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A kor ítésze
P áskándi G éza ha lá lán ak  
15. évfordulójára
Bár Páskándi Géza (1933-1995) immár másfél év

tizede nincs közöttünk, mégis élőbb az élőbbnél. Nem 
csupán azért, mert a hűséges özvegy, Sebők Anna -  
férje halála után csaknem húsz könyvet megjelentetve
— éberen őrzi a zseniális író-gondolkodó, abszurd szín
házi kötéltáncos, történelem- és lélekbúvár kozmikus 
világának épségét, erejét, hanem azért is, mert a vér
gőzös Európa púpját hordozó huszadik-huszonegyedik 
századnak szüksége van egy kegyetlen tükörre.

A tükröt a kor ítésze, Páskándi tartja.
Cselekedete tűnhetik szóbukfenccel bevetett rétnek

— ahogyan remek paródiája, A sárikás anyós (szintede- 
lem a minthadalomban) mondja: „ottolkodás a rég tűnt 
herminásban” —, és tetszhetik magamutogató minden
tudásnak, de minden szava mögött ott az erkölcs bás
tyája. Ez segítette át -  ha teste nem is, a lelke ugyan
csak megsebződött -  a borzalmakon. Ha álmodott -  már 
pedig Magyarországra való áttelepülése (1974) után is 
gyakran álmodott -  a Duna-deltáról, lázas szavai, exp
resszív látomásai (mintha a Vezúv is szekusokkal fer
tőzött lávát ontott volna magából) a hazug történelem
ről és az annak behódolt „hősökről” húzták le a bőrt.

Hogy az száradni — Himalája-magasságban fog len
gedezni az igazság pólusait összekötő kötélen -  kite- 
ríttethessék. Hogy a rá sűrűn rótt mámoros betűkkel 
(az írás -  élet!) igazság szolgáltassák a magyar nép
nek (azon belül a romániai magyar nemzetiségnek). 
Versben, novellában, regényben, drámában, esszében, 
abszurdoidban.

A szavaira fölöttébb kényes csörgősipkás bohóc jól 
tudta, hogy az írás tankoszlopok erejével ér föl. Ezért 
indított, s indít ma is támadást a talmi, a gonosz, s leg
kivált a zsarnokság ellen.

Nála a királydráma is ugyanazt az értéktrombitát
— a nélkülözhetetlen szabadságot, az élethez való mél
tó jogot -  szólaltatta meg, mint a vagabund szellemes
séggel épült szósátor. Páskándi azt hitte, hogy „fortu- 
nászként, jó juhászként, hőstorkúként, eszterészként” 
tündökölhet. Közben csak a történelem pincehomályát 
áttörő zseniális író volt.
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HELIKON

CSERE PÉTER
K lasszikusaink testam entum a
Avagy: m iként képzelte P áskándi Géza 
1968-ban az írói m ecenatúrát?
1. E m lékképek
1. 1. Negyven évvel ezelőtt, egy szép 

májusi napon Panek Zoltán arra kért: 
ha falujáró riportútjaim során netán 
Szatmár vidékén is megfordulnék, ké
szítsek egy vérbő beszélgetést Gellért 
Sándorral az Igaz Szó szatmári összeállí
tása számára. A „mikolai remetéről” ak
koriban nemigen lehetett hallani sem
mit: 1957 óta nem jelent meg kötete, az 
asztalfiókban várták a „jobb időket” kéz
iratos művei. Alighanem Németh László 
ébresztett újólag érdeklődést iránta, aki 
utolsó erdélyi útja során, 1969-ben így 
fordult a marosvásárhelyi írók társasá
gához: „mondjátok, mit csinál az a sámán 
tekintetű, lobogó szemű Gellért Sándor?”

Hogy mit csinál, arról a folyóirat 1970. 
évi decemberi számából maga Németh 
László is értesülhetett. Látogatásomról A 
való és a kellő közti feszültségben cím alatt 
számoltam be. Beszélgetésünk a könyv
társzobában zajlott, ahol a szó szoros ér
telmében könyvek tartották az aládúcolt 
mennyezetet. Amint Sándor észrevette, 
hogy tekintetem a Holdbumerángra esett, 
kérdeznem sem kellett, rögtön emlék-idé
zésbe kezdett: „Páskándit tanítottam volt 
annak idején Szatmárnémetiben. Azt 
mondja, hogy egyszer kikapott tőlem. 
Lehet, hogy így volt. Nem emlékszem. De 
ha kikapott, megérdemelte.” Hogy miért? 
„Mert mindig hasalt...” -  hangzott a vá
lasz.

Gellért Sándor akkor a sokat olvasó, 
nehéz helyzetekben magát feltaláló di- 
ák-Páskándit jellemezte, de megjegyzé
se azóta tágabb értelmet is nyert: későb
bi pályafutása során Páskándinak bizony 
sokszor kellett „hasalnia”, hogy el ne ha
saljon; hogy valamiképpen túljárhasson 
az őt megfigyelők, illetve (a kettő egyre 
megy:) a cenzorok eszén.

1. 2. 1971 májusában a kolozsvá
ri „Káposztás” vendéglőbe kísértem volt 
el Beke Györgyöt. Az éppen ott ebédelő 
Páskándinak ő mutatott volt be engem. 
„Szóval, te voltál az, aki az Igaz Szóban 
lebuktatott”?! El nem tudtam képzelni, mi 
következik ezután. Aztán ahogy parolára 
nyújtotta a tenyerét, már azt is tudtam: 
nemhogy megsértődött volna, inkább há
lás, amiért a Gellért Sándor iránti adós
ságunkból valamelyest törlesztettem. 
Helyette is talán.

1.3. Bár Kolozsváron egymás közelében 
laktunk, egyetlen alkalommal fordultam 
meg a lakásában. Egy Budapestről ér
kezett küldeményt kellett átadnom, köz
vetlenül az áttelepedése előtt. Akkoriban 
már nemigen járt be sem az Utunk, sem 
a Kriterion szerkesztőségébe. Érdekes, 
hogy nem a távozó Páskándi alakja él a 
mai napig bennem. Hiszen az is csak jó
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val később derült ki, hogy 1974 elején 
voltaképpen új szakasz kezdődött az éle
tünkben: az elmenőkében és a maradóké
ban. Páskándi vallomásaiból tudjuk: neki 
másként volt nehezebb a Kolozsvár utáni 
élete. Itthon „csak” arra kellett vigyáz
nia, hogy megfigyeltként ne hozzon bajt 
szűkebS és tágabb környezetére. A meg
váltás című, 1999-es posztumusz művé
ben olvasható: „A börtönben azt az egyet
len -  de legfőbb -  erkölcsi célt tűztem ki: 
az én tanúskodásom alapján senki sem ke
rülhet börtönbe...” (P. G. kiemelése.)1

1. 4. Áttelepedésének történetével nem
csak ebben a kötetben, a halálát követő 
évben megjelent „begyűjtött vallomásai”- 
ban is találkozunk. Miután kérését el
ső próbálkozásra visszadobták, másodjá
ra egy ifjúkommunista korából ismerős, 
„jóindulatú, magyar érzelmű pártpoten
tá t” volt a segítségére. A KB-titkári és 
miniszterelnök-helyettesi rangot is me
gért Fazekas János úgy intézte a dolgo
kat, hogy P. G. instanciázása olyankor 
kerüljön N. Ceauşescu asztalára, amikor 
a pártvezér és államelnök külföldi útra 
indul, és nincsen ideje a részletesebb in
doklás meghallgatására. (Hogy a ’89 de
cemberében kivégzett diktátor kézjegyé
vel juthatott át csak Magyarországra, 
ezt Páskándi a rá jellemző történelem- 
filozófiai szemlélettel így kommentálja: 
„Mindebben újfent volt valami hátbor
zongató. Mint persze a történelemben is 
-  általában.”)2 A Fazekasnak előadott ér
velésére már csak azért is érdemes oda
figyelnünk, mert a Medvebőrben című 
1980-as Páskándi-dráma genezisére is
merhetünk a történetben: „Jobb nektek 
is, ha elmegyek. Látjátok a sajtót, pisz
kálnak megint. Ha vehemens termé
szetem okán újra vád alá helyeznének, 
inkább főbe lövöm magam, semhogy bör
tönbe jussak. [...] Ha újra megvádolná
nak, vajon mellém állnátok-e? Ha igen, 
meggyűlne a bajotok a párttal, hogy nem 
vagytok lojális kisebbségi politikusok. 
Ha viszont elítélnétek ti is, úgy meg erdé
lyi mieink mondanák, hogy janicsár-ma
gyarok vagytok. Egyik rosszabb, mint a 
másik. Nekem is, nektek is jobb, ha átte
lepülök.”3

Hogy a sajtó újból támadta? Ne feled
jük, hogy a ’68-as romániai „nyitás” vi
szonylag rövid életű volt, a „zsarnok li
beralizálása” (Bodor Pál) gyakorlatilag 
csak hatalmának a megszilárdításáig 
tartott.4 (A palackból kiszabadított szel
lem erejéből egy ideig persze még futot
ta a hatalom kijátszására s az utóvéd
harcokra is.) Az 1971-ben meghirdetett 
kulturális forradalmat 1974-ben a jóval 
drasztikusabb követte. Az elsőt a román 
szellemi elit sem vette komolyan („apa 
trece, pietrele rămân” = a víz szalad, a kő 
marad), de Páskándit akkor már nem vi

gasztalta az ősi román bölcsesség. Joggal 
tartott attól, hogy előbb-utóbb visszatér
nek az ötvenes évek ideológiai-kultúrpo
litikai reflexei. Hiszen a párt ideológiai 
szócsövének számító bukaresti hetilap
ban, a Contemporanulban 1971 nyarán 
ezt olvashatta: „Az utóbbi időben filozó
fiánktól, a marxizmus-leninizmustól ide
gen áramlatok, irányzatok kaptak lábra. 
Gyengül az ideológiai szilárdság, a kérlel
hetetlen szigor bizonyos drámai művek
ben. [...] Az egyik példa Páskándi Géza 
A bosszúálló kapus című darabja, amely 
az emberi feltételek, helyzetek sötét, ko
mor, reménytelen képét kínálja csak úgy 
általában [...] Az abszurd színház álta
lánosító konklúzióit használja, mindent a 
hatalomért és létért való harcként bemu
tatva...”5

1. 5. Budapesten is minden kettőzött 
éberségre intette. Tartott a csapdáktól, 
a „testvéri diktatúrából” a magyar fővá
rosban is utána nyúló kezektől. Talán eb
ből eredeztethető bizonyos -  1974 után 
született — műveinek „túlírtsága”. A ká
dári rendszer túlélésére késztető alkal
mazkodási kényszer esetenként csa- 
pongást és terjengősséget eredményez, 
a redundancia és sekélyesség veszélyét 
nem tudja elkerülni -  írja Borcsa János 
a hetvenes-nyolcvanas években született 
Páskándi-esszék kapcsán.6 A egyensúly
helyzet 1989 végén áll be. 1992 karácso
nyán ezzel a sóhajjal fejezi be 1975-ben 
elkezdett „adomáját”: „de jó lett volna -  
felnőtten -  1989-cel kezdeni e tájon!”' 
(A feljegyzés egy bécsi intermezzót ju t
tat eszembe, ami a bennem élő Páskándi- 
képet véglegesítette. A Bornemissza 
Társaság megalakulásának 30. évfordu
lóján voltunk, a politikai rendszerváltás 
után. Amikor is a rendezvényre meghí
vottak élő klasszikusként ünnepelhették 
a pódiumra lépő Páskándit.)

2. Az esszéíró
Páskándi
az Utunk  ban
2.1. Az esszéíró Páskándi műhelyébe az 

író halálának tizedik évfordulóján, 2005- 
ben megjelent Mesterek kortárs szemmel 
című kötet nyújt bepillantást.8 Ezek az 
írások többségükben a nyolcvanas évek
ben születtek. Ihletójük egy-egy alka
lom kapcsán a klasszikusok: Ady Endre, 
Illyés Gyula, József Attila, Kós Károly, 
Németh László, Tamási Áron és mások. 
Borcsa János kritikus és irodalomtörté
nész így jellemzi az esszéíró Páskándit: 
„Általában távoli pontból indítja esszé
it [...], és nagy gondolatövezeteket jár be, 
igazi eszmei és stiláris-nyelvi kalandokba 
bocsátkozik, hogy valamely általa fontos
nak tartott kérdést becserkésszen, minél 
teljesebben feltárja annak kapcsolatait, 
összefüggéseit. A járt utat a járatlan ked
véért gyakorta elhagyja, az állandó hasz
nálattól már-már megkopott fogalmakat 
kerüli, s az ismert kategóriákat igyek
szik egyéni megközelítésből bemutatni.
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[...] Elemzéseiben történelmi, lélektani, 
stilisztikai és nyelvi tényekre-megfigye- 
lésekre építő argumentációt egyaránt ta
lálni. Ha saját művének forrásaira talál 
a mesterekében, azokat megnevezi, más 
alkalommal meg olyan opciókra mutat rá 
valamely hó'se esetében, amelyekben sze
mélyes döntései, választásai motívumait 
fedezheti fel az olvasó.”9

2. 2. Kevesen tudják ma már, hogy 
az esszéíró Páskándi szellemarca 1956- 
ban tűnt fel először az Utunk hasábja
in. (Közbevetőleg: 1953 és 1957 között a 
Bolyai Egyetem bölcsész-, illetve jogi ka
rának hallgatója, miközben az Utunk 
egyik legtermékenyebb szerzője.) Akár 
pályakép-meghatározónak is tűnhet az 
a körülmény, hogy a) magyar forrada
lom kitörése előtt vált műfajt, b) és a sú
lyosan megvádolt Dsida Jenő védelmében 
lép pástra.

Aligha csupán lokálpatrióta önérzet
ből. A humanizmus sérelmét látta meg 
a holtában meggyalázott „angyali köl
tő” kálváriájában. A Dsida-életmű ér
telmezői (Láng Gusztáv, Pomogáts Béla, 
Sas Péter) azóta is számon tartják ezt a 
sarkalatos Páskándi-esszét. A Mesterek 
kortárs szemmel megjelenése után írja 
Bertha Zoltán: „Dsida Jenő szellemi ha
gyatéka az erdélyi és az egyetemes ma
gyar líratörténet legértékesebb kincsei 
közé tartozik -  a második világháború 
után, a diktatúra idején azonban hosz- 
szú évtizedekig nem foglalhatta el mél
tó helyét az irodalmi kánonban; sem az 
olvasói köztudatban, sem a hivatalos ér
tékrendben. Amikor Dsidát különféle ot
romba támadásokkal űzték ki az irodal
mi örökségből, a legnehezebb, legvadabb 
időkben, 1956-ban Páskándi Géza mér
tékadó vitacikkben védte meg a nagy 
formaművészt. Még ezután egy újabb 
évtizedig sem jelenhetett meg Dsida-kö- 
tet Romániában. De Páskándi (a Dsida 
Jenő »ébresztését« szintén kezdeménye
ző Panek Zoltánnal együtt /Utunk, 1956.
38./ váltig szorgalmazza a költő versei
nek közzétételét (Szilágyi András /Utunk, 
1956. 40./, Méliusz József és mások véle
ményének ellenében). S nemcsak a kivéte
les formakultúrájával, alaki és tartalmi 
szépségeivel (»zenévé légiesült képeivel«) 
megigéző, inspiráló (»ragyogóan jó költő«) 
Dsidát igyekszik -  a kor obiigát frazeoló
giájával -  »objektiv«, vagyis szakavatott, 
méltányos és valóban irodalmi-esztéti
kai megítélés alapján rehabilitálni, ha
nem azt is megkockáztatja, hogy ő még 
a Psalmus Hungaricusra sem fogná rá 
semmiképpen sem az irredentizmus vád
ját, mivelhogy megbélyegzéssel (»ráfröcs
költ elfogultsággal«) bonyolult kérdéseket 
nem lehet elintézni.”10

2.3. Börtönévei és közlési jogának visz- 
szaszerzése után, 1965-ben jelentkezik új
ra esszével az Utunk ban. Mintha csak ott 
folytatná, ahol abbahagyatták vele 1957- 
ben. Egy ugyancsak megalázott, „bárósá
gát nem viselő” íróról, Kemény Jánosról 
szól megfontoltan A megépítettség si
kerében {Utunk, 1965. 45).11 A megvallás- 
ból azt is megtudjuk, milyen belső indíté
kai voltak ennek: „Tény az, hogy az 56-os

forradalom tett bennem erőssé minden 
körvonalat. Másokat előhívott a homály
ból vagy a vaksötétből. 56 és ami utána 
következett. Olyannyira, hogy még a bör
tön se tudott túlzottan elgyávítani. Azért 
a 60-as, főleg a 70-es évek sajtóvitáiban 
egy-két mondatot vagy gondolatmenetet 
asztalra tettem. Igen, akkor -  olykor új
ra -  vakmerő lettem. Amikor túl sokat 
kezdték emlegetni, hogy a román állam 
mennyit segíti az irodalmat (legyünk há
lásak, legyen az alkotó értelmiséginek 
kisebbrendűségi érzése, bűntudata, lel
kifurdalása) -  akkor azt írtam: Minket 
a klasszikusaink tartanak el, senki 
más. Ergo: nem a román állam. Petőfi, 
Madách, Jókai, Mikszáth, Ady, József 
Attila és mások újra- meg újrakiadása. 
Amire szükség van, mint a kenyérre is. 
Nekik pedig -  írtam -  van egy láthatat

lan, de soraikból mégis kiolvasható testa
mentumuk: azt akarják, legyen magyar 
író, irodalom azután is, ha mi megha
lunk. így műveik jövedelmét két igaz-sá- 
gos részre osztják: az egyik az olcsó tan
könyveké, végül is a gyereké, az ifjúságé 
-  a másik az élő irodalomé, amelynek él
nie kell a folytonosság, a megmaradás ér
dekében.”12

3. Az Utunk 
’68-as könyv vitája
3. 1. Bodor Pál, a bukaresti Irodalmi 

Könyvkiadó nemzetiségi osztályának 
1967-ben kinevezetett főszerkesztője (ko
rábban az Utunk szerkesztőségi főtitká
ra) kiadói gondjait és nagyra törő terveit 
osztja meg 1968 tavaszán az irodalmi lap 
olvasóival. Mindenekelőtt arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a Ceauşescu-korszak első 
éveiben növekszik a magyar kiadványok 
száma (1966-ban: 52, 1967-ben: 75, 1968- 
ban: 117), e tendenciát pedig jelentős té
tellel erősíti a Romániai Magyar írók, 
illetve a Magyar Klasszikusok sorozat

ban megjelenendő művek részaránya. 
Cikkéből azt is megţudjuk, hogy készül 
a Romániai Magyar írók sorozatában ki
adandó művek távlati terve, amely felöleli 
a két világháború közöttiek újrakiadását, 
illetve a korabeli irodalmi áramlatok és 
műhelyek bemutatását -  mintegy pótol
va az ötvenes években megrekedt intéz
ményes irodalomtörténeti kutatást.13 (A 
vita során később az is kiderül, hogy N. 
C. hatalomátvevésének évében mindösz- 
sze három magyar klasszikus jelent meg 
az Irodalmi Kiadó gondozásában. „Akkor 
az volt az elv — rögzítette a korabeli tény
állást Bodor -, hogy a kultúrcsere-egyez- 
mény alapján a magyar klasszikus műve
ket behozzuk.”14)

Huszár Sándor kérdéseire válaszolva 
ugyancsak Bodor fejti ki 1968 nyarán az 
Utunk hasábjain, hogy véleménye szerint 
a romániai magyar könyvkiadás anya
gilag is képes lehetne az önállósodásra, 
amennyiben a magyar klasszikusok és a 
világirodalom alkotásai nagyobb arány
ban szerepelhetnének az összkiadásban. 
Ötlete is van hozzá: a kellő példányszá
mok biztosítása érdekében -  írja -  „meg 
kellene szervezni a könyvbarátok (előfize
téses rendszerű) klubját”, hogy „a közön
ség olvasmány- és olvasmányosság-igé
nyét a lehető legmagasabb színvonalon és 
példányszámban elégítsük ki”.15 (Semmi 
új a nap alatt: a módszert a Tizenegyek 
próbálta ki 1923-ban, egy évvel később 
pedig az Erdélyi Szépmíves Céh alkal
mazta -  nem kis anyagi és erkölcsi siker
rel.)

