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CS. NAGY IBOLYA

Csoóri Sándor

• Csoóri Sándor versei
• Széles Klára Sigmond István műveiről
• Tóth Mária: Napok, éjek, hetek évszakok
• Szőcs István: Bermuda háromszögelés
• Mike Ágnes: Szélbe szórt szavak
• Gyenge Zsolt: Berlin szerint a film
• A NAGY KILOMETRIK

Öntörvényű  
és önpusztító élet
A Csoóri-személyiség vonásai
Valamiképpen az is napjaink magyar irodalmi közálla

potainak tudathasadásos voltára utaló tény, hogy Csoóri 
Sándorról -  dacára a mögötte tornyosuló hatalmas életmű
nek, meg a bőséges alkotói életidőnek -  hetvenkét éves ko
rában jelent meg az első monográfia, s hetvenhárom lett, 
mire a szlovákiai, pozsonyi Kalligram Kiadóból eljutott a 
kis kötet a magyarországi könyvesboltokba. Már amelyik
be, tegyük hozzá, mert irodalmi közéletünkben, az ízlésbe
li kisajátítás nagy játszmájában, az ilyen vagy olyan irány
zatosság képviseletére fölesküdött kiadók, terjesztők olykor 
még a józan kereskedelmi megfontolásokat is hajlandók a 
misztifikált eszme mögé seperni, s nemet mondani, ha a 
könyvek az imádott irányon és szűkre szabott eszmei ho
rizonton kívül esnek. Igazat kell tehát adnunk a monográ- 
fusnak, Görömbei Andrásnak, aki könyve első mondatai
ban leszögezi: Csoóri „állandó pergőtűzben” élt s él. Mert 
ennek a szűnni voltaképpen soha nem akaró politikai-esz
mei pergőtűznek, a költő körül folyvást lőporfüstös levegő
nek egyenes következményei a föntebb mondottak is: a ha
bozás, a vonakodás, a kelletlenkedés, az elhárítás. S a 2010 
januárjában, épp Csoóri Sándor 80. születésnapjára, most 
a budapesti Nap Kiadónál megjelent kibővített, az életmű 
fonalát máig göngyölítő második kiadásra alighanem ha
sonló „értelmezői” finnyásság vár.

Persze vannak s voltak más formái is a Csoórival szem
ben folytatólagosan érzékelhető politikai vagy/és ideológi
ai ellenszenvnek, hiszen ama nagylélegzetű életmű, meg 
az első lírakötet megjelenése, 1955 óta eltelt, tömérdek év 
bőséggel kínálták a politikai, irodalompolitikai, meg per
sze kritikai megítélések és elítélések alkalmait. El egészen 
például az Iszapeső című riportregény folyóirat-megjele
nése (Kortárs, 1965) utáni teljes szilenciumig, megjelené
si tilalomig, a mű „egyszerre szerzője fejére omlasztotta 
az eget”, írja a monográfus, merthogy Csoóri a dicsősé
ges szocializmus országában a „reménytelen létküzdelem, 
a körülményekbe való belepusztulás metaforájává” tette 
a hatvanas évek oknyomozó kisregényeinek sorába illesz
kedő könyv történetét. Vagy el a — ma már tudható-olvas- 
ható -  háromperhármas belügyérhálózat fedett-fedetlen 
ügynökeinek tollából született s ezer oldalakban mérhe
tő jelentésekig: melyeket a hatalmi körön belül jól ismert, 
akinek ezeket ismernie megadatott s aki, akik, városi-me
gyei pártvezetők például, ezt a titkos információhalmazt 
esetenként szerzőnknek egy-egy városból való kitiltásával 
honoráltak.

> > > > >  folytatás a 2. oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A p osta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 3012. 
F olyó iratu n k ra  a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 és 14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l kézb esítjü k  a HELIKONT.



HELIKON

Öntörvényű 
és önpusztító élet

> » »  folytatás a 1. oldalról
Úgy tetszik, a Csoórival szembeni tö

retlen, politikai-irodalompolitikai aver
zió rendszerfüggetlen: az egyik rendszer 
azért nem kedveli őt túlzottan, a má
sik meg ezért. Akkor -  példánknál ma
radva -  azért, többek között persze, mert 
az Iszapesőben megírta az öngyilkos
sá lett huszonhárom éves parasztlány, 
Magos Mária tragédiáját, meg közben az 
apa, Magos Mihály dúvad életét is, amely 
egyben a szocialista társadalmi átala
kulás drámai, embert roppantó tévedé
seire is rámutatott, nem kívánatos egy
értelműséggel. De gondoljunk a Duray 
Miklós felvidéki politikus Kutyaszorítóban 
című, 1983-as könyve elé írt Előszóra 
(Kapaszkodás a megmaradásért), amely
ben, bár alapjában a határon túli kisebb
ségek áldatlan állapota ellen emel szót, 
három fő gondot említ, melyek a kisebb
ségek egzisztenciális, politikai, kisebbség
jogi helyzetét is meghatározva a fennálló 
szocialista rendszer(ek) „rákfenéi”. Vagyis 
a „szocializmus végiggondolatlan eszme- 
rendszerének és gyakorlatának” „őrü
letbe csúszó torzulásai”. E három fő baj, 
mondja Csoóri, a rendszerváltást másfél 
évtizeddel megeló'zően: az egypártrend- 
szer, a magántulajdon megszüntetése és 
az egyházak megroppantása a „marxiz
mus ideológiai kartácstüze” által. A szö
veg miatt ellene indított, Hajdú János ál
tal celebrált televíziós hadjárat rohamai 
is emlékezetes pillanatokkal élnek ben
nünk. Vagy említsünk egy másik, köze
libb példát, már rendszerváltozás utánit, 
a Nappali hold című esszé gondolatai, ál
lításai miatti szellemi szuronyrohamot. 
Az esszé óriási „fantomháborút” gerjesz
tett szellemi közéletünkben, melynek so
rán majd kétszáz cikk bírálta Csoórinak 
a „szabadelvű magyar zsidóság” politikai 
szerepvállalásáról írott eszmefuttatását. 
Egyáltalán: a merszet, hogy az addig ka- 
nalizált témához bátorkodott hozzányúlni. 
Meg bírálták azt a „fantomot”, amellyé tor
zították Csoórit, nem a gondolatok elemzé
sére, a „problémák tisztázására”, hanem, 
amint Görömbei írja, a szerző „minél tel
jesebb erkölcsi-politikai megsemmisítésé”- 
re törekedve.

S eközben Csoórinak, saját magának 
is a „hajszoltság az igazi lételeme”, véli a 
monográfus. Alkotói halála lenne, lehet
ne a csönd, a békesség, a konszolidáltság? 
Kipróbálni módja sem volt. S nemcsak a 
gyakori politikai felelősségre vonás mi
atti folytatólagos, meg irigylésre méltó, 
szellemi-mentális készültség miatt.

Hanem, mert Csoórinak elrendelt, al
kati-természeti igénye a teljes, a mindig 
újra kezdhető' élet. A szabadság korlátoz- 
hatatlansága a számára egyedül elfogad
ható élethelyzet; politikai, ideológiai gá
takat magára nézve nem tűr, nem tolerál 
-  de másoknak nem is tilt —, s mert fél
reállni sohasem akart, s mert egyszer
re költő', szociográfus, publicista, esszéíró, 
prózaíró, filmíró, politikus, szerkesztő' s 
közügyekben loholó önkéntes: élete öntör

vényű és önpusztító egyben. Csoóri a bé
kés esztétizálás helyett, mely kilombosít- 
hatná „tehetségének mozarti, artisztikus 
vagy individualista hajlamait”, Adyéhoz 
fogható felelősségtudattal éli az életét, 
véljük, monográfusával egyetértésben.

Aki, korrekt és lelkiismeretes iroda
lomtörténészként, úgy helyezi el Csoóri 
életművét a kortárs irodalom rendsze
rében, hogy közben vizsgálja azt a tá r
sadalmi, politikai környezetet, viszony- 
rendszert is, amely formálja, alakítja ezt 
az életművet s magát az alkotói személyi
séget is. Helyes módszertani előfeltevése, 
hogy az alkotó is, a mű is része a kornak, 
mely szülte őket. Nagy érzékenységgel 
kutatja -  elfogadva Csoóri „sokágú” éle
tének eleve adott léthelyzetét, a szükség- 
szerű sokműfajúságot, hiszen „nem ő ke
resi, váltogatja műfajait, küldetéséként

vállalt feladatai választják ki műformáit 
és cselekvésmódjait” - , azt a hatást, ame
lyet évtizedek változó megjelenési for
máiban a szűkebb s tágabb, társadalmi 
vagy épp magánéleti környezet, a histó
riai örökségek, a kulturális élmények, a 
magyar és világirodalom hagyományozó
dó értékei gyakorolnak Csoórira. S kutat
ja az e hatásokra adott válaszokat, ame
lyek a művekben esztétizálódva tükrözik 
vissza az érzelmi-szellemi tapasztaláso
kat, élményeket. Csoóri Sándor alkotói 
személyisége nem érthető meg anélkül, 
hogy ne értenénk meg az erőteljesen átélt 
művészi-közéleti szereptudat morális, lel
kiismereti mozgatórugóit. Hogy a Csoóri- 
magatartásnak lényegi elemei: a népszol- 
gálat-elv, a „nemzeti felelősségtudat”, a 
„közösségi felelősségérzés”, „nemzeti ön
szemléletünk” ápolásának gondja, a fo
gyatékos magyarságtudat, történelmi tu
dat kiigazításának igénye.

A lírikus Csoóri irodalomtörténeti he
lyét vizsgálva, a monográfia a „gazdag 
képvilágú, érzékletes közvetlenséget és 
szürrealisztikus asszociációkat együtt 
mozgató, a természetet és a kozmoszt az 
emberi ügyek részévé és jelképévé avató, 
ritmusában nyugtalanságot és belső nyu
galmat egyszerre sugalló” alakzatban ta

lálja meg a Csoóri-vers legjellemzőbb po
étikai ismérveit. Folyamatában szemléli 
e költészetet, regisztrálva minden válto
zást, a hangulatlírától a közérzetvers pél
dáin át a nagyformátumú, közéleti tölté
sű verskompozíciókig, Ady s József Attila 
szellemi hatását is érzékelve, s majd a 
késői lírának a személyes élet mikro- 
élményeit megörökítő, fanyar-elégikus 
hangulati-érzelmi színességét. A szürre
alisztikus, metaforisztikus lobogástól a 
finoman ironikus, keserűen önironikus, 
de önfeladóvá soha nem váló költő világ- 
és énszemléletének példázatos darabja
iig vezet e poétikai út, melynek minden 
stációját meggyőző, lefegyverző érzelmi
gondolati ráhangolódással, biztos poéti
kai érvkészlettel vizsgálja a monográfus.

S ezzel a ráhangolódással, a tárgyá
val szembeni el nem vitatható rokonszenv- 
vel elemzi a teljes életművet. Úgy látja, a 
hatvanas évek szociográfiáját azzal újítot
ta meg Csoóri, hogy „létértelmező távlatot 
adott” az „egyszerű tényeknek”; hogy „ér
zelmi kötődés, személyes vallomás, tárgy
szerű rajz, mítosz, látomás és intellektuális 
elemzés egységét teremtette meg”, példá
ul a Tudósítás a toronyból (1963) vagy épp 
az Iszapeső című művekben. Filmíróként 
a „magyar történelmi és jelenkor” izgatta, 
a „tárgyszerű elemekből” a film eszköztá
rának érzékeny alkalmazásával „magas 
rendű létmetaforát” teremtett alkotótár
saival, Kosa Ferenccel és Sára Sándorral 
(Például: Tízezer nap, ítélet, 8o huszár). 
Csoóri életművének kiemelkedő fontossá
gú, jelentőségű és magas esztétikai minő
ségű része esszéírói munkássága: a monog
ráfia arányaiban is kellő hangsúllyal jelzi 
ezt. „Egyszerre alkalmazza a logikai-fogal
mi és a képi, metaforikus, szürrealisztikus 
megközelítést” -  írja Görömbei András, rá
mutatva annak esztétikai magyarázatá
ra, hogy a témáiban mindig létfontossá
gú, nemzeti tudatunkat, önismeretünket, 
nemzeti kultúránk állapotát, értékeit, tör
ténelmünk sorsfontosságú alkalmait meg
jelenítő esszék a témafölvetés és -megköze
lítés eredendő szellemi bátorsága, morális 
igényessége mellett miért, mitől lehettek s 
lehetnek a magyar esszéműfaj megújítói. E 
szerint a Csoóri-esszé „írói fejlődésregény 
és korszerű nemzeti önismeretünk modell
je”. Csoóri nem választja szét a politikumot 
és az esztétikumot, hanem az „esztétikai, 
tehát egyetemes érvényű ellenzéki politi
zálást” választja. Esszéi a „létbeli otthonos
ság megteremtésének” kísérletei is egyben: 
a vállalt szubjektivitás és erőteljes képi- 
ség újszerű mintái. A monográfus az esz- 
szék dinamikai, statikai állapotát, a fő té
mák mozgásirányát, „kiterjedését”, „belső 
mozgását” is alapos, elmélyült figyelem
mel kutatja a korai művektől kezdődően. 
Esszéelemzései (Szántottam gyöpöt, Tenger 
és diólevél, Közeledés a szavakhoz, Műfajok 
őrségváltása, A félig bevallott élet, A magyar 
apokalipszis, Nappali hold és mások) meg
kapó esztétikai-szellemi teljességélménnyel 
ajándékozzák meg az olvasót, alighanem a 
monográfia legformátumosabb fejezeteinek 
nevezhetjük az esszékkel foglalkozókat.

Az utóbbi esztendők, nagyjából az any- 
nyira áhított rendszerváltozás időzónájá
ban, külön vizsgálandó élet- és alkotói sza
kaszként írhatók le a Csoóri-életműben.
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HELIKON
Ennek a bő két évtizednek a lírakö

teteiben (Hattyúkkal, ágyútűzben, 1994, 
Ha volna életem, 1996, Csöndes tériszony, 
2001, Futás a ködben, 2005, Harangok 
zúgnak bennem, 2009) a költőnek megrá- 
zóan nagy életélménye s új költői témá
ja az idő linearitása: a meg nem fordítha- 
tóság, az eltéríthetetlenség, a folytonos 
előrehaladás. Új érzelmi sokkélménye az 
elfolyt idő, a nincs idő, az idő végzetes hi
ányának tudata, a „holt idő”, a „Ha volt 
időm valaha -  elfogyott” személyes vesz
teségérzete. Költészettani, líratechnikai 
értelemben is kínál újdonságot ez a lírai 
élmény. A típusos, többnyire rímtelen, rit- 
mustalan (beszédritmusos), a hasonlatok 
görgetegére és görgetegéből épülő, nem
egyszer az élőbeszéd darabosságát is őrző 
Csoóri-vers általában kételemű: a hangu- 
lati-közérzeti-sorsértelmező felütést egy- 
egy látványelem, vizuális kifejtés, ha
sonlat, hasonlatsor vagy a bonyolultabb, 
szélesebb ívű metaforikus lendítés bil
lenti át az atematikus szürrealitás ta r
tományába. A már korábban megjelenő, 
rímekkel és poétikai szabályokkal kacér
kodó „csonka szonettek” mellett fel-fel- 
tűnnek a míves versépítés „bátortalan 
rímelésű” (Bátortalan óda a rímekhez) 
példái. Ám oly módon, hogy Csoóri vers
tani kötelmek iránti figyelemre méltó, új 
(újra feltámadt) vonzalma -  a szabad ver
ses költői szabadság korlátáira is intve 
-  éppenséggel lazábbá, szellősebbé, ára- 
dóbbá, lendületesebbé teszi a költemé
nyeket. Stilisztikai eszköztárából mint
ha fogynának a vers poétikai áramát 
időnként meg-megszaggató szabályos ha
sonlatok, melyek egymás között olykor 
kitöltetlen zónákat hagynak (hangsú
lyosabbá válnak a metaforikus, szinesz- 
tézikus megoldások), a lírai képek lát
vány- és hangnemi átmenetei simábbak, 
a leíró-tárgyias és a látomásos-szimboli- 
kus vonulatok szervesen folynak egymás
ba és egymásra, a versegész megformál- 
tabb, a Csoóri-líra legszebb darabjaiban a 
szóképek — trópusok — láncszemei sugár
zó képiséggé lényegülnek át.

Ám a formagazdagodás meggyőző, szép 
jegyei mellett e kötetek igazi, érdemle
ges költői nyereségét, a költői szubjektum 
mindenkori, vallomásos jelenlétén belül, 
a költő egyik „magánélményének”, ama 
időélménynek a különös rétegezettsége, 
árnyaltsága -  s megvallása -  adja!

Ennek az új időélménynek vallatófény
erejű pászmájában, sugarában ugyan
is mintha átértékelődnének a személyes, 
a baráti, a közügyi értékek és rendek, a 
mindig jelen lévő lírai én különös áthan- 
golódásának lehetünk tanúi, a költői sze
repértelmezés új elemekkel gazdagodik. 
Hangvételi, beszédmódbeli jelei is van
nak ennek: Csoóri örök alanyisága a me
rengő, elégikus, meditativ pasztellszínek 
mellett a vád, a számonkérés, az önvád, az 
irónia és önirónia, a szarkazmus nyersebb 
tónusait is magán viseli immár. Az időél
mény új képzeteket társít múlthoz, jelen
hez, jövendőhöz, tárgyakhoz, társakhoz, 
tettekhez, feladathoz és el nem végzett fel
adathoz, az élet lassan fogyó, maradék da
rabjához. Jelen és múltbéli idősíkok ta
lálkozási pontján születnek a versek, a 
valóságillúzió és a valóság összekoccaná

sának elegyes érzelmi-hangulati ihletett- 
ségében, ambivalens lélekállapotában.

Persze Csoóri küldetéstudata, melyet 
semmiféle más esztétikai fogalommal nem 
érdemes (az eredeti értelmezési csonkulá- 
sa nélkül) helyettesíteni, változatlanul lé
tező, sőt fontos lírai szerepforma. Nem lé
tében, csupán tartamaiban, tónusaiban 
változott az idők során: e kötetekben nyo
mon követhetően is. A költői nézőpont, 
melyből -  az idő szüntelenül mozgó sávján 
-  Csoóri már inkább az elmaradt, a „túl
élt” szakaszokra figyel, befog egy széles, 
lokális ívet is: nemzetnyit. A Ha volna éle
tem című verseskönyvben például a nem
zettel sorsközösséget vállaló, az orszá
gos gondokat számon tartó, a jobbításért 
perlekedő költő hangütése lényegi módon 
megváltozik. A sorsértelmezés illúzióvesz

tést, reménytelenséget árasztó hangulati 
elemei korábban az önreflexív közérzetlí
ra hangulati-érzelmi összetevőiként több
nyire a saját veszteségtudat, kirekesztett
ségtudat tüneteiben lényegültek át a költő 
személyes, benső ügyeivé. Csoóri gyakran 
romantikusan bús, egyúttal önmegemelő 
-  megváltótudatú -  kedélyformája, amely 
tökéletesen megfért az élethabzsoló, mo
hó „vadkölyök” mentalitással, s melyet az 
életközeg, a környezet értetlensége, ellen
állása, támadásai, korlátozó akarata és 
lehetőségei tápláltak, most a magamagát 
szánó lírai én helyére egy érdesen-csaló- 
dottan támadó, számon kérő, olykor az iró
niánál keményebb gúnnyal ostorozó költői

alanyt helyez. Mintha Csoóri teljes érzel
mi részvétellel, elmélyültséggel most él
né át igazán a kihasználtság, a becsapott- 
ság feszült állapotát (Túlélt halálaimmal). 
Mintha úgy érezné: a szerep, melyet tisz
ta szívvel vállalt, a jónási feladat, melyet 
nemcsak az Úr akart, de „vele ti is”, való
jában a környezet feladat-átvállaltató san- 
daságát és gyávaságát is mutatja. A felis
merés: mintha az ő „kipirgált, zsizsikes” 
bűnei miatt „maradhatnátok / hetedízig- 
len ártatlanok”, nyomasztó és gyötrelmes. 
A cserbenhagyás-képzet a szerepválla
lás poétái gesztusáról lefejtet vele minden 
emelkedettséget. Más minőségre, a tra
gikomikusra, groteszkre hangolja azt, és 
lassan kirajzolódik egy új Csoóri-arckép, 
az önlefokozás végletesen kiélesített vo
násaival, amely azonban mégsem nélkü
lözi, most sem nélkülözi a szereptudat bi
zonyos pátoszát, s a vállalt — kigúnyolt, 
becsmérelt, leértékelt -  feladat nemessé
gének sugalmazott értékét: poétikailag 
ezt az esztétikai minőségek hangsúlyo
zott cseréjével éri el. Csoóri megszenve
di a kifosztottság, a kényszerű hőstelení- 
tés állapotát. A világ napi káoszától való 
fokozatos lírai elfordulás, a lelki-érzelmi 
kivonuláskényszer, egyfajta ironikusan 
bölcs helyzetértékelés nemcsak a dehero- 
izáló keserűségben, a megváltóstátus tó
nusváltásaiban, de a szerepből kiesett-ki
emelt, a köznapi létezés biológiai keserveit 
sem takargató, nem megváltó és nem vá- 
tesz, nem hős és nem kiválasztott jól elta
lált vonásaiban is megjelenik. Felfeslenek 
a hiúság szövetei, s e kötetekben példák 
tucatjaival jelzik: a köztes lét eme ingatag 
stációján már nincs ok nem írni verset a 
„horpadt, megviselt” testről, az elcsúszott 
csigolyasorról, a kihagyó szívről, a vénülő' 
könyökökről, inakról: a vegetatív létezés 
mikropanaszairól.

