekben, to 
vábbá m éltatlankodott a sok károm 
kodás és csúnya beszéd fölött, „a m in
ket körülvevő levegő is rossz, mégsem 
film ezzük” -  je len tette  ki a k ikere
kedett szemű filmeseknek. Érdemes 
megfigyelni, hogy ez a kis meghök
kentő kijelentés hogyan csapódott le 
aztán  a sajtóban: a Magyar Hírlap 
szerint például a zsűrielnök „szavai 
osztatlan  sikert a ra tta k  a közönség 
körében”. A Bibliothéque Pascal és a 
Köntörfalak taro lása  az tán  m ár nem 
is lepett meg senkit. Jelenthetjük: a 
m agyar film él és mozog, de az idei 
mustrából előreláthatóan viszonylag 
kevés film kerül ki majd nem zetkö
zi szín térre  is, a Hajdú Szabolcsé pél
dául m ár le is fu to tt a nem rég véget 
ért Berlinálén. Várjuk a következő 
M agyar Filmszemlét.

JA K A B -B E N K E  N Á N D O R
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ANTAL BALÁZS

Ki viszi át a lírai hőst?
Nem tűnik annyinak, pedig 

úgy van: három év telt el Balázs 
Imre József legutóbbi verskötete, a 
Vidrakönyv megjelenése óta. A szá
momra mindenképp emlékezetes kö
tet jelentősen eltért a szerző azt meg- 
elező munkáitól. Bár beszédmódok 
sorát alkalm azta abban a gyűjte
ményben is, mégis, a darabok „főhősé
nek”, a lírizálható oldaláról korábban 
nem különösebben ismert „vidrának” 
köszönhetően erősen egyneműnek ér
ződtek a tételek, a nyelv általa szigo
rúbban szervezettnek, egyfajta tuda- 
tos-kitalált-értelm ezett archaizmus 
jegyében működtetettnek tűnt föl, 
ahol egyszerre van jelen, a dolog esz
mei alap-szervezőelveként a játék, 
és a nyelviség szigorú téttartó-voltá- 
ban megmutatkozó m inim ális enge
dékenység. Mostani gyűjteménye eb
ből a szempontból széttartóbb mind 
tem atikailag, mind formailag, noha 
a vidra-kötethez ezerszállal kapcsoló
dik, nem különben a még korábbi kö
tetekhez is, hiszen verseket emel át 
az új gyűjteménybe a szerző azokból 
(második, A Dél-Párizs nyárikért című 
kötetéből biztosan). A kontextuális 
háló felfüggesztése, a darabok abból 
való kiemelése és egy másikban-új- 
ban való elhelyezése mellett a tovább
írt vidramotívum is erőteljesen jelen 
van, de ezúttal anélkül marad jelenté
keny pozícióban, hogy olyan tömbsze- 
rűen uralná a kötetegészt, mint ezt 
megelőzően -  bár nem csak egy cik
lus rendelődik hozzá, hanem elő-elő- 
bukkan a motívumsor-metaforaháló 
a későbbiekben is ilyen-olyan darabok 
belsejéből. A vidra vagy az e könyv
ben felbukkanó „társa”, a buszsofőr, 
olvasható a klasszikus értelemben 
vett „lírai hős”-szerepkör radikális 
felforgatásaként, egyszerre ironikus 
gesztusként s egy olyan erős fogalom- 
átértelmezési javaslatként, mely sok
félejátéklehetőségre is kaput nyit, az
zal együtt (ahogyan azt az előző kötet 
is bizonyította), hogy a hang végig ko
moly, a tétek pedig végig magasan  
maradnak. És ez a még mindig újsze
rű, kihasználatlan metaforaháló im 
már nem csak egy kötet mozgatásá
ra mutatkozik képesnek. A buszsofőr 
is ilyen depoetizált közegből kiemelt 
„lírai hős” (e kötet utolsó ciklusában  
lép színre ő), vele szemben, afféle el
lenpontként is elgondolhatok a jobb
nál jobb Valdemar Daa-versek közép
pontjában álló Andersen-hősök, az 
anyag gerincét jelentő HG-oratórium, 
a „múzsák”-at középpontba állító cik
lus, vagy az „én”-nel, a névvel, a meg
nevezéssel foglalkozó darabok: vagyis 
egy poétikailag (mások által) felfede

zetlen kontextusból a „poetizáltab- 
bak”-on keresztül érkeznek a versek 
az abszolút depoetizált, a patetikus- 
ság esélyétől is távol eső terepig.

A kötet első, Vidranyomok című 
ciklusa oldottabb, játékosabb vidra
verseket tartalm az, bár egy ciklu
son belül is több beszédmódban szólal 
meg. A továbbírás gesztusa az im ita
tiv (magán)mitológia további kibontá
sát egyrészt a korábban is ösztönző
ként feltűnt Oravecz Imre felől végzi, 
másrészt az Oravecz-hivatkozással 
éppen m egtetézett A Kapu-szikla da
rabban már „kész”(-nek tűnő) mitoló
giában is megmártja (vajon germán 
lehet? vajon igazi, vagy BIJ talál
ta ki?). De Bodor Adám-szövegek épp 
úgy beleépülnek, mint Németh Zoltán 
versrészlete (mely egyfajta válaszvers 
részlete lehet talán). Éz utóbbi mi
att is gondolom, hogy a Vidranyomok 
ugyanakkor nem egyszerű folytatás, 
hanem mint egy „kommentelés”, hoz- 
zátoldás, feloldás, különösen, hogy a 
szövegek egy része emlékeim szerint 
Balázs Imre József internetes vidra
naplójában látott napvilágot először, 
az ott folyó beszélgetések kontextusá
ba illeszkedve (ld. még az olyan címe
ket, mint a Login: a vidra alakot vált). 
Ennek „megfelelően” úgy vélem, e cik
lus kissé egyenetlenebb színvona
lú darabokat is tartalm az, mint pél
dául A háború folytatódik című tétel, 
az olyan ügyes szövegek, mint példá
ul a címadó Vidranyomok haikusoro- 
zat mellett.

