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A tá j megnyitása

Kinyitom ezt a tájat,
mint a könyvet, és látom már, hogy egészen fehér. 
Talán azért, mert senki sem járt itt még, 
talán azért, mert túl erős a fény.

Ha túl erős, nincs mért hiába várni.
Felfedni a jelek hosszú sorát -  nem célom most nekem.

Hogy könnyebb legyen
innen visszatalálni -
egy folyót képzelek, várost, amelyben élek,
amelynek utcáin nem végítélet,
de várhatóan hosszú ősz dorombol,
és kiolvasható a házsorokból,
hogy nem lesz háború, és nem lesz béke sem.

A pontosan kimért idő szerinti térben
járok tehát, mint egy szereplő
a nyitott könyvben, melyet felsőbb hatalmak
itt feledtek, földhöz vágtak talán,
de mondhatnám, hogy Isten asztalán, víg morzsaként,
hangyákra várok én -

és csak azért, hogy te is észrevedd, 
leírom azt, ami leírható:

egy folyót, várost, amelyben ősz dorombol, 
hétköznapokba hívó, vidám, erős szelet, 
mi azt dúdolja épp: ne félj a gondtól 
a láthatatlan verssorok felett, 
amit éppen nem tudni ki is ír 
a nyitott könyvbe, könyvben kinyíló tájba, 
csupán azért, hogy önmagát 
erős fények között is 
megtalálja.

Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel, ne bizakodj, 
ez még nem a pokol,

őszi egek felé tárulhat bármikor, 
és ha bezárom, úgy sem felejted el.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

F olyóiratunkra a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 és  14 óra között. 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT. 15
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Beszelgetes Farkas Wellmann Endre 
költővel
A vers lázbeszéde

-  A Dihorok Társasága körülbelül 15- 
16 tagú lehet. Sosem számoltuk össze 
pontosan. Orbán János Dénessel találtuk 
ki, olyan tíz-tizenegy éve, szűk körű ba
ráti társaságunkban használatos megne
vezés. Dihornak lenni kiváltság, a társa
sághoz való tartozást jelzi, a beavatottak 
rangja.

A Dihoriáda pedig a Márkus Barba-ros- 
sával kitalált magánmarháskodásunk, 
amiből végül is a világ első, de ha nem is, 
a magyar nyelvterület mindenképpen el
ső sms-en íródott verseskötete lett. 2000- 
ben jelent meg, a kritikának a mai napig 
sem sikerült fölfedeznie. Tehát, címe sze
rint is Dihor-éposz, görénykedések törté
nete, amelyben az epikus szálat különbö
ző lányok meghódítása, becserkészése és 
meg- vagy szétírása adja. Voltaképpen a 
világról 160 karakterben elmondható el- 
ménckedések, s bár a könyvet műfajte- 
remtőnek szántuk, magyarul azóta sem 
láttam hasonló próbálkozást.

-  Szokványos kérdés, mégis kíváncsi va
gyok, hogyan lett belőled költő?

-  József Attila a Részeg a síneken cí
mű verse. Valahol a szüleimnél van egy 
hangfelvétel négyéves koromból, amelyi
ken szavalom ezt a verset.

-  Mikor írtad az első versed, miről szólt, 
publikáltad-e, megvan-e még, mi történt 
vele?

-  Harminc évesen egy költő vagy ha
lott, vagy halhatatlan -  bizonyára neked 
is elsütötték már ezt a megállapítást. Már 
túlléptél a krisztusi koron is -  jó úton ha
ladsz a költői halhatatlanság felé?

-  Amennyiben van jó út ez irány
ba... talán. Erről mindig azt gondoltam, 
hogy nem az én tisztem eldönteni sem 
azt, hogy jó költő vagyok-e, sem pedig 
azt, hogy jó irányba tartok-e. Annyi biz
tos, hogy túl a harmincon teljesen másról 
szól ez, mint huszonévesen. Amikor rájön 
az ember, hogy kezdik komolyan venni, 
vagy itt-ott számít a véleménye, már fele
lősségteljesebben kell gondolkodnia erről 
a „státusról”. De a halhatatlanságot nem 
maga dönti el.

-  Nemrég fergeteges irodalmi bulit ren
deztek 35. születésnapod tiszteletére, ahol 
a költő, író kollégák nem kíméltek, rende
sen kivesézték a múltad, a szerelmi életed, 
a jó és rossz tulajdonságaid. Külső szem
lélőként, elmondhatom, jó volt a hangu
lat. Te hogy érezted magad?

-  Tényleg megtisztelő gesztus volt ez 
az összejövetel, jól esett, hogy a társaság 
még mindig fiatal, a humora olyan friss, 
mint tizenegynéhány éve. És persze az is 
jól esett, hogy számon tartanak, hiszen 
az emlékek, amelyek felidézésre kerültek 
ezek szerint másnak is fontosak. A lát
szólagos vaskosság ellenére e szövegek és 
megnyilvánulások mögött érezhető az a 
szeretet és cinkosság, amely ezt a társa
ságot majdnem két évtizede összetartja.

-  A Dihorfest nevet viselte az irodalmi 
fesztivál, melynek keretén belül téged is 
megünnepeltek, ám kevesen tudják, mit ta
kar a Dihor. Márkus- Barbarossa Jánossal 
közösen írtatok egy Dihoriáda című sms- 
verseskötetet is. Mit is fed a dihorság?

-  Eredetileg baleseti sebész szerettem 
volna lenni, de a kémiatanárnőm, aki ti
zedik osztályban tanított, elvágta előt
tem ezt az utat. Akkoriban kezdtem el 
verseket írogatni, és felfigyeltek rám. Ez 
Lázár László -  a legendás Lazics -  nevé
hez fűződik, mai napig büszkeséggel tölt 
el, hogy én vagyok az utolsó felfedezett
je. Aztán rájöttem, hogy minden más
hoz rosszabbul értek, mint a versíráshoz, 
nem mintha ebben túl nagyra tartanám 
magam, de életem végéig együtt fogok él
ni azzal a keserűséggel, hogy nem orvos 
lettem. Mai napig is mindennél jobban a 
medicina érdekel.

-  Mi volt az első olyan olvasmányélmé
nyed, ami az irodalom örök szövetségesé
vé tett?

-  Természetesen nagyon rossz vers 
volt, gondolhatod. Hál’ Istennek eltűnt 
és nem került OJD kezébe... Érdekes vi
szont, hogy nem arról szólt, amiről azó
ta is a legtöbbet írok... Csak arra emlék
szem, hogy édesanyámtól kaptam annak 
idején egy szép, szürke szövetbevonatú 
noteszt, abba írtam le.

-  Marosvásárhelyen születtél, Székely
udvarhelyen jártál középiskolába, ahol 
az Alteregó nevű irodalmi kört vezet
ted. Mesélnél a diákéveid legfontosabb, 
irodalomhoz is kötődő élményeiről, az 
Alteregóról?

-  Nem az Alteregóról van szó, hanem 
az Ébredésről. Az Alteregó később lett. Az 
előbbi volt az iskola diáklapja, és a hagyo
mány megőrzése végett, sajnos, nem tud
tam megváltoztatni a nevét, mai napig is 
ezt a szektás propaganda-szagú címet vi
seli. Viszont ez volt a meghatározó a pá
lyám szempontjából. Osztályfőnököm, 
Szász Mihálykó Attila -  Isten nyugtas
sa békében -  volt az, aki beavatott a lap
szerkesztésbe. Nagyon sokat köszönhe
tek Neki, nagyon sajnálom, hogy már 
nincs közöttünk. O támasztotta fel az is
kolalapot, majd az első szám megjelené
se után rám bízta a főszerkesztői tisztsé
get. Ez óriási lehetőség volt akkor nekem, 
hiszen a szakma elsajátítása szempontjá
ból aligha lehetett volna jobbat elképzel
ni, és ez a kihívás tanított meg némikép
pen felelősségteljesen gondolkodni. Úgy 
tudom, az iskolám azóta is büszke az ak
kori Ébredésre, ez a három év volt a lap új 
hőskora.

Farkas Wellmann Endre
1975-ben született Marosvásáthelyen. 2007-ben a kolozsvári Babeş-Bolyai 

Tudományegyetem magyar-néprajz szakán szerzett tanári oklevelet. 1990 óta 
több magyar nyelvű sajtóorgánum munkatársa volt 1997-ben a székelyudvarhe
lyi Príma Rádiónál, 1998-ban a nagyváradi Erdélyi Napló hetilapnál, 2000-ben 
pedig a Kriterion Könyvkiadónál dolgozott szerkesztőként. 2002 és 2004 között 
A Dunánál című kulturális-irodalmi folyóirat munkatársa, majd főszerkesztő
helyettese Budapesten. 2005 óta az Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy 
szerkesztője Kolozsvárott. 2007 és 2008 között az EMKE projektmenedzsereként 
dolgozott. Jelenleg Gyergyóalfaluban magyartanár.

Kötetei: A lelkiismeret aluljárói (1997), A vágy visszakézbóí (1999), Kulipendium 
(1999). Könnyűrulett (Kísérleti regény, 2000), Dihoriáda (a világ első magyar 
nyelvű sms-kötete, Márkus-Barbarossa Jánossal közösen, 2001), Az Anna-érzés, 
avagy a bérgyíkos éjszakája (2004), Amikor fordul az ezred (Szőcs Gézával közö
sen, 2009), Lucius Domitius lázbeszéde (2009)
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Az Alteregót később alapítottam, ki
lencvenhatban. Udvarhely kulturális és 
irodalmi lapjának szántam, aztán kel
lő' támogatottság híján négy szám után 
megszüntettem. Ez egy jó esély lett vol
na a város számára is, de ezt akkor senki 
sem ismerte fel, sőt, a mai napig sem. Ha 
a városvezetés ezt másképp látta volna, 
ma már 14 éves lenne ez a lap. Hiszen si
kere volt, nagyon rangos szerzők közöltek 
benne, s a szerkesztőcsapat is lelkesedés
sel dolgozott. De hát Udvarhelynek -  úgy 
tűnik -  nincs szüksége ilyesmire.

-  Ez után a nagyváradi Ady Endre 
Sajtókollégium következett. Miért vonzott 
az újságírás?

-  Akkoriban még inkább csak ösz
tönösen, aztán később, az egyetemi ta
nulmányaim során jöttem rá, hogy tu
lajdonképpen jó kulturális újságírónak 
lenni micsoda kihívás. Az antropológia 
pedig rávezetett arra, hogy a szó, a szö
veg mennyire meghatározó a világban, 
mennyire fontos, és mennyire szervezi 
az életünket. Ezzel pedig nagyon izgal
mas foglalkozni.

-  Több lapnak voltál munkatársa, szer
kesztője, a versírás és az újságírói, szer
kesztői munka hogyan fér meg egymás 
mellett?

-  Hát így. A két terület között nem fel
tétlenül közeli a rokonság, de van közös 
nevezőjük. Más-más szellemi izgalmat je
lentenek, más-más lehetőségeket.

-  Nem elhanyagolandó, hogy az Előretolt 
Helyőrség Szépirodalmi Páholy oszlopos 
tagja vagy, szerkesztője voltál az Előretolt 
Helyőrség című folyóiratnak. Kolozsváron 
töltött egyetemi éveidről, a transzközép iro
dalmi csoportosulásról mit tudnál monda
ni? Milyenek voltak azok az idők?

-  Életem egyik leggyönyörűbb idősza
ka volt. Kolozsvár a választott városom, 
ha rajtam múlt volna, sosem jöttem vol
na el onnan. Az egyetemi évek egy külön 
élet volt az életemben, a tanulás, a tobzó
dás, a világgal való igazi találkozás idő
szaka. S bár a tényleges időben lezárult 
periódusról van szó, ezeknek az emlékek
nek segítségével élem tovább magamban 
Kolozsvárt. A Helyőrség csapata pedig az 
a — mondhatni -  testvéri közösség volt a 
számomra, akikkel együtt megélhettem 
és megoszthattam ezeket az éveket.

-  Első köteted, A lelkiismeret aluljárói 
mégsem az Erdélyi Híradó gondozásában 
látott napvilágot, miért?

-  Annak idején Lázár László bemuta
tott Kovács András Ferencnek, aki ak
koriban került a Látóhoz. KAF segítsé
ge, biztatása és bizalma, később pedig a 
barátsága volt a döntő ebben a kérdés
ben. Mivel ő szerkesztette a kéziratot, ér
telemszerűen az általa javasolt kiadóhoz 
került. De lehet, hogy ez így is volt a leg

jobb, nem bánom a kötet borítóján azt az 
f-betűt.

-  Verseidben szívesen beszélsz szerelem
ről, vágyról, beteljesülésről, miért pont 
ezeket a témákat kedveled leginkább?

-  Nem hiszem, hogy erről szólnának 
feltétlenül a verseim. De ha ragaszko
dunk ahhoz, hogy innen közelítsük meg, 
akkor inkább keretnek tekinthető, vagy 
kellékszámba menő témák...

-  Költészetedet nyomon követve, azt ész
leltem, szívesen eljátszol nagy költőfeje
delmek soraival, gondolataival. Mintha 
ez egyfajta álarc lenne, ami mögül kibe
szélsz. Hogyan magyarázod?