De hogy Csoóri Sándor soha nem jut 
el a közéleti közöny, érdektelenség érzé- 
ki-érzelmi-gondolati végállapotáig, an
nak a nem mindennapi mélységben átélt 
szereptudatból eredően a nem romló, hi
bátlan alanyi feleló'sségérzet lehet az in
doka. Éles és pontos látleletét mondatja 
ki a költővel egy ma is „fennkölten zül- 
lő” (Hó emléke) ország tragikus képének! 
Az „ide-oda lökődő, / megfakult sokaság”- 
ról, mely az ország nevet viseli (Ez hát az 
én országom?). Ám a felfokozottan indula
tos, támadó-ostorozó hevülettel festett lá
tomások, a taszító jelzők, az undor képei 
a poétikai hatásmechanizmus elvei alap
ján most is egy ellentétes minőséget fel
mutató lírai világképzés tanúságtevői: ez 
itt a haza, talán az édes haza, melynek 
rommá lett templomait, lerombolt hegyeit 
mégiscsak újjáteremteni vágyj a a költő. 
A Hát mégis él valaki? nemcsak egy torz 
játékokat játszó, vérontó bújócskákba me- 
rülő-menekülő század elkedvetlenítő, ag
gasztó kórképe, benne egy minden ízében 
kicserélendő' országgal, de a lefegyverző- 
en őszinte lírai én ambivalens érzéseinek 
szürrealisztikus kivetítése-kivetülése is. 
A vonakodó megváltó énképe, aki csaló
dásoktól megviselten, józanul és ábrán- 
dok-vesztetten, azért is reményre ítéltet - 
ten, csodákra vár, csodákra készül.

> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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» » >  folytatás a 3. oldalról
A monográfus „második pokoljárásnak” 

nevezi, a költőt idézve, ezt a korszakot. 
Csoóri a „nemzeti karakter szétesettségét” 
panaszolja; olykori szarkasztikus hangját 
a csalódásélmény érdesíti; világszemléleté
nek erőteljes jellemzője a „számadás-igény”; 
a lezáratlanság, a felemásság zavarja, ott
honosság-élményét csonkítja. Görömbei 
András külön fejezetet szentel (Költő a hu
szonegyedik században) annak a lelki, poé
tikai, tematikai határsávnak, amelyen át
jutnak s máig hullámoznak Csoóri korábbi 
közéleti aggodalmainak, értelmiségi csa
lódásainak panaszhangjai. De azt is pon
tosan látja, hogy a költő alapvetően már 
nem módosítja öregkori poézisének tema
tikai arányait: a világra mindig éberen fü
lelő költő keserű, zaklatott, szarkasztikus 
hangja nem írja már felül a személyes léte
zés belső neszeit meghalló poéta szavainak 
csöndes, bölcseleti hangoltságát.

Csoóri számára meghatározó létélmény 
és alkotói téma a felemás rendszerváltás 
sokkoló tudata. De ennek, a lírikus kiáb
rándult világlátását is jellemző létszem
léletnek legegyértelműbb példáival már 
az író ez időbeli esszéi, kisesszéi, forgá
csai, utóbbi időkben főképp filozófiai axi
ómái szolgálnak. A korszak nem a nagy, 
hivatkozásaiban, vonatkozásrendszerében 
széles ívű esszék korszaka. Csoóri sokat 
ír, sokféle műfajt kipróbál, a publicisztika 
például ebben az időszakban válik kedvelt 
formájává: vélhetjük, hogy ebben szerepet 
játszik mondandójának bősége s a benső 
ösztönzés, türelmetlenség, elégedetlenség, 
a megnyugvás hiánya mellett az is, hogy a 
fogyó idővel versenyezve kell a lehető leg
többet elmondania, a közzel megosztania 
a számára fontos problémákból.

Mert Csoóri politikai hibákat lát s bő
séggel a rendszerváltás folyamatában, s 
a makulátlan erkölcsi ember érvelésével 
és érvrendszerével veszi számba ezeket.

A „tökéletlen rendszerváltás” folyomá
nyaképpen 1989-90 után is azt a társa
dalmi-politikai érzékenységet, kritikus 
magatartást, nemzeti figyelmet kérte és 
kéri számon, amelyet a rendszerváltó ese
mények előtt, alatt mindvégig lelkiismere
ti imperatívuszként értelmezett. S melyről 
immár húsz évvel a fordulat után is úgy 
vélekedik: a „legmélyebb árok” az, amely
be a politikát maguktól elhárító írók zu
hannak. A magyar közéletet ugyanis, írja, 
mint egy igazi drámát „két főszereplős
sé kell újra tennünk”, a napi, praktikus, 
avagy távlatokban gondolkodó politikának 
hallgatnia kellene a szellem embereinek 
véleményére, az értelmiség javaslataira. 
Egy „kipukkant demokrácia” állampolgá
raként és írójaként Csoóri újra csak arra 
a következtetésre jut, hogy az értelmiség
nek s jelesül az írónak morális feladatai is 
vannak az esztétikai önmegvalósítás ter
mészetes feladatán kívül. Húsz év múltán, 
amikor a diktatórikus egypártrendszerek 
végét fütyüli a szél; amikor jogi értelem
ben a mai Magyarország határain kívül 
élő magyarság szabad, demokratikus, ot
tani többségi nemzettagokkal egyenérté
kű állampolgári életet élhetnek; amikor 
akarata ellenére senki fejét nem tömik- 
gyötrik a marxista ideológiákkal, amikor 
van magántulajdon, újra, s az egyházak

szabadok, elméletileg tehát eltűntek a „fő
bűnök”: Csoóri, írja a monográfus (Az esz- 
széíró a huszonegyedik században), a nem
zeti elnyomástól megszabadult országban 
mégis „a „nemzet szellemi, lelki, erköl
csi, anyagi újjászületését” hiányolja. S — 
Illyéshez hasonlóan -  a „nemzeti fölegye- 
nesedés” lehetőségeit kutatja. Esszéinek 
egyik varázsát épp a sokkoló tények és a 
velük szembeni, „különleges” vitalitású és 
moralitású változtatási szándék szikrázá
sa jelenti. Csoóri szerint, értelmezi a mo
nográfus, a politika, azaz a nyers, tak
tikai gyakorlat, s nem ahogy ő gondolja: 
közügyi felelősség és aggodalom rátelepe
dett a nemzetre. Rá a fejekre, a gondola
tokra, „kisajátította az életet, kiiktatta 
belőle a szellem, a kultúra egyetemes em
beri mértékét, kiiktatta belőle az erkölcsi 
szempontokat”. Súlyos problémaként ér
zékeli ezt Csoóri, hiszen „fizikai levereté- 
seinket”, mondja, mindig az erkölcsi erő 
„katartikus tudatával” lehetett csak el

viselni. Történelmünk számos válságos 
helyzetében az erkölcsi erőnek biztos tá
masza volt az irodalom: ma, írja, „mint egy 
mennyezetről lezuhant csillár, darabjaira 
esett szét irodalmunk”. Az igazi irodalom 
mindig ellenállás, vallja, „összeesküvés a 
kor botrányai, bűnei, kicsinyessége ellen”, 
s „tetszetős téveszme”, hogy a közéletiség, 
a nemzetképviselet csak „tehertétele” volt 
az irodalomnak. Ellenkezőleg: egy nép 
sorsáról maradandóbb képet festhet, ezt a 
sorsot felejthetetlenné teheti a köz ügyei
re figyelő irodalom. Példaemberei válto
zatlanul József Attila, Illyés Gyula, Ady, 
Németh László, Sütő András: utóbbi köny
veit Szolzsenyicin Gulág-történeteivel egy 
sorba helyezi. Az Elveszett utak egyik fe
jezete (.Az utolsó esély) hangsúlyosan a ki
sebbségek máig megoldatlan gondjaival 
foglalkozik: hogy számukra a jog kimond
ta szabadság nem vált teljesen és igazsá
gosan gyakorlattá. Hogy nyelve és kultú
rája szabad gyakorlása ma is korlátokba 
ütközik. A kisebbségi lét, írja, ma is „cson
ka lét”, ellentétes az európai normákkal 
(amelyek, persze, Európa más tájain sem 
váltak feltétlenül teljes és igazságos gya
korlattá).

Ám a csömör érzése az esszéírót is eléri: 
olykor kényszerzubbony rajta a közéletiség.

Nem az történt, amit Csoóri áhított: 
a legjobb erőket összefogva elrombolni a 
„kétbalkezes és gonosz szocializmust”, ha
nem pártok politikai csataterévé vált az or
szág, csak „győzni” akar mindegyik, nem 
szolgálni. A rendszerváltás első napjától te
le az ország a politika terepén helyezkedni 
óhajtó, önjelölt nemzetmentőkkel, szerepet 
cserélő, farizeus önérdek-érvényesítők
kel, az értelmiség tétován tipródik a csa
lódásai körül. A monográfus úgy értelme
zi: Csoóri effajta kiábrándultságában is, a 
„posztmodern szétesettség és töredékesség
kultusz” idején is, éppenséggel arra vágyik 
s évtizedek óta változatlanul, hogy az alko
tó személyiség a maga teljességében nyilat- 
kozhassék meg. S valóban, hiszen Csoóri 
egész életére a gondolati és szólásszabad
ság töretlenül vallott igénye a jellemző; hi
tek s politikai és ideológiai meggyőződések 
szabad kifejtésének a természetes voltát 
vallja. Ha nem ideája, sem az élet, sem az 
irodalom terepén a szétesettség és töredé
kesség, de ideája az „organikus” ember, aki 
számára például a közéletiség, bármilyen 
szorongató kényszerzubbony olykor, eldob- 
hatatlan része a létszemléletének, akkor 
egy másfajta kultusz képviselői ne lökhes
sék őt emiatt kánonon kívülre.

Ennek a teljességigénynek különösen 
szép hajtásai Csoóri gyermekversei, a 
monográfia is egy teljes fejezetet szentel, 
s okkal, e köteteknek. A költő szerint kü
lönleges a gyermeki látásmód: benne az 
archaikum iránti érzékenység tökéletes 
kiegészítője, párja a képzelet határtalan 
szabadsága. A „szabad és boldog stilizá- 
cióra hajló gondolkodás” csak a gyermeki 
„mélyvilág” sajátja, s nem lehet véletlen, 
hogy -  a monográfus finom meglátása 
szerint — Csoóri akkor kezdett gyermek
verseket írni, amikor, a hatvanas évek 
vége felé, költői pályáján a népköltészet 
és az avantgárd „ösztönzéseit magasabb 
szinten hasznosította”. Amikor tehát az 
archaikum és a képzelet stilizációs sza
badsága kiforrta magából e líra jellegze
tes poétikai formáját. S bár e verseknek 
nincs külön poétikai sajátosságuk, tehát 
olyan költemények, amelyeknek csupán a 
megszólítottja a gyermek, a képzetekkel, 
a rímekkel való játék, a homo ludens asz- 
szociációs boldogsága mégis áradóan su
gárzóvá teszi őket.

Csoóri teljességigényéhez ez a felsza
badult boldogság is hozzátartozik.

Görömbei András könyve pedig, amely 
az életút kronológiáját is nyomon követve 
figyeli a Csoóri-életműben a műnemek, 
műfajok poétikai változását, formálódá
sát, az alkotói módszerek gazdagodását; 
az életművön belül hagyományozódó meg 
újdonságként jelentkező stílus- és tema
tikai elemek viszonyát: szerencsés válto
zatát teremti meg a főképpen az alapos 
és érzékeny műelemzésekre támaszkodó, 
mellette biztos életrajzi, meg társadalmi, 
politikai háttérrajzot, olykor szükségsze
rű értelmezési fogódzót, nem utolsó sor
ban, függelékként, pontos írói bibliog
ráfiát is felkínáló, taníthatóan példás 
kismonográfia-formának.
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CSOÓRI SÁNDOR 

Hó em léke
Néha meggondolja magát a tél 
és havazni kezd,
sűrűn, kétségbeesve havazik, mintha csak attól félne, 
nem éri meg a holnapot.
Legjobb ilyenkor kikapcsolni telefont, ajtócsengőt, 
bort forralni a kályhán, 
belelapozni elmúlt levelekbe 
s úgy nézni vissza az életemre is, 
mintha nem történt volna meg.
Mintha nem nézett volna rám ágyú se, parázna szem se.
elrongyolódott kézfejek nem nyúltak volna kezemért,
és minden, ami politika volt, szerelem, harangzúgás,
óceáni távlatban újra várna -
Legjobb ilyenkor elképzelni,
hogy sírhatok még elveszett fejem után,
ágyak, féltestek s borzas vánkosok fölé
szél hajt be orgonákat
s az utolsó földi ítélkezésen
ott állhatok majd jó társak oldalán
könnyű ingben, könnyű kabátban,
túl füstön, kocsmákon, temetőkön,
egy fennkölten züllő ország szemével farkasszemet nézve,
fejemben hó emléke,
hó, hó, mintha egy katedrális vakolata
hullna csöndben.

nagyobb fájdalomban: röpül 
a leszakadt fej, a kar feléd 
és szemeink újra találkoznak -  
Ülök a napon, 
melegszem, mint a kövek.
Elmaradt téli lázálom sír föl a 
csontjaimban.

Bokámnál apró szél mozdul a fűben, 
talán a te lélegzeted odalentróí.

(1982)

J ó sla t

Eljön az utolsó tavasz, az összeomlás előtti 
utolsó nyár is, de az ítélet újra elmarad.
A tettesek kisompolyognak sunyin a szobákból 
az égboltot utánzó üvegcsillárok alól, 
ki a szabadba, a fák közé 
és összevegyülnek majd a reumás árnyékokkal.
A parkokban tücskök,
a jövendőmondó szobrok tövében
részegek öklendeznek. Nem kérdez senki semmit.
A kifosztottak arca földúltabb lesz, mint a bűnözőké.

(1989)

(1980)

E lm a ra d t lá zá lo m
Ülök a napon, 

melegszem, mint a kövek 
csúzos, goromba tél után.

Bokámnál apró szél mozdul a fűben, 
talán a te lélegzeted odalentróí.
Azt mondják, sokat sirattalak hónapokig. 
Lehet; én magamra nem emlékszem.
Két oldalamon éjszakák feketedtek 
s fölágaskodó lovak vérhabos szájjal, 
mint amikor közibük vág a gránát.
És vonatok és városok és fejjel 
lefelé zuhanó varjúcsapat 
és ugráló, égő roncsok Amerika 
éjfélutáni országútjain, 
ahol álomközbeni karambolra vártam. 
Hívtalak: gyere, van föltámadás 
őrületemben, a fájdalomnál

Kazetta a tancsi templom mennyezetéről

A
Á lm a tla n sá g
Hiába minden: imák, altatók, 
az egyszeregy s a csitító teák, 
a Dante pokla hátulról előre, 
a Balatont utánzó gumiágy: 
az álom így se jön és úgy se, 
édes méze marad a kasban 
s ég csak az agy, mint villanykörte 
egy elhagyott, sötét lugasban.
Két szemgolyóm: két kupálatlan 
zöld dió. Nézem velük a semmit: 
a testetlen szekrényt a falban, 
az árnnyá változott hokedlit 
s míg tűnődöm, hogy ki ült rajta 
utoljára és hal-e, él-e: 
magamat látom beszorulni 
a holtak közé, keskeny résbe, 
honnan nem látszik más, csak ami 
volt valaha: pupilla-ködben 
futó lovak és kitört lécek, 
tankágyúcsövek dérütötten, 
melyekről szalmaszálak lógnak, 
s lángok, lángok a disznóólban! -  
Ki küldi rám újra meg újra 
e holt tüzeket -  rohamokban? 
Talán a horpadt, megviselt test, 
mert elfogyott már minden csöndje 
és öröme, ahogy a világé is 
elfogy lassan és átok földje 
lesz a jövőnk. Szahara-táj. 
Madár-karnevál helyett máris 
homok csapódik fölém Délről 
s velem virrasztva éjszakázik. 
Száműz az ágy, le a padlóra, 
mintha egy ország száműzne ki 
holdsütésbe, kövek közé.
Tapogatok, de nincs itt semmi, 
mitől a szemem kialudna néhány 
napra vagy néhány évre, 
mint a vulkánok. Csak egy szögfej 
villan bele a merev éjbe.

(1996)
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Napok, éjek, hetek, évszakok  
Napló

TÓTH MÁRIA

E llen érzet n élk ü l
Meghalt Sütő András, a hír a Duna té

vén keresztül jutott el hozzám. Egy rö
vid filmesszét is rögtön beadtak, aminek 
Kocsis István az alkotója. Röviden úgy 
foglalnám össze: ima az anyanyelv meg
őrzéséért. Ez különben Sütő Andrásnak 
örök, nagy témája volt. Már-már vissza
térő témája. Sütőnek karizmája volt. A 
halálhír vételekor nincs ellenérzésem 
iránta, pedig az utóbbi években sokan és 
durván bírálták. A Román Kommunista 
Párt központi bizottságának póttagja 
volt. Harcos volt és haszonélvező. Minden 
siker és minden díj az ölébe hullott. Nem 
irigyeltem tőle. Az Anyám könnyű álmot 
ígér című könyve ma is áll a lábán. Nekem 
1952-ben főszerkesztőm volt a Falvak 
Népénél. Soha nem jelent meg a szerkesz
tőségben. A lapot Kahána Samuka hoz
ta ki, aki vajmi keveset értett a mezőgaz
dasághoz, de tudott lapot csinálni. Aztán 
egyszer a Gyilkos-tónál őszültünk, be
bukott a Napsugár villába Sütő András 
és Fazekas János. Jöttek Marikáért, a 
pincérlányért, aki János bácsi kedven
ce volt. Fazekas János gyakran leruc
cant Gyilkosra és mindig hozta magával 
a „kicsi Andrist” is. Fazekas így becézte 
Sütőt. Jóbarátok voltak, együtt paláve- 
reztek. Akkor, azon az estén valahogy el
jutottam Sütő lényegéhez. Egyszerű, ked
ves, közvetlen ember volt. Ergo, tudott ő 
ilyen is lenni. S ezt kell emlékezetemben 
elsősorban megőrizni, az emberarcot.

A piros harm onika
Karácsonyra kaptam, ott volt a fa alatt. 