3. 2. A hiánylistával először Balogh 
Edgár áll elő az Utunk ban: „Iskoláinkban, 
népkönyvtárainkban jórészt hiányoznak 
Kemény Zsigmond, Jókai Mór, Mikszáth 
Kálmán, Tolnai Lajos, Krúdy Gyula, 
Gárdonyi Géza, Kosztolányi Dezső, 
Móricz Zsigmond, Németh László, Tamási 
munkái...” ’ Később Tamás Gáspár sor- 
jáztatja: „Adósok vagyunk Tamási Áron 
novelláinak teljességre törekvő kiadásá
val. Elfelejtettük Szántó Györgyöt, meg 
kellene nézni mit érdemes most kiadni 
Bánffy Miklós munkáiból, Nyirő novellái
ból, Makkai, Ligeti írásaiból. Össze kelle
ne gyűjteni Karácsony Benő rövidebb írá
sait, szatíráit.” [...] „Milyen élmény lenne 
együtt látni a két háború közt élt (vagy 
már akkor is élt) költők: Tompa László, 
Áprily Lajos, Reményik Sándor, Salamon 
Ernő, Bartalis János, Szentimrei Jenő, 
Horváth Imre, Szemlér Ferenc, Szabédi 
László, Kiss Jenő, Salamon László, Endre 
Károly jelentős verseit. Költeményekkel 
szerepelhetnének Olosz Lajos, Ormos 
Iván, Arató András, Korvin Sándor, 
Walter Gyula és mások is.”

3. 3. Ha ekkora „elfekvő készletünk” 
van klasszikus értékekből, akkor mégis 
miért ráfizetéses az élő irodalom? A kér
dést a drámaíró Páskándi Géza tette fel, 
és menten cáfolta is az ezzel kapcsolatos 
aggodalmakat:

„Meg kell mondanom, hogy én ezt a 
ráfizetést nagyon is viszonylagosnak 
tartom, még ha a csavaros statiszti
kák szerint százszor is ki lehet mutatni.

>  >  >  >  >  folytatás a 4. oldalon
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» » >  folytatás a 3. oldalról 
Egyrészt ez a ráfizetés -  csakis a sta
tisztika szintjén úgy gondolom, csu
pán a rossz könyvgazdálkodás eredmé
nye lehet. Miért? Mert az élő irodalmat 
olyan könyvekkel terhelik meg, amelyek 
nem közérdekűek, amelyek nem népsze
rűek (gondolok itt egyrészt a műfordí
tás-irodalom legunalmasabb darabjaira, 
másrészt az irodalmi dilettánsok tűzön
vízen át kiverekedett könyveire). A sta
tisztikailag kimutatható ráfizetést tehát 
a felére lehetne csökkenteni ötletesebb 
kiadói tervekkel és főként szigorúbb sze
lekcióval.”

Ezt követi a Mikszáthtal, Shakespeare- 
rel, Agatha Cristie-vel,
Verne Gyulával, Jókaival, 
Eminescuval, Balzackal, Lev 
Tolsztojjal, Petőfivel folyta
tott fiktív írói levélváltása, ami 
egészében és részleteiben is va
lóságos írói trouvaille.

Mikszáth „válasza”: „A régi 
irodalom szívbéli mecénása az 
irodalomnak. Az irodalom me
cénása maga az irodalom.”

Shakespeare -  Páskándinak:
„Sir! Mindig is azért dolgoz
tam, hogy drámáim jövedelme 
kihúzza a csávából a népszerű
ségre még nem jutott élő kollé
gáimat. Ez számomra a legfőbb 
vigasz ebben az eléggé unalmas 
halhatatlanságban.”

Jókai -  P. G-nek: 
„Szépreményű Öcsém! Azt kel
lene elintézned, hogy ennek a 
jogutódlásnak törvényes alapot 
szerezzetek céhetek által. Más 
szóval, amit a kiadó a sokat ol
vasott, klasszikus irodalmon 
nyer, ne tekintse a maga jöve
delmének, hiszen ez kizáró
lag az élő irodalmat illeti meg.
Ölel: Jókai.”

Eminescutól: „Épp eleget 
nyomorogtam életemben ah
hoz, hogy egyetlen célom le
gyen: ne lássak többé nyomorgó 
írót. A világ legtermészetesebb 
dolga, hogy minden újrakiadá
som nyereségét az Önök élő iro
dalmára testáljam.”

Balzactól: „Tisztelt Uram! Az 
irodalom nem ráfizetéses. Az irodalom 
egy folytonosság is. Vannak írók, akiket 
életükben kevesen olvasnak. Haláluk 
után azonban milliós példányszámban 
adnak ki. Igazságtalanság lenne nem 
adni annyi elégtételt egy halott írónak, 
hogy ezt a síron inneni jövedelmet ne 
azokra testálhassa, akik szívének a leg
kedvesebbek: az élő írókra. Sok szeren
csét: Balzac.” 3

3. 4. „Ahogy belegondolok -  írja visz- 
szaemlékezéseiben Páskándi ezt sem 
akármiféle hőzöngő bátorságból: na
gyon jól körülbástyázva tettem. Először 
is: régi írókra utaltam, ami nem oly ve
szélyes. Másodszor: egy jelképes testa
mentumot emlegettem (mást nem is te
hettem), vagyis költői szintű maradt az 
érvelés. S harmadszor: a közoktatásra 
hivatkoztam, amelyre ők is mindig hi

vatkoztak, tehát úgymond éberségük 
»elaludt«, ha ismerős szavakat hallot
tak. Nem hámozták ki belőle, hogy egy 
szuverén szellemi, kulturális kört aka
runk, amely még gazdaságilag sem függ 
a román hatalomtól, a párttól.”18

3. 5. A vitában megszólalt még -  
mások mellett — Szőcs István, Tamás 
Gáspár (újólag), Baróti Pál, Bodor Pál 
(újólag) és Nagy Pál. Valamennyien iga
zat adnak Páskándi elmés írásának: ők, 
az egykor élt nagyok tartják el az utó
dokat. „Ők tehát a vérbeli, igazi mecéná
sok” — ezzel zárta a vitát az irodalomkri
tikus Nagy Pál. Ámde ezt is hozzáfűzte:

„Csupán az kérdéses még, hogy a ma
iak -  Páskándiék — eltartják-e majd az 
ötven és száz év múlva nyomukban lévő 
utódokat?”19

3. 6. Érdemi válasz alighanem
csak Sütő Andrástól érkezett, aki 
Pusztakamaráson így morfondírozott: 
„Bizonyos mai olvasói közönyre legyint - 
ve, Páskándi írta volt, hogy sebaj, klasz- 
szikusaink majd eltartanak. A szándék 
mindenkor meg is volt bennük. Kérdés, 
hogy múltbeli jégcsapos közönyök még 
elfekvő emlékköveit mikor fogjuk közös 
erőfeszítéssel a talpukra állítani.” (S. A.: 
Sírkövek. Pusztakamarás) A Tamási-élet
mű hazatalálásához utat nyitó Rendes 
feltámadás és a Kemény Zsigmond éb
resztését szolgáló Özvegy és leánya meg
jelenése kapcsán ugyanő hangoztatta:

az lenne üdvözítő, „ha minden valamire
való írónk elszegődne bojtárnak egy-egy 
klasszikusunk mellé”.20
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KARÁCSONYI ZSOLT

M etadrám ák , p o sztm o d ern  ik rek
Meghalt a szerző, 
éljen a szereplő!

A drámában a szerző nem lehet je
len, nem nyilatkozhat meg közvetlenül, 
Páskándi azonban, élete egyik utolsó 
drámájában, ami halálának évében je
lent meg, és az életmű (egyik) zárókövé
nek is tekinthető', mégis ezt teszi. E szö
veggel ugyanis Páskándi valóra váltja 
terveit: „Ez a filozófiai végjáték beletar
tozik abba a sorozatba, amelyet, tán két 
évtizede is van annak, beharangoztam. 
Azt ígértem: végigjárom a drámatörté
net stílusait. A görögöktől az abszurdo
kig s tovább. íme egy szinte vegytiszta ab
szurd.’1

Páskándi, a történelmi dráma terüle
tén való hosszas kalandozások után, ez
zel a darabbal tér vissza a kezdetekhez, 
de a „saját” abszurdoid helyett most az 
eló'dök abszurdjának újraírásával kísér
letezik, miközben sajátos (a posztmodern 
teóriákhoz igencsak közel álló) irodalom
felfogását is kifejti: „egy végtelenbe nyúló 
élő változatsor gyöngyszemei vagyunk, s 
a fonál, a cérna, amire felfüzettünk: va
lami egészen fölső törvény. Vannak persze 
hibás, megrongált vagy éppenséggel ha
mis gyöngyszemek, még ők is azonban a 
fonálon vannak, s így -  legalább: helyzet 
szerinti -  rokonok”2.

Ez a meghatározás nem csupán 
Barthes-nak a szöveg-meghatározásá
val cseng össze (mely szerint: egy szöveg 
[...] sokdimenziós tér, amelyben sokféle írás 
verseng és fonódik össze”3), de Sorescuéval 
is, aki Shakespeare-t sógorának tekin
ti, egyenrangú rokonának, aki egy másik 
időben helyezkedik el, de ugyanaz az eg
zisztenciális kérdés foglalkoztatja, mint 
magát a szerzőt, aki a Shakespeare sógor
ban, mint „Sorescu, egy dán” jelenik meg.

A szerző és a szereplők személyisége 
nem határolható körül pontosan, nem be
szélhetünk már „Szerző-Istenről”, aki kí
vülről és felülről látja és irányítja az ese
ményeket, Zeuszként tartva kezében a 
drámai sorsok láncolatát.

Az önéletrajzi motívumokat is rej
tő Todagar jaur kvárna-ban elsősorban 
a szereplők személyiségének a „lebegte
tésére”, meghatározhatatlanságára esik 
a hangsúly, ami már a darab címében 
is megjelenik: Samuel és Anton, Anton 
és Samuel vagy Expo és Olimpia avagy 
Godot-ra újra várnak (Todogar Jaur 
Kvárna). A cím zárójeles részéhez meg
jegyzést is fűz: „A zárójeles cím az előző
nek posztegzotik nyelvű és stílusú fordí
tása” — amellyel a szerző jelezni kívánja, 
hogy nem csupán a szereplők neve cserél
hető fel, de maga a cím is olvasható egé
szen más oldalról, akár tükörből, anag- 
rammatikus játékként.

Ezzel a megjegyzéssel is utal arra, 
hogy e filozófiai végjáték a különböző 
személyiségek tükröződésének összessé
géből áll össze, így teremtődik meg egy

olyan világ, amelynek „alkotója az ég vi
lágon semmit nem akar, hacsak nem azt, 
hogy munka közben „másutt legyen’*, ez 
pedig éppen a másik név felvétele által 
lehetséges, a név által, amely Páskándi 
szerint „mű, építmény, műalkotás”5.

Páskándi drámáira nagy mérték
ben igaz, hogy tulajdonképpen egysze
replős drámák, olyan értelemben, hogy: 
„Páskándi dialogikus előadásmódja is 
tulajdonképpen egy személyre épül’*, aki 
ebben a drámában éppen azt játssza el, 
hogy „ketten van”, ő és a valaki más, aki 
-  ugyancsak ő.

A szöveget szerzői önarcképnek is te
kinthetjük, ami műfordítói is egyben: „A 
szerző teljesítménye tehát csakis műfordí
tói. Tétova énje, személyisége csakis egy 
másik személyiség mögé állva válik ha
tározottá! [...] Summa summarum: ez az 
egészen eredeti színjáték voltaképp műfor
dítás. Ahogy végülis minden variáns az. 
Közelebbi-távolabbi változata egy ősi, is
meretlen műnek.”1

Az ősi, az ismeretlen elődszöveg idéző- 
dik meg tehát ebben a „szertartásjáték
ban”, ebben a végső filozófiai dialógus
ban, ami, való igaz, akár dialógusokra 
épülő esszéként is olvasható volna, mely 
esszé a színházban/szerepben való lét 
kérdéseit járja körül még egyszer, e „fi
lozófiai végjátékban” -  miként a Játszma 
végét is nevezik a szakirodalomban8.

Az eredeti szöveget, magát az eredetet 
(a dráma eredetét) kutatja Sorescu drá
mája is, amelyben a szerző segítségével 
az irodalmi szöveg, a Shakespeare által 
leírt Mű mélységeibe szállunk alá, hogy 
az örök Shakespeare, az örök (a min
denkori) Szerző életét érhessük tetten, 
a dráma keletkezésének körülményeit, 
testközelből, amúgy családiasán, ahogy 
ez sógorok között szokás. Mert Sorescu 
nemcsak önmagát teszi Shakespeare 
kortársává, de bennünket is, azzal, hogy 
egyszerre két világba is bepillantást 
nyújt: feltárja előttünk a Shakespeare 
által is bemutatott Nagy Gépezetet, va
lamint a Gépezetet leíró dráma létrejöt
tét is.

Nem a színház a színházban, hanem 
a színműírás a színműben világmodell- 
jét hozza elénk e drámában, amelyről 
Crenguţa Gânscă úgy véli: „egyfajta drá
maírói kíváncsiság és az önelemzés kísér
tése teszi ezt a szöveget „metadrámává”9. 
Veszélyekkel teli shakespeare-i világ
ba kaluzol bennünket {„amely alapja
iban shakespeare-i, de kifejezésmódjá
ban sorescui”10), olyan környezetbe, ahol 
egy „zseni hétköznapjaira” nyílik rálátá
sunk.

Sorescunál a dráma témája a dráma 
(szerkezete) és létrehozásának módja, 
Páskándinál a nyelv, amelyet a szerep
lők beszélnek, és az általuk használt be
szédstílus:

Vladimir: Mi most... egyszerű nyel
vet használunk? Egyszerű szavakat?

Tőmondatokat? [...] Milyen nyelven beszé
lünk?

Estragon: Egy stílus nyelvén, Didi. Ez 
a legújabb anyanyelv...11

Mindkét szerzőről elmondható, hogy 
némiképp hasonul az elődszöveg stílusá
hoz, miközben igyekszik megőrizni sa
játos, csak rá jellemző hangsúlyait, tu
lajdonképpen re-prezentálják az adott 
szöveget, amelynek az egyéni (szerző-szí
nészi) előadásmód adja meg az újszerűsé
gét. Páskándi és Sorescu is úgy érezhette, 
hogy miután pályája során többször kör
bejárta már gyakorta visszatérő, az élet
művön belül fontos helyet foglaló fogal
mat (az abszurd; a Shakespeare-mítosz), 
újra visszatérjen hozzá, megpróbálva új 
fénybe helyezni azokat a hasonlóságokat, 
melyek az elődszövegekkel és azok szer
zőivel kötik össze.

Walter Benjamin szerint: „a természe
tes korreszpondenciák azonban döntő je
lentésüket azon megfontolás fényében nye
rik el először, mely szerint ezek alapvetően 
mind annak a mimetikus képességnek sti
mulánsai és felkeltői, amely az emberben 
ad választ rájuk”12.

A szerzők éppen ezzel a megfontolt
sággal nyúlnak az elődszövegekhez, me
lyek alapját a Godot-ra várva és a Hamlet 
képezi ugyan, de mindkét szöveget meg
határozzák az elődszöveg mellé rendelt, 
ahhoz csatolt (csatlakozó) szövegek is. A 
létrejövő új (ráíratnak, átiratnak, akár 
paródiának is tekinthető) szöveg így tu
lajdonképpen az irodalom egészével foly
tat dialógust, amelynek számos eleme 
vissza is tükröződik a két új drámaszö
vegben.

Valóság és „valóság”
„A világok e találkozásánál egy sor át

helyeződés zajlik le a valóságtól a művé
szet felé és viszont”13 -  írja a Shakespeare 
sógorról Crenguţa Gânscă. Megállapítása 
Páskándi drámájára is igaz, a Todagar 
jaur kvárna-ban is tetten érhető az el
mozdulás a reálistól az irreális, a való
ságtól a szerep, az identitástól egy másik 
identitás felé.

Fentebb már röviden kitértem a 
Todagar jaur kvárna e vonására, most 
pedig részletesebben is elemzem a dara
bot, ami már a legelején megteremti a re
ális és az irreális közötti átjárás lehető
ségét.

Az első szinten azzal, hogy Samuel 
(Beckett) és Anton (Gaudi) szerepét 
Vladimirre és Estragonra ruházza rá, 
olyannyira, hogy a két címszereplő nem 
is jelenik meg a darabban (egy másik ér
telmezési irány lehetne, hogy Samuel 
és Anton játssza el valójában Vladimir 
és Estragon szerepét). A lehetőség, hogy 
mindaz, amit látunk, „csak színjáték”, 
idézőjelbe tesz minden, ebben az „ab
szurd” drámában lezajló cselekvést, 
amely azzal indul, hogy Estragon kijelen
ti: „Az abszurd halott”13

» » >  folytatás a 6. oldalon
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> » »  fo ly ta tá s  a z  5. o lda lró l
Ennek ellenére mégiscsak egy abszurd 

dráma szerepeit játsszák el:

V ladim ir A nevedet is használom, 
Estragon, mégsem tudom, hogy mit je
lent. Úgyhogy jobb, ha megmondod: mi az 
abszurd!

Estragon (Apró szünet után.) Nincs 
olyan abszurd, aminél még abszurdabb 
ne volna. Abszurd az, amit most já t
szunk.15

Ezekkel a gesztusokkal Páskándi meg
idézi „az abszurd szellemét”, de el is távo
lodik tőle, egy hangsúlyosan teatralizált, 
abszurd utáni abszurd felé, amelyben két 
színész magára ölti Vladimir és Estragon 
szerepét, egy olyan darabban, ami már 
nem a csavargó-lét idó'nkívüliségéről 
szól, hanem arról, hogy az idő', a drámai 
cselekményben is megnyilvánuló idó', és a 
történelem még a csavargókat sem kerü
li el. Még az úton / a kívül levők sem sza
badulhatnak a társadalmi lét bizonyos 
egzisztenciális következményeitől, attól, 
hogy az egzisztencia teljességét, Sartre 
híres mondatának szellemében („a töb
biek: a pokol”), bármikor csorbíthatják a 
többiek -  ez esetben a messziről érkező 
csavargó-menekültek tömege.

A történelem szerepbe zárja Vladimírt 
és Estragont, kénytelenek e két névben 
élni, pedig akár Lakmusz I. és Lakmusz
II. is lehetnének:

Estragon És ha azt mondanám: mi 
ketten Mister Lakmusz 1. és Mister 
Lakmusz II. vagyunk.

V ladim ir Trallala! Kékre válsz, ha lúg 
ér, pirosra válsz, ha sav... Mondom, hogy 
trallala! (Fején mutatja: a másik meghib
bant.)

Estragon Hiszen ez kész dráma, Didi. 
(Beleborzong.)

V ladim ir Dráma az, amiben valaki 
eldönti azt, ami épp ott és épp akkor el 
nem dönthető.

Estragon Az eldönthetetlent eldönte
ni -  dráma?

