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E sti M etró . A z á llo m á s
Olyan ez az állomás, m int rosszul megírt rémregény, 
olajfoltos papírzacskók zörrennek a peremén, 
az éjszaka állatait a zaj nem zavarja meg, 
tudják jól, hogy nem itt pörög még feljebb a rettenet, 
mert ez csak szokott feszültség, várakozás, néma lét, 
éppen csak, hogy érinti a fenyegetés peremét, 
és a veszély nagykabátja lebeg a peron felett, 
amikor a mozgólépcsőn érkeznek az emberek.
De csak azok, akiknek már mélyebbre nem is lehet, 
akik csakis itt találják meg a végsó' kezdetet, 
amiről az eltűnt könyvben valaki így szónokol:
„Amikor eltűnik minden, megmarad a jó  rokon, 
az egyetlen, a kezdeti, rég ismert erős barát, 
aki látja, mikor vágod magad alatt el a fát, 
aki tudja tetteidnek vad következményeit, 
és mielőtt bármi lenne: kapcsolatot létesít 
a jövővel és a múlttal, hogy jól lásd az életed 
elrohanni, messze tűnni felfénylő sínek felett.
És ha még a tanulságot nem sejted, megmondja más,
ez még nem a vég, csak kezdet, csak az első állomás,
a másként látott világnak ez csupán a pereme,
az utazás első szintje, nincs igazi neve se,
hiszen ide betévedhet az is, aki nem akar,
akit csak egy pillanatra lendített tovább a zaj,
ami ott süvölt a mélység örök sínpárja felett -
nézd például azt az embert, vén kamasz vagy gyermeteg
nyugdíjas, ki önmagának osztja épp az elveket,
hogy m it kéne tenni mostan, hogy éppen mi volna jó,
és még nem is sejti, hogy az éjszaka metrózható.
Mert ideje elárulni, já r  egy metró éjszaka,
körbelengi a jól képzett harci egység fémszaga,
olyan tömény izzadtságszag, mi könnyedén áthatol
romantikus stílben épült, illatozó álmokon,
lerombolja a reménység fellengzős légvárait,
de cserébe lendületbe hoz, végleg felszabadít,
már csak egyet tehetsz aztán: támadj gyorsan, védd magad,
mert a világ nem édenkert, régi neve: vérvonat.

• Nagy Koppány Zsolt íróval beszélget 
Papp Attila Zsolt

• Lászlóffy Csaba versei
• Váradi B. László: A medve Nagyváradon
•  V égh  B a lá z s  B éla : P á s k á n d i G éza  

g y e r m e k v e r se i

• Szőcs István: Volt-e vörös szex?
• A NAGY KILOMETRIK
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F olyóiratunkra a szerkesztó'ségben is e lő  leh et fizetn i 10 és 14 óra között. 
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HELIKON

B eszélgetés N agy Koppány Zsolt íróval 
„Olyan könyveket írok, 
am ilyeneket olvasni szeretnék”
-  Legújabb könyved, az Amelyben 

Ekler Ágostra emlékezünk (melyből 
részleteket olvashattunk több folyóirat
ban, köztük a Helikon hasábjain is), 
eló'zó' regényedhez, a Jozefát úr hoz ha
sonlóan nem szokványos -  ha úgy tet
szik, blikkfangos -  szerkezetű és témá
jú  könyvnek ígérkezik. Hogyan viszonyul 
szerinted ez a könyv prózaírói pályád ko
rábbi állomásaihoz? Mi az, amit az eljö
vendő, potenciális olvasónak feltétlenül 
tudnia kell róla?

-  Az Ekler Ágost, elképzeléseim sze
rint, lezárja azt a korszakot, mely eddigi 
könyveimet termette. Vége van a vidám, 
az olvasótól észt, humorérzéket és aktív 
részvételt kívánó könyvek korszakának: 
ebben a témában alig tudnék újat írni, 
azt hiszem. Jelenleg egy unalmas, ren
des, de persze remek könyvön dolgozom, 
kacskák és ringok nélkül, sima -  ám 
megrázó -  történettel. A kéziratot már 
kétszer újraírtam, és célom egy részét el
értem: a matéria unalmas, rendes és si
ma. Most azon dolgozom, hogy remek és 
megrázó is legyen. Ez elég nehéz feladat. 
Két novelláskötet és két regény fémjelzi 
ezt a vidám és hetyke korszakot, a köny
vek az eredeti, körülbelül húszéves ko
romban kidolgozott terv szerint szerves 
egésszé olvadtak össze, minden soru
kat örömmel vállalom mind a mai napig. 
Lássuk tehát, mit hoz az unalmas kor
szak, a komor férfikor.

-  Olyan típusú prózát művelsz, amely 
fontosnak tartja az olvasót, az olvasó 
megszólítását, különböző írói eszközök, 
fogások révén -  vagyis egyfajta interakti
vitást szerző és olvasó között. Honnan ez 
az erős és nagyon tudatos nyitás a befo
gadó felé?

-  Az Ekler Ágostnak van egy olyan fe
jezete, amelyben a szerzó' -  ötvenéves ko
rában, akkor már nagy pocakkal, Nagy 
Koppány Tömzsi néven — olvasói kérdé
sekre válaszol. Itt egy helyen azt mond
ja, hogy (megint) olyan könyvet írt, ami
lyent mindig is olvasni szeretett (volna). 
Nos, mivel eléggé hasonlítok erre a szer
zőre — olyan vagyok, mint saját magam: 
hó'söm csak ő, azaz én bír(ok) lenni —, eb
ben vele csupán egyetérteni tudok: sze

retem azokat a könyveket, amelyek csik
landozzák az agyam, és ezáltal a többi 
érzékszervemet. Kár, hogy alig van belő
lük néhány. írtam  hát négyet én is, hogy 
legyen mit olvassak: így mindig akad 
egy szerző, akihez nehéz óráimban folya
modhatok. Mindebből kiindulva bátor
kodtam azt gondolni, hogy egyedül talán 
e vágyammal nem vagyok -  hogy tán 
akadnak még olyan olvasók, akik sze
retik, ha bezgetik, pecegtetik és biriz
gálják őket, s ők olvasás közben mind
ezt kéjesen receptálhatják. Az olvasó, 
véltem és vélem, szereti, ha szeretik, 
ha nem nézik hülyének, hanem part
nernek tekintik — persze, ha mégis hü
lyének nézik, akkor nem hagyja magát, 
hanem bőszen összekacsint a szerzővel, 
és Bréda mester után szabadon így szól: 
Tudjuk mi!

-  Igazi szerepjátékos író vagy, külön
böző nézőpontokat, figurákat próbálgatsz 
műveidben. Megjelenik-e, s ha igen, ho
gyan az „igazi” NKZS, s egyáltalán van- 
e ilyen? Az előbb említett Nagy Koppány 
Tömzsi okán kérdezem ezt...

-  Igazi Nagy Koppány Zsolt természe
tesen nincs, illetve ami (aki?) létezik ezen 
a néven, az csupán egy kevercs, egy stí- 
luskavalkád, egy soronként más irodal
mi toposzt mozgató, számolgatós és meg
lehetősen precíz műszer, egy metronóm: 
halandó és butus kritikusaim ezt — jobb 
híján, és emiatt igen nagy vehemenci
ával -  hibaként róják fel, szerintem vi
szont erény. De az is lehet, hogy tényleg 
hiba: persze igazából nem számít, mert a 
kritika előre nem hat, a könyveket pedig 
szerencsére nem lehet meg nem történt
té tenni... Elnézést... igen... igen... nem 
és nem, szó sem lehet róla! Az imént azt 
mondta bennem (nekem) Tömzsi szerző- 
szaktárs, hogy legyek provokatív, és pró
bálkozzam meg egy közhellyel is, mi
szerint majd az utókor... — de ezt azért 
inkább mégsem: Tömzsi tehát kussol, 
Jozefát úr pedig előlép, meghajol és át
adja a szót Ekler Ágostnak! Világos? Hát 
így. Egyelőre kíváncsian várjuk mind
annyian, milyen lesz az új, a férfikor 
nyarába érő, unalmas Nagy Koppány 
Zsolt. Reméljük, képes lesz megőrizni 
stílustalanságát, illetve azt, hogy éppen

ez az ő stílusa. (Nos, Tömzsinek mégis
csak sikerült kimondatnia velem egy 
nagy, ronda közhelyet: de mivel nálunk, 
az agyamban, viszonylagos demokrácia 
honol, melynek folyománya a kimondott 
szavak kapcsán való felelősség legalább 
minimális szintű vállalása, helyette saj
nos már nem szívhatom vissza.)

-  Több helyütt arról beszélsz, hogy az 
olvasót meg kell hökkenteni, meg kell lep
ni. Hogyan kell ezt értelmezni: inkább 
mint provokációt, kvázi sokk-effektust, 
vagy épp ellenkezőleg, az olvasó „meghó
dítására” tett kísérletet?

-  Jó volna meghódítani az olvasót, az 
bizony nagyon jó volna. De amíg ez sike
rül, egy dolog biztos -  folyamatosan sti
mulálni kell az agyát: mikor már pety
hüdten azt hiszi, nincs több csavar a 
történetben, és tényleg itt a vég, akkor 
kell betenni még egy csavart (mondjuk 
azt a szót, hogy VEGE, lábjegyzetben a 
könyv utolsó oldalának legaljára -  lásd 
Jozefát úr), hadd örüljön, hogy ezt is ve
szi, érti, tudja, látja és átlátja, és hadd 
csettintsen elismerően: a mindenit, ezt 
jól kiókumlálta ez a pofa, ez a muki, ez 
a szerző úr!

-  Izig-vérig történetmondó prózát mű
velsz, mégsem áll tőled távol az ön
reflexió, a szövegközi utalás, a nyelvi 
leleményesség, mindaz, ami az ún. szö
vegirodalom sajátossága. Hogyan tudod 
ezt a két eltérő prózatípust így együtt mű
ködtetni, egységbe kovácsolni?

-  Nem könnyű, mert mindig figyel
meztetnem kell (vagyis most már csak 
kellett: hiszen ezt a korszakot lezártam) 
magam, midőn elragad a történetmesé
lés, hogy legkedvencebb hősöm végső so
ron mégiscsak én magam vagyok, és feje
zet úgy el nem múlhat, hogy valamilyen

Nagy Koppány Zsolt
1978-ban született M arosvásárhelyen. 2001-ben végzett a kolozsvá

ri Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar-angol szakán. 2002 óta 
Budapesten él. Kötetei: Arról, hogy milyen nehéz (2000); Jozefát úr, 
avagy a regénykedés (2006); Nagyapám tudott repülni (2007); Amelyben 
Ekler Ágostra emlékezünk (2010).
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szinten bele ne kerüljek. Jövök tehát, fe
jedelmi többesben, mert azt nagyon sze
retem, s elhelyezkedem a történetben: 
pattog a tűz a kandallóban, megy a vi
dám sztorizás, én pedig nyögve a medve
bőrre heveredek, s néha egy-egy fadara
bot dobok a lángok közé, vagy ha ez nem 
elég, odatartom a karomat, és az égett 
szőr szaga betölti kicsiny írói szentélye
met... mely dolgozószobám volt eddig, 
mostantól viszont születendő lányom, 
Zselyke veszi át a hatalmat benne, én 
pedig örömmel vonulok vissza egy csön
des sarokba: itt ugyan nem lesz ropogós 
tüzecske, égett szőr, meg ilyenek, de vég
re talán felnövök, és olyan leszek, mint a 
többi korhadt íróember, aki szöveg- vagy 
történetmondó irodalmat művel. Amúgy 
pedig nem hiszem, hogy van értelme a 
történetmondó prózát a szövegirodalom
tól elválasztani és megkülönböztetni. 
Miért ne működhetnének együtt? Hiszen 
a korszellem is ezt kívánja.

-  Pályád az Előretolt Helyőrség kolozs
vári köréből indult, az Erdélyi Híradónál 
jelent meg első köteted, az Arról, hogy 
milyen nehéz. Ma már a magyarországi 
irodalmi közegben is elismert szerzőnek 
számítasz. Milyen a viszonyod/viszonya
id ezzel a kétféle irodalmi-kulturális kö
zeggel? Hogy látod, milyen átjárás van a 
kettő között -  nemcsak a te esetedben, ha
nem általában is?

-  Mostanában eléggé magányos far
kas vagyok: túl sokat tanítok ahhoz, 
hogy élénk írótársadalmi életet folytas
sak, és kiázott teafilteremet a csészém 
fölött lóbálva, savanyú hangon és fapofá
val irodalomról értekezzek. Nem csapód
tam semmilyen literátorbandához, de 
barátaimmal péntekenként megiszunk 
néhány sört, és megbeszéljük, ami fon
tos. Az ún. „irodalmi élet” nem különö
sebben érdekel (sőt, valahányszor bele
keveredek, viszolygással tölt el), megyek 
előre a megírt és még meg nem írt köny
veim útján, szinte egykedvűen: tudom, 
hová akarok eljutni, és azt is, hogy ebben 
semmilyen intézményes keret nem segít
het... igaz, nem is akadályozhat meg; ki
egyensúlyozott léptekkel haladok hát, a 
jövő hétig tartó örökkévalóságnak tolom 
a prózát. Csupán az Előretolt Helyőrség 
csoportosulásnak voltam tagja, ez élet
re szóló élmény volt, másodszor is tag
jává válni valaminek nem célom; nem is 
tervezem. Persze, így az átjárhatóságért 
sem tudok túl sok mindent tenni, de azt 
hiszem, nem is kell — ami jó, az utat ta 
lál magának mindkét irányba, és általá
ban összenő, ami összetartozik.

-  írásaidban nagy szerepet kap a hu
mor, a játékosság, az irónia; viszont olyas
mit nyilatkoztál egyszer, hogy manapság 
nemigen van becsülete az irodalmi hu
mornak. Miért gondolod így? Vidám em
ber vagy egyébként?

-  Nem csak az irodalmi humornak 
nincs becsülete, hanem a humornak és

az irodalomnak sem. De nem baj, ráérős 
vagyok, előre dolgozom, előbb-utóbb 
pedig majd csak megbecsüli valaki. 
Karácsony Benőt például -  nem mint
ha hozzá mernék méretkezni — még ma 
sem ismerik el annyira, amennyire ké
ne és lehetne, aztán őt ez mégsem ér
dekli túlságosan, és feltételezem, akkor 
sem érdekelte, amikor remek könyve
it megírta. Ami pediglen éngemet illet: 
nem vagyok vidám ember. Határozottan 
savanyú, rosszkedvű, depresszióra haj
lamos, gyomorsav-túltengéses, sőt ref- 
luxos, búvalbélelt, feleségszomorító, ag
gályos brúnó vagyok, mint általában 
azok, akiknek néha sikerül igazán vic
ces dolgokat írniuk. Ez nem túl jó érzés, 
és bizony a hétköznapi életet sem köny- 
nyíti meg, ezért ha szükséges, előadom 
a jókedvű fickót (tanítás közben például 
szükséges -  savanyú pofáknak nem szí
vesen fizetnek az istenadta diákok), de 
közben az igazi Nagy Koppány Tömzsi 
odabenn üldögél egy piros faládán, a lá
bát lóbálja, és megvető pillantásokat lö
vell a jópofáskodó Nagy Koppány Zsolt 
mosolyt és kacagást vadászó szánalmas 
ugrabugrálására.

-  Ha már Karácsony Benőt említetted: 
annak idején tudtommal róla írtad az 
egyetemi szakdolgozatodat. Kik azok -  a 
magyar és egyetemes irodalomból akik
ről még szívesen írnál virtuális szakdol
gozatokat?

-  Mivel hálistennek jön Zselyke ba
ba az életünkbe bele, felszabadítottam 
a jövendőbeli gyerekszobát, és kivittem 
belőle a könyveimet, polcostól. Hadd 
legyen benne játék és felhőtlen gyer
meki öröm, amíg lehet, mormogtam. 
Cipekedés közben sokat káromoltam 
széles olvasottságomat és ama mániá
mat, hogy szeretett-imádott szerzőim 
könyveit kényszeresen beszerzem, ol
vasgatom, szagolgatom, beléjük dugom 
az ujjamat, felütöm, lecsapom, egyszó
val tartom, kitartom őket. Csak olyan 
könyvem van, amit már — legalább egy
szer -  olvastam, ebből viszont nagyon 
sok: olvasatlan könyvet nem tartok a 
polcokon. Mestereim azok, akiknek stí
lusát és modorát ellesni, utánozni és 
parodizálni próbáltam eddigi könyve
imben. Sajnos, nem biztos, hogy eleget 
tanultam  tőlük, mégis túl sokan lenné
nek, hogy itt mindet felsoroljam (köny
veik azonban megtekinthetők a nappa
linkban, verőfényes nyári délutánokon, 
amikor majd nem alszik a gyermek). 
És bár nagyon szeretem őket, egyikük 
sem írt pontosan olyan könyveket, ami
lyeneket egész életemben olvasni vágy
tam. Ezért írtam  meg én ezeket, közö
sen barátaimmal, Jozefát úrral, Ekler 
Ágosttal és nagyapámmal.

-  Volt néhány éve egy kissé fanyar, ke
sernyés írásod, A vendégmunkás dalai 
címmel jelent meg, az „anyaországba” át

települt erdélyi léthelyzetéről szólt. Mi 
változott azóta, megírnád-e ma is azt a 
szöveget?

-  A vendégmunkás dalai belekerült 
az új regénybe, függelékként. Olyan 
elemi erővel íródott — íratta  meg velem 
magát -  annak idején, hogy nem hagy
hattam elveszni. Eltávolítottam kicsit 
magamtól, és bevettem szerzőtársnak 
Ekler Ágostot, mert úgy éreztem, szük
ség van erre. És szükség van arra is, 
hogy -  a pajkos szerzői korszakkal egye
temben -  ezt a vendégmunkás-dolgot, 
az áttelepülési rinyát szintén lezárjam 
magamban végre. A szöveg első közlé
se óta, az évek során elég sok mindent 
beleírtam, hozzátoldottam, kivált 2004. 
december 5-e után, de végül a szerkesz
tés során rájöttem: ennek semmi értel
me nincs. Hogy egy nálam okosabb em
bert parafrazáljak: 2004. december 5. 
után nincsenek vendégmunkás-dalok. 
Úgyhogy visszaállítottam az eredeti, ősi, 
első verziós szövegállapotot, és azt te t
tem bele a regénybe: úgy és azzal az in
dulattal, ahogy és amilyennel valamikor 
2002 ősze és 2004 gyanútlan tavasza kö
zött megírtam. Ma már nem írnám meg, 
mert nem tudnám megírni. Kicsit -  na
gyon — más lett a dolgok politúrja, s az 
is, ahogy (ahonnan) csillog (ezt az utol
só félmondatot azért még az örökérvé
nyű Vendégmunkásból lopom). Talán a 
kettős állampolgárság határon túli ma
gyaroknak való, feltétel nélküli, alanyi 
jogon járó meg- vagy visszaadása némi
leg élét vehetné, kicsit tán elavíthatná 
a szöveget: adja Isten, hogy így legyen, 
hogy pár éven belül idejétmúlt, elfogult, 
igazságtalan és keserűen vicces kordo
kumentum legyen belőle, hogy ne ma
radjon élő és lélegző szövetszöveg.

-  Van olyan költő pályatársad, aki
től folyton megkérdezik, hogy szándé
kában áll-e prózában is kipróbálni ma
gát. Fordítsunk egyet a dolgon, már csak 
a fricska kedvéért is: lehet-e tőled versre 
számítani majd valamikor (vagy írtál-e 
valaha)?

-  Hogy egy internetes klasszikust 
idézzek: kizárt dolog, mert nem hiszem. 
Költőként indultam, hatévesen közöltem 
első versemet a Brassói Lapokban; aztán 
írtam verset fogmosás közben, házi fel
adatként, negyedik osztály végén és több
féle rémisztő, de ennél jobban le nem írha
tó belső kényszer hatására. Mindezekből 
az derült ki számomra, hogy a költészet 
homályos és veszedelmes dolog (ráadá
sul még annyi pénzt sem hoz a konyhára, 
mint a szintén vékony zsírt eresztő, ösztö- 
vér próza), jó lesz tehát távolmaradni tő
le. Jozefát úr írt ugyan néhány verset, de 
azokat rettenetesen lehordtám a róla szóló 
könyvben. Szóval nem hiszem, hogy vala
ha verseket vagy színműveket írnék: pró
zaíró vagyok, by nature, és nagyon élve
zem. Miért is kísérleteznék más műfajjal?

PAPP ATTILA ZSOLT

—  HELIKON---------------------
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LÁSZLÓFFY CSABA 

A líra  e lp a za ro lt szenvedélye
Éhemet semmi már föl nem csigázza; 
indázó mérgek, gyümölcserjedés -  
Rimbaud végső, szeszélyes szaglászása 
rohadt világra, vérre, violára.
A szélzúgásban mennyi dőre és 
vak vergődés, pazar hazudozásba 
menekülés. Végül csak a penész.