A fán fehér és lila papírba csomagolt sza
loncukor. A mama szerezte be, s háborús 
idő lévén nem is lehetett olyan könnyű. 
A mama Soborsinban csodálta Szattler 
Mártát, a boltos lányát, akinek nagy tan
góharmonikája volt, s ez faluhelyen felért 
egy zenekarral. Keresztelőkre, családi 
ünnepekre őt hívták meg, ő szolgáltatta 
a zenét. S a népek, fiatalok, öregek diszk
réten, finomkodva táncoltak. Mártát bu
sásan megfizették. A piros harmonika 
kicsi volt, baloldalt 12 basszusgombbal. 
Mamának fogalma se volt róla, hogy ez 
mennyire kevés. Neki egy dolog volt fon
tos: a piros harmonika mutatós darab 
volt. Mama felhajtotta Moldován urat, a 
zeneoktatót, aki fehér hajú, idős ember 
volt, és nagyon szegény. De volt stílusa s 
ez abból is kiderült, hogy mamának ke
zet csókolt és azt suttogta: hódolatom, asz- 
szonyom. Ha az óra nálunk zajlott, a ta 
nár ezüst tálcán szervírozva kapott egy 
szelet zsíros kenyeret, pirospaprikával 
meghintve. Pihenés. Én nyekergettem a 
hangszert s a tanár úr mohón falt. Szó 
se róla, éhes lehetett. Az álla mindig zsí
ros maradt egy kicsit... S ez így ment egy

éven át. A végén az úriember bejelentet
te: „Nagyságos asszony kérem, hódolattal 
meg kell mondanom, nem és nem megy. 
Ennek a kislánynak egyáltalán nincs ke
ze a harmonikához.” Mama idegrohamot 
kapott, azt kiabálta: „De hiszen szépen 
énekel...”, „Kérem szépen, én nem azt 
mondtam, hogy botfülű, de keze akkor 
sincs a hangszerhez...” Erre én nagyot 
szusszantam, és menten tollat ragadtam.

E gy in terjú  em léke
Az ARTE francia-német tévéadóban, 

évekkel ezelőtt végigélveztem egy remek 
interjút. Nathalie Sarraute volt a mesé
lő. Már nagyon öreg volt, kendőzetlen arca 
nagyon egyszerű, nagyon őszinte. De lett 
ő még öregebb is, túljutott a kilencvenen. 
Minden reggel felkelt, s elment kedvenc 
bisztrójába, ahol néhány órát dolgozott. Ez 
a néhány óra minimum három volt. Száz 
felé már csak otthon írt. Gyakran volt ál
matlan éjszakája, akkor felkelt, kitapic- 
kolt a konyhába, elrágcsált egy szeletke 
kenyeret téliszalámival, vodkát ivott rá. 
Egy egész pohárral. Ettől menten elaludt. 
Napfényes arccal mondta: soha, egyetlen 
díjat nem juttattak neki. Remek regényei, 
esszéi megérdemelték volna... Istenem, 
milyen finom jelenség volt, áttetsző, öre
gen is kíváncsiskodó, titokzatos, minden 
párbeszéde tökéletes volt, benne az ő egye
di stílusa. Szavak voltak elbújtatva a sza
vak alatt, s most a Gallimard kiadja ösz- 
szegyűjtött és sose díjazott műveit.

E rős vagyok , 
g y en g e  vagyok?
Mindenféle virózis után idegileg új

ból rosszul vagyok. Antibiotikumot sze
dek, az öreg Polidint is bevettem. S ma, 
egy pénteki napon, sikerült talpra áll- 
nom és eljutottam a rendelőintézetbe. 
Szemerkélt az eső. a közjárművek zsú
foltak voltak, az emberek a fejem fölött 
mobiltelefonon csevegtek intimitásokat. 
Fárasztó volt hallgatni. Mire felmász
tam a második emeletre, a lábam reme
gett, a fejemmel nekiestem a falnak. Az 
orvosnő meghallgatta a tüdőmet, meg
mérte a vérnyomásomat, ami alacsony 
volt. Fogalmam sincs, hogyan csináltam 
mindezt végig. Most néhány napig pi
hennem kell. S nekem eszembe jutott dr. 
Krieghel Eduárd, az elmeorvos, aki évek
kel ezelőtt kezelt engemet; nos, neki frá
sza volt, ha azt halottá, hogy virózisom 
volt vagy van. Szerinte a virózis kiváltja 
a depressziós krízist, a pánikrohamokat. 
S ezt csak saját magam fogom legyőzni. 
Az orvosnő szépszerével rám is ijesztett, 
hogy nekem most üldögélnem kell a fotel
ban. Baricz Árpád is ezt a módszert űzte,

mielőtt elmentünk szabadságra, feljött 
hozzánk és alaposan ránk ijesztett. O, 
gondolom, ezáltal is óvni akart bennün
ket. Taxival jöttem haza, apró bevásárlá
sok, aztán szöszmötölés a lakásban, ebéd, 
mosogatás. A hétköznap kifolyt a kezem 
közül. Balogh Irma írónő barátnőm leve
le, ő is maga alatt van. Hát akkor ez most 
korral járó valami?

Fogvájó
A felszíni metró fölötti hídon Koana 

Lenuca egy lakókocsiban tojást árul. Az 
összkomfort teljes, a kocsi megvédi szél
től, esőtől, naptól, a tojások mellett eszik 
és ott is végzi a dolgát, mert nyilván 
szükségletei is vannak neki. Valamikor 
fejet mosott egy szalonban, a szalon tönk
rement, s így ő átállt más munkára, mert 
a nyugdíjából képtelen megélni. Mondom 
neki a nagy hírt: lehet már fogvájót is 
kapni. A szocializmusban nem létezett 
fogvájó. Koana Lenuca bámul rám: mit 
érdekel ez engemet? Mondom én: talán 
maga is piszkálja néha a fogát. Felröhög, 
csúnyán, öregesen vigyorog. „Nem, én so
ha nem piszkálom a fogamat, mert ne
kem hús ritkán kerül a számba.” Dixit. 
Tehát van már fogvájó is, de mitől jó az 
nekünk? Köröttünk a nagyváros, ezernyi 
nyomorával, emberekkel, akik sose hasz
nálnak fogvájót.

Az o lvasás  
tudom ánya
George Steiner legutóbbi köny

ve Occasion im punies, Párizsban, a 
Gallimard kiadónál jelent meg 1997-ben 
egy rangos eszszésorozatban. Ez a könyv 
a „jól olvasás” dicsérete, és minden titka 
a lassú olvasásé, amikor kezdetben ceru
zával falod a sorokat, aláhúzol szavakat, 
kimásolsz részleteket, nehogy lemaradj 
valamiről, nehogy elveszítsél valami drá
gát, pótolhatatlant. A mai korban George 
Steiner könyve levendula illatú, hiszen a 
klasszikus olvasási módra biztat, azt di
cséri. Nála szó se lehet gyorsolvasásról, 
amikor sorokat ugrunk át. Börtönből, 
gulág-lágerből szabadult rabokkal be
szélgettem, ők mesélték nekem, hogy es
ténként letelepedtek egy-egy író, újság
író, tanár, filozófus mellé, aki könyvekről 
mesélt nekik. S ők, a hallgatóság a napi 
kenyéradagjukból, a ritkán kapott cso
magból mindig vittek valamit a „könyves 
embernek”, a két lábon járó könyvtárnak. 
Az ajándékot diszkréten a párnája alá 
csúsztatták. Ugyanis a mesét meg kellett 
hálálni valamivel. S én tudom, hogy ezek 
a könyves emberek valamikor úgy olvas
hattak, mint Steiner esszéjében a hősök, 
kezükben ceruzával, vagy kimásoltak a 
könyvekből részleteket. A halál közelsége 
se olthatta ki ezt a szenvedélyüket. Még 
nem próbáltam komputerről olvasni és 
nem is fogok. Nekem már az is örömet je
lent, ha a könyvet kézbe vehetem, már a 
puszta tapintással is közelebb kerül a lel
kemhez.
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B erm u d a h á ro m szö g elés
Kéri Edit Hogyan történt József Attila 

halála? c. könyve két éve jelent meg, de 
csak most került a kezembe. Azért keres
tem elő, mert hallottam, van benne egy 
utalás arra, hogy a költő' „elvbarátnővé- 
re”, Szántó Judit milyen hű rákosista volt 
mindvégig; Attila költészetét is, amikor 
az 8 kezén ment át, igyekezett minél ba
losabban tálalni. Pár éve felszisszentem, 
amikor egy lányrokonom gúnyosan szó
lott kedvenc József Attila-versemró'l, A 
nyár címűró'l, hogy az „csupa elvtárs, meg 
kasza és kalapács”. Meghökkenve néztem 
utána, s valóban, Összes Műveinek 1955- 
ös Akadémiai Kiadásában is: nem a köl
tő' által véglegesített Medvetánc-beli vál
tozat van benne:

„csattan a menny és megvillan, 
kék tünde fénnyel fönn a tél”,

hanem a Döntsd a tőkét-bői ez:

„csattan a menny és megvillan, 
elvtársaim: a kaszaél.”

Hosszasan sorolható lenne sajtó alá 
rendezők, lektorok, szakértők, szakszer
kesztők, javított és bővített lektorok név
sora és munkássága, a lényeg azonban 
az, hogy irodalomtörténeti taposóak
nák, népszavás-változatok közel félévszá
zad múltán is robbannak 
és iskolás lányok (később 
esetleg tanárnők) nézete- - 
it, ízlését megcsonkítják!
És további fertőzéseket 
okoznak.

A legsűrűbben elhelye
zett taposóaknák az ön- 
gyilkosság témája körül 
voltak a homokba ásva: „a 
kegyetlen társadalom elől 
menekülve a vonat elé ve
tette magát”, „a gyilkos 
rendszer a sínekre haj
szolta”, „menekülés szem
be a halállal”, „kivégzés a 
síneken...”.

Akkor is, azután is, ál
landóan repdestek fel ké
telyek: a körülmények 
éppen aznap nem ezt indo
kolták volna; s az öngyil
kosok általában a vonat 
elejével és nem a közepé
vel szoktak ütközni; álta
lában a robogó vonatnak szaladnak vagy 
eléje feküsznek (sajnos, sok erről a ta 
pasztalatunk, a személyes is), és nem buj
kálnak az álló kerekek között úgy, hogy 
azok ne vághassák el őket...

Néhány évvel ezelőtt egy rendőrségi 
szakértő, Garamvölgyi László ezredes, 
aki a nyilvánosság számára már számta
lan közlekedési balesetet is elemzett, nyíl
tan szembenéz az egykori vélekedésekkel 
és megállapítja: az öngyilkosság feltevése 
tarthatatlan! Többek közt azért is, mert 
annak idején helyszíni szemlét nem vé

geztek, az áldozatot utólag nem boncol
ták fel, a jegyzőkönyvekben rögzített ta
núvallomások felületesek, lejegyzésük 
módja problematikus; az Államvasutak 
belső fegyelmi vizsgálatának nincs nyo
ma írásban, az Államvasutak érdeke volt, 
hogy ne baleset minősítéssel határozzák 
meg az eseményt, mert esetleges kárté
rítési igényeket szolgálhat... és ki tudja, 
hogy még mi minden lappanghat egy el
tussolt vizsgálat mögött?

Kéri Edit a tőle megszokott kímélet
len szívósággal követi Garamvölgyi elem
zéseit, filológusi és történészi módszerek
kel, kinyomozza még élő leszármazottait 
az esemény egykori tanúinak, felgöngyöl 
minden szálat, feltevéseket ténnyé ala
kít, viszont tényékként kezelt adatokat 
visszautasít a feltevések vagy kitalációk 
sorába, és végül is teljesen meggyőzi az 
olvasót, József Attila halála baleset volt, 
és nem öngyilkosság!

Egy valamennyire megható feltétele
zésének azonban ő is teret enged. A bal
eset másik résztvevője, a mozdonyvezető, 
az eset után soha többet mozdonyra nem 
ült! Hogy titkos fegyelmi döntés során til
tották-e el ettől, vagy a lelkiismeret-fur- 
dalás okozta-e? Kéri mintha az utóbbi vé
lemény felé hajlana; sőt, előadja, hogy a 
mozdonyvezető — s ez hihetetlenül ritka 
véletlennek számítana -  esetleg olvasta

is, ismerte József Attila verseit. Erre val- 
lana, hogy első ijedtségében is már azon
nal „elmebeteg költőnek” nevezte?

(Hogy a baleseti jegyzőkönyvnek kitöl
tésénél a hatósági személyek erélyeske- 
dő biztatására mi minden történhetik? 
-  egy személyes tapasztalattal is szol
gálhatok. Sok évvel ezelőtt annak a bér
háznak a sarka körül, amelyben lakom, 
egy gépkocsi szabálytalan gyorsasággal 
kanyarodott és halálra gázolta a járdá
ról éppen lelépő gyalogost. Különösen kí
nos volt, hogy a gépkocsi éppen egy közle

kedési baleset kivizsgálásáról vitte haza 
az illetékes hatósági személyt. A járóke
lők közt sikerült is egy tanút találni, aki 
hallotta, amint az áldozat kijelentette a 
baleset előtt, hogy nagyon unja az életét 
és előbb-utóbb véget vet neki... Mindenki 
nagyon örvendett e vallomásnak, amíg ki 
nem derült, hogy az áldozat egy süketné
ma segédmunkás volt!)

Kéri Edit könyve azonban eszébe jut
tat egy olyan „ténykörülményt” az olvasó
nak, hogy ugyanazon a szűk vonalszaka
szon belül később még két öngyilkosság 
történt, B. Nagy László újságíróé (erről 
nem tudok semmit) és Latinovits Zoltán 
színművészé, akinek viszont az öngyil
kossága kísértetiesen ismétli meg a 
József Attiláét! Például az eseményt meg
előző „érzelmi viharok”, és ezzel kapcso
latban hozzátartozók, barátok viharos jö- 
vése-menése; másrészt: őt sem a vonat 
eleje ütötte el, hanem a vége, nem a fejét 
vágta le a kerék, hanem a lábfejét stb.

Kéri Edit József Attila szórakozott ru
tinjának magyarázatául többször föl
emlegeti, hogy a hajdani ferencváro
si utcagyerek szokásos zsákmányszerző 
módszeréhez hozzátartozott a teherpá
lyaudvarokon veszteglő-tolató szerelvé
nyek közötti bujkálás, tehát ez számá
ra megszokott, beidegzett mozdulat volt, 
csak épp megfeledkezett a közben eltelt 
16—17 év okozta „fürgeség-vesztésről” s 
egy kegyetlen élet idegrendszert felmor
zsoló, reflexoltó következményeiről.

Mások viszont tudnak arról, hogy 
Latinovits is valaha, siheder korában 

gyakran libbent fel a ka
nyarban lassító vonatra, 
hogy bepotyázzon rajta a 7— 
800 méterre levő állomás
ra. És aztán, egy túláradó 
hangulatban, megismétli a 
kamasz röpke mozdulatát, 
csakhogy már merevebb iz
mokkal és elhasználtabb 
idegekkel. Erről itt-ott már 
lehetett olvasni...

A történelem tele van 
ilyen rejtélyes Bermuda-há- 
romszögekkel. (Egy ízben 
Szilágyi Istvánékkal ar
ra utazva, a Héjjasfalvától 
felfelé szétnyíló völgyeket, 
ahol Petőfi örökre eltűnt, 
el is neveztük Bermuda- 
Háromszéknek. Kéri is itt 
kezdi nyomozásait Petőfi 
után.) Persze, Kéri Edit, 
aki olyan fantasztikus, a 

Bermudákhoz illő teleportációt is feltárt, 
mint Görgei Artur titkos élete, már nem 
késztethető arra, hogy ebben a Balaton- 
menti B-háromszögben újabb mélybe me
rülésre vállalkozzék. De a példája nyo
mán valaki megtehetné!

Hogyan történt József A ttila  ha
lála? Pótnyomozás Garamvölgyi 
László könyve nyomán. Bolváry k i
adás, Budapest, 2008.

A csavarkapocs és a vonóhorog
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A v é r  e n c ik lo p é d iá ja
írta : Szálinger Balázs
Mottó: „török, ta tár, tót, rom án kavarog
e szívben...”
(József Attila)

Én vagyok az első pesti vérkabar.
Durva szívem mindenféle vért akar: 
tótot, rácot, románt s... tudja a pula, 
hogy még milyent...
Leszek pannon Drakula,

s meghódítom majd a Kárpát-medencét: 
tótét, rácét, románét és „nyenyecét” -  
durva vagyok, Ázsiában termettem, 
mutatja ezt dzsonirámbós termetem.

Forradalom, háború vagy Gergényi -  
ez nekem m ind jószolgálatát teszi; 
vérszerződés, vérbíró vagy vérmedve -  
vér legyen csak!
S  ne legyen megalvadva...

Csíkszentdomokos, 2010. jan u ár 22.

LÁSZLÓ NOÉMI 

Egy s z á l  in g e r  se
Szálinger verse

Tíz éved tán a vármegye vigyázza,
Hogy már csak vigaszaid kőkemények,
Míg azt bámulod: hogyan lép a gázra 
Benned valami, ami nem a lényeg,
Míg fölkínálod magad nagyöregként, 
Próbakaszás, kit vasárnap hivatnak,
Tán nem nézed már babérnak a repkényt 
S  ha bent sötét van, nem mondod: vakablak, 
Inkább beszegve mérődsz egy sarokban, 
Benzined fogytán, megkapod a másét,
De az vízízű, nehezen sem robban,
Nem ég lehullt függöny, csipke alátét,
És nem feledteti, ami fejedbe nem fér:
Hogy munka közben nem tudsz meghatódni. 
Ki bárány voltál, immár birka lettél. 
Beláthatod: a m űfű  nem valódi!

KARÁCSONYI ZSOLT

S z á lin g e r  B a lá zs  
é s  a k é t  l im e r ic k
í.

É lt Pesten egy költő: Szálinger, 
tükrében lakott a hányinger, 
mikor belenézett: 
hagyta az egészet, 
akkor lett ennyire 
csóringer.

2.

Volt egyszer egy költő-tehetség, 
várta, hogy újra megteremtsék.
Lapos volt elméje, 
ezért jö tt Erdélybe, 
szőröstül- bőröstül 
megették.

BÁLINT TAMÁS

A k o lo z s v á r i  
d iá k lá n yo k h o z
Szép hölgyeim! Elárverezzük Szálinger Balázst, 
a nagyformátumút, az Embert, bár melléje kis 
ballaszt is já r  -  egysíkú passió, varázspalást 
satöbbi -, kaptok vagy tízévnyi életművet is.

Nyugalom, a teljes csomag jól elfér egy vacak 
szatyorban, így nem kell félni, hogy kié lesz e test, 
miként törékeny, gyászos külseje is álca csak, 
hogy ne másért röhögje körbe egész Budapest.

Nem csoda hát, hogy Napocára vágyik a lator, 
hol szeretik s mögötte sem ’asznának vele ki, 
a sok diáklány közt otthonra lelne valahol, 
ebben próbálok ilyetén segíteni neki:

A z ajánlatokat saját számomra várom, 
segítsetek ma este Szálinger Balázson!

o A "«9» KlLOIigTRlK
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FEKETE VINCE 
Szálinger Balázs:
A VÁNDORLEGÉNY ÉS JÁNOSKA
Melyben a zalai költő felvételét kéri 
a székely költők délceg soraiba

A zalai bőregér

Idetévedt vándorlegény 
vert lakot Erdély közepén 
kartonból, hogy kartonfalra 
a kérelmét rákaparja.
A  lakától messze nem ment, 
de egyedül lenni sem mert, 
szavára, m int égi mása, 
jelent meg János látomása.

1.
V Á N D O R L E G É N Y  (erőszakosan; 
Adjonisten, édes János, 
egy kérésem van és számos, 
költő' volnék, s ennek okán 
nem ülhetek Zala fokán, 
sátram verem itt le éppen, 
a Királyhágó közelében, 
s a hajnali butikokban 
Neked friss halat is fogtam.