-  Szeretek játszani. Meg ami jó, a nyil
vánvaló intertextuális utalások ellenére, 
az az én szövegemben is jó, nem?

-  Az Anna-érzés, avagy a bérgyíkos éj
szakája című könyved bűnről, bűnközeli- 
ségről, múltbeli állapotokról is beszél, mi 
ihlette a könyvet?

-  Valószínűleg olyan külső vagy belső 
körülmények között jött létre ez a kötet, 
amelyek épp ezt a mondanivalót erősí
tették fel bennem. A múlt és annak ese
ményei gyakorta foglalkoztatnak, hiszen 
az időben távolodó események kerek, le
zárt történetekké szerveződnek, amelyek 
értelmezésre várnak. Az Anna-érzés is 
ilyen, lehet, egy időszak végét jelezte az 
életemben.

-  Nemrégiben látott napvilágot a Lucius 
Domitius lázbeszéde, amely régi és új ver
seid válogatását foglalja magába. Ez a 
könyv összegez, lezár valamit, valami új 
stílus, műfaj, téma követi?

-  Ki tudja? A Lucius után most min
denképpen szünet következik, majd meg
látjuk a folytatást. Úgy érzem, ez az eddi
gi legfontosabb kötetem, váratlanul nagy 
a sikere is. Gondolkodom ugyan a folyta
táson, de még semmi konkrétat nem tu
dok mondani.

-  Nagyon fontos munkád az Amikor for
dul az ezred című beszélgetőkönyved Szőcs 
Gézával. Úgy tudom, mesteri dolgozat
ként indult, mégis könyvvé nőtte ki magát. 
Miért Szőcs Gézát választottad?

-  Nem azért, mert államtitkár lett. 
Szőcs Géza az, akinek a költészete révén 
megszerettem az olvasást és a kortárs 
irodalmat. Az egyetemi szakdolgozatom
ban a költészetével foglalkoztam, a mes
teri disszertációm témája volt Szőcs Géza 
közéleti tevékenysége. Ennek a kutató
munkának az eredménye ez a négyszáz 
oldalnyi anyag, amely így, könyv formá
jában mindenképpen fontos és hiánypótló 
adalék történelmi tájékozódásunkhoz. Öt 
évnyi kemény munka volt különben.

-  Izgalmas, megkockáztatom azt a ki
fejezést, kalandos életutad volt, van, sok

helyen éltél, Kolozsváron, Budapesten, 
Székelyudvarhelyen. De nem csak a nagy 
városokat, a kis falukat is kedveled élet
térként. Székelymuzsnán laktál egy ide
ig, ahol a Viharsarok Egyesületet vezetted. 
Mit takart ez? Mi volt a célod vele?

-  Hiszek a civil szervezetek közösség- 
formáló erejében. Úgy gondolom, hogy 
legitim keretek között egy-egy bará
ti társaság hatékonyabban tud dolgoz
ni, nívósabb dolgok megvalósítására ké
pes. A Viharsarok Egyesülettel is ez volt 
a célunk (hiszen négyen alapítottuk), 
ez is mai napig működik és hasznos te
vékenységet folytat. Egyébként akárhol 
élek, szeretek úgy élni, hogy a közösség 
érdekében is tegyek valamit...

-  Jelenleg Gyergyóalfaluban vagy ma
gyartanár, de itt sem tétlenkedsz, a leg
fiatalabb akkal szeretteted meg a kor
társ irodalmat, megalapítottad az 
Antropocentrum Egyesületet, nemrégiben 
Faludy György tiszteletére szerveztél iro
dalmi fesztivált. Mennyire sikeres ez a kez
deményezés?

-  Rendkívül. Mai napig is kapok po
zitív visszajelzéseket, az érintettek alig 
várják a következőt. Büszke vagyok, 
hogy Faludy egykori barátai közül nekem 
jutott eszembe először, hogy a költészet 
napjára róla elnevezett rendezvényt szer
vezzek. Nagy segítségünkre volt a média 
is, de a munka igazi eredménye az volt, 
hogy sikerült összehozni egy lelkes diák
csapatot, akikkel megszerettettük az ol
vasást és a verseket. Természetesen lesz 
folytatása, jövőre nagyobb támogatott
sággal, magasabb színvonalon fog jelent
kezni a Faludyfeszt.

-  Azt olvastam egy régebb adott in
terjúban, hogy nem sorstragédia szá
modra egy kis településen élni, lakható
vá teszed a környezeted. És valóban úgy 
Gyergyóalfaluban, mint Székelymuzsnán 
tevékeny irodalmi, kulturális életet éltél, 
élsz. Csendesebb, kisebb helyen könnyebb 
alkotni, mint nagyvárosban?

-  Nálam ez nem helyhez kötött. Úgy 
írok, hogy megvárom, amíg összeáll ben
nem az, amit papírra szeretnék vetni, 
majd leülök és egy-két hét, vagy több idő 
alatt kidolgozom. Az Anna-érzést például 
Muzsnában írtam, a Nérót pedig Pesten 
és Kolozsváron, mert éppen így alakult. 
De vidéken élni azért jobb, mert nyugi
sabb, és azért, mert általában olyan te
rep, ahol jobban lehet dolgozni. És itt nem 
feltétlenül az alkotásra gondolok.

-  Milyen új munkákat láthatunk tőled a 
közeljövőben?

-  Azt hiszem, inkább verseket, pedig 
nagyon szeretném befejezni a regénye
met, amit már négy-öt éve pihentetek. 
A tanári munka sok időmet lefoglalja, az 
írásra marad a legkevesebb. Ezen kívül 
pedig a nemrég indult egyesületünk is 
lefoglal, ezt is szeretném komolyan csi
nálni.

VARGA MELINDA
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TŐKÉS ORSOLYA

M agyar színészet k isebbségi sorban
Színészlexikonról van szó, amely 

több szempontból is figyelmére méltó. 
Hiánypótló a „határon túli” magyar szín
játszás történetét összegző lexikonszerű 
munkák sorában; az eddigi legteljesebb 
kísérlet egy korszak erdélyi színjátszó 
személyi adattárának létrehozására.

Kötő József szerényen „egyszemélyes” 
gyűjtőként és szerkesztőként definiálja 
önmagát a kötet előszavában, és az ered
mény valóban impozáns. Erdélyi szüle
tésű és itt élő, tevékeny közéleti és kul
túraszervező személyiségként, valamint 
kutatóként a tárgy iránti elkötelezettség, 
a szó szoros értelmében is vett otthonos
ság, magabiztosság (némelykor már-már 
jószándékú elfogultság) vezérelte a szer
kesztésben. Az erdélyi magyar színhá
zi élet legfontosabb képviselői -  Janovics 
Jenő, Poór Lili, Szentgyörgyi István, 
Forgách Sándor és még sokan mások (jó
részt mindazok, akik az eddig készült 
határon túli színészek lexikonából vala
milyen okból kimaradtak) -  részletes pá
lyaképekben, mikromonográfiákban je
lennek itt meg. A szócikkek “fehér foltjai” 
(születési vagy elhalálozási adatok, sze
reposztások, pályaképek töredékessége) a 
munka nehézségi fokát és a folytatás fon
tosságát jelzik, valósággal felszólítják az 
olvasót az együttműködésre.

A kötet másik fontos hozadéka, hogy 
a színészportrék mellett tartalmaz több, 
a korszakhoz kapcsolódó fogalommeg
határozást, intézménytörténeti és ösz- 
szefoglaló címszót (pl. Kolozsvár játszó
helyei, Országos Színész Egyesület és 
Nyugdíjpénztár, hatalomváltás az erdé
lyi magyar színjátszásban stb.). Ez azzal 
magyarázható, hogy a kötet a szerző be
vallása szerint a két világháború közti 
erdélyi színjátszás monográfiájaként in
dult -  ily módon nyer értelmet a könyv fő
címe is: Közhasznú esmeretek tára. A szí
nészek életpályája legtöbbször a tárgyalt 
időhatárokon belül kerül bemutatásra, 
máskor előzményekre vagy későbbi élet- 
utakra is pillantást vethetünk úgy, hogy 
a kötet utat nyisson a jövőben megírandó 
színészportrék előtt is, a (megírandó) mo
nográfiák reményén túl pedig azért, hogy 
az erdélyi színjátszást bekapcsolja a mai 
magyarországi vagy a nemzetközi színhá
zi élet áramkörébe. Az 1919-1940 közöt
ti időszak a romániai magyar kisebbségi 
sorba szorult nemzeti közösség védekező, 
ugyanakkor kultúrateremtő és -őrző kor
szaka, mint ilyen: fénykorszak. De talán 
soha nem öltött olyan méreteket a színész
társadalom emigrációja Magyarországra, 
sőt a tengeren túlra, mint ebben, és az ezt 
követő kommunista rendszerben.

A hagyományaiból építkező társada
lom azonban minden elnyomó rendszer
ben képes újratermelni önmagát, meg
őrizni nemzet- és önazonosságtudatát 
-  ennek bizonyítéka a jelen kötet is.

Előzményeiként elsősorban a határon 
túli színjátszást is feltáró színművészeti

lexikonok, színháztörténetek szolgáltak, 
de nem ehanyagolandók a korszakra vo
natkozó almanachok sem. Forrásértékűek 
a civil személyektől származó új adatok, 
továbbá a levéltári anyagok, az egyhá
zi és temetkezési hivatalok nyilvántartá
sai. A legkorábbi színészlexikon, amely a 
határon túli színészetet is számba vette, 
Schöpflin Aladár szerkesztésében jelent 
meg 1921-31-ben négy kötetben Magyar 
színművészeti lexikon címmel. Léteztek 
ugyan előzmények -  lásd az 1908-as 
Magyar színészeti lexikont -, de részben 
a háború miatt, részben a munka úttö
rő jellege okán torzóban maradtak. (Ez 
utóbbi munka jórészt egyetlen személy, 
Erődi Jenő erőfeszítéseit dicséri, aki elké
szítette a Schöpflin Aladár Magyar szín- 
művészeti lexikona alapját képező adat
bázist.) Kötő József azonban hiányosnak 
ítéli e lexikon információs anyagát, mert 
elsősorban az Országos Színészegyesület 
és Nyugdíjintézet tagjait öleli fel, amely 
tagtoborzását még Trianon előtt végez
te. Az említett művel szinte egyidőben 
jelent meg Magyarországon egy lexikon
család, amelynek egyik darabját Németh 
Antal szerkesztette, 1930-ban jelent meg 
Színészeti lexikon címmel, két kötetben. 
Ez a munka azonban csupán egyetlen szó
cikkben ismerteti az erdélyi színjátszást,

Tessitori Nóra (1883—1969)

s így nem nyújthat átfogó, részletesen ár
nyalt képet a hazai viszonyokról. A kö
vetkező lexikonra viszonylag hosszú ideig 
kellett várni a kedvezőtlen társadalmi
politikai körülmények miatt: 1969-ben 
jelent meg Hont Ferenc szerkesztésében a 
Színházi kislexikon, amely szűkre szabott 
keretek között, 536 lapon mutatta be a vi
lágszínjátszást és a magyart egyaránt, „a 
szocialista kultúrpolitika eszmekörében

pedig tudomást sem vett arról, hogy ki
sebbségi sorsban is működhet önálló enti
tást képező kultúrkör.” -  írja és minősíti 
a vállalkozást Kötő József könyvének elő
szavában (6. oldal).