L ep illa n tá s  a  legm agasabb  toronyból
„Végül, ó, boldogság, ó, értelem, 
elhárítottam az égről az azúrt.”

Rimbaud: D elíriu m ok

Suta kölyökként is a lá za d ó  u tá la t  
űzte bőszen holmi végzetes bűn felé.
„A holdfényben habzó patakban fürdést 
mímelő, kacér bakfis-idomok (egyiküket jól 
tomporon haraptam, még a szeplők is táncolni 
kezdtek pofikáján a kíntól), de főként a 
fiúk varkocsként lógó sötét ostora!
(Poklok pokla vár rám, ha rajtakapnak.)”

Gatyája nyirkos lett a gyötrelemtől, 
de ő a sárba nyuvasztás sikolyától s a 
fosszagtól sem utálkozott. „Némelykor egy 
ármánykodást vagy füllentést leplező fintor is 
megteszi, hogy »derék fiúnak« tartsanak, holott 
még az önkielégítés átka is blőd unalmat 
váltott ki belőlem -  ó, tudtad-e, anyám?
Hogyha bár megsejtetted volna... A, fenét!
Könnyen átvertelek, hiszen még a dallamosan 
zengő verselésben vájtfülű mesteremet is
-  jóllehet gyarlón alázatos, pohos férjnek 
született -  pórázon vezettem; szimatolva 
és féltékeny lihegéssel futott mellettem 
az emberi hústömeget olcsón Iki Imérő
s megmételyező londoni sikátorokban.”

Pállott lélekkel, ősvadonra vágyva
-  majd csak azután kezdte csalni a kegyetlen 
lidérc: gazdagságra! Az Isten, büntetésből, 
vagy tán engedékenyen, sietett behúzni 
mögötte Párizs zsaluit: (Kéjenc suhanc, 
még egy-két év, és kitombolja magát!)
-  gondolhatta.

Csak hát az annyi éven át 
visszafogott ököl vitte tovább, 
a végletekig, Afrikába.

2008. október 1.

B au d e la ire  utóélete
Remeg a pupillám s valami a mellkasom 
alatt is -  nincsenek illúzióim valahányszor 
farkaséhség fog el, és ki nem adhatom 
magamból; ha nem üvölthetem világgá 
legalább, bele a ködbe: menekülj nyáladzó 
nyavalyáid elől, a fülledtségből! (a háttérben 
csak holmi balga tömeg özönlik, ünnepel);
egyesekben a túltelítettség -  ókori gyilkos 
csőrcsatákra emlékeztető nemi párviadalok;
Catullus aggkori kudarcokra köpködő, gyilkos 
iróniája (fekete nagyböjt, nem hozsánna) -  az ön
hittségből fakadó érzés nevetséges és irgalmatlanul 
fáraszt, minden erőmet elpazarolva feltüzelném a 
jéghideg tisztaságot, hogy végre elhiggyétek: 
a csonkjaimban is van életerő; és aki eddig csak 
átkos nyalánkságra, aranysztaniolba csomagolt

bonbonokra vágyott, megborzadjon a kéjtől, 
mely kegyetlenül el szokott bánni akármely 
lakkcipős álszemérmeskedő libuskával, 
vagy felnyakkendőzött pipogya fráterrel;
a jelképes rácsot rázva, minden törvény avagy 
együgyűeknek kitalált játékszer eleve ingerel; 
pézsmaillat, járványos őrület (s habár csak silány 
emberáru már, igaz), de mégis! a fertelmes 
kísértéseknek kitett test, a becsapott elme -  gyanús

fiolagyűjtők, jó szándékú öngyilkosok -  bosszúja ez.
Nyomorult eb leszel te is (vigasztalod magad); 
mielőtt farkasfogaid kihullnának, megtanulhatnád 
több empátiával szagolni az emberiség gótika
magasságig föltornyozott unalmas ürülékét.
2008. október 12.

A h asvéru s b a lla d a
A história üledékes kőzetutánzataiban 
gyöngyözik valami. Vagy csak: mint az agg 
rég nem izzó orrlikában fehérlő szőrpamacs.
Béklyóban balga eszmék, bűnös szenvedélyek -  
ha léket kapott is a szem, a száj, végül (természeti 
törvény, isteni szabály), ahogyan a hárs elvirágzik, 
s a fortyogó iszap kihűl -  mindegy, lapos vagy 
gömbölyű a Föld(!) -: vénséges rónasági éjszakákon 
a gyűrött képű hűség(?) hűtlenségé) örökre elalélt.
Az anyag sohasem számolja fel önmagát, 
csupán a dolgok tükörképei. A kiüresedett 
kagylóból, a kiégett koponyacsont mögül el
párolgó életenergiák. Haszontalanság, ami még 
marad. Mészfehér ódon városok, napbarnított 
adomák ahasvérusa (a Teremtő, ha gondolatban 
esetleg arra jár: a testet-öltött káoszban képtelen 
kiismerni magát).

Agónia; vagy csak a kikopott 
láthatár. Amputált zarándokhelyek, olvadozó 
kontinensek jégzajlása, parttalan exodus.
Az emlékeknek reinkarnálódva sincs semmi esélyük 
birtokukba venni az üres teret.

Fájdalommentes tollvonásokkal kezdődött! -  a birka- 
szagú, az aranytapétás Európára gondolva csak.
A győztesek csizmája alatt por ezüstlik (voltak-e 
illúzióid?) -  nem menthet meg mímelés, sem alázat.

Fantomálmok: gyermekésszel kormányzó fáraók, 
tengeri viharokat lebíró bölcs óriáscetek.
Csak a múlt lehet végtelen.
Üres harangszó, tele bendő, latrina fala dől 
recsegve. Bombatalálat érte a domborzatot és 
szétfröccsentette a tavakat. Új formák helyett 
/hulla-/hulladék -  Kőre gyolcsot? -  kihűlt 
eszmék térképein agyongyűrt, szakadozott 
néhai agytekervények útelágazásai.
A tömeg sohasem az Istent szolgálta, legfeljebb 
kölcsönvett kinyilatkoztatásait.
Az ereinkben szétáradó igazság mindig valamilyen 
színjátéknak volt a kezdete.
Hódítók és legyőzőitek mintha nem ugyanabban az 
erőtérben mozognának. A beszédet mímelők 
évezredes hallucinációja után 
már csak a szentenciák csapdái.
Gyilkos örvénylések, »elfolyt-a-vére«-porhüvely- 
rejtélyek áramlatai. Időtlen hérosz-dogmák, 
idétlen filiszter-infantilitás.
Ki az a, aki még a koponyádban lakik?

2008. október 4.
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VÁRADI B. LÁSZLÓ

A medve Nagyváradon
(részlet)
A kopott íróasztal, mely előtt ültem, 

eró's, szikár, szinte kecses lábakon állt. 
Felhajtható, lejtős írólapjának alját ala
csony palánk szegte, melyen a leguruló 
írószerszám fennakadt.

A másik asztal tompaszöget zárt a sa
rokra állított Bösendorfer zongorával. 
Bár a bútorok fel nem öklelték egymást, 
de érezni lehetett, hogy nincs ínyükre a 
szűkösség. Még a valamikor egy rajba 
tartozó darabok is szenvedtek a zsúfolt
ság miatt. Nappali, háló, ebédlő bútorai; 
éjjeliszekrények próbálkoztak itt túlélés
sel. Neoreneszánsz tálaló és biedermeier 
szekreter oltották ki egymás fáradt fé
nyét. Helyzetük és állapotuk ellenére a 
bútorok hangot nem adtak néhány fá
radt, nyöszörgő reccsenésen kívül. Az a 
ritkábban hallható, éjszakai bútornyö
szörgés, az valami más...

Hangokat, mélyeket, magasakat, kel
lemesen borzongóakat egyedül a zongo
ra hallatott.

Miközben hátamat a felpockolt pár
náknak vetettem, tekintetemmel a bér
palota előtt posztoló, két emeletnyi ma
gas kőris koronáján átsütő holdvilágot 
kerestem. A holdsugár a leszakadt re
dőnyön, a meg-megvonagló függönyön 
keresztül a zongorát és annak lan
kadt szárnyú kottatartóját ezüstözte. 
Csillogó, fekete medveként ormolt ilyen
kor a zongora. Ébenfa fejét néha mozdí
totta, nem ide-oda ingatta idegbajosan, 
ahogy azt rabmedvék, igavonó barmok, 
vagy leláncolt lábú elefántok teszik. A 
medve-zongora fejének mozgása, bár las
sú, de könnyed és kiszámíthatatlan volt. 
A nagy fúgákat akkor sóhajtotta világ
gá, amikor lánctalpas harckocsi konvoj 
dübörgött el a bérpalota előtt. Általában 
az éj leple alatt. A macskaköves út kövei 
ilyenkor a rezgéstől kilazultak és inog
tak, akár ínyesorvadt ember fogai. A ki
javítandó útburkolat köveit Patikárius 
Ferkó osztálytársam nagybátyja homok
ágyba rakta, és kövező kalapácsával he
lyére kopogtatta, akárha kőcimbalmon 
játszott volna. A Patikáriusok muzsikus
cigány nemzetség voltak. Most azonban 
nem volt rájuk szükség.

Én a Vámház utcát (később Deportált 
Zsidó Mártírok Útja) a világ egy lehet
séges tengelyének éreztem... Lakásunk 
megmaradt szobáiból, szám szerint ket
tőből, valamint a régi mellékhelyisé
gekből, cselédszobából kialakított kony
hából az elszakított termekre, szobákra 
magas szárnyas ajtók nyíltak... volna. 
Ezeket anyám kedvenc, kézi kötésű per
zsaszőnyegeivel borította, álcázáskép
pen. Mintha mi restelltük volna a tör
ténteket... Az egyik ajtó elé egy hármas 
diófurnér ruhásszekrény, míg a másik 
ajtó elé egy vitrinfelsejű tálaló került, 
valamint egy téglalap alakú, aranyozott 
rámájú festmény.

A nagyméretű képen tizenkét erdei 
nimfa, valószínűleg Dúl király lányai

járták  a körtáncot. Szép kecsesen reng
ve, légiesen suhantak, „ők voltak” a leg- 
életesebb nőábrázolás otthonunkban. 
Női eszményképem kialakulásában alig
hanem jelentős szerepet játszottak ezek 
a hamvas, síkos, selymes, gyakran föl
dig érő hajú fellegek. Csak gyenge má
sukat sikerült néha felfedeznem, la
kásunk leválasztott részébe telepített 
román katonatisztek hótparfőm felesé
geiben, valamint szeretetre méltó, nagy
mellű, sarjadó szőrzetű unokanővéreim 
egyike-másikában. Ha olykor belázal- 
tam, a hölgyek elhagyták a vásznat és a 
szögletes, bauhausos márványcsillár kö
rül folytatták vonaglásukat elérhetőnek 
tűnő közelben...

A festménnyel átellenben, a zongorás 
szoba fekhelyem fölé magasodó faláról 
egy másik kép nézett le rám. A szignó 
nélküli képen Joshua ben Miriam, is
mertebb nevén a názáreti Jézus szorítot
ta félkézzel juhászkampóját, másik kar
jával az eltévedt bárányt ölelte. Kámzsás 
alakját a karján tarto tt bárány miatt, az 
idő múlásával egyre rejtélyesebbnek ta
lálom... Későn ébredtem rá, hogy az új- 
szövetségi Jézus alakja néhol átfedi 
Mózes alakját. Azt azonban még mindég 
nem értem, hogy mi szándéka lehetett

az alkotónak a hátteret képező várral, 
erődítménnyel. Miért pont ezt választot
ta? Értetlenségem oka, hogy a Megváltó 
mögötti vár tájidegen. De mihez képest? 
Hol van az a táj, amihez képest idegen? 
A Megváltó mögötti vár Várad hétszögle- 
tű várára semmiképp, de Maszada erőd
jére sem hasonlít. Á Megváltó mögötti 
vár tulajdonképpen Árva kőszálra épí
tett várára se emlékeztet.

A nyomaton komolykodó vár marci
pánból készült másolata volt a kőből ra
kott Hunyadnak. Csak a városligeti tó 
hiányzott alóla.

A kép jobb harmadán túl, az olajnyo
mat mezejének felső felében, a ránk te
kintő Megváltó balválla és a várfal kö
zött, elnyomorodott, az örök hó határán 
tengődő hegyi juhar formájú fa álldogált. 
A dércsípte, rőt fa koronája kikívánko
zott a képből. Némely botanikus má
ra azt állítja, hogy az égő csipkebokor, 
melyből Mózes az „eligazítást” megkap
ta, egy szederbokor volt. Ismerve a sze
derbokor erényeit, nincs okunk a fárasz
tó hitetlenkedésre. A tápanyagokban 
gazdag erdei szeder levelei akkor szol
gálnak éltető (lomb)takarmánnyal, ami
kor a növényevők nagy része mozdulni 
sem mer a hidegben. Á mozgás energi
át emészt fel, ezért keresik kétségbees
ve, szügyig hóban a szarvasok a szeder 
mély-kékeszöld, majd rezesülő levelű in
dáit.

A hidegnél csak egy lelketlenebb álla
potot ismerünk, az a szárazság. Itt a víz 
hiánya az úr. Az arid éghajlat alatt a rit
ka és szétszórt vizesgödrök, kopolyaku- 
tak, oázisokból eredő és homokba vesző 
gyér vízfolyások birtoklásáért folyó küz
delem a legeltető emberiséggel egyidős.

A pásztorra igazából akkor következ
nek el a nehéz idők, amikor víz dolgában 
állatokkal kell „megegyeznie.” Nem is 
megegyezés lesz ez, hanem a vadállatok
nak a víztartalékokban bővelkedő lege
lőkről való kiszorítása. Igaz, ez a háziál
latot gyámolító, önző emberi érdek szüli 
meg aztán a ragadozóval szembeni „tole
rancia” egyik világelső példáját is.

A ragadozóval szembeni „méltányos
ság” e ritka nyomára a zsidóságnál buk
kanunk, már a szóbeli törvénymagyará
zat, a Misna idejében. A 2000 év előtti 
törvény szerint ugyanis a vadállatokat, 
mint például farkast, hiénát, párducot, 
medvét, oroszlánt nem volt szabad elej
teni, csak ha a 23 tagú bíróság veszé
lyesnek minősítette azokat a közösség 
számára. A nagyragadozó puszta jelen
létével ugyanis korlátozni képes a vadon 
élő növényevők (gazellák, vadszamarak) 
nyájainak, méneseinek legelő- és víz- 
használatát, a háziasított növényevők 
nyájainak javára. Egy állattartó közös
ség számára ez extrém klíma esetén lét
kérdés...

Mózesnek, a pásztornak, miközben 
apósa, Jitró nyáját legeltette, egy bárá
nya elmaradt a nyájtól. Az elveszett bá
rány beteg lábát áztatni egy forrás vi
zébe rogyott. Mózes amint rátalált, 
karjára vette és beszélt hozzá... Mózest, 
ezen Ószövetségi „számadó” pásztort, 
Isten ezért szólítja majd elő az égő csip-
» > »  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról 
kebokorból (vagy szederbokor-szövevény- 
ből) és teszi Izrael népének szószólójává. 
(Mert aki egyetlen bárányt is ennyire óv, 
az a nagy nyájat, a népét is lelkiismerete
sen fogja vezetni.)

Galileában azon időkben nagyterme
tű awassi jerkéket és kosokat tereltek 
ezeken a különös hullámú dombokon. 
Erős patájuk alatt xilofonként pengett 
a föld. A kosok homloka döndülve csat
tant. Csavart szarvukból kürt készült, a 
sófár. A sófár emlékezteti a zsidókat ar
ra a kosra, melyet Ábrahám fia helyett 
égő áldozatként az Úrnak bemutatott. A 
sófár szavára megnyílik az ég és Jerikó 
falai leomlanak.

Közben Hóreb hegyén, vagy a várár
okban, de mindenképpen az olajnyomat
ról az a félkezében juhászkampó, má
sik kezében bárány-valaki tovább nézte 
megcsonkolt otthonunkat. Erről a reánk 
alátekintő alakról egyszer nagyapám 
mondott egy rövid mondatot. Neki nem
csak borivó orrára, impozáns zsebórájára 
is emlékszem, mely, minekutána míves 
fedelét a számlapra rákattintotta, atlan- 
tiszként süllyedt fényesedé', angolszövet 
mellényének órazsebébe. Sétabotja élő
lénynek hatott csakúgy, mint ezüst ciga
rettatárcája, melyben mostanában csik: 
kékből származó dohány gyülekezett. O 
volt az, aki a Vámház utcán végighöm- 
pölygő, a bihari síkra telelni érkező ván
dorjuhászok nyájai láttán megpróbálta 
megfejteni nekem az olívaolaj fényű nyo
maton láthatókat:

-  Az, fiam, az Isten fia — felelte ismé
telt kérdéseimre.

A vándorló nyájak nem utat követnek, 
hanem pályákat. Olyan pályákat, mint 
a bolygókéi, bár ívük nem oly töretlen. 
Por és hó borítja néha őket, és a politi
kai változások felszántják egyiket-mási- 
kat. Mégis vannak. Nem tudni, hogy a 
Föld emlékezete, vagy az élővilág öröklő
dő memóriája őrzi őket.

*
A csarabos lüneburgi tenyéren

(Lüneburger Heide) az utóbbi 150 évben 
5-6 farkas előfordulásáról van tudomá
sunk. Az észlelések kivétel nélkül Celle 
városának közelében, az erdős Heide 
egyik sarkában történtek. Az utolsó öt
ven esztendő farkasai az árvái (Orava) 
rengetegből származnak. Onnan,
Lengyelországnak határáról, ahol Basa 
Pestát, a Nagyságos Fejedelem katoná
ját, a ballada szerint, megölték. A Közép- 
Európából kiszoruló farkasok egyik-má
sik egyede feltörő sóhajként indult meg a 
faj számára elveszett területek felé.

Mély, hosszanti medrekkel, szakadé
kokkal szabdalt felföld kezdődik, miután 
az ember elhagyja az árvái víztározót. A 
lengyel-szlovák határt szlovák nemze
ti színűre festett betonoszlopok jelzik. 
Tavasz volt, mikor ott jártam. Két nász
ruhás daru sétált az oszlopok között. 
Dusán Karaszka, aki nekem az árvái vá
rat és a kulcsra zárt penészes teremben 
szorongó tizenhat várnagy olaj-portré
ját megmutatta, azt mondta, hogy a dar- 
vaknak már fészkelniük kell. Késő len
ne továbbállniuk. Ez lett Szlovákiában a
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darvak első bizonyított fészkelése. Nem 
tudom, hogy jutott eszükbe pont itt, Basa 
Pesta nyomavesztén megállni?

A dagadólápok, legelőfoltok között hú
zódó szakadékos medreknek többnyire a 
farkasok látták hasznát. Az öregekből 
és kamasz csikaszokból álló csorda rá
fordította a szökellő szarvasokat a szél 
és hótörés roncsolta, mederből meredező 
szilánkos fatörzsekre, és vége volt a szö
kellésnek. Olyan szarvastehén-csontvá- 
zat is találtam, melyet dárdaként já rt át 
a lucfenyő törött csapja. Az állat a sza
kadék széléről vetette magát a mederbe, 
farkasoktól hajszoltan.

A közösségét odahagyó farkas körül, 
legyenek bár kitörő, vagy kiszorult egye- 
dek, megritkul a levegő. A fajtársa jel
zéseivel (és a benne kódolt információk
kal) nem találkozó ragadozó, lett légyen 
az vidra, farkas, medve, esetleg ember, 
önmaga kísérteiévé válik. Ezek földön 
hagyott nyoma is erről az óperenciántú- 
liságról tanúskodik. A nyomok alapján 
ugyan azonosítható, hogy ki já rt arra, 
de a nyomok felett ott lebeg a valószí
nűtlenség. A kóborgó, populációjukról le
morzsolódó állatok viselkedését az érti, 
aki maga is úttalan utakra kényszerül.

Szóltam róla, hogy az aradi úti keresz
teződésnél a vándorjuhászok terelte nyá
jak pályája kettéválik. Ha a nagyváradi 
Vámház utcát fogadjuk el a világ egyik 
tengelyének, akkor a kétágúvá hasadt 
pálya bal íve a kitaposott Maros völgyi 
utat jelöli. A másik ív, mely csak légifel
vételekről érzékelhető, Körösszegnek és 
vidékének szalad neki. Nem egy érdek
telen vidék. Itt vágták le kun pajtásai 
a süveges magyar királyt, Kun Lászlót, 
akit a konszolidált keresztény magyar 
királyság uralkodójaként módfelett von
zott a kunok keleti életformája. A vidék 
valamikor egységesen tiport, legelte
tett Körös-mente lehetett. Járt erre más 
magyar király is. Itt vadászott és ala
pított várost Árpádházi, Lengyel vagy 
Szent László. Nagyváradot. Törvényei 
szerint a kutaknál és fáknál áldoza
tot bemutató pogányok vagyona egy 
ökör értékéig dúlható. Róla írja Sinka 
István Lengyel László című versében, 
hogy „Berkünkben a szent fáknak, / S 
Boldogasszony Anyánknak / Egyszerre 
imádkozott”. Az ökör áráig dúlhatás el
lenére... De a táj nem csak ettől kultúr- 
táj. A táj attól válik kultúrtájjá, hogy 
például legeltetéses állattartás is ala
kítja. Tájismeretünk súgja, hogy a pálya 
másik íve, mely a Körösök mentén ha
ladt, és az Alföldre vezette a telelni ér
kező nyájakat, Trianon után zsákutcá
vá vált. Annál feltűnőbb volt a román 
vándorjuhásznak és nyájának dél-biha
ri megjelenése és vesszőfutása az 1920- 
as határon át.