J Á N O S K A
Fogadjisten, vándorlegény, 
aki költ a hegy peremén, 
két hon között dagonya van, 
és ki Zalában hontalan, 
s idejön és olyan bátor, 
felver engem versírásból, 
bosszantja az énbőszségem -  
ezért hívtál, hogy ezt nézzem?

V Á N D O R L E G É N Y  (erőszakosan) 
Hívtalak, hogy irgum-burgum, 
elmeséljem vándorútum,

úgy szorít már a derékszíj, 
oldozd ki hát, János, légyszi’! 
Hívtalak, hogy légy a párom, 
mert Te többre vitted nálom: 
azért, ami Neked megvan, 
én húsz évet láttam-futtám.

2 .
J Á N O S K A
Nem tetszel ma, vándorlegény, 
ki felver a Parnasz’ hegyén, 
ne hidd, hogy most eljátszhatod 
táposoktól hozott dalod.
Nem kaptam én arra fület, 
hogy hallgassak sült és sülét’.
A  hazádban, ott veressed, 
amíg még áll, s írd a versed.

V Á N D O R L E G É N Y  (erőszakosan) 
A versemhez béke kell és... 
nem Tápország, ilyen fekvés: 
kicsi köd és kicsi pára, 
melyben Te állsz, te a strázsa, 
hosszú fertők réme s öröm, 
s bennem pia fészkelődjön, 
s legyél dühös, ha toll gyanánt 
ködbe mártom az angyalát!

3.
J Á N O S K A
Hinnye, tévedsz, vándorlegény, 
csak téma kell neked, nem én. 
Árdéli köd termékenyít?

Hogy az neked való, ne hidd: 
e tenyészet, m int a katlan, 
elnyel téged szakadatlan, 
hisz vágyadon testetlenül 
táposoknak hóbortja ül.

V Á N D O R L E G É N Y  (erőszakosan) 
A székely ész mégis neszez 
versemben, s jó  ódium ez!
Még Neked is ott lesz helyed, 
hagyom, hogy körbevizeljed, 
s ami ebből megszületik, 
székely búval megveretik: 
zalai táj, székely képzet 
együtt ad ki csodaszépet.

J Á N O S K A
Nem kell ahhoz hezzánk jönni, 
írd az elsőt, s jön a többi, 
hiába szúr kés a sebben, 
röhögünk csak veszettebben, 
utad előtt szart sem írtál, 
ha baj ért, csak egyre sírtál, 
más vidéken tanultad ki 
a bajodat eldallantni.

4.
V Á N D O R L E G É N Y  (erőszakosan) 
Ha költőként nem térhetek 
hozzád, fogadj el, m int gyermek, 
itt nőttem fel, ismer Sántha, 
szeret is ő, azta, hátha...
Honnan tudtam  volna, János, 
hogyha hívlak általános?
Adom magam, csak tekints rám, 
béget itt egy tarka ártány.

J Á N O S K A
Tápos valál, s székely esz köll? 
Tarkaságod tűnik szesztől... 
Bizalmatlan a jó  gazda, 
hezzám folyjon m ind a haszna, 
aztán -  nem zalai ragacs, 
tehetséged hozott, s ez az, 
ami, minthogy máshol termett, 
itt csak bokám köré fektet.

5.
V Á N D O R L E G É N Y  (erőszakosan) 
Egyet kérek, híres János, 
egy-vigaszom itt van, s lásd most: 
a mellyemet feléd tartom, 
hagyd testemet itt meghalnom, 
szórd szét versem, kartonsátram, 
nő előttem, nő  utánam, 
s leljem végső nyugalmamat,
János, a te kebled alatt.

J Á N O S K A
Testedre, te nyurgatag rom, 
hosszú éltet mér a Patrony, 
mindig más és más tartalom  
jelzáloga ül farkadon, 
álmos őszben lenge nőket 
láss, de tudd, csak nekem nőnek, 
körülötted forrjon honor, 
de te lábaimhoz omolj.

Menny és pokol között
Szálinger Balázs tíz éves szerzői jubileumát ünnepelhette január 30-án, a kolozsvári 

Café Bulgakovban, ahol írótársak várták szövegeikkel, melyek inkább az irónia és a hu
mor poklai felé húzták a talán derűs mennyekbe vágyó költőt. Az elhangzott szövegekből 
közlünk e lapszámban, megjegyezvén, hogy „övön aluli ütésekre” is találhat az olvasó, de 
ilyen kerek évfordulóknál még ez is megengedhető. A szerkerkesztő
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MOLNÁR VILMOS
A korosodó, testes, roma hölgy esete 
a nulladik kötettel
Barátnőm Budapesten él, még a 

nyolcvanas évek végén telepedett át 
Erdélyből. Pontosabban Székelyföldről. 
Nem hibáztatható érte: még fiatal volt, 
meggondolatlan. És akkoriban még 
nem volt a barátnőm. Kint élt már a hú
ga, azóta kitelepedtek a szülei is. De ba
rátnőmnek mostanra már nagyon elege 
lett fővárosból, anyaországból, minden
ből. Belőlem talán mégsem, vissza akar 
költözni Erdélybe, hozzám. Ebbéli tö
rekvésében erősen bátorítom én is. 
Ezen témában sűrű e-mail váltás folyik 
közöttünk.

Jön az e-mail Pestről: szülei óva intik 
őt e meggondolatlan lépéstől. S hogy mi
vel tudnám meggyőzni a szülőket, még
iscsak érdemes hazatelepednie. Megy az 
e-mail Pestre: tudod Te is, Erdélyben jobb 
a levegő. Meg hát itt vagyok én is. Jön 
az e-mail Pestről: jöjjek valami egyébbel 
is, a szülőknek ez nem elég. Ettől kissé 
indulatba jövök. Megy az e-mail Pestre: 
mondd meg nekik -  mondok -  nemcsak a 
kitelepültek kezdenek már hazaszállin
gózni abból a lelakott országból, de már 
más kontinensekről is vannak idetele- 
pültjeink. Csíkszeredának például van 
már több kínaija meg egy amerikaija is. 
Tényleg. Meg hogy legfrissebb informá
cióim szerint az elmúlt év folyamán már 
Magyarországon születettek is több mint 
százan kértek munkavállalási és letele
pedési engedélyt Hargita megyében. Jön 
az e-mail Pestről: nem volt rossz, amit 
felhoztam, de még kéne valami.

Ami sok, az sok, ezeknek semmi nem 
elég? Fel kell kötnöm a gatyám, érzem, 
átütő érvek szükségeltetnek, tudjuk, a 
nő ingatag, la donna e mobile, a bútor az 
asszonyé.

Akkor eszembe jut valami, megy az e- 
mail Pestre: Szálinger Balázs, jeles köl
tő, több díj, zalai születésű, most Pesten 
él, nahát még ő is Erdélybe készül, lak
ni és munkálkodni, egyelőre csak idő
szakosan, igaz, de szerintem figyeljék 
csak meg majd a végét! Jön az e-mail 
Pestről: szülők tényleg meghökkenve, 
ellenérvekből kifogyva. Azt azért még
is hozzáfűzték: biztosan valami életunt, 
vén szivarról van szó, unintelligens va
lakiről. Megy az e-mail Pestre: életsze
rető, fiatal szivarról van szó, viszony
lag intelligens is. Több díj, több kötet, 
köztük nulladik* is, amit nem akárme
lyik költő mondhat el magáról. Jön az e- 
mail Pestről: szülők elhallgattak, ellen
vetés már nincs, valami hatott. Talán a 
nulladik kötet. Győzelem. De még nem.

Jön az e-mail Pestről: barátnőm né
mely barátnői, munkatársai meg szom

szédai szintén azon a véleményen van
nak, nagy meggondolatlanság volna 
hazaköltöznie Erdélybe, óva intik et
től. Hogy mit szólok ehhez? Megy az e- 
mail Pestre: az Országgyűlés elé nem 
terjesztetted-e kettőnk dolgát? Jön az e- 
mail Pestről: nem, oda nem, de az egyik 
szomszédasszonya különösen nem ja- 
vallja neki a hazaköltözést. Korosodó, 
testes, roma hölgy a szomszédasszony, 
ott lakik ő is abban a nagy bérházban, 
ahol a barátnőm, nem dolgozik sehol, 
szociális segélyből él, nem is rosszul, a 
földszinten működő borozóban állandó 
asztaltársaságuk van, ott isznak örök
ké. Hogy milyen jó az élet Pesten, dol
gozni sem nagyon kell, a bor is jó, bo
lond aki otthagyja az ilyen helyet, 
hirdeti a korosodó, testes, roma hölgy. 
Barátnőm néha késő estig túlórázik egy 
hivatalban. De már tudom, mit kell vá
laszolnom, megy az e-mail Pestre: csak 
annyit mondj a barátnőidnek, munka
társaidnak, s különösen a korosodó, tes
tes, roma hölgynek: Szálinger Balázs, 
zalai születésű, de most Pesten él, jeles 
költő, életszerető, fiatal, viszonylag in
telligens is, több díj, több kötet, köztük 
nulladik is, amit nem akármelyik köl
tő mondhat el magáról! Nahát, még ő is 
Erdélybe készül lakni és munkálkodni. 
Jön az e-mail Pestről: barátnők, mun
katársak, szomszédok tényleg elhall
gattak. Elbizonytalanodtak, meghát
ráltak. Fél az ember az ismeretlentől. 
Nulladik kötetről még senki sem hal
lott. Inkább befogják a szájukat. Kivéve 
a korosodó, testes roma hölgyet, ő egy 
bátrabb faj képviselője: múlt héten ér
deklődött, hol lehet kapni azt a bizonyos 
nulladik kötetet? 0  és asztaltársasága 
belenéznének, intelligensek ők is.

Szóval győzelem, minden fronton. 
Már tervezgetem, hogyan fogom elme
sélni Balázsnak, ha találkozunk, milyen 
hatékony ütőkártyaként tudom használ
ni őt.

Akkor tegnap este felhív telefo
non a barátnőm. Kissé sírós a hangja, 
de azért elég erélyesen szólít fel: most 
azonnal mondjam el, de részletesen, ki 
is ez a Szálinger Balázs és miféle obs
kúrus viszonyban állok vele. De az iga
zat mondjam!

* A Varázspalást című kötetről van 
szó, ami tkp. a Mester első kötete volt, 
de amit valamiért (most ne firtassuk, 
miért) mindig kihagy az eddig megje
lent könyvei listájáról, a számozását a 
második kötettől kezdvén.
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Köszönettel 
és tisztelettel
Termeted, bár más szemében szálka, 
az enyémben gerenda, sőt szálfa. 
Rajtad csüngök, mint gyümölcs az ágon, 
hogy pálinkává érjen halálom.

Te tudod, bár nem köt a szokásjog, 
obligatiom a szopatásod.
Sorra veszem ezért most viccesen, 
m it jelentesz másnak és m it nekem.

Pestieknek félerdélyi csicska, 
akinek már kenőkés a bicska. 
Kolozsváron meg egy pannon köcsög, 
csak egy kicsit fickósabb a pöcsöd.

Keszthelyen fogad egy márványtábla, 
a nagy költő innen szökött szárba. 
Székelyeknél nagyfiú vagy most már, 
azt mondják, hogy jól kifaszosodtál.

Erről inkább többet nem is mondok, 
tegyünk ide egy hangzatos pontot: 
Állítassák annak másfél oltár, 
ki egy hitben másfél állampolgár.

Evezzünk most személyes vizekre, 
hadd szedlek magamban is ízekre.
A  legfurcsább volt nekem a hangod, 
ezzel hogyan szerezhettél rangot?

Majd a bőrkabát: egy döglött állat 
kell ahhoz, hogy legyen egy kis vállad. 
Aztán huncut tekinteted láttam, 
s farpofáim gyorsan összezártam.

De amikor versre vált a téma, 
mindenki más vak, süket és néma, 
csak te tudod, mi a jó, és mért nem, 
figyelek, bár egy szavad sem értem.

De a kapcsolati hálód fogtam, 
s kivetettem, asszem most is ott van, 
akad benne talán egy-két kötet, 
ezért já r  neked egy nagy köszönet.

Rendezni ne természetben kelljen, 
annál jobban dagad m ár a mellem, 
felejtsd hát el azt a langyos álmot, 
és csak add meg a bankszámlaszámod.
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GYÖRGY ATTILA SÁNTHA ATTILA
Szálinger Maugli, a majdnem-székely
A történet mintegy bő ezerötszáz 

éve kezdődött, mikor is a Székely 
Krónika szerént, „a Havasi Dacia 
(azaz Erdély) Atilla birodalmá
nak felfordulása után foglalta
tott el a legvitézebb emberektől 
a’ Székellyektől; egy nemes nagy 
szívű és hadi mesterségben gya
korlott nemzettől; mely az idők 
viszontagsága miatt megapa- 
dott.”

A Krónika titkos másolata, amely 
érdemtelen emberek szeme elé nem 
kerülhetvén, saját tulajdonomba va
gyon harminchárom nemzedék óta, 
azt is mondja, a nemes nagy szívű és 
hadi mesterségben gyakorlott nem
zet némely tagja, az kiben kevesebb 
nemesség és vitézség lakozott, több
nyire nyugat felé húzódott, ahol a 
burkus határszéleken bujdosva alá
való és hiábavaló mesterségekre ad
ta magát, amilyen példának okáért a 
táp- és verstermelés.

Ezen nyugat felé csángált széke
lyek aztán tökéletesen beilleszked
tek az ottani gyülevész népekbe, s 
székely mivoltjuk többnyire olyan
kor szokott eszükbe jutni, amikor ki
sebbségi önkormányzatokkal és bor
sos helyi adókkal keserítik életüket 
az ottani szász- és sváb, valamint in
diai törzsek életképesebb ivadékai. 
Ilyenkor bölcsen megállapítják, hogy 
szomorú a székely sorsa messze ide
genbe’.

Ez a szomorúság hatotta át 
Szálinger Balázs barátunkat is, ami
kor bő tizenöt évvel ezelőtt erre so
dorta őt ama balsors és a végzet, s a 
maga harminc kilójával rendszeres 
megjelenéseket tett a bálványosi tá
borban, valamint később kibővítve 
portyázási útvonalait, Kolozsváron, 
Csíkban, és mindenfele, ahol közepe
sen fejlett szaglószervével székelyeket 
vélt felfedezni.

Mi, székelyek, eltűrtük Balázs- 
kát, hiszen errefele az ember nyolc
van kilónál kezdődik. Atyai jóindu
lattal kezeltük verselési rohamait, 
reménykedtünk benne, kinövi mint a 
hathetes malac a gyakorfosást, s ha 
igazi székely nem es, de rendes em
ber még lehet belőle.

Erre mindenképpen reményt adott, 
hogy első versesfüzetének fő támoga
tója a keszthelyi Sörüzem Kft és ital
nagykereskedés volt, ami előtt őszin
tén megemelte kucsmáját mindenki. 
Az ilyesmit értékelni tudja minden 
józan ember.

Egy idő után a kóbor pannon-köly- 
ket valamiképpen örökbefogadták itt 
Erdélybe és a Székelyföldön, és a je
lenség komoly párhuzamot kezdett 
mutatni a Dzsungel Könyve cí
mű történettel, elég csak ránézni a 
Szálinger és Maugli közötti döbbe

netes fizikai hasonlóságra. (Ebben 
az esetben Bagira minden bizonnyal 
Orbán János Dénes volt, Kovács Ferit 
pedig csak azért nevezem Balú pa
pának, mert majomkirálynak azért 
szemtől szemben még sem merem.)

A tápos kölyök aztán fajtájára jel
lemző élelmességgel addig-addig 
hordozta OrbánJános táskáját és 
hátizsákjait, afféle személyes famu- 
lusként, amíg valahogy bé nem sze- 
relődött a nagyváradi iskolába, s nem 
sok idő múltán már székely fehérné
pekre vetette előbb a szemét, majd 
az ivarérettség korában mindenfé
le kiálló végtagjait. Megházasodott, 
székely leányzót vett el, amit kate
gorikusan kárörömmel vettünk tudo
másul, nehogymár neki jobban men
jen dolga, kevésbé örülünk annak, 
hogy utólag ezt is megúszta

Persze a versírásról azóta se szo
kott le, sőt most már erősen hajlamos 
ezt komoly munkának tekinteni, ami 
ilyen embertől, akinek tisztességes 
mestersége nincsen, nem es csuda. 
Annyi esze még maradt azért, hogy 
a politikai kondérok körül serteper- 
téljen két eposz között, s a budapesti 
irodalmi féreglyukak járataiban fe
lettébb otthonosan mozogjon.

Újabban mindenféle díjakat és fe
hérnépeket gyűjt, előbbieket nyil
vánosan, utóbbiakat szorgalmasan, 
amiért is egyáltalán nem tartom ki
zártnak, hogy ha ezt a szokását er
refele is gyakorolja, előbb-utóbb a

hátába állítják a nemrég tőlünk ka
pott székely bicskát. Persze, ha elta
lálják vele azt a vékony derekát.

Ami azért valamelyest kár lenne, 
mert olyan, amilyen, vékonyka, köl
tő, félig tápos, vagy tán egészen az -  
de most már valamennyire a miénk. 
Megtűrjük.

Most pedig menjél, Balázska, hozz 
egy sört, s többet ne helytelenkedj, 
amikor a nagyok beszélnek.

Szálinger bétör 
a székely irodalomba
Az Oltnak a tusnádi partján, 
ahol majdnem reánkhull a bérei tető, 
ültünk vala a kocsmai székben 
Johannes, Vilmus, az isteni Vincus, 
lázári László, a rabonbán György,

meg számtalan-számos parlamenti fő,
Brassai Mátis, népi vezér, képviselő, 
gyűltek a népek körénk no meg a nők, 
hallni a csípős, égi, eszmei harcot 
mely a költőség kapcsán kitört.

Az asztali lábnál egy nyiszliki nyápic 
fiatal gyermek versekkel kezében ült - 
olvasót keresett magának égő szemekkel, 
kinek megsúgja halkan, a nagy költő ő\

S Györgynek a nőjét mind csak nyagta, 
hogy figyusz, hölgyem, e szókapcsolatra!

Tűrte egy ideig a nagydarab csángó, György, 
hogy kormozza nőjét szupulykó sápadt, 
de aztán oroszlán módra sztentori hangon kitört: 
Hogy azt a hájdermennköves ...(piii) ki...(piii) 
krt...(piii) ...(piii) (piii) gyeride, te szerencsétlen!

De ezzel le is nyugutt rabonbán György, 
s szólt vala a költértársasághoz:
„Címnek a bórái, társak! 
lm itt egy ifjú poéta, lelkében láng, 
rossz versekkel rontotta nőmet s a közízlést: 
érdeme vajon mi légyen: élet vagy halál?”

S nagyujjukkal lefelé böktek a cimborák.

Ellenére szála egyedül Vilmus, kutya- s emberbarát: 
„Ejnye, ejnye, társak, nevét sem tudjuk, 
sem tettének bizonnyal sötét okát.
Lehet, hogy titok lappang az ügyben, 
melyen ha átlát nővér Immaculát!
Emelkedjen hát, poétácska, szólásra, 
kinek élete ott hever az út porában.”

S így szólt a nyiszliki nyápic fiatal gyér:
„Koszi a szót, mester, no meg a sert!
(s jót húzott a mester poharából).
Becsületes ősmagyar nevem Balázska, 
és én lennék Alsópáhok legnagyobb poétája. 
Nyeszlett, sápadtarcú lényem csak álca: 
ha zalai is, de székely vagyok, a picsába!”

Elámula ezen a költér tár saság, 
merthogy zalai székelyt most először lát.
De rabonbáni György az ebet a karóhoz tovább hätte:
„Ez mind szép és jó, te beste,
de a rossz versekkel mi lesz? Ki felel érte?”