A valódi áttörés 1994-ben történt meg 
dr. Székely György főszerkesztésében, egy 
ötventagú alkotóközösség közreműködé
sével született meg az első átfogó jellegű 
színházi adattár Magyar színházművé
szeti lexikon címen. Ez a kötet már tekin
tettel van Erdély színházi életére is, de 
előtanulmányok hiányában csak kevés, 
szűkszavú és hiányos adatolású pályaké
pet tud felvonultatni. Az első, kifejezetten 
határon túli színjátszásra összpontosító 
lexikonokat Enyedi Sándor szerkesztet
te: Rivalda nélkül, a határon túli magyar 
színjátszás lexikona. Bp., 1999, valamint 
Színészek, színházak, városok. A határon 
túli magyar színházművészet kislexiko
na, 2005. Ezek a kötetek már felismerik 
a sajátos, a magyarországitól -  többnyi
re Budapest-központútól -  eltérő, regio
nális jelleget a kisebbségi helyzetben al
kotó színművészek alkotómunkájában: a 
színház nemzeti identitást őrző és kultú
rateremtő szerepét. A továbbiakban en
nek a két lexikonnak a rövid ismertetésé
vel is foglalkozunk, mint a jelen recenzió 
tárgyát képező könyv közvetlen előzmé
nyeivel. Az időben korábbi kötet az 1994- 
es lexikon alapelveit követi, kiegészíté
seként indult útjára, a Rivalda nélkül 
-  címéhez méltóan azokról a művészek
ről és intézményekről kívánt szót ejteni, 
akik és amelyek „rivalda nélkül” marad
tak, érdemtelenül váltak a feledés tá r
gyává, holott heroikus harcot vívtak a 
megmaradásért, hűségesek maradtak 
hagyományaikhoz, és ezekből táplálkoz
va teremtettek új, sajátos színezetű szín
házi nyelvet. A kisebbségi sorban élő ma
gyar művészeken kívül itt azokról is szó 
esik, akik nem voltak magyar anyanyel
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vűek, de támogatták az itt élőket, vagy 
vendégjátékaikkal termékenyen hatot
tak a helyi, regionális színművészet ala
kulására. A kötet a teljesség igénye nél
kül született, nem ismétli a korábbi 
lexikonok szócikkeit, ténylegesen azok
ról szól, akiket érdemtelenül elfeledtek. 
Ugyanakkor szól azokról a helységekről 
is, ahol a magyar színtársulatok rendsze
resen felléptek, de amelyek az idők folya
mán szintén perifériára szorultak, vagy 
teljesen kiestek a köztudatból. Ezeknek 
közismert nevét közli, de zárójelben jegy
zi a megye nevét, amelyhez 1867 és 1918 
között tartoztak, illetve a hatalomváltás 
utáni idegen elnevezést és az ország ne
vét, amelyhez a jelenben tartoznak. Az 
intézménynevek címszavai szintén ki
egészülnek helységnevekkel, ha a társu
lat működése egy városhoz volt köthető. 
Operák, operettek szerzői esetében a ze
neszerző neve jelenik meg, táncjátékok
nál a koreográfus és a zeneszerző. A ko
rábbi kötettől lényegesen eltér ez utóbbi 
abban az aspektusában, hogy a színésze
ket a címszóban művésznevükön találjuk 
meg, ezt csak kiegészítik az egyéb név
változatok. A korábbi „főbb szerepei” ka
tegória helyett a szereposztások leltára 
bevallottan is csak szemelvényszerű az 
esetek egy részében, nyilván az adatok 
hiánya miatt. A későbbi Enyedi-kiadvány 
folytatja az 1999-ben megjelent kötetet, a 
magyar színházművészet kevéssé ismert 
részét tárja fel: a latin-amerikai színját
szást, vagy a Kolozsvári Állami Magyar

Sólymosán Magda (1911-1939)

Opera művészeit mutatja be, és olyanok
ról is szól, akik még ma is élnek, esetleg 
aktív társulati tagok és rendszeresen fel
lépnek. Mindezek mellett továbbra is a 
színjátszók állnak a kötet középpontjá
ban, ez az anyag pedig kiegészül azok
kal, akik a színészek pályájának feltá
rását végezték el. Az első Enyedi-kötet

kimondatlanul, de nyilvánvalóan monog
rafikus igénnyel íródott, az addig meg
írt színháztörténetek átdolgozása egy 
könnyebben lapozható és a gyors tájéko
zódást segítő műfajjá, lexikonná. Nem

Poór Lili és Mészáros Alajos

pusztán színészek, direktorok jegyzéke, 
a legrészletesebb szócikkek a különbö
ző települések magyar színjátszását mu
tatják be. Az utóbbi kötet középpontjában 
inkább az életutak, színészpályák tömör, 
lexikonszerű adatai állnak.

Kötő József könyve Enyedi Sándor köte
teivel -  a eddigi pár száz szócikkel -ellen
tétben közel 1500 olyan szócikket tartal
maz, amelyek kizárólag az erdélyi régióhoz 
kapcsolódó művészek, intézmények, fogal
mak leírását adják, és ragaszkodnak a 
címben kijelölt időintervallumhoz (1919— 
1940), nagyjából a két világháború köz
ti erdélyi színházi élet feltárásához. Ez a 
korszak elsősorban Janovics Jenő kolozs
vári színigazgató, intézményszervező el
szánt munkájával fémjelezhető, mellyel 
a román hatóságok diszkriminatív adóz
tatási és kulturális intézkedéseit próbál
ta ellensúlyozni hosszú éveken át, a folya
matos anyagi csődszéli állapot, válságba 
jutott társulatok idején. Rendszeresen 
párbeszédet folytatott az éppen aktuális 
román kultuszminiszterekkel, filmgyár
tással próbált jövedelmet biztosítani szí
nészei számára, amennyiben tehette, szín
házi vendégjátékok szervezésével tartotta 
a kapcsolatot az anyaországbeli színját
szással és a pesti hírneves művészekkel, 
jelentős anyagi támogatásban részesítet
te a kolozsvári színházat -  és természe
tesen továbbra is rendezőként, megőriz
te a nagy klasszikusokat (Shakespeare, 
Moliére) színpadon, de utat nyitott a kor
társ, fiatal drámaírók munkái előtt is 
Tamási Áron, Bárd Oszkár, Gulácsy Irén, 
Karácsony Benő, Nikodémusz Károly és 
Molter Károly de akár Molnár Ferenc mű
veivel is). Ebben az időszakban jöttek létre 
a színészegyesületek, amelyek arra töre
kedtek, hogy a színházak mintegy „ma
gánvállalkozásokként” működjenek, s így 
a lehető legkevésbé függjenek a központi,

állami ellenőrzéstől. Minden diszkrimina
tív intézkedés mellett az erdélyi színház 
így tudott fennmaradni s játékteret bizto
sítani azoknak a tehetséges színészeknek, 
akiknek nevét a jelen kötet hivatott meg
őrizni a feledés ellenében.

A szócikkek feltüntetik a szereplő sze
mélyek korábbi (bece)nevét, a művésznők 
asszonynevét, adott esetben a színjátszó 
személy házastársának a nevét. Mindez 
kiegészül személyenként az anya nevé
vel is -  ami az egykorú kötelező szemé
lyi nyilvántartás része volt - , illetve a 
színész szerepkörének megjelölésével. Az 
itt közreadott adatok a jövőbeni színész
portrék, monográfiák megírásában lehet
nek segítségére a kutatónak, a jelen ku
tatómunkájában viszont az illető színész 
könnyebb plakát-, műsorfüzet-, kritika
beli beazonosítását teszik lehetővé. A kö
tet különlegessége, hogy nemcsak a vá
rosok, helységek monográfiáját, hanem 
egyes színészek részletes pályaképét is, 
mikromonográfiáját is megvalósítja (így 
például a szerző hangsúlyozza a Helikon 
2009/24. számában közölt, vele készített 
interjúban, hogy ilyen hiánypótló és ki
dolgozott életmű a Forgách Sándoré).

Egyes szövegek egykorú forrásokból 
származó fényképekkel egészülnek ki, 
amelyek — hála a jelen technikai képfel
dolgozó vívmányainak — igen jó minősé
gűek. Mindezek mellett kortörténeti fo
galmakat (pl. hatalomváltás, 85-88. o.) 
vagy színházi terminusokat (pl. díszlet- 
tervezés, 46-48. o.) is részletez a kötet.

A Dávid Gyula által szerkesztett kötet 
Unipan Helga tervezésében mind a szín-

Jakabffy Dezső (1895-1965)

házrajongó, mind pedig a kutató számá
ra hasznos stúdium, amelyből átfogó ké
pet lehet nyerni a két világháború közötti 
erdélyi színjátszásról és amely múltba te
kintő magyarázata is az erdélyi színház 
jelen állapotának.

Kötő József: K ö zh a szn ú  esm ere tek  
tá ra . S z ín já ts z ó  szem é lyek  E rd é lyb en  
(1919-1940) 2009., K olozsvár, P o lis  
K ön yvk iad ó .
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SZABÓ RÓBERT CSABA

A bölény vadász
(regényrészlet)
A hurok reggelre ott tocsogtak az 

udvaron a térdig érő sárban, ki fölka
paszkodott a falak szélére, ki egy kö
vet keresett a másik mellé, és azon 
állingálva óvta talpát a vizenyős süp- 
pedéktől, de azután kinyittatták a 
hátsó fertályok kapuit, és beáram
lottak a fazekaikkal, a serpenyőkkel 
meg az üstökkel, és csak pfujjoltak, 
hogy hát ittenfelé micsoda mocsarat 
kell kiállniok. Az ispánná asszonyság 
délre szekereken homokot hozatott és 
azt mind szétszóratta, jobban tűrjék 
a sarat, és mivel az ispánra még ak
kor sem szám íthatott senki emberfia, 
maga intézte, hogy a szekeresek m i
lyen irányba terjeszkedjenek, hogy a 
fuvarokat bonyolítsák, az érkezőket 
átalsegítsék a megáradt folyón, és a 
várba irányítsák őket. A fejedelem út
ját nem csak az eső és a sár nehezítet
te, hanem haram iákat láttak a zová- 
nyi erdők felé, akik, amint észlelték  
a fejedelmi karaván nehézkes hala
dását, félkaréjba kibomolva indultak 
meg ellenük, mire a fejedelem puská
sai elsütögették fegyvereiket, és csak 
ettől riadhattak vissza, és úgy, ahogy 
jöttek, fel is szívódtak a fák között. 
De a fejedelmet nem nyugtatta meg 
a tisztázódott helyzet, bőszen érke
zett meg Valkóvárba, az ispánt köve
telte, de minthogy senki nem tudott 
tartózkodási helyéről, csak a három
szögű várudvaron ázó szolganépeken 
tölthette ki haragját. Amely végül 
is csillapodni tetszett, aminthogy az 
előreküldött hurok a körülményekhez 
képest pompázatos vacsorát terem
tettek elé. Vacsorakor, vagy utána, 
nem tudni pontosan, aztán utazásá
nak valódi okáról faggatták a fejedel
met, aki igen kegyes kedvében lehe
tett, mert ki hallott még olyat, hogy 
fejedelmet faggatni, de hát hajlott rá 
maga a fejedelem is könnyűszerrel, 
hiszen a vége az lett, hogy ő ugyan el
árulta az okot, de annak igazolásáról 
a háziak kellett gondoskodjanak.

A fejedelem megfutamodásáról 
azonban sokáig, eltakarodása után  
is sokat beszéltek, elsősorban azok, 
akik nem láthatták, mi is történ va
lójában, de míg a szemtanúk odébb
vonultak a kísérettel, addig a me
séket gyártók itt maradtak az idők 
végezetéig, szóból font csupor pedig 
el nem törhet, akármennyit jár is a 
kútra. Ráadásul a csupor egyebet is 
tartalm azott, nem csak azt a zoványi 
menekülésfélének nevezhető m eghát
rálást avagy ellentámadást, hanem

a fejedelem bölényvadászatairól szó
ló meséket is, amelyeket a környező 
erdőségekben és az alatta húzódó la
pályokban ejtett bő két hónapon ke
resztül. A történet legeleje azonban 
mégsem a Berekjó megáradt gázlóján 
való átkeléssel veszi kezdetét, sem a 
fejedelem és hadának megérkezésé
vel, hanem azzal a történettel, ame
lyet végül, sok-sok unszolásra, de 
elképzelhetően a fejedelem érdeklő
désének a kellő csigázása végett is a 
titokban, de megfelelő időben a feje
delmi asztal elé állított, Borzásról fel
hozatott Bándi juhos mond el töviről 
hegyire.

Nem mintha nem ismerték volna 
már addigra számosán, leginkább a 
fejedelem köréből kikerülők közül is 
sokan, hiszen a reggel érkezők lege- 
lőbbis a hazaiak meséjére voltak kí
váncsiak, és míg pörkölték a zúzát, 
sütötték a vért, mindenről igyekez
tek tudomást szerezni. így  esett hát, 
hogy amikor a hurok a szekérhajtók 
segítségével végre bepakolhattak, 
és fenhangon kezdtek el acsarkodni

az időjárás, legfőképp pedig a v á r is 
pán h an yag  term észe te  e llen , va
laki meg találta jegyezni, nem lehet 
annak semmit felróni, hiszen színét 
sem lehet látni heteken, hónapokon 
által. Akkor egyszeriben csak tanál- 
gatni kezdték az ispán tartózkodá
si helyét, de egy nemezkalapos daróc 
a fehérnépek közé mordult, és rögtön 
másról kezdtek vitatkozni, miközben 
bővön csurgott a vér a térd közé ka
pott ludak nyakából. Az általánosabb 
figyelem a bölényhajtásra érkező feje

delem körül állapodott meg végül, a 
sok csengő-bongó fazék és üst, amit 
a hurok a hátukon hoztak be a sze
kerekről, úgy rotyogtatták belsejük
ben a mendemondákat, igaz és hamis 
kitalációkat, mintha nem is készül
ne az asztalra egyéb, m int eleje-vé
gű mesékből főzött trakta. Azok kö
zül is főfogásként, és ezt meséli el 
Bándi juhos kicsivel később, a bor- 
zási határban elejtett fenevad körü
li csatározások és verekedések igaz 
és hozzátoldott lezajlása, melyben a 
könnyebben sebzett állat a folyó mel
lett futó bozótosba vette be magát, 
aminek nyomába igen kevesen hajlot
tak begázolni. Végül Veres és csatló
sai, de azok közül is csupán néhány 
egy kellően keskeny szakaszon a víz
be ereszkedve iparkodtak fölfelé ha
ladni, úgyhogy elébe kerültek az ál
latnak, és amikor az lehajtotta fejét 
hörpölni a vízből, agyondöfték végre. 
Mondják, akkora vérű lehetett az ál
lat, hogy a harmadik faluban is meg- 
veresedett a folyó vize, így tudatták  
az ippi királyi bölényvadászokkal, 
akikkel különben is haragban álltak, 
hogy leölték a fővadat.