V ladim ir El kell dönteni, ki az ellen
ségünk! Különben nem tudok lőni senki
re! Még a vaknak is van képe az ellenség
ről!16

A két csavargó kénytelen helyhez kötni 
magát a névben, mert a drámában dialó
gus csak a nevek között lehetséges, a cse
lekmény pedig a dialógusban nyilvánul 
meg. Ez a dialógus pedig éppen a szín
házról, a játékról, a drámáról szól, és tö
kéletesen illik rá az, amit P. Müller Péter 
állít egyik könyvének A dráma mint ritu- 
alizált színházi nyilvánosság című, Nádas 
Péterrel foglakozó fejezetében, Páskándi 
szereplőiről ugyanis elmondható: „Az ön- 
tematizálás ebben az esetben nem a »já
ték a játékban« dramaturgiai mintáját, 
vagy a színpad-nézőtér-viszony reflek
tált megjelenítését jelenti, hanem a dráma 
mint befejezetlen és végső alakját a színhá
zi nyilvánosság közegében elnyerő műnem 
adottságainak a mű kompozíciójába törté
nő beépítését.”11

Páskándi, akit P. Müller még a hitvitá
zó dráma megújítójaként tárgyal fent idé

zett könyvében, túllépett tehát a korábbi 
drámamodelleken, miközben a szerep
kényszer gyakorta visszatérő motívumát 
is továbbvitte. De itt már nem a történe
lem, hanem a történelemben megnyilvá
nuló színház az, ami a szerepkényszert 
okozza. Estragon és Vladimir, akárcsak 
Páskándi korábbi vitázói: „a szerepkény
szer vállalásával próbálnak önmaguk ma
radni”19.

Páskándira jellemző módon nem vé
letlenül szerepel a szertartásjáték a drá
ma alcímében, egy olyan kifejezés, amit 
P. Müller Nádas drámáira alkalmaz: „A
szertartásszerűség a drámák formaelvé
nek egyik legdöntőbb sajátossága. Ez a ri- 
tualizált jelleg azonban nem közösségi cse
lekvésformákkal társul, hanem az egyénre 
összpontosító akciósorokból épül fel, és 
egyéni problémák megoldását, illetve arti- 
kulálását jelenti.”19

Az azonosság és a módosulás kettős
sége azért is bír különös jelentőséggel 
Páskándinál, mert a szerepkényszer visz- 
szatérő motívuma mellett, éppen ez, az 
olykor szertartásos ismétlés, újraírás, 
reprezentáció, perújrafelvétel20 az, ami a 
drámai életművön belül jól végigkövethe
tő, a drámaírói életmű egyik legfontosabb 
támpilléreként.

Páskándi, miközben többször is drá
maformát vált, a zárt terű abszurdoidok- 
tól indulva és a lassan nyitottabbá váló 
paraboloidokon21 át jut el a nyolcvanas
kilencvenes években azokhoz a történel
mi drámákhoz, amelyekben „egyenesen 
végtelen nyitás, a folytonosság mint befeje- 
zetlenség funkciója uralkodik”22.

Ez a végtelen nyitottság az a másik jel
lemvonás, amely búvópatakként követi 
végig drámaírói pályáját, hogy aztán itt, 
a Todagar jaur kvárnában teljes erővel a 
felszínre törjön.

Páskándinak ez a „modernsége, moder
nista experimentalizmusa, neoavantgarde 
vagy némely tekintetben akár már poszt- 
modernként is szemlélhető korszerűsége”23 
szoros kapcsolatot ta rt fenn a „kelet-euró
pai abszurd vagy groteszk színház folya
mataival és fejleményeivel”24 és így, ter
mészetesen Marin Sorescu Shakespeare 
sógorénal, amely az ismétlődések, az új
szerű időkezelés, a reálishoz és irreá
lishoz való viszony, vagy akár a dráma 
létrejöttét felmutató gesztusok szempont
jából is számos ponton mutat hasonlósá
got Páskándi darabjával.

A hasonlóságok mellett, természete
sen, számos különbséget is megfigyel
hetünk, ezek közül most csak a legfon
tosabbat emelném ki: Páskándi Beckett 
drámáját írja újra/tovább, míg Sorescu a 
Hamlet megírásának kulisszatitkaiba ve
zet bennünket.

(r é sz le t  e g y  h o ssz a b b  
ta n u lm á n y b ó l)
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KINDE ANNAMÁRIA

Síróváros
Titkos kamrámban tikosán 
kuporgok én is legbelül, 
rejtőzködöm, hogy jobban fájjon 
hiányom ezen a világon.

(intro)
A hegyvidéki ég alatt 
tűzfényt sugárzó házfalak. 
Kacsaúsztatók, áztatok.
Jövó'menó'k, menőmanók.
Jöttmentek, álmodok.
A lány
fehér lovagról álmodik, 
piros sportkocsiban repül 
az út fölött 
a lány, 
gumit
nem koptat, bóbitája felleg 
a vár fölött.
A várfok.
Várromok, vársánc, várkert, várók. 
Várnak még, várhatsz, várj meg, várok. 
Sírkertben sírjaink, siratva 
hull ránk a rím, a ringó ringló.
Magát mindig álomba síró
városom,
benne te meg én.

(zaj)
Ne sírj bennem, gyenge hínár, 
költözz a tükörbe, bízzál, 
reggel meglát, megtalál 
kit hiába hív a vár.
A falak közt áll a vásár 
hiába telefonálnál, 
hangod felfalja a zaj, 
darabolja, kiabálj, 
vigadj, ha sikítva fáj.
Tenyeredben parázzsal, 
táltos lovat garázsba, 
flancos hideg bálterembe 
csalogatni ideál 
nem kerül. Sivár 
falakat láthatsz csak körül.
Belül hüppögő síróváros.
Rég nem szül már, 
de még temet.
Teste óvott templomának 
végromlását kivédendő 
átzúg rajta egy folyó.
De már ez sem hallható.

(h a llga tás)

Ha rám talál, ha fájni kezd, 
valahol máshol, nem veled, 
a hiány, mint egy régi seb 
helyén a finom felület, 
mint sziklafalon kesztyűben, 
kapaszkodsz, vissza nem jelez, 
csak akkor válsz eggyé vele, 
ha érdessége fájni kezd.
Ami külön van, menekül, 
a magányban nem egyesül.

Mikor a szememből kinézek, 
nem téged látlak, ha rád nézek, 
nem téged, csak őket kívánom.
Ha rád nézek is, őket látom.
Hajló derekuk feszes bőrbe 
csomagolt élet ámítása.
Hívogatnak, de nem akarnak.
Gonosz a szemük villanása.

Hívogatnak, de nem akarnak 
engem, mert nem engem akarnak. 
Tűz virít benn, éji parázson 
tapadó sötét elvarázsol.
Szapora hallgatás halálos.
Jajong belül a síróváros.
Az árnyat, az árnyakat várja, 
reméli, hívja és kívánja.

(coda)
K isír magából ez a város 
engem és téged is ta lán .
Já té k a in k a t összegyűjtve 
indulunk, úgy, m int hajdanán.
Nem tudni, együtt, vagy nem együtt 
ébredünk a kapun  kívül.
A felsugárzó reneszánszban 
a rcá t a lélek felkutatja, 
ha  a te s t sem ellenszegül.

Andonisz Papadopoulos: Napszakok
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132. Km

KARÁDI MÁRTON először nem akartam beengedni, 
féltem, hogy már vannak fogai,

é b r e d é s  u tán
a kisírt szem olyan, mint eső után a föld -  
mélyebbre süllyednek benne a dolgok 
ezért vigyázz,
hogy az osztályon lakók ne nézhessenek túl soká. 
felélesztesz, beszélni kezdesz, 
megforgatod a nyelved a csendben, 
mint kést a hátban,
de ne gondold, hogy jogodban áll megmenteni, 
csak azért, mert te találtál rám, 
miközben egy olyan nevet ordítottam, 
ami neked csak a mesékből lehet ismerős, 
nem beszélsz, mosolyogó arcod, 
mint egy feltépett, üres boríték
én nem nyitom ilyen nagyra a szám, 
hiába kérsz, te a betegeké vagy, 
de mondd meg én mégis kié leszek 
ha végül nem szedhetnek szét 
és nem adhatják oda a haldoklóknak szerveim, 
nem válaszolsz.
mennél, én pedig hozzád simulnék 
mint falhoz a keskeny
ablakpárkányon álló, gyáva öngyilkosjelölt.
„nem fog-lak sze-ret-ni” 
tagoltan mondod,
mint amikor kiterítenek egy térképet, 
vagy kórházi ágyra a lepedőt.

Dominik
nem akar feljebb nőni.
fél, hogy nemsokára eléri majd a késeket.
most még tőlem kéri el a cukrot,
de vágyai már emberek körül keringenek
és megvilágítják a testeket, mint a Hold.

nem vagyok felelős érte. mindig fizettem a
fogamzásgátlót a nőknek
és rovarirtót szórtam a rózsatövekre.
végül mind elhidegültek,
egy idő után az utolsó sem beszélt hozzám
Dominik azt mondta,
ő zárta magára az anyját.

kertemben vadrózsák nőttek,
pont alkalmasak arra, hogy megsértsék egy gyerek kezét, 
ekkortájt érkezett meg Dominik, 
nem hasonlított rám, szőke volt, 
mintha a negatívom lenne

később bekísértem a házba.
levágtam a haját, hogy ne kelljen látnom a színét, 
aztán megitattam tejjel egy bögrét, 
és letettem elé.

k e re sé sü k
két órája voltam ébren.
két órája feszítették fel szemhéjaim
pakolás közben az utolsó két bőröndöt
amibe indulás előtt még beletehettek valamit.
de nem jegyeztem meg még az arcukat sem
és grimaszoltam a tükör előtt
hogy mire annyi idős leszek, mint ők
nekem máshol legyenek ráncaim.
mégis őket keresem azóta is,
szeretek egyedül lenni a szobában
mint egy anyában
de a régi házhoz úgy ötven méternél közelebb nem jutok.
kívülről nézve a terasz,
mint házkutatás után a kihúzott üres fiók.

k í s é r l e t i  sza b a d sá g
érdekes volt vándorolni páros bolygókra, 
szemekből szemekbe 
terjedni szájról szájra, mint a nátha, 
hordani a hátizsákot, mint csiga az otthonát, 
de az idő megszilárdult mögöttem, 
mint autópályán a beton 
mellette túl gyorsan épült, huzatos a ház 
kapkodja a levegőt, mint a futó, 
aki hirtelen megállt

hagyj tovább menni, 
nem szeretek aludni, 
csak befelé nő az álom, 
mint lábon a rossz köröm, 
menekülnék, de bezártak magamba.

mert a tegnapi évben még 
hátizsákom pántja a húsomba vájt 
sötét kalapot hordtam az agyamon 
érdekes volt vándorolni páros bolygókra, 
szemekből szemekbe 
terjedni szájról szájra, mint a nátha, 
látod pont akkor lettem szerelmes, 
amikor nem voltam rászorulva.

o * • t H KilometriK
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MERÉNYI KRISZTIÁN
V árosok  a l a t t
Másodjára indul ez a szutyok. A lényeg, 

hogy morog.
Három nap, igazán nem sok. 

Szusszanásnyi elszakadás a munkától és 
egyéb nyűgtó'l. Drága feleségem és egyet
len fiacskám nincs velem. Sosem voltam 
távol tőlük éjszaka. Ily messziről is mint
ha gyermekemet hallanám: „Hol vagy, 
papa? Mesélj, papa!”

Beállítom a navigátort. Ráérősre. 
Régi álmom kizárni, messze elkerülni 
az aszfaltutat. S földutakról látni, hal
lani, szagolni a puszta rezdülését, mora
ját, illatát.

Az alsóbb részeken tanyasi atmoszféra 
rajzolódik ki.

Feleségemet tájékoztatom telefo
non, hogy utam most kezdődik, ne vár
janak fixidőre; a városok alatt lassabb. 
Gonoszodik a földút. Még az öt kilométe
res sebesség is vakmerőség. Hatalmasat 
dob és üt. Fakul a határ, ritkulnak a há
zak. Egyre több a szántó és az üres telek. 
Aztán tengernyi tengeri, majd újra bun
galók. Gazdák, termelők félbehagyott, 
vagy épp meg nem munkált ugarjai. Itt- 
ott munkagépek és saját magukba csuk
ló ekék.

Az átmentén ácsorgó emberek bőrszí
ne egyre cserzettebb. Minél kijjebb él
nek, annál több napfény jut nekik. Vagy 
csak szegényebbek, többet kell kint 
lenniük a földeken. Néhány kilométer 
alatt az egészséges paraszti agresszív
ba vált.

Korábban mutogattak, hogy ne men
jek tovább. Egyikük kiabálta is: „Arra az 
ördög lakik! Nem ismernek se embert, se 
Istent. Törvényt mégannyira se!” Amíg 
velem az Úr és a navigátor, nyugodt va
gyok. Ráadásul az egyszerű ember segí
tőkész. Gondolván elakadásra, műszaki 
problémára, navigáció-halálra.

Ni csak! Vályogház, putrik, fakunyhók, 
sátrak. Az úttól beljebb romos, ipari épü
letek. Kihaltnak tűnnek, mintha nukle
áris háború után lábadozna a környék. 
Hasonlót dokumentumfilmben is ritkán 
látni.

Fel-felbukkanó gyerekek hadonász
nak, aztán láthatatlanná válnak. 
Füstjelek. Elindul a kommunikációs-la
vina. Kuvaszok csaholnak autóm mellett. 
Enyészet ette szekéren négy-öt gyerek 
ugrál. Egyikük kezében méretes, muze
ális mobiltelefon. Hihetném játéknak, de 
túlságosan izgatottan mutogatnak az au
tómra.

A következő kanyar után szalmabálát 
gurítnak az útra. Fékezek, leáll a motor. 
Tolassak vagy hajtsak a bálába? Talán el 
tudom forgatni. Indítok, de semmi, aztán 
újra. Vagy harminc szerecsenszerű, alul
táplált kölyök rohan felém. Ordítanak, 
kezükben csúzli, betörik a szélvédőmet.

Kirántanak az ülésből. „Köcsög ma
gyar!”, „Most megpusztulsz!”

Rémálmaimban átéltem hasonlót, ott 
valóságosnak hatott. Most pedig mint
ha álmodnék. Külső szemlélőként élem 
át a történteket. Az otthon hagyott gon
dok villannak be. Épp előléptetésem előtt 
keveredek ilyen kalamajkába. Izgalmas 
film, én, a főszereplő már-már kelleme
sen érzem magam. Az egyik hiányos fo
gazató kölyök vonyítja:

-  Előre, büdös paraszt!
A legközelebbi putri felé lökdösnek. 

Újabb csapat purdé szalad elém. Ahol ér
nek, köpködnek. Lekevernék valamelyik
nek egy pofont, de nem teszem.

Ötven év körüli, pödrött bajszú férfi 
tárja ki az ajtót belülről:

-  Mi ez a ricsaj?
-  Büdös magyar, nézd meg, itt van!
Kilép egy alacsony, kerekarcú, magam

korabeli férfi is. Ők ketten csendesítik a 
vérszomjas kölyköket, akik szétszélednek, 
és csupán a mögöttük kavargó porfelhő 
sejteti vonulásuk irányát. A csíkos mel- 
lényes, pödört bajszú szótlanul inti, hogy 
befelé. Lopva körülnézek. Nincs viszonyí
tási alapom, de putrihoz képest lakájos. 
Külön konyharész építettek. Profilból lá
tom a tányérokat törölgető, ötvenes höl
gyet. Pillanatra rám néz. Szomorkás, per
verz arc. Nem a kéjtől, inkább az a fajta, 
aki nem teljesedhetett ki, s örökre önma
gába zárt valami keserűt. Itt a tradíció az

úr. Meg is ölik az asszonyt, ha másként 
adja magát, mint ahogy az ura kívánja. 
Máskor pedig az asszony dirigál.

Nem a konyhának, a laktérnek 
van csirkevérszaga. Kevés a bútor. 
Újságpapírhalmon a televízió, tetején kis
teljesítményű szobaantenna. Szemcsés a 
kép. Gondolom, akkor is üzemel, ha nincs 
előtte senki. Az áramot generátorról kap
hatják. Hiányzik a padlózat, csak görön
gyös föld, beleevődött apró csirkecsontok
kal. A frissebbeket hangyák lepik. Még 
most is színjátéknak tartom. Igaz, elég 
fájdalmas, megszenvedett darabnak.

A pödört bajszú a sarokba lévő török
mintás puffra mutat. Ráülök. A kerekfe
jű, alacsonyabb így szól:

-  Dikameron, mirigyen dzsava má? 
Na ne rest má, most legyí nagy magyar! 
Vagy mi van, patajamále? Asztanze ide a 
papírt és a kuleminsz.

Irataimat odaadtam. A pödört bajuszú 
türelmetlenül mondja:

-  A pénzedet is!
Átadom. Készségesen együttműködök, 

már-már valamiféle megfelelési kény
szernek engedelmeskedve. A köpcös fel
pattan.

-  More, csávesz. Adsz, e mán a vacera- 
csörgőt! Ide, ne, mer vandaja miráne.

A pödört bajszos tolmácsolja a lénye- 
gGti

-  A telefont!
Nehezemre esik, mégis odaadom. 

Magamra hagynak.
A szegényesen berendezett helyiség

ben sehova sem illő tárgyak: mikrohul
lámú az ágy mellett. Három divatjamúlt 
telefon az asztalon, kettő az ablakpár
kányon. A párnán heverő Biblia meg
nyugtató látvány, akárcsak a falon lógó 
Mária-festmény, Kisjézussal. Az egyik 
sarokban gyermeknagyságú, aranyszí
nű feszület... Hívő lelkek élnek itt, a 
maguk nomád módján. Szememet a vi
rágos váza mellett csücsülő kínai por
celándalmatán felejtem. A tartónak ál
dozott, fakó dobfelszerelésen már nem 
is csodálkozom. A legnagyobb tag sza
kadt bőrfelülete alól dobütő, a kisebbik
ből művirág ágaskodik.

A bejárat tárva-nyitva, mégse merek 
kimenni. A perverzképű asszony hol a 
ház körül, hol a konyharészben serény
kedik. Egy másik asszony is belép, és 
a szekrényhez billeg. Ügyet se vet rám. 
Kezében abrosszal indul vissza. Ebédidő 
lehet. A kisablaknál látom a hosszúkás 
asztalt, legalább húsz személyre terí
tett.

Megjelenik a két zaklatott ember. A 
pödört bajuszú kezét markolászva kérdi:

-  Szóval, hogy is van ez nálatok, ma
gyaroknál? Csak úgy betörni idegen te
rületre?

Felugrik ültő helyéről, és lekever egy 
nagyot. Mégse fáj. Közvetlen közelemben 
marad. Savanykás, pállott szaga van.

-  És itten aztán megjátszani a nagy 
magyart? Hol a francba’ vagyunk mi?

Érik a második pofon, de ekkor szeren
csémre becsoszog a perverzképű asszony.
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Nem szól, csak neheztelve néz a férfiakra. 
A bajuszos visszaül. Higgadtabbnak mu
tatkoznak. Ám amint kilép az asszony, a 
kerekarcú hadonászva felpattan.

-  Hadzsare miszaréfále kandzsadi té
rász? Bikaresz, bifa!

A bajszos újfent tolmácsommá szegő- 
dik:

-  Még kellenek iratok, ez nem minden. 
És hol van a kocsikulcs?

-  Elvitték a gyerekek.
-  Hucufante, no! -  biccent a kerekarcú

nak, mire az rögvest kirohant, s alig két 
perc múlva visszajön kulccsal a kezében.

-  Hojogále, nonsze pecuka -  mondja. A 
kunkori bajszos így:

-  No, jól van. Megvan a kulcs és a pa
pírok is... ezért kapsz enni.

Kimennek. Nemsoká a kerekarcú be
hajít egy nagyobb darab húst. Estefelé fo
gyasztom el. Síri csend, még csak tíz óra.

Délelőtt a perverzarcú asszony tüzet 
rak a nagyasztal melletti bográcsnál. 
Hatalmas kondér. Kíváncsiskodó köly
kök nyüzsögnek körülötte. A perverzar
cúnak elég a kezét emelnie, értik szándé
kát, s tüstént cselekednek. A kertek alól 
a bográcshoz érkezik egy asszony, zöld
séget hajít az étekbe. Ablakon keresztül 
figyelem őket, s a szabaduláson töpren
gek. Hamar belátom, reménytelen tervet 
szőni. Az éber ebek éjjel is szabadon van
nak.