Erre már folyékonyan válaszoló Balázs:
„mint említettem, székely vagyok, a picsába.
A rossz vers is csak álca,
mely azért kellett, hogy Ont felrázza.
Inaskodni jöttem, szonettben, reppben 
meg hexametriában.
S  ha választhatok, apám s anyám legyen 
Orbán meg a Sántha.”
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SZÉLES KLÁRA

„Keresem magamban 
az angyalt”
Részletek egy Sigmond István műveiről szóló tanulmányból
Sigmond István nem ír bestsellert. 

Könyvei nem Harry Potter-ek. Inkább 
homlokegyenest ellenkezői. Vajon Fr. 
Kafkát, Dosztojevszkijt élvezettel falta a 
nagyközönség? (A nagy orosz író remek
műve kapcsán utókorában is közszájon 
forgó éle: „Bűn volt megírni, bűnhődés 
elolvasni.”) Tény az, hogy ő, aki az erdé
lyi első Forrás-nemzedék élcsapatához 
tartozik, (Árnyékot eszik a víz -  novel
lák -  1969) a legtöbb kortársi körképből, 
számbavételből kimarad. (Saját maga
mat is rajta kaptam ezen a szarvas hi
bán, holott kezdettől foglalkoztat.) Igen, 
„kilóg a sorból”. Immár tizenöt regénye, 
novelláskötete, sikeres színházi bemu
tatói közben és után még mindig nem 
tekinthető közismertnek az irodalmá
rok, s az erdélyi irodalommal foglalko
zók szűkebb körében sem. Kétségtelen 
elismerés kíséri, mint a szépírás mes
terét. Mégis -  talán a Félrevert haran
gok című regénye kivételével (Bukarest, 
1987, Budapest, 1990) — köteteinek visz- 
szhangja igen gyér. Zavarba hozza olva
sóit, kritikusait. Témái, teremtett alak
jai, előadásmódja, nyelvezete riasztóan 
bizarrnak, elrettentőnek bizonyul. Egy- 
egy folyóirat, hetilap egyértelmű befoga
dása, s főként az értő, elemző interpretá
ció kisebbséget képvisel, szabályt erősítő 
kivétel. (Korunk, Kortárs, Tiszatáj, Elet 
és Irodalom; Bogdán László, Ács Margit, 
Papp Ágnes Klára tanulmánya, Kocsis 
Lilla, Darvasi Ferenc kritikája ilyen ki
emelkedő példa1.).

Ha csak belepillantunk Sigmond -  két
ségtelenül meghökkentő — írásaiba, meg
értjük az olvasók visszariadását. De el is 
gondolkodtat, amikor párhuzamba állít
juk napjaink szórakoztató iparának né
hány jellemző vonulatával. Hiszen jelen
korunk szembetűnően gyakori, keresett 
műfaja, biztos üzleti sikere a klasszi
kus krimi izgalmait elhalványító horror, 
thriller, katasztrófa-regény, film sokfé
le változata. Még a huszadik századvég, 
majd ezredfordulónk termelte ki a nép
szerű „abszolút”, a „fa-” és a „kegyetlen 
anya’’-vicceket. Vígjáték, paródia-formák
ban is közkedvelt, elterjedt a morbid, fe
kete humor. Sigmond István művei pedig 
nem léteznek különlegesen hajmeresz
tő, horror-, thriller-fordulatok, elképesz
tő morbiditás és akasztófa-humor nélkül, 
írásainak építőelemei ezek? Jóval többet 
jelentenek ennél. Egész írói világát, re
gényeinek, elbeszéléseinek kompozíció
it, történeteit, alakjait, jeleneteit, egész 
sajátságos stílusát átszövi, meghatároz
za -  többek között -  ez a két szélsőség. 
Ékesen példázhatja ezt akár már a köte
tek, novellák legtöbbjének, főként a leg
utóbbiaknak címe/címadása (sokszor fe
kete borítólapja) is. Gyászhuszárüvöltés,

Keselyűcsók; Minden nap halottak nap
ja van; És markukba röhögnek az égt
ek; Tapshorror, Hóhértangó, Meleg böl
csők, meleg koporsók stb. Ide sorolhatjuk 
Az utolsó... -  kezdetű novella-szériát. (Az 
utolsó dobbantás, Az utolsó nevetés stb.). 
Előszeretettel idézi fel a baljós, halál
ra emlékeztető fekete madarak sereglé
sét, hangját. (.Csókavész, Varjúszerenád, 
Vecsernyére szól a kuvik). Irányadónak bi
zonyul az, ha innen közelítjük meg. De 
még eligazítóbb, ha a felemlített gyá
szos, nyomasztó címadások mellé -  velük 
szembeállítjuk -  a hasonlóan jellemző, 
homlokegyenest ellenkező fajtájú címadá
sokat. Éppenséggel nem tragédia, hanem 
inkább a tragikomédia, sőt kifejezetten a 
komikum, bohózat, kabaré, blődli hangvé
telét szólaltatja meg például az: Ugassak 
magának Rezső?; Eladtalak a kandiénak, 
lelkem, Rózsikám; Lecsó az egész, Uram; 
Pillangó vagyok, öreganyám, Csókolom 
Kati bácsi és más hasonló címek sora. Hol 
egy Jeremiás, hol egy nevettető komikus 
(netalán bohóc) alakja, szava, viselkedé
se váltja egymást? Felváltva tapasztaljuk 
ezt? Ez is megesik, de inkább együttesen, 
tragédia és komédia sajátosan bizarr öt
vözete gyanánt jelennek meg. Példaként 
idézhetünk néhány jellegzetes kezdőmon
datot:

„Fejeden fehér csipketerítő, az emeleten 
szól a Marseillaise, anyámat betemették a 
romok, fogom a kezed.”; ”Az öregasszony 
valamikor kijárta a középiskolát, aztán 
nekifogott főzni.”; „Sóváriné nem volt her
mafrodita. Időnként ugyan megpödörte a 
bajuszát,...”; „Csak azért nem lettem ön
gyilkos, mert lyukas a kombiném2.”

Horror?
Az idézetekből adódhatna a következ

tetés, kérdés: vajon miben különböznek az 
elsőként említett divatos, kommersz hor
rortól Sigmond könyvei? Hiszen a talál
kozópontok kétségtelenek. Hátborzongató 
feszültség uralkodik regényeiben, no
velláiban. „Muszáj várni valamire, mint 
minden vérbeli rémtörténetben.” -  idéz
hetjük Kocsis Lilla kitűnő kritikájának3 
egyik telitaláló mondatát. A népszerű 
ponyva, vámpír-, misztikus krimi, sci-fi 
sorozatok, horror-élmények könyvben ol
vasható, filmen, televízióban látható da
rabjaihoz (látszólag) hasonlóan különle
ges szörnyűségek, szörnyetegek világaiba 
kerülünk. Valóban hasonlóak Sigmond 
hajmeresztései az előbbiekéhez?

Válasz, jó példa lehet erre egyik no
vellájának fantázia-birodalma, amelyet 
az „Egyformaság országának” nevez4. Itt 
mindenki maszkot visel, amelyből a fül

szabadon marad, mivel a szerelmi légy
ottoknál „egymás fülének érzéki morzsol- 
gatása” játssza a főszerepet. Ezért „a fül
cimpák általában hosszan alácsüngnek”. 
Ugyanakkor hangtompítót kell viselni az 
ott élőknek. Tehát senkinek nincs arca. 
Nincs neve sem, csak egy-egy szám jelöli, 
nincs joga a vágyhoz, az álomhoz. Ennek 
homlokegyenest ellenkezője szerepel a bi
rodalom Törvényében, himnuszában, a 
végtelen szabadság dicsőítésében. De a 
Sigmond novellában nem, nemcsak ez az 
esztelen, érthetetlen világ az elképesz
tő. Hiszen miért nem veszik le a masz
kot? Miért nem dobják el a hangtompítót? 
Olyan ember-idomításról van szó, amely 
nem létezhetne az idomulás nélkül. Ez 
akkor válik döbbenetesen nyilvánvalóvá, 
amikor -  egy váratlan, vakmerő lázadás
ra, válaszként -  az Egyformaság törvé
nyeit megalkotó, irányító felsőbb hata
lom, „a Hang” ellentmondást nem tűrő 
parancsba adja : Vetkőzzetek mindannyi
an! Maszkot, ruhát, cipőt, alsóneműt. Ki 
a szabadba! Nézzétek egymást maszkta- 
lanul és meztelenül, ahogy a világra jöt
tetek.”. Engedelmeskednek és rémülten 
nézik egymást. Alig várják, hogy immár 
önként, újra visszavehessék a már meg
szokott maszkokat, vállalják, „választ
ják” az egyformaságot. A kollaborációt 
ezzel a hatalommal.

Sigmond más írásaiban is megjelenik 
egy-egy extrém, képzelt világ. De legtöbb 
novellája, regénye mintha mindennapja
ink színhelyeivel (gyakran: faluival), sze
replőivel, eseményeivel találkoznánk. 
Egyidejűleg azt is tapasztaljuk, hogy ná
la mindez csupán keret, kulissza, látszat. 
A naponta látható mögötti láthatatlan ve- 
títődik írói vászonra. Láttatja az embert, 
de nem retusált színére fordítva, hanem 
a láthatatlan (avagy tudomásul nem vett) 
visszáját felfedve. Az türemlik ki, növeke
dik gigantikusra, avagy törpül bolhányi- 
ra, grandguignolként, amit nemcsak sző
nyeg alá söpörni, hanem még észrevenni 
sem szokás. Történésként és ember-ter
mészetként egyaránt. Freudi elfojtásról 
lenne szó? Vagy tovább: ajungi tudatalat
tiról? Benne foglaltak, de a teremtett írói 
eszközökkel, aprólékossággal kinagyítva, 
saját, „önkényes”, vagy inkább „önelvű” 
transzformációiként. Megteremti azokat 
a bizarr alakzatokat, amelyek rémisztő
én és röhejesen tárják fel a fertőt, a mo
csarat, amely immár szánkig ér; ami kö
rülvesz, és ami bensőnkben munkál. így 
térben, időben, okokban, következmé
nyekben, távlatokban alaposan meghosz- 
szabbítja, elmélyíti, ad abszurdum követi 
a visszataszító folyamatokat, beretvaéles- 
re csiszolja az emberi és nem-emberi haj
szálhatárait. Mindennapjaink lidércei, 
lényünk alvilága jelenik meg, nem a tu
datunkkal elfogadott felszín. Nemigen ta
lálunk nála olyan alakot, szituációt, cse
lekvést, amellyel azonosulni akarnánk. 
Inkább olyanokat, amelyektől nap mint 
nap hangsúlyozottan elkülönítjük, elha
tároljuk magunkat. Amivel szemben te
hetetlenek, tanácstalanok vagyunk, ami
vel nem tudunk mit kezdeni. Azért sem, 
mert akaratunk ellenére, nem kívül-, 
hanem belül állók vagyunk. Az undorí
tó szörnyűségek elemei, vagy csírái rej
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tett, szándékosan észrevétlen hasonló
ságaink lényünk, életvezetésünk részei. 
Viszolygásunk, a visszataszítás átélése, 
elrettenésünk is jele ennek. Homályos 
rosszérzés a köznapi üledék. Rémálmok, 
amelyekkel szüntelen hadakozunk, ame
lyek ellen védekezünk, amelyeket elhes
segetünk. Hiszen -  titkon tudjuk -  nem 
csupán rémálmokról, hanem valódi, élő 
rémségekről van szó. Legszívesebben le- 
és megtagadnánk mindezeket, de tisztá
ban vagyunk azzal, hogy letagadhatatla- 
nok. Ezzel a ténnyel Acs Margit mélyre 
látó, lényegre tapintó példák útján szem
besít. „Mi vagyunk az a világ, amely es
ténként robban, szétspriccel, véres foltot 
hagy a képernyőn, vagy amelyik a szom
széd utcában, a szomszéd lakásban, mint 
bűn vagy nyomor förtelmeskedik”. Ez az 
alvilág a mi világunk. A lehetséges olva
sónak arra az átlag gondolatmenetére is 
Ács Margit hívja fel a figyelmet. „A ’rea
lista ember’” zömének véleménye szerint 
„Jópofa ez az abszurd irodalom, de én az 
igazi sztorikat jobban szeretem.”5. Mindez 
jól vonatkoztatható a Sigmond-olvasók,

egyéb rémregények, horrorfilmek célja a 
közönség idegeinek végsőkig feszítése, s 
ebben -  még inkább az előre sejtetett, tu
dott, várt szerencsés fordulatban rejlő fel
oldás gyönyöre, megkönnyebbítő fellazítá
sa. A páholyból szemlélődő, szörnyülködő 
kívülállók biztonságérzetének megerősí
tése, igazolása, öröme és nyugalma. Még 
inkább az, hogy ennek az elvárásnak ki
tapintása, eltalálása, sikeres kielégíté
se révén minél magasabb üzleti hasznot 
vághassanak zsebre. Jó áron adhassák 
el a gondos kiszámítottsággal elkészített 
árucikkeiket. Piacra dolgoznak.

Sigmond István, az író legkevésbé dol
gozik a haszonért, legkevésbé törekszik 
közönséghatásra, az elvárt gyönyörkeltés
re, feloldozásra. Amit, amiért, ahogyan 
tesz, az az előbbiekkel merőben ellenté
tes. Az ő „piaca”, „megrendelése” -  belső. 
„Bátorsága”, „az önsorsrontásig” csökö
nyös, makacs ,,következetessége”(Á.M.): 
kivédhetetlen önmaga. Visszavonulás 
csak önmegtagadása árán lehetne. Úgy 
látom, arról a helyzetről van szó, amikor 
„az ember a művészet hatalmában van”,

vagy elutasítók többségére is.
Vagyis valóban létezik bizonyos ha

sonlóság, találkozó pont a közkedvelt és 
a Sigmond-féle „horror” között. De ép
pen ezen a határvonalon ragadhatjuk 
meg a világnyi különbséget. Hasonló, 
sőt: ugyanaz a kiindulópont, a táptalaj 
a (többségükben) futószalagon gyártott 
fércmunkák és az igen merész mélysé
gekben szántó irodalom esetében. Mégis 
hol ragadható meg ez a diametrálisan, 
merőben kétfelé ágaztató útkeresztező
dés, az egymást metsző, éles kettéválás?

Ott, amiért és ahogyan fogannak, s 
táplálkoznak, „készülnek” az említett, 
alapvetően kétféle írásban, vagy képben 
megjelenő „művek”, illetve: művek. Az in
díték, s az alkotásfolyamatok iránya az, 
amely homlokegyenest ellenkező. A léleg
zetelállító némasággal, majd velőtrázó si
kolyokkal, halálrémületekkel és vérfolya
mokkal bőven szolgáló szörny-, vámpír- s

amikor az élet és a művészet egysége, bel
ső összetartozásuk „csakis a személyiség 
egységében” valósul, valósulhat meg. Ez a 
„felelősség teremtette egység”. „Életünkkel 
kell felelnünk azért, amit a művészet ré
vén átéltünk és megértettünk, felelősek va
gyunk azért, hogy az életben ne maradjon 
hatástalan mindaz, amit átéltünk és meg
értettünk a művészetben.” „A művészet és 
az élet nem alkot egyet, ám bennünk, fe
lelősségünk egységében — eggyé kell forr
niuk6.” Ennek a felelősségnek, az egyéni 
átélés és megértés, látásmód jegye sze
rint jelenik meg világunk a Sigmond-írá- 
sokban élesen karikírozott torzítások
ként. Olyanfajta hajmeresztő, abszurd 
szférában találjuk magunkat, ahol a 
horror egyben végletes nevetségesség
gel, sőt: (gyakran előforduló jelzőjével él
ve) „röhejességgel” társul. Itt minden, 
amit mindennapi életünkben embernek, 
emberinek nevezünk, gondolunk, ön

nön visszájaként mutatkozik meg. Isteni 
Színjáték helyett Sátáni Színjáték, vagy 
inkább Sátáni Komédia? Ez sem a klasz- 
szikus hármas tagolásában. Nincs itt 
Purgatórium, még kevésbé Paradicsom. 
Fejtetőre állított hármasság ez? Legfelül, 
előtérben és teljességben világunk maga 
az Inferno?

***

Az író, az em ber  
kör- és kórképe  

korunkról
Az „undor és röhejes blődli” műfajai

nak, kifejezési formáinak eredete, tala
ja Sigmond első írásaitól kezdve világunk 
lényegéről alkotott képe. Valamennyi 
írásából a Félrevert harangok szólnak. 
Ennek szolgálatában alakulnak ki a ma
ga egyedüli műfajai, az elbeszélésmódnak 
az a „maga alkotta”, s csak az „önmaga 
módján” megnyilatkozható autentikus lé
te. S ez, a „harangok félreverése”, konga- 
tása, az idők folyamán -  társadalmi, poli
tikai helyzetünknek megfelelően -  egyre 
fülsértőbbé erősödik. Egyre újabb, erőtel
jesebb formációkat alkot, a saját mással 
összetéveszthetetlen hangnemeiben.

Sigmond egyetemes vonatkozású kor- 
és kórképe, amelyet mindig kis közössé
gen belül, a legegyszerűbb (többnyire pri
mitív) ember szemszögéből láttat. A torz 
világ (néhol fizikailag is), de elsősorban 
lelkileg, erkölcsileg eltorzuló alakjaival 
találkozunk nála. Igen sokszor előrevetí
ti a folyamat további növekedésének egy
re beszűkültebb, egyre kilátástalanabb 
„távlatait”. Mindezt felnagyítja, gyakran 
az abszurdumig fokozva. A „jövőkép”, az 
elembertelenedés létezésének, tovább- 
folytatódásának esélyeivel szembesít. Az 
írások arányrendszerében alig észlelhe
tő kisebbségbe szorul mindaz, ami embe
ri, ami jóság. Mégis, mindezek ellenében 
mindig jelen van, mégis létezik az ember
ség; a mindenkivel veleszületett igazság
érzet, jóra vágyódás, álom, néha törek
vés. Igaz, olyan apróra zsugorodva, mint 
egy csíra, mint egy atom. így többnyire 
láthatatlan, alig észrevehető, máskor ko
mikus, sőt nevetséges. Sigmond egészen 
egyedi tragikus, végletes iróniája, hu
mora egyszerre enyhíti és fokozza világ, 
az ember gyógyítható, vagy gyógyítha
tatlan? -  dilemmáját. Egyúttal minden 
egyes személy látszólag magától értetődő
en elhárítható, de lényegében, kinek-ki- 
nek letagadhatatlan felelősségét. Annak 
az embernek is van lelkiismerete, aki éle
te során, önmaga elől is elhallgattatta. 
Elnémíthatja, megnyomoríthatja, de nem 
semmisítheti meg.

Kilépve az irodalmi kifejezés köréből 
-  mondhatnám, ezek kulisszái mögé pil
lantva -  interjúban, „civil” megnyilatko
zásaiban közvetlen megnyilatkozásként 
is követhető, olvasható ez az ars poeti
ca. Előszóban is válaszol azokra az alap
kérdésekre, amelyek óhatatlanul felme
rülnek írásai kapcsán. Miért kalauzolja

» » >  fo ly ta tá s  a  14. o lda lon
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» » >  fo ly ta tá s  a  13. o lda lró l

olvasót újra és újra egy ennyire vigaszta
lan (vagy csaknem teljesen vigasztalan), 
undorító, visszataszító, perverz, szörnye
teg világba? Történetei, teremtett szerep
lőd, víziói túlnyomó többségükben miért 
válnak Hyeronimus Bosch hátborzongató 
(egyben komikumot is hordozó) látomása
ihoz hasonlíthatóvá?

Hiszen kiváló íráskészsége, képzelete, 
humora bőségesen lehetővé tenné akár 
gunyoros, ironikus változatban, de egyér
telműen nevettető, szórakoztató írások
kal (vagy legalább effélékkel is) megör
vendeztetni olvasóit.

Erre és az ehhez hasonló kérdések
re adott válaszai a kérdezők számára, de 
önmaga számára is könyörtelen.