A kötet egyik legizgalmasabb cik
lusa számomra A szél mesél Valdemar 
Daa lányairól című. Ha jól tévedek, 
egy Demény Péterrel és Vári Csabával 
performált költői játék jegyében szü
lettek a darabok (vagy legalábbis egy 
részük) az Andersen-centenárium ide
jén, s már akkor sem ők voltak az el
sők, akik m egtalálták ezt a történe
tet a költészet számára -  hogy most 
csak Szőcs Gézát említsem e helyt, 
akire BIJ is hivatkozik a ciklus utolsó 
darabjában. Tulajdonképpen BIJ az 
Andersen-szöveg történetmesélésének  
kihagyott helyeire írta meg a tétele
ket, így aztán kevéssé átírásról vagy 
újraírásról beszélhetünk, inkább egy
féle továbbírásról. S ebben a továbbí- 
rásban jól működik a vidraverseknél 
már bejáratott beszédmód (Valdemar 
Daa hajója) épp úgy, mint az eseten
ként intertextusokkal is dolgozó rí
mes, a mese hangulatának végig meg
felelő, szomorú hangütésű versbeszéd 
(.Anna és Ida útja).

Korábban már megelőlegeztem  
a HG-oratóriumot a kötet anyagá
nak gerinceként, ami tulajdonképpen

szemre is látszik -  a hét ciklus közül 
épp ez a középső. És persze az olvasók 
java tisztában van azzal is, hogy míg 
a költő BIJ oratóriumot ír róla, ad
dig az irodalomtörténész Balázs Imre 
József monográfiát jegyez a költőről. 
Az oratórium különösen erős felütése, 
a Vázlat a nő szocialista típusú átala
kításáról már egyértelműen jelzi, hogy 
itt kilép az olvasó a költői játékok vi
lágából, s azt is egyúttal, hogy maga 
a ciklus kevéssé omázs-jellegű, mint 
inkább szigorú és mély akar lenni. 
És az is. Még olyan formai bravúrok 
is telnek a szerzőtől, mint a Hervay 
Gizella Ana Blandiana-fordításának  
magánhangzóira írt Gyávaság című 
darab, a Blandia-remix részeként -  
aminek persze kétségtelenül van já
tékos éle, de éppen ez a szép Balázs 
Imre József játékaiban: ezek ugyan
is valahogy nem sehová sem tartó 
ügyeskedések, hanem tétet tartanak, 
s azt többnyire be is teljesítik.

A legszellemesebb és leginvenciózu- 
sabb ciklus a Mintha lefüggönyözné
nek. Ennek központi témája ugyan fé- 
lig-meddig önreflexív, lévén a versírás 
aktusa tematizálódik benne, de kü
lönösebb teoretikai borongás vagy az 
ilyenkor sokszor csapdahelyzetnek bi
zonyuló siránkozás nélkül, eleven ké
pekkel és formákkal dolgozik. A kö
tet számomra egyik legjobb verse is 
itt olvasható, A mondat eltérítése cím
mel. „Egy foglyul ejtett szónak /  fény 
gyűl ablakában” -  írja ebben, s való
ban: ha valahogy, hát így meg lehet 
írni az írást magát. Ebben a ciklus
ban látszik leginkább a költő ügyes, 
mert friss és üdítő rímelése, pergő 
ritmusaira pedig folyton rá tud ígér
ni. Már nem annyira a formát helyezi 
a középpontba az És én megmondom, 
ki vagy ciklus. Az identitást közép
pontba helyező szövegek, miközben a

» » » » » »
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megszólított, a másik, a te identitását 
forszírozzák, term észetesen a saját 
identitásának megnevezhetetlenségét 
beszélik ki. A leglátványosabb példája 
ennek a ciklus címadó darabja -  mely
nek beszélője, éppen a szöveg címével 
ellentétben, önmaga meghatározását 
járja körül tagadólag. „Nem vagyok 
doktor, nem vagyok kölyök / Nem va
gyok »testvér«, nem vagyok »Önök«”
-  öt versszakon keresztül, melyeknek 
mantraszerűen visszatérő zárlata a 
nem én. Az én keresése régi füzetek, 
emlékek előbányászásával (Vázlatok 
az újévi naplóból), vagy, m integy köl
tői helykeresésként, az előd m egne
vezésével (A mester kabátja), illetve 
term észetesen ezek lehetetlenségével 
lesz teljes. És beválthatatlan.

Az utolsó ciklusba a buszsofőr-ver
sek kerültek {Ki viszi haza a buszso
főrt?). Persze már leírni is különös 
ezt a címkét, és biztos vagyok benne, 
hogy Balázs Imre Józsefet (többek kö
zött) ez is mozgatja. Számomra külö
nösen jelentőségteljesen nem derül ki 
a ciklusból, hogy miért éppen buszso
főr, de abban is biztos vagyok, hogy 
ez a m egvezetés része. Törjem csak  
ezen a fejem, mondja magában a köl
tő, ha képes vagyok ilyesmiben kötöz- 
ködni. Természetesen beszédes az is, 
ahogyan a kötet első (vidra-verses) és 
jelen utolsó szakasza összeér: a busz
sofőr-versek vízmotívuma a vége fe
lé egyre sűrűsödik, s leginkább A vízi 
útnál éreztem az átvezetés, a körfor
gásba fordulás lehetőséget -  ha az 
lenne a kötet záróverse, de van még 
utána egy, a Mint a végállomásnál. S 
talán stílszerű, hogy a lírai hős alak- 
jának-arcmásának a tükörben való el
mosódásával érjen véget ez a gyűjte
mény.