Belép a perverzarcú asszony. Lehajol 
hozzám, gyöngéden közrefogja arco
mat és sajnálkozón, mintegy oltalmaz
va dünnyögi:

-  Mortenári csavalesz... de mána pur- 
dé éhes és nem akar sztereontá bágáre. 
És éhesebb, mint a nyavalya.

Tán öt foga lehet, bőre aszottabb, mint 
a nem túl koros múmiáé. Belőle árad a 
csirkevérszag. Cigarettával kínál, elfoga
dom. Nem akarok illetlen lenni. Néz rám, 
mint valami aprócska, tehetetlen állatra, 
akin segíteni akar, vagy legalább is tudo
másomra hozni valamit fontosat. Szívből 
beszél. Világossá válik, hogy hatalmas 
pácban vagyok. Nem mutatkozhatok gyen
gének, de belül zokogok, rettenetesen.

-  Déja mán, dá nincs étek, salamáre 
dore... Lopja magának, ha csutáresz, bé
gamire, sztetaszi. A gyereknek kell a leg
jobban, naharaszta máne. Az eb is cson
tot kureztázsi, na jane.

Arca töppedt és ráncos. Mocsárszínű 
szeme könnyezik. Újabb tűzifát tesz a 
kondér alá.

Kalapácsolás hallatszik, szokatlan 
fémhang-parádé. A bejárathoz merészke- 
dek, és a tűzre ügyelő, gyér bajuszos kö- 
lyöktől kérdezem:

-  Ne haragudj, mi ez a zaj?
-  Dik mán, köcsög magyar! Beverem 

a pofád! Szívod a brénót, mer a te kocsid 
ütik széjjel. Nyoszogjá vissza a helyedre!

Délután a pödört bajszú és a per
verzarcú asszony összekötözi kezemet. 
Spárgapórázon rángatnak a szabad ég 
alá. Az üstöt előkészítették, benne óriási 
fakanál, s alatta húsz kilónyi tűzifa.

— Gyere, no, gyere! Jössz, hogy ne szökj! 
-  rángat a pödört bajuszú. Az asszony be- 
letörődötten, földre szegezett tekintettel 
kullog mellettünk. Jó húsz perce bakta
tunk a kukoricás szélén. Mutogatnak elő
re, valami szakadás látszik. Nem is sza
kadás, az már a kukoricás vége.

Erősödik a bűz. Temérdek döglégy. 
Fogva tartóim saját nyelvükön beszélnek 
egymással. Majd felém böki a férfi:

— Mi a szart eszünk, ha ez se lesz? A 
nagyokosok be akarják záratni.

Ló- és tehéncsontvázak között felfúvó
dott jószágtetemek. A pödört bajuszú éles 
csizmájával egy sertésbe rúg, amit csak 
bőre ta rt egybe.

— Nem jó! Hemzseg benne a kukac. 
Nézzük meg azt a kecskét. Talán friss.

Az asszony beleszagol a levegőbe. 
Lökdösi a kecskét, paskolgatja, mint gö

rögdinnyét szokás. Arcán ősi bölcses
séggel tanulmányozza átszellemülve. 
Kisvártatva a dülledt, homályos szemű 
állatra mutat.

-  Tresztemán patula, ez még jó!
Levágják kezemről a kötést. Aztán

rám ripakodik a pödört bajuszos:
— Mire vársz? Kapd a válladra!
Megteszem. Rettenetes szagot áraszt.

Nem is annyira a sajátját, inkább a ve
le érintkezett sorstársakét. Mellemre lóg 
a feje. Nyakamhoz érő nyirkos fül-szőr- 
csimbókjáról romlott halszagú nedvesség 
csöpög pólóm alá.

Kis híján összerogyok. Kimerültség, 
hőség, undor. A jószágtetemet a bográ
csos mellé dobatják velem.

Az asszonyok vizes ronggyal csutakol
ják a dögöt, a férfiak félméteres késsel 
közelednek. A gyereksereg hol a tetem
hez fut, hol eltűnik... végül szalmabálák 
mögül kandikál elő a sok kis kormos fej.

A telepet izgalomba hozza a telepre 
szállított pára. Iparkodó férfiak fosztják 
meg a kecskét beleitől, fejétől, bőrétől. A 
bográcsban vöröshagyma pirul. Fűszeres,

darabolt hús kerül közé. A környéket be
telíti a csalafinta ebédillat.

Én is a tűz közelében guggolok, körü
löttem két csimasz. A pödört bajuszú jó 
mester módján oktat minket:

— Jó sokáig kellesz sütni, ki kell men- 
jék a bűze... aztán jöhet rája még fűszer.

Megérkezik a környékbeli vajda. 
Orcáján vágásnyomok. Háttal áll, arcát 
nem látom. Kérdez valamit, közben felém 
bök. A vajda bólint, aztán szétoszt a gye
rekek között valami apróságot.

Mindenütt üres pajta és ól. Valamikor 
tartottak jószágot. A kilencvenhetes vál
ság a szegényterületekre terjedt át leg
inkább. Kevesebb lett a segély. Nyilván 
a szegénység fosztotta meg őket az állat
tartástól.

Éjszaka ismét egyedül a putriban. 
Korahajnalban ismét azok a messziről jö
vő hangok. Bagolytanya lehet a közelben, 
a rágcsálók csak úgy nyüzsögnek a kör
nyéken.

Álmomban mintha pufognának vala
hol. Egyre erőteljesebben szűrődnek ki 
a hangok. Monoton ütemek, mintha sző
nyeget porolnának. Már vagy húsz perce, 
és mindez éjszaka. Minden tizedik ütést 
távolról érkező, alig hallható karcos ka
caj kísér.

A kecskére rá se tudok nézni. 
Gyümölcsöt dobtak be. Nem sokat, de leg
alább annyit, amennyi a mozgáshoz és a 
gondolkodáshoz szükséges.

Este a pödört bajuszú és a kerekfe
jű pálinkát iszogatva nézi a televíziót. A 
híradóban meg sem említik eltűnésemet. 
A kerekfejű kitartón cuppog, nemrég va
csorázhattak, vélhetően a kecskemara
dékból. Egy halálos kimenetelű közleke
dési baleset hallatán szörnyülködni kezd 
a kunkori bajuszú:

— A nyomorultja se megy már haza a 
purdéihoz!

A másik egyetértőn bólogat.
— Szaseja kásá, varadeszkimori dzsu- 

va, farasztema!
Gyenge a fény, de, mintha a pödört ba

juszú könnyezne. Túl nagy bajom nem es
het, érző emberek raboltak el.

Elszedték mindenemet. Miért nem en
gednek el? Ha el akarnának tenni láb 
alól, ezerszer megtehették volna. Tervük 
van velem. Alig akad mit enniük, ők meg 
etetnek, szállásolnak. Megkedveltek? 
Lehetnék az új vajdájuk...

Még javában televízióznak, amikor 
benyit az a férfi, aki a vajdával társal
góit. Kockás ingjéről, széles válláról is
merem fel. Domináns tagja lehet a te
lepnek. Forgolódik, keres valamit. A 
televízió fényében pillanatra látom az 
arcát. Csúfabb az összes ördögnél, még
is klasszikusan ördögi. Rettenetessége 
a mitologikus és biblikus festmény-, szo
borábrázolásokon is túltesz.

Másnap a közeli tóhoz visznek ki, gye
rekeknek kell segíteni a halászásban. 
Sekély a víz, a ladik labilis, a háló pedig 
több helyütt szakadt. A felnőttek dolguk
ra mennek; lovas kocsival a vásárra.
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Rolandra, a majdnem felnőtt vezetőre 
bíznak. Tartózkodó hallgatagsága bizal
maskodásba csap át. Családomról, mun
kámról, keresetemről faggat. Én balga, 
megfeledkezve, hol is vagyok, kérkedni 
kezdek egzisztenciális helyzetemmel, eg
zotikus utazásaimmal.

Érdeklődve, majd tompán, zavartan fi
gyel; aztán a szavakat formáló számat 
analizálja. Változik magatartása; nem 
néz szemembe, alábbhagy korábbi érdek
lődése. Arra biztatja a kisebbeket, hogy 
lökjenek bele a tóba.

-  Miattad nincs hal, paraszt! Mi min
dig fogtunk itten! -  kiált rám egy nyesz- 
lett kapafogú. Sárral, kővel dobálnak, 
egyikük fejjel ront a gyomorszájamba. 
Mellém lép egy meseszéparcú kislány, 
rám mosolyog, azután váratlanul szemen 
köp. Csúzli lövés éri vállamat. Húsig ha
tol. Az azt követő golyó, mintha kopo
nyámat törné. Közelről nézik a sebei
met. Sakálhangon röhögnek képembe. 
Nem akarják abbahagyni. Lányok rán
gatják hajamat, aprócska fiúk pofonokat 
kennek le, aztán mint sebzett oroszlán 
elől, hátraszaladnak. Néhány serdülő, 
köztük a vezető is, egész komoly taslikat 
ad, aztán földre rugdalnak. A csapat egy 
emberként rajtam. A fejemet igyekszem 
védeni. Vesémbe, májamba, gyomromba 
térd nyomódik. A fejem, fejem, fejem... 
Nincs fájdalom, csak csend, de nem a 
selymes féléből. Ennek a csendnek ereje 
van, mennyei ereje. Üvölt. S egyre tisz
tábban hallom az intézkedő pödört ba
juszát.

-  Elég! Ide vele! — kiált. Roland átad 
alázatosan. A pödört bajuszú visszafoj
tott dühvei:

-  Te gazember! Megérdemelted, amit 
kaptál! Magyar vagy!

-  Mi lennék? Magyarországon va
gyunk. Bűn magyarnak lenni? -  ütések
től béna szám épphogy mozog.

-  Ne fizolofiálgassál nekem! Paraszt 
vagy! És paraszt a szarod!... Itália! Az 
igen! Mink is onnét vagyunk... Aztán 
most már pofa be, mert megváglak, és 
vérzel, mint egy büdös disznó!

Belök a putriba! A perverzarcú asszony 
sehol. Rám fért volna a törődés, akárcsak 
egy részvétpillantás. Szédelgek. Az áll
kapcsomat, mintha acélkalapáccsal zúz
ták volna be.

Délben erősödő zsivaj a bogrács körül. 
A perverzarcú asszony pálinkaszagot von 
maga után. Nincs választékos ruháza
ta az ittenieknek, mégis mintha kiöltöz
tek volna. Ünnepre készülnek. Feltűnnek 
idegen arcok. A bogrács közelében kóri- 
cálnak az ismerősök is.

Talán egy tehenet ünnepelnek, amit 
velem terveznek cipeltetni arról az isten
verte helyről. Vagy a vajda közöl hírt? A 
bejárathoz merészkedek. A kutya sem tö
rődik velem.

Az ördögarcú nyugalomra inti a töb
bieket. Nem emeli hangját, mégis tekin
télyt parancsoló. A bográcsban fröcsög 
a zsír. A múltkori asszonyok, a múltkori

kelletlenséggel zöldséget ejtenek a kon- 
dérba.

Nyakon ragad két ismeretlen, mellet
tük a pödört bajuszú. Tudtam én, igásba- 
romnak kellek. Túl fogom élni! A csalá
domra... csak rájuk gondolhatok. Amikor 
már nem érzek, nem hallok, nem látok; 
akkor is csak rájuk.

A bográcshoz lökdösnek. Néhányan 
maszkban, többek arcán festett harci jel. 
Felém hadonásznak. Nem érnek hozzám, 
a levegőt ütlegelik.

A tűz mellett görbedő perverzarcú asz- 
szony kereszteket vet. Az ördögpofájú ve
zető látványos kézemeléssel ad engedélyt 
a gyerekeknek. Azok rám vetődnek, csé
pelnek, mint a tónál. Most senki sem áll 
közénk.

Egyensúlyomat vesztem. Hájas, félmez
telen ember billeg felém, kezében disznó
ölő kés. Kéjesen vigyorog. Még látom hiá
nyos fogazatát.

Veszettül tűz a nap. Langyos húgy csu
rog arcomon... Többre nem emlékszem.

Aztán csönd, az iméntihez hasonló, de 
már képtelenség kiszakadni. Felülről lá
tom a koponyámon tátongó rést. Fény öm
lik belőle.

Káprázatos teremben vagyunk. 
Rengetegen gyűltünk össze. Pulpituson 
állok. Mögöttem a telep gyermekei imád

koznak; csukott szemmel, megrendült, 
agg ábrázattal. Vezetőjük, Roland koro
nát helyez a fejemre. Üdvözülten tekintek 
a bársonyszékben ülő tömegre. Az első 
sorban a vajda és a pödört bajuszú figyel 
engem katatón mozdulatlansággal, ám 
végtelenül féltőn, szeretőn. Néhány szék
kel odébb fiam és feleségem ül mellettük. 
Alig bírnak magukkal; szájuk némán mo
zog, toporognak. Mindjárt megyek, még 
ünnepelnek, de aztán... Arcukon büszke
ség. Szeretnek.

Boldogság... végtelen boldogság.

BORSODI L. LÁSZLÓ 

L á th a ta t l a n
A frissen mosott ruhákra pillangó 

száll, megpihen. Leválik árnyéka a 
törékeny testró'l. Az udvar reggeli ti
tok marad: nincs könnyedség, tarka
ság, lebegés.

Napfényt szippant magába, távoli 
kéket. Enyhe szellőt sejt, finom reme
gést, de a kontúrokon, a megfogható 
határokon kívül esik, ami önmagához 
visszavezetne.

Láthatatlan mintát ír a száradó ru
hák visszájáról.

Á t tű n é s
Finta Edit képei alá

A kékeszöld világít az éjben. 
Egyenletesen közeledik. Az erdőt v il
lámok szabdalják, s a kékeszöld most 
rejtve marad. A köztesben szoborba, 
torzóba kövülhet pillanat, mozdulat, 
de fellángol az erdő.

Zsoltárok lobognak, pernyékből 
szavak születnek, és a kékeszöld kö
zelít. Arcán nincs részvét, szánalom. 
Attűnik az álmokon.

N a r a n c s s á r g a
Virágok illata derengene, fák ár

nyéka gyógyíthatna, de a narancs- 
sárga fellobog. A távolban asszo
nyok alakja. Szorosan ölelik egymást. 
Egyenletesen közelítenek. Nem sír
nak, nem nevetnek. Szoknyájuk, in
gük, kendőjük marad, mire megérkez
nek. Tekintetük emlék, arcuk helyén 
narancssárga folt. Kendőjükön átfúj a 
múlt.

L a n d o lá s
Nézi, ami maradt: a fűszálakat, 

a levelek erezetét, a fák kérgét, az 
ágak nyújtózó karjait. Leül egy kő
re lassan, fenntartások nélkül. Talpa 
alatt kövek. Kezében madártoliakat, 
madárcsontokat tart, és tudja: a re
pülés szédületéből nem lesz semmi. 
Egyre alacsonyabb az ég, amióta itt 
ül. Angyaloknak alkalm as hely, lan
dolásra várhatnak az égiek. A szür
késbarnává szelídült ném aság azon
ban örök marad.

A »«a* Kilometri K
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SZŐCS ISTVÁN 
*

Úgy rút bún túl kurucúl jútsz...
„Mégis ugyan megjegyzem ezt múlólag ezúttal hodj, a tudóska, csak azt hiszi, 

tartja, s ítéli igaznak, mit, a kemenczénél, a megírt história diktál. 
Oh de szeles! hodj nem veszi észre magát a tudóska!
Nem teszi fel, hodj az ollj írónak könjü hibázni.
Nem mehetett ó'-s mindennek végére helyessen.
Sokszor, amit hallott, s amiként hallotta, úgy írta.
Hol maga nemm érthette, mi-kép kell, hol pedig annak, aki beszélte,

bizonjal kellett lenni hazugnak.” 
(Kalmár György 1770)1

Rút kuruc s kétágú vitába keveredtem 
sok évekkel ennek előtte. Egyik ágon 
rossz fény vetült rám, mivel v ita t
tam, hogy Thaly Kálmán, sőt Kemény 
József is teljességgel és maradéktalanul 
csak misztifikátora lett volna a kurutz 
költészetnek; s emiatt Nagybercsényi 
Miklóssal együtt amolyan nyilas főcső- 
vezetőnek vélték feltűntethetőnek len
ni. Másik ágon nacionalisták védőjé
nek, amiért nem hittem el, hogy Kalmár 
György feneketlen dühvei gyűlölte a ku
rucok golyvás és szemöltsös unokáit! 
Ezúttal csak a másik ágról szólnék.

Weöres Sándor Három veréb hat szem
mel című, több kiadást megért, felettébb 
értékes összeállításában olyasmiket írt 
Kalmár Györgyről, amilyeneket nagy 
magyar költő még nem írt soha közepes 
magyar költőről.

„A magyar irodalom ismeretlen 
monstruma. Koldusszegény világcsa
vargó — nagy műveltségű, széles látókö
rű tudós — valószínütlenül furcsa költő — 
se barátságot, se szerelmet nem ismerő 
groteszk figura, emberi kötelmeken kí
vüli, paranoiás őrült... Világirodalmi 
rangú részletek után semmitmondó szó
sivatagok vagy elképesztő bolondságok 
következnek, ennyiben Blake próféci
áira emlékeztet. A magyarok eredetét 
kereső zarándok útja, rögeszmés őrüle
te, melyet példátlan eredmény igazol: 
Csontváryban született újra... Nem hall
gathatjuk el minden iránti paranoid gyű
löletét... tehetetlen szadizmusát... s az 
őrült Habsburg imádó teljes dühvei tá 
mad a nem osztrák pártiakra, a kurucok 
utódaira... s itt megérkezünk Kalmár 
elmebajának centrumába” — a currúka- 
kérdéshez.

Kalmár ugyanis hosszasan támad
ja a korabeli magyar társadalom egy 
bizonyos rétegét, akiket currúka fi
áknak nevez, Weöres és filolo-gorillái 
Szójegyzetekhen meg is magyarázzák, 
hogy „a Curruka, visszafelé olvasva 
akurruc, vagyis a kuruc”.

Csakhogy, és nagyon csakhogy: ha el
olvassa valaki Kalmár művének nyelv
tani bevezetőjét, amely oly szó'rszálhaso- 
gatóan igyekszik tisztázni hang és betű 
viszonyát, nyilvánvaló, hogy akkoriban 
valami így leírva, hogy: cu -  csakis ku
nok volt kiolvasandó! Külön passzus szól 
arról, hogy a mai cö hang akkoriban cz- 
vel vagy íz-vel írattatott. Vagyis, a „rög- 
eszmésen” pedáns Kalmár czu-1 írt vol
na, s nem használ két err-et, se hosszú 
ú-t) így írta volna, hogy czuruka. És mi
ért nem úgy írta? Mert nem is arról be
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szélt! A legyalázott, korcs, satnya, elfaj
zott, igénytelen tömeget poszáta fiáknak 
nevezi. A poszáta pedig egy igénytelen 
kis madárka, a billegények közül, aki
nek dala a fülemülét utánozná, de -  sok
kal halványabban! Ezért a másodrangú- 
ság, a satnyaság képzete fűződik hozzá. 
Annál is inkább, mert hozzá hasonló szó
val más negatív jelenséget is illetnek, pl. 
torzszülöttet. A madárka latin neve pedig 
Motacilla curruca! S hogy ezt K-hanggal 
kell kezdeni, külön is jelzi Kalmár, ami
kor a szóban forgó művének, ha jól em
lékszem, talán éppen a 3913. sorában, 
ahol is, „némelj Kurruka kegyetlen anják- 
nak” felrójja, hogy csemetéiket „gonosz 
erkölcsű öszvérnak alája szokták bocsá
tani”, jól tudva. („Kalmár egyik fontos 
témaköre a gyereknevelés”; hogy szakér- 
tőileg szóljak.)