A pursás számára a legkeservesebb a 
nyáj elvesztése. Különbséget tesz a kö
zött, miszerint a falkától zord idő, raga
dozó állat, avagy emberi hatalom fosztja 
meg. Akkor, hogy a diktátor elrendel
te nyájának lefoglalását, lépnie kellett. 
Még annál is különbet, mintha farkas 
vagy medve kapott volna rá a nyájra. 
Hogy az utat a táltos bárány súgta-

e meg a pásztornak, vagy a csobánban 
elevenedett meg valamilyen őseitől rá- 
hagyományozódott térkép, nem tudni... 
Tény, hogy a nyáj és pásztora, egy régi, 
mára burján és özönnövény verte horto
bágyi telelő helyre szolgáló úton jutottak 
el, azon ősi varratok egyikén, amelyek a 
Kárpát-medencét összetartják.

A magyar közigazgatás becsületé
re legyen mondva, hallgatólagosan bár, 
de nyugton hagyta az üldözött jövevé
nyeket. Döntése a méltányosság hatá
rain belül esett... Nem úgy a történet 
média- illetve sajtóvisszhangja. Móc 
(sic) ravaszságtól kezdve oláh furfan- 
gig, orgazdaságtól a tolvajlásig, a futó- 
és kapcabetyárságig mindent nyakába 
varrtak a pursásnak, és hitvány kár
örömmel nézték legelőfoglalási nehézsé
geit. Figyeltem és szorongani kezdtem... 
Miért kell kiröhögni, csúffá tenni egy ol
talmat kereső vándorjuhászt?

Egy régi tavaszon, miközben a sza
márkanca hátáról lógó szőttes átalve- 
tőkből frissen ellett bárányok bégeté- 
se hallott, engem is magával ragadott a 
Vámház utca hosszán szaporázó nyáj. A 
falka vonulásának hangjára kiszöktem 
otthonunkból, és az érkező sereg elé áll
tam. A nyáj körbefolyta és bekebelezte 
alakomat, aztán mintha velem, de még
is nélkülem, továbbállt. Egy ideig még 
bukdácsoltam a turm a farvizén, aztán 
magam maradtam, meg a rám visszaha- 
nyatló tavaszi porfelleg... Ez idáig, sok
szor. Most másképp történt. Ahelyett, 
hogy szilárdan álltam volna az áradat
ban, pár lépést tettem a közelítő sza
márkanca felé. A hátán, átalvetőben bé- 
gető szemők bárányt szerettem volna 
kézzel érinteni. Sikerült. Ezután a sza
márcsikótól kezdve a bárányaikat kísé
rő jerkékig és sereghajtó kutyákig mind 
hozzátartozóimmá lettek. Sodort a nyáj. 
Fejemet a földre szegtem és üdvözülten 
ballagtam a sereggel, akár egy megvál
tott kosbárány. Mentünk világgá...

Anyám hangja Repkő Paliék háza fe
lől ért el hozzám. Elhaló, szép, hiszté
rikus hang volt. Gyermekeként siettem 
volna hozzá, a mellette álldogáló kerü
leti rendőr ellenére, ám a szeges nyak- 
örvű kutyák, szám szerint három, ke
ringeni kezdtek körülöttem. A menetet 
záró öreg pásztor éleset füttyentett, a 
felvezető bojtár szembefordult a nyáj
jal. Furkósbotját megemelte, kurjantott. 
A nyáj gyűrődött, majd megállt. Az öreg 
pásztor közben mellém lépett:

-  Câine... -  szólt a kutyákra. Azok fe
jüket félresunyták, és méltósággal elol- 
dalogtak.

— Hai, ş-om mere, băiatule — mondta a 
kékszemű öregember, és subáját bal vál
lára kanyarította. Jobb kezefeje vállam- 
ra nehezedett, és megindultunk a járdán 
várakozó anyámék felé. A rendőr mon
dókába kezdett, a pásztor nem hallgatta 
végig. Hátát fordította, otthagyta. Eleset 
füttyentett, a nyáj megindult. A pásztor 
utánuk lépett. Anyám és a rendőr közre
vettek, és úgy kísértek a Vámház utcán 
végig, mint a zsandárok Fábián Pistát 
szokták volt. Fejem felett beszélgettek. 
Én hátrafelé hallgatóztam, a távolodó
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nyájat követtem. Mikor a nyáj kolomp- 
hangja elhalt, már csak a megtorlás és a 
szobafogság gödre tátongott előttem.

Az ebédlő, száműzetésem színhelye 
masszív bútordarabjaival olyan volt, 
mint egy téliesített kikötő. A vitrinek
ben felsorakozó nippek közt, melyeket 
eltolható üveglap védett, volt pásztor, 
bárány, csavargó és balerina. Hattyúk 
vontatta hintó és postakocsi, de va
don élő állat alig akadt. A korán setéte- 
dő téli délutánokon hosszan, elmélyül- 
ten lestem, és vizsgáltam e tárgyakat. A 
védjegyes „alkotások” talpán nyílás szá- 
jadzott, melyet ha megfúttam, az üre
ges belvilág, nagyságától függően, fü
tyülő, esetleg huhogó hangot hallatott. 
Hosszú ideig kínzott a kérdés, hogy va
jon a belsejében mi találtatik egy ilyen 
kisplasztikának. Aztán egyre bátrabban 
húzgáltam el a vitrin metszett üvegeit 
és emeltem ki egy-egy nippet a horgolt 
csipketerítőkről. Egy meisseni libapász
tornak jutott a vértanú-szerep. Zöld ka
lapjával és az őt seggbecsípő gúnárral 
együtt landolt azon a fekete márvány
lapon, mely a beépített tűzterű kandal
ló előtt hasalt.

Lelkiismeret-furdalás..., megbánás... 
semmi. Térdre ereszkedtem, és úgy figyel
tem a cserepeket, mint valami halványan 
kirajzolódó állatnyomot. Nagysokára el
kezdtem egymáshoz illeszteni a darabo

kat. Akkoriban már túl voltam az első 
libapásztorkodásokon. A szünidő elmúl
tával, városi lakásunkba szorulva, el
gondolkozva vakargattam tarlójárástól 
megvastagodott, viszketően hámló talp
bőrömet.

Feldarabolt otthonunk folyosólyán, egy 
falba süllyesztett oltárszerű polcon még 
egy plasztika árválkodott. Védjegy he
lyett, rossz román helyesírással a Băile 
Tuşnad felírás díszítette... A katakomba
folyosó oltárán derengő kerámia egy két- 
lábra emelkedett medvemadonnát ábrá
zolt, karján kerek fülű medvededdel. Erő 
sugárzott a fali fülkében álldogáló alko
tásból. Érintésnyit se zaklattam, nem
hogy földhöz vágjam. ... A medveszobor a 
tiltott hittanórán megismert, gyermekét 
ölelő Szűz Máriát idézte. A folyosót egy

25-ös, légyszaros tungsgram izzó világí
totta meg. Ha valaki felkapcsolta... De a 
katakombába szüremlő félszeg derengés 
az arrajárókat kielégítette.

A meztellábalástól megvastagodott, 
viszkető és hámló talpbőröm titkát, és 
egyéb sérelmemet is, igyekeztem titok
ban tartani. Esztendők múltával, med
vepásztor koromban jöttem rá, valahol a 
Cohárd oldalában, hogy a medve téli ál
ma idején leveti talpbőrét.

Életem alakulásába félrevert harang
ként kondult nagyapám haldoklása. 
Igaz, búcsúzó vergődéséből én semmit se 
láttam. Talán mások se. Nagyapám pár
nákon nyugvó ősz feje, ráncoktól baráz
dált arca kisimult. A lehunyt szemhéjon 
átütő erek hamvas kékje a nyugvó nap 
fényében kierősödött. A felnőttek imá
ra kulcsolt kézzel állingáltak, én meg
rendültén figyeltem a neveket soroló 
haldoklót. Mintha előimádkozott volna. 
Aulich Lajos neve még sokáig csengett 
fülemben... Utólag értettem meg, hogy 
lét és nemlét közé szorult nagyapám a 13 
Aradon kivégzett ember nevét mormolta. 
Se hörgés, se vergődés. Az, hogy a lista 
idegen nyelvű neveket tartalmaz, nem 
tűnt fel. Hogy is tűnt volna, hiszen saját 
családnevem sem turáni nemzetségnév. 
Gyermeki eszemmel én ezeket tartottam  
magyarnak... Akkoriban sokat gubbasz

tottam. Nagyapámat úgy lopták ki a te
metőbe, tudtom nélkül...

Különben temetőjáró népek voltunk, 
de nem temetőzők. Nagy volt a rokon
ság és sokféle. Ennek egy része már 
kint lakott a különböző temetőkben. A 
Rulikowszky Kázmérről elnevezett te
mető az Oskörös medrének egyik tera
szán nyugodott. Rulikowsky lengyel dzsi- 
dás százados volt, akit katonáival a cári 
seregbe soroltak. Vesztére. Paskievics 
nagyherceg Nagyvárad határában kivé
geztette, mert a magyar szabadságharc 
oldalára állt. Síremléke a temető bejára
ta mellett állt, a vadgesztenyefák szeg
te allé bal oldalán. A dombra futó út élén 
fennsík indult, melyen a téglafallal kö
rülvett zsidó temető terült el. A murvá
val, kaviccsal felszórt utak már rég el

gyomosodtak, de a sírok gondozottnak 
hatottak. A zsidó temetőből hiányzott 
a sírokat látogató ember. A Jakab nevű 
temetőcsősz az égaljára nyíló főbejárat 
mellett lakott családjával és háziállata
ival. Zord telek alkalmával lovasszánon 
hozta be elálló fülű kisfiát az iskolába. 
Jóvágású, nagy szemű, sasorrú ember 
volt a temetőcsősz, mint egy Gilgames 
illusztráció. Apámat semmiféleképpen 
nem cseréltem volna el rá, de azt nem 
bántam volna, ha valamilyen formá
ban halott nagyapám örökébe lépett vol
na. Később, mikor már tudtam madarat 
preparálni, ide, a zsidó temetőbe vezet
tem idegen földrészekre álmodott gyűj
tőexpedícióimat. Zavartalan hely volt, de 
zsákmányt nem sokat ejtettem. Hiába si- 
kongtak és kémlelték az eget hívómada
raim. A csízek, zsezsék, kenderikék ra
jai másfelé vették útjukat. A nagyváradi 
zsidó temetőbe még a madár se jár(t).

*
Nagyapám örökébe senki nem lépett, 

mert senki nem léphetett. Amit ő tu
dott a világról, azt más nem tudta, nem 
érezte. Egy késő őszi délután, telivér lá
bú asztalra hajolva gubbasztottam, mi
közben fémes zörej hallatszott be az u t
cáról, zaklatottan ütemes, csörgő hang. 
Mivel az ablaktáblák alsó harmada jég
virágot mímelő cirádákkal zárta el a ki
ás belátást, az izgató hangtól felvilla
nyozva téptem fel az ablakot. Úgy, ahogy 
anyám téphette 1946-ban, születésem 
évében, amikoris apám kocogtatta meg 
a galvanizált bádogból készült ablakpár
kányt. Mögötte szuronyos román kato
na állt. Apámnak egy munkatáborba in
duló alakulattól, melyet házunk előtt, a 
Rhédey parkban tereltek össze, sikerült 
pár percre elszakadnia.

*
Ahogy ablakunkon kitekintettem, egy 

hátsó lábaira emelkedett medvét láttam, 
mely hámló, repedezett talpbőrű mellső 
lábaival idétlen, magához vonóan koldu
ló mozdulatokat tett. Topogott is, mond
hatnánk, táncolt. Fején aprószemű lánc
cal erősített bőr kantárt hordott, mely 
lánc a medve gazdájának kezéhez veze
tett. Ugyanazon kézhez futott egy ke
ményfa bot, mely az állat álla alatt ka
rikán rögzült. Ez a rúd a bikavezetőhöz 
hasonlóan a fenevadtól való, indokolt tá 
volságtartást szolgálta. Az orrhátat ta 
karó széles szíj a produkcióban fellépő 
medve aktőrök nyugalmát biztosította, 
tudtam meg 50 esztendővel később az 
Aldunai urszároknál, Pozserovácon. Az 
ablakunk alatt szereplő truppnak csak 
egy medvéje volt. A két lábon, hadonász
va koldulni kényszerített medve nyögé
sei és senkiével össze nem téveszthető 
szaga sokáig kísértett. A medvetáncol
tató cigány vándorjuhász kalapot, ara- 
szos bőrtüszőt, kieresztett inget és szíjas 
bocskort viselt. Míg baljával a táncolta
tott medve láncát fogta, addig jobbjával 
a csörgőkkel felszerelt míves pásztor
bottal verte a taktust. A különös formá
jú juhászkampót én az időben csak bér- 
málkozásra hozzánk érkező püspökünk, 
valamint az ágyam felett függő olajnyo
mat lányos arcú pásztorának kezében 
láttam. Csörgő nélkül.
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PETHO LORAND 
k o p a sz  a n g ya l
kopasz angyal 
száll a hanggal 
port köhög 
véres ajakkal 
port köhögve 
kőre ülve 
vár egy csodát 
kicsi hülye 
hátha hozza 
földön húzva 
a boldogságot 
négy öt kurva

k r é ta p o r
átfestem arcod krétaporral 
ma újból kopogtak az ablakon 
ma újból a gyilkosok boldogabbak 
-  csak krétapor az asztalon 
és ahogy festek arcod torzul 
a ráncot ellepi a por 
vagy öt hat számlás a postaláda 
a parlament olvasni tanul 
az arcod m int meszelt börtön 
itt-ott a vakolat reped 
a réseket majd én betöltőm 
a padláson sovány egerek 
ma újból a gyilkosok boldogabbak 
a ráncot ellepi a por 
a templom előtt koldul a város 
teste a falra rálapul

Ma b e lé n k e v ő d ö tt  a némaság
ma belénkevődött a némaság 
rücskös a függöny az arc mögött 
a távolba zárod az arcodat 
a dombon hímfarkas üvölt

ma új hajókat visz az ár 
a deszkán nap és naplement 
a part a ködben összefolyt 
a torony fénye nem felelt

ma belénkevődött a némaság 
a szivarfüst m int sas lebeg 
az evező kezed feltöri 
hajadban vörös fellegek

A lv i lá g i  sá v
megvárlak itt ez alvilági sávban 
a szürkeségben hol tromfolják az istent 
(nem szavakra nem csodákra vártam) 
csak betöltsem árnyammal a nincset

és ahogy álltam seperték az utcát 
plakátfoszlány szárnyalt egyre feljebb 
és csak repült m int fodros női szoknyák 
jeleket festve csalt nyomukba keljek

c so n td a ra
a kabát alatt egy hulla ül 
kezét dörzsölve énekel 
hámlik lassan az esti köd 
a túlvilágig nem érhet el 
tudjuk itt már nincs csatlakozás 
a síneket megette a rozsda 
az állam eladta az állomást 
az est m intha egy vagont tolna 
zörög valami
egy patkány angyalszárnyat rág 
foga közt tollú csontdara 
bejelölt térben egy hulla ül 
nyakára tapad haja

le k a p a r t  k o r  á l l t
kim art a só majd partra érek 
s bőrömről a lekapart korallt 
megleled én csak tovább lépek 
valahol hívnak hallom már a zajt 
az ösvényen véres inda hús 
dögszag kedves én megyek tovább 
addig még az Úr m int szart vécén lehúz 
visz előre visz tovább a láb

o tente! tó-#? A »® 9 H K ilometriK
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BAKCSI BOTOND

Idő és végtelen Borgesnél
A Két király és két útvesztő cimű elbeszélés 
allegorikus olvasásának kísérlete
„Lehet, hogy a világtörténelem valójában csak néhány metafora különböző 

m egszólaltatásainak története.” (Jorge Luis Borges)1
„Mivel a szöveg elágazás, középpontja virtuális marad, és csak akkor árad 

szét a maga sokhangúságában, amikor lehetséges befogadója aktualizálja. 
Maga a megkettőződés alkotja azt a játékteret, melyen belül a különféle dis
kurzusok együvé kerülnek, hogy létrehozzák azt a mátrixot, amelynek révén 
a szöveg potenciálisan végtelen számú módon viszonyul saját környezetéhez.” 
(Wolfgang Iser)2

„[...] megérteni egy allegóriát annyit tesz, mint megérteni egy megfelelé
si viszonyt, és esztétikai élvezetet találni benne, részben az értelmezés erőfe
szítésének köszönhetően. Az értelmezés pedig azért jelent erőfeszítést, mert 
a szöveg soha nem azt mondja, amit látszólag mond, hanem mindig valami 
mást: Aliud dicitur, aliud demonstratur.” (Umberto Eco)3

Jorge Luis Borges Két király és két út
vesztő* című rövid elbeszélése (talán mi- 
nimál-elbeszélésnek vagy narrátumnak 
is nevezhetnénk) első olvasatra elég egy
szerűnek, mondhatni ártatlannak tűn
het: a műben pusztán egy bosszúállás 
történetéről van szó, in nuce. Ez a tömör 
elbeszélés — látszólagos egyszerűsége el
lenére — jóval bonyolultabb annál, hogy 
egy bosszúállás egyszerű oppozíciós sé
mája szerint olvashatnánk. Sejtésem sze
rint itt egy bonyolult metafizikai elmélke
dés tömör, fikcionális megfogalmazásáról 
lehet szó. Ez alapján Borges szövegének 
egy „allegorikus” olvasatával szeretnék 
megpróbálkozni: ez alatt egyrészt a de- 
konstruktív olvasási mód allegorizmusát 
értem, másrészt viszont olvasatomban a 
középkori allegorizmus is helyet kapna. 
(Remélem, hogy esszém végén szélesebb 
rálátást nyerünk arra a kérdésre, hogy 
e kétféle allegorizmus mennyiben össze
egyeztethető, illetve hogy egyáltalán ösz- 
szeegyeztethető-e?)

Esszém első nekifutásra egy reto- 
rikai-dekonstruktív olvasási „gépeze
te t”, módszert működésbe hozva pró
bálja kibillenteni az elbeszélést egy 
kézenfekvőnek tűnő oppozíciós sémá
ból; egy második nekifutásban pedig 
úgy próbálja meg ugyanezt véghezvin
ni, hogy -  mintegy a Mester módsze
rét imitálva -  a világ terem tett volta 
és végtelensége közötti apóriát tagla
ló filozófiai művek szöveguniverzumá
ba írja vissza az elbeszélést, mégpedig 
úgy, hogy ezáltal ne rögzítse értelm e
zési lehetőségeit, hanem (mondjuk, 
barthes-i értelemben felfogott) szöveg
gé írja szét azt. Eközben pedig mind
végig igyekszem figyelemmel kísérni 
az alkalm azott olvasási módszereket 
is, azaz igyekszem valamiféle kritikai 
distanciát is létrehozni ezekkel szem
ben, m ár amennyiben ez lehetséges. 
Azaz Borges elbeszéléséhez hasonlóan 
két labirintust próbálok felépíteni, vé
gül pedig megpróbálok reflektálni ket
tejük viszonyára.