Tudna ő „napfényes novellát” írni, de

„..ehhez nem most és nem ide kellett 
volna, hogy szülessek. Amíg megalkuvás
ban, esztelenségben, gyalázatban, kudar
cokban, szégyenben, megadásban, bár- 
gyúságban, bénultságban nyafog a világ, 
amíg tűrnöm kell gerinctelen kuruzslók 
unalmas pofázását, a roskatag dögnyú- 
zók, a becstelen, gőgös, pökhendi, hibbant 
útonállók blabláját, amíg a reményvesz
tett, apátiával, légszomjjal küzdő kugliba
bák kővé dermedve hallgatják a piperkőc 
csürhe becsületsértő, hetyke szónoklatait, 
amíg az émelygó'sségben tündöklő eminens 
bandavezérek gátlástalan koholmányai 
tartják rettegésben a meghülyített csődü
letet, addig nem tudok napfényes novellát 
írni.”7

És tovább, és más oldalról is fölmutat
ja a szépítésre képtelen művész tükrét, 
például az eszményített nyugati civilizá
ció és kultúra elé is. A hajdani, idealizált, 
példakép-Európa, az, amelyik a második 
világháború után létrehozta a nürnbergi 
pert, „az emberiség elleni bűntett” fogal
mát és méltó büntetését -  átadta helyét 
annak az Európai Uniónak, amelynek 
égisze alatt a brüsszeli nemzetközi bí
róság, az égbekiáltó tömeggyilkosságok 
megtorlása reményének utolsó menedé
ke, évtizedekig húzza, vagy futni hagy
ja azokat, akik ártatlanok százezrei kiir
tásának kétségtelen felelősei. Az Európai 
Unió csak arcátlan képmutatással tekint
heti (és tekinti!) himnuszának Beethoven 
Örömódáját8.

„... az álarcok ismét ott senyvednek az 
arcokon. Mintha nem történt volna sem
mi. ( . mikor lesz ebből örömóda, ke
zét csókolom? Ahol csak kilenc parancso
lat maradt érvényben, a kilencedik régen 
veszélyben van, a nyolcadik körül sátá
nok állnak körfalat, s az első heten már az 
anyák méhében is röhögnek a magzatok.”

A mögöttünk álló századokban is él
tek utópiáknak bizonyuló remények. 
Harcoltak azért a jobb, egy igazságos vi
lágért, ahol „a bőség kosarából minden
ki egyaránt vehet”. Még több mártír kö
vezte ki ama hajdani reményeknek az 
útját, mint a kereszténységét. Élve el
temetett munkások énekelték hittel az 
Internacionálét. Közelmúltunk, jelen
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korunk cinikus vezetői ezekkel a ne
mes reményekkel éltek és élnek vissza, 
a legembertelenebb gátlástalansággal. S 
nemcsak a vezetőket, hanem kimondott 
vagy hallgatólagos kollaboránsaikat is 
terheli a megtagadott felelősség. Ezeknek 
a megcsalt reményeknek alapján és to
vábbi megcsalások eszközeivel társadal
mi rendek keletkeztek, majd omlottak 
össze. Ezekből a reményekből táplálkoz
nak a még meg nem csaltak, de a csalá
sok előtt szemet húnyó önámítók is. Az 
„és nemzetközivé lesz holnapra a világ” 
álmából, az Internacionáléból agresszív 
nacionálék, s a munkás-testvériség áb
rándján vigyorgó globalizáció, a multik 
uralma jött létre

„Káosz, gazság, áhítatot színlelő gengsz
terek cseles settenkedése, megfosztott esz
mények, fejetlenség, émelygés, bugrisok ri
csaja, izgága kiskirályok székrekedéses 
dadogása, elhódított mandrók szánalmas 
önteltsége. Ez mind, mind a miénk.”

Mintha napjaink Jeremiása fogalmaz
ná meg elhallgathatatlan ítéletét.

„...a pusztulás kavalkádja ránk sza
kaszba az eget:szeszély és felelőtlenség, 
butaság és immoralitás, gyalázás és ön
ámítás, aljasság és álnokság, blöff és ret
tegés, átok és ricsaj, kudarc és narkózis, 
önkívület és hajsza, iszony és csőd -  a tör
ténelem zálogházában szorongunk mind
annyian.”9

A vészjóslás -  amelynek feszültségében 
létezünk mindahányan -  kiegészül. 
Hiszen a legkézenfekvőbb az a fajta re
akció, amely szerint egy-egy ember kisuj- 
ját sem mozdíthatja, semmiféle módja 
nincs arra, hogy bármit is tegyen mind
ezek ellenében. Tehetetlenségre ítéltet
tünk? Vajon a feltárt, kegyetlenül fölraj
zolt világnak áldozatai vagyunk csupán? 
Következményeit nyögjük, sarjadásának, 
gyökérzetének nem vagyunk részesei? 
Ha csak és főleg a reménytelen kiszolgál
tatottságot hangsúlyozza bárki, az egyút
tal fel is menti magát bármifajta felelős
ségtől. S akár tudatában van, akár nem: 
ezzel visszaigazolja és támogatja mind
azokat az erőket, amelyek béklyóba ver
ték. Elmozdult a cinikus, vagy önámí
tó konformizmus, kollaboráció felé. Afelé 
az út felé fordul, amely (ritkábban): tu
datosan aktív -  (gyakrabban) öntudat
lanul passzív cinkossághoz vezet. Hiszen 
ha a tisztesség elé tornyosuló gátakat át- 
törhetetlennek látja, egyben el is fogadja. 
A (tagadhatatlan és mindig létező) bel
ső gátakat hiábavalónak látja: egyben 
előbb-utóbb magukat a gátlásokat is el
hárítja. Megindul a gátlástalanság felé. 
József Attila Két hexameter-ének ál-di- 
lemmája ez. {„Mért legyek én tisztességes? 
Kiterítenek úgyis! / Mért ne legyek tisztes
séges! Kiterítenek úgyis.”) Senki nem ké
pes, nem tehet egymagában (de még kö
zösséggel sem, ahogy a mögöttünk lévő 
történelem során hitték), -  semmi lénye
geset azért, hogy megoldja, megoldják a 
világválság problémáit. De mindenki te
het (és csak ő, s csak egymagában tehet, 
ő dönt arról), hogy belső gátlásait, a lel

ki egészség őrzőit elhallgattatja-e ön
magában, avagy hű marad-e hozzájuk.10
-  Elhessegeti-e, vagy „keresi”-e a maga 
belső angyalát? Ebben a kérdésben senki 
más nem illetékes, senki más nem felelős, 
csak ő maga. Az egyedül lévő, egymagá
ban, egy-magával vívódó ember. Sigmond 
István csupán azt a feladatot vallja, tud
ja magáénak, hogy kongassa a harangot 
(műveinek egyik, hangsúlyos vezérmotí
vumát), s a maga írói adottságaival újra 
meg újra magasra emelje a tízparancsola
tot, az ősi, jólismert kőtáblákat.

J eg y z e te k :

‘Az értó' irodalmárok, tanulmányok, kri
tikák felsorolása nem teljes. Mint ahogyan a 
rájuk hivatkozásaim is inkább jelzésszerűek, 
messze sem kimerító'ek. De úgy vélem, igen 
jó példái lehetnek annak a ténynek, hogy aki 
komolyan és bátran elszánta magát Sigmond 
olvasására, az interpretációiban akarva-aka- 
ratlan egymással egyetértve halad. Itt kérek 
elnézést kollegáimtól, hogy nem minden eset
ben idézem az egyetértést konkrétan kifejező 
mondataikat.

2Ld.; E la d ta la k  a  ka n d ién a k , lelkem , 
R ózsikám ; É nekelj bo ldogságos n ótákat; 
U gassak m agán ak , R ezső?

3 Kocsis Lilla: L enni kell -  Sigmond István: 
V arjúszerenád  -  Tiszatáj, 2007/10. 114-116.

4 A lom ü zér a  tem plom falon , in: K eselyűcsók, 
204-212.

6 Ács Margit: M it tehet értü n k  a z  a b s zu rd ?
— S ig m o n d  István : É s m arku kba  röhögnek  
a z  égiek, In: Jeleneink és m ú ltja in k , Miskolc, 
2006. -  Felsómagyarország Kiadó. (Vízjel so
rozat) 164-165.

6Mihail Bahtyin: A  s ze r ző  és a  hős  
(Magyarul: Bp. 2004. Gond-Cura Alapítvány, 
315, 316, 317.).

IK ö tetem  kedvence, IPM, 2000. ősz.
sÖ röm óda, Kvári Helikon. 1995. 11. sz. cím

oldal.
9 IPM i.h.
10Te m a g a d  vagy a  já ts z m a , a z t  h iszem  

egyik kitűnő novellájának címe is, egyben a 
gondolat más hangnemben való művészi meg
jelenítése. ( K eselyűcsók, Cluj, 2003. Kriterion 
K. 223-233.). Hozzá kell tennem: igen érdekes
nek és jellemzőnek találom, hogy pontos meg
felelést látok Sigmond megfogalmazása és Fr. 
Kafka egyik, szintén alapvető meggyőződését 
kifejező mondata között: „Te m a g a d  vagy a fe
le lősség.” Kaunitz András fordítása.

Fazakas Tibor: Ablak



HELIKON

MIKE ÁGNES

Szélbe szórt 
szavak
Amikor a lélek csöndbe borul, amikor a 

csönd lélekbe szorul, mérlegre teszed gon
dolataidat. Elidőzöl az arcokon, megbá
mulod az aranyműves utcákat, felteszel 
magadnak választ nem váró kérdéseket, 
álmokat élsz meg, vagy éppen verskunyhó
dat szövögeted. A csend termékenységében 
kiteljesít, s ha beszélni tudna, ha a csend 
beszélni tudna, „négymilliárd hangon szól
na mindarról, mi bennünk rejtve él” (LGT). 
A beszélő csend, akár a vers is, üzenetek 
hordozója. Önmagában nem létezik, sok
kal inkább attól él, hogy hallgatók/olva- 
sók élethelyzetei újra meg újra betöltik az 
űröket, a sorokat, a némaságot, a gondo
latokat. Ilyen típusú élménnyel gazdagít 
Egyed Emesének az a 86 verse is, amely ta
valy jelent meg kötetben Szabadító versek 
címmel, a Mentor Kiadó gondozásában.

Hogy mi alól szabadítanak fel ezek a 
verssorok? A rossz, a hétköznapi, a nehéz 
alól. Van egy olyanszerű érzékeny köny- 
nyedség és lengeség bennük, ami feloldoz a 
terhek alól. Ez korántsem azt jelenti, hogy 
nem szomorú olykor-olykor ez a versvilág, 
hiszen van szó remény, öröm és muzsika 
mellett tépelődésről, elidegenedésről, fáj
dalomról és kétségekről is, de ezek a meg
szólalás által nyelvet adnak a keserű né
maságnak, s így csak ideig-óráig tartó a 
gyötrődés. A versbe írás folyamata ugyan
is az értéstől a megértésig, a megértéstől a 
feldolgozásig juttat. Ahhoz, hogy felszabadí- 
tóak legyenek a versek, ilyen fokú mélység
re van szükség, illetve egy olyan fogódzóra, 
ami valóban a felszabadítás, a fellélegzés 
érzését nyújtja. Meglátásom szerint ebben 
a kötetben a szél hivatott e funkció betölté
sére. Metaforikusságában benne van a tisz
títás, a felkavarás, a felejtés, a játék, a fris
sesség. Lehet csípősen hideg, fájdalmakkal 
és nehézségekkel teli, de jöhet könnyed, lá
gyan érkező' szélként is, vigasztalást, békét 
és örömöt hozva. Nem tudni honnan, nem 
tudni hová, de fúj, s felkap magával érzé
seket, gondolatokat, amelyeket még csak 
versnek sem nevezett verssé ír:

Nem vers, csak amit szél hozott, 
álom sodort, idegen álom, 
tó tükrözött, szép hallgatás 
hozott felszínre,

kő, homok,
elsüllyedt szóból üzenet.
Egyed Emese soraiban egyszerre van je

len a belső és külső történés, a belső és kül
ső világról adott helyzetjelentés. Amit lát, 
hall, érez, megérint, azt érzésekkel társít
ja, s emlékeihez fűzi. Ezeket belemártja a 
csendbe, tóba, kőbe, homokba, szélbe, s leg
főképpen az álmokba. Álom és valóság fel
engedik sorompóikat, nincs bénító határ, 
csak lebegés van. A két világ egymást erő
síti, tulajdonképpen a tudat szelídíti meg a 
világot, hogy lehet álmodozni. A megszólaló 
minden helyzetet kihasznál az álom világ
ba való keverésére, az álom mint menedék
hely hangsúlyozására. így mondja, „álmok

közt jártam” (Hasonlatok), így kéri, „ne ke
rülj el, álom”, így bátorít, „rejtőzz álmodba” 
CIntermezzo), s így tesz téged személyessé, 
„álmok féltve őrzött álma vagy te” (Gyűrűk 
a vízen). Amikor pedig a Grammaticában 
azt olvassuk, hogy a költő legtovább ver
sében él, leghamarabb versében hal meg, s 
legtovább álmai pörögnek, vallomásos mó
don összekapcsolódik e három fogalom. Az 
élet, halál és álom gondolatai átitatják a 
vers szövetét, vagyis az álomnak, a remélt, 
de nem valós dolognak meghatározó ereje 
van az alkotásban.

Nyitottak, metaforikusak, tömörek 
ezek a versek. Lírai énjük intenzíven jelen 
van, sokféleképpen megszólal: hol susog, 
hol kiált, hol mond, hol kérdez. Mégsem az 
én a legfontosabb, legalább ennyire lénye
ges a te felfedezése és megtartása is. így 
jöhet létre a párbeszéd, a ’részessé tesz
lek’ öröme, az élmények közös hordozása: 
„Szólhatnál, szólok is. / Hívhatnál, hívlak 
is. / Párod volt-e? Párom is. / (Alom volt- 
e? Álom is)” -  olvashatjuk a (Szólhatnál...) 
versben. Ha te és én együtt vannak, akkor 
már mi lesz belőle, s ahol mi vagyunk, ott 
értelemszerűen több a felelősség, az öröm, 
de olykor a nehézség is, ami felbonthatja a 
köteléket. Erről szól a Kétségek:

talán elvesztettük egymást 
talán félreismertük egymást 
talán vakító déli fényben 
pusztulásba kergettük egymást
talán elveszítettük egymást 
talán rosszul ismertük egymást 
talán keserű csöndben szennyben 
világra segítettük egymást
A megszólítás egy másfajta hangneme 

érvényesül azokban a sorokban, amelyeket 
a lírai én Istenhez intéz. Nem kimondottan 
csak istenes versek ezek (bár olyan is van, 
mint pl. a Füstjei), inkább különböző hely
zetekbe és képekbe illesztett, Istennel kap
csolatos gondolatok, hozzá intézett óhajok. 
A hit és bizalom hangja beleépül a min
dennapokba, a vallomásokba. Egy olyan 
Isten tükröződik ki a sorokból, akihez fo
hászkodni lehet és kell. Ezért érthető az az 
alázat és odaborulás, amit helyenként sza
vakba szedetten olvashatunk: „válts meg, 
Istenem”, „bocsáss meg, Úr Isten”, „meg
mented lelkem, Isten”, „Viseld gondunkat, 
mindenható Isten”, „Segíts magamhoz tér
ni, Gondviselő”. Ez a személyes Isten meg
ment, felemel, megbocsát s a békességet 
hozza, hogy magunkba lássunk.

A kötetben lévő versek néha egymás
sal is beszélgetnek. Érdekes kapcsoló
dás lelhető fel például a Három lépés és 
a Körök között. Mindkét költemény pillé
reit a tűz, a szél és a víz (hó) képezi, míg 
azonban az elsőben a szél diadalmasko
dik („tűz / víz / elfeledlek”), addig a máso
dikban épphogy a szél tűnik el („Csak hó 
csak láng”). Valamiféle kapocs van min
den macskás vers között is, ha más nem, 
a sorokból levezethető ragaszkodás és sze
retet. Mindegy, hogy szélben járó „fény
macska”, „vasmacska”, „hamvas macska”, 
„békesség-macska” vagy „tarka macska” a 
vers tárgya, jelenlétéhez egyértelműen az 
öröm kapcsolódik.

A gazdag képiség, a változatos forma és 
tematika végigvonul az egész köteten. Ez 
a sokszínű létköltészet talán azért is any-

nyira változatos, mert nem csupán az ér
zések, tárgyak és okok változnak, hanem 
a versírás körülményei is: van, hogy „... 
Bujkáló holdra, hajnal hűvösére, / verset 
írok nád száraz levelére” (Tíz nap, az első), 
de előfordul az is, hogy „Alkony kavicsából 
verem énekem” (Balparton) — vallja a be
szélő. Mindenképp jelen van egyféle titok
zatosság és vágy, egy megfoghatatlan erő, 
ami ott van a természet és a világ egész 
szemlélésében. Az olyan gyakran hasz
nált szavak, mint a köd, homály, foszlány, 
vágytöredék, füst ezt a rejtelmet, ezt a tö
redékességet fokozzák.

„Tegnap szakadás történt a világban, / 
Elszörnyedtem, és rímben kiabáltam” -  ol
vashatjuk az Öltések című versben. Ebben 
a töréseket, szakadásokat folyamatosan 
átélő világban a versek öltések lehetnek. A 
versek lehetnek azok az eszközök, amelyek 
befoldozzák a lyukakat. Egyed Emese lí
rája ezt a nagyon fontos funkciót képes be
tölteni: verssel szelídít, verssel vigasztal, 
verssel dolgoz fel mindannyiunkat érin
tő tapasztalatokat, verssel tud együttér
zést nyújtani, verssel varrja be a magunk 
és mások világán esett lyukakat. Teszi ezt 
álommal, hittel, csönd óráiban a csendülés 
örömével. És felszabadít (Álomlét):

Terheidet mint a mellvértet, 
mint karvasat, arcrostélyt, mint -
mint nyirkos sodronyinget, tedd le. 
Ma éjjel végre könnyű leszel:

selyem vizek közt heverészel, 
hárslevél ágyon forgolódhatsz, 
bársony árnyékba gombolózhatsz.
A 86 vers állapotrajz álomról és való

ságról, vágyról és fohászról, töprengésről 
és felismerésről, fájdalomról, élményről, 
titkokról, magányról, Istenről, emberek
ről. A sorok valójában szélbe szórt szavak, 
a bennünk rejlő csend hangjai. „Csak arc / 
az arc helyett, / csak hang az elhangzó he
lyett, / csak békességre ébredés, bevallott 
keresés”, s ez által élet-szeretés, csak szél
be keverés, szélbe keverés.

E g y ed  E m ese: S za b a d ító  versek. 
M arosvásárh ely , M entor K iadó, 2009.
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GYENGE ZSOLT

Berlin szerint a film
Szubjektív beszám oló a 60. B erlináléról

------------------- HELIKON----------------------------------------

Úgy néz ki, hogy napjainkban a világ 
két régiójában tudnak megbízható szín
vonalon művész/szerzői jellegű filmet ké
szíteni: Amerikában és Skandináviában. 
Kiugró alkotások természetesen minde
nütt vannak, de arra, hogy szinte mindig 
legalább nézhető filmet vigyenek vászon
ra, sajnos, csak az amerikai „független” 
filmesek és az észak-európaiak képesek.

Az amerikai független filmeknek -  
szinte függetlenül attól, hogy befutott 
alkotóról vagy kezdőről van szó -  leg
fontosabb jellemzőjük, hogy a fősodortól 
való különbözőségüket minden tekintet
ben marginális kérdések felvetésével de
monstrálják. Szociális problémák, faji 
vagy nemi megkülönböztetés, személyes 
vagy családi traumák kerülnek előtérbe, 
ráadásul fontos számukra, hogy földrajzi 
szempontból is marginalizált területeken 
játszassák történeteiket. Az unalmas, 
gyakran konzervatív, bizalmatlan embe
rek által lakott vidéki Amerikát például 
szinte csak ezekből a filmekből ismerjük.