Kik hát a kurrukák, a poszáta fiák? 
Ha figyelmesen böngésszük a szöveget, s 
a kornak történelmével, ahogy ismerjük 
ma, egyeztetjük, s tekintetbe vesszük, 
amit életvitelükről mond: az akkori köz
ős kisnemességnek alsó, elparlagiaso- 
dott, patópáloskodó, szellemileg igény
telen, de politikailag mindig izgága, 
akadékoskodó rétegéről van szó. Kiket 
kurucoknak tekinthetni ugyan avég- 
ből lehetne, hogy a dinasztiának (értve 
ezalatt elsősorban Mária Teréziát, majd 
fiait) legtürelmetlenebb ellenzékét al
kották, de szemben a valódi kurucokhoz 
fűződő képzetekkel, őket nem a nyakas- 
ság, nem a keménység jellemezte, hanem 
az alantas passzivitás:

Ti, mondom, ti, kik a földnek
tereh-terhei vadjtok;

ti zsibogók, ti fintorgó orrúak,
irigyek;

ti ti részegesek: somfák: és ostoba
gombák;

ti tunyák, ti henyék, ti eszem-s
aluszom dögök, edjig:

ti ti vajtok ezen mocskok,
s nyavalyák valamennyien.

(S egy felhevült öntudatú költőnél 
ugyancsak természetes, hogy azok is 
a haza tetvei közé sorolandók, akiknek 
nem tetszik az ő műve, illetve annak a 
szándéka:) Mert lesz:

aki ezen jól szánt Munkámat alázza, 
gyalázza,

lm én elszántam magamat, s minden 
kis erőmet,

hodj ami jó, hasznos, s elmés, Fiaink
kal egyetemben

minden hátratekintés-nélkül azon tö
rekedjem

hodj a Hazánk, a mostani csúnya gya
lázat helyében,

Tisztességbe, biborba, fel-öltözhessen 
egészen...

Egyébként máshol valóban említi a 
kuruckort is, anélkül, hogy leírná a ne
vét, tartózkodóan és szomorúan, olyan 
öszzefüggésben, hogy a magyarság el
vesztette „keleti” lelkületét, kedélyét 
s európai módra politizált: „Soknak a 
szíve ma is egyenes s hívséges, amint 
kell: meljnek még semmit nemm árta az 
Ejszaki szél-vész, zavaródott-meg soha ez 
Európai széltől. De a szívem fájdalma im 
ezt mondatja velem ki: hogy ám a leve
gő-égnek fejedelme, kivált-kép kezdetén e 
Száznak soknak szívét zavará meg...”

Ez a fajta, örökromantikus „európai” 
és „KELETI” szembeállítás nem tudom, 
mikor kezdődik, de mai is tart, s lénye
gében semmi köze a földrajzhoz, s pláne 
nincs a politikaihoz vagy társadalomtu
dományihoz; ennek a Keletnek az eszmé
je olykor és itt-ott, a művészetben, val
lásban, vallásfilozófiában nyomozható; 
ám tegyük hozzá, Kalmárral szemben is, 
hogy az „európai” is jelentett mást, mint 
a „színes”, azaz „színlelő”, kaméleoni po
litizálást. Ez tudniillik a Kalmár megve
tését kiváltó erkölcsi és politikai jelenség: 
a képmutatás... (O még elgondolkozott 
azon, milyen érdekes, hogy a kaméleon 
annyi színárnyalata mellett a fehér és a 
vörös színt nem tudja felölteni... Úgy lát
szik azonban, azóta megtanulta?)

Kalmárnál is, mint a különcöknél ál
talában, találhatók mindig „éppen idő
szerű” témák: „öszvetalálkoztam va- 
lamelj Tót úrral a Vágnál, mondhatom, 
edj egjenes szívű és érdemes Ember, s 
kellemetes természete, s drága beszé
de valának... És a midőn a Maggyar 
Nyelvét csudálnám: ezt feleié, hodj amaz 
édes Tót téjnek utána, a Magyar ételnél 
nincsen soha kellemetesb íz néki a szá
jában...” (Ami szemléletesen jelzi, hogy 
a világ mégis mennyit változott azóta, 
többet, mint a helyesírás és az iroda
lomelmélet...) „Félek azért, a Hazánk, 
hogy példabeszédbe ne menjen... hodj a 
Barbaruson s a Hungaruson ugyan edjet 
ne értsen a világ...”

Elmélkedik azon is -  már akkor hogy 
idegenbe szakadt hazánkfiait a nemzet
hez tartozásra már nem is a nyelv, csak 
a magyar konyhaszag emlékezteti... S 
időszerű az az elmélkedése is, hogy aki 
külső országban él meg, s a magyarság
hoz már sem a nyelve, sem a kultúrája, 
sem a „szíve” nem köti, azt hántás nél
kül ne hívjuk magyarnak, csak magyar- 
országinak !

Weöres végül is Kalmárt védelmébe 
veszi: „Ne botránkozzunk betegesen hib
bant észjárásán: Kalmár művészetünk 
nagy őrültje, mint Csontváry.” Lényeges 
itt a fogalmazás finom árnyalása: a bete
gesen hibbant. Igen, ezeket meg kell kü
lönböztetni az egészségesen, a normáli
san hibbantaktól. Az óvatos duhajoktól. (A
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művészetben az a beteges, az örült, aki 
extravagánsabb tud lenni, mint én; erőlkö
dés nélkül!) Csontváryról sem azt mond
hatnánk, hogy „művészetünk nagy őrült
je!”... Inkább így: „Őrültjeink között a 
legnagyobb művész!” De Kalmár rettene
tes szókkal riogat vissza a kevélységtől, 
hogy nemcsak egy angyal bukott ki ke
vélység miatt az égi karból! S ha Weöres 
Sándorról is kérdeznek, hogy mi az ő leg
fontosabb költői üzenete? -  mindig csak 
ezt felelem: Ne fontoskodjatok!

Végül, érzékeltetendő, hogy Kalmár 
György nemcsak magamfajta nekivadult 
délibábosok bogarai közé tartozik, idecsa
tolom az Angliában élő kiváló költő és fi
lológus kutató, Gömöri György remek kis 
összefoglaló jegyzetének részleteit:

„A XVIII, század tele van különös ala
kokkal, akik egyszerre voltak műkedve
lő tudósok vagy katonák, utazók vagy/és 
kalandorok -  ilyen volt Benyovszky Móric 
gróf is, akinek tetteit két irodalom örö
kítette meg: a lengyel és a magyar. De 
Kalmár György még ennek a század
nak is legkülönösebb alakjai közé tarto
zott. Dunántúli születésű, Debrecenben 
tanult protestáns ifjúként huszonhá
rom éves korában indult el peregrinál- 
ni, méghozzá nem akárhova — egyenesen 
Angliába. Ilyenre már korábban is volt 
példa a magyarországi vagy erdélyi ván
dordiákok között, de a legtöbben mégis 
Hollandián keresztül jutottak el a sziget- 
országba. Kalmár 1749 szeptember 19-én 
írta be nevét az oxfordi Bodley könyvtár 
látogatókönyvébe... már 1750-ben meg
jelent egy teológiai értekezése az oxfor
di egyetem kiadójánál. Ez a klassziku
sokat kiadó Szilágyi-Sylvanus György, 
valamint a »Dialithus« álnév alá rejtőző 
Gyöngyösi Pál könyvei után az első olyan 
oxfordi kiadvány volt, amit magyar szer
ző bocsájtott ki és amelyik már címében 
(.Dissertatio critico-philologico-theologica 
in Isa. VII: 14 et Matth. 1:23...) jelezte, itt 
nagy tudományú emberrel áll szemben 
az olvasó...

Az előszóban Kalmár foglalkozik a 
»szombat« szó etimológiájával s magából 
a szövegből kiderül, hogy a görögön és a 
latinon kívül nem csak héberül és ara
bul is tud, de még egy-egy káldeus szót 
is bele tud szőni az oxfordi szaktudósok 
által nyilván elismeréssel fogadott ta
nulmányába. Amelyet hamarosan há
rom újabb kis bibliakritikai kiadvány kö
vet, mindhárom most már angol nyelven. 
Az első egy Thomas Sharpe nevű angli
kán teológusnak az »Elohim« és »Berith« 
héber szavakhoz kapcsolódó etimológi
ai elemzéseihez kapcsolódik, majd a má
sik kettő két másik angol tudós, Bate és 
Holloway Sharpe-ot illető megjegyzése
it kommentálja nagy filológiai felkészült
séggel... egy latin nyelvű kiadványt, a 
Praecepta Grammatica atque Specimina 
Linguae Philosophicae sive Universalis-t 
Berlinben és Lipcsében sikerült kiadnia, 
s amivel a korabeli tudományos sajtó fog
lalkozott is -  Kazinczy, aki a budai utcán 
felismerte Kalmárt és ír erről a Pályám 
emlékezeté-ben, ennek a műnek 1774-es 
Grammaticalische Regein c. német nyelvű 
bécsi kiadását látta, illetve »bírta«.

Mert Kalmárból nemzetközi
leg ismert tudós lett. Sokfelé járt. 
Svájcban, Firenzében, Rómában, Varsó
ban, Bukarestben, de Kairóban és 
Konstantinápolyban is: könyvei jelen
tek meg a már említett Londonon és 
Amszterdamon kívül Genfben, Prágában 
és Németországban. Főleg latinul publi
kált, egyetlen figyelemreméltó magyar 
műve, amit Weöres Sándor fedezett fel új
ra, a Prodromus idiomatis c. Landerernél 
1770-ben Pozsonyban kiadott nyelvta
ni értekezés, illetve ennek a függeléke, a 
»Summa« c. közel 5624 soros (!) magyar 
nyelvű hexameteres költemény. Ennek 
a furcsa szerzeménynek utóirata, vagy
is »Post Scriptuma«, 1976-ban megjelent 
nyomtatásban a Kalmár György utazásai 
című kis kötetben Weöres Sándor elősza
vával. A Prodromus Summája kapcsán 
Weöres arról ír, Kalmár bár nagy tudá
sú nyelvész, költőként az őrület határán 
jár: »szó-Niagarái« közt érzékletes útle
írások mellett dagályos, elviselhetetlenül 
terjengős értekezéseket találunk külön
böző rögeszméiről. Mégis megörvendez
teti néha az angol-magyar kapcsolatok

kutatóját, mivel általában nagy rokon- 
szenvvel ír »az ánglusokról«. A »Post- 
Scriptum«-ban megírja, hogy életében 
először Londonban tudott nyugodtan dol
gozni, azaz volt »csendes szállása a toll
hoz«, voltak derék angol pártfogói, majd 
azt is említi, Angliában még az egyszerű 
»vargák és szabók« is szívesen forgatják a 
Bibliát, sőt, van aki megtanul héberül és 
görögül is a Szentírás pontos értelmezé
se végett.

...A Prodromus idiomiatis szerzőjé
nek a század vége felé nyoma vész — bár 
a Magyar irodalmi lexikon kicsit nagy
vonalúan »1782 utánt« ad meg halá
la időpontjául. Weöres Sándor szerint 
1795-ben Kalmár még élt, könyve kor
rektúráját javította Pozsonyban. Egy 
1799-es lipcsei kiadványban még szere
pel »univerzális nyelvével« olyan tudó

sok mellett, mint Wilkins és Leibnitz, de 
nem tudni, ebben az időben életben volt- 
e még ez a különös nyelvész, világutazó 
és magyar versíró, aki ma már nehezen 
olvasható, ám az elsők között tudott ma
gyar hexameterben verselni.”

Egy valódi nagy irodalomban mindig 
előbukkannak, kísértenek elfeledett kü
lönös írók; ha előássák is, kévésekéi... 
Hogy mikor »betűsivatag«, s kinek? egy 
bogaras szerző bozótos műve? s mikor 
derül ki: hogy a kövek mögött lapuló szi
szegő kígyófejek szokatlan illatú, va- 
dóc virágok? -  olvasón s koron múlik. 
Kalmár érezte az apokalipszis közeledtét: 
élete vége felé -  francia forradalom -: kiölik 
a Királyt a palotából, taszigálják le Istent 
trónjáról: ezért bármit ír, rázendít mellé
je, ceterum censeo, a Királyhoz Hűnek ma
radni és Istent tisztelni a legfontosabb:

írj, kérlek, órákként: Hazádnak így-s 
élhetsz

De meg ne sérts ám mást, s Királyodat, 
s Istent.

Lelked tanátsának ne állj, s ne tarts 
ellent.

írj állandóan és gátlástalan: a fenti 
tilalmakon kívül... buzgó irodalmárok 
minden izmust is előnyomozhatnának 
belőle. Nem véletlen, hogy ha lelkendez
ve és megzavarodva is fedezi fel, éppen 
Weöres próbálja partra vonszolni, hiszen 
akárcsak ő, Kalmár is a vertikális özön
vízről prédikál, két és félszázaddal előbb 
írja meg a Vízöntőt:

Folynak az ablakból vizek, s áradnak
a csorgok:

a hegynek tetején megtelnek
egjemben a kútak;

s a patakot sebesen, szintén úgy
harsog, eresztik;

úszik az éneklő szerszám s lemerül
a nagy árban;

úszik az éneklő szerszám s lemerül
a nagy árban,

A köveken megakad, majdan pedig 
ugrik a kóta...

Leszen a sípokban valamellj dolog,
ami szokatlan:

edjik azért rekedez: zokogásai sziszeg
a másik:

nyújtja szavát a töbi nagyon,
elnyújtja sokáig.

Jegyzet

'Kalmár György helyesírása csak rész
ben adható vissza: sokkal többféle ékezetet 
és központozási jelet használ, mint mi ma. 
Azonkívül ó' mint a „filozóf-írás” feltalálója, 
amely fogalmakat és viszonylatokat hang
érték nélkül közöl, a „rendes” helyesírás
ban is használ különleges fogásokat. Pl. ha 
az ember különlegesen jó, akkor emb-ber, ha 
nagyon beszédes, akkor emberrr stb., vagy 
majdnem így.

13



HELIKON

POTOZKY LÁSZLÓ

Átlátszó krónikája
Emberek állnak a ház előtt. Teljesen 

elfoglalják a járdát. Bársonyzakós fér
fi magyaráz nekik, a tekintetek követik 
az ujját addig az ablakig, melynek üvege 
mögül figyelem őket. Ők nem látnak en
gem: elrejt a sűrűn horgolt függöny és az 
ablakra hulló napfény is az én cinkosom. 
Néha eljátszadozok a gondolattal, hogy 
miattam sereglettek a ház elé, és sóvá- 
ran lesik a függöny legkisebb rebbenését, 
alakom feltűnését az ablakban. A hatás 
kedvéért egy márványmellvéddel szegé
lyezett teraszt is odaképzelek az ablak 
elé, ahová ha kilépek -  igen, kilépek -  a 
tömeg ovációban tör ki. Hetente három- 
szor-négyszer járnak arra turisták, hogy 
megbámulják a homlokzathoz rögzített 
emléktáblát. Valami híres költőnek állí
tották, aki réges-rég ebben a házban töl
tött egy éjszakát, néhány napra rá pedig 
meghalt az éppen aktuális háborúban. 
Egy lány is áll a tömegben, úgy tűnik, 
őt nem érdekli a történelem, a szemköz
ti gesztenyefák lombját fürkészi. Érzem, 
rokon lelkek vagyunk. Félre kéne ránta
ni a függönyt, és mosolyogni, mosolyogni 
olyan szélesen, hogy még az ablakkeretbe 
se férjen bele. Hátha felfigyelne rám. Ha 
másra nem is, egymásra boruló, zománc 
nélküli fogaimra biztosan.

A fogazatomon kívül még jó néhány do
log hibás rajtam. Például a hallásom -  
állítólag abban is valami csontok mun
kálkodnak. A résnyire nyitott ablaknál 
számtalanszor megpróbáltam végigkövet
ni a költő életét, de idomtalan mormogás- 
sá mosódott össze az egész, csak hébe-hó
ba tudtam kivenni egy-egy értelmes szót. 
Azt, hogy költő volt, meg hogy itt éjsza
kázott és utána elpatkolt, Öregtől tudom. 
Többet nem mondott. Rákérdezhettem 
volna, ő meg kényszerítve érzi magát és 
biztosan mesél, de az nem éri meg a rá
következő két-háromnapnyi hallgatást. 
Öregnek ki vannak porciózva a szavai: ha 
idejekorán elbeszéli őket, meg kell vár
nia, míg újra felgyűlnek. Vannak napok, 
melyeken épp hogy csak köszön, és utasí
tásokat ad: emeld fel a kezed, nyújtsd ki a 
lábat, mély levegőt, ez fáj-e?, hm?.

Aztán a szívemmel is vannak 
gondok. Meg a lábam között. Még az 
érettségem sem volt meg hozzá, máris 
rengeteget marcangoltam magam, hogy 
nem baszhatok, hogy nem lehet gyerme
kem. De mostanra beletörődtem. Nem is! 
-  inkább lecsillapodtam. Miért adnék a 
világnak még egy hozzám hasonló bal
faszt? Egyáltalán mit ér, mit jelent a vi
lág a magamfajtának?

A négy fal között töltök minden egyes 
napot. Mester vagyok az unalom legyőzés
ében, sőt, esélyt sem adok neki a támadás
ra. Mert ahol épp csak felbukkan az una
lom, ott már csaponganak a gondolatok, az 
pedig könnyen nemz szomorúságot, levert
séget. Mikor nem az ablak előtt üldögélek, 
filmet nézek, vagy olvasok. Zenehallgatás 
kizárva. Egy időben fafaragással próbál
koztam, három ujjcsontom meg a bal csuk

lóm bánja. Aztán rákaptam a gipszre, „ha
lálfejeket”, állatokat fabrikáltam, a nap 
végére ujjnyi vastagon állt a gipszpor az 
ölembe terített pokrócon. Öreg azt mond
ta, nagyon élethűek a szobraim. De ebbe 
is beleuntam.

Viszonylag régóta kitartok a köny
vek mellett. Nem szeretem a vaskos, ko
moly szófosásokat, egyujjnyi vastagság 
már sok nekem. Vékony regényeket olva
sok trópusi románcokról, durva kefélés
ről. Fontos, hogy a borító lágy kartonból 
legyen, a kemény fedőlapok károsságát a 
saját bőröm -  csontomon -  kellett megta
pasztalnom.

És akkor ott vannak a filmek. A nagy
bunyós, kigyúrt macsókat rühellem, túl 
sokat futkároznak, rugódják egymást. 
Azokat a filmeket szeretem, melyek nyu
gis történeket mutatnak be, egyszerű sze
replőkkel. Emlékszem, régebb láttam egy 
filmben, hogy egy fémhámot viselő, biceg
ni alig tudó kölyök egyszer csak szaladni 
kezd. Valami mamlaszok üldözik, ő meg 
vigyorog, söpör a fasor között, miközben 
levedli lábáról az odarögzített fém-, mű
anyag-, meg bőrdarabokat. Ezeket a fil
meket csak azért készítik, hogy a hozzám 
hasonlók még szarabbul érezzék magu
kat.

Perui indián ivóedény

Öreg minden harmadik éjszaka ügye
letes. Ilyenkor fogat mosok, az megy toló
székből is, majd az ágyam mellé gördülök, 
lefekszem. A plafont nézem, és irigyked
ve gondolok rá, lehet, most valami olyant 
csinál, amire én képtelen vagyok. Talán 
nővel van. Aztán elnyom az álom, és nem 
hiányzik semmi. Mert csak az után érde
mes vágyakozni, amit, ha legkevésbé is, 
de van esélyünk megkapni.

Haloványan rémlik, volt, hogy sosem 
voltam egyedül. Nem emlékszem a nevé
re, arra sem, hogyan nézett ki. Ó ápolt, 
míg egy nap a gázcsőre nem kötözte ma
gát, hurokkal a nyakában. Kacagtam, 
amikor Öreg elmesélte, mi történt. 
Gyermekfejjel azt hittem, hogy megnyúlt 
a nyaka, mint a rágógumi. Öreg is velem 
röhögött. Jól megvoltunk mi ketten.