Idő, elbeszélés, 
olvasási alakzatok
A Két király és két útvesztő kezdőmon

data („Szavahihető emberek mesélik (de 
Allah többet tud), hogy ...”) többféle ér
telmezési lehetőséget villant fel, amelyek 
további artikulációja folytán a szöveg kü
lönböző értelemirányaira reflektálha
tunk. Az elbeszélői hang kezdőmondatbe- 
li relativizációja egyrészt egy „közösségi” 
hangon való megszólalás módján törté
nik, másrészt az elbeszélő visszavonulá
sa, maszkjátéka révén. Az első esetben a 
kölcsönzött hangon való megszólalás -  a 
heterodiegetikus elbeszélői pozícióról va
ló lemondás mellett -  az elbeszélés és a 
történet különbségére is vonatkozik, és 
egyben rávilágít az elbeszélés nyelvének 
öntükröző struktúrájára. A kezdőmon
dat így egy viszonylagosságot, saját fik
tív voltát is bejelenti, ami által az olvasói 
magatartást is a „mintha”, a fikcionali- 
tás szabályrendszerébe vonja be. A szer
zői hang elbizonytalanodása intertextuá- 
lis térbe helyezi az elbeszélést, hiszen az 
Ezeregyéjszakából jól ismert kezdőformu
lára játszik rá: „Azt mesélik -  de Allah 
jobban tudja, mert kifürkészhetetlen az 
ő útja -  , hogy...”.5 A történet igazságá
ról való biztos tudás megszűnése a ha
gyományba, a hagyomány beszédébe írja 
vissza a történetet, a történet eredeztet- 
hetőségének problémáját, ezáltal egyér
telműen a fikcionalitásra helyezi a hang
súlyt. A második értelmezési lehetőség 
szerint az elbeszélő visszahúzódása az el
rejtés logikáját6 követi, amely a meggyő
zés retorikájának részeként fogható fel. 
Ez az elrejt(őzköd)és a „cselt”, a szöveg 
cselét tűnteti el, mintegy megbízhatónak 
(„szavahihetőnek”) állítva be az elbeszé
lést és elleplezve a „fikcióképző aktust” 
mint performatív nyelvi tevékenységet.

Az első mondat második fele („az idők 
kezdetén élt egy király”) jelzi az elbeszé
lés áttételességét, egyféle visszaemlékező, 
visszatérő aktus révén. Ez a mondat a ha
gyomány beszédét kontinuitásként, tisz

ta jelenlevőségként, önazonos, történeti
eden entitásként mutatja fel. Ha azonban 
a hagyomány beszédét magát egy, a jelen 
elbeszélésben (újra) megkonstruálandó7 
beszédként tételezzük, világossá válik, 
hogy ez a formula egyrészt az emléke
zés kérdésessé válását is jelöli. Másrészt 
ez a formula leleplez(het)i a visszahúzó
dott elbeszélői szólamnak azt az igényét, 
hogy -  az elbeszélést mintegy mellőzve 
-  a történet úgymond ön-elbeszélésként 
inszcenírozódjon, másképp fogalmazva, 
hogy az elbeszélői tudat transzparenciá- 
jának illúziója révén a történet „ömagá- 
ban-megjelenőként” mutatkozzon meg.

A történet ideje mitikus időként jele
nik meg („az idők kezdetén”), ami műfaji 
szempontból mesének tételezi az elbeszé
lést. A mese műfajisága viszont azt imp
likálja, hogy az elbeszélés elemei semati
kus, antitétikus pozíciókba rendezhetők. 
Esetünkben a „szembenálló felek” a ba
bilóniai és az arab király, illetve az ő la
birintusaik. Csakhogy viszonyukat nem 
lehet magától értetődően a jó/rossz oppozí- 
ciója mentén elképzelni, ugyanis egy ilyen 
sémához képest jelentős eltérések merül
nek fel. A babilóniai király az isten kivált
ságainak („megbotránkoztató alkotás”, 
„zűrzavar és csoda”) imitációjára tör, la
birintusa bonyolult emberi alkotás („egy 
olyan bonyolult és ravasz labirintus[t], 
hogy a legeszesebb férfiak se merészelje
nek oda belépni, és azok, akik belépnek, 
odavesszenek”). Ezzel szemben az arab ki
rály labirintusa (mintegy az istenire való 
ráhagyatkozásként) nem mesterségesen 
létrehozott és eredendően egy-szerű (olyan 
labirintus, „amelyben nincsenek lépcsők, 
melyeken fel kellene menned, nincsenek 
ajtók, melyeket be kellene törnöd, nincse
nek fáradságos folyosók, melyeket végig 
kellene járnod, és nincsenek falak, melyek 
elzárják utadat”). Ehhez még hozzájárul, 
hogy az arabok királya a babilóniai labi
rintusból isteni segítség révén szabadul 
(„isteni segítségért imádkozott, és meg
találta a kaput”). Ennek ellenére sem ál
lítható fel egy olyan oppozíciós struktúra, 
amely szerint az egyik oldalon az isteni
vel való szembeszegülés áll, a másikon 
viszont az istenire való ráhagyatkozás. 
Ugyanis az arab király, hazatérte után, 
háborúval szorongatja meg Babilóniát, te
hát ő maga is cselekvővé, isteni tulajdon
ságokat felvállalóvá válik („isten akaratá
val”, „csodás szerencsével”).

Ha az értelmezés ellentétező alakzatra 
épülő konstrukciót ír vissza a szöveg reto
rikájába, akkor az interpretáció kimerül 
egy kultúra vs. természet, megalkotott- 
ság vs. eredendőség oppozíció konstatálá- 
sában, szem elől tévesztve a szöveg azon 
mozzanatait, amelyek kibillenteni tűnnek 
egy ilyen típusú sematizmust. Az említett 
oppozíciót látszólag fenntartja a szöveg zá
róformulája („Dicsőség annak, ki meg nem 
hal.”), amely -  első pillantásra -  visszaiga
zolni látszik az isteni pozíció megingatha- 
tatlanságát, következésképpen az ehhez 
való viszonyulás vonatkozásában felállított 
antitézist is. Ha azonban figyelembe vesz- 
szük, hogy e zárómondat iszlám vallásos

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» > »  fo ly ta tá s  a  9. o lda lró l 
szövegek, illetve az Ezeregyéjszaka meséi
nek záróformulája, akkor olyan játéknak 
is tekinthetjük, amely ironikusan reflek
tál a szöveg előbb említett „cselére”, az el
beszélő' elrejtésére. Ez az egész mechaniz
mus a meggyőzés retorikájának részeként 
is felfogható, amely -  (Paul Ricceur kifeje
zésével élve) az elbeszélő elrejtésének re
torikai technikája révén8 — úgy tünteti fel 
a szöveg (olvasásban realizálódó) értelem- 
konkretizációjának a megkerülhetőségét, 
hogy lezárhatóként, rögzíthetőként kezelt 
oppozíciós alakzatba írja be a szöveg értel
mezői retorikáját. Azonban a szövegnek ez 
a „csapdája” (amely egyébként az interpre
táció és a szöveg viszonyát megfelelésként 
tételezi) megpróbálja leleplezni a szöveg 
retorikájának azt a teljesítményét, telje
sítőképességét, amelynek „konfigurációs 
dinamizmusa csakis az olvasásban feje
zi be útját”.9 így az értelmezés retorikája 
nem úgy viszonyul a szöveg retorikájához, 
hogy egyféle „metszetet” teremt a kettő kö
zött -  ahogy azt Ricceur felfogja - ,  kettejük 
viszonya inkább egy olyan figurációs moz
gásként írható le, amely mindig szabadon 
engedi a figurádé defiguratív erejét. A 
szöveg olvashatóságára is tekintettel levő 
interpretáció nem áltatja magát egy meg
bízható oppozíciós rendszer kialakítható
ságával, hiszen mindig kibilleni látja azt. 
Ezzel együtt nem lép fel a bináris oppozí- 
ciók teljes mértékű eltűntethetőségének, 
felszámolhatóságának, átírhatóságának 
igényével sem, hanem inkább mozgásba 
kívánja hozni, és folytonos átalakulásban 
próbálja értelmezni azt.

A szöveg záróformulája úgy igazolja 
vissza az említett istenihez való viszo
nyulás antitézisét (a királyokkal és labi
rintusaikkal kapcsolatban), hogy reflek
tálva önnön (performatív) aktus-voltára, 
egyben le is leplezi, dekonstruálja az el
lentmondás elvének abszolút érvényessé
gét.10 így -  a szöveg egy lehetséges újraol- 
vasása során — olyan nézőpontokat teremt 
meg, amelyek a szöveget valamiféle pro
duktív feszültségben teszik olvashatóvá, 
azaz: radikális olvashatatlanságát (Paul 
de Man) mint jelentésképző potenciált ál
lítják. Ez összefügg azzal, amit Paul de 
Man mond a retorikával kapcsolatban: „A 
retorika szöveg, amennyiben két összefér
hetetlen és közösen önromboló nézőpontra 
[ti. performatív nyelvre és konstatív nyelv
re] ad lehetőséget, s így leküzdhetetlen 
akadályt állít minden olvasás vagy meg
értés útjába.”11

Ha a zárlat felől olvassuk újra a szöve
get (ez nyilván azt feltételezi, hogy az ol
vasás és a szöveg retorikáját elválasztha
tatlannak tételezzük), akkor az időbeliség 
olyan fogalma merül fel, amelyet legin
kább az ismétlés alakzatával írhatnánk 
le. Az elbeszélésben megjelenő diakro- 
nikus váz éppenséggel az ismétlés alak
zata révén nyeri el „történetszerűségét”, 
történetként való olvashatóságát, ám itt 
természetesen nem egy identikus ismét
lődésről, hanem nagyon is nyelvi konfi
gurációról van szó. Paul de Man megfo
galmazásában: „A kronológia az irodalmi 
nyelv szükségszerűen figurativ természe

tének strukturális folyománya.”12 Fontos 
tehát kiemelni, hogy a Borges-elbeszélés 
az ismétlés alakzata révén villantja fel 
az időbeliség, a történetiség problémáját. 
A bosszúállást csak úgy lehetne narratí- 
vaként artikulálni, ha az elbeszélést úgy 
értelmezzük, hogy az arab király megis
métli (igaz, hogy nem identikus módon) 
a babilóniai király fortélyát: ő maga is 
egyféle labirintust épít az ellenségének, 
nem falakból és folyosókból, hanem siva
tagból, azaz végtelenségből, a homokdű
nék végtelen ismétlődéséből. Erre utal a 
mottóban idézett Iser-gondolat is, amely 
a szöveg jelentéseit (amelyeket mindig az 
adott befogadó aktualizál) egy központ 
nélküli labirintusként konceptualizálja, 
amelyben az ember számtalan folyosón 
bolyonghat számtalan irányban, mégsem 
nyílik lehetősége arra, hogy megtalálja 
a Minotauruszt. Főként azért nem, mert 
e felfogásban Minotaurusz nem létezik:

voltaképp csak a Minotaurusz keresésé
nek számtalan útjáról beszélhetünk.

Itt lehet megjegyezni, hogy a heideg- 
geri történetiség-koncepcióban is kiemel
kedő szerepe van az ismétlődésnek: „csak 
az ismétlés teszi nyilvánvalóvá a jelenva
lóiét számára tulajdon történelmét.”13 Ez 
egyrészt azt jelenti, hogy az ismétlés nél
kül nem nyílna rálátás az ember időbe
li végességére, hogy az ismétlés nélkül az 
ember nem tudná megtapasztalni a vég
telenséget -  még ha csak a maga korláto
zott módján is. Ehhez kapcsolódóan a de 
Man-i dekonstruktív olvasás az irodalmi 
ellenpontozást hangsúlyozza, amely ellen
áll a narratív értelmezés létrehozhatósá- 
gának. Az időbeliség és az ismétlés kérdé
séből ugyanakkor levezethető az olvasás 
bizonyos allegóriája is. Ha az olvasás al
legóriájaként olvassuk a Két király és két 
útvesztő c. elbeszélést, elsősorban a követ
kező kérdéseket kell megválaszolnunk: 
hogyan olvasható a két király mint jel, ho
gyan olvasható a szöveg világa mint fik
ció? És mindez mit árul el arról, hogy mi 
magunk hogyan olvasunk egy irodalmi 
szöveget?

Az olvasás allegóriájának logikája sze
rint a babilóniai király figuráját felfog

hatjuk a kronológiai olvasás allegóriá
jaként. Az arab király figuráját pedig 
értelmezhetjük a labirintikus, müsztagóg 
olvasás allegóriájaként. Egy olyan olva
sási eljárást, amely nem feloldani, hanem 
fenntartani igyekszik a két király, a két 
olvasás közötti konfrontáció energiáját, a 
(paul de man-i értelemben vett) retorikai, 
dekonstruktív olvasatként írhatnánk le, 
amely mindig a megérthetetlenre buk
kan, az olvasás referencializálhatatlansá- 
gából, a jelentés lokalizálhatatlanságából 
kiindulva pedig a megértés befejezhetet- 
lenségét diagnosztizálja. Ahogy Paul de 
Man megállapítja, a borgesi elbeszélések
ben gyakran fellelhető „tükör-struktúra”, 
tükörszerű burjánzás épp azt a hatást 
éri el, hogy a valóság és az idő kisiklik az 
egyértelmű megérthetőség elől, és a világ 
erőszakosságára nyit kilátást. A Borges- 
szövegekben felbukkanó erőszak mé
lyebb oka viszont az, hogy a halál igazá
ból a költészet bukását, azaz a megértés 
csődjét jelöli.14 Paul de Man számára az 
olvasás allegóriái azáltal, hogy egymás
sal összeegyeztethetetlen, egymást kizá
ró interpretativ struktúrákat kapcsolnak 
össze, érvénytelenítenek bármely olyan 
stabil értelmezési horizontot, amely felől 
a történet összes információját egyetlen 
egységbe lehetne foglalni.

Folytatása következő lapszám unkban
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ZSIDÓ FERENC 
Laska Lajos 
modern
Laska Lajos rémeslepényt fal a sötét 

kamrában. Nem sokat nyammog, lenyom
ja kettőből. A kulcslyukon át lesem, s rö
högök, mert a lepény műanyag lisztből 
van, környezetbarát kutyasampon-öntet-
tel. Az újrafelhasználhatóság jegyében.

Az egerek toporzékolnak, pedig inkább 
örülniük kéne.

Laska széttörli száját, s mit sem sejtve 
kisomfordál. A jóllakottság büszke tuda
tával böfög föl az égbe. Igazi nyertesként, 
modern világpolgárként. Egy új alap
anyagú társadalom kötőelemeként.

Halkan ráköszönök, erre megtorpan, 
mint vak ló a gödörben. Egy pillanatig té
továzik, hogy rajtakapott zavarodottság
gal, vagy mi sem történt közömbösség
gel távozzon-e. Aztán fejét föltartva el. 
Köszönését hallgatagon magával viszi.

Lehet nekifogni új adagot készíteni. Az 
elkészült terméket nem kell félteni: min
dig akad egy büszke Laska, aki beveszi.

Laska Lajos 
hatás alatt
Laskát megnyomták, hogy változzon -  

bár egy ékezet erejéig.
Mi mást tehetett hát, kilépett.
És paff lett: nyomasztó óriások nyo

multak, gyanús nyomokat hagyva az ég
miegymáson: valami anakreoni verssor, 
tovább egy paralelepipedon, eltájolt szív
paraméterek. Gomolyogtak, összekeve
redtek a zagyváló angyalokkal, s így ke
letkeztek anakreoni angyalparaméterek, 
zagyváló paralelepipedonok, eltájolt szív
verssorok.

Mi mást tehetett, behúzódott.
És újólag paff lett: röpke repkény re

pült a redőnyök réseiben rendületle
nül. Befolyta a házat, aztán az útszé- 
li kubikust. Csak annyit mormol: “Kubi, 
kuss” , s ebből Laskának is okulni kellett. 
Ropogtak az ablakok, záporeső ülte meg 
őket. Repkény, záporeső, röpke repkény, 
repke röpkény, repkényzáporeső kalamaj
kájából kikerülni nem tudott. Bosszantó, 
de már nem is akart. Éljen az emberi sza
badság! -  kiáltotta bőszen.

Laska Lajos 
pályázata
Laska Lajost sokáig nyomasztotta, hogy 

a világ körülötte folyamatosan pályázgat, 
létformává duzzasztva azt, neki pedig fingja 
sincs, hogyan történik a dolog. Hogy pénzt 
lehet szerezni vele, azt hamar felfogta, azt 
viszont már nehezebben, hogy miként.

Aztán meggyőzte magát, hogy né, em
ber, pályázni kell, és punktum.

Neki is ült. A kiszemelt alapítvány ku
ratóriumához ekképp folyamodott: 

„Tisztelt Testület,
Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, 

hogy folyósítsanak nekem 1.000.000 (írva:

egymillió) forintot -  részletes költségvetés 
mellékelve -, melyet arra fordítanék, hogy 
a pályázás művészetét kitanulmányozzam. 
Kedvező' elbírálás esetén a kért pénzösszeg 
felhasználásával tehetséges, rafinált pá
lyázóvá fejleszteném magam. Merem re
mélni, hogy kérésem jelentőségét, jövőbeni 
szakmai hasznát belátják, és kezdeménye
zésemet támogatják.

Tisztelettel,
Laska Lajos, pályázniakaró”
Azóta türelmetlenül várja az alapít

vány visszajelzését, és kezeit dörzsölve 
azokra a pénzekre gondol, melyeket majd 
lekaszál — ha már megtanult pályázni.

Laska Lajos 
csábit
Hű, de szép az a lány ott a sarokban!, 

mondja magának Laska. S nicsak! -  ő is 
fírol engem. Lesz ebből valami! -  gondol
ja megpendülten.

Már ott áll mellette. Szereted-e a kecs
kéket, kérdi. Hogyne, főleg a szakállasa
kat, válaszolja a lány bamba csodálkozás
sal. A választól függetlenül olyan hamar 
ágyba kerülnek, hogy alig győzöm le
írni. Finom a lány teste, áramvonalas. 
Érintkezésük majdnem rövidzárlat.

Reggelre az áramvonalas lány nyomta
lanul eltűnik. Bánja a fene, gondolja ma
gában a jó Lajos. A hűlt lepedőn az éj
szakai kéj savanykás illata, alig jóleső 
ernyedtség, ténfergő lustaság.

Lám, mit tesznek a kecskék!

Laska Lajos 
szerelmes
Naptölte — holdfogyatkozás. Napfo

gyatkozás -  holdtölte. Napfogyatkozás, 
megfogyatkozás, magfogyatkozás, mag- 
tölte, megtölte. Szédület. Láblógatás a vi
lág végén. Egyedül: négy lábbal. Abban a 
tévhitben, hogy a csillagok megnőnek, és 
nap, valamint hold lesz belőlük.

És akkor kezdődhet újra a: naptöl
te -  holdfogyatkozás. Napfogyatkozás 
-  holdtölte. Nagyfogyatkozás, megfo
gyatkozás, magfogyatkozás, magtölte, 
megtölte. Szédület. Láblógatás a világ vé
gén. Egyedül: négy lábbal. Abban a tév
hitben, hogy a csillagok megnőnek, és 
nap, valamint hold lesz belőlük.

(És mindez elölről.)

VARGA MELINDA 

Őszelőben szaladtam
Szőlőszemű este volt 
mikor átszaladtam a folyópartot 
tüdőmön sípolt az oxigén vonat 
s éreztem amint 
a lég pólusait összeköti 
a világoszöld bőrű nedű

ahogy nyelv alatt elolvad 
teste s a magok megpercennek 
a szájcsontok fehérsége között 
úgy kísértesz te is újra

érett aroma lengi be a lelket 
leszüretelt gyümölcsök 
ércsárga levelek bíborbarna földön 
emlékeztetnek lányos 
illatodra mely oly lenge volt 
és puhatestű mint a nyár 
s úgy ért bennem valósággá 
mint zord szeptember hozta 
kerekded gyümölcsök

*

minden lovag általam 
akart valóság 
mint ráolvasztott rabpecsét 
bélyegzi le az illúzió a szerelmet 
s üli be magát a hímsejtekbe 
zamata csak addig tart 
míg a szőlőszemet 
fanyar musttá gyúrják

és minden női ék 
csak a másé
mások ringatják lányaim 
s mások főzik szeretőim 
vacsoráját
és mások öltöznek helyettem 
nyitnikékbe és nyelvpirosba

hiába fogják a csuklóm 
és borzolnak bele hajamba 
a magány
nyugágyában ébredek 
minden hajnalban 
s langyos vízben 
áztatom lelkemet

S zere lem  k ö v e te lő
Fültövén a vágy- fodor most az éjszak, 
rebbenő tünde, mert a nyelv már 
játszik ott, hol hajlaton olvadó méz 
mágus erővel.

Ajkam izzó csáb, ha kéjed álmát 
hívhatom már táncra, elönt a csókod 
gyulladó bája, ha nyelved mellem 
titkain táncol.

Mint habok a tengeren, olyan bőröm 
és veríték önt el, ékes áldomás ez, 
minden éjjel így akarom tested, 
ilyen örömmel.

t o a M ö i A  »«a* KlLOMETRlK



HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

Volt-e specifikus vörös szex?
„a’ sexuálSzövevényt a’ Magyar 
Beszéletből Osjeink kifelejtették” 

(Folnesics 1807)

Sajátságos, hogy a túlszociologizálásra 
még mindig hajlamos romániai magyar 
irodalomtörténet és kritika nem szók rá
harapni az olyan írásokra, mint például 
Bárányi Ferenc12008-ban megjelent regé
nye, a Boldogság délibábba. Igaz, nincse
nek saját stílusvívmányai, egyéni írói ké
pei, az a kimunkált „veretesség”, amelyre 
a közelmúlt egyes „írófejedelmei” annyit 
adtak, távol van tőle, nyelvezete a romá
niai magyarság városi köznyelve; tárgyi
lagos, mintha orvosi látleletet vagy kór
történeti naplót írna. Mégis megragadja 
az olvasót az előadás gördülékenységén 
túl is; sok, mások által föl nem jegyzett 
(mikro?)szociológiai, viselkedéstani, só't 
kultúrantropológiai adalékával, amelyek 
szárazságuk mellett is érzelmi megren
dülést provokálhatnak. Egyesek irodalo
malattinak vagy „szubkulturálisnak”!?) 
tartják az effajta szövegképzést, pláne, 
hogy szintetikus ábrázolásmódhoz is fo
lyamodik; ám ezen egyelőre nincs mért 
vitatkoznunk.