Az impozáns, szép kiállítású kötet
-  a Koinónia műhelyét dicsérő könyv
tárgy - ,  a szerző negyedik líragyűjte
ménye, úgy tűnik, új kezdeteket, kér
déseket feltevő, felvállaló munka a 
pályáján, azzal együtt, hogy a tovább- 
írás vagy az átemelt versek összeg
zésre is utalnak egyben. Az én kere
sése, a fogalmak meghatározásának  
kísérlete olvasható ki leginkább be
lőle, az elmélyült költészet lehetősé
geinek kutatása egy sajátos, fanyar 
humorú, édeskés-szomorkás hangula
tú, csöndes hangütésű versvilágban, 
amely egyre terjeszkedik, és egyre 
több zónát fed le a költészet tájai kö
zül. Miközben alaptörekvése, hogy be- 
járatlan területekre találjon ki. Hogy 
ezt megvalósítja-e, arra a következők
ben minden bizonnyal választ kapunk 
Balázs Imre Józseftől.

B a lá z s  Im re József: Fogak 
nyoma. Koinónia Könyvkiadó, 
Kolozsvár, 2009.

BAKK ÁGNES

A női hús 
természetrajza -  
egy csemegéző 
szemszögéből
Egy régivágású irodalomtörténész 

azonnal kikiáltaná, hogy bizony Gerlóczy 
Márton magát írta meg A csemegepultos 
naplója című regényében. A pozitivista 
irodalomtudomány művelője (és, ha nem 
csalódom, elég sok olvasó is) örömtelién 
von le következtetéseket abból, hogy ki 
is lehet a könyv elbeszélője által Röfinek 
nevezett egyéjszakás kaland vagy a tűz- 
oltós barátnő vajon pontosan az író me
lyik korszakában bukkant is fel?

Gerlóczy Márton már nem „friss hús” 
az új könyvpiacon. Negyedik regénye, A 
csemegepultos naplója egy nem túl meg
értő, több szempontból is a karnális élve
zetek iránt érdeklődő elbeszélő, Márczy 
Lajos „tollából” származik, azaz ő a könyv 
főszereplője, naplóvezetője, egyes szám el
ső személyben mesélője. Mint megalko
tója, ő is könyveket ír, írogat, de egy kis 
életszag hiányában elszegődik csemege
pultosnak. Már a húsbolt elnevezése is 
ínycsiklandó, sok szép, szagló, illatozó hús
fajta között tölthet el egész napokat, ízlel
getve azokat és azok vásárlóit. Esténként 
pedig különböző lányokkal teheti ugyan
ezt a „babaarcú”, szemüveges húspultos: 
innen-onnan előhalász, felszed, megfűz 
egy nőt, aztán a változatosság jelszavával 
hamar le is rázza. A csemegepultban nem
csak az ihlet megtalálását, hanem a vál
tozást is kereste. A barátnője nemrég ott
hagyta. Hiánnyal kezdődött regénybeli 
élete, amely aztán eszeveszett ütemet kez
dett diktálni neki. Lali a sznobokat utá
ló titkos sznob figura, aki napi barátságot 
ápol a különböző alkoholnemekkel, kocs
mákkal, prostikkal, és mintha csak kö
vetkező könyvéhez gyűjtené az anyagot, 
mindenféle szende vagy dögös, vidéki egér 
vagy menő nőt összeszed és igyekszik el
kerülni a hosszabb távú felelősségválla
lást. Nincsenek rossz családi emlékei, sőt 
mintha egy nagyon stabil háttér védené 
őt, olyan, amelyről beszélni sem kell, csak 
érezni.

A lóhúsos pult mögül vagy a kocsma
pult mellől ingyen leshet másokat, bün
tetlenül, akár egy színházban. Nem vár
ja meg az előadás végét, ítélkezik, és 
sokszor ő adja meg a végszót: a korrekt 
nyugdíjasok vagy a proletár osztály be
csületes képviselői számíthatnak a jó
érzésére, míg mások rendszerint lesze
repelnek. Mindenkit kioszt. Magát is. 
Pszichológiai közhellyel élve sérülékeny, 
és ezt rejti az álarca mögé.

Az nem kétséges, hogy ő „jó parti”, ós- 
dian szólva. Az önbizalmából, árnyalt ön
iróniájából és az össze nem számolható 
női seregletből ez feltétlenül következik. 
Rövid, pattogó és harsogó mondatokban 
fogalmaz, sommás elképzelései vannak

‘JŰLSZÖ'V'Líj
és hamar véleményt alkot mindenkiről. 
Karcolva kritizál. A kamaszkor és a fel
nőttkor között egyensúlyozva megmond
ja a „tutit”, ami persze csak neki az, és 
ezt is tudja, de most már mi is tudjuk. Az 
általa megtalált lányok is egy-egy magá
nyos felhőben lebegnek, és az elvileg el
meháborodott vagy menthetetlen alkoho
lista szomszédai is. Kedvence Köntös, az 
idős hölgy, aki csendesen megbolondult, 
üldözési mániában is szenved, de nem 
háborgatja senki intim szféráját. Az ő ha
lála meghozza a felszusszanásnyi csen
det és egy szép, normális lány jelenlétét 
is. Utóbbi várható volt.

Persze Márczy Lajosnak ferdítései is 
vannak, igaz, más téren: hol felhábo
rodottan arról beszél, hogy ő nem ta r t
ja kis átmeneti kéglijében a családi 
fotókat, hol pedig, hogy a következő hó
dítását bekebelezhesse, családi fotókkal 
rakja ki otthonát. Szóval, Lalikám, hol 
az igazság?