Ahogy cseperedtem, rájöttem, a felnőtt 
emberek másak, mint én. A csontjaik me
revek, nem hajolnak és törnek el egyvég- 
tében, mint a zsenge faág. Kiskoromban 
azt hittem, az én csontozatom is megke
ményedik, annak is eljön majd az ideje, 
pontosan mint a tejfogak lecserélődésé- 
nek. Idővel azonban rádöbbentem, egye
düli eset vagyok. Megkérdeztem Öregtől, 
így van-e. Ezután kezdett hozzám hason
lókat hordozni a lakásunkra. Néhányan 
tudtak úgy ahogy járni, nekik fémrudak- 
kal erősítették meg a csontjaikat. A nagy 
többség azonban elektromosban ült és 
gurult, pont mint én. Viszolyogtam tőlük, 
meg is kértem Öreget, többet eggyel se 
próbáljon barátkoztatni. Látni sem bír
tam őket.

A nap végére
• •

a lig  várom  Ö reget.
Pipafüstbe karcoltak a délutáni nap 

sugarai. Öreg halk pukkanásokkal pöfé
kelt az asztalnál, én a falitükörben néz
tem magam. Áttetsző fejbőrömbe kapott 
a narancssárga fényár, glóriát vont a ko
ponyám köré. Közelebb húzódtam a tü
körhöz, a fénykoszorú elterebélyesedett. 
Egy festészeti kiállítás szórólapján lát
tam hasonlót, azt a hosszú hajú, szakál
las pasast ábrázolják így régi freskókon, 
tisztának, szinte átlátszónak.

Soha többé nem sikerült elkapnom a 
fényt, mely átlátszóvá tett; talán egy, a 
ház előtt parkoló autó szélvédője vetet
te be az ablakon. De nem adtam fel, na
pi több órát gubbasztottam a tükör előtt. 
Bántott meggörnyedt testem látványa. 
Mégiscsak máshogy mutatnék a lába
imon. Elvileg nem lehetetlen: a lábfe
jem mozog, az izmaim sem túl satnyák. 
Felállni... Gyakran elkap a hév, valami 
forróság fut szét bennem, aztán egyik 
pillanatról a másikra eloszlik.

Nemsokára érkezik Öreg. Jó volna 
szembenyitni vele az ajtót. Szúr a toló
széket bélelő pokróc -  ez jó ürügy lesz a 
lábraálláshoz. Na, lássuk, mire képesek 
azok a csontok.

Egyik lábfej a szőnyegre, utána a 
másik. Csukló, könyök, egy kis lendü
let vállból, már egyenesedik is a derék. 
Ellökni a tolókocsit, ez az!, ne akadá
lyozzon. Állok, állok! a szoba közepén. A 
padlóra csúsztatom a lábfejem, ott stabi
labb a talaj. A falnak támaszkodva indu
lok el. Kikerülöm a fürdőajtót, a cipőtar
tónál megpihenek. Iszonyatosan szaggat 
a combom meg a lábszáram, hamarosan 
a derekam is megadja magát. Nem aka
rom feladni. De a csontjaim, ízületeim 
igen.

Féloldalt érek földet. Néhány bordám, 
meg a vállam bánja, talán a kulcscson
tom is. Kicsit üvöltök fájdalmamban, az
tán abbahagyom. Meg kell fordulnom. De 
hasra, vagy hanyatt? Jó lesz hanyatt.

Késő este ér haza Öreg. Már abból fel
ismerem, ahogy becsukja a lépcsőház aj
taját. Lépcsőn felcsoszogó léptek, kulcs
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a zárban. Pisilnem kell, alig tudom ta r
tani. Öreg belépésének mozdulata félbe
szakad egy pillanatra, amikor észrevesz, 
majd becsapja az ajtót és visszazárja. 
Kétszer koppan a cipője a padlón, csö
rögnek a kulcsok, amint visszacsúsztat
ja őket a kabátzsebébe. Fölém hajol, ar
ca sötét, mint a mennyezet. Tudom, most 
utálni fog.

-  Mi van már megint, kölyök? Romlik 
a formád. A múltkor legalább a lépcsőig 
eljutottál.

Kinn, a keresztnél...
..., Barabás ott szokta meghúzni ma

gát, ha olyan galuska akadt a torkán, 
amit sehogy se tudott szárazon lenyelni. 
Hiába kiáltoztak szülei a nyárikonyha aj
tajából, ő bevágta maga mögött a kaput, 
és a domb felé indult, melyről, ha épp úgy 
estek rá a napsugarak, egy kereszt pléh- 
krisztusa pásztázta visszfényével a falu 
utcáit.

Nadrágzsebébe süllyesztette a kezét, 
összezárta ujjait bicskája nyelén, a benne 
pihenő', ugrásra kész pengén. Nyomás tá
madt a mellében, amint lepörgött emléke
zetében az iménti veszekedés, most némi
leg tompábban, de nem kevésbé kínosan. 
Ismét markolt egyet a bicskán, megme
redtek a csuklójában futó inak, a pen
ge tompa fele a tenyerébe mélyed. Görcs 
ömlött szét a kézfejében, mintha segíteni 
akarná a szorítást, nehogy fellazuljon.

Befordult egy mellékutcába. Meg-moz- 
gatta lemerevedett ujjait, nadrágjához tö
rülte izzadt tenyerét, hangyás zsibbadt
ságnak adta át helyét a görcs. Zsebében a 
bicska minden lépésnél a combjához ütő- 
dött.

Mint slejmes köpés, úgy kúszott az 
apadó patak a békanyálas kövek között. 
Barabás átment a hídon, leszakított pár 
éretlen almát egy, az út fölé hajoló ágról. 
Mindegyiket félbevágta a bicskával, csil
lapodjon a türelmetlen penge.

Átvágott egy learatott búzatáblán, sí
elő' léptekkel védekezett a tarló döfései 
ellen, közben fogheggyel aprította a sa- 
vanykás gyümölcsöt. Ettó'l némileg meg
nyugodott.

A Nagypityókás krumplifészkei még a 
földben vártak az ásókra, a szedó'k kapa
csapásaira. Két éve történt, ezen a földön. 
Jó barátja volt. Mindig is fittyet hányt a 
munkavédelemre, talán ezt büntetendő' 
kapott a forgatógép a kezeslábasába, vál
lába, végül a koponyájába. Barabás, mi
helyt megkapta a halálhírt, már indult is 
ki a kereszthez.

Valami megreccsent a farzsebében. 
Elfelejtett cigarettacsomagra akadt, benne 
egyetlen szál, félig dohányavesztett ciga
retta meg egy gyújtó. Kedve szottyant rá
gyújtani, de türtőztette magát: majd, kinn 
a keresztnél, ott lesz rá igazán szükség.

Mogyoróbokrok ágaiba kapaszkodva 
igyekezett felfelé. A bicska, mintha nem 
győzné kivárni a sorát, a zseb szövetén 
keresztül véresre horzsolta a combját.

Felért, kigombolta és egy bokorra dob
ta az ingét. A bal mellére tetovált indi
ánfejen verejték csillant. Áliától a fej
díszéig keskeny, egyenes forradás. Csak a 
Barabás fivéreknek volt ilyen, testvéri ösz- 
szetartozásuk jeléül. De a kisebbik idén 
azzal kezdte az új évet, hogy meghalt. Az 
ő indiánja a felismerhetetlenségig össze- 
roncsolódott, mikor mellbe találta egy le
zuhanó öntvénycső. Barabás úgy tartotta 
igazságosnak, hogy azután az övé se ma
radjon épen.

Leült a kereszt tövébe, hátát a fának 
döntötte. Szájában tojásfehérjévé sűrű
södött a nyál, füle bedugult, szapora lé
legzetvételén kívül csak egy traktor 
messzi krákogását hallotta. Előkotorta 
a cigarettát, rágyújtott, mélyre vette a 
füstöt, majd szinte fuldoklásig bent ta r
totta. Miután kifújta, levegőt csak any- 
nyit vett, amennyivel lesegítette a követ
kező füstadagot.

Kipattintotta a bicska pengéjét, alkar
ja külső részéhez nyomta, háromujjnyival 
a csukló fölé, a már meglévő „tigriscsí
kok” alá. Évekkel ezelőtt, mikor a na
gyoktól látta a lerobbant szeszgyárban, 
nem hitte el, mennyire jó. Milyen üdítő. 
Először, csak úgy játékból, dróttal pró
bálkozott, de annak csupán egy fájdal
mas karcolás lett az eredménye. Rájött, 
vágóeszköz dukál ehhez. Nem kell mélyre 
metszeni, elég, ha az irha alá bekarcol az 
ember. Mikor a penge nyomán kiserken a 
vér, az valami fenséges. Most is finoman 
elfordította a bicska hegyét, és úgy húzta 
végig az alkarja széliében. Szőrszálakba 
kapaszkodva buggyant elő a vércsík, a 
földre csurrant. Barabást átjárta a jól is
mert zsongás, behunyta a szemét, elszív
ta a cigarettát.

Lenézett a faluba, tekintete egyből a 
házuk tetején akadt meg. Csak annyi lát
szott belőle innen kintről, a kereszttől. 
De az is elég volt, hogy felkavarja. Ismét 
a csuklója fölé fektette a bicska pengéjét, 
most a karja belső részén. Kicsit srégen 
fordította, hadd szántson minél nagyobb 
felületen, hátha így eljön a várt enyhülés.

Nem kellett volna annyira megnyom
nia, mint amikor csak heggyel karcolt. 
Három ujja élettelenül fityegett alá, át
vágta a mozgató inakat is. De a hatás 
megérte mindezt. Inogva lábra állt, véres 
karját a pléhkrisztushoz emelte. Hadd 
legyen hiteles a Megfeszített! Ahogy a 
kis szobor lábain végigerezett a vér, az 
övéiből is kiment az erő. Összerogyott. 
Homályos szeme az égbe veszett, héja vij
jogott a magasban, felhőfoszlányok előtt 
táncolt. Egyszerre meggyérült a levegő, 
a kánikula is elillant. Fel akart állni, és 
adni még egy kevés vért a Megváltónak, 
de csak a kereszt tövébe tudott vissza
kúszni. Ismét felpillantott: alulnézet
ből úgy tetszett, mintha a Jó Pásztor épp 
szárnyat bontana, és repülni készülne. 
Repülj is el, szerencsétlen! Értem aztán hi
ába szegeltetted fel magad!

Ketten voltak a dombon. Egymás ki
múlásának tanúi. Két lator, egy ke
reszten.

Trükk
Sunyi a magasban remegő fémhuza

lokat nézte, amint végiggyalul rajtuk a 
troli csápja. Babakocsis kismama állt a 
leghátsó ajtónál, Sunyi átvergődött az 
embersűrűségen, és segített neki feltenni 
a kocsit a benne rugdalózó féléves körüli 
fiúcskával, aztán ő is feltuszkolta magát 
az utastérbe. Minden oldalról könyökök, 
csípők, vállak nyomták, teste kérdőjel
lé ferdült. Hiába nyújtotta a kezét, a leg
közelebbi kapaszkodó is túl távol esett. 
Megigazította hátizsákja hevederjét, de a 
hátára nehezedő teher semmit sem eny
hült. Az utastér tompa fülledtségében el
kiáltotta magát:

-  Bomba!
Hangja gyenge volt, nyöszörgő. Újból 

megpróbálta, most már erőteljesebben.
-  Bomba!
Csak a közvetlen közelében állók for

dultak feléje. Harmadszor is rázendített.
-  Bomba! -  Az egész utastér ránézett, 

ő pedig magyarázó hangon hozzátette. -  
Bomba van nálam.

A mellette állók félrehúzódtak, lehe
tőséget adva neki, hogy kezével elérje a 
kapaszkodócsövet. Egyik utas odasúg
ta a szomszédjának: hülye bolond. A kö
vetkező megállónál páran leszálltak, az 
utastér némileg szellősebbé vált. Sunyi 
ezt kihasználva egy foglalt ülőhelyhez fu- 
rakodott, rogyadozó terpeszben megállt, 
dörzsölgette a vállát, ide-oda tologatta 
a hátizsák hevederjeit, arcára gyötrődő 
kifejezést ültetett. A széket elfoglaló asz- 
szony azonban rá se hederített, egészen 
addig, míg Sunyi ismét el nem kiáltotta 
magát.

-  Bomba!
Az asszony méltatlankodva felállt, 

szomszédja is követte, nem akartak vi
tába bocsátkozni egy ilyen pofátlan dög
gel. Sunyi lehuppant az ablak mellé, a 
másik ülésre állította hátizsákját, majd 
kibámult az ablakon, az elsuhanó épüle
teket fürkészte, közben egy új sláger né
mileg megmásított dallamát dudorászta 
az orra alá. Az utasok összedugták a fe
jüket: nagyrészük félkegyelműnek, vagy 
csak mérhetetlenül szemtelennek vélte a 
furcsa fiatalembert, egy éltes aggastyán 
akasztófáravaló geciládának nevezte, 
közben pedig csendben, de annál harci- 
asabban rázta az öklét Sunyi háta mö
gött.

Újabb megállók következtek, újabb em
berek szálltak fel-le. Beértek a központba, 
a távolban feltűnt a nagykövetség épüle
te, homlokzatán a rikító zászlókkal. Csak 
a babakocsis anyuka maradt a járművön 
az eredeti utasközösségből, kisfia éppen 
egy zörgővel játszott. Sunyi a kisgyerek
re nézett, fanyalogva megvonta a vállát, 
kizibzárolta a táskát. Régi tízóraik sza
ga áradt felé, szárazszalámi és zöldpapri
ka. Félretolta a celofánt, megtapogatta a 
száraz tapintású rudakat, aztán ujjai va
lami cipőfűzőhöz hasonló tárgyban akad
tak meg. Még mindig a csecsemőt bámul
ta, amikor megrántotta a zsinórt.
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MÁRKUS ÉVA LAURA

Amiről nem beszélünk...
Világképünk kialakulása hosszas fo

lyamat, amelyet nem csak a család és a 
barátok, a velünk megtörtént események, 
élményeink, hanem olvasmányaink és 
mindemellett az életünk nagy részét vé
gigkísért tankönyvek is befolyásolnak.

A tankönyvek szöveganyagaikon ke
resztül egy sajátos világképet tükröznek. 
A szöveganyagok mellett a felhasznált 
képek, magyarázatok, a megfogalmazott 
kérdések mind-mind e világképből mu
tatnak valamit. Állást foglalnak olyan 
kérdésekben, mint az emancipáció, diszk
rimináció vagy a társadalmi nem kérdé
se, azáltal, hogy beszélnek vagy éppen 
hallgatnak róla. Tankönyveink többsé
ge inkább passzívan viszonyul ezekhez a 
témákhoz. Természetesen ezt a passzivi
tást nem lehet számon kérni a különbö
ző korokban megírt irodalmi műveken, 
azonban az ezekhez fűzött feladatokon 
igen.

A továbbiakban egy napjainkban is for
galomban lévő tankönyv, a Máté András 
és Szász Mihálykó Mária szerkesztette 
ötödikes magyar tankönyv1 gender szem
pontú elemzésével foglalkozom. Azt fesze
getem, hogy a tankönyvbeli szövegekkel 
való találkozás során milyen kép alakul
hat ki a társadalomban betöltött szere
peinkről egy ötödikes gyermek fejében, 
ítéleteinket és előítéleteinket a tanköny
vek is megerősíthetik vagy éppen felold
hatják. „A tankönyv a nyelv kumulatív, 
szellemi és nevelő funkcióját is érvénye
sítő eszköze a szocializálásnak, az intéz
ményesített belenevelésnek, belenevelő- 
désnek.”2 Akaratlanul nevelődünk bele 
rendszerekbe, szabályokba, elvárásokba, 
amelyeket velünk szemben állítanak fel 
először, s majd mi állítunk fel mások előtt. 
Bár az iskola deklaráltan esélyegyenlősé
get hirdet, gyakorlatban, sajnos, ez nem 
mindig van így. Tankönyvekben, tanári 
gesztusokban, szavakban, implicit meta
kommunikációs formákban is ott bujkál 
a sztereotípia. Ugyanakkor számtalan 
regény, novella, mese, színdarab is ar
ról ad példát, hogy az egyén neme dön
ti el: mit szabad és mit nem. A tanköny
vek többsége pedig semmilyen formában 
nem reflektál ezekre az előítéletekre. 
Talpraesett, remek problémamegoldó ké
pességgel rendelkező legényekről, vitéz 
királyfikról, hős lovagokról olvashatunk, 
akik képesek legyőzni akár a hétfejű sár
kányt is, akik bátrak és erősek, mindig 
megszerzik azt, amit akarnak, ugyan
akkor szó van szegény, többnyire elesett, 
döntésképtelen leányokról is, egy évszá
zadot átalvó Csipkerózsikáról, hét törpé
re mosó és főző Hófehérkéről, egy min
denkinek kiszolgáltatott Hamupipőkéről, 
tehát gyönyörű, de tehetetlen leányokról, 
akiket nyomorúságukból csakis egy férfi 
menekíthet ki. A tudatosság és a kritikai 
érzék kifejlesztésének feladata egyértel
műen azoké a tankönyveké kellene le
gyen, amelyek ehhez hasonló szövegeket 
válogatnak be repertoárjukba, de nem 
vállalják az ezekben rejlő előítéletekről 
szóló diskurzust.

A már említett tankönyvben az 
Angyoméknál3 című színjáték egy székely 
leány életét mutatja be, aki szerelmes 
egy fiatal legénybe, ám az édesapja el
lenzi ezt a kapcsolatot. Ambarusné, sze
rényebb nevén az Asszony, megpróbál ki
állni lánya mellett, de az ura agresszíven 
elhallgattatja: „Asszonybeszéd. Jár a szá
juk, mert elég hosszú a nap.” Az asszony 
elhallgat és elfogadja, hogy nincs beleszó
lása. A történet váratlan fordulatot vesz, 
ugyanis az apa kemény szíve megenyhül 
és beleegyezik a házasságba.

A színpadi játék egy falusi életképet 
mutat be, ahol a családon belüli szerepek 
konkrétak és megkérdőjelezhetetlenek. Az 
anya nem azonosíthatja magát autonóm 
módon, ő nem más, mint a férj felesége, 
Ambarusné, olykor ennél is kevesebb: az 
asszony. A domináns szerepben megjelenő 
férj az egyetlen, aki dönthet és ítélhet, a 
szerzői utasítás szerint haragosan. „Amit 
megmondtam, megmondtam” — hangzik 
el a ház urától a megvétózhatatlan állás
pont. A lány szava mindkét szülő szavá
nál kevesebbet ér, a saját életéről szóló vi
tában, ő az, aki a legkevésbé szólhat bele 
a döntésbe, elvégre ő még gyermek, ráadá
sul leánygyermek. A színdarabot követő 
tankönyvi feladatokban a tankönyvszer
zők csak a fonóban zajlott népi játékokra 
és az elhangzott énekekre reflektálnak. A 
fentebb említett viszonyok és szerepek -  
amelyeket az egyik tankönyvi feladat sze
rint a gyerekeknek kell megeleveníteni -  
feldolgozatlanul maradnak.

Nem arra van szükség, hogy kitöröljük 
a tankönyveinkből ezeket a szövegeket, 
hogy elfelejtsük azokat a meséket, ame
lyeken felnőttünk, gyermekeink elől pe
dig hétpecsétes lakat alá zárjuk. Sőt, ah
hoz, hogy beszélhessünk róla először meg 
kell ismernünk ezt a világot. Azonban 
azáltal, hogy megtagadjuk az erről va
ló diskurzust, legitimizáljuk és termé
szetesnek könyveljük el a nemek közötti 
egyenlőtlenséget, a mások által leosztott 
szerepeket.