Az idei, 60. Berlinálén látottak közül 
magasan a legjobb film a vidékibbnél is 
vidékibb helyen játszódik, Missouri ál
lam hegyeinek, erdeinek elszórt tanyáin, 
olyan tájakon, amelyek sokkal kevésbé 
attraktívak, mint a sokat látott sivata
gok, a széles utak és a lepukkant benzin
kutak világa. A Sundance fesztivál zsűri
jének díjával kitünteti, Berlinálé Forum 
szekciójában bemutatott Winter’s Bone 
egy szétesett családot állít a középpont
ba, amelynek alapszinten való műkö: 
dését a tizenhét éves lány biztosítja. 0 
tartja el — általában a szomszédok ado
mányaiból — két kistestvérét, és valami 
ismeretlen okból megnémult anyját, lé
vén az apa zavaros ügyek miatt évek óta 
eltűnt. Egzisztenciájuk egyetlen zálogát a 
romos ház és a mindenféle kacattal, gye
rekjátékkal teli telek jelenti, azonban egy 
napon felbukkan a seriff, és közli velük, 
hogy ha apjuk nem jelenik meg a néhány 
nap múlva esedékes tárgyaláson, elveszik 
tőlük ezt is. Innen indul a lány egyhe
tes kálváriája, amely során mindenkép
pen meg kell találnia és rávennie apját a 
megjelenésre, vagy legalább bizonyíték
ként be kell mutatnia a holttestét. Ezen 
az évtizedekkel korábbi életmódot élő vi
déken nincs telefon, ezért a rokonoknál, 
közelebbi és távolabbi szomszédoknál való 
tájékozódás lehetőséget ad Debra Granik 
rendezőnek arra, hogy bemutassa a tájat 
és az ott élő — gyakran helyiekből rekru- 
tált alakokkal eljátszatott -  embereket. 
Mindez azonban nem válik antropológi
ai kutatássá, hanem egy nagyon szemé
lyes és felkavaró történet rendkívül hite
les kereteként működik.

Napjaink amerikai független filmjei
re általában jellemző, hogy bár megtart
ják a kényes kérdésfelvetések hagyomá
nyát, de mindazt, amihez hozzányúlnak, 
sokkal tompítottabb, fogyaszthatóbb vál

tozatban tálalják, úgy, hogy a leginkább 
kényes ügyek fájdalmasan őszinte fel
mutatására azért ne kerüljön sor. Lisa 
Cholodenko versenyprogramba válogatott 
alkotása a meleg családok problémájával 
foglalkozik -  illetve ez így nem igaz: ezt a 
környezetet választja sztorija hátteréül. 
A The Kids Are Alrightban (A gyerekek 
jól vannak) egy leszbikus pár (Annette 
Bening és Julianne Moore) és két nevelt 
gyerekük életét követjük, amint a jómódú 
kertvárosban az éppen nagykorúvá vált 
lány megtudja, hogy születésükkor ki 
volt a spermadonor. A trendi kis vendég
lőt üzemeltető szingli férfi (Mark Ruffalo) 
megörül a közeledésnek, és szépen las
san felveszi a kapcsolatot a családdal, az 
egyik nőt, aki épp kertépítészettel kíván 
foglalkozni, meg is hívja dolgozni magá
hoz. Cholodenko azonban ahelyett, hogy 
a szituációban benne rejlő valódi problé
mákat boncolgatná, hogy valóban a más

sággal foglalkozna, inkább hetero szerel
mi szálat kever ki a dologból: összehozza 
a kertészkedő leszbit és a spermadonort. 
Annette Bening figurája -  az egyébként 
remek alakítás ellenére -  ugyanígy le
hetne egy terméketlen férfi, a sztoriban 
ezzel szinte semmi nem változna.

Valamivel határozottabban nyúl témá
jához Nicole Holofcener, aki előző filmje
iben is a nagyvárosi harminc-negyvenes 
nők világát kutatta. Please Give (Kérlek, 
adj) című filmjében használtbútor-üzletet 
vezet az az ötvenes éveiben járó pár, aki 
— mint később kiderül — bővítés céljából 
vásárolt lakást egy 90 körüli öregasszony 
mellett. Minden nap köszönnek egymás
nak a nagymamához járó két unokával 
(Rebecca Hall és Amanda Peet), áthívják 
őket vacsorára, miközben mindenki tud
ja -  és ezt a nagyobbik lány durván ki is 
mondja —, hogy már el is tervezték, mi
ként fogják átalakítani a lakást. A film 
azért különösen jó, mert ehhez hason
ló nyíltsággal vágja szemünkbe a közép
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osztály sznob viselkedésésének és érték
rendjének a visszásságait, amelyben a 
hozzá nem értő örökösöktől potom pén
zért vásárolt bútorok horribilis áron va
ló továbbadásával párosul a hajlékta
lanok iránt érzett érzelgős szánalom. A 
bútorüzletet vezető nő egy adott pillanat
ban elhatározza, hogy a sarki koldusnak 
adott húszdollárosokon túl is szeretne se
gíteni, ezért önkéntesnek jelentkezik, ám 
amikor az alapítvány munkatársa elvi
szi egy öregotthonba, majd egy fogyaté
kos gyerekekkel foglalkozó csoportba, 
képtelen elviselni őket. Igazán ütős ez a 
film azonban akkor lenne, ha Holofcener 
a legkritikusabb pillanatban nem válasz
taná a kézenfekvő és hatásosabb, enyhén 
paródiába hajló vígjátéki megoldásokat, 
hanem tovább kitartaná a kényes szitu
ációkat.

Mint ahogy azt teszik a skandináv fil
mesek, akik a Dogma világszerte sikeres 
promóciója óta teljes mértékben megta
lálták közönségüket az európai artmo-

zi-hálózatban és fesztiválrendszerben. 
Ráadásul nem csak legnagyobb szerző
ik, sztárjaik futnak be, hanem a renge
teg kisiparos is szinte mindig nézhető, 
legalább mérsékelten érdekes filmet ké
szít. Sikerük egyik titka az, hogy a ké
nyelmetlen helyzeteket, amerikai kollé
gáikkal ellentétben, nem a vágóasztalon 
oldják meg: ha elhangzik egy megvála
szolhatatlan kérdés, felvetődik egy kínos 
ügy, a kamera sokáig firtatja a résztve
vők arcát, ahelyett, hogy a következő je
lenetbe mentené ki őket.

Az északiak vonzerejének másik ele
me sok évtizedes filmes hagyományok
kal rendelkezik: őket nem a történetek, 
hanem az azokban résztvevő emberek 
érdeklik elsősorban. A rengeteg köze
li az arcokról nem csupán formai megol
dás, hanem azt jelzi, hogy nem a forgató- 
könyvben megírt események a fontosak, 
hanem azok az érzelmi reakciók, döntés-
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helyzetek, amelyekbe a szereplők általuk 
belekerülnek.

A versenyprogram egyik korábbi 
Arany Medve-díjasa, Pernille Fischer 
Christensen legújabb mozija pont ezért 
erős. Az Eri Familie (Egy család) egy, a 
királyi udvarnak generációk óta szállító 
családi pékségről szól, ahol az idős pék
nek a lánya már más utakat jár: kor
társ képzőművészettel foglalkozik és fes
tő az élettársa. A film elején szenzációs 
ajánlatot kap egy menő New York-i galé
riától, azonban amint eldönti, hogy elfo
gadja, kiderül: időközben teherbe esett. 
A rengeteg utazással járó munka miatt 
az oly ismerős munka vagy gyerek dilem
mát kell megoldania, majd rögtön utána 
az egyre betegebb apa miatt a karrier, a 
család és a partner közt kell lavíroznia. 
Christensen számára nem a dramatur
giai fordulatok az érdekesek, hanem az, 
hogy az események hatására miképpen 
változnak meg az emberek és egymáshoz 
való viszonyaik, hogy mi módon próbál
ják ezek hatására egymást befolyásolni, 
és hogy milyen megoldások segítségével 
próbálják a külső történéseket saját élet
útjuk koherens részévé tenni. Bár a film 
kicsit hosszú, és a második felére, mikor 
már nem csak a történetet, de a szerep
lők erre adott válaszreakcióit is ki tud
juk találni, elveszítjük érdeklődésünket a 
helyzet iránt. A mozi ennek ellenére meg
kapta a nemzetközi kritikusok szövetsé
ge, a FIPRESCI díját. Nem csak a dánok, 
hanem a norvégok is képesek ezt a film
típust magas szinten űzni, csak náluk 
egy picivel több a -  gyakran fekete -  hu
mor. Hans Petter Moland reklámfilmes 
a versenyprogram talán legjobb alkotá
sát készítette: A Somewhat Gentle Man 
(Egy meglehetősen kedves ember) kedve
sen emberi, emberien vicces és viccesen 
elgondolkodtató. Tizenkét év után sza
badul a gyilkosság miatt hűvösre került 
Ulrik (Stellán Skarsgárd újabb remek 
színészi teljesítménye), és megpróbálná a 
maga nyugodt, mogorván szótlan ritmu
sában újrakezdeni az életet. Azonban er
re nem túl sok esélye van, mert hol a régi 
bandatagok, hol a hatvan év körüli házi
néni zaklatja (utóbbi a vacsora mellé ön
magát is rendszeresen tálalja), és hősünk 
kénytelen-kelletlen mindenkinek próbál 
megfelelni. Moland azáltal teszi a meg
szokottnál érzelmileg involválóbbá mű
vét, hogy felvázolja Ulrik azon kísérlete
it is, melyek során megpróbálja felvenni 
a kapcsolatot volt családjával. Az északi 
emberek szótlanságából fakadó kommu
nikációképtelenségből ered ennek a film
nek a finom, soha nem harsány humora, 
a rendezői, színészi és operatőri visszafo
gottság pedig ehhez a hitelességet teszi 
hozzá.

A minimalistább vonalat képviselő fin
nek is jelen voltak az idei Berlinálén eb
ben a műfajban a Panorama szekció
ban. Az Aleksi Salmenperá rendezte Bad 
Family (Rossz család) családfője köztisz
teletben álló bíró, akinek az okoz fejfájást, 
hogy előző házasságából származó lánya 
visszatér Dániából, ahol eddig, anyja ha
láláig élt. A férfi azonban képtelen ke
zelni a helyzetet: új feleségét és az azzal 
közös gyereket hotelbe küldi, hogy a ha

zaérkező lányt ne bántsa, amikor azon
ban a csintalan szemű lány összemele
gedik évek óta nem látott fiútestvérével, 
akit eddig apja nevelt, elveszti a fejét. A 
gyerekek vérfertőző kapcsolatának rém
képével a fejében mindent megtesz szét
választásuk érdekében, míg végül nem 
csak eddig vele élő fia, de második fele
sége is elhagyja. A filmben van valami 
a kaurismákis szikárságból és visszafo
gottságból (egyébként a finn mester pro
ducerként jegyzi a mozit), abból a könyör
telenül apatikus figyelemből, amivel a 
kamera a maguk elé meredő arcokat fixí- 
rozza, de a történet picit jobban megcsa
varodik a végére, mint kellene.

A független amerikaiakon és a Dogma
utód skandinávokon kívül nehéz egysé
ges tendenciákat megfigyelni az elmúlt 
2-3 év filmművészetében. Az utóbbi idő
szakban kifejezetten szerzői filmes elkö
telezettséggel és művészi igényekkel ren
delkező generáció jelentkezett Ázsiában, 
akik a hatvanas évek európai moderniz
musának stílusjegyeit (lassúság, kör
nyezet és hős vizuális, intellektuális és 
érzelmi egymásravetítése) elegyítik a mi
felénk egzotikusnak számító ázsiai nagy
városok látképével, valamint az arrafelé 
megszokott erőteljesebb érzelmi kifeje
zéssel. A Berlinálén idén a Forum szek
cióban Hou Chi-Jan One Day (Egy nap) 
című, álomképeket és valóságot elegyí
tő alkotása képviselte ezt az irányzatot,

Hans Petter Moland: A Somewhat Gentle Man

Cannes-ban pedig az ugyancsak thaiföldi 
Weerasethakul Apichatpong szokott fel
tűnést kelteni.

Egy irányba mutató általános jellegze
tességek helyett két filmet érdemes még 
kiemelni Berlinből, amelyek inkább szer
zőjük kimelkedő egyéni tehetsége, mint 
környezetük filmes kultúrája miatt ke
rültek újból előtérbe.

Az argentin Anahí Bemeri első film
jét (A Year Without Love) 2004-ben láttuk 
Berlinben, és a HIV-fertőzött férfi utolsó 
évét jellemező kétségbeesett szeretethi- 
ány végtelenül pontos és nagyon egysze
rű bemutatása már akkor egy rendkívüli 
érzékenységű rendezőt sejtetetett. A Por 
tu culpa (A te hibád) Bemeri harmadik 
filmje és vitathatatlan remekmű, amely- 
lyel újra bizonyítja, hogy jól működő fil

mes történethez nem kell agyoncsavart 
drámákat fabrikálni, hanem elég feszült 
és kifinomult figyelemmel a mindenna
pok felé fordulni. Fiatal, harminc körüli 
anya egy estéjét látjuk, amint üzleti úton 
lévő férje híján éppen két rakoncátlan kis
fiára vigyáz. Miközben reggelre el kelle
ne készülnie egy prezentációval, egy perc 
nyugta sincs, a két rosszcsont nem képes 
együtt nyugodtan tévézni vagy játszani, 
az anyuka meg egyszerűen képtelen ke
zelni őket. Bár mindent megtesz a hely
zet kézbentartása érdekében, a dolgok ki
csúsznak az ellenőrzése alól. Elképesztő, 
hogy Bemeri mennyire érdekfeszítővé 
tudja tenni ezt az egyetlen estét, hogy 
mekkora izgalommal követjük a kézika
merával felvett képeken, vajon sikerül-e 
feladni a gyerekre egy ruhát, vagy leül
tetni őt, vagy rávenni, hogy egyen stb. A 
mindennapos apró eseményeken keresz
tül rajzolódnak ki hajszálpontosan a ka
rakterek: a láthatóan fáradt, munka és 
gyereknevelés együttesétől túlterhelt 
anya, a kistestvérére láthatóan féltékeny, 
nyolc éves, valahányadik dackorszakát 
élő nagyobbik fiú és a feszült légkörtől ál
landóan nyűgös kicsi. Mivel a jellemeket 
nem leírja vagy bemutatja a film, hanem 
a cselekvéseken keresztül láthatóvá te
szi, rögtön felvázolódnak a viszonyok, az 
egymás iránti érzelmek is.

A gyerekek az apjuktól kapott kis mo
tort felteszik az ágyra, majd összeverek
szenek felette, az őket szétválasztani pró

báló anya pedig véletlenül lelöki a kicsit 
az ágyról, aki megüti magát. Bár látha
tóan nincs komolyabb baja, az anyuka 
munkát félbehagyva öltözteti őket és ro
han velük a kórházba. A film alapvető
en két irányból értelmezhető: személyes 
szinten, amelyet a fiatal Erica Rivas le
nyűgöző alakítása jelenít meg, és ebből 
kiindulva közösségi szinten, amiben arra 
figyelhetünk, hogy bizonyos események 
hatására milyen kép alakul ki az embe
rekben egy nőről, egy anyáról. A kórház
ban ugyanis a kivizsgálások során az or
vos több zúzódást, karcolást, kisebb sebet 
észlel a gyerekeken, és azt gyanítja, hogy 
az anya veri a fiait. A sztorinak az érzel
gősség, a didaktikusság lehetett volna a 
legnagyobb csapdája, ám Berneri maga
biztos kézzel kerüli ki ezeket, ugyanis
» » >  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
csak a puszta történéseket mutatja meg, 
nem próbálja helyettünk értékelni, értel
mezni őket.

Teljesen más, sokkal megkonstruál- 
tabb világot tár elénk az idős japán Koji 
Wakamatsu különleges, sok szinten mű
ködő legújabb mozijában. A Caterpillar 
(Hernyó) a második világháború alatt 
játszódik egy eldugott kis faluban, ahova 
egy fiatal nő férjét hozzák haza a frontról 
teljesen megcsonkítva. Az asszony elbor
zad a férfitól, akinek az összes végtag
ja hiányzik, ám az agyondekorált férfit 
a közösség háborús hősnek tekinti, ezért 
a nőnek gondját kell viselnie. Ezzel pe
dig a fronton zajló világháborúhoz ha
sonlóan kegyetlen pszichológiai hadvi
selés kezdődik kettejük között: a férfi a 
nagy szegénység ellenére állandóan za
báim és szeretkezni akar, a nő viszont 
bosszúból minden nap, mikor kimegy a 
földekre dolgozni, felöltözteti a kideko
rált egyenruhába, és egy kordán kitolja 
a többiek elé. A férfi ugyanazt — a tradi

tézi még Wakamatsunak az a zseniális 
formai megoldása, hogy a napjainkban 
már végtelen lehetőségeket kínáló speci
ális effektek helyett időnként szinte ama
tőrnek ható képi megoldásokat alkalmaz. 
Különösen szembetűnő ez a férfi megse
besülését ábrázoló és többször megismé
telt jelenetnél, ahol látszik, hogy a tűz 
csupán rá van montírozva az épületre. 
Mégis, a film összhatása elképesztő, fő
leg, hogy az is kiderül, hősünk valójában 
nem hősi csatában, hanem egy falu ki
fosztásakor, egy kínai lány megerőszako
lása közben nyomorodott meg. Kegyetlen 
film ez az emberi gyengeségről, aljasság
ról, megaláztatásról -  és persze arról, 
hogy a férfias háborúkban gyakran el
felejtik azt a szerepet, amit a nők vállal
nak a küzdelemből.

Az általánosítások ellenére az iga
zán maradandó alkotásokat természete
sen továbbra is a közegüktől eltérő, ki
emelkedő szerzőknek köszönhetjük, akik 
egyébként egyre inkább nem Európából 
származnak. Mifelénk ugyanis gyak
ran azt tapasztalhatjuk, hogy a filmesek

Koji Wakamatsu: Caterpillar

cionális japán vidéki közösségekben meg
szokott -  autoriter viselkedést próbálja a 
nővel folytatni, amit a háború előtt mű
velt, azonban most a nő végre visszavág- 
hat.Wakamatsu rendező a megcsonkított 
testnek, a közösüléseknek a kendőzetlen 
ábrázolásával, valamint a két, egymást 
mardosó ember viszonyának a feltárásá
val felkavaró élményt biztosít.

Minderre azonban rárakódik még egy 
réteg: miközben a falubeliek és a köz
pontban lévő pár nyomorúságát látjuk, 
rendszeresen beékelődnek a hazug há
borús propaganda részletei, amelyek az 
atombomba ledobásáig a japán csapatok 
hősies győzelmeiről szólnak. Mindezt te

nem tudnak kilépni a mások vagy éppen 
önmaguk által megteremtett sztereotí
piákból. Bár minden fesztivál válogatá
sa önkényes, ráadásul a felhozatalból a 
helyszíni időszűke szorításában csemegé
ző kritikusé méginkább az, a nagy sereg
szemlék apró résnyi rálátást biztosítanak 
a filmművészet aktuális állapotára. Az 
elmúlt néhány ilyen esemény alapján azt 
mondhatjuk, a helyzet egyáltalán nem 
rózsás, de mindig reménykedünk a követ
kezőben, hogy ott talán felcsillan valami 
drágakő. Legközelebb májusban Cannes 
lesz alkalom egy terepszemlére -  talán 
ott kevesebb lesz a csalódás, mint most 
Berlinben.