Gerlóczy regényének nincs A-tól B pon
tig eljutó cselekménye. A fejlődés csak a 
körülmények kérdése. Nők, húsok, italok, 
nők, húsok, italok. Néha egy kis vasárna
pi pihenő. Egyikben sincs kivetnivaló. De 
még hullarészegen is mintha a tudatos
ság reménye csillogna a szemében. A re
gény végén felbukkan a normális és szép 
lány, de hát semmi sem életbiztosítás, 
csak egy reményszikra. A könyve letehe- 
tetlen, az olvasó, mint bármelyik könyv
beli bolond, nekifog társalogni Lalival, 
együtt kacag vele gúnyosan, például 
azon, hogy elvállalta egy teljesen isme
retlen nő görényének a „bébiszittelését”, 
ráadásul két hétre, vagy hogy idegen nő
nek ad kölcsönt a patikában.

A piaci és a lakótársi szereplőkön kívül 
a többi mellékszereplő is benépesíti a pes
tiek által jól ismert várost: aki sokat jár a 
„négyeshatossal”, az tudja, hogy folyama
tosan jár, a 47-es villamos sofőrjére vi
szont mindig várni kell a Deákon. A rom
kocsma is elég egyértelmű, és hogy oda 
milyen vidéki kis egérkék járnak, az már 
más kérdés. A csarnok leírása pedig min
denkit a Vámházkörútra csábít. Együtt 
is megkereshetnénk azt a csemegepultot, 
és Jolikára is rákacsinthatnánk.

Pikáns, bár nem újkeletű: a húspult 
és a nők váltogatásának állandósága 
és a köztük levő, finoman megrajzolt 
hasonlóság. A nőket is ugyanúgy lehet 
próbálgatni, mint a felvágottakat, le
het belőlük csemegézni, ki kell próbálni 
minél több fajtát, nem biztos, hogy az 
állandóság egészséges. A nők húsának 
leírása is gyakorta átcsap pultosszleng
be. De nincs szó leánykereskedelmről, 
csak a sima életről. Gerlóczy regényé
nek nyersanyagát saját kezűleg vágta 
össze saját csemegepultosi gyakorlatá
nak emlékeiből. Megmaradt az élet- és 
a hússzag.

Gerlóczy Márton: A csemegepultos 
naplója. Ulpius-Ház, Budapest, 2009.
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B oros-J en e i Szék ely  L ászló  
ford ításm u n k á ib ó l (1765-1769)1
Az m egcsalatott csudáról
való beszéd
Én az én veszett hegedűmön egy igaz 

meglőtt dolgot akarok énekelni, amely 
még az Szamárbort is feljülmúlja.

Ti el kopott szépek, ti, akik most oly 
csipás szeműek vagytok, titeket szólítlak, 
én titeket hívlak segítségül, halhatatlan 
nagyanyáim, akiket minden tél a vilá
gos tűz körül egybegyűjt, ti, a csudálatos 
hisztóriácskáknak érdemes oltalmazói, 
oszlopai.

De ti is, boszorkány asszonyok, kísér
jetek engemet a ti isteneitekkel ezen szép 
mezőre. De kiváltképpen te, akinek mes
tersége és hatalma az poklot megszólítot
ta s kénszerítette vala, és Endorba egy 
megholt próféta által egy királynak sze
meit el tudta vala bámítani.

Ti is, szent uraim, ne vegyétek rossz né
vén, hogy én tinéktek tisztességre néz
ve a ti helyeiteket itt ki mutatom. Ti az 
egeknek homályos setétes tolmácsai, ti 
kettó's nyelvű csalárdok, hazugok, és, 
ami még rosszabb lehet, még próféták is! 
Tanítsátok meg engemet az csalárd szók
ra, amelyeket ti a ti isteni beszédeiteket 
be takarni tudjátok. Én egy serény kép
mutatónak az 8 csudatételét, és hármas 
szentnek, egy régi csalárdnak Calvinus 
kerítőjének előbeszélem.

Az megoldattatott, erőszakos szelek az 
köhögéseknek és bérekedett torkoknak 
teremtűi Berlinbe télbe jobb és bal felül 
irtózatos nyavalyákat széllesztettek vala 
el. Kevesen gondolkodnak az ő felebarát- 
jóknak szeretetérül, és sok guttaütések 
terjednek vala el. Az orvosi sokaság szid
ja vala ezeknek sokaságokat, megengedte 
őket halni és el felejtette vala maga kö
telességét. A’ városba minden fertályába 
éneklik vala az ő siralmas verseit, és szi
dalmazzák vala a szelet, a fátumot.

Gromaticus él vala a szüntelen való 
békességnek édesgetései kűzűtt, az ő két 
leány testvéreivel, a kik a jó időről való 
újságokat koholnak vala, és minden esz
tendőbe két csalárd kalendáriumokat 
költenek vala ki, a’ melyekbe a hitetlen 
Hisztériákat vagyis inkább az ocsmány, 
szemtelen román fel találtatik vala, az 
égre felfüggesztett két nagy fáklyákról 
(román név költeményt teszen).

Gromaticus az égi nézésből jövendö
lő tudományt tanítja vala, és erőszakkal 
magát az tisztes Napnak helyibe állítta
tott személynek akarja vala állítani. 0  
az bűvölést-bájolást, vagyis ördöngösségi 
mesterséget igen jól tudja vala, innen már 
ő minden bolondságoknak adaját gyűjti 
vala egybe és ezek voltak némünemű jö
vedelmei, amelyből ő sok időktől fogva él 
vala mígnem végre az halál, amely most 
nagyon harapózik vala, ó'tet titkon aja- 
kon ölelte vala, és őtet némely fordítások 
után, éppen nem emberséges módon, hir
telenséggel a földre leverte vala.

Azonnan kegyetlen nagy kiáltozás tá
madott az ő tisztes leánytestvérei sírtak, 
ordítottak oly nagy indulattal, hogy az ő 
szomszédjait is igen nagy lármára fel ser
kentek vala, és az halott körül egy nagy 
sokaság gyűlt vala egybe. Itt nem kérdet- 
tenek tanácsot az legokosabbaktól, hanem 
csak az vén szülék és komámasszonyék, 
akik minden civódásokat el igazítanak és 
némely történetekbe, amint mondják, rit
ka serénységgel bírnak, jóllehet ők az ra
vaszság és értelem híjával vadnak.