Két olyan nagy témakörrel is foglalko
zik, amelyeket annak idején a széppró
za kénytelen volt megkerülni; az egyik a 
diaszpórába kényszerített romániai ma
gyar értelmiségi rétegek élethelyzetei (pl. 
többnyire nagyon elmaradt vidékekre ki
helyezett magyar orvosok, műszakiak) és 
a szexuális élet földindulásszerű változá
sai, éppen „a szocializmus építésének di
cső korszakában”.

Mint közismert, a szocializmus (vagy 
kommunizmus) kezdeti, lenini-trocki- 
ji korszakában működött egy erős moz
galom a nemi élet teljes „anarchizálásá- 
ra” — gondoljunk pl. a budapesti kommün 
alatt kiadott brosúrákra, pl. ilyenek
re: Szocializáljuk Katit!, ám a harmincas 
évektől a sztálini ízlésvilág, éppúgy mint 
a művészetben, a nemi erkölcs terén is szi
gorú, „polgári” prüdériával növelte az ál
talános társadalmi tudathasadást; egyik 
tünete az úgynevezett proletárerkölcs szó
lamkincse és képmutatása volt. (S aminek 
a tragikus örvényeibe csak néha világí
tott be egy-egy olyan írásmű, mint Alexej 
Tolsztoj Viperája.) Az a szexuális forrada
lomnak nevezett pánerotizmus, vagy ép
penséggel erotománia, amelynek a XX. 
század elején kiterebélyesedő fejlődésvona
lát a női fürdőruha alakulása, a harisnya- 
és fehérnemű-reklámok eluralkodása, a 
mozifilmek által terjesztett revüszínházi 
produkciók, a strucctollakba öltözött „gir- 
lök” rajzolták ki, a műveltebb társadal
mi rétegeket hamar immunizálják, de az 
alsóbb társadalmi osztályokban minden 
újabb hullámuk újabb sokkot, döbbenetét 
vált ki, amit fogcsikorgató közönytette
tés alá rejtenek, de mindegyre a kirobban 
brutálitásokban.

Ez az erotizálódás éppen akkor tető
zik Kelet-Európábán, amikor a szocia

lizmus megkezdi a hagyományos falusi 
és proletár életforma felszámolását; ami
kor pl. falusi környezetben tömegesen je
lennek meg az iskolázott „női káderek”; a 
megelőző korszak egy-két tanítónője, pos
táskisasszonya és papnője helyett öt-hat 
tanárnő és orvosnő, egészségügyi védő
nő, agronómusnő és különböző titkárnők 
árasztják el a falut és keltenek megzava
rodott népében kínos fantazmagóriákat. 
Többnyire nagyon szegény, elmaradott és 
megalázott emberekben.

Egy szerkesztőnő mesélte: harmadéves 
egyetemista korában egy nyári szünidőt 
otthon töltött falujában. Egy alkalommal 
kint a határban összetalálkozott egy volt 
fiú-osztálytársával. A fiatalember a sze
derbokrok alján azonnal magáévá akar
ta tenni, ő kézzel-lábbal, de sikeresen 
ellenállt. Egykori pajtása mélyen felhá
borodott: „Nem értem, ha már úgyis egye
temista vagy, akkor mért pont velem nem 
akarsz?”

Egy tanárnő mesélte, akit csángó fa
luba helyeztek ki: háziasszonyának mo
sógépe nem volt, ő nem akarta meggyűl
ni hagyni szennyesét, hetente kétszer is 
mosott kézzel, s az udvaron teregetett. 
Egy idő után a szomszédasszonyok a ke
rítés felett suttogva kérdezték háziasszo
nyát: Vajon milyen betegsége van szegény 
tanárnőnek, hogy annyit kell mosni a fe
hérneműjét?

A kolozsvári piacon salátát vásárolok 
egy negyven-ötven évesnek látszó hóstáti 
asszonytól. Nincs benne csiga? -  kérdem. 
Nincs, feleli. Hát hová lettek a csigák?... 
Elmentek mind a tengerpartra, mint a 
naccságák!

(Egy kiváló festőművésznek gyönyörű
en megfestett aktjai, olykor akt-osztagai 
ezután sohasem hatottak rám erotiku
sán. Valóban, ki szeretne százhetven cen
tis csóré csigákkal szerelmeskedni?)

Ahogy a pangó vizek elalgásodnak, 
úgy nőiesedtek el egész foglalkozási 
ágak, elsősorban a tanügy, s az új falusi 
értelmiség összetételében okozott krízis- 
helyzeteket. A felfele kapaszkodó, kiak- 
tatáskásodó falusi „vezető réteg”, párttit
kár, kolhozelnök, milicista őrsparancsnok 
mind úgy tekintett a „női káderekre”, 
mint friss és a helybelieknél kívánato
sabb zsákmányra. Rettenetes élethelyze
tek adódtak, és meg-megesett, hogy az új 
tanárnő, ha nem volt elég önérzetes, eré
lyes vagy ravasz, prédául esett, és mélyre 
süllyedt, vagy: osztályellenségnek nyilvá
níttatott, különösen, ha kisebbségi volt.

Noha a romániai magyar irdalom2 
fennforgó és mértékadó írói gyakran pön- 
gettek érzéki húrokat is, e téma csak leg
alacsonyabb szinten ha jelentkezett, (bár 
Szabó Gyula Gondos atyafiság című regé
nyét Sőni Pál kritikus csak Ondós gatya- 
fiságnak emlegette). Nem tudom, szocio
lógusok foglalkoztak-e vele? Ha vannak 
is ilyen tárgyú dolgozataik, nem forognak 
közkézen... Bárányi Ferenc regényében 
az az eredeti, hogy ezeket a keserves és

megalázó élethelyzeteket regényalakjain 
keresztül egyszerre „kettős tükröztetés- 
ben” tudja megragadni; alulról és felül
ről. Két orvos-regényhőse (lényegükben 
egymásba olvadó jellemek, csak az egyik 
még nőtlen, a másik már a nős családi ál
lapot bonyodalmaival felruházva) egy
szerre lát lenn is, fenn is: ők nem csak ki
sebbségként vannak másodrangúságra 
ítéltetve, de politikai üldözöttek is, 1956- 
os „megnyilvánulásokért”. Eltiltva egye
lőre az államvizsgától. Ugyanakkor a 
falusi lakossággal szemben mégiscsak hi
vatalos személyek, és mint műveltebbek, 
és mint intézkedési hatáskörrel bírók, 
valamennyire haszonélvezői is e helyze
teknek.

És kialakul egy sajátságos promiszkui- 
tás; sokkal kiterjedtebb olykor, mint kép
zelné az ember, más irányba viszont sok
kal szűkkörűbb.

Ami viszont a leglényegesebb, a leg
több szereplő esetében ennek nincs köze a 
„romlottsághoz”. Nem bűnös fertő. Inkább 
kétségbeesett felfedezési kísérlet az erköl
csi földgömb túlsó oldalának a felderíté
sére; az értékrend és a nemiség helyéről 
kimozdult mágneses pólusainak zűrza
vara, amikor a hagyományosan szerkesz
tett tájolók már nem működnek; ahogy 
Krúdynál a történelemből éppen kihul
lani készülő kisvárosokban „a toronyórák 
olyan időt mutatnak, amely talán soha 
sincs”, az iránytűk zavartan csapongnak 
ide-oda, s irodalom és ideológia nem tud 
mit kezdeni a világtörténelem felszínre 
vetődött mélyvonulataival, a fajok harca 
(akár mint civilizációk szembenállása), 
az osztályharc és a nemek harca, a XIX. 
század e nagy témái lecsengtek már; és 
mégis, mintha most egymásba alakul
nának; és mintha az egészért a divaton 
uralkodni akaró szerves kémia, meg az 
elhanyagolt és máshol túlhajtott „higié
nia” volna felelős?

A világ az, aminek egy gyarmati ren
delő orvosi vizsgáló asztalán látszik: az 
emberiség „le vetette gattyáját es ki tet
szik minden szakzamontája”, ahogy már 
a Salamon és Markalfban is olvasható.

Jegyzetek
‘Bárányi Ferenc: B o ld o g sá g  dé libáb ja . 

Irodalmi Jelen könyvek, Arad, 2008. A szer
ző Nagyszentmiklóson született (1936), mint 
Révai Miklós, Bartók Béla, Hermann Lipót. 
Bánsági többnyelvűségben nőtt fel, a ma
gyart, románt, németet (svábot) anyanyel
vi szinten, a szerbet tűrhetően beszéli... A 
marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen szerzett 
diplomát, de 1956-os ellenzéki magatartá
sa miatt csak később engedik államvizsgáz
ni. 1976-ban megjelent novelláskötetei jel
legzetes bánsági helyi színezetet hordoznak. 
Regénye tulajdonképpen folytatása az 1983- 
ban kiadott É gbenyúló  kockakövek  c. regényé
nek, amely a vásárhelyi „Orvosi” különös tör
ténelmi hangulatvilágból ad ízelítőt. 1990 
után közéleti tevékenységben merül el, egy 
ideig egészségügyi miniszter.

2Nem a régi Korunk  iránti nosztalgiából 
használom a „romániai magyar irodalom” ki
fejezést „erdélyi” helyett. Szerintem Makkai, 
Áprily, Nyíró', Tamási Áron, JékelyZoltán, végül 
Bánffy Miklós távozása és Kós Károly elhallga
tása után ködösítés erdélyiségróí beszélni.
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Napok, éjek, hetek, évszakok
Naplórészletek
A forradalom évfordulója
Nézem a Duna-tévében az 56-os for

radalom évfordulójára rendezett ünnep
ségeket. Jó volt hallgatni, hogy egy szép 
Székely János-verssel nyitottak. Milyen 
jó, hogy Varró Ili és Székely János voltak 
nekem. És rögtön az is eszembe jut, hogy 
Zoli sógorom egy pincében vészelte át a 
forradalmat a családjával, és tüdőgyul
ladást kapott. Nosza, az urammal rögtön 
fölserkentünk, hogy csomagot küldjünk 
nekik. Jött az uram a hírrel, hogy a laptól 
megy valaki Pestre. A Valaki egy újság
író-féleség volt, megbízható munkáskáder, 
műveletlen, korlátolt, tehetségtelen em
ber. Elmentünk a Venera utcai otthonba, 
ahol egy szobában az újságíró ott lakott a 
családjával. A felesége selyem pongyolá
ban ült az ágyon s az újságíró alaposan le
teremtett bennünket: „Markovits elvtárs, 
pont most jövök a Központi Bizottságtól, 
ahol engemet erre az útra felkészítettek. 
Magának hogy fordult meg olyasmi a fe
jében, hogy én ezt a csomagszállítást el
vállalom? Honnan tudjam én, hogy a ma
ga öccse nem holmi ellenforradalmár?” 
Szóval kitessékelt. Útjáról egyetlen sor 
sem jelent meg a napilapban. De ő volt a 
szuperkáder. Aztán jött az uram az újabb 
hírrel, a csomagot ki kell vinnünk a vám
házhoz egy faládikóban. Akkoriban még 
sok magyar élt Bukarestben, s így a vám
ház előtt hosszú sor ácsorgott. Bent a sze- 
ku, a vámoló tisztek, turkálták a csoma
got és szövegeltek: „Nahiszen, táplálják az 
ellenforradalmárokat...” Senki nem mert 
megmukkanni, a lényeg az volt, hogy fel
vegyék a csomagot... És felvették. Otthon 
volt egy régi néprádiónk a szekrény tete
jén. Én egy székre állva próbáltam meg
fogni Budapestet. A Szabad Európa nagy 
nehezen bejött. Innen jutottam hírekhez. 
Bent, a lapnál súlyos hallgatás, mindenki 
mindenkiben besúgót vélt látni. Gondolom, 
akadtak ilyenek is. Az uram egy sorstól 
kisemmizett zsidó volt, aki bátorságból so
se vizsgázott jelesre, s engem is igyekezett 
leszállítani a Földre. A szerepek eleve ad
va voltak. S ez így is maradt.

Sofőrök némasága
Ritkán engedem meg magamnak azt a 

fényűzést, hogy taxiba szálljak. Sokszor 
azért állok el ettől a szándékomtól, mert 
félek a felesleges szövegelésektől. Engem 
az ilyesmi már módfelett fáraszt. Félek 
azoktól a sofőröktől, akik mindenáron hol
mi lelki kapcsolatot akarnak teremteni 
az utasokkal. Naponta hányszor sikerül
het ez nekik? Gondolom, az életrajzukat, a 
mindennapjaikat mondják fel, ami banális 
és unalmas szöveg lehet. Senkit nem érde
kel, hogy ő milyen Don János volt, hogy ő 
milyen jó fia az anyjának, hogy ő milyen jó 
férj, hogy ő milyen rossz férj... Hálás va
gyok a hallgatag, néma sofőröknek. Őrzik 
magukat, s ezáltal én is őrzöm, vigyázom 
önmagamat. Csak semmi felesleges locso

gás ebben az információktól robbanó vi
lágban.

Hallgatózni és szóra bírni
Ez volt az emberekhez fűződő kapcsola

tom egyik alapelve. Vannak, akik azt állít
ják, hogy az újságírás koptatja, elnyűvi az 
embert, megárt a benne lakó írónak. Én 
ezt a vélekedést nem osztom. Csakis az vál
hat íróvá, aki az Isten adta tehetség mellett 
megtanulta alaposan az életet is. Egyszer, 
évtizedekkel ezelőtt, Breazán (a híres ro
mán Davosban) a városi parkban egy pádon 
üldögéltem. Ősz volt, langymeleg, kedves év
szak, a világ tele volt hulló diófalevelekkel, s 
akkor, hirtelen, kétkerekes, kis kocsit húz
va belépett a látóterembe egy kortalan, in
kább idősebb nő. A piacon járt, egy hétre be
vásárolt magának. Vizslatva rám nézett és 
faggatni kezdett: hát magával meg mi van 
itt? Erre én azt feleltem: mi lenne, depresszi
ós vagyok, álmatlanságtól szenvedek. S ek
kor a nő lapátnagy, kidolgozott kezével le
gyintett: álmatlanság, az is valami? Hát 
idefigyeljen, asszonyom, este lenyel egy pi- 
ramidont, s máris alszik... Arra gondolok, 
hogy Romániában a piramidont már nem 
gyártják, Amerikában viszont fabrikálják a 
Tylenolt s ráírják: vigyázat, rákot okozhat. 
S ettől a fenyegetéstől függetlenül a nép ma
rokkal tömi magába a Tylenolt. Egy pasz
tilla marha nagy dózis, 500 mg-os. S most 
újból ősz van, és engem újfent elővesz a dep
resszió. Nem fűinek, a lakásban hideg van, 
s akkor nekem eszembe jut a nő a breazai 
parkból, aki bevallása szerint ápolónő volt 
a helyi tbc. szanatóriumban, ergo tudha
tott valami bölcsességet: „Ha álmatlanság
ban szenved, a piramidon a maga gyógysze
re. Nálam bevált.” Hát ha nála bevált, talán 
nálam is megteszi a hatást.

Saját kútfejemből
Akiről tudok valamit, az a szomszédom, 

akiről nem tudok semmit, az a lakótár
sam, érthető és világos.

Fordítás
Világszerte az úgynevezett sikerkönyveket 

rögtön lefordítják nyolc-tíz nyelvre. Ez főleg 
a prózára vonatkozik. Verset nagyon nehéz 
fordítani. Egyszer valaki megkért rá, mon
danám el a Szeptember végén című verset 
magyarul. Előtte volt a vers román fordítá
sa. Szereplésem végén felkiáltott: szó se róla, 
hogy ez a vers hasonlítana a román fordítás
ra. .. Nálunk Franyó Zoltán volt nagy versfor
dító, még kínai nyelvből is fordított. Mózer 
Pityuval meglátogattuk az aradi Astoria 
szállodában. Az ősöreg költő egy horgolt há- 
lórékliben ült az ágyon és kávézott. Én meg
kérdeztem tőle: és akkor Franci bácsi meg
tanult kínaiul? Franyó Zoltán zavartalanul 
tovább kávézott, brióst ropogtatott melléje... 
A végén élvezettel lenyalogatta mind a tíz uj
ját, és felém fordult: „Kicsi asszonyka, ilyes
mit nem illik kérdezni... A napokban olvas
tam, hogy Tudor Arghezi miként vélekedett 
erről a dologról: aki verset fordít, az ponto

san olyan, mintha fuszeklit húzna egy csont
váz lábára.

Takarékosság.
A nagy ház, amelyben lakom, tele van 

nyugdíjasokkal. Minden ősszel eljátsszák a 
takarékosságot. A próbafűtés után ordítani 
kezdenek, hogy november elsejéig ne fűtse- 
nek. És nem fűinek. Éjszaka szinte sütnek 
a betonlapok, két takaró alatt is didergünk. 
Az öregek megfáznak, felfáznak, reuma-ro
ham veri le őket a lábukról, s elkezdenek 
masszívan gyógyszert szedni. Naponta meg- 
vizitálják a patikát. Délelőtt bekapcsolják 
az aragáz sütőjét, s ott melegszenek fel. De 
boldogan hirdetik: minálunk nincs fűtés, 
mi spórolunk. A házelnök csak bámészko
dik, hogy mekkora a gázszámla. S mi, a la
kók mukkanás nélkül kifizetjük. És egész
ségileg lerobbanva érünk be a télbe. Évek 
óta senkit nem tudok meggyőzni róla, hogy 
gyógyszerekre többet költünk, mint fűtésre. 
Sütő András, ha valamiért nagyon felborzo- 
lódott, azt mondta: ez az, amikor nagy ko
molyan csináljuk a nagy semmit. Neki volt 
igaza.

Ez vajon mit jelent?
Ahányszor a tévében író lép fel, rögtön 

információkat is kapok róla, s rögtön hoz
záfűzik azt is, hogy az illető politikus. Ha 
engem valaha bemutatna a tévé, amire azt 
hiszem, sosem fog sor kerülni, én nem érte
nék egyet ezzel a minősítéssel, én beérem 
azzal: író, esszéíró. Suszter, maradj a kap
tafánál.

Mi szerettem volna lenni?
Kislánykoromban csak ámuldoztam azon, 

hogy játszótársaim mik szeretnének lenni: 
színésznő, balett-táncosnő, hercegnő, cirku
szi artista. És akkor berobbantam én: mo
sónő szeretnék lenni. Ezt a bejelentésemet 
hallgatás fogadta, majd kis társaim ferge
teges röhögésben törtek ki. „A Tóth mosó
nő lesz!...” Volt a Notre Dame zárda udvará
nak a sarkában egy kis épület. Oda vitték 
be az apácák nagy kosarakban a mosott ru
hát, hogy majd kivasalják. Szünetekben ott 
ácsorogtam, és lestem, gyönyörködtem ben
ne, ahogyan az apácák vasalnak. Illatos és 
tiszta volt minden. Az apácák már ismertek, 
nevemen szólítottak, s a fatálcán odahozott 
uzsonnájukból adtak nekem is. Ezeknek a 
fizikai munkát végző nővéreknek fehér íi- 
tyula volt a fején, a tanító nővéreknek feke
te. S akkoriban még faszénnel megrakott, 
nehéz vasalókkal folyt a vasalás művelete. 
Zsikai Boriska, Janka nővér, első tanítónőm 
megérdeklődte, hogy miért ácsorgók a vasa
lószoba előtt. Neki is elárultam, hogy nagy 
dolog a világon a szennyest tisztára mosni. S 
ez világviszonylatban is így igaz. S most, ha 
elgondolkodom írói hivatásom lényegén, el
mondhatom: tényleg mosónő lettem. Mosom, 
öblítem, tisztálom a világ dolgait.

Szívesen, szívből
Felhívott telefonon Hadai G. Klára, a gra

fikus, hogy köszönetét mondjon az ura teme
tésén mondott gyászbeszédemért. Majdnem 
azt mondtam, szívesen, de ez idiótán hang
zott volna, nem illett a pillanat hangulatá
hoz, így hát azt mondtam: szívből tettem.