De nem is tudták a mederből k i
birkózni az állatot, a dárdától előbb 
térdre rogyott, majd belehanyatlott a

vízbe, de még ekkor is fújtatta tüdejé
ből a levegőt, nagy buborékokat vet
ve a víz felszínére, am itől a Veresék 
hordája tátott szájjal bámult, mivel 
az egész olyannak hatott, hogy az ál
lat a víz alatt patákra kelt és fújtatva 
bolyong körül a mederben, és előreve
tett szarvát egyenesen nekik szegzi.

Áztat már csak az örvény forgatta, 
kiabálja az üstök közül a nagy szá
jú Miklyás, és való igaz, hogy még-

» » » » » »
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is egy örvény foghatott rajtuk ki, 
mert a tetem et aztán alig győzik ki
marcangolni egy öreg fűz víztől szik
kasztott karomgyökerei közül, aho
vá a sodrás végül belavírozza a testet. 
Ott kezdik trancsírozni a vízben, és 
a bőre alighanem tönkre is megy, ha 
a bagosi darócmestert oda nem szál
lítják, és maga kezdvén meg a nyú- 
zást, utóbb háttérbe húzódva irányít
ja a legények fölött a további munkát, 
így  is este lesz, mire a nagy, csupasz 
és véres hústömeg ott lebeg, hol alá
bukik, hol feltünedezik, és vérbe for
dult, üveges szemével figyeli a nyüzs
gést, amit halálával váltott ki maga 
körül. Igyekeznek szállítható dara
bokká vagdosni a prédát, és a fűzfától 
a rétig tartó bozótost egész nap tapos
sák, hogy valami keskeny, de járható 
ösvényt vágjanak a rétig, ahol szeke
rek várják a zsákmányt.

Mindez régen esett meg, legalább 
két évtizede, és lehetséges, a Veresek 
is onnan nyerték a nevüket, hogy a 
Berekjó vizét veresre festették a bö
lény kiontott vérével. Meg azután, 
mintha az utolsó vadat pusztították  
volna ki, azóta nem látott senki er
refelé egyetlen példányt sem, a folyó 
meg, ahol elveszejtették azt a vadat, 
pár év alatt suta kanyart vett, ter
mészeti törvények ellen valót, vagyis- 
hát mégiscsak dolgozhat azon a ré
szen egy titokzatos örvény, mely nem  
csak a nagy testet bírta a hátára ven
ni, hanem egy egész folyó menetét. Az 
ispánt rögtön ezután állította a ré
gi fejedelem Valkóvár szolgálatába, 
mintha a folyókanyar az emberi sor
sokon is változást eszközölt volna. 
Eszközölhetett, mert csakhamar a fe
jedelem a fiának ajándékozta a várat 
és a hozzá tartozó huszonvalahány 
birtokot.

Azt tartják, az ippi vadászok bo
szorkányságot tettek azután, hogy a 
valkóiak többé egyetlen bölényt se ejt
hessenek, irigykedtek arra a borzási 
trófeára, nekik járt ki volna, hangoz
tatták a nagyfalusi vásárban.

Bándi juhos sem tálalta föl külön
bül a fejedelem asztalára a történe
tet, csupán még hozzátette, hogy a vá
rispán azóta sem tud bölényt ejteni, 
de még csak színét sem látja egynek  
sem, és mindez húsz kerek éve így 
zajlik, amin a fejedelem remekül mu
latott. Aztán hogy valam it elhallga
tott-e, arra a fejedelem nem fenekedett, 
aminthogy a számadó sem tudhatott 
mindent, vagyishát amit tudott, azt 
valóban eléadta, mint megtért tolvaj, 
aki visszaüríti zsebét a károsultnak.

Az még a fejedelemnek sem tűnhe
tett föl, hogy húsz esztendő leforgá
sa alatt az ispán egyszer sem üzent 
érte, hogy jönne bölényt ejteni, mert 
ő maga is belegabalyodott az ip

pi királyi hajtok átkából font vénasz- 
szonybeszédbe. Az ippiak különben 
sem voltak immár királyiak, am int
hogy a királyság sem létezett már, 
am inthogy azt az oszmán sikere
sen fölaprította. Az ispánnak azon
ban valóban sem m i oka nem lehetett 
mindezidáig a fejedelem után küldet
ni, vendégül látni és lándzsája elé bö
lényt hajtani, hiszen ő maga akart 
lenni az a fejedelem, aki leteríthe
ti a címeres vadat. Nem akart or
szágot, kád aranyat, csupán a borzá
si bölény párját kívánta trófeául, és 
ezt szerénykedve, avagy bortól itta- 
sultan üvöltötte, ahányszor csak sze
rét ejthette a bagosi pap fülébe, ha 
éppen nála járt bort vásárolni, vagy  
dünnyögte felesége tarkójába páro- 
sodás előtt, közben és után. Hogy vé
gül csak húsz év után vetem edik fe
jedelm et a tájékra csalni, azt szintén  
a bagosi papnak köszönhette, aki 
sorra vette, mikor ejtettek Bagos és 
Borzás határában bölényt, és így si
keresen kiszám olhatta, m indahány
szor fejedelmi fő tette látogatását a 
vidéken. Mert húsz évvel ennekelőtt 
hogy esett? Bizony fejedelem nem
igen járt itt, az valahol felesége szok
nyája alatt lapított, de a tatár khám  
istenúgyse betette a lábát ide, bár so
se tette  volna, minek következtében  
a fél falu elpusztult, a templomtorony 
leégett, és százharm inckét embert 
gyilkoltatott le. Az a híres vadászat, 
hogy a nyavalya búgjon benne örök
ké, abban az esztendőben tartatott, 
szeptember és október havában, ak
kor sikerült vízbe dögleszteni a bö
lényt.

Az ispán lassanként m egvilágoso
dott, ráébredt, hogy akármekkora va
dász is lehet ő maga, ha egyszer fe
jedelmi vér nem cirkál az ereiben. A 
bagosi papot arcul csókolta, adomá
nyozott, vásárolt, hogy még abban az 
esztendőben újra zsindelyezték a cin
termet, és maga sebtiben meghívta 
vadászni a fejedelmet. Lesz bölény is, 
üzente, és kisvártatva, hogy a fejede
lem megindult Valkó felé, bevette ma
gát embereivel az erdőbe.

Csak akkor bukkant elő, amikor a 
fejedelem szekerei is előtünedeztek a 
zoványi erdőségek alatt, és ott rög
tönzött hajtási alakulatba fölállva 
pár mérföldön át a karaván nyomá
ban haladt, először is azt gondolván, 
a bölények is előjönnek, másodszor 
pedig a fejedelem tudtára akarta  
hozni, miként lehet ezen a vidéken  
vadászatokat szervezni. A puskások  
elszórt golyóin nevetve fordult visz- 
sza az erdő mélyére, aznap éjszaka 
két emberét hazaküldte tudakozód
ni, az űzött vad miként menekült be 
a várba, valam int miféle terveket ko
vácsol, ha egyáltalán van még kedve 
kovácsolni.

BALÁZS IMRE JÓZSEF

K om m entár
Weöres S án dorh oz
l.
Eddig se sikerült, 
eztán se sikerül, 
megfricskáz az idő, 
s örökre kikerül.

Gyökeret eresztek a bajba, 
elbújok a biztos talajba. 
Betakarózom az éjbe, 
onnan pislogok a fénybe.

2 .

Csak eddig sikerült, 
eztán nem sikerül, 
megszokott helyemre 
kopott idegen ül.

Lépne s nem mozdul a lába, 
túl mélyre hajlik a háta. 
Fogai mögött a hangok 
pincébe zsúfolt galambok.

3.
Eddig nem sikerült, 
majd eztán sikerül, 
kisiklott vonatom 
biztos sínre kerül.

Lapos kő vagyok most, 
kivel majd kacsáznak, 
gazdátlan csónak, 
kivel csónakáznak.

4.
Eddig is sikerült, 
eztán is sikerül, 
nincsen olyan aksi, 
amelyik lemerül.

Vagy ha van is, nem itt, 
nem most és nem holnap. 
Nincs olyan gondolat, 
mit el nem gondolnak.
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VARGA MELINDA

R ózsa s z iv a r b a
Mikor szivarra se futotta már, 
a monostori rózsák rózsaszín 
kobakját
szárítottam ropogós vörösre, 
s elszívtam egy slukk alatt 
szirupos jövó'm.

Az ű r e z ü s t
Nem értettem sose a Holdat, 
hogy van az űrben 
pancsolni való ezüst, 
s miként tud megtisztulni 
a szürkeségtől a nemesfémben 
minden.
Miközben e földön víz sem 
elég már,
lemosni körömről a sárga lakkot, 
s az aranyat csináló mosolyt, mit 
már csak rúzs mázol téglaszínre. 
Az űrben labdázni a Holddal 
volna végre jó.

Tűz után a vers
Radírozni kéne fölösleges soraink, 
a görbe betűket átitatni fehér csönddel. 
Teret hagyni a szóközti táncnak, 
belenézni a bűvös gömbbe végre.
Lágy osztalék lesz csak 
minden nagybetűs ige egykoron, 
a tűzlánc után 
marad a szükséges korom, 
s hogy magas, fekete hegy légy, 
hinned kell,
a fehér szürke csontok egyformák 
a humuszgyöngy alatt.

Csend nász
Hónapok óta a csend jegyese vagyok, 
s átkozottul kínoz e tetves ölelés,

vakarózok karja illatától, 
s ő csak szorít, mint erényöv a szüzet, 
ki várja a háborúban kilőtt vadászt. 
Testem rozsdáit nem festi semmi rézbőrre át, 
nem keni be arcom napolaj balzsam, 
barázdát szánt a sós nedv a retinán.
Egy híd alatt sétálok éppen, 
képembe ugat egy szürke eb, 
szájába adom az utolsó morzsát, 
sortársak volnánk a magány körúton, 
hónapok óta már csak ő nyalja kezem.

Á lm a tla n sá g
lá to m á sa i
Nincs karom 
Maliik a bőröm 
Egy sötét tóba fúlok 
Mindezt nélküled

Karmaim nőnek 
Három zöld fejem lesz 
Felbuggyan fekete vérem 
S nem látod ezt a mást sem

Mikor minden 
messze

Nap vagyok 
Kerek és kacsintás 
Forró sárga jó 
Csak neked meleg alázat

Égen vagyok 
Esőt bűvölő 
Kékszínű félgömb 
Szemed lehetne másik felem

Pohár vagyok 
Kicsi és átlátszó 
Szád prémével 
Olvaszd fel 
Üvegtestem 
Koktél csöndben 
Leszek álombogyód

Csonka csókjambusként 
Bicegek egy szonettben 
S lassan verslábnyit sem ér 
semmi eszme
Illatod beprüszköli az ablakon 
A szél
Kóbor macskaként simulsz 
A szembogára.

Olykor Hong Kong Budapest is, 
levágták az összes járatot, 
a drótokra rövidzárlat von kapcsot, 
vírus ül a gépházölekbe szeretőnek.
Hova tűnt a férfilépték a tájról?
Elrágták már a koncot a távkopoltyús, 
férgek, s szájukból kilóg a transz.
Mint versláb, mi nem illett be az ütembe, 
elfekszik testem e váróterem ajtaja alatt.

Vad falat
Hiába kínáltak a csókkehelyből, 
nem vonzott sose a vegytiszta 
falat,
így hát levadásztam nyuszihús 
helyett az oroszlán tavaszt, 
s azóta vacsoráknál 
húsom vérdesszert.
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KILYEN ATTILA ÖRS

A kocsma neve: 
Nikdénia
— Az ősi nikdén mitológia szerint ő az 

igazságos halál istene -  mondta, s köz
ben kortyolt a söréből. Valakivel meg 
kellet igyák egy sört, ez az ürge meg kel
lő hajlandóságot mutatott. Csak itt a 
pultnál, elvégre fizetésnap volt.

-  Neve: az egyenesen járó, vagy a 
könnyű léptű. Azért, mert vízipipát 
hord a hátán, és nem eshet le a szén.

-  A báros fáradtan mosolyog. Nem 
lesz több sör, jelzem egy kézmozdulattal, 
az órára pillantott.

— Néha nagyokat szív belőle. Ha köd 
van Nikdéniában, mindig ráfogják, 
mondván: a Kacsa pipál. Kacsának csú
folják, mert őt csúfolni kell, szidni. És tu 
dod, miért? A legenda szerint, valamikor 
volt egy híve: imádkozott hozzá. Sőt hét
ről hétre feláldozott egy juhot is a tisz
teletére épített oltáron. Aztán egyszer 
meglátogatta őt. A pásztor pedig nyájas 
volt, mézes-mázas, nyalizó alak. Elővett 
egy gyönyörű mellényt. „Felpróbálnád?” 
— kérdezte: „A tiszteletedre csináltam.” 
A Kacsa kicsit habozott, de aztán letette 
a pipát... És láss csodát: az eddig szelíd 
pásztor vadállattá változott. Odaugrott 
a pipához — aminek a füstje maga az 
életerő -  megfogta és el akart spilázni. 
Persze ilyent nem lehet, a lendülettől a 
szén az arcába repült, ő meg hátra ese
tett, beverte a fejét és „elfolyt az agya, 
mint az idő”. Ettől a verssortól számol
ják Nikdénia történelmét. Sőt a mai na
pig megölnek minden olyan nikdén új
szülöttet, aki furcsa kör alakú folttal 
születik az arcán.