Egy újságra vágyódó sokságnak ezen 
zenebonája között, az öszve futott nép 
között, véletlenül egy titkos ocsmány 
forma bélépett vad szemekkel, kinyi
tott szájjal szomorú homályos ábrázat- 
ban jelenvén meg. Ez az látás úgy te t
szett, mintha a fekete pokolból jött 
volna, minden ember őtet boszorkány
nak tartotta lenni, vagy ördögnek, vagy 
Antichristusnak. Kicsoda képzelhette 
volna? Ez az mérész kohold papi köntöst 
viselt, és a’ mint mondják vala, nagy te
ológus volt. Azon szempillantásba kör- 
nyülvették őtet az két leánytestvérei az 
megholtnak, és alázatosan könyörgöt- 
tek nékije, hogy lenne nékiek segítségül. 
Ezzel az jó álomlátás-béli prelátus végre 
megcselekeszi minden továbbra való ta
nácskozás nélkül, maga tulajdon értel
mét kimondotta. Az ocsmány dög testet, 
segítségül híván az égi Delphint, erős le
vessel és borral kell táplálni, és kőris
bogárból főzött kenővel kell csiklándoz- 
tatni, tehát az ő titkon elszaladott lelke 
ismét visszá fog térni.

-  Én -  úgy mond ő -, az hitetlen és 
még nevetésre méltó lelket meg pirítom. 
Ezek az esztelenek az unalom miatt meg 
fókádnak, midőn ők az megholtat holnap 
ismét fel kelni látják.

Minden Ember dicséri vala ezt az gon
dolatot, és immáron az házba minden 
ember szorgalmatoskodik. Egyik felet
tébb való sietséggel hozza az magyar vi
zet, más futva hozza az arabiai balsa- 
mumot, és még más a tűznél melegíti az 
levest. Hozzá hasonlíthatatlan lárma va
la az házban, minden rokonok szorgalma
toskodnak vala az halott körül, és az kö
nyökeikkel oly parasztól taszigálják vala 
egymást, hogy sok palack táncol vala a 
földön, és némely üveg a kezeikbe el tőrt 
vala.

Éppen úgy, mint egy parton, az hány- 
kódásokra rövid idő alatt lehet látni, kö
vetkezni, visszájövését és elmenését a 
tengernek, így láttatott itt is az számos 
sokasága az bolond népnek, az ajtón béro- 
hanni. Ki s bémegyen, és el fáradván az 
nézéstől, a keskeny utakon ismét elfolyt 
vala.

Immár közelget a szent, sok és nagy 
kegyességgel, és így szólott:

-  El ne csüggedjenek az várakozásba -  
úgymond ő. -  Minden dolognak a’ mi kí
vánságunk szerint kell bételni rövid idő 
alatt. Most az állapot azt kívánja, hogy 
az szegény meg holtnak engedjünk időt 
az álomra, menjünk ki mi innét most, 
holnap ismét ide el jövünk.

Minekutána az holt testnek száját fel
nyitották volna és az ő két leánytestvé
rei egy jó jámbor macskát az erős levessel 
meg itattak volna, tehát minden ember 
teljes lévén ezen játékkal és teljes lévén 
ezen hallatlan csuda tételinek mint nagy 
újságnak látásával, ezen jámbor kurit- 
tyoló kalmárnak, minden ember el ment 
vala onnét.

Végre felvirradott az őtőlök oly nagy 
kívánsággal óhajtott nap: minekelőtte az 
kakas hajnalra szólana, az sebesen járó 
serege a jó rókászóknak ismét az ő atyja
fiánál meg jelenik. Megtekintik őtet, de 
jaj! Csak mind egy állapotba, mind csak 
meg hidegülve, megmozdulhatatlanul és 
sárga orcával. Az szent is megjelenik, és 
nagyon ígérte, hogy az ő legnagyobb ha
talma által az megholtat az ágy előtt fel 
állani fogják látni, melyre ismét újabb le
vesek készíttetnek.

Végre még 8 napot vártának, de sem
mi csuda nem akart láttatni. Elvárják 
az 15. napot is, sőt ezen reménség alatt 
az 20. napig is le mennek. De az meg 
holtnak szerencsétlenségére egy szó is 
bé nem teljesedik, a’ mit az jó szent ő 
nékiek mond. És mint meg ijedtek va
la, midőn az egész dolgot valósággal fel 
keresték volna, és az egész cselekede
tet fundámentumosson ki tanulták vol
na! Valaki az meg hóitat ki takarta  vala. 
Oh, Ég! Büdös szagos ő = -  =.

Magad tanáld ki, kedves olvasó, tudom, 
te már értesz engemet, melyre nézve én 
is tenéked örömest kedvezni kívánok, le
írásával ezen büdös és szagos állapotnak 
rövideden való elébeszélésével. Rövideden 
jól láttatott, hogy már végre ideje volna 
hogy a jó halottat eltemessék, és már az 
jövendölésbe szerencsétlenül já rt képmu
tató vagy hízelkedő ember, már a róká- 
szók előtt csúfsággá lett vala.

Ha elsőben meg van az hajlandóság az 
hitelre, tehát az Lélek magát alája bo
csátja, alája ereszti mindenféle illetlensé
geknek. Ekkor az költött dolog Igazsággá, 
és az hazugság meglőtt dologgá változik. 
Az ember megsiketedik, minden tévely
gés bévétettetik, amit egy esztelen elme 
az ő dühösségébe kikölt.

Mikor az ítélet tételnek ereje a ma
ga meg adásának való jelt ád, óh légy jó 
egészségben, te jó értelem, mindörökké 
légy jó egészségben.