— HELIKON---------------------

13



HELIKON

VÉGH BALÁZS BÉLA

Páskándi Géza
A hatvanas évek erdélyi gyermekkölté

szetében olyan szabadabb és tágabb hori
zontok is felderengnek, amelyekhez alko
tó és befogadó egyaránt igazodni vágyik. 
A megelőző évtized kollektív ideológiai
esztétikai kánonját felváltják az egyéni, 
az öntörvényű kánonok, ill. a mögöttük 
meghúzódó szabadságeszmények, egy
szerre valósítva meg világnézeti és eszté
tikai paradigmaváltást. Folyamatos meg
jelenésével egyfajta intézményi stabilitást 
jelent az 1957-ben induló Napsugár, amely 
hamarosan az esztétikai és erkölcsi mi
nőséget szolgáló nyitottabb gyermekiro
dalom fórumává lép elő. Munkatársaiban 
ott munkál a szándék, hogy a hivatalos 
politikai és közéleti kurzustól közhelyesí- 
tett, uniformizált témákban is felvillant
sa az egyedit, az egyszerit: „Anya mos, 
apa ás,/ Petinél kalapács,/ Marika kicsi, 
kék/ kötényét leteszi:/ pihen egy kicsi
két” (Szilágyi Domokos: Munka). A kez
deti változások további értékváltásokhoz 
vezetnek: a konkrét eszközértékeket, a 
pragmatikus költészetet esztétikai érté
kekre alapozó metafizikusabb líra vált
ja fel. Az ötvenes évek társadalomépítésé
ről h írt adó információk helyett a hatodik 
évtizedben az esztétikumot keresik a köl
tészet művelői. Ezek a maguk rendjén 
egyetemesebb értékeknek, gondolatok
nak biztosítanak bejárást a gyermekiro
dalomba. Ennek az értékváltásnak a le
hetséges módozatairól vitasorozat indul 
az évtized elején a kolozsvári Utunk és a 
marosvásárhelyi Igaz Szó hasábjain. Az 
irodalom szerepéről folytatott eszmecse
rében egyaránt részt vesznek kritikusok 
és szerzők, arra a következtetésre jutva, 
hogy az irodalom korábbi társadalmi el
kötelezettségét fel kell váltania egyrészt 
az egyetemesebb esztétikai és erkölcsi ér
tékeknek, másrészt az olvasók iránti el
kötelezettségnek. Néhányan eljutnak az 
ideologikum és az esztétikum összefér
hetetlenségének felismeréséig, az irodal- 
miság követelményéig. Állásfoglalásukat 
kiterjesztik a gyermekirodalomra is, ez 
a körvonalazódó másfajta kánon a hetve
nes évekre polifon gyermeklírát eredmé
nyez. A költők lírai eszközeiket a játék, 
az életöröm, a világ újrafelfedezésének a 
szolgálatába állítják. A valóság megisme
résének gyermeki dimenzióival (konkrét 
gondolkodás, szimbólumalkotás, antropo- 
morfizmus, animizmus) olvasóközeli lírai 
szituációkat teremtenek és befogadóköz
pontú gyermekköltészetet művelnek. A 
költők felismerik és tiszteletben tartják 
a gyermekkor sajátos világtapasztalási 
módját, elfogadják azt és megpróbálnak 
azonosulni vele. Költői játékká válik a 
valóság érdek nélküli újrafelfedezése, és 
létrejön Horatius kétféle poétikai elvének 
(docere, delectare) termékeny és hatékony 
kombinációja: a szórakoztatva nevelés.

1 4 -------------------------------------

gyerm ekversei
Ekkor alakul ki az erdélyi magyar gyer
mekköltészet alkotói és befogadói presz
tízse Kányádi Sándor, Páskándi Géza, 
Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár, 
Hervay Gizella, Palocsay Zsigmond, 
Veress Zoltán és Majtényi Erik életművé
ben.

A gyermekverseket író Páskándi Géza 
számára nem bizonyítási kényszer és 
nem menekülés a gyermeklíra, inkább 
maradéktalan beteljesülése annak az ál
talános nézetnek, miszerint a lelke mé
lyén minden igazi költő gyermek marad. 
Nem leereszkedik egy alacsonyabb szint
re (ami sokszor lírai gügyögéshez, a gyer
meknyelv és a gyermeki gondolkodás in
fantilis, nevetséges utánzásához vezet), 
hanem felemelkedik a szabad, előítéletek
től mentes gyermeki lélekhez, azonosul 
természetes naivitásával, és felszabadul
tan, nemzedéki, világnézeti kötöttségek
től megszabadulva közelít mindahhoz, 
amit a huszadik századi gondolkodás a 
gyermeki gyűjtőfogalmával nevez meg. 
Verseiben sorra lebontja a korábbi évek 
funkcionális világmodelljét, a mestersége
sen létrehozott, az egyénre kényszerített 
élettérből eredeti állapotába és természe
tes közegébe helyezi vissza a gyermeke
gyént. Meggyőződése, hogy a mitikus- 
animisztikus gyermeki gondolkodásra, 
szemléletre épülő világmodell felsőbbren
dű bármely ideológiától fertőzött, mes
terségesen működtetett társadalmi vagy 
világrendszernél. Gyermeklírájában visz- 
szatér a költészet arisztotelészi funkciói
hoz (gyönyörködtetés, szórakoztatás) és 
a népköltészet szinkretizmusához. A köl
csönösség sajátos poétikáját teremti meg, 
amikor a klasszikus poétikai és a magyar 
népköltészeti hagyománnyal újítja meg a 
gyermekverset, ill. az így megújított mű
fajban mutatja fel a tradíció vitalitását. 
Ennek a kísérletnek a művészi konkre- 
tizációi a Szebb a páva, mint a pulyka 
(1968), a Tréfás-pipás-kupakos (1979) cí
mű kötetekben olvashatók.

Kortársaihoz hasonlóan Páskándi is 
polifóniára törekszik, a korábbi homoge
nizáló tendencia után több irányba is pró
bálkozik a gyermekvers megújításában. 
A történelmi téma, az erdélyi táj, a szü
lőföld a két világháború közötti transz- 
szilvanizmust idézi. Hasonló megújulá
si lehetőséget lát a népköltészetben, ill. 
annak gyermekműfajaiban (mondóka, 
gyermekjáték, gyermekdal), adaptációit a 
gyermekkor és a folklór közös naiv világ- 
szemléletére alapozza. A hatvanas évek 
neomodernizációs törekvéseihez csatla
kozó Páskándi az abszurdban fedez fel 
újabb önkifejezési lehetőséget. Ez utób
bi nem kizárólagosan és nem konzekven
sen van jelen gyermekverseiben, inkább 
ritka, ám felejthetetlen alkalomként 
(Tündérek szakácskönyvé). A neoavant-

gárd rafinált és szokatlan formai megol
dásait, metafizikusabb világszemléletét 
nem tartotta teljesen összeegyeztethető- 
nek a gyermekköltészet naivitásával.

A bemutatott lírai törekvések egymás
sal keveredve, szimultán módon vannak 
jelen a versekben, komplex versszövege
ket és szövegvilágokat teremtve. Bennük 
kódoltan lelhető fel a befogadás és az azo
nosulás alapfeltétele, és saját mitikus 
gondolkodásával analóg világszemlélet
tel találkozik a gyermekolvasó. Páskándi 
Gézának azok a gyermekversei a legsike
rültebbek, amelyekben a költői világte
remtés észrevétlen, természetes módon 
hat, és semmilyen erőszakolt pragmatiz
mus sem tolakszik a művészi értékek elé. 
Ilyen például a román népköltészetből 
átvett (a költő megfogalmazása szerint 
„tréfás román népköltemény nyomán” lét
rejött) Csodamalom, amely Házasodik a 
tücsök című magyar népdalra emlékezte
ti a gyermekolvasót. A részleges befoga
dói tapasztalatnak az aktivizálásával is 
megtalálja helyét a téma a magyar olvasó 
elváráshorizontjában. Csupán maga a vá
lasztott téma átvétel, minden egyéb (kü
lönösen a megformálás) a költő Páskándi 
invenciója, aki valóságos lírai varázsla
tot teremt a magyar nyelv potenciális ér
tékeiből. Antropomorfizált emlősök, ma
darak és rovarok gyors egymásutánban, 
nélkülözhetetlenségük tudatában sora
koznak fel a versszövegben. A visszájára 
fordított világban nem értük, hanem ál
taluk történnek a dolgok, ők alakítják az 
eseményeket. Szokatlan szerepkörben ál
latok (csóka, kakas, bogár, jérce, szúnyog, 
bagoly, kacsa, tyúk, féreg, légy, ökör, 
pulyka, daru, liba, fakopáncs, túzok, fecs
ke, rigó, szarka, kakukk) tüsténkednek 
a malomban. Az abszurd vershelyzet já
tékos költői megoldások sorozatát indít
ja el, számtalan forrását vonultatva fel 
a verskomikumnak: „A malomban/ liszt 
halomban./ Mi a kő?/ Malomkő!/ Csóka 
farka/ tölt garatra,/ kakas csőre/ tölt a 
kőre,/ két kisbogár/ a zsákon áll,/ ott egy 
jérce,/ nála mérce,/ kasban derce,/ kövön 
korpa,/ árpa porba,/ szúnyog szitál,/ ba
goly pipál,/ kicsi kacsa/ piszkavasa/ ko
torász,/ kelekedik a kovász — / tyúk sza
kács,/ kotkodács!”

Konyhakertben s a kert körül című 
versben a tájleíró hagyományt ötvö
zi a leány- és fiúcsúfoló műfajával, min
tájukra növénycsúfolókat ír. Személyek 
helyett konyhakerti növények (saláta, vö
röshagyma, ribizli, paprika, retek, sós
ka, kapor, tök) válnak céltáblává. A költő 
megtartja a műfaj szerkezeti ismérve
it, nyelvi fordulatait, jellegzetes asszoci
ációit, ha hellyel-közzel módosít is rajta. 
Mindvégig érvényesülési lehetőséget biz
tosít a befogadói tapasztalatnak. Viszont 
a tárgyválasztásban (konyhakert) nem 
mond le az abszurd lehetőségéről, várat
lan vershelyzetet teremtve provokálja az 
olvasói elvárásokat. A versíró sorra kigú
nyolja .jellembeli” gyengeségeiket, fogya-
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tékosságaikat, együtt szórakozva a rig
musokat skandáló gyerekekkel: „Járj a 
kertben s a kert körül,/ mikor a termé
szet örül.// Kis kukac megy kalákába,/ a 
zizegő salátába. // Vöröshagyma irigyli:/ 
pirosabb a ribizli.// Nagy bohóc a papri
ka,/ veres orra, orrlika.// Retkes ez a re
tek,/ mosdani nem szeret.// Úgy áll ott a 
sóska,/ mint savanyújóska.// Ernyőt nyit 
a kapor,/ hogy ne verje zápor.” A pergő 
ritmusú, gyors iramú kerti szemlét rö
vid időre megszakítva elidőz a terebélyes 
töknél, a rövid szentenciázást, a játékos 
klapanciákat felváltja a lassúbb leírás, 
a látvány meditativ feldolgozása, a köl
tő így érzékelteti a valóságélményben be
álló változást. A rövid, kétsoros verssza
kok sorozatát tizenegy sorból álló 
hosszabb leírás szakítja meg, a rí
melést is hozzáigazítva ehhez a 
másfajta valóságmegjelenítéshez, 
a páros rímet felváltja az ölelke
ző rím: „Tülköl a tök, dudál,/ ha
sát kidülleszti,/ virágát szárítja/ 
indáit repeszti./ Kökény könnye,/ 
gyónó gyöngye — / kék sírás./ 
Darvak véje/ száll az égre -  / ir
kalapra/ szépírás.” A verszárlat
ban újra visszatér az eredeti meg
oldásokhoz, ismét pörgősebbre 
vált a ritmus, és újra mozgalma
sabb lesz a vers kép- és rímtech
nikájában egyaránt: „Piros-pörös 
hecserli,/ szomszédait beperli.//
Este tüzes zenebona,/ férjhez 
megy a galagonya.”

A gyermekeknek írt mondó
kéiban a népköltészeti műfajo
kat időszerűsíti Páskándi. A ma
gyar gyermekfolklór gazdag 
mondókaanyagából a naptárver
seket, a gyermekjátékok mondó
kéit, a nyelvtörőket, a kiszámo
lókat hasznosítja előszeretettel, 
megőrizve a műfajra jellemző tö
mörséget, játékosságot, kreativi
tást, nyelvi invenciót. Mondóka 
cím alatt öt mondókát is talá
lunk a Tündérek szakácsköny
ve című kötetben (Mentor Kiadó, 
Marosvásárhely, 2006). Négy állatokhoz 
(varjú, sün, ürge, macska), egy pedig sze
mélyhez köthető. A többnyire hangután
zó és hangulatfestő szavak segítségével 
megjelenített állatfigurák a hallgató-ol
vasó szórakoztatását szolgálják, játék
kedvét elégítik ki. A műfajra jellemző 
pergő ritmus, az ún. mondókaritmus ezt 
a szórakoztató jelleget hivatott felerősí
teni: „Csörr, csörr, csörr,/ varjúcsőr,/ hes- 
segeti három őr,/ kergeti az öreg csősz- / 
csörr, csörr, csörr: csörög az ősz.// Varjú 
csőre/ csip-csup bokrot/ csipked itt-ott:/ 
kipp-kopp, kipp-kopp- / a bögyébe szede
get/ szedte-vedte szemeket./ Csörr, csörr, 
csörr: csörög az ősz.” (Varjúcsó'r). Egy má
sik mondókájábán az elsődleges szóra
koztatás mellett rejtett nevelő szándék is 
fellelhető, ahhoz hasonló, amit dorgálás
ként ta rt számon a pedagógia: „Aladár,

Aladár,/ mért vagy olyan feledér?/ 
Rétesed rögvest megetted,/ ám reggel
re elfeledted,/ tücsköt ígérsz holnap dél
re,/ bogarat se adsz ebédre,/ kérsz, hogy 
visszaadod / kedden,/ várhatja a május
negyven.// Ilyen vagy te, Aladár,/ ígérge
tő feledér — / ki adna egy lyukas húszast/ 
feledékeny fejedért?” (Feledér Aladár). 
Ebben a mondókában a gyermekkölté
szetben ritkábbnak számító megoldásra 
is bukkanhatunk. Az egyik a kancsalrím: 
„Aladár, Aladár,/ ígérgető feledér” -  ezt a 
rímfajtát más gyermekversében is hasz
nálja Páskándi, abból kiindulva, hogy az 
új, az érdekes, a szokatlan ösztönözheti a 
befogadói kreativitást: „Ahol él a szere- 
cseny,/ soha nincsen karácsony,/ de van,

ezer szerencse,/ szerecsenynek naran
csa” (Kancsalvers a szerecseny karácsony
ról). A másik pedig a sorátvitel (enjambe- 
ment): „kérsz, hogy visszaadod/ kedden.” 
A korábbi gyermekköltészeti hagyomány 
(Benedek Elek, Pósa Lajos) a tiszta ríme
ket kedvelte, a verssorok formálásában 
pedig az egy sor -  egy gondolat elvet kö
vette. Ezekkel a formai újításokkal már a 
klasszikus modernek (Kosztolányi Dezső, 
Szabó Lőrinc, József Attila) is kísérle
teztek, majd pedig a modern gyermeklí
ra művelői (Weöres Sándor, Nemes Nagy 
Ágnes, Tamkó Sirató Károly) általánosít
ják. A gyermekolvasót ezzel is megfelelő, 
sőt egyenlő partnernek tekintik a befoga
dásban, gyakran az alkotásban is. A tré- 
fás-pipás-kupakos című nyelvtörő csupán 
kiejtési játéknak tekinthető, szó sincs 
benne valamilyen tartalomról. A cél az, 
hogy a nehezen kiejthető szöveget -  egy

kis gyakorlás után -  hibátlanul elhadar
juk. Páskándinak ebben a mondókájábán 
a szóismétlő nyelvtörők csoportjának jel
lemzőire ismerhetünk: azonos szavak
ból álló szövegvariáció állandó és egyre 
gyorsuló ismétlése, lehetőleg hibátlanul: 
„A nagyapám pipájának kupakja/ nem 
a pipám kupakjának a nagyapja.// Mert 
a pipám kupakjának a nagyapja/ nem 
nagyapám pipájának kupakja!” Ennek a 
nyelvtörőnek a prototípusa a közismert 
Ipafai papnak fapipája van című népi 
mondóka, ez ihlette saját mondóka meg
írására Páskándit.

A költő mondókaparafrázisai azt pél
dázzák, hogy a gyermekköltészetben bár
miről lehet mondókát mondani, pl. a var

jú csőréről, a sünről, Aladárról, az 
ürgéről és a Cirmosról. A mondó- 
kázás képességeket mozgósító és 
alakító kreatív szójáték, szórako
zás, ugyanakkor a nyelvgyakorlás 
is. Komplexitásánál fogva a mondó
kának több műfajjal is vannak kö
zös jegyei: a bölcsődallal, a népi 
(gyerekjátékokkal, a mesével, a nép
dallal. Továbbélteti a folklór szink
retizmusát: testmozgáshoz kötött 
műfaj, dinamizmusa, pergő ritmu
sa éppen ennek a jellegnek a formai 
kifejeződése. Páskándi kortársai kö
zül többen is kísérleteztek ezzel a sa
játosan gyermekirodalmi műfajjal 
(Nemes Nagy Ágnes egész mondóka- 
ciklussal ajándékozta meg gyermek
olvasóit), egyetlen esetben sem ma
radt el az érdeklődés, a mondókát 
a gyermekirodalmi recepcióban si
kerműfajként tartják számon, ben
ne van az óvodai és az elemi oktatás 
tantervében is.

A Hetes vers a népköltészetből is
mert naptárvers műfajának a gyer
mekirodalmi adaptációja. Páskándi a 
műfaj gazdag hagyományából a nap
sorolót veszi át, és a hét napjairól ír 
naptárverset. Megőrzi a folklórműfaj 
formai elemeit. A napsorolók egyik 
kötelező formai kelléke a hét napja
inak kezdőbetűire felelő betűrím (al- 

literáció): „Hétfőre hó, egészség”, „Keddre 
kedvet, szép könyvet”, „Szerdán szűrt, 
szép ruhát”, „Csütörtökön csütörtököt”. 
A naiv népi világfelfogást másképpen el
képzelve, naiv gyermeki világképpel, op
timizmussal cseréli fel: „Keddre kedvet, 
szép könyvet,/ így lesz a nap még köny- 
nyebb,/ mézes-vajas kenyeret,/ Cirmosnak 
meg egeret,/ egérkének mély lyukat,/ 
hadd leljen egér utat!” A mondókák témá
iban a gyermekléthez köthető élmények 
dominálnak: tanulás, iskolai munka, ét
kezés, ruházkodás, játék. A gyermek
kor tapasztalati világát kitöltő közvetlen 
élettények a versben irodalmi tényékké 
minősülnek át, meghatározva az általuk 
létrehozott versvilág természetét. A gyer
mekség mint világ-meghatározó minőség 
a vers egyéb aspektusaiban is jelen van,

» > »  fo ly ta tá s  a  16. o lda lon
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pl. a játékosságban. A nyelvvel és általá
ban a formai komponensekkel történő fo
lyamatos költői játék egyfajta azonosulás 
a gyermekivel. Ez a költői attitűd expli
cite is benne van a versben: „Vasárnapra 
virradóra/ később kelt a csergőóra,/ aztán 
játék, játék, játék -  /új hét, mennyi játék 
vár még!” Páskándi gyermekverseinek ol
vasásakor elsődleges élmény a játék, ill. a 
játéknak a költészetben megvalósuló va
riációi és lehetőségei. Értelmezésünkben 
a játék összetett fogalom, amelynek egy
szerre vannak pszichológiai, pedagógi
ai és poétikai nüanszai. Ez a komplexitás 
teszi alkalmazhatóvá Páskándi gyer
mekköltészetét az óvodai és az iskolai ok
tatásban. Kimeríthetetleneknek tűnnek 
a költő játéklehetőségei: vagy a témával, 
a formával és a nyelvvel játszik, vagy já
tékos vershelyzeteket teremt, de verset 
ír a játékeszközökről is. A Vers Szemere 
szomorú szamaráról szintén a játékle
hetőségek variációira épül. Sokkal több 
ez a gyerekolvasó spontánul megnyilvá
nuló szójátékainál, inkább azoknak ra
fináltabb művészi analógiája. Tobzódó 
szójáték az azonos hangzású szavak
kal, a homonimákkal, a rímmel, a betű
rímmel, valamint a magánhangzókkal. 
Ezek a felsorolt nyelvi játéklehetőségek 
nem szétszórtan vannak jelen a szöveg
ben, hanem egyetlen szószerkezetbe ösz- 
szevonva. A „Szemere szomorú szamara” 
kettős jelzős szintagma úgy vesz részt a 
költő szóvariációs játékában, hogy tagjai 
mindvégig egymás vonzáskörében ma
radnak, saját anyagból biztosítva a sor
végek rímhívóit és rímfelelőit. Ez a szó
párosításon alapuló rímjáték a magyar 
költészetben kevésbé ismert rímfajtát 
eredményez, az ún. mássalhangzós asz- 
szonáncot (a franciák vontre-assonan- 
ce-nak, az angolok pararhyme-nek vagy 
half rhyme-nek, az olaszok pedig conso- 
nanzonak nevezik). Míg a magánhangzós 
asszonánc esetében csak a magánhang
zók csengenek egybe, és a mássalhang
zók teljesen eltérőek (pl. álma-vágja), 
addig a mássalhangzós asszonáncban 
fordított a helyzet: a mássalhangzók tel
jesen azonosak, a magánhangzók pedig 
váltakoznak. Páskándi versében például 
a magashangrendűeket mély hangrendű- 
ek váltják: „Szatmáron élt Szemere/ meg 
a szürke szamara,// Nem eteti Szemere,/ 
szomorú a szamara.// A szamara szomo
rú,/ üti-veri Szemere.// Kehesedik szama
ra,/ s Szemere nem szomorú.// Mit is bánja 
Szemere,/ hogy szomorúi szamara.// Ám 
szomorúit Szemere,/ megdöglött a szama
ra.// Későn lettél szomorú,/ bizony későn, 
Szemere!// Ha Szemere szamara/ nem lett 
volna szomorú,// vidám volna Szemere,/ 
ma is élne szamara.” A szokatlan rímjá
ték újszerű hangzást eredményez, továb
bá váratlan recepciós és megértéshelyzet 
elé kerül a versolvasó. Ezáltal válik érde
kessé számára a verssel való találkozás.