így, profilból elszántnak tűnt. A báros 
mosolygott, mint aki ezer változatát is
meri a történetnek.

— A folytatáshoz kell még egy sör.
A báros gúnyosan vigyorgott, a hűtő

höz lépett. Bólintottam.
-  Ó ronda. De nem úgy ronda hogy 

félni kelljen tőle, inkább vicces. És nem 
csak tiltott hozzá imádkozni — és erősza
kos halál a büntetése - , hanem teljesen 
fölösleges is! 0  csak a pipa hordozója. De 
nem egyszerű pipa ez! Igazából egy na
gyon finom mérlegszerkezet van benne, 
a Kacsának csak annyi dolga van: a mér
leg egyik serpenyőjébe oda tesz téged, a 
haldoklót, a másikba néhány falevelet, 
és a szádba adja a szipkát. Ha könnyebb 
vagy, elkezd ömleni a füst, a mérleg pum
paként működik, te meg megtelsz élet
erővel, ha nem: kiszívja a lelked. Minél 
nehezebb vagy, annál gyorsabban, és jaj 
azoknak, akiknél egy hajszál a különb
ség: a hitük szerint ők azok, akik lassan 
pusztulnak el.

Megint elhallgatott. Jól tette: többre 
nem voltam kíváncsi. Csendbe néztünk 
magunk elé. Ilyenkor szinte évek telnek

el, a semmiben két óra kattanás között. 
Aztán megembereltem magam.

Áthajoltam a pulton. Kinyitottam 
pénztárgépet, betettem a négy sör árát 
és némi borravalót, úgy, hogy mikor ki
nyitják jól látható legyen. Vécére men
tem, aztán próbáltam kitessékelni új 
cimborámat.

-  Nekem is kell!
Megvártam.
Akkor éjjel veszíthettem el a pénztár

cám, félhavi fizuval. Ezért nem mentem 
arra, de ez nem mentség.

Rá egy hétre akadt kezembe az újsá
got, amiben egy biztonsági felvétel volt 
kinagyítva: épp bárpultnál ülök. Alatta 
a cím: „Az utolsó vendégekre hagyta a 
vagyonát a kocsmáros”. „Tegnapelőtt ta 
lálták meg az Aranyhal tulaját a saját 
kocsmájának mellékhelységében, hol
tan. A halál oka: heroinelvonás. A kocs- 
márosra rázárult az ajtó, talán a huzat 
csapta be. Valószínűleg a fájdalmak leg- 
kegyetlenebbikét élte át, és leírhatat
lan halálfélelemét. Kocsmáját két utol
só vendégére hagyta, a végrendeletet a 
jegyzetfüzetbe írta. A rendőrség keresi 
az örökösöket. ”

Alkalmi cimborám soha nem jelentke
zett, képe az újságból kivágva most is a 
falon lóg. Egy vendég vette észre: a jobb 
arcán mintha kerek égésnyom lenne... 
Én nem hiszem, valószínűleg csak a pa
pír öregedik ilyen furcsa módon.

Egy önjelölt 
kentaur álma
Alapjában véve békés teremtés vagyok. 

Csak együtt szeretnék lélegezni a léttel, 
ez minden vágyam. Nyáron heverni a fű
ben, aztán forrást keresni. Felvágtatni 
egy dombra, átszellemült képet vágni a 
tájnak. Ősszel gyümölcsöt szedni, szilvát 
meg körtét, meg valamit, amit ki se tudsz 
mondani. Télen a felsőtestemre nagyka
bátot venni, a tűzhelybe bámulni, tavasz- 
szal rügyet zabálni.

De semmit se foghatok a városra. 
Olyan, mint a tenger, néha az egekig re
pít, máskor meg lágyan ringat. Én tudok 
örülni egy új színes plakátnak, egy eldu
gott kávézónak, egy virágárus lánynak. 
Különben is, ahogy kedvenc császárom, 
Julius Gluteus Maximus mondta: „Nem a 
tó a hibás, ha fuldoklik a kacsa.”

Az alak meghatározó eleme a súlya 
volt. De ne formátlan lágy tömeget kép
zeljünk el, inkább duzzadó izmok gömbö
lyű halmazát. Rövidre nyírt haj, hangsú
lyozottan golyószerű fej.

Valamikor egy falka tagjai voltunk. 
Pénzünk kocsmára egyikünknek se volt, 
de a találkozást megünnepelni — piával 
kellett. A zsebeink aljáról kotortuk össze 
az aprópénzt, meg aztán kölcsön is kér
tünk.

A parkba mentünk. O egy padra ült 
le, én lehasaltam melléje. A városi fűnek

egész más tapintása van, kissé melegebb 
és nem annyira éles...

Előre leszögezem, én nem voltam ré
szeg! Különben is egy fél lónak egy gallon 
vodka is elkel...

-  Te tényleg kentaur vagy? Ha már 
nem lát a szemétől, én nem méltattam 
válaszra. Eltereltem a szót. Csöndesen 
iszogattunk egy darabig, egy-egy mon
dattal idéztük fel az ezerszer agyonszíne
zett emlékeket. Aztán megint előbújt be
lőle az ördög. Lovagolni akart.

Épp felálltam, hogy otthagyjam. Lo
vagoljon azon, akin akar, de rajtam az
tán nem.

-  Emlékszel arra hogy hányszor já t
szottunk farkasost? Te megharaptál, én 
meg úgy tettem, mintha fájna, de ma
gamban nevettem. Te erősnek érezted 
magad én meg ravasznak.

Meggyőzött. Alig tudott felülni a há
tamra, és erősen átölelte a derekam. Satu 
részeg volt. Tényleg csak egy sétára vit
tem volna, de vele nem lehetett beszél
ni. Azt mondta, ha tényleg rendes kenta
ur vagyok, nem csak önjelölt, vagy csak 
szinte, akkor vágtázni is tudok. Innen 
már nem volt visszaút.

A Szamos partján loholtam. Az alak kí
sértetiesen kacagott, és nem bírta abba
hagyni. Egy betépett isten látomásának 
képzelhette magát. Nekem egyre jobban 
fájt a mellkasom, és a sötétség minden lé
legzetvétel után forróbb lett. Sokszor el
engedte a derekam és kezét széttárta, 
máskor meg a hátsófelem csapta, hogy 
gyorsabban. Tisztán láttam: a történet 
vége az, hogy vagy csak ő, vagy mindket
ten a folyóban végezzük. Megtorpantam.

-  No de azért még hazavihetnél.
Egy sárga ház mellett lakott. Mikor 

megpillantottam: minden szőrszálam az 
égnek állt, valahogy sugárzott belőle va
lami múltszázadi romantika. Épp leszállt 
rólam. Ekkor az utca másik végében egy 
beszívott sofőr nekihajtott egy fának. 
Eszméletét vesztette: az alak és én meg
szűntünk létezni, csak annyi láttam még, 
hogy valaki kiszáll az anyósülésről.

Hullámverés
(avagy egy szöveg privát históriája)

Igazából egy fényképé. Az egyet
len fényképé, amit valaha széttéptem. 
Ballagásunk alkalmával adtuk egymás 
kezébe, én valami jópofáskodó képet, a 
hátán egy jópofáskodó idézettel. Meg 
akartam maradni a felszínességnél, je
lezni próbáltam, ha csak ennyi marad 
belőlem... Az aláírás: „Az eddig együtt 
eltöltött évek emlékére: Véhá”.

Évezredeket kellett volna írni. Gúnyo
lódni. Nem vele, magammal. Talán nem 
az érzelgősség helye ez, de röviden ah
hoz hasonlíthatnám ezeket az éveket, 
mint mikor egy négyéves kölyökkel sak
kozol. Neki természetesen nem léteztek 
szabályok, ha akart kettőt lépett egymás

> > > »  fo ly ta tá s  a  10. o lda lon
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» > »  folytatás a 9. oldalról 
után, ha akart, egyet se. („Lépj viszsza!” 
„Miért?” „Nem tudom...” -  s mosoly
gott, mint a szűz megkopott freskókon, 
a semmibe bámulva, megcáfolhatatla- 
nul.) Néha a lovat futárnak használ
ta, a bástyával lólépésben ugrált, a ki
rálynővel sáncolt, ha úgy tarto tta  kedve. 
Miután sikerült mattot adnia (csak úgy 
fogott egy bábut, letette a királyom kö
zelébe és egykedvűen kijelentette: sakk
matt!) egyetlen pillantásával tudatta 
az egész teremmel, hogy, igen, ő megint 
nyert. Aztán néhány perc múlva odajön 
és elnéző mosollyal engedélyez még egy 
játékot, ad még egy esélyt... Se ellenáll
ni nem lehet, se elmagyarázni, hogy te 
nem nyerni vagy őt legyőzni: te játsza
ni szeretnél.

Érthető, ha sakktáblákat széttörni 
vágyó indulatomnak áldozata lett a kép. 
Egy fa előtt állt, próbált lírai arcot vág
ni. Egyáltalán nem volt se szép, se von
zó. Még én választottam a képet, így biz
tos volt benne, hogy tetszeni fog, persze 
találomra böktem rá egyre. Nem vár
tam túl sokat a szövegtől se, mit is vár
hatnék egy fénykép hátára írt szövegtói, 
talán ezért ért akkora meglepetés. Egy 
Pilinszky-szöveg volt az. Egy gyermek
ről szólt és egy kavicsról. A kölyök kiszúr 
egy kavicsot, „mely mindöröktől fogva 
az övé, és soha senki másé nem is len
ne.” Egy évezrednyi pillanat alatt eggyé 
lesz a kővel, és egyedül. A kővel persze. 
A tenyerébe zárja. Érzi, hogy sorsa meg
pecsételődött, hogy örökre vele marad. 
A végtelen cikázik a feje felett. Szemét 
lehunyja, sóhajt, majd a tengerbe vágja 
a követ. Néma a szakítás, de „egy egész 
tenger zúgja mégis vissza”.

Az első tíz-tizenöt olvasáskor láttam 
magamat a parton, ahogy kölyökpofá- 
val futkorászok oda-vissza, céltalanul. 
A rátalálás pillanata... Itt többször is 
elbőgtem magam, egyre szebbnek kép
zeltem el a jelenetet, úsztam a szöveg
ben, hallottam a „mindörökké”-t, ahogy 
az égből dübörgő szózatot. Aztán a bir
toklás öröme. Egyetlen pillanatra sem 
tudhattam  magaménak az imádott höl
gyet, és most ott volt a tenyeremben. 
Szipogva markolásztam az elveszíthe- 
tetlent. Aztán az összeláncoltság ér
zése... Mintha egész eddigi életemben 
erre vártam  volna. Állítom, hogy a ha
lálraítéltek nem örültek úgy a kegyele
met hozó szavaknak, mint én ennek a 
szövegnek.

Az utolsó három sor? Az fel se tevő
dött. Nem azért izzadtam vért, hogy 
egy csöppnyi boldogságdarabot is bár
hova hajigáljak. Jóval erősebbnek érez
tem magam annál, hogy ez az utolsó 
pár sor bármit is elrontson, nekem az
tán ne mondja meg egy szöveg, hogy 
mit csináljak a kavicsommal! Itt marad 
és kész!

A szöveg persze sorról sorra igaz 
lett, szó szerint és nagyon. Én a kavics 
voltam.

OSVÁTH GÁBOR DEZSŐ

Arcom at
Szeretni 
szörnyűbb, mint 
a magány, 
mint
a feszengő látogatás az intenzív osztályon a haldokló rokonnál, 
a sütőben felejtett hagymalepény fullasztó, fekete füstje 
a csecsemők és öregek ráncos meggyötört arca, 
a bárban füledbe zsongó viaszarcú cimborák, 
a gyerekek a szüleik a jólnevelt koldus, 
a hisztérika rohama látótávolságból, 
a részeg öklendezés a keserű epe, 
a kéretlen könycseppek, 
a bögölycsípés, 
a szégyen.

Szeretni 
hidegebb, mint 
a hó.

Friss takaró.
Esett egész éjszaka.
Két tenyérnyit felmarkolok.
A halántékom dörzsölöm vele .
Hűl a bőröm, pirul, benne forró tűk.
Az olvadó hó fűt, vagy én fűtöm a havat?

Égesse
még
forró
fehér
combod
arcomat.

H ián ygazdá lkodás
Zsírtalanított, kopasz tejbe,
két kanál instant kakaóport oldok,
porcelán fogaimmal zacskót bontok levesemhez,
génkezelt zöldségemet ezersziget feliratú tubusból öntöm meg,
szójával javított szalonnát vágok előre szeletelt tartós kenyeremhez,
újratöltöm a mosogatószeres dobozomat, kiválasztom a nappali arcszeszt,
meghallgatom a cédéjátszón a kedvenc zenekarom válogatott koncertfelvételeit.

Ma is beszéltünk egymással.
Telefonon.