Közreadja EGYED EMESE
Jegyzet
1Boros-Jenei Székely László (1716— 

1772) erdélyi birtokos nemes, volt enye- 
di diák, fordító, költő. Eddig bécsi uta
zásának leírása, verses, illetve prózai 
önéletírása jelent meg nyomtatásban. II 
Frigyesnek, „a Sans-Souci bölcsnek” írá
sait német közvetítő nyelvből ültette át 
magyarra. Az itt közölt mű francia ere
detije verses formájú.
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X P 'D 'E X -
(...) Amikor az Egyesült Európa még sehol 

sem volt a láthatáron, jól tudtuk, hogy a nem
zeti ideológiák az irodalmat gyakran állították 
piedesztálra, és szuperlatívuszokban szóltak ró
la. Ha valaha beszélhetünk majd egységes eu
rópai irodalomról, sohasem szabad beleesnünk 
az üres, mindent elborító locsogás csapdájába. 
Még kevésbé az „európaival” helyettesíteni a 
nemzeti önelégültséget. A mindent átható orosz 
eszme jut eszembe a tizenkilencedik századból, 
amiről Dosztojevszkij írt 1861-ben, az orosz iro
dalomról szóló cikksorozatában.

Európa és irodalomesztétikája mibenlétéről 
nem szívesen olvasnék hasonlókat. Akkor mit 
kellene tartalmaznia? Netán a német irodalom 
„gondolatiságát”, a francia „artizmusát”, az an
gol „humorát” és az orosz irodalom „mélabúját”? 
Ehhez a katyvaszhoz hiányozna még néhány 
alkotóelem, mondjuk, a „svejkizmus” a cseh, a 
„keserűség” a magyar vagy az „elvágyódás” a 
szlovén irodalomból. De hagyjuk az iróniát és 
a kliséket, az „európai irodalmi szubsztancia” 
keresgélése helyett talán azt kellene megnézni, 
tulajdonképpen mi történik az európai irodal
mi miliőben. Ma leginkább közös a merev esz
tétikai kritériumok széthullása, meg az, ahogy 
a kiadókat elönti a kommersz irodalom, amit 
újabb klisével, tudniillik az „amerikanizálódás- 
sal” illetünk, bizonyos irodalmi könnyedséget, 
olvashatóságot és eladhatóságot értve ez alatt. 
Ez ugyanis a Mély és a Nagy Irodalom elit jel
legét, súlyosságát és unalmát volna hivatott el
lensúlyozni. (...) Európában az irodalom nem 
hipotetikus dolog. Mindenütt egyéni emberi 
tapasztalatból fakad. És az európai huszadik 
század tapasztalata elég tébolyító. Örült refor
mátorok, kétségbeesett anarchisták, lelkes szo
cialisták, buzgó nacionalisták a század elején; 
illegalitás, összeesküvések, zavargások, folyta
tásként pedig tömegek az utcákon és a tereken; 
puccsok, forradalmak, háborúk, cellák, kihall
gatások, lágerek, orgyilkosságok, kivégzések 
és tömeggyilkosságok minden folyamat végén. 
Mindenkit utolérnek a nemzetállamok, a tá r
sadalmi változások, a forradalmi változások, a 
társadalmi megrázkódtatások. És a század vé
gén, ha visszatekintünk, akár egy gyorsan le
pergő filmben, minden kissé álomszerűnek tű
nik: mintha csak álmodtunk volna egy különös 
gazságot, tele gyilkosságokkal, romhalmazok
kal, koncentrációs táborokkal és gulagokkal. 
Romok és a megöltek csontjai, rétegekben -  ez 
is Európa. Minden változás újabb réteg cson
tot jelentett. Ebben a században az ember egész 
életét leélhette ugyanabban az európai város
ban vagy eldugott faluban, a Történelem még
is meglátogatta reményeivel és parancsaival. 
Nem kellett elmennie sehová, mégis legalább 
négy állam polgára volt ugyanott, látott sok 
hadsereget, sok új pecsétet a hivatalos okmá
nyain, sok új szónokot hallgatott és újra meg új
ra hozzászokott az egészhez.

Ez nem absztrakt tapasztalat, a huszadik 
századi európai irodalom maga a törékeny és 
sebezhető individualitás, annak az egyénnek a 
tapasztalata, aki a saját bőrén és a saját lelkén 
tapasztalta meg a történelem ellentmondásait.

Drago Jancar: A m it  á té l tü n k  és a m i
r ő l  á lm o d tu n k . Gállos Orsolya fordítása. 
Bárka, XVIII. 2010/1.
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ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK 
Ö n a r c k é p  „ h é t a j tó v a l”

Hetvenöt éves lettem, nem meglepe
tés, inkább sajátságos élmény és nem is 
„csecse-becse”, hanem ajándék a sorstól. 
A nyolcadik évtized az emlékek tágas 
kamrája, a Kékszakállú herceg várá
ban a hetedik ajtón léphettünk be ebbe 
a fantasztikus világba. Az ezt megelő
ző hat ajtó kinyitásakor egymásután 
Járjuk be” a kínzókamrát (a félelmek 
és fájdalmak megélését és legyőzés
ét), a fegyveresház termét (az erő- és bá
torság-próbák világát), a kincsek házát 
(az összegyűjtött és felhalmozott érté
kek varázs-világát), a rejtett kertet (a lé
lek ezernyi csodálatos virágának szín
pompáját) a birodalomra tekintő „szép 
könyöklő” erkélyét és a szomorúságok 
„csendes fehér tavának” fájdalmas vi
lágát (a mindnyájunkban ott lappangó 
„könnyek tavát”).