Páskándi játékos vershelyzetet teremt 
akkor is, amikor a játékeszközöket vá
lasztja témaként. Ilyen a Szelíd állatkert 
című verse, melyben játékokkal népesí
ti be virtuális állatkertjét. A „szelíd” ál
latkert lakói közismert vadállatok plüss 
alteregói: az elefánt, a majom, a kengu
ru, a páva csak nevükkel emlékeztet
nek szabadon élő, eleven prototípusaikra. 
Egyébként „Minden békés, semmi zor- 
das,/ sose éhes itt az ordas,/ nem üvölt a 
pávián,/ úgy hallgat, mint hátsó padban/ 
ha nem készült -  / Fábián.” Visszájára 
fordulnak az állatok lényegi tulajdonsá
gai, ezek élőként előnyükre válhatnának, 
ám elesettségükben is szeretetre méltó
ak maradnak, erre különösen odafigyel a 
költő. A karikatúraszerű állatportrékban 
megérezni a portrékészítő szimpátiáját. 
Az (élő és a játék)állatok iránti szeretet- 
ben Páskándi azonosulni tud gyermekol
vasóival és animisztikus gondolkodásuk
kal: „Kenguru hasán, ha szegény,/ saját 
bőrből van az erszény./ Ez meg itt most 
ég a gőgtől:/ az erszénye disznóbőrből” (A 
kenguru).

A Tündérek szakácskönyve című hosz- 
szabb költeménye abszurd vershelyzet
re épül: a tavi béka és a vízitündérek ta
lálkozására, alkalmi társaságára. Ez az 
abszurdoid versdráma (Páskándi Géza 
kedvenc műfaji megjelölése) egyrészt az 
állatmesék antropomorfizmusából, más
részt a tündérmesék varázslatos-mitikus 
jegyeiből tevődik össze. A helyzetből fa
kadó abszurditást tovább fokozzák azok 
az emberi érzések és érzelmek, amelyek 
etológiába oltva teremtenek fonák hely
zeteket. Hiszékenysége és butasága em
berien esendővé, szimpatikussá teszi a 
gyermekolvasó számára a tündérek előtt 
ágáló, hamis illúziókat kergető varan
gyot: „S fejét attól kezdve törte,/ sütniva- 
lóját gyötörte,/ hogy miféle állatfajta/ le
het ez a táncos, lebke,/ s ni, hogy leng a 
ruha rajta.// És a buta, baksi béka/ azt 
hitte, hogy kutykuruttyra,/ az ő csudás 
énekére,/ táncol azok pereputtya.” A va
rangy tulajdonságai (csúnyaság, buta
ság, hiúság, kicsinyesség) a közönségest, 
a tündéreké (szépség, báj, könnyedség, 
kecsesség) pedig a fenségest sugallják 
esztétikai minőségként a befogadásban. 
Recepcióesztétikai szempontból kimutat
hatók a már említett kettős műfaji (fa
bula és varázsmese) világképnek, ill. a 
gyermekolvasó alakuló világképének a 
közös karakterjegyei: mitikusság, szim
bolikus jelleg, animizmus. Mindhárom 
az egységes (mesei és gyermeki) valóság
kép szerves komponense. A titokzatos ví
zilények, az elvarázsolt láplakók a va
rázsmesék és a lápmondák alakjai, akik 
szerencsétlenséget, pusztulást hoznak az 
útjukba kerülőkre. A költő tovább élte
ti ezt a hiedelmet, az ősi tündérmítoszt, 
ezzel egyidőben a befogadónak a mese
olvasással szerzett olvasói tapasztalatát: 
„szép tündérek/- tavirózsa-szirmon él
nek -  / táncra kelnek zizge sások/ élén,

s jönnek újra mások/ gyöngyrajokban.” 
A vers mítoszőrző és mítoszteremtő as
pektusait erősíti a népi gyógyászatból is
mert ráolvasás-parafrázis. A javasasszo
nyok bájoló szövegeit vagy a varázsmesék 
boszorkányreceptjeit modellező tündérek 
szakácskönyve egyben a vers legművé
szibben megírt részlete is: a sorvégi és a 
belső rímek (alliterációk) „tündéri” vari
ációja, a zöngés mássalhangzók (különö
sen a nazálisok) és a mély magánhang
zók monoton, búgó zenéje, duruzsolása 
felerősíti a szöveg mitikus erejét: „Fond 
finom hold hulló szálát,/ vedd ínyedre 
kormos éjjel./ Harmat hamvát fogd fo
gadra,/ nyelvecskéddel mállaszd széjjel./ 
Bibés barkát hints borodba,/ fodor fel
hőt igyál rája,/jácintot nyelj, rágj szelecs- 
két,/ hámozd hamuval tisztára,/ mindet 
sózd meg, fűszerezd meg/ színszagával 
friss füveknek -  /ám az első fogás már 
ma/ legyen: vízben csillag árnya.” A vers 
szövegének animisztikus jegyeiben szin
tén a varázsmese és a gyermekolvasó kö
zös világszemlélete nyilvánul meg, pél
dául a „fellelkesített”, a megelevenedő 
vízi növényzet a klasszikus görög tragé
diák kórusára, az erkölcsi szentenciákat 
megfogalmazó közvéleményre emlékeztet 
bennünket: „csak a csomós/ káka/ látta,/ 
a szipirtyó/ öreg szittyó,/ zsémbes zsom- 
bék,/ susu sás,/ nádi szellő suhogás.” Az 
egész versben érzékelhető az animizmus 
jelenléte, hol felerősödve, hol elhalványul
va. A béka jellemrajzában a fabulák ha
gyományos antropomorf ábrázolását (az 
emberi nyelven történő megszólalást, az 
emberi viselkedést és gondolkodást) ki
egészíti a belső, lelki folyamatok, törté
nések megjelenítése: „Fonta, fonta, egyre 
fonta/ -  persze, csak úgy alattomba -  / a 
holdsugár mézes szálát,/ s nyalta utána a 
száját./ Rágta, rágta a harmatot/ -  szá
molt közben hatvanhatot —,/ kóstolgatta 
szirom szagát/ — közben biztatgatta ma
gát - ,/ elnyelt árnyat, falt szelecskét/ -  
közben hideg rázta testét - ,/  csámcsogott 
a csillagokon/ -  tőle nem vették ezt zokon 
- ,/  szívta színét hars füveknek,/ s jó lett a 
bőre — üvegnek...”

Páskándi Géza felnőttek számára írott 
verseinek kipróbált retorikai eszköze
it adaptálja gyermeklírájába. Ezek mel
lett további költői invenciókkal, poétikai 
újításokkal próbálkozik, ennek egyik si
keres megvalósítása az általunk elem
zett Tündérek szakácskönyve című kötet. 
Egyfajta művészi tisztelgés ez a gyermek
olvasó előtt, különösen annak számított a 
hatvanas években, amikor a kötet versei 
először láttak napvilágot. A gyermekvers 
címzettje nem lebecsült, hanem megbe
csült partnere a költőnek, aki újabb be
fogadói perspektívákat, olvasói horizon
tokat teremtve a költői értékek régióiba 
emeli olvasóját. Ezekből a perspektívák
ból megítélve Páskándi gyermekversei
nek értékteremtő és ízlésformáló erejük 
és kisugárzásuk van az erdélyi és az ös- 
szmagyar gyermeklírára.
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GÁL ANDREA

Románia,
ezredelő
Florina Ilis sokoldalú szerző, eddigi 

publikációi között van haikukötet, esszé, 
dráma és négy regény. Első' három regé
nye meghatározó keresztény mítoszok át
dolgozását, kortárs világunkba való át
helyezését, újragondolását hajtja végre, 
ráadásul olyan eró's pretextusokból ki
indulva, mint Rubens Levétel a kereszt
ről vagy Caravaggio Máté elhívása című 
festménye. A Coborârea de pe cruce (2001 
-  Levétel a keresztről) és a Chemarea 
lui Matei (2002 -  Máté elhívása) mind
azonáltal nem vallásos jellegű szövegek, 
hanem olyan regényvilágok, amelyek az 
„itt és most” tapasztalatát meghatározó 
keresztény archetípusokkal vetik össze. 
Hasonló módon építkezik Ilis „sztárregé
nye”, a sokszorosan díjazott Cruciada co
piilor, amelyet a Jelenkor 2009-ben adott 
ki magyarul, Koszta Gabriella fordítá
sában. A magyar változat címe Gyerekek 
háborúja lett, ami nyilván megfosztja a 
címet jelentésének egyik legfontosabb 
összetevőjétől, annál is inkább, hogy Ilis 
regényeinek mintegy kulcsa is a cím, nem 
kizárólagos jellegű, de kiemelten fontos 
javaslat a szöveg értelmezésére. A gye
rekek keresztes háborújának képzete így 
sokáig nem fordul elő a könyvben, amíg 
a gyerekek által meghódított vonatsze
relvény tényét a média el nem kezdi ér
telmezni, és egy újságíró nem asszociál 
a 13. századi keresztény legendákra. De 
menjünk tovább, hiszen a regény a leegy
szerűsített magyar címével együtt is ma
gával ragadó olvasmány.

Ezt a regényt, a trilógia harmadik ré
szét meghatározó keresztény mítosz tehát 
az a szóbeszédekből és egymásnak ellent
mondó híradásokból összeálló, 13. száza
di eseménysor, amelyet a gyerekek ke
resztes háborújának neveznek. Lényege, 
hogy egy német vagy francia kisfiú láto
másai számos gyereket meggyőztek ar
ról, induljanak el a Szentföld felé és vív
ják ki békés eszközökkel a kereszténység 
győzelmét. A csapat aztán, valahol útköz
ben, eltűnt — hajótörést szenvedtek, éhen 
pusztultak vagy rabszolga-kereskedők 
kezébe kerültek. A tenger mindenesetre 
nem nyílt meg előttük, ahogyan a látomá
sok megjósolták. Florina Ilis regénye ezt 
az alapmítoszt egy, Kolozsvárról a ten
gerpart fele tartó vakációs különvonatba 
helyezi át, amelyen majdnem kizárólag 
gyerekek utaznak, elemisták és gimna
zisták. Tanáraik mellett egy atipikus ka
masz is kíséri őket, az utcán nevelkedett 
és a hatalmi struktúrákat ott megta
pasztaló Caiman, a szőke cigánygyerek, 
aki ráadásul egy hírhedt bukaresti jós
nő unokája, egy nyomorék asszony fia, és 
arra készül, hogy megszerezze a csator
nák népének irányítását a fővárosban. 
Korunk megbélyegzettje és kiválasztott
ja, sugallja a könyv.

Caiman fejében lassan megfogan a 
gondolat, hogy a gyerekek átvehetik a

hatalmat a vonat felett, hiszen szám
beli fölényük elsöprő, hozzáértésük pe
dig, hála a számítógépes játékoknak és 
az akciófilmeknek, legalábbis megfele
lő szinten van. A hatodikosokban és he
tedikesekben pedig sikerül homályos, 
töredezett, de mindenképpen heroikus 
motivációt kiváltani arra, hogy a kísé
rő felnőtteket bezárják az egyik fülkébe, 
a mozdonyvezetőket pedig késsel fenye
getve rábírják, hogy az ők akaratuknak 
engedelmeskedjenek. Az ők akaratuk -  a 
történetben itt érkezünk el az egyik for
dulóponthoz, hiszen merészségük és pre
cízen megtervezett, majd hatásosan ki
vitelezett támadásuk a felnőttek világa 
ellen nyílegyenesen vezeti őket előre, de 
nem tudni, hová. Maguk a gyerekek sem 
tudják, úgyhogy amikor Posada mellett 
megállítják a szerelvényt, hogy az akció
filmek narratívájának megfelelően kö
veteléseiket eljuttassák az illetékesek
hez (úgy látják, hogy a román parlament 
és a kormány lehetne ez), akkor hirtelen 
még mélyebben belehullunk a gyermeki 
imagináriusba. Hiszen ha eddig a tör
ténet hétköznapi logikával is követhető 
volt, ezen a ponton láthatjuk, hogy a gye
rekek világa nagyon messzire esik a va
lóságostól: egyik száz üveg csokikrémet 
kér, a másik Harry Potter varázseszkö
zeit, a harmadik pedig anyukája vissza
térését -  mindezt a kormánytól. Csak 
Caiman követelései hasonlítanak vala
mennyire az általa egyébként legkevés
bé ismert akció-narratívához: az árvák 
elbocsátását kéri az intézetekből, illetve 
emberi körülmények biztosítását sors
társai, az utcagyerekek számára. A hite
lesség számtalan eszközét bevető regény 
tehát a valószerűség és a szürreális láto
másosság között ingadozik, hiszen min
den jelenete, szereplőinek minden gesz
tusa és szava, a kontextusból kiragadott 
helyszínek már-már realisztikus pontos
sággal vannak felépítve, az összhatás 
mégis álom- és lidércnyomásszerű.

A realisztikus hatás egyik fő összete
vője a szabad függő beszéd, amely lehető
vé teszi, hogy a narrátor hol ennek, hol 
annak a szereplőnek a meglátásait, pilla
natnyi vagy időben elnyúló tapasztalatait 
közvetítse. Florina Ilis ilyen vonatkozás
ban (is) nagyon szépen, mondhatni mes
terien dolgozott: rengeteg szereplő szólal 
meg az 566 oldalon, és mindeniknek pon
tosan meghatározza a profilját. A szabad 
függő beszéd mozaikszerűen mutatja be 
és cselekedteti a szereplőket, s ugyanak
kor a cselekmény központi szálának ér
telmezését is nyújtja. A regény egy másik 
szerelvényben kezdődik, amelyben együtt 
ül egy hiszékeny, az ezoterikus tapaszta
latokra hajló nő, egy élestollú, objektivi
tására büszke újságíró, egy tökéletessé
get kereső üzletember, egy kivándorolni 
készülő orvosnő, egy.... Ok mind része
sei lesznek valahogyan az elrabolt vonat 
történetének, mint ahogyan az egyelőre 
egymással párhuzamosan megjelenő szü
lők és gyerekek is. A regény világát az
tán ez a sokféle perspektíva alkotja meg, 
amely talán a filmes „beszélő fejek” tech
nikához hasonlít leginkább.

A beszélő fejek pedig fokozottan aktuá
lis referenciális utalásokat tesznek, sok-
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kai aktuálisabbakat, amint ahogyan azt 
a vaskos regények esetében megszoktuk. 
A könyv pontos idő- és környezetkoordi
nátákat ad meg: a mobiltelefon már el
terjedt, de még nem annyira hétközna
pi eszköz, hogy minden tanárnak legyen; 
a Harry Potter már a romániai gyerekek 
számára is kollektív élmény; a vonat el
rablását egy újabb (1989-es) forradalom
ként, újabb bányászjárásként, az arab 
terrorizmus újabb csapásaként értelme
zik. És világosan látjuk a kolozsvári vagy 
a brassói peronokat, a nyomorúságos po- 
sadai állomást, Kolozsvárra (egy gyerek 
temetésére) visszatérve pedig a főteret a 
könyvesbolttal, a cukrászdával, szállodá
val, a Mátyás-szoborral. így még inkább 
felhívhatja olvasójának figyelmét arra, 
hogy kortárs társadalmunkban jár.

A könyv tehát éppen azáltal jellemzi 
az ország szociális, közgondolkodásbeli, 
politikai, adminisztratív helyzetét, hogy 
valószerűtlen helyzetbe hozza annak sze
replőit. A gyerekvonat elrablásáról pedig 
kiderül, hogy mégiscsak valószerű, hi
szen a körülmények, amelyek ehhez az 
eseménysorhoz vezettek, nagyon is hi
telesek. Egészen addig mennék, hogy a 
Gyerekek háborúja mintegy ál-dokumen- 
tumregényként is értelmezhető. „A körül
mények, melyek ide vezettek” egyébként 
túlnyomórészt pszichológiaiak, de a szö
veg fel-felvillantja azt is, hogy mi formál
ta a gyerekek, szüleik és egyáltalán a ro
mániai emberek gondolkodását ilyenné.

A gyerekek keresztes háborújának 
története mellett a másik meghatározó 
intertextus William Golding A Legyek 
Ura című regénye, amelyet leginkább 
a gyerekek önrendelkezése lehetősé
geinek és torzulásainak kutatása állít 
Florina Ilis regényével párhuzamba. De 
ugyanakkor utalásszerűén jelen vannak 
» » >  fo ly ta tá s  a  18. o lda lon
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> » »  fo ly ta tá s  a  17. o lda lró l 
mindazok a szöveges, filmes vagy számí
tógépes alkotások, amelyek a vonat gye
rekeinek imagináriusát befolyásolják. A 
regénynek ezt a mozzanatát találom kü
lönösen értékesnek: az én olvasatomban 
azt boncolgatja, hogy miben lehetnek má
sak a mostani gyerekek, mint más korok
ban voltak. Erre egyik lehetséges válasz, 
hogy, bár a gyerekek mindig is gyakor
lottak voltak a képzeletbeli és valósá
gos kategóriái között kirajzolódó határ
vonalak átjárásában, a mai tizenévesek 
ezt minden eddigi kornál fokozottabban 
gyakorolják. Ennek egyik oka, a regény 
szerint, az egyre inkább materializáló
dó imagináriusban kereshető: a számító- 
gépes játékok és némiképpen a filmek is 
olyan illuzórikus világokat teremtenek, 
amelyek eltörlik önnön medialitásukat, 
térben és időben jelenvalóként, egyszer
re több érzékszervvel megtapasztalható- 
ként mutatkoznak meg. Ami, a régebbi 
nemzedékekhez képest másként alakít
ja ki a gyerekek felfogását a valóságos 
és képzeletbeli kategóriáiról. Ikonikus 
értékű a kolozsvári ikerpár, Romulus és 
Remus története, akik, bár anyjuk a vo
naton van, a kísérő tanárok között, soká
ig nem gondolnak arra, hogy mi történik 
vajon vele. Mintha elszakadnának a va
lóságtól, pontosabban mintha egy pár
huzamos valóságba szakadnának -  aho
gyan a többi gyerek sem veszi komolyan 
azt a lehetőséget, hogy akár meg is sebe- 
síthet valakit a talált puskákkal. Csak 
akkor kezdenek el aggódni, amikor az ik
rek közül az egyiket véletlenül lelövi egy 
őrködő negyedikes. De ekkorra már más 
visszafordíthatatlan események is meg
történnek, amelyeknek sodrában a gye
rekek egy része csak akkor adja fel a 
képzeletbeli és valóságos harcot, amikor 
már többen meghalnak, megsebesülnek 
és a vakációs vonat egy ellenőrizhetet
len hangyabollyá válik, ahol utcagyere
kek, rablóbandák és a presztízsüket féltő 
iskolások egyaránt valami őrült harcba 
szállnak a felnőttek világával, egymás
sal és önmagukkal.

„Bocsánat, uram, mi az a mennyország? 
Vajon a google-on megkereshetem search- 
csel?! És miért kell Rominak odamennie?” 
-  a Romulus temetését Remus szemszögé
ből látjuk, és ugyanakkor abban a felis
merésben is részünk van, hogy ennek, az 
interneten és a televízión felnőtt tudatnak 
más típusú referenciái vannak, mint aho
gyan azt szokványosán egy, ikertestvérét 
gyászoló gyerektől elvárnánk. Eminem- 
kazettát és alkaline elemekkel felszerelt 
lejátszót csempész a koporsóba, és ezeken 
kívül fontos még az auto-reverse beállítás.