O sváth Gábor Dezső: 1969-ben született Székesfehérvárott. A 
Budapesti Műszaki Egyetem és az École dA rchitecture de Strasbourg is
kolákban építészetet tanult.
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MARIO WIRZ 

Zeusz
(Zeus)

Kedvedért 
Zeuszt játszom 
féktelen
korommal dacolva
minden alakot felöltök
mi csábíthat téged
persze hogy ezek az átváltozások
fárasztóak
döbbenten figyeled
a korosodó idegent
ki reggelente
melletted fekszik

É jsza k a i
v i t o r lá z á s
( N ä c h t l i c h e r  Törn)

a szél álmodban
vitorlát fúj a függönyökből
felkapja az összes kacatot
mit eddig gyűjtöttünk
az éjjeli lámpa félelmetes fényében
hiába keresem a mentőmellényeket
magas hullámok csapnak álmod fölé
az éjszaka a hold oldalán
lehet szívesebben vitorláznál
egyedül
félelmeimtől nem zavarva 
vízbe a fedélzetről 
ezzel a kérdéssel is 
óvatosan lépek álmodba 
és követem 
a tenger melyre 
nem kérdeztem rá 
oly sok éven át 
álmunkban újabb 
történetet gondol

S ze re lm i ő r ü le t
( L i e b e s t o l l )

Farkascseresznyével
etet engem míg
tombolni nem kezdek
reménnyel
mérgezve
tollakat
növesztek
ezen a nyáron
Boldog papagáj
minden bukást
megismétlek
kétség esetén
szerelem
máris nyúl
a piros
gyűszűvirág után

V ilá g cso d a
(W e l tw u n d e r )

Valaki csöndben ablakom elé
helyezte az Eiffel-tornyot
mintha gyerekjáték lenne
a világcsoda
Bizalommal tele
meghajolok
még egyszer
a kezdetek előtt
Végtelennek tűnik
tavaszunk
zsongása
Azt hiszem, álmodom
szól hozzám a szomszédasszony
ki zavartan nézi
a hátsó udvarba
özönlő
turistákat

A lvó  sza lam andra
( S a l a m a n d e r s c h l a f )

Napsütésben 
aludt a szalamandra 
egy kövön
melyet órákkal később 
mikor a szalamandra 
és a nap eltűnt 
felemeltem 
A kő néma maradt

M ario Wirz: 1956-ban született Marburgban, író, rendező', színész. 11 
kötete jelent meg. Verseit, novelláit számos nyelvre lefordították. 1985 óta 
Berlinben él. A versek a Sieben Leben hat die Woche, Berlin, 2003. (Hét 
napból áll a hét), és a Sturm vor der Stille, Berlin, 2006. (A csend előtti v i
har), című kötetekből származnak.

kérdéseimre 
melyeket életemen át 
magammal hordtam 
Évtizedek után 
álomtalan csendben 
őrzi a kő 
a szalamandra 
titkát
egy távoli időben 
a napon

Ünnep
(Fes t )

A rózsák zsongása 
az esőben 
egy ünnep
a megmámorosodott 
éjszakában 
ablakaink alatt 
ünnepelnek 
míg mi
szépen alszunk

Napnyugta
(A b e n d r o t )

Rókák 
sóvárgása 
vörös égalj 
a városok 
felett

Önarckép
( S e l b s t b i l d )

Mindegyik
aki én vagyok
számomra
ismeretlen
csak hallomásból
ismerem
némelyikük
menekülve
követem
saját
nyomaim

S z e r e lm e s le v é l
( L i e b e s b r i e f )

Felhőtől
kábítva
tintába
mártja
tollát
a pelikán
és szélrózsa
lapjára
vallja meg
Téged szeretlek én

DOMOKOS JOHANNA
fordításai
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SZILÁGYI KÁLMÁN

S zilá g y i D om okos zen ei m ű veltségérő l
Napok forognak, jönnek esték:
Foroghat Vivaldi meg Händel,
Foroghat még örömre rest ég -  
Isten megáld itt. Majd elrendel:
Előle nem rejt maszk, se festék.
A hallgatag menny föl se szentel -  
Sokan hiába azt keresték,
Ki sorsuknál is többre ment el...
Esendő voltuk mind megestek:
Mozart, Vivaldi, Bach vagy Händel... 
Ha más üdvöt nem hint e rest ég -  
Különbékét kötünk a csenddel.

(Kovács András Ferenc: Orgonafutam
-  Szilágyi Domokos emlékére)

Csíky Boldizsár, Vermesy Péter 
zeneszerzők, Bács Lajos karm ester
-  Szilágyi Domokos barátai. Az első  
kettő Szilágyi Domokosnak több ver
sét zenésítette  meg, Bács Lajos m int 
a bukaresti filharm onikus zenekar 
karm estere, éveken keresztül b izto
sította Szisznek a szim fonikus hang
versenyeken való ingyenes részvé
telt, sőt turnéira is elv itte m agával, 
országszerte. Csíky Boldizsár többek 
között a Harangoznak Monostoron 
című versét zenésítette meg.

1961. jú liusában Szisz szüleinek  
a következőket írja: „...írok valam i 
oratórium -félét a Korunk szeptem 
beri fiatal-írók-szám ába. Ezt, gondo
lom, sikerül m egzenésíttetnem  Oláh 
Tibivel, s akkor elő is fogják adni.” 
Arról már nem szólnak a követke
ző, haza írott levelei, hogy ez a ter
ve végül m iért nem valósult meg.

Illyés K inga 1973-ban N agy  
László lakásán  S zisszel közösen töl
tött el egy estét. „ ...E lm entünk és ott 
voltunk egész este , énekeltünk, be
szélgettünk, én is énekeltem  a nép
dalaim ból, szóval nagyon kellem es 
és oldott este  volt.” Ennek h atásá
ra állította  össze Illyés K inga felejt
hetetlen  zenés-énekes-szavalóestjét 
S zilágy i Domokos Sajtóértekezlet cí
mű verseskötetéből, Lírai oratórium 
címmel.

Szisz halála  után egy évvel, 1977- 
ben, Vermesy Péter B ihari M áriának  
adott interjújában a következőkép
pen em lékezik a Pimpimpáré, vers 
és muzsika gyermekeknek című kö
zös művükről: „ ...Szilágyi Domokos 
versei pedig olyan inspirációs for
rást jelentettek , am elynek tökélyét 
zenében m egközelíteni... bizony m á
ig sem  tudom, hogy bár egyetlen  
dalocskában vagy kórusműben si
került-e. Nem is nekem kell ezt el- 
döntenem. A vele való együttm űkö
dés már önm agában is egy életre 
szóló élm ényt jelentett, h iszen köztu
domású, hogy igen kifinom ult zenei

ízlése volt. Gyermekversei, akárcsak  
a népi gyermekmondák, zeneiség
re, rímjátékokra, szójátékokra a la
pozódtak, éppen ezért m ertem  m a
gam is egyfajta zenei építésjátékot 
csináln i a szó m egszokott értelm é
ben való zeneszerzés helyett.”

A Bartók Rádióban 2000. m árci
us 10-én és április 7-én elhangzott 
műsorokból, az A lbert Zsuzsa á l
ta l szerkesztett Legenda Szilágyi 
Domokosról című v isszaem léke
zés-gyűjtem ényből idézem Csiki 
László szavait: „Azt mondja B álint 
Lajos, a K riterion könyvkiadó ak
kori és hát m ostan is m űszaki szer
kesztője, aki Szilágy inak  is ba
rátja volt, hogy Vermesy Péterrel 
három éjszaka a latt m egcsinálták  a 
Pimpimpáré csodálatos gyerekköny
vet: vers és dal. A zt mondja Csíky 
Boldizsár, a zenész, hogy bárm i
lyen zeneformát lehetett mondani 
Szilágyi Domokosnak. Erről egyéb
ként nekem  is vannak  tap aszta la
taim , mert nagyon tudott ő zenét 
m agyarázni, például, hogy hogyan

játssza  Csajkovszkijt Richter és ho
gyan játssza  m ás, csak annyit kel
lett k itapsolni neki, hogy ta-ta-ta és 
ő tudta, hogy m it kell írni. M ásnap  
reggelre m egvolt a szöveg. Volt ben
ne valam i irigylésre méltó készség, 
a m űfordításaiban is az érződik.” 

1960-ban, Hervay G izellával kö
tött házassága első  hónapjaiban, 
Szisz szü leit a következőkről tájé
koztatja az ifjú pár: „Ezen k ívül van  
egy lem ezjátszónk és pár jó han g le
m ezünk. Két Bartók, két Beethoven, 
egy Liszt és egy Wagner.”

Domi a V ivaldi Négy évszakát 
már Szatm árném etiben m egcsodál
ta, Ruha István előadásában. E gyö
nyörű zenei költem ény hatására a 
V ivaldi Tavaszáról így ír:

Megjöttél, kicsike? De meg ám.
Könnyes mosollyal, cirógatással.

Lassan kékre sül az ég, 
a föld meg csak barnul, mint szokott.

Az ég kék, mint szeme valakinek, 
vizek világgá vándorolnak, mint a szerelem, 
mellbimbó-barna alkonyaiban 
elbőgi magát egy bárány, egy csecsemő.

Barázdában barna magvak.
Boronálják isten barmocskái.
Búzát, békességet.

Fecskék szopránja -  nyitni-nyitni. 
Féllábas, kontrázó gólyák.
Nyakuk íve, mint gordonkáé.

Szisz zenei kultúrájának családi 
alapjait az otthoni, főleg közös ének
lés képezte (vallásos énekek, népda
lok, a szülők világi témájú dalainak  
énekelgetése). Magyarláposon, az 
elemi iskolában tanítónénije, Pakuts 
Zsuzsánna, valam int az éneklést h e
gedűn kísérő Topán György szeret
tette meg vele a népdalokat. A két v i
lágháború között burjánzó magyar 
operetteket az ötvenes években apa
anya (s a kisebb leánytestvérek) szí
vesen dúdolgatták, de Domi már ek
kor fintorgott ezek hallatán. Sőt, még 
az operát sem vette be a gyomra.

Ezenkívül, az iskolában a nebu
lóknak szinte naponta énekelni
ük kellett a román, valam int szov
jet him nuszt (ez utóbbit oroszul is!). 
Ne feledjük a mozgalmi dalokat sem, 
melyeket akkori sztá lin ista  költőink  
ültettek  át magyarra, vagy eredeti
ben ömlött ki belőlük („Semmid se 
volt, ma mindened van,/ A roskadozó 
vén palánk ledőlt...” stb.).

Zenei hallásfejlesztés szempont
jából, már csak a m ennyiségük m i
att is, számottevőek voltak ezek is. 
Ezeken kívül, a templomi közös-, szó
ló-karének és orgonamuzsika is hoz
zájárult a gyermek Domi zenei fej
lesztéséhez. A karénekek szerzői 
között főhelyen állt a rokon Vargha 
Gyuláné. A közösen énekelt dicsére
tek között gyakran szerepelt Szilágyi 
Domokos dédapjának, Szász Bélának  
a szerzeménye: az „lm nagy Isten, 
most előtted szívem kitárom ...” kez
detű. Édesanyánk minden gyerm e
két bevonta a templomi énekkar
ba (ő volt a kántor és a karmester). 
Igazi fölemelő élmény volt, amikor 
Magyarláposon kolozsvári teológu
sok tartottak karácsonykor ünne
pi műsort (egyikük neve Ká Kovács, 
a m ásikuké Fa Kovács. A harm adik  
nevére nem emlékszem). Fa Kovács 
művészien orgonáit, Ká Kovácsnak 
szép baritonhangja volt, szólót éne
kelt, a harm adik szavalt.
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SZILÁGYI DOMOKOS 

A z ég, a z  ég
Székely Jánosnak

Olyan az ember, mint a lehellet; napjai, 
mint az átfutó árnyék (144. Zs. 4. v.)

Csak ez maradt, az ég, az ég.

Hol nap sütött, hol havazék, 
s a télét és a tavaszét 
s a nyárét-ó'szét mind megadta.

O, érte éltem, nem miatta!

Csak ez maradt, az ég, az ég.

Meg-meg derűs, meg-meg borús.
Békés meg égiháborús.
Felhős, mint annyi gond alatt 
a napról-napra-gondolat.

És mennyei báránysereg! 
terelgetek juhász szelek.

Csak ez maradt, az ég, az ég.

Ó, minden titkát rég kiadta.
0, érte éltem, nem miatta!
O, égten égtem, poklok pokla, 
egyszersmind Mózes csipkebokra; 
égten-szakadtam darabokra; 
értem a szivárványok csokra 
kigyújtá mind a hét színét -  
az én szememhez készült csókra.

Csak ez maradt, az ég, az ég.

Hogy’ tudja ember földi húsát 
mardosni égi szomorúság! 
Szürcsölni agya velejét!
A taszító, a delej ég.
Mámorító, mennyei kínnal! 
hogy alkohollal, kokainnal 
se kábul el a föld fia.
Csuda tragikomédia!

Az ég, az ég. Csak az maradt el. 
Ezer világtájjá szaladt el.
O, érte éltem és szerettem.
Egem, miért hagytál egetlen?

Úgy emlékszem, hatodikos korá
ban Szisz (ekkor még Domi) egy évig  
zongoraórára járt. így  elsajátította az 
akkori időkben a tantervbó'l hiány
zó kottaolvasást, és el tudott játsza
ni könnyebb darabokat. Gál Elemér, 
szatmárnémeti tanára jegyezte fel ró
la, hogy amikor a nála Szisz által ösz- 
szegyűjtött baráti társasággal együtt, 
közösen népdalokat énekeltek, Szisz a 
zongorához ült, és lejátszotta az álta
la kezdett népdalt. Egyébként halkan, 
de tisztán, érthetően énekelt, a bari
tonhoz inkább közelálló hangnemben.