A színpad követelményeinek enged
ve félkörben nyílnak ki ezek az ajtók 
(lelkünk, mélytudatunk ajtói) színei
ket bevetítve e rejtélyes világ borzon
gatóan sötét falai közé; először pirosat, 
azután sorban égő narancsszínt, majd 
aranycsillogást, kékes-zöld színfuval
latot és végül beengedve a napfényö- 
zönt, hogy mindezt elhalványítsa a két 
utolsó ajtó sápadt, távol derengő, sejtel
mes fényvilága (az utolsó ajtó kinyitá
sakor a birodalom és a könnyek tava 
ajtója bezárul). A legyezőszerűen ki
tárt ajtók sokkal inkább egymást fed
ve, a színpad mélységébe hatolva kel
lene hogy kövessék egymást, hiszen 
lelkűnkben ezek a „kamrák” egymásra 
tevődnek. Mindennap bejárjuk őket, sőt 
minden pillanatban villámszerűén át
futunk rajtuk életünk hosszú évei so
rán. Ennek ellenére úgy érzem, hogy 
minden alkotó valahogyan életkorhoz 
kötődve is évekre „foglya” marad egy- 
egy „kamrának”, mégpedig a megadott 
sorrendben.

A felnőtté válás (a kamaszkor!) 
kínzókamráját mindenki bejárja. 
Huszonévesen erőfitogtatásra vagyunk 
hajlamosak. Harmincévesen elkezdjük 
kincseinket gyűjteni. Negyvenes évein
ket taposva néha még feledjük lelkünk 
rejtett virágos kertjét is. Az ötvenes 
évek idején majd mindenki szert tesz 
valamilyen hatalomra. A hatvanas éve
inket megélve elgondolkozunk a világ, 
a dolgok rendjén, a rezignált érzelmek 
kora, a visszafogottságé. Hetvenes éve
inkben akarva-akaratlanul az emlé
keinket faggatjuk. Van még egy nyolc
vanadik ajtó is, az, amin Kékszakállú 
és Judit (az ember és animája) be
lépnek a hét csukott ajtó világába, a 
MEGSZÜLETÉS AJTAJA.

Végignézek életem hét és fél évti
zedén, sorra nyitogatom az ajtókat. 
Tizenkét évesen írtam le első kompo
zíciómat, természetesen zongorára, hi
szen akkor már jól tudtam ezen a hang
szeren muzsikálni. Átéltem az első ajtó 
minden kínját, a szegénységben vergő
dést, a betegség megpróbáltatását és

T

az alkotás felé vezető út ezernyi meg
próbáltatását. Ej, ha akkor egy látnok 
elém vetíti azt a hatalmas kompozíció
sort, amit később papírra írtam, meny
nyivel könnyebb lett volna. így a „kín- 
zókamrából” kijövet minden művemet 
elveszítettem, csak emlékek maradtak. 
A kolozsvári Zeneakadémián újjászü- 
lettem, és amit csak lehetett, megtanul
tam, ezt bizony fegyvertényként éltem 
meg. A „Ha folyóvíz volnék” kórusom
mal beléptem a zeneszerzők sorába: 
ma is szívesen hallgatom akkori kom
pozícióimat. Harmincadik életévem 
nyitányaként egy zenekari művet kom
ponáltam Brâncuşi „varázsmadarai
hoz”, a következő mű Bachnak áldozott 
a nevéből formált négyhangú motí
vumra és persze orgonára, gyermekko
rom mindent betöltő zengésű hangsze
rére (a marosvásárhelyi Kultúrpalota 
orgonájára gondolok). Negyvenévesen 
a zenegrafika „virágos kertjébe léptem 
első Vonósnégyesemmel (később még 
nyolc mű következett erre a zeneszer
zői önarckép megrajzolására oly kitűnő 
hangszer-kombinációra). Ötvenévesen 
elindultam, hogy bejárjam a mi hazai 
zenebirodalmunkat a Bakfark-szimfó
niámtól a tizenkét barokk concertón át 
a Csíksomlyói Stabat Materig, a Hegyek, 
erdők, álmok című Balassi-szimfóniá- 
ig és az Erdélyi várak legendája című, 
ugyancsak szimfonikus fogantatású ze
ne világáig. Hatvanévesen új műfajba 
fogtam, a mono-operák sorába (Nomád 
énekek, Japán tavasz, Kalevala, La divi
na commedia, Odisszeusz ünnepei, A kis 
herceg, Mahabharata, Mephistofaust). 
Hetvenévesen nekifogtam életművem 
megjelentéséhez 30 kötetben. Jelenleg 
az utolsó három kötet szerkesztésén 
dolgozom, az EMLÉKEK HÁZÁBAN. 
Sorra becsukódnak az ajtók, de nagy
szerű ajándék a sorstól, hogy végigjár
hattam, kinyitogathattam lelkem vá
rának ajtait: „Regénket regéljük, Ki 
tudhatja honnan hozzuk? Hallgatjuk 
és csodálkozzuk, Zene szól, a láng ég, 
Kezdődjék a játék” -  mondja az opera 
regöse.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOI,
Január 27-én, 91 éves korában elhunyt 

Jerome David Salinger, a modern amerikai 
irodalom kiemelkedő alakja, a Zabhegyező 
című világhírű regény írója. A Zabhegyező 
1951-ben jelent meg, és rövid időn belül kul
tikus művé vált, különösen a fiatalok kör
ében, bár szabados, gyakran cinikus és vul
gáris nyelvezete miatt több országban és 
amerikai szövetségi államban is betiltot
ták. A zsidó és ír katolikus szülőktől szár
mazó író több mint fél évszázada elzárkózva 
élt Cornish városka egy kicsiny házában, 
visszautasította az interjúkat és a közsze
replést. írói karrierje során Salinger kevés 
művet alkotott, csak néhány regénye és el
beszéléskötete jelent meg, köztük a Kilenc 
történet (1953), a Franny és Zooey (1961), 
a Magasabbra a tetőt, ácsok és a Seymour: 
Bemutatás (1963) című kisregény.

Január 30-án elhunyt Ferencz Zsuzsan
na író, újságíró, tévés, rádiós. 1947-ben szü
letett Kolozsváron. 1969 óta több kötete is 
megjelent (regények, elbeszélések, novel
lák), valamint számos fordítása németből és 
románból.