Sokrétű könyv ez. Nem biztos, hogy 
mindenütt egyet tudunk vele érteni, mi
vel azonban minden szempontból kortárs 
világunk értelmezését nyújtja, érdemes a 
könyvvel együtt elgondolkozni. Ha bele
megyünk néhol igen kényelmetlen kérdés- 
felvetéseibe, messzire juthatunk a töpren
gésben.

Florina Ilis: G yerek ek  h á b o r ú 
j a .  Jelenkor, Pécs, 2009. Fordította 
Koszta Gabriella

UNGVÁRI LÁSZLÓ ZSOLi

M eztelenül
Ahogy a citromsárga nyár 
hajtincset lenget a szélben, 
s az idő az arc fölött megáll, 
úgy él ez a mese vétlen.

Kastélyt építek fellegekből, 
hol lakhatunk, ha szoba nincs, 
aprócska, lengő pipacsernyőn, 
nézve, hogyan ju t át a kincs

víz fodrán, lélekben, valakin. 
Augusztus így száll el felettünk, 
míg nő a láz és eltörpül a kín, 
aranyládánk noha végleg eltűnt.

Mondd, hogyan becézzelek?
A szó galambként ellebeg.
Kellesz nekem hétköznapokon, 
midőn fehér éjed ellopom,

hogy légy velem, ha félelem 
kiáltoz bennem, mint a szél, 
hogy tiszta ruhát végy nekem, 
ha hallgatok s a húr beszél.

Várd ki a percet nélkülem. 
Szótlan a vers, a gyorsütem, hogy 
kimondjalak, ha part szakad, 
s szétgurul számban a szavad.

Légy velem, ha arcul csap a csönd, 
s magányom fekete függönyén 
a rézcsőrű holló beköszönt.

Rövidül a nappal, s éjek küszöbén 
meztelen várlak, idézlek én.

2008. január 22.

Alkonyt szobák
Szívkamrákban doboló ütemen 
pörgetnek lazító istenek. 
Suhanhatnék a Jeges-óceánon, 
de nincs kabátom s fázom.

Behordok mindent, mi megmaradt, 
nem feledem soha, ami volt.
Idézem fényképről magamat. 
Logikát, mit betakar a gond.

Vaku villan. Józanságra int, 
hogy utazzak menetrend szerint.
De van-e út, mely járható?
Ez az, mi sohasem tudható.

Jössz velem? -  ím, kérdezem.. 
Kísérsz mézillatú nyárban.
Futsz-e velem lepke-réteken, 
kutatsz-e fényt a szárnyban?

Most hull a lengő, halk eső, 
időtlen magányból visszajő 
az eltévedt csontváz-lovas, 
koppan ezüst patkóján a vas.

Alkonyulunk szobákba, 
hol nincs meleg, se víz, 
csak én és egyetlen árva, 
ki szorongva mindig visszahív.

Torony nő fekete földből.
Lassan az égig ér a gömb, 
mely földgolyóként odafönn 
világot gyúr az istenekből,

kik hallgatnak, tétlen ülve, 
zongoránál, zenébe menekülve...

Ábráik kutatják csillagjósok, 
meg nem fejthetik, mi titok volt.

2008. január 27.

B olygózuhanás
Ahogy kibomlik ez a lassú év, 
űzöm magam, mint aki vét. 
Surran sok hangszalag feketén, 
áldásos, gyönyörű tűz-zeném.

Belobog egy kendő fehérje 
a csillogó, kiürült vidékre, 
őz fut a hóban dobogva 
Ráverek fekete dobokra.

A vonaton mindig elrohan 
az idő, ha végleg odavan.
Sín sziszeg hideg ezüstben.
Ne hajlíts kötelet fölöttem.

Dübörögve siklik ki a Föld, 
idegpályát bejárni dühöng.
Nem szállók fel hószín repülőn, 
ha rám üt a világ szédülóh.

S te merre menj? Kozmosz visz 
messzi e téli délutánon.
Az Antarktiszon kiárad a víz 
a Nap gyűrűzte sávon.

Virradj! Gombold magadra élted. 
Nézz könyvtáradra, őrzi sok éved. 
Ma bolygók hullnak, s az almafa 
fölötted tán még védőn vallana.

Az arc fonákja, akár a tű, 
elfojtott hangú hegedű.
Kilépsz a csöndbe. Ég veled. 
Alattad zúgó tengerek.
P2008. január 20.

Deák Ferenc grafikája
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[...] Nem csak a témák, a jelenetezés vagy a hangulat 

terén, de nyelvi formái révén is kapcsolódnak Kosztolányi 
korai cikkei a századforduló irodalmához. Jellemzó' a sze
cessziós jelzóhalmozás. Jégarabeszkek című írásában 
Kosztolányi „a felületes, parfümös, gyönyörű élet”-ról be
szél. A Két professzor című cikkben így fogalmaz: „Egy 
halvány, rózsás reménysugár jelenik meg a nehéz sóha- 
jos betegszobák fekete ablakán.” Kosztolányi szívesen él 
a szecesszió indázó mondatszerkezeteivel: „a pamlag sod
ronyai zengenek, édesen, fájóan csengenek, Schumann- 
dalokat énekelnek” (Nyaraló bútorok)-, „Repülni, repül
ni -  zengi valami bennük -, érezni a rohanás mámorát, 
a szikár fiatalság izmát, s az életről csak annyit tudni, 
hogy nő van a karunkon, és szép, az irodalomhoz csak 
annyit érteni, mint az a fiatal főhadnagy, aki minden év
ben megveszi a kis füzetkét, melyben legyezőversek és 
képeslap-üdvözletek vannak.” (Jégarabeszkek).

A jelzőhalmozás vagy az indázás megjelenésénél még 
fontosabb, hogy a korai publicisztikai írások a század- 
forduló perfekcionista hagyományához is kapcsolódnak. 
Kosztolányi, aki a költészetet az emberiség anyanyelvé
nek tekintette, s így metafizikus fölénybe helyezte a pró
zával szemben, a következőt állította publicisztikai írá
sairól: „Cikkeim fontosabb részeit előbb versben írtam 
meg, aztán, hogy rajta ne kapjanak a turpisságon, le
szereltem a ritmust, óvatosan áttettem prózára”. Hogy 
valóban így történt-e, nem tudjuk, de mindenképp na
gyon érdekes az a gondolat, amely értékesebbnek mu
tatja a verset a prózánál, és ugyanakkor azt is megen
gedi, hogy a próza is ilyen nemes eredetű legyen. Ebben 
Kosztolányi a századforduló perfekcionizmusához kap
csolódik. A szimbolistáknál ugyan elsősorban a vers per- 
fekcionizmusának volt kultusza, de nem zárkóztak el at
tól a gondolattól sem, hogy a próza is egyenértékű lehet a 
költészettel. A perfekcionizmust legtisztábban Mallarmé 
pontszerű, minden fölöslegtől megszabadított, szónokias- 
ságtól mentes, zenei hatású versei képviselik. A perfek
cionista vers alkotásmódjáról írva Mallarmé kiemelte a 
„hatékony számítás” fontosságát, és azt is, hogy a köl
tőnek gondoskodnia kell róla, hogy a versnek ezt az „in
tellektuális tartószerkezeté”-t elrejtse. Ez az elv a próza 
esetében is érvényesíthető: „A prózának nevezett műfaj
ban is ott van a vers” -  írja Mallarmé. József Attila híres 
szalagút-hasonlatában is megfogalmazódik a perfekcio- 
nizmus elve, versre és prózára egyaránt vonatkoztatva. 
József Attila az igazi formaművészetet a mű egyes moz
zanatainak olyan váltogatásában látja, amelynek során 
megszűnik ezeknek a mozzanatoknak a különállósága. 
„Hasonlattal élvén, a formaművész kézen fog egy isme
retlen tájon, egy ismeretlen hegy lábánál. Szallaguton ve
zet fölfelé, egyre szűkülő körökben. Az első lépésre is tá
jat látunk. E tájra azonban a szallaguton fölfelé haladván 
észrevétlenül másik táj terül, hiszen közben északról ke
letnek, majd pedig délnek és nyugatnak megyünk. De így 
visszajutunk újra északra. Ekkor már föntebb vagyunk, 
de ugyanarra tágul szemünk, amire egy körrel lejjebb és 
mégis mást látunk. Most egyetlen pillantásra fölfogjuk 
mindazt, amit előbb északról és részben észak-keletről 
meg északnyugatról szemléltünk. Fönn az ormon azután 
egyszerre nézhetünk a szelek minden iránya felé és ki-ki 
annyit lát, amennyi szeme van. A csupaszem utas egyet
len metszetlen kör közepén találja magát, egyívű éghajlat 
alatt. Csak maga az ösvény tűnt el a növényzet között.” 
József Attila erre a perfekcionista alkotásmódra példa
ként Kosztolányi prózáját hozza fel, amelyet „a legszebb 
magyar prózaiként értékel. [...]

FUCHS ANNA: A századforduló irodalm iassága  
Kosztolányi korai publicisztikai írásaiban. Tiszatáj, 
2010. m áju s, 5. szám .
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ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK

ÁTVÁLTOZÁSOK k orát éljük?
Egyetlen dolog változatlan a 

világon: a VÁLTOZÁS. A világ 
örökösen változik — mondogat
ják unos-untalan, de senki sem 
hiszi igazán és senki sem örül 
neki. Mert inkább lassú átala
kulásra van teremtve a szerve
zetünk, és nem hirtelen válto
zásokra. De manapság szinte 
pillanatonként vág fejbe vala
mi eszeveszett változás. Ez már 
nem is csak VÁLTOZÁS, hanem 
teljes ÁTVÁLTOZÁS. A dolgok 
ellentétükbe csapnak át, hogy 
még annak a másodpercnek a 
töredékében valami mássá vál
janak, vagy visszaváltsanak 
korábbi önmagukra, elhitetve, 
hogy ez már új. Óriási szem
fényvesztés kerít minket hipno
tikus álomba: már alig érzékel
jük a VALÓSÁGOT. De mi is a 
valóság ?!

József Attila Forduló c. versé
nek kezdősorai jutnak eszembe: 
„Változások nehéz szagát görge
ti a szél, / vincellérek enmagu- 
kat ütik csapra már / enmagu- 
kat köszörülik ifjú harcosok / s 
az elásott tojásból is / kibúvik és 
égre száll a madarabb madár.”

A vers is, mint annyi min
den a 20. században, filmsze
rűen pergeti a gondolatokat, 
a meghökkentő fordulatokat a 
„változások nehéz szagától”, az 
„elásott tojásból” fantasztikus 
vízióján át a „madarabb madá
rig”. A második versszak még 
tovább feszíti az átváltások há
lóját: „Most az órák mutatói ven
tillátorok, /jó  földünk az óriási 
lendkerék, / mely most minden 
kart-kereket szédületbe ránt. / 
Szándékaink -  széles -  szíj jak -  
/ megölelik s úgy rohannak or- 
szágút-iránt.”

Új század indult nemrégiben, 
de csak a naptárban, a 20. szá
zad sem kezdődött 1900-ban. A 
zenében semmiesetre sem. Az 
igazi új zene a század második 
felének szülötte. Az utolsó nagy 
romantikus, Richard Strauss 
1949-ben halt meg. A dodeka- 
fónia is az atonalitással együtt 
a romantika szülötte. A telje
sen új, az elektronika felhasz
nálásával kezdődött a zenében. 
Ez pedig az ötvenes évekre esik, 
legalábbis világjelenségként. 
Nyugodtan gondolhatjuk, hogy 
a 20. század a zenében 1950 kö
rül veszi kezdetét. Ha száz évet 
adunk a 20. századnak, akkor 
2050-ben ér véget, és kezdődik 
az igazi 21-ik század.

Azok a nehéz (át)változások, 
amelyekből majd megszületik 
negyven év alatt a 21. század,

már most elkápráztatnak ben
nünket. Csak kapkodjuk ide- 
oda a fejünket és szinte alig ér
tünk valamit mindabból, ami 
velünk és körülöttünk történik. 
Nézem, hallgatom az egyik tv- 
hangversenyt. Klasszikus re
mekművet játszik három ki
váló fiatal szólista, kíséri egy 
rutinos, jó zenekar, és egy lel
kes fiatal karmester önti ma
gából a felszabadult energi
át. Pillanatig villan fel előttem 
a kép és hang, s a begyakorolt, 
műsorkereső reflexem már to
vább is repíti az adók sorát, de 
az a pillanat visszahúz, és meg
keresem a hangversenyadást. 
Élvezettel hallgatom. Valóban 
rendkívüliek, azaz ilyennek 
kellene lennie minden művé
szi produkciónak, hiszen egyéb
ként csak üzemeltetik a hang
szereket: gépiesen, lélektelenül. 
Még a tapsorkánt is „meghall
gatom”. Megérdemlik, hogy én, 
a távoli tv-néző is megtiszteljem 
őket azzal, hogy részt veszek az 
ünneplésükben. Annak rend- 
je-módja szerint ráadással kö
szönik meg a szűnni nem akaró 
tapsokat. A klasszikus remek
mű után valami hasonlót várna 
az ember, de nem kis meglepe
tésemre egy afféle könnyű-ko
moly, jazzes beütésű szám kö
vetkezik.

Kisvártatva megjelenik a fel
írás: PIAZZOLA. Ilyen is van 
-  könyvelem el a fantasztikus 
ÁTVÁLTOZÁST. Mert az elő
adók mozgásukban is átválta
nak egy másik világra. Tetszeni 
akarnak annak a MÁSIKNAK. 
A ráadás végén még nagyobb 
a tapsvihar. A közönség meg
értette, hogy őket kényeztetik 
az előadók. De ha ilyen zenével 
kell őket még jobban megnyer
ni a zenének, akkor miért nem 
éppen ezzel kezdték a hangver
senyt? Minek és kinek is kellett 
a klasszikus remekmű? A kérdé
seimre én is sok(k)-féle választ 
tudok adni, aszerint, hogy hon
nan is közelítem meg a jelensé
get. Ez az átváltás-kényszer az, 
amely a „vesztünket” jelzi: MIT 
HISZÜNK, KINEK HISZÜNK? 
MIBEN KAPASZKODUNK 
MEG? Az átváltozások másod
percmutatóinak ventillátorában? 
A költő szavaival: „mintha min
denki utazna s üres a vonat, / ki
áltások raknak csöndből külön 
halmokat, / üstökös hull, bútor 
roppan, / gőgök álla szemlesütve 
mellükhöz tapad.”

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Júniusi évfordulók
16

1 — 230 éve született Kari Clausewitz német katonai író
385 éve halt meg Honoré E’Urfé francia író 17
335 éve született Scipione Francesco Maffei olasz író 18

2 -  35 éve halt meg Scarlet Calimachi román publicista 19
110 éve született Thomas Hardy angol író 20
270 éve született Domitien Aldone Sade francia író

3 -  85 éve halt meg Camille Flammarion francia tudós 
160 éve született Sami Frashéri albán író
40 éve halt meg Giuseppe Ungaretti olasz költő 21

4 — 135 éve halt meg Eduard Mörike német költő
5 — 185 éve született Felicjan Falenski lengyel költő

170 éve született Leon Negruzzi román író 22
6 -6 0  éve halt meg Bánffy Miklós író 23

135 éve született Thomas Mann német író
7 -  170 éve született Samson Bodnărescu román költő

30 éve halt meg Henry Miller amerikai író 24
8 — 140 éve halt meg Charles Dickens angol író
9 -  235 éve született Georg Friedrich Grotefend német tudós
10 -  430 éve halt meg Luis de Camoes portugál költő 25

130 éve született Kaffka Margit
250 éve született Vargasy Poncé spanyol író 26

1 1 -6 0  éve halt meg Stephen Luduş Gwynn ír költő 27
12 -  460 éve halt meg Cristóbal de Castillejo spanyol költő 28
13 -  460 éve halt meg Veronica Gambara olasz költőnő 29 
14-135 éve született Ion Dragoslav román író
15 -  135 éve született Drasche-Lázár Alfréd író 30

90 éve született Marosi Péter kritikus 
130 éve született Roska Márton régész

-  85 éve született Anatol E. Baconsky román költő 
40 éve halt meg Elsa Triolet francia írónő

-  200 éve született Ferdinand Freiligrath német költő
-  170 éve született Daniel Bachát szlovák író
-  130 éve született Johann Sigurjónsson izlandi író
-  135 éve született Constant Cantili román író 

85 éve született Csávossy György
190 éve született Czakó Zsigmond drámaíró 
140 éve halt meg Jules Goncourt francia író

-  120 éve született Baktay Ervin orientalista 
70 éve halt meg Walter Hasenclever német író 
50 éve halt meg Pierre Reverdy francia író

-  100 éve született Gagyi László író
-  100 éve született Jean Anouilh francia író 

40 éve halt meg Fekete István magyar író 
70 éve halt meg Margalits Ede filológus

-  110 éve született Kuzma Csórni belorusz író
350 éve született Giovanni Battista Fagiuoli olasz író 
60 éve halt meg Ivan Szergejevics Smeljov orosz író

-  140 éve született Jósé Maria Gabriel y Gálán spanyol költő 
80 éve halt meg Maryla Wolska lengyel költőnő

-  78 éve született Slawomir Mrozek lengyel író
-  80 éve halt meg Jancsó Benedek történész
-  360 éve halt meg Jean Rotrou francia drámaíró
-  135 éve született Kiril Hriszov bolgár költő

100 éve született Antoine de Saint-Exupéry francia író
-  85 éve halt meg Márki Sándor történész

R avel
VÍZSZINTES
1. Maurice Ravel (1875-1937), fran

cia zeneszerző műve. 15. A muzsiká
ért őrülten rajongó. 16. Nyitott. 17. 
Levelet újrafogalmazó. 18. Kaluga 
folyója. 19. Hegedűt panaszosán 
megszólaltat. 20. San...; olasz fesz
tiválváros. 21. Európai űrkutatá
si hivatal (angol, rövidítés). 22. Roll 
on roll off, röviden. 23. Ilona egyik 
beceneve. 24. Trombitahang. 25. 
Lekötelezettség. 26. Gyakori igevég
ződés. 27. Kettőnk közül nem én. 28. 
A kályha sütője. 29. A Tisztes úri
ház írója (Emile). 30. Gotovac tréfa
csináló hőse. 31. Ruhaanyagot sza
bó. 33. Lenti helyről. 34. Vízimadár.
35. Sept-...; kikötőváros Kanadában.
36. Piramis. 37. Hirtelen, lendülete
sen futni kezd. 4L Jeles magyar épí
tész (Miklós). 42. Tartozása van. 43. 
Földdarab. 44. Egy szál palánta. 45. 
Előadó, röviden. 46. Lehelet, néme
tül. 47. Rossz a retek. 48. Só, latinul. 
49. Bizonytalanul áll. 50. Mistress, 
röviden. 51. Az összes szóban forgó. 
52. Vízbe márt 54. Agnus...; Isten bá
ránya. 55. Kézjegy. 56. Válogatott, ki
választott. 57. Ostorral hangot adó.

FÜGGŐLEGES
1. Mosott ruhát kiteregető. 2. Maros 

megyei település. 3. Lélek, latinul. 4. 
Véreskezű római császár volt. 5. Az 
ittrium. a bőr és az oxigén vegyjele.
6. Előtagként: tojás, pete. 7. Perui író 
(Mario Vargas). 8. Ravaszdi. 9. Az Anna 
idegen változata. 10. Pad két széle! 11. 
Új-zélandi alagút. 12. Biliárdütő. 13. 
Cicero haragja! 14. Támad, ostromol. 
19. Személyéről. 21. Ebben az irány
ban. 22. Labdát kapura rúg. 24. Teréz 
beceneve. 25. Termelési eredmény. 26. 
Savanykás vaj jelzője. 28. Ady egyik 
múzsája. 29. Zergefej! 30. Férfinév. 31. 
Hétfokú hangsor. 32. Román légitár
saság. 33. Kis mértékben. 34. Posztó 
felsőkabát. 35. Koros. 36. Ravel operá
ja. 37. Érzőrost. 38. Antik római apró
pénz. 39. Időmérők javítója. 40. Afrika 
legnyugatibb pontja. 42. Dinka nép
csoport. 44. Etióp állóvíz. 46.... Ekberg; 
filmszínésznő. 47. Német férfi becenév. 
48. Elmúlásán kesereg. 49.... Bérben; 
német színésznő. 50. A ...; egyenlő koc
kázattal (olasz). 51.... Hari; híres-hír
hedt kémnő volt. 53. Fogadására. 54. 
A deutérium és az argon vegyjele. 55. 
Portugál, gaboni és luxemburgi autó
jelzés. 57. Pascal, röviden. 58. Csont, 
latinul.

B O T H  LÁ SZLÓ

A H e l i k o n  9 . számá
ban közölt Schumann 
című rejtvény megfejté
se: Asszonyszerelem, asz- 
szonysors. 9 4 8 4  1 0 0 0 0 0 6 5
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