1946-ban családunk Szász Jenő 
nagybátyánktól egy patefont (gramo
font) és több tíz bakelit-hanglem ezt 
kapott karácsonyi ajándékba, jórészt 
klasszikus muzsikával. Volt közöttük 
zongora-, hegedű-, zenekari m uzsi
ka, aztán operaáriák. A rádió csalá
dunkba való betöréséig, a Columbia 
lemezgyártó cég háború előtti term é
kein fejlődött zenei ízlésünk.

Szisz mennyiségi és minőségi ze
nei igényét már nem elégítette ki a 
lemezjátszó; és még Bukarestben, 
Hervay-korszakában Tesla márkájú 
magnetofont vásárolt. Miután lehető
sége nyílott rá, a Bartók Rádióból és 
más, komolyzenét közvetítő adók mű
soraiból hangszalagra vette föl az őt 
érdeklő zenét, aztán azt főleg éjszaka, 
munka közben hallgatta. Ezen kívül 
gyakran vásárolt klasszikus hang
lemezeket (ekkor még a bakelit jár
ta), amelyeket gyakran, egym ás után  
többször is meghallgatott.

Szilágyi Júlia (Lili), a költő húga 
írja 2000-ben: „Szimfonikus és nép- 
zeneszeretete révén ism erhettem  
meg én is a zenem űvészet nagyjai
nak műveit. Minden házasságában  
első dolga volt a lemezjátszó beszer
zése és hanglem ezek vásárlása. 
Amikor új lemezt vásárolt, akkor azt 
a zeneművet két hétig is hallgatta  
úgy, hogy ugyanazt a számot napon
ta tíz-hússzor is m eghallgatta. Bach, 
Beethoven, Vivaldi, Händel, Mozart, 
Haydn stb. műveit éppúgy ismerte, 
mint a huszadik század zenéjét. Neki 
köszönhetem, hogy így sok zeneszá
mot m egismerhettem. A m agyar ré
gi zene, vagy Bartók és Kodály mu
zsikája is a kisujjában volt. A valódi 
népdal m egism erésére is ösztökélt. 
Nem állhatta a nótaékat és a műda
lokat, a tánczenét, az operettet.”

1972-ben találkozott a szatmár
németi volt iskolájának (jelenleg 
Kölcsey Ferenc nevét viseli) diákjai
val, amikor megkérdezték, mi a vé
leménye a zenéről. A válasza a kö
vetkező volt: „Szeretem a régi zenét, 
mondjuk a gregorián muzsikát, 
Monteverdit, Palestrinát. A klasszi
kusokat. Vivaldi, Corelli, az olasz is
kola, a német barokk, Bach, Händel, 
a bécsi klasszikusok, Haydn, Mozart,

Beethoven, ő már a romantika előfutá
ra. A romantikus zenét nem szeretem. 
Illetve még elbírom belőle Schubertét, 
Chopint, Lisztet -  Wagnert már nem, 
Csajkovszkijt még kevésbé. Brahmsot. 
Aztán ugrás. Kezdődik valami

Straussnál, aztán nagyon jó zene
szerző volt Anton Webern, Schönberg, 
Prokofjev. Bartók, term észetesen  
mindenekelőtt.”

A Szilágyi Domokossal rokonlelkű 
Márai Sándor Füveskönyvé bői idézek, 
mert olyasmit ír, ami Sziszre is meg
döbbentően vonatkozik: „Ahová a zene 
kiárad, ott az értelem törvényei nem 
érvényesek többé. A gyönyörűségben, 
amelyet a zene ad, a halálvágy ké
jes m egsem m isülésének beteg érzései 
hullám oznak...” Sziszt az általa na
gyon kedvelt zene erősen fölkavarta, 
egyáltalán nem nyugtatóként hatott

rá, mint ahogyan azt ő maga is vallot
ta, de nem is tudott szabadulni tőle.

Utolsó éveinek élettársa, figyel
mes támasza, Nagy Mária is úgy ér
zékelte, hogy „...a zene nem volt szá
mára pihenés, a zene felzaklatta, 
nagyon intenzíven élte a muzsikát. 
Hangversenyre jártunk, színházba 
nem ...”

Kedvenc szerzői közül Honegger ze
néje emlékezteti a végítéletre, halál
ra, elmúlásra. A Kérvény című vers
ében írja:

.. .alulírott, álomba lassuló rettenettel, 
nem tudván, mennyire kelendő 
portéka a jövendő, alulírott 
alulírott, ideiglenes, ideiglenes

mindörökké,
meghallgatván a végítélet 
trombitáját (Honegger-dallam volt

talán),
alulírott, rovásán több millió 
halállal, születéssel, átmenettel...

Másik alkalommal ugyancsak Honeg
ger készteti versírásra, a zeneszerző II. 
szimfóniáját hallgatva veti papírra a kö- 
vetkezó'k sorokat:

Akivel elbánt a bánat, 
adhat-e örömöt másnak?
Szerezhet-e szégyen nélkül 
Szarvakat az elmúlásnak?

Kísértsél csak, visszajáró, 
halotthangú osztinátó!
Ne hagyd magad, megkísértett, 
ne hagyd, „földiekkel játszó...”!

Világ hangját hanggal győzni, 
segíts holttalan időzni, 
és a reményt, amíg lehet, 
tíz-húsz évvel megelőzni.
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SZŐCS ISTVÁN

...hüm m ögve körüljárni K olozsvárt
Mottó:
Ha kizártuk azt, ami lehetetlen, akkor az, 
ami marad, bármilyen valószínűtlen is, 
csak az igazság lehet.

Arthur Conan Doyle

A mottó szövegét a Szabadságból 
(kolozsvári napilap) vettem  át, mivel 
alábbi mondandóim ugyancsak egy 
ebben a napilapban megjelent cikk
sorozathoz kapcsolódnak. (Kolozsvár 
neve, Asztalos Lajostól.) Előre bocsá
tom, hars észrevételeim  nem a szerző 
ellen irányulnak; Kolozsvár-könyvét 
nagyon értékesnek tartom  -  kivéve 
az előszavát, amiből az em lített cikk
sorozat táplálkozik -  hanem  egyes 
„tudományos” forrásai, stílusosabban  
szólva: „éceszgéberei” ellen.

Előbb arra gondoltam, hogy ide
írom szótáraimból a blö ff és a hum 
bug szavak m agyar megfelelőit és je 
lentés-változatait, de oly csípősek, 
hogy beérem a legszelídebbel: nagy- 
zolás!

A nyelvészek egy bizonyos csoport
jára jellemző, hogy amikor egy nehe
zebben m egfejthető m agyar szóval 
találkoznak, m egnyúlt képpel, de bő
szült arckifejezéssel odavetik, hogy 
„szláv”, máskor meg „török”, esment 
máskor „német” eredetű. És hogy fo
kozzák a hatást, még hozzá teszik: 
„óegyházi” vagy „északnyugat-ka- 
rantán”, avagy „csuvasos jellegű”, 
vagy „középúj-ófelnémet”. Olykor 
mormolva nyilatkoznak zártabbá 
vagy éppenséggel nyíltabbá váló ma
gánhangzókról is...

Kolozsvár nevének megfejtésekor 
a kutatók régente főleg szem élynév
eredetre hivatkoztak: -  Claudius, 
Nicolaus, Klaus, Klosz, Skolasztika, 
Miklós és Kolos -  ám „megnyugtató 
eredményre”, ahogy mondani szokás, 
„nem jutottak”. Következő lépésként 
szükségszerűen azt kellett kutatni, 
nem jelent-e a Klusz, Klus, K luzs szó 
valam ilyen térszíni alakulatot, tere
pidomot, vagy sajátos település-for
mát? És, íme kiderül, hogy legalább 
három nyelv -  latin, finn és szláv -  
kínál megfejtéseket: szűk völgy, kes
keny hágó, völgygát, völgytorlasz, 
esetleg m egfigyelő állás, kémlelő hely 
vagy vám vizsgálati pont!

A kutató ilyenkor a földrajzi hát
tér etnikai utalásaihoz folyamodik és
-  előítéleteihez! Asztalos Lajos -  is 
kolázottsága és beetetettsége folytán
-  a szlávot választja. Szerinte Kolozs 
egy olyan völgy torlaszt jelentő szláv 
szóból ered, amely valószínűleg a 
klucs=kulcs szóval is összefügg! Hogy 
a m egtámogató szláv hátteret bizto
sítsa, kezdi sorolni a szerinte szláv
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helyneveket: Kalota, Szopor, Dezmér, 
Túr, Torockó! Azt, hogy mitől szlá
vok, hogyan, mikortól, melyik felü
kön? -  nem elemzi. Kalota esetében  
vajon a község, a patak, a hegy vagy  
a szeg szláv? És mit jelent? Szopor, 
ugye, a szapora szóval vethető egy
be, az pedig szláv, és „bőséges”, az 
adott esetben „termékeny” jelentésű  
lehet. Nem veti egybe a Károly kör
nyékén található Szopor helynevek
kel, vagy a Mezőségen beljebb lapuló 
(?) Mezőszoporral; és nem gondolko
zik el azon, hogy az a-zásra annyira  
hajlamos Mezőségen (vö. Maras men
tén m azag a pant) a szaporá-ból m i
ért lesz Szopor? És vajon: nem éppen 
magyarok neveztek-e el valam ely he
lyet -  egy talán  szláv eredetű szóval? 
Vajon mindazon m agyar személyek, 
akik a szláv bretvából keletkezett bo
rotvát használták, em iatt szlávoknak  
nyilváníthatók?

Itt már kezd m egállani az ész! 
Ám m egint megindul, mert csodál
kozik, hogy a latin  saburrum, sabu- 
ra, ami nagyszem ű homokot vagy ap
rószemű kavicsot jelent, hogyhogy 
nem jut kutatónk eszébe? A Dezmér- 
hez bátran hozzá tehette volna, hogy 
„csuvasos szláv jellegű”, miután elég 
Türk hangzású. A Túr helynév tér
ben és időben m essze tú lnyúlik  m in
den szláv nyelvhatáron; létezik  pl. 
Franciaországban is egy „túr” alak
ban ejtendő városnév (vigyázat: nem  
a Tour de France-ról van szó!) és a 
hajdankori egyiptomi birodalomban 
is volt egy világhírű Túr nevű kőfej
tő! Torockó is „szláv”, kutatónk sze
rint; nyilván arra gondol konzul
tánsai nyomán, hogy a kohósalakot 
bizonyos szláv dialektusokban tarack
nak  vagy hasonlónak hívják; nem tű 
nik fel neki, hogy akkor a szlovák fel
föld vagy Szilézia miért nem csupa 
Torockó? H iszen szláv kohászok m in
dig is nyüzsögtek arrafelé.

Már itt is fenn kell akadnunk  
A sztalosnak egy nehezen m egm a
gyarázható eljárásán: ha a fenti, 
szlávnak mondott helynevek a tér
ség szláv mivoltát szem léltetik, ak
kor ugyanott az olyan nevek, mint 
Gyalu, Fenes, Felek, Bős, Pata, Kara, 
Apahida, Fejérd, Kajántó, Sárd, 
Hunyad, Enyed (Egyed) miért nem  
sugallanak neki egy csepp magyar 
szubsztrátumot sem? Amikor azon
ban a víznevekhez ér kutatónk, az 
ész nem tudja, hogy végleg megálljon, 
vagy önfeledten pörögjön ki a sem m i
be? A nagy Nixbe? U gyanis elidőzik  
annál, hogy Kolozsvár m ellett van  
egy kis csermely, a Plecska. És ez bi

zony, Janicsek Jenő szerint is, szláv 
elnevezés. Ugyanakkor az, hogy 
Kolozsvár térségében a Szamos nagy  
mellékfolyói: Nádas, Kapus, Almás, 
Füzes, Egregy, vagy ezeken túl a 
Sebes, Körös, Aranyos, sőt a Maros 
is, magyar „hangzásúak”, az sem m it 
nem mond A sztalos Lajosnak és kon
zultánsainak? Hát ez bizony olyan 
„kezezés”, ami még az idei labdarúgó 
világbajnokságon is tizenegyest, sőt 
ötésfeles büntetőt érdemelt volna!

Ugyanis: amikor kutatónk felso
rolja az úgymond szláv helyneveket, 
nem em líti meg a valóban szláv ne
vű falucskát, amelyhez a Plecska  
mentén felsétálhatott volna egy óra 
alatt: Tótfalut! (Románul Tăuţi; 
első adatolása 1444!) Amelynek  
lakói esetleg valóban elnevezhették  
volna a felőlük lefolyó erecskét! Ez 
azonban -  nem szórakozottság! Már 
máskor is m egfigyeltem , Asztalos, 
m int a legtöbb m agyar történész, 
nem szívesen használja Suciu 
Coriolan művét (címe magyarul: 
Erdély történeti helynévszótára). 
Eleinte annak tulajdonítottam, hogy 
m unkássága Balázsfalvához fűződik. 
Holott kitűnő és m indenekfelett 
tárgyilagos munka. A magyar 
történetírás és m últism eret szám ára  
kincsesbánya: okleveles adatok
rendszerezett közzétételével, pl. 
Délerdély és a Bánság déli részein  
olyan egykori, ma már semmibe tűnt 
magyar világot tár fel, am it eddig 
sem m ilyen más munka nem tett 
meg. Olyan m agyar nevű helységeket 
is számon tart, ahonnan már majd 
félezer éve kihunyt a m agyar nyelv. 
Mi hát a baj? Csak későn jöttem  rá, 
orrhúzogatásokból és fintorgásokból: 
nem találn i meg az adataiban azt 
a szláv világot, amely a magyar 
állam alapítás és Róma kivonulása  
között a kaszárnya-nyelvészet 
szerint ki kellett volna hogy töltse 
az erdélyi történelm et. Sőt, Suciu 
kimutatja, hogy sok szláv elnevezésű  
helység viszonylag késői alapítású, 
sőt nem egyszer a szláv elnevezésnél 
korábbi magyar nevet viselt! így  
például a Hunyad m egyei Dobra 
1384-1703 között még Jófő  néven 
szerepel az oklevelekben, csak utána  
lesz Dobra!