Számtalan olyan alkotást letettek már 
a gyermekirodalom asztalára, amelyek 
nem tartoznak a hagyományos szereple
osztásról szóló, a sztereotípiákat megerő
sítő mesék közé, azonban túl kevés hely 
jut ezen műveknek tankönyveinkben. Az 
individuumnak csupán az egyik összete
vője a nemi identitás. Erre világítanak 
rá az olyan mesék, mint a Négyszögletű 
Kerek Erdő, Süsü, Óz, a nagy varázsló, 
Harisnyás Pippi, Harry Potter és még so
rolhatnánk. Néhányból még részletet is 
közöl a tankönyv, de az iménti gondolatra 
egy feladat, kérdés vagy megjegyzés sem 
világít rá. Ezek a mesék azzal szembesíte
nek, hogy azok is tudnak teljes értékű éle
tet élni, akik bár a társadalom kivetettjei 
és nem felelnek meg minden normának, 
mégis boldogok és vidámak. Ismerve és 
újraolvasva ezeket a csodálatos meséket, 
értetlenül állok az előtt, hogy azok a tan
könyvek, amelyekben ezek szerepelnek, 
miért nem irányítják a gyermekek figyel
mét az ilyen és ehhez hasonló, a gyerme

kek fantáziáját elindító kérdések felé. A 
Süsüt kitagadják4 című mese megpróbál
ja feszegetni a másság kérdését, azonban 
a tankönyvben megfogalmazott feladatok 
ahhoz a válaszhoz vezetnek, hogy a más
ság mindig kényes dolog, és csupán meg
nehezíti az életünket. Kinek a viselkedése 
tetszik neked jobban? Az apa csak azt te
szi, amit egy sárkánynak tennie kell, még
sem biztos, hogy neki van igaza. Próbálj 
érvekkel alátámasztott véleményt monda
ni az apa és a testvérek, illetve Süsü visel
kedéséről!5-  e feladaton keresztül akár 
meg is kérdőjeleződhetne az a hallga
tólagosan elfogadott elv, hogy a hierar
chia csúcsán lévő embernek mindig igaza 
van, mégis a feladat dobozolásra kény
szerít, arra késztet, hogy megnevezzük: 
ki a jó és ki a rossz. Ä lényeg azonban 
az, hogy ne a fekete-fehér skálán mozog
va ítéljünk, hiszen nem csak hétfejű go
nosz sárkányok léteznek, hanem kedves 
és barátságos egyfejűek is, akiknek két 
szemük van, két fülük, s talán még ha
sonlítanak is ránk, s ha valamiben még
is másabbak, mint mi, még nem biztos, 
hogy ellenségek.

Az elemzett tankönyv egy azok közül, 
amelyekben a beválogatott irodalmi mű
vek többségének köszönhetően ott a lehe
tőség beszélni a fentebb említett témák
ról -  emancipációról, diszkriminációról, 
másságról —, azonban a megfogalmazott 
kérdések és feladatok mégsem használ
ják ki ezt a lehetőséget.

Bár a legtöbb tanár elsődleges célja át
kínozni a gyermeket a rosta jellegű vizs
gákon, arra is rá kellene jönni, hogy az 
iskolában végbemenő szocializáció so
rán identitás és meggyőződés teremtő
dik. Tévedés, hogy a nemi sztereotípiák 
csak később járulnak hozzá a nemen ala
puló megkülönböztetéshez, ez a hatás a 
szocializálódás első pillanataitól kezdve 
működik. A sztereotípiákkal, diszkrimi
nációval nem az az egyetlen gond, hogy 
másokat megbélyegez, hanem az, hogy 
a gyerekeket saját választásaikhoz sem 
engedi hozzáférni. Tanárként vagy szü
lőként fontos elfogadtatnunk azt, hogy 
mindannyian egy „másság”-csoportba 
tartozunk, és mindannyian eltérünk a 
nagybetűs normativitástól, amelyet min
dig felelevenítünk, ha valami szokatlan
nal találkozunk. Azonban ahhoz, hogy 
erre őszintén fel tudjuk hívni gyermeke
ink figyelmét, azt kellene hitelesen köz
vetítenünk feléjük, hogy elfogadjuk őket 
és olyan dolgokat próbálunk tanítani, 
amelyek nem ráerőszakolják őket vala
mely kényszerpályára, hanem kezükbe 
adják mindazokat az eszközöket, ame
lyekkel ők „boldogan élhetnek, míg meg 
nem halnak”.

Jegyzetek

1Máthé András -  Szász M ihálykó Mária: 
Magyar nyelv és irodalomolvasás. Ed. 
Didactică si Pedagogică. Buc., 2005.

2P éntek János: A tankönyvírás csapdái és 
dilemmái. Korunk, 1998, 9 sz. 4-7. old.

3Seprődi Kis Anna: Angyoméknál. In 
Máthé- S zász 2005, 69.

4Csukás István: Süsüt kitagadják. In 
Máthé-Szász 2005, 87.

53. Feladat. In Máthé- S zász 2005, 91.
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MIKE ÁGNES

Küldetés...
„»A hetedik te magad légy«, parancsolja 

József Attila. Hát én most, ebben a könyv
ben, rejtőzködő alkatomon erőt véve, igyek
szem «lelepleződni«” -  árulta el Rózsavér cí
mű kötetéről Kinde Annamária a Demeter 
Zsuzsával zajló beszélgetés végén, melyet a 
Helikon tavaly júliusban közölt. (Tükröt tar
tani a démonok elé, Helikon, XX. évfolyam 
2009. 13. (531.). Azóta eltelt egy év, meg is 
jelent közben a kötet, s hogy menynyire si
került a leleplezó'dés -  nos, ez a kérdés. Első 
reakcióm a német jein volt, ami annyit je
lent, hogy igen is, meg nem is. Ott van 
ugyan nyelvünkben a nemigen szerkezet, 
de hangulatában, értelmében is gazdagabb 
a jein (no meg igazságosabb is: a nemigen 
a nem felé húz, a jein viszont megteremti 
az egyensúlyt igen és nem között). Szóval, 
jein, gondoltam, hisz mindamellett, hogy 
egymást követik a képekbe bújtatott vallo
mások, hiányérzettel maradok, hisz túl sok 
a rés, kevés a kimondás a kötetben. Hogy 
lehet így lelepleződni? A történet viszont itt 
nem áll meg, mert az embernek van máso
dik, harmadik és sokadik benyomása is, s 
ahogy valamit egyre jobban ismer, talán 
egyre jobban ért is. Ami az én Rózsavérrel 
kapcsolatos második reakciómat illeti, a vá
lasz nem lett 100%-os ja, vagyis igen, de tá
volabb került a jein-tól, s nyilván, hogy nem 
a nein javára. Vagyis, az igyekezet megvan, 
a lelepleződés is (szinte).

A pozsonyi AB-ART Kiadó és a Várad fo
lyóirat közös gondozásában megjelent kötet 
megközelítése azért nem egyszerű, mert 
nem formákban és témákban keresendő 
benne az összefüggés, hanem valahol a so
rok között, a sorok mögött, egy egész alko
tói útban, egy egész alkotói karakterben. A 
kötet ugyanis tizenöt vers kivételével egy 
jól átgondolt válogatás korábbi versekből, 
ami eleve számadásszerű, összegző, vissza
tekintő jelleget ad neki. Következésképpen 
e kötet Kinde Annamária maga, vagyis az 
ő egyik arca. A rózsavér, a titok, a megis- 
merhetetlen, ezúttal ismert szavakba, mon
datokba bújva, hogy lelepleződjön.

Nem szoktam rögtön a borítólapnak es
ni, s azt boncolgatni, de ez most valahogy 
kényszerít rá. Fekete, piros, fehér, szürke 
-  a színek egyértelműek. Aztán sötétség, 
vér, valami furcsa rózsaféle, s összessé
gében homokóra vagy egy pohár tükörké
pe, talán. (Vagy szemetesláda?! Nem, vala
hogy nem találna.) Mindenesetre összetett 
hangulatvilág, egyszerre van benne a féle
lem, a töredezettség, a hiány, a zűrzavar, a 
titok, s ha a homokóra-verzió az igaz, ak
kor a mérlegelő idő, ha pedig a pohár tükör
képe a helyes, akkor a kettősség, az önkép 
is. De hát miért ne lehetne igaz egyszerre 
mindkettő? Ez legalább annyira nyitott, 
mint a rózsa-motívum. Ha barkóbáznék va
lakivel, s Kinde rózsájára gondolnék, nem 
tudnám eldönteni, hogy most a tárgy-, a 
fogalom- vagy a személy-kérdésre vála
szoljak igennel. Mert ez a rózsa egy kicsit 
minden. Személyt sugalló szó („lélegző ró
zsa,/ virradó hajnal fénye, lélek”), de tárgy
ragot kapó elem („dalija a büszke rózsát”) 
és nyári várat építő fogalom (Jázminból

rózsából Ionéból gyermekkorból/ összera
kom mégis mostan a nyári várat”) is. A ró
zsa itt éppenhogy nem az általunk hasz
nált közhely, hanem arcokat váltó titok, 
egy szó a több-mint-virág jelenségre. Kinde 
Annamária júniusban született, s elmesé
lése szerint születésnapjára kapott mindig 
egy-egy rózsacsokrot, amelyekről később 
úgy vall, hogy ezek voltak a titokcsokrok. 
A Rózsavér verseiben ilyen titokszirmokkal 
találkozunk.

De mi is fér bele ebbe a titkokkal átszőtt 
világba? Például rengeteg állat: „gombsze
mű medve”, „fehér tigris”, „szürke hátú far
kas”, „Kenguru, a kenguru”, illetve sün
disznó, róka, szarvas, galamb, vaddisznó, 
puma, patkány és sok madár (melyek kö
zül kiemelkedik a brukkmadár). A legtöbb 
sor és szeretet azonban a hiúzokat ille
ti. Szokatlan, furcsa ragaszkodás ez. Nem 
ragadozó, ronda állatokként jelennek meg, 
sokkal inkább őrző, ragaszkodó vadak: 

„Szerelmedből 
megépült végül 
hiúzaim háza.
Megszelídültek, 
benned laknak immár.
Nem is látom őket.

Csak sejtem néha 
asztráltestedben 
a hiúztemetőket.”

(.Hiúzok háza)
Ezek után nem meglepő, ha ugyanez a 

megszólaló a patkányoktól sem riadozik. 
Sőt, azt mondja, hogy „Egy patkányról, ha 
szó esik,/ olyan az, mint egy délelőtt:/ nap 
süt, aranyfény csörgedez,/ petrezselyem 
zöldje virít” (Hatalom versé). Igen, van va
lami provokatív ebben a másságban, hisz a 
„normális ember” a hiúz és a patkány ké
pével is az erőszakot asszociálja. Kinde 
Annamária rájátszik ezekre a képzetekre, 
s fokozza a hangulatot a oérnek a kötetben 
elfoglalt jelentőségével. Ebbe a témakör
be beépíti aztán a kést, a démont, a rózsát, 
a tövist, a koronát, az áldozatot, s közben 
megkínlódja a kimondhatatlant: „Hitem, 
ha csak egy mustármagnyi volna...” (Az il
letők. Hiába hadba szállnom).

Mindez lelki hullámzáshoz vezet. Ez a 
költészet éppen ezért sok esetben a magány, 
a hiány, a félelem költészete. Magadba zu
hanva kérded:

„Mit mondhat még a hallgatás?
Miről szólhat még a hiány?
Hogy fennmaradt az almafán 
Csongor úr fi és nem jön el?
S az éj csak sír és térdepel,
Mert nincs kiút, feláldozás.
Csak csúf hiány. Es soha más.

(És soha más)
Ha van más (márpedig néha van), ak

kor az csupán vágyként fogalmazódik meg, 
mert a jelenben csak a magány, a fájdalom 
szólama marad: „Egyedül voltam, te min
dig/ dolgozol. Gyerek se volt,/ a gyerek ép
pen felnő valahol./ Csak fáztam, egyedül.” 
Ebben az egyedüllétben nem marad egyéb, 
mint elgondolni azt, ami nincs, vagyis a hi
ányt kitölteni: „És kigondoltam egy olyan/ 
világot, amelyikben szeretnél, átölelnél...” 
(Ősz, más világok). Formailag, nyelvtani
lag is benne vagyunk ebben a szomorúság
ban, hiányban. Erre utalnak a feltételes 
módú igék („vigasztalnál”, „simogatnád”),

a határozatlan helyhatározók („valahol”), 
a bizonytalan időhatározók („majd”), a 
gyakran előforduló állítmány nélküli szer
kezetek („A madarakat valami héja”) és 
tagadások („Magad sem vagy magadnak 
többé/ Felhővé lettél, sűrű köddé”). Lapról 
lapra valamiképpen az fogalmazódik meg, 
ami nincs. Nem előre megfejtett képeket 
kapunk, hanem titkokat, mert ilyen a meg
szólaló maga. Demény Péter, a kötet szer
kesztője, utószavában azt írja, hogy Kinde 
költői nyelvének egyik ereje épp a kihagyá
sosságában, elliptikusságában rejlik, ami 
egyfajta szálkás melankóliát eredményez. 
Igen, talán épp ez a kihagyásosság és sejte
tő üzenet nehezíti helyenként a leleplezést, 
ami önmagában még nem is probléma, hi
szen nem az a jó líra, amely szájbarágósán 
kimondja, felfedi a képek értelmét.

A hangulatot meghatározza tehát a me
lankólia, a fájdalom okozta beletörődés, a 
szavakba mélyült csendesség, s nem utol
sósorban a félelem. Mert eljutunk addig, 
hogy „félek attól hogy nem félhetsz helyet
tem” (Várkisasszony), s így a „Már a tükör
től sem,/ önmagámtól sem félhetek ezután” 
(Még egy dal a félelemről) mondat csak bá
torító parancs, de valahol mégiscsak kivi
telezhetetlen. Izgalmas kettősség jellem
zi ilyen szempontból a kötetet, ugyanis ott 
a félelem, de ott a szembeszegülés is. Ezért 
jogos az üldözést, meghurcoltatást kifeje
ző igék sokasága: „zuhansz”, „becsapódsz”, 
„megölöd”, „elfogysz”, „üvölts”, „megtagad”, 
„űznek”, „bántanak”, „megutálták”. Mindez 
nem meglepő, hisz a világ romlása nyomot 
hagy a kapcsolatokon: „Mocsaras lett a bi
zalom./ A barátságot is feledték,/ ha üzletre 
nyílt alkalom” (Még egy szerelmes utcabál).

Kinde Annamária versvilágában szá
mos olyan szó van, amely többletértékű. 
Ilyen ismétlődő motívum a tükör, amelyben 
arcodat szemlélheted, a hó, amely megder- 
meszt és betakar, a sokszor együtt felbuk
kanó madár, szárny és repülés, amelyek az 
örök vágyat, gondviselést, oltalmat jelké
pezik, a gyermek, aki hol szomorú, hol vé
dett környezetben bukkan fel, a szelíd jáz
min és galamb, amely nyugalmat áraszt, s 
a gyermekkort hozza vissza, illetve a rózsa, 
amely metamorfózisokon megy keresztül.

folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
Csak Rózsavér főcímmel öt verset is olvas
hatunk: a jó tanács, A hasonlító, Halódó vi
rág, Körvers a harmadik forrásról, Fojtogató. 
Ha valahol, itt mindenképp sikerül a lelep
leződés! Valami hihetetlen erő, kifejezőkész
ség, tudatos homály, mély érzés van ezekben 
a sorokban. Nem is lehetne jobban monda
ni, ez a hatás: „Akár a szó, a rózsavér/ vakít, 
mint szemembe szórt parázs” (Rózsavér. A 
hasonlító). Elhiszem Kindének a fájdalmat, 
a kapaszkodást, a félelmet, a kínlódást, az 
erőt, a vágyat, a jó tanácsot, az oltalmat, a 
csendet és az üvöltést. Igen, ezen a ponton 
lelepleződik tizenhárom év költészetének a 
megszólalója, megrendít a stílusa, s megér
teti velem világát:

„Világod mostan így halad.
Sorsod szétfoszlik, megtagad.
Hiába látod, mondani 
jól nem tudod, meghallani 
nem meri, kit a félelem 
kerget végig az életen.
Harsog a cél, motyog az ok.
Ne féld a semmit: 
ott vagyok.
(...)
Rohanva bár a többivel 
ámíthatsz, enni, élni kell, 
sőt félni kell, az élet ez, 
hazudni, csalni, ölni kell, 
hiába nem tied az éhség: 
már semmid sem a magadé.
Házadban lakik a sötétség.
Világod mostan így halad.
Sorsod szétfoszlik, megtagad.
Hiába látsz, ha mondani 
jól nem tudod. Meghallani 
nem bátor, kit a félelem 
kerget végig az életen.
Süvít a cél, dörren az ok.
Ne féld a semmit: 
én vagyok.”

(Rózsavér. Fojtogató)

Hogy mennyire képes a rózsa az átválto
zásra, azt pár lappal odébb tapasztalhatjuk, 
a Részeg rózsa szétírt szonettjében, amely
ben Kinde bizonyítja bravúros nyelvi és for
mai játékát.

Mi lehet ezek után a végszó? Talán egy 
tanács. Olyan tömény ez a költészet, any- 
nyira mélyen egzisztenciális, hogy nem elég 
sorokat kiragadni, egészében kell olvasni a 
vallomásokat, a kijelentésekben rejlő kérdé
seket, a kérdésekben meghúzódó kijelenté
seket. Kinde Annamária e mostani kötete 
beszámoló egyfajta útról. Arról a pályáról, 
ami tele van szorongással és bizonytalan
sággal, mélyre gyökerező érzésekkel és ta
pasztalatokkal. Nem lehetett könnyű dolga 
Simon Juditnak, amikor válogatnia kellett 
a versek közül, de a munkának eredménye 
lett. Ilyen értelemben ő, akárcsak Demény 
Péter is, segített Kindének az önfeltárul- 
kozásban. így valamiféleképpen megtört a 
mondhatatlan, kifejezést nyert a hiány, van- 
ná lett a nincs. Kinde igyekezete

...teljesítve
(Kinde Annamária: R ó zsa v é r . AB

ART Könyvkiadó, 2009)
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SZIRMAI PÉTER

Z sákm ányszerzés
Hajnalban indulunk el barátommal 

harmadik emeleti lakásomból, hogy va
lami vacsorát kerítsünk magunknak, 
ha már a reggeli kimaradt. Barátom a 
karomra telepszik, sapkát húzok a fejé
re, hogy ne zavarja az utazás. Lépéseim 
halkan koppannak a szürke műmárvány 
lépcsőn.

Az első emeleten egy középkorú nő bí
belődik a zárral. O is korán szokott in
dulni, gyakran találkozunk. Előre kö
szönök, a nő csak futólag biccent, nem 
törődik velünk, int a lábtörlő mellett fi
gyelő macskának, aki rögtön felugrik a 
karjaiba, s hagyja, hogy gazdája a nyaka 
köré tekerje. A nő előttünk lépdel lefelé a 
lépcsőn, látom, ahogy a mellső lábánál és 
a farkánál fogva összébb húzza a sálat.

Rengetegen vannak, suttogom bará
tom fülébe már az utcán, tágra nyitja 
szemét, a komor, táskás, férfiak és nők 
csoportjait bámulja, higgadtan bólint: 
nem ez az első hétfő reggelje. Az aluljá
róban egy pézsmabundás nő jön szembe, 
a kis állatok a bundában már alig tud
ják tartani egymást fogukkal és hátsó 
lábukkal. Fáradtan forgatják fejüket, a 
nő azonban magabiztosan lépdel, vörös 
körmeivel varázslatos köröket ír le, lát
hatóan a szembejövőket szédíti. Félve te
kintek barátomra: a sapka miatt el van 
zárva a látványtól, de a félreérthetetlen 
pocokszag miatt mégis idegesen moco
rogni kezd. Alig tudom megnyugtatni.