Az értelmiség mai helyzetéről, szereple
hetőségeiről, értelmiség és politika viszo

nyáról beszélgetett Szőcs Géza és Egyed 
Péter Kolozsváron. Az írástudók árulá
sa? című, Demeter Szilárd által veze
tett beszélgetést február 15-én az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület (EME) előadótermében 
szervezték meg.

Kántor László erdélyi magyar írókról 
készített, Túlélő képek (1989-2009) című fo
tóalbumát -  amelyben a fényképeken sze
replő alkotók szövegei is megtalálhatók 
-  mutatták be február 22-én a Kolozsvár 
Társaság székhelyén. A műsorban közre
működött Bíró József színművész, a beszél
getést Demény Péter moderálta.

Sánta Ferenc munkásságáról tartott elő
adást Vasy Géza, a Magyar írószövetség el
nöke február 22-én a kolozsvári Reményik 
Sándor Galériában, a Járosi Andor 
Keresztyén Kulturális Műhely meghívására.

Varga Melinda A kék tempó című verses
kötetét mutatták be a kolozsvári Bretter 
György Irodalmi Kör február 22-i ülésén. 
A szerzővel Papp Attila Zsolt beszélgetett.

A Széfeddin Sefket Filmklub első est
jére került sor február 25-én a kolozsvá
ri Bulgakov kávézóban. Széfeddin Sefket 
beyről, a Kolozsváron született magyar, 
török és egyiptomi filmnagyságról Bréda

Ferenc tartott előadást. Az induló forgató- 
könyírói műhely tervét bemutatta Felméri 
Cecília. Levetítették a Kalotaszegi madon
nát (1943), Rodriguez Endre és Széfeddin 
Sefket filmjét.

Az Erdély Magyar Irodalmáért Alapít
vány első alkalommal mutatott be könyvet 
napköziben. Nagyálmos Ildikó Panna első 
könyve című munkáját február 26-án a szé
kelyudvarhelyi Csillagvár napközi otthon
ban mutatta be Orbán Ferenc hegedűs és 
Murányi Sándor Olivér író. Az esemény há
zigazdája Jakacs Gyöngyi óvónő és Lőrincz 
György író, az EMIA elnöke volt.

A Korunk Akadémia meghívásá
ra, március 3-án Kolozsváron olvasott fel 
Spiró György, a Fogság című regény szerző
je. Az est házigazdája Balázs Imre József, 
a Korunk főszerkesztője volt.

Az Erdélyi Magyar írók Ligája (E-MIL) 
szervezésében március 4-én Bukarestben 
lépett fel László Noémi, Karácsonyi Zsolt, 
Király Zoltán és Papp Attila Zsolt. A szer
zők román nyelven olvastak fel műveikből. 
A meghívottakkal Rázván Ţupa költő be
szélgetett.

Hamis vezető
Az életen keresztül nincs hamisabb 

vezető, ...
A rejtvény kiemelt soraiban Lev 

Nyikolajevics Tolsztoj (1828-1910) orosz 
regény- és drámaíró, elbeszélő fenti gon
dolatának folytatása.

VÍZSZINTES
1. A folytatás kezdete. 12. Ókori ver

seny. 13. A kimonó öve. 14. Horvát ki
kötőváros. 15. Klubegyed. 16. Kilóliter, 
röviden. 17. Nemzeti Bajnokság, rö
viden. 19. ízletes húsú tengeri hal
fajta. 20. Ennek aljától (két szó). 22. 
Isztambul városrésze. 24. Az au
tó „szív”. 26. Bécsi sportklub. 27. 
Műsorszórás. 28. Élet. 30. Elhízás lát
ható jele. 31. Vük első zsákmánya. 32. 
Ingatlantulajdon. 34.... rosa; titokban. 
35. Ugyancsak. 36. Tüzelőanyag-lera- 
kat. 38. Súlyarány, röviden. 39. Big ...; 
londoni látványosság. 40. Vetíthető ál
lókép. 42. Nemesfémből készült, evő
eszközök tárolására szolgáló szelen
ce (két szó). 47. Ilyen írás az ogam. 48. 
Olyan számú. 49. A bór, a nitrogén és a

kén vegyjele. 50. Fészket építő (madár). 
52. Előre, lovacska! 53. Ritka női név. 
54. Az aljánál. 55. Oregon állam szék
helye.

FÜGGŐLEGES
1. „Számos” iskolai foglalkozás. 2. 

Hasonulás, alkalmazkodás. 3. Biztatás, 
ösztökélés. 4. Tallinn határai! 5. Vám, 
németül. 6. Házőrző állat. 7. Kínai di
nasztia volt. 8. Közeire mutató szócs
ka. 9. Megnyomja a gázpedált. 10. 
Érzéki. 11. A balzsamfenyő kérgének 
ragasztószerül használt gyantája. 16. 
Időszak. 18. A nyomás mértékegysége. 
21.... Angeles; város az USA-ban. 23. 
Egykori tömegmérték. 25. A folytatás 
befejezése. 28.... It Be; a Beatles slágere. 
29. Telefon, röviden. 32. Elszórt telepü
lés. 33. A hétfőit követő. 36. Kést élesít. 
37. A foszfor, a jód és az oxigén vegyjele.
39. Némely fa, cserje lecsüngő füzérvi
rágzata. 41. A másikból. 43. Irán pénz
neme. 44. Néma Kinga! 45. A kén, az 
ittrium és a jód vegyjele. 46. Tizenegy, 
franciául. 51. Ott kezdődik! 53. A rádi
um vegyjele.

BOTH LÁSZLÓ

A H elik on  4.
szám ában közölt 
Csajkovszkij című 
rejtvény megfejté
se: Csipkerózsika; 
Olasz capriccio. 948410 000065 1 1
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