Azonban a Kolozsvár neve című 
cikk szerzője nemcsak Suciura nem 
támaszkodik hanem más kézikönyvekre 
sem; holott nyilvánvalóan tud  
róluk.1 Megjegyzi, hogy a felvidéki 
Kolozsok nevei elkerülték a kutatók  
figyelm ét -  valójában szó sincs 
erről! - ,  ugyanakkor ő m aga nem ad 
m agyarázatot arra, hogy miért, meg 
sem említi: létezett Magyarországon 
egy m ásik Kolozsvár is, Vas m e
gyében, az osztrákok által elorzott 
Őrség déli részén; német neve



HELIKON

Glasing, ma jelentéktelen falucska, 
közvetlenül Güssing (Német új vár) 
mellett. A sztalos valószínűleg arra 
gondolt, hogy a római kontinuitás 
elm életének tesz szolgálatot, ha nem  
a szlávok, hanem Nyugat felé tekint. 
Itt azonban azt kell mondanunk, 
hogy tájékozottsága, éppen előítéletei 
m iatt, majdnem száz évvel elmarad a 
mai ism eretektől. Az első, CZus-szal 
kezdődő ism ert város, a Krisztus 
előtti századokból, CLUSIUM,2 
noha Itáliában létezett, nem latin  
népességű volt, hanem  etruszk, 
egyike a 12 fontos etruszk városnak, 
nagyon gazdag leletekkel teli 
etruszk nekropoliszt ta láltak  itt. Ma 
olaszul Chiusi-nak hívják, Firenzétől 
keletre, aztán még négy hasonló 
nevű helység: északabbra Déltirolban 
Chiusa (németül Klausen!)3, aztán  
Chiusaforte, majd nyugatra kanya
rodó irányban Chiusa di Pessio, és 
Chiusavechia. Azonban feljebbről is 
talán közéjük so
rolható még Cloz és 
Clusone, majd átter
jedve francia terü
letre, Provanszban, 
a Var folyó és Savoya 
között La Cluse; 
még egyszer ugyan
az; majd La Clusaz, 
és végül Cluses, sa
játos csoportosulás
ban. Valószínűleg 
mind kapcsolatban 
lehettek az Etrurián  
kívüli, de etrusz
kok által egy időben 
m egszállt területek
kel.

Na és, kérdezhe
ti A sztalos, akkor 
mi van? Az, hogy 97 
éve megjelent már 
Jules M artha fran
cia tudósnak az a 
munkája, amelyben 
bizonyos etruszk
m agyar nyelvi kap
csolatokról beszél, 
és am elynek nyomán 
írta Cholnoky Jenő 
tekintélyes földrajz
tudós; hogy úgy tű 
nik, Árpád bejövete
le nem honfoglalás 
volt, hanem honvisz- 
szafoglalás! Azóta is 
számos olasz szerző
nek jelent meg könyve (néhány évvel 
ezelőtt is!) etruszk-m agyar vonatko
zásokról, egyik-m ásikról még én is 
írtam, nem ismétlek itt. Közülük nem 
egy azt vallja, hogy a Kárpát
medencén keresztül érkeztek Itáliába. 
(Szerintem ugyan fordítva, de az most 
nem számít.) Magyar szerzők közt is 
akadt olyan, aki a harm incas évek

ben Torockó nevét3 az etruszkokkal 
hozta kapcsolatba. Mint ahogy igen 
sok szerző az ókori Dácia lakossága  
között em lít óelám iakat, agatirzeket, 
szárm átákat, keltákat is, nem szólva 
a népvándorláskori gót, gepida, stb. 
népségekről; nagyrészük hátrahagy
ta névjegyét a területen.4

Mindebből csak az fontos: nem kell 
azonnal szlávokat elültetni oda, ahol 
ism eretlen eredetű nevek bukkanak  
fel! Előfordulhat, hogy egy nyelvi, 
vagy kulturális, civilizációs kapcso
lat megszakad, és esetleg egy ezred
év után újból felvillan! Például az et
ruszk-magyar nyelvi párhuzamokról 
először játékos formában hallottam: 
a rómaiak sisakja, a cassis, etruszk  
kölcsönszó, ez a cassis azonban visz- 
szafele kiolvasva, pontosan: sisak! A 
fény latinul lux, német megfelelője 
Licht. M indkét szó visszafele olvas
va, a magyar cst/log és csillag szavak  
első szótagja!

Hogy a latin  nyelv milyen kulcs 
szerint írta át a CLEVSIA-t CLUSI- 
nak, nem tudom, de roppant követke
zetesen dolgoztak. (Mennyi helynév
átírást m egism ertünk a XIX. és főleg 
a XX. században! -  ezt érdemes vol
na nemcsak vicclapokban tanulm á
nyozni!)

Ugorjunk ezeregynéhány évet és 
hasonlítsuk össze Vas megye déli ré

szének térképét a régi Kolozs vár
megyével. Sok a hangulatos pár
huzam a helynév-inspirációkban, 
Nád, Fűz, Béka stb., s különböző 
szentek, melyeknek az elhelyezésé
ben szintén volt koncepció -  példá
ul Szentgyörgy és Szentm ihály m in
dig vallástörténetileg=etnológiaila  
g exponált helyeken kapott tem p
lomot. Szentgotthárdról elnevezett 
helység azonban csak kettő léte
zett az egész régi Magyarországon! 
Az egyik a Vas megyei (Kis) 
Kolozsvártól délre, Rábafüzes mel
lett, a m ásik a mi Kolozsvárunktól 
észak-keletre, Ördöngös/wzes mel
lett. Ezt a m ezőségi Szentgotthárdot 
(románul Sucutard) sokszor Vasas- 
szentgotthardnak nevezik s még 3 
m ásik környékbeli helység is v ise 
li a „vasas” előnevet. Ez talán a Vas 
várm egyével való kapcsolatot jelen
ti? Szent Gotthard különben a bajo
rok (első?) szentje, egy időben Szent 

István feleségének, Gizellának  
az udvarában volt jelen; em lé
két a benedekrendiek és a cisz
terciták ápolták5... Szóval lám, 
a történelem  szláv helynevek  
nélkül is érdekesen működött!

Jegyzetek

1 A Kolozsvár-könyv bibliográ
fiai jegyzékében felsorolja ó'ket, 
pl. Márki Sándor Kolozsvár nevei 
c. tanulmányát, amely tárgyal
ja a garamszentbenedeki apátság 
és Kolozs, illetve Kolozsmonostor 
kapcsolatait.

2 Clusium nevét a latinok a ré
gebbi etruszk Clevsia-ból alakí
tották. Ismert volt Chamars né
ven is. (Vai de Cămăraşi!)

3 Cserép József, klasszika-filo
lógia professzor, a közoktatásban 
hivatalosan elismert latin és gö
rög olvasókönyvek szerzője, az el
süllyedt hajdankori kontinensek 
és megsemmisült civilizációk első 
magyar népszerűsítője, akit a 30- 
as években megfosztottak egyete
mi katedrájától.

4 Szotyori Nagy Gergelynél ol
vasni, hogy a Maros középső-fel
ső szakasza a rómaiak idejében 
Teviscus volt; ennek emléke ma
radt meg a Tövis falunévben; 
(vesd össze: tövisk, töviskes...)

5 Vasasszentgotthárd első ok
leveles említése Suciu Coriolan szerint 
elég késői — 1320 terra Zenthguthard
a korábbi okleveleket nyilván Batu kán 
irodistáin kellene keresni...

*Pótjegyzet: „kezezés” — manipulá
ció. Clevsiát hasonlíthatnám a moldvai 
Klézséhez, ha volna „háttéranyagom”.
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Az elhivatottságról
A ntal Á rpád  emlékezete

EGYED EMESE

Antal Árpád egyetemi professzor, 
szerkesztő 2010. július 6-án hunyt el 
Kolozsváron.

Koporsóját a család apraja-nagy- 
ja és egykori diákjai vették körül, ma
guk is többnyire már idős emberek. 
Túlnyomórészt a magyar irodalom erdé
lyi tanárai.

A professzor hosszas, de türelemmel 
viselt betegség után hunyt el. A rá emlé- 
kezők arcán a tőle tanulható békesség és 
remény látszott, az elválás szomorúsága 
mellett a megtanulható jövőépítés bizo
nyossága.

Innen a teljesség érzete, ha Antal 
Árpád emlékét idézzük.

O maga azt mondotta néhány éve, pá
lyafutására visszapillantva: „megkísérel
tük kompromisszumot vállalva is becsü
letesnek maradni”.

A tanár mint ember. A tanári szerep 
mint etikai kérdés... Ennek mibenlétéről 
gondolkozom a következőkben.

Antal Árpád a székelyföldi Nyújtódon 
született Antal Árpád földműves és 
Török Mária varrónő fiaként. A Bolyai 
Tudományegyetemen szerzett magyar 
nyelv és irodalom szakos tanári diplomát. 
Tudni kell, hogy magyar-francia-néprajz 
szakra iratkozott a kolozsvári egyetemre 
1945-ben. Kedvenc tanárai (Gunda Béla, 
Zolnai Béla) távozásával aztán maradt 
a magyar szak egyedül, de az irodalmat 
mindvégig társadalmi összefüggéseiben 
kívánta szemlélni. Rövid középiskolai ta
nári munka után (Kézdivásárhely, Nagy 
Mózes Gimnázium) 1950-től 1987-ig, be
tegség miatti nyugdíjazásáig tanította a 
kolozvári egyetemen a magyar irodalom 
történetét (főleg a XIX. század első felé
nek irodalmát), a bevezetést a filológiá
ba, rövid ideig a magyar művelődéstörté
netet is.

Egy olyan korszakban, amelyben a 
hozzá hasonló helyzetű és meggyőző
désű ember nem utazhatott külföld
re (Magyarországra sem...), magyar iro
dalmat tanított Romániában, s ennek az 
egyetemi katedra mellett olyan lehetősé
geivel is élt, mint a kommentált szövegki
adás (Katona, Vörösmarty, Arany, Vajda, 
Jókai, Mikszáth, Gárdonyi művei), ami 
iskolai segédkönyvként is felhasználha
tó volt, de ami főleg a Tanulók könyvtá
ra sorozatnak köszönhetően a klasszikus 
magyar műveltség jelentős forrása volt a 
magyarországi könyvkiadástól és könyv
forgalomtól elzárt Románia magyar olva
sói számára..

Tankönyvírásban meg kellett tapasz
talnia a totalitárius rendszer alapvető

kultúraellenességét: már kinyomtatott 
tankönyvét bezúzták, nem követhet
te használatát a középiskolai gyakorlat
ban. Egyetemi jegyzetét elkészíthette, 
1979-ben jelent meg A magyar irodalom 
a reformkorban és az 1848-49-es polgá
ri demokratikus forradalom idején című,
1959-es egyetemi jegyzetének átdolgozott 
kiadása (A magyar irodalom a reformkor
ban és 1848-49-ben címmel).

A nagy hagyományú középiskolai iro
dalomoktatást a tanárképzés iránti fi
gyelmével szolgálta, az egyre romló is
kolaviszonyok idején az olvasáshoz való 
rendíthetetlen jóviszonyban látta a köz- 
művelődés sarkalatos kérdését. Nem raj
ta múlt, hogy a magyar nyelvű könyvki
adás az 1980-as évek végére minimálisra 
csökkent. Nem annyira falusi származá
sa, mint inkább a népi írók iránti fiatal
kori lelkesedése, a falukutató mozgalmak 
iránti érdeklődése, néprajzkutató hajlama 
magyarázza a falusi olvasókörök múltjá
ra vonatkozó kutatásait. Néprajzi jellegű 
kutatásaiban a történeti esemény folklori- 
zálódásával és az egyetemes mondakincs 
erdélyi magyar jelenlétével foglalkozott. 
Éppen abban az évben tanította nekünk a 
reformkori magyar irodalmat, és arra em
lékszem, megállt az előadásban és verset 
kezdett mondani. A kurzusillusztráció, A 
magyar költő' című Vörösmarty-vers („Jár 
számkiűzötten az árva fiú...”) annyira vá
ratlanul hatott ránk, akik a versmondás
ban kortársi szövegekhez vagy iskolai 
egyvelegekhez szoktunk, hogy nem túlzás 
talán, ha a szépség pillanatára ébredés
nek nevezem azt a