A lépcsőfeljárónál kidobóember-sze
rű békávéellenőrök sorfala. Jegyet ve
szünk, szerencsésen átjutunk a kordonon. 
Barátom figyelmeztet, hogy menjünk bel
jebb. Éles, vijjogó hangja kés a fülemnek. 
Megállunk középtájon, majd a beérkező 
szerelvény ajtajánál, részt veszünk a láb
taposásban és a könyöklésben. Nem ülünk 
le, hagyjuk érvényesülni a többieket.

Elindul a szerelvény. Egy nő akko
rát ásít, hogy látom a manduláit, látom, 
hogy meglehetősen tüszős, meg kelle
ne műteni. De nem szólok neki, illetlen
ség volna, inkább tovább figyelem kitá
ruló torkát, s közben aggódok, hogy ne 
folytassa, mert még kiakad az állkap
csa. De nem, végül szerencsésen összezár 
a két fogsor. Felsóhajtok, majd pár szó
val elsuttogom barátomnak, mi történt. 
Furcsa, nevetésszerű hang tör fel a tor
kából. Még pár jelentéktelen dologról be
szélünk, aztán elcsendesedünk. Az elfutó 
tájon nyugtatva szemem, próbálom fel
idézni a városi parkokat, amiket érint
hetünk utunk során, közben a szerelvény 
befut a végállomásra.

A metrón egy erősen sminkelt, sző
ke nő súrol a tekintetével, először bará
tomra mosolyog, majd rám. A hátára és a 
mellére is egy-egy leopárdot terített: egy
részt első mancsukkal, másrészt a foguk
kal tartják egymást. Nyakukon kidagad 
az ér az erőlködéstől. A nő arcán viszont 
ebből semmi sem látszik. Milyen baromi 
erős lehet, gondolom. Odalép hozzánk, s 
kérdezi, szabad-e megsimogatni a baráto
mat. O is hallja a kérdést és idegesen fel- 
sikolt. Finoman intek a fejemmel, hogy

nem. Szerencsére nyílik az ajtó és kilépve 
a kocsiból, megszabadulunk tőle.

Feljőve a szabad levegőre, az utcákat 
járjuk; figyelem a játszótereket, a parko
kat, mindenről, amit látok, részletesen 
tudósítom barátomat. De hiába: órákon 
át csak elégedetlenül ingatja a fejét.

Fél négy felé, a hetedik kerületben, 
egy játszótérnél, szokatlan zsivaj szűrő
dik át a megszokott utcai zajokon. Végre 
megpillantom arcán az izgalom első jele
it. Ahogy mesélem a látottakat, érzem, 
egyre erősebben markolja a karom.

A játszótéren egy óvodás csoport, óvó
nők a padokon, összehúzott kabáttal, li
lára fagyott kézfejjel. Odébb pár galamb, 
kisebb verébcsapat, szedegetik az elszórt 
morzsákat, s közben veszekednek. Az 
egyik pad mellett két foltos macska ve
rekszik, s közben iszonyúan nyávog.

Leemelem a sapkát barátomról. Pár 
másodpercig forgatja a fejét, hozzászo
kik az erős fényhez, aztán elrugaszko
dik a karomról, pár csapással magasan, 
fölénk emelkedik. Hosszan köröz a leve
gőben. Mindig csodálom ilyenkor, ahogy 
összpontosít. Váratlanul megszakítja a 
röptét, összezárja a szárnyait, majd elő
reszegezett fejjel elkezd zuhanni lefelé. 
Elégedetten sóhajtok fel: örülök, hogy ma 
talált magának zsákmányt, és tudom, 
hogy nekem is ad majd belőle, mert a ba
rátja vagyok.

Ott helyben esszük meg a vacsorát, az 
óvónők döbbent arckifejezésétől kísér
ve. Nem nézünk egymásra, szótlanul rá
gunk. Miután befejezzük, visszahúzom 
a sapkát barátomra, biztos, ami biztos. 
Megnyugodva, jóllakottan térünk haza.

Ahogy lépéseim koppannak a szür
ke műmárvány lépcsőn, az első emeleten 
ismét látom a szomszéd nőt. O is haza
érkezett. Illedelmesen köszönünk, visz- 
szaköszön, mosolyog, leoldja nyakából a 
macskát, és egyszerűen ledobja a lábtör
lőre. Látszik, ahogy megnyugszik a cir
mos. Végre kipihenheti a busz és a villa
mos kellemetlen rázkódásait.

Odafenn felidézzük a nap emlékezetes 
eseményeit. Örülünk a sikernek. Aztán 
eltesszük magunkat másnapra, mert 
reggel újra indul minden, újra meg kell 
keresni a vacsorára valót.

Beczásy Antal grafikája
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Sok olvasó faggat a 
könyveim és a zene viszo
nyáról. Jómagam, inkább 
komolyan, mint tréfá
san, azt találtam monda
ni, hogy a Száz év magány 
egy 400 oldalas vallenato 
(Kolumbia Karib-tengeri 
partvidékének népzenéje; 
a fordító), a Szerelem a ko
lera idején pedig boleró 380 
oldalban. Sajtóinterjúkban 
bevallottam, hogy nem tu
dok zenehallgatás köz
ben írni, mert jobban le
köti a figyelmemet az, 
amit hallok, mint az, amit 
írok. Igazság szerint azt 
hiszem, életem során több zenét hallgattam, mint 
amennyi könyvet olvastam, és úgy vélem, Johann 
Sebastiantól Leandro Díazig nincs is már sok hátra, 
amit még meg kell hallgatnom.

A legnagyobb meglepetés Barcelonában ért, amikor 
két ifjú zenész felkeresett, miután elolvasták A pát
riárka alkonyát és felfedezni vélték, hogy a szerkeze
tét Bartók Béla nagyon bonyolult III. zongoraversenye 
ihlette. Ábrákat is hoztak, melyek számukra egyér
telműen bizonyították ezt. Mondanom sem kell, hogy 
nem értettem, mit beszélnek, de meglepett az egybe
esés, ugyanis az alatt a kis híján négy év alatt, míg 
a könyvet írtam, nagyon érdekeltek a Bartók-zongo- 
raversenyek, különösen a harmadik, amelyik ma is a 
kedvencem.

Mindezzel csak azt akarom mondani, hogy ma már 
nem csodálkozom, ha egy nagyérdemű muzsikus zenei 
kompozíciós elemeket vél felfedezni Az ezredes úrnak 
nincs aki írjonban, amelyik a legegyszerűbb könyvem. 
Igaz, hogy egy párizsi szegényszállóban írtam, spár
tai körülmények között, egyre várva egy levelet és egy 
csekket, mely soha nem érkezett meg. Egyetlen viga
szom a zene volt, amit egy kölcsönrádión hallgattam. 
De egyáltalán nem ismerem a zenekomponálás törvé
nyeit, és bajosan tudnék megírni egy novellát előre el
tervezett diatonikus szerkezettel.

Azt viszont nagyon is hiszem, hogy az irodalmi el
beszélés hipnotikus eszköz, akárcsak a zene, és hogy 
bármilyen ritmusbeli botlás megtörheti a varázst. 
Annyira ügyelek erre, hogy addig nem küldök nyom
dába szöveget, míg hangosan fel nem olvastam, hogy 
biztos legyek a gördülékenységében.

A vesszó'knek alapvető' jelentőségük van, mert dik
tálják az olvasó lélegzésének ritmusát, valamint irá
nyítják lelkiállapot-változásait. Ezek azok, amiket 
lélegzet-vesszőknek hívok, melyek még azt is megen
gedhetik maguknak, hogy felrúgják a nyelvtani sza
bályokat -  cserébe viszont őrzik az olvasás bűverejét.

Nemcsak Az ezredes úr, hanem a legjelentéktele
nebb passzusom is ennek a harmóniai szigornak van 
alávetve. Csakhogy az intuitív írók előtt nem célszerű 
túl sokat feltárni ezekből a titkos technikai fogások
ból, a vakoknak eme mesterségében ugyanis nincs ve
szélyesebb, mint az ártatlanság elvesztése.

(Cambio folyóirat, Kolumbia, 2007. február 23.)

Gabriel García Márquez: A z  á r ta t la n s á g  s z o 
n á tá ja .  NAGYÍTÁS, 2010./23. Fordította Gajdos 
Zsuzsanna

-IOtP'EX

Gábriel García Márquez

ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK

IM A G E -o k k a l h a d a k o z o m
A címet forgatva fejemben 

azon töprengtem, hogy milyen, 
formában is írjam le a nagy
betűs angolt szót magyar szö
vegkörnyezetben. írjam talán 
IMÁZS-nak? -  utalva a szó fran
cia nyelvű alakjára? Vagy adjam 
vissza betűkkel az angol szó fo
netikus kiejtését? Valahogy így: 
IMID (imidzs). Zeneileg nagyon 
idegenül szól és a fonetikus jelö
lés is amolyan egzotikus betű
halmaz, különösen, a záró, a hár
mas számhoz hasonló, a magyar 
zs hangalaknak megfelelő grafi
kai rajzú betűjelével. Bevallom, 
egyik idegen betűalakzat sem 
volt kedvemre. Pedig a szó és je
lentése megkerülhetetlen: s a 20. 
század imádja az imázst. A ma
gyar képmás, arcmás, tükörkép 
nem igazán adja vissza az ide
genből vett szó általánosan el
terjedt jelentéstartalmát. Talán 
az ARCULAT lenne a legmeg
felelőbb fordítás. Hiszen arról 
van szó, hogy az imázs valami
lyen arculatot mutat a világ felé. 
Valamilyent! Mégpedig sokszor a 
valóságtól teljesen eltérő, mester
séges arculatot. Manapság min
denki ügyel az imázsára: formál
ja, babusgatja, dédelgeti, áldoz rá 
(néha nagyon is sokat) és terjesz
ti szüntelen. Nem ezekkel hada
kozom. Az élet, a művészet igazi 
vagy vélt imázsaival gyűlt meg a 
bajom. Sorra át kellett, hogy ér
tékeljem a gyerekkortól kezdve 
kialakított imázsaimat korokról, 
emberekről, művészetekről (mű
vekről!). Az imázsok zömét ké
szen kapjuk, nekünk kell feldol
gozni őket. Ez nem kis feladat. 
Ezért nem is sokan kísérletez
nek a készen kapott imázsok utó
lagos átvizsgálásával, netán tel
jes megmásításával. Elfogadjuk, 
amit mások előttünk kialakítot
tak, jónak tartottak és megdönt
hetetlennek hittek. Ezt visszük 
tovább a magunk életében is. 
Azután jönnek pillanatok, ami
kor rákényszerülünk, hogy még
is átvizsgáljuk a bennünk lévő 
képet: vajon tényleg igaz-e? A re
mekművek (a művészet bárme
lyik területéről származzanak is) 
ebben segítenek nekünk. És per
sze még sok más adat, felfedezés, 
újabb átértékelések és legfőkép
pen a változó korszakok új szem
lélete. Az imázsok is újra meg új
ra megméretnek.

Első bécsi látogatásom legna
gyobb élménye volt felfedezni, 
hogy Mozart nem az a törékeny 
rokokó porcelánfigura, akinek 
addig hittem. Schubert sem az 
a félszeg gyámoltalan ifjú, aki

minduntalan visszavonul, bezár
kózik a maga világába, akinek 
egyes imázsok sugallták.

Beethoven sem az a mindent 
lebíró ember a magánéletében, 
mint ami zenei szoboralakjából 
felénk sugárzik. Nagyszerű do
log meglátni az imázs mögötti 
embert. A kép inkább felértéke
lődik, nyugodtan állíthatom, fel- 
magaszatosul az imázs mögötti 
ember megtalálásának pillana
tában. így kezdtem el kutatni 
Dante emberi mivoltát, Dantét, 
az esendő embert, aki a Divina 
commediában lassan kibontako
zik az olvasó előtt. Dante szá
momra afféle távoli kor istene 
volt és egyszerre szinte hétköz
napi közelségbe került: ember
ként ismertem meg, behatolva a 
nem könnyű olvasatú nagy mű
vébe. A legcsodálatosabb beszél
gető társnak éreztem, érzem ma 
is: választ kérek és kapok tőle a 
legkisebb napi problémáimra is. 
Éppen Dante hatására kezdtem 
közelebbről megismerni a hoz
zánk korokban közelebb felbuk
kanó szimbólum-figurák imá- 
zsának háttérvonzatait. Vajon 
Kékszakáll vagy Don Juan azok- 
e, akiknek hisszük őket: az 
egyik sorozat-kéjgyilkos, a má
sik fékevesztett szerelemőrült? 
Bartók Kékszakállúba egészen 
más imázst vetít elénk, akár
csak Mozart Don Jüanja. És 
ezek nem is zárják le az imázsok 
lehetséges sorát. Biztos, hogy 
újabb korszakok más gondol
kodású embere tovább árnyal
ja, finomítja a hagyományos 
imázsokat. Manapság is nagy
szerű dokumentumfilmek ké
szülnek a szimbólum-figurák ki
induló (történelmi) ősalakjairól. 
Például éppen a Kékszakállú le
gendás alakja mögött meghúzó
dó alapszemélyiség valódi éle
téről, történelmi környezetéről, 
valódi emberi alakjáról. Nagyon 
valószínű, hogy ilyen tudomá- 
nyos(film)dokumentációk hatá
sára a korábbi felfogástól nagy
ban eltérő újabb imázsok is 
születhetnek a művészek keze 
nyomán. Ha ilyen sokféle imázs 
születhetik, akkor vajon melyik 
az igazi? Szerintem ez a fontos: 
az imázs teljesen külön életet 
kezd élni, eredeti megfelelőjé
től sokszor teljesen elkülönülőt. 
Ezernyi Kékszakállú imázs lé
tezhetik, mindenik igaz a maga 
nemében, mert az új imázs meg
alkotójának arcmását tükrözi 
vissza, nem a figuráét.

T E R É N Y I E D E
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Augusztusi évfordulók
1 — 90 éve született John Holloway angol költő
2 — 420 éve halt meg Agostino Beccari olasz író

390 éve halt meg Piotr Kochanowski lengyel költő
3 — 230 éve halt meg Étienne-Bonnot Condillac francia filozófus
4 -  135 éve halt meg Hans Christian Andersen dán író

130 éve született Gyallay Domokos erdélyi író
5 -  40 éve halt meg Békési Agnes erdélyi műfordító 

160 éve született Guy de Maupassant francia író
6 -  35 éve halt meg Ravasz László egyházi író
7 -  110 éve halt meg Najden Gerov bolgár író
8 — 385 éve született Thomas Corneille francia drámaíró

220 éve született Kölcsey Ferenc 
9 - 6 0  éve halt meg Schöpflin Aladár kritikus 
10 — 135 éve született Constantin Giurescu román történész 
1 1 -8 0  született Teodor Mazilu román író
12 -  260 éve született Matija Petar Katancic horvát költő
13 -  135 éve született Karl August Hindrey észt író
14 -  85 éve született Cezar Drăgoi román író

150 éve született Ernest Thompson Seton kanadai író
15 -  270 éve született Matthias Claudius német költő

160 éve született Gyp francia írónő
16 — 150 éve született Jules Laforgue francia író
17 — 290 éve halt meg Anne Dacier francia filológus

85 éve halt meg Ion Slavici román író
18 -  420 éve született Prospero Bonarelli olasz író

560 éve született Marko Marulic horvát költő 
110 éve halt meg Albert Samain francia költő

19 -  230 éve született Jean-Pierre de Béranger francia költő
20 -  160 éve halt meg Honoré de Balzac francia író

470 éve halt meg Guillaume Búdé francia humanista
21 — 500 éve született Dávid Ferenc hitújító

130 éve született Kovács István erdélyi régész
22 -120 éve halt meg Vasile Alecsandri román költő

135 éve született Bányai Elemér író
130 éve született Biró Lajos író
160 éve halt meg Nikolaus Lenau német költő

23 -  230 éve született Jernej Kopitar szlovén nyelvész
24 -  190 éve halt meg Ion Budai-Deleanu román költő
25 -  240 éve halt meg Thomas Chatterton angol költő

560 éve halt meg Ahmed Ibn Arabsáh arab történész 
110 éve halt meg Friedrich Nietzsche német filozófus

26 -  130 éve született Guillaume Apollinaire francia költő
27 -  710 éve halt meg Guido Cavalcanti olasz költő

80 éve született Galgóczi Erzsébet írónő
240 éve született Georg Wilhelm Friedrich Hegel
német filozófus

28 -  1580 éve halt meg Szent Ágoston
385 éve halt meg John Fletcher angol író

29 -  385 éve született Juan Bautista Diamante spanyol költő
185 éve született Salamon Ferenc történész

30 — 120 éve született Reményik Sándor erdélyi költő
31 -  140 éve született Maria Montessori olasz pedagógusnő

120 éve halt meg Szabó Károly bibliográfus 
190 éve halt meg Ungvárnémeti Tóth László költő 

? -  320 éve született Mikes Kelemen
480 éve halt meg Jacopo Sannazaro olasz költő

M e n d e ls so h n -B a r th o ld y
VÍZSZINTES
1. Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809- 

1847), német zeneszerző nyitánya. 14. 
Forr ... (Móricz). 15. Szomjas állatot ellá
tó. 16. Lovagol, angolul. 17. Ázsiai erede
tű kelmefestő eljárás. 19. Női becenév. 20. 
Érthetetlenül beszél. 21. Hirtelen arra a 
helyre nyúl. 23. Háromszéki hegység. 24. 
Skatulyába csomagolt (áru). 25. ... Mount; 
kaliforniai hegycsúcs. 26. Földbe temet.
28. Előtagként: közép-. 29. Egyiptomi 
napisten. 30. Kecskehang. 32. Építési tör
melék. 34. A túloldalra jut. 35. Tejtermék. 
37. Büntetést megszab. 39. Vörös, néme
tül. 40. 420 perces. 42. Gyanúsítás. 43. 
Annyi mint, röviden. 44. Plédet terít ma
gára. 46. Kiütéses győzelem az ökölví
vásban. 47. Rock and ...; zene és tánc. 48. 
Hegycsúcs. 50. Heréit kos, 52. Zsebéből 
hirtelen előhúzó. 55. Vonatkozó névmás. 
57. Faragatlan, bumfordi ember. 59. Lom. 
60. Férfit illedelmesen szólít. 61. Fatuskót 
szétfeszítő. 63. Géphang. 64. Brazil szö
vetségi terület. 65. Ropi. 66. Bizonyító té
nyekkel ellát.

FÜGGŐLEGES
1. Mentegetőző. 2. Gazdi fizette egy

kor. 3. Műsor keretén belül előadott

népies műdal. 4. Háromszínű lobogó. 
5. Tusázik, régiesen. 6. Baranyai te
lepülés. 7. Zola regénye. 8. Ehető csi
gafajta. 9. Megfelelő. 10. Ömleng. 11. 
Mozdony, régies szóval. 12. Ritka fér
finév becézett alakja. 13. Levelet elké
szítő. 18. Orosz város. 20. Tömeg, ne
héz tárgy (latin). 22. Postafiókok! 23. 
Bim-...; haranghang. 27. Mendelssohn- 
Bartholdy szimfóniája. 29. Elemi pa- 
rány. 30. Előtagként változást, módo
sulást jelent. 31. Feladatot rábíz. 33. 
Ókori balkáni nép tagja. 34. Baleset 
villanyszerelés közben. 35. Sötét szí
nűnek látszik a messzi hegység. 36. 
Állatoknak élelemül adott fű (népi
es). 38. Illatosít. 40. Csendes, alig 
hallható. 41. Könnyeit hullató. 44. 
Békaparadicsom. 45. Kovadarab! 47. 
Bőrbetegsége van. 49. Felületet savval 
kezel. 51. Fészket építő (madár). 53. 
Rács mögött ül. 54. Meleget és fényt 
adó égitest. 56. Nem hiába kérő. 58. Az 
oxigén és a laurencium vegyjele. 60. ... 
Thurman; filmszínésznő. 62. Főút kö
zepe! 64. Jószívű igéje.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 13. szá
mában közölt Nyugalom 
című rejtvény megfej
tése... nem engedheted 
meg, hogy elveszítsd.
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