A  60. B e r lin i N e m z e tk ö z i F i lm fe s z t iv á l  le g fo n to sa b b  d íja i:

Legjobb film (Arany Medve-díj): Semih Kaplanoglu: Méz (Bal)
A zsűri nagydíja (Ezüst Medve-díj): Florin Şerban: Eu când vreau să fluier, fluier 

(Ha fütyörészni akarok, fiityörészek)
Legjobb rendező (Ezüst Medve-díj): Roman Polanski (The Ghost Writer)
Legjobb színésznő (Ezüst Medve-díj): Shinobu Terajima (Caterpillar)
Legjobb színész (megosztott Ezüst Medve-díj): Grigorij Dobrigin és Szergej 

Puszkepalisz (Kak Ya Provei Étim Letom / How I Ended This Summer)

PAPP ATTILA ZSOLT

Berlin-m argó: 
a bűnpártolás  
diszkrét bája

„A végén mindig a művész, és nem a 
csőcselék mondja ki az utolsó szót.” Ezt a 
mondatot Bernard-Henri Lévy francia fi
lozófus írta le, annak apropóján, hogy az 
idei Berlinálén az előzetes letartóztatás
ban lévő Roman Polanskit Ezüst Medve
díjjal jutalmazták. Megjegyeznénk, 
Polanskit kiskorú megrontásáért köröz
ték évtizedek óta az amerikai hatóságok, 
mígnem Svájcban lefülelték; a berlini 
szemlén bemutatott filmjének utómun
kálatait már a börtönben fejezte be. 
Sietek beismerni, hogy a Szellemíró című 
filmet nem láttam, készséggel elhiszem, 
hogy figyelemreméltó alkotás, nem len
ne meglepő attól a rendezőtől, aki olyan 
mestermunkákat tett le az asztalra, 
mint a Kés a vízben, a Kínai negyed, az 
Iszonyat vagy a Keserű méz. Gyanítom 
azonban, hogy ez a kitüntetés nem kife
jezetten a filmnek szólt: média- és szak
mai körökben már egy ideje rebesgették, 
hogy Polanskit mindenképp díjazni fog
ják, úgymond szolidaritásból.

Ez a szolidaritás különös dolog. A 
kaszt összezárja sorait. A lengyel szár
mazású amerikai-francia direktor letar
tóztatása után petíciókat fogalmaztak 
feldúlt filmesek, írók és egyebek -  a ne
veket, irántuk való tiszteletből, mellőz
ném -, és kérték, sőt követelték a ren
dező szabadon bocsátását. Minek is szól 
ez az öntudatosan belterjes szolidaritás: 
a liliomtiprásnak vagy a törvényszegés
nek? A kérdésfeltevés persze elhibázott 
-  nem minek, hanem kinek. Az állítás, 
röviden, úgy hangzik: ez az ember nagy 
művész, ne merészelje senki holmi erkölcs- 
csőszi buzgalomból lesittelni.

Márpedig itt nem erről van szó. 
Hanem arról, ami a nyugati civilizáció 
jogrendjének alapköve: a törvény előt
ti egyenlőségről. Polanski szabályosan 
megszökött az amerikai bíróság ítélete 
elől, és most elkapták — ilyen egyszerű. 
Lehet bírálni az igazságszolgáltatást, 
amiért túl szigorúan kezeli a gyermek- 
molesztálás tényálladékát (nem lehet 
elég szigorúan kezelni, de ez magánvé
lemény), viszont képtelenség azt kér
ni, hogy mindaddig, amíg ez a törvény, 
bárki is felmentést kapjon alóla, mert ő 
filmművész, püspök vagy államférfi. És 
ez még csak nem is morális megítélés 
kérdése, bármennyi badarságot is hord
janak össze intellektuális elitizmusuk
ba beleszédült felvilágosult írástudók. 
Mindösszesen arról van szó, amit Luc 
Besson francia sztárrendező így fogal
mazott meg: nagyon kedveli Polanskit, 
emberként és művészként egyaránt, de 
nem hajlandó aláírni a szabadon bocsá
tásáért indított tiltakozást, mert senki 
sem állhat a törvény felett.

Van még kérdés?
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JCÓD'EX-
Jó kép volt a múlt pénteken a Petőfi Irodalmi 

Múzeumban az előadói asztalra könyökölve látni Csoóri 
Sándort, a mikrofon és a köszöntő személy odább állt, 
Sándor mellett azonban a széken a legkisebb fiúunoka 
üldögélt elégedetten, már befutkározta a termeket, ősz 
fejek követték váratlan iramodásait, a gyerek természe
tesnek tartotta, hogy a nagyapját ünnepelik, és hogy eb
ből a jóból, amely már kezd egy kicsit unalmas lenni, ő 
is kiveheti a részét.

Az is természetes volt, hogy hatvanegy évvel ezelőtt 
Sándor, az Új Hang egyik szerkesztője az írószövetség 
házában az ételszagú forgatagban is benne volt, néme
lyik örvénylés közepén állva, és hogy amikor szinte meg
örököltem a harminc-egynéhány évesektől a húsz-egy- 
néhány évesek javára az Életképek című irodalmi és 
politikai folyóiratot, mert ők forradalmi lendülettel mind 
magasabb polcokra hágtak, s a miénknek Ács elvtárs 
(sajnos a keresztnevére nem emlékszem), a Lapkiadó 
Vállalat jóindulatú igazgatója ötvenezer példányos, of
szetnyomású megjelenést ígért, férfias megfontolásból, 
és nem azért, mert a géppisztolyomat az esernyők mel
lé akasztottam a fogasra, s hogy amikor az a kérdés is 
szóba került, hogy ki szerkessze a lapot, automatikusan 
helyet foglalt az imaginárius szerkesztőségben Csoóri 
Sándor, Eörsi István, Kamondi Tóth László és én is, és 
az is szóba jött, hogy főszerkesztőül Örkény Istvánt kér
jük föl. De hogy Sándornak mint oszlopos tagnak benne 
kell lennie, ez szinte axióma volt.

Magától értetődő volt, hogy a dolgokat Csoórival is 
megbeszéltük, hogy mást ne említsek, mint az én látó
köröm kisebb-nagyobb eseményeit, hogy ő is megjelent a 
jelképesen fontos eseményeken, hogy az ellenzék mono- 
ri találkozója vagy az írószövetségi zajlások nem történ
hettek az ő közreműködése nélkül, hogy a tiltakozó nyi
latkozatok aláíróinak a névsorában az övé is szerepelt, 
hogy nemzet, politika és irodalom háromságából a har
madikban az ő arcéle kiemelkedő volt. (...) Csoóri életé
nek én csak egy kis szelvényére láttam rá, homályban 
maradt a fegyelmezett és eredményes segítő. Mert mi
után Kosa Ferenccel filmes munkálatok kapcsán mind 
gyakrabban megfordult Erdélyben, egyre behatóbban 
kötelezte el magát a kisebbségi magyarok ügyeiben, 
durvábbnak látta az ő sérelmeiket, mint a honi magya
rokét, és támogatásukra igénybe vette a magyar kor
mányzat őt meghallgató tisztségviselőit, ezen kívül pe
dig tette, amit baráti körében megtehetett. Asszonyok 
jöttek Székelyföldről, és cserge takarókat szerettek vol
na Budapesten eladni, hogy az árán vásárolhassanak 
ezt-azt, ami kell. Sándor telefonált ennek-annak, és bár 
a fölhívottak reggel még nem is sejtették, hogy nekik 
egy csergére lenne szükségük, estére elégedett tulajdo
nosai lettek egy súlyos-bolyhos gyapjú-költeménynek. És 
ezek a tranzakciók mondhatni mindennaposak voltak.

Ültem nála, de a hullámos faragott széket nem érez
tem elég kényelmesnek, átültem a heverőre, ő pedig ál
dozatosan és példamutatóan folytatta a népművészeti 
alkotás élvezetét, ennyiben fólémagasodva a fejedelem
nek, Illyés Gyulának, aki látván, hogy a hasonlóképp 
dimbes-dombos faragott széktől megválni igyekszem, 
megajándékozta magát a városi kényeskedő csúfolásá
nak mulatságával, de arra a szóban forgó székre nem ült 
át.

Gyors és szeszélyesen felbukkanó margináliáimat te
kintse az olvasó amolyan születésnapi üdvözlőkártyá
nak, örülök, hogy valamicskével fiatalabb kortársaként 
egy városban és egy irodalomban éltünk, és mindig fel
derült a képünk, ha megláttuk egymást.

K onrád  G yörgy: B a rá ti in tegetés a  nyolcvanéves 
Csoóri S án dorn ak . E let é s  Irod alom , LIV. év fo 
lyam  6. szám , 2010. feb ru á r  12.
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ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK 
A k ilen ced ik en  tú li k ilen ced ik

Tavasszal születtem. Azt hin
nék, hogy az az évszak a legked
vesebb az ember számára, amely
ben világra nyitotta szemét. Én 
éppen ellenkezőjét tapasztaltam: 
a TAVASSZAL harcoltam a leg
többet, és Ó pedig velem bajló
dott mindig. ÚJJÁSZÜLETNI! 
Ezt súgja, duruzsolja a fülem
be a tavasz. Ujjongás és öröm: 
ez kellene hogy kísérje érkezé
sét. Fiatalon ez magától értető
dő. Az életkor előrehaladtával 
egyre nehezebb a csodás meg
újulás. Különös, hogy a Húsvét, 
a legnagyobb keresztény ün
nep is a tavasz virágpompájá
ban emlékezik a Megváltó halá
lára. A Virágvasárnapi pompát a 
Kereszt fájdalmas árnyéka söté
títi egy pillanatig, hogy aztán a 
Feltámadás fénye világítsa be a 
lelkeket.

Wagner a Parsifalb&n élte újra 
ezt a hatalmas átváltozást a ha
lálból a megdicsőülés isteni bé
kéjébe. Beethoven a Kilencedik 
szimfóniában járta  be ezt a koz
mikus utat: A MEGVÁLTÁS 
MISZTÉRIUMÁT. Az egész 
beethoveni életmű nem más, 
mint ennek az útnak a stáci
ói. Minden egyes művében ott 
lappang a küzdelemtől (elbu
kástól, haláltól) való megszaba
dulás gondolata az utolsó téte
lek ÖRÖMHANGJÁBAN. Ezek 
a gyors örömfelvillanások Tóth 
Árpád verssorait idézik fel ben
nem: „Az öröm illan, ints ne
ki, / Még visszavillan szép sze
me, / Lágy hangja halkuló 
zene, / S lebbennek szőke tin
csei.” Az ötödik versszak mint
ha a Kilencedik bői, a beethoveni 
öröm végső nagy kicsengéséből 
pattant volna ki: „Édeni pajtás, 
égi kéz, / Feldobná szívünk a po
ros / Vak légbe, mint vidám, pi
ros / Labdát, de jaj, a szív ne
héz.” (Az öröm illan). Ha már 
„kinyitottam a könyvet”, akkor 
már tódultak is elém az ÖRÖM 
és BOLDOGSÁG szavak: „Oh, 
Isten, Isten, Isten, / Ne ülj az ég
be resten, / Nézd, orcánk színes 
lárva / És sötét agyunk árva. // 
Nézd, langy az ég opálja, / Nyilát 
a nap dobálja, / Friss fényeid lo
bognak, / Oh, tégy meg boldogok
nak” (Bús, délelőtti vers). Mintha 
Beethoven Kilencedikjének, zené
jét „fordítanák” a szavak nyelvé
re ezek a verssorok, és különösen 
az Elégia egy rekettyebokorhoz 
zárósorai: „Tán mind elpusztu
lunk s az elcsitult világon / Csak 
miriárd virág szelíd sajkája leng: 
/ Szivárvány lenn a fűben, szi
várvány fenn az ágon, / Egy né
ma ünnepély, ember-utáni csend,

/ Egy boldog remegés, és felpiheg 
sóhajtva / A fájó ősanyag: im
már a kínnak vége! / S reszketve 
megnyílik egy lótusz szűzi ajka / 
S kileng a boldog légbe a hószín 
szárnyú Béke.”

Miért ezek a verssorok? Mert 
úgy érzem, hogy az a harsogó 
hangvétel, amely a Kilencedik 
zárótételét általában jellem
zi, nem illik a mű szelleméhez. 
Schiller An die Freude (Az öröm
höz) „címzett” ódája Beethoven 
megzenésítésében himnikus ka
raktert ölt. A néha túlhajszolt 
tempók, az eksztatikus örömuj
jongás kidomborítására a lényeg
ről terelik el a hallgatóság figyel
mét: a FENSÉGESSÉGRŐL. A 
zene — néhány részletet kivéve 
-  HIMNUSZ az emberiség fel- 
emelkedéséért, a mindent be
töltő SZERETETHEZ. Schiller 
ódájában: „Öröm, öröm, égi szik
ra, / Elysium lánya te (...) A ha
landó mind testvér lesz / Enyhe 
szárnyaid alatt.”

Örök boldogság! Örök béke! 
Vissza az Édenkertbe! Vajon, ha 
ilyen címek állnának az egyes ré
szek „programjaként”, ugyanúgy 
pattognának a kórus-staccatók? 
Akkor is, ha a kísérő szólamok 
felett hosszú legatóívek mutat
ják a zenei kibontakozás emelke
dő hullámrajzát? Beethoven nem 
írt legatókat a kórus, a szólisták 
számára, mint ahogyan ezt ké
sőbb Verdi megteszi gyakorta, de 
a zene, a dallamvonal megkíván
ja, hogy ne töredezzen hangokra 
a hangzásfolyamat. Nemrégiben 
hallottam egy ilyen új felfogá
sú előadást, Claudio Abbado ve
zényelt. Ez lenne a Kilencediken 
túli előadása a műnek?

Wagner az elsők között har
colt a Kilencedik igazi szelle
mi és zenei arculatának kiala
kításáért. Hosszú tanulmányt 
írt, a hangszerek korabeli fo
gyatékosságának kiküszöbölésé
ért új hangszerelési megoldáso
kat ajálva. Beethoven korának 
hangszerei meg sem közelítik a 
mai hangszerek technikai lehe
tőségeit. Ezeken a fogyatékossá
gokon próbált Wagner segíteni. 
Kritikai megjegyzései és javas
latai ma is megszívlelendők, de 
soha még utalás sem történik rá
juk a modern muzikológiában és 
méginkább a modern előadások
ban. Csodálkozva olvastam újra 
Wagner írását (Beethoven kilen
cedik szimfóniájának előadása) 
Tanítani kellene a zenefőiskolá
kon, a hangszerelési órák köte
lező tananyaga kellene hogy le
gyen!

TERENYI EDE
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Áprilisi évfordulók
1 -  280 éve született Solomon Gessner svájci író

260 éve született Hugo Kollataj lengyel író
400 éve született Charles de Saint-Evremond francia író

2 -  285 éve született Giovanni Giacomo Casanova de Seingalt olasz író
370 éve halt meg Paul Fleming angol költő'
460 éve született Edward de Vere Oxford angol költő 
170 éve született Emile Zola francia író

3 -  120 éve született György Lajos erdélyi irodalomtörténész
410 éve halt meg Staniszlaw Reszka lengyel humanista 
485 éve halt meg Giovanni Rucellai olasz költő

4 -  130 éve született Lukinich Imre magyar történész
5 -  200 éve született Aarnout Drost holland író
6 -  270 éve született Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort

francia író
7 -  410 éve halt meg Báki török költő

135 éve halt meg Georg Herweght német költő 
240 éve született William Wordsworth angol költő 

8 -1 1 0  éve született Kovrig Béla szociológus 
70 éve halt meg Porzsolt Kálmán író 
285 éve halt meg John Wise amerikai író

9 -  200 éve született Hégésippe Moreau francia költő
100 éve halt meg Gyarmathy Zsigáné Hóry Etelka írónő 
160 éve született Pósa Lajos költő

10 -  435 éve halt meg Anna Bijns holland költőnő
11 -  40 éve halt meg Gyallay Domokos erdélyi író

185 éve született Ferdinand Lassalle német gondolkodó 
110 éve született Márai Sándor

12 -  510 éve született Joachim Camerarius német humanista
40 éve halt meg Marconnay Tibor költő
535 éve halt meg Sinkei japán költő
510 éve született Sperone Speroni olasz humanista

13 -  160 éve született Alexander Bernát magyar filozófus
14 -  40 éve halt meg Roman Ingarden lengyel filozófus

80 éve halt meg Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij
orosz költő

15 -  40 éve halt meg Váci Mihály magyar költő
16 -  185 éve halt meg Johann Heinrich Füssli svájci költő

180 éve halt meg Katona József drámaíró 
30 éve halt meg Veres Péter író

17 -  220 éve halt meg Benjamin Franklin amerikai filozófus
240 éve született Vojtech Nejedly cseh író 
35 éve halt meg Octav Pancu-Iaşi román író

18 -  430 éve született Thomas Middleton angol drámaíró 
19-110 éve született Richard Hughes angol író

450 éve halt meg Philipp Melanchton német humanista 
120 éve halt meg Orbán Balázs történész 

20 -  30 éve halt meg Borbáth Károly erdélyi történész 
190 éve született Pálffy Albert író 

2 1 -8 0  éve halt meg Robert Bridges angol költő 
100 éve halt meg Mark Twain amerikai író 
160 éve halt meg Wesselényi Miklós magyar politikus

22 -  370 éve született Mariana Alcoforado portugál írónő
80 éve született Gyurkó László író
160 éve született Veronica Miele román költőnő

23 -  160 éve született Gervasio Lobato portugál író
24 -  100 éve született Robert Escarpit francia irodalomtörténész
25 — 30 éve halt meg Jean-Paul Sartre francia író
26 -  100 éve halt meg Björnsterne Björnson norvég író

40 éve halt meg John Knittel svájci író 
540 éve halt meg Luigi Puici olasz költő

27 -  185 éve született Greguss Ágost filozófus
190 éve született Herbert Spencer angol filozófus

28 -  380 éve született Charles Cotton angol író
29 -  230 éve született Jean-Charles Nodier francia költő
30 -  60 éve halt meg Francesco Jovine olasz író

Tigrisvadászat
A tigrist előbb gondolatban kell elej

teni... Konfuciusz gondolatának folyta
tását rejtik a fősorok.

VÍZSZINTES
1. A folytatás első része. 13. 

Tartályhajó, tartálykocsi. 14. Kinyíló 
(ablak). 15. Az egyik őszi hónap rö
vidítése. 16. Deklinál. 16. Szurkoló 
öröme vagy bánata. 19. Éjfélig. 20. 
Támad, ostromol. 22. A nátrium vegy- 
jele. 23. Hivatali helyiség. 25. Mobutu 
... Seko; egykori zairei diktátor. 27. 
A Plassans meghódítása szerzője 
(Emile). 28. Épületszárny. 30. Ázik a 
feje! 32. Fosszilis. 33. Trón, angolul. 
35. Dobolni kezd! 36. Eme pórja. 38. 
Norvég matematikus (Niels). 39. 
Piaci mérték. 41. Könnyűzene-éne
kes (Salvatore). 42. Peru autójele. 43. 
Eszesebbé tevő. 46. Sál két vége! 47. ... 
muri (Móricz regénye), 49. Idegen sza
vak előtagjaként: fog. 50. Őszi hónap

rövidítése. 51. Jelt adó sportbíró. 53. 
Kolozs megyei település.

FÜGGŐLEGES
1. Porlaszt. 2. Csinos, nett. 3. Zúdít. 

4. A bór és a kálium vegyjele. 5. Női 
név. 6. Aktacsomó tartalmazza. 7. 
Rossz kívánság. 8. Kellemetlen ügy 
jelzője. 9. A króm vegyjele. 10. Halkan 
mond. 11. Egyedül Londonban! 12. 
Orosz félsziget. 17. Kelta nyelv. 20. 
Tényekkel ellátó. 21. Nagy erővel alá
zúduló. 24. Szombathely részén lökik.
26. Lakóhelyiség. 28. Oszmán-török 
tiszti rang. 29. Albán hírügynökség.
31. Levél szövegét hangoson mondja.
34. Rövid idő múlva. 37. Vízben tisztí
tó. 39. Valahogy szerez. 40. Hibáztató. 
41. A másiktól. 42. A folytatás máso
dik, befejező része. 44. Szag, illat (la
tin). 45. Kapaszkodó növényi szár. 48. 
Napa párja! 50. Angol tagadás. 52. 
Oil ... Olaz; piperecikk márkája. 54. A 
bizmut vegyjele.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 5. számá
ban közölt Hamis vezető 
című rejtvény megfejté
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a véleménye. 5 9 48 4  10 0 0 0 0 6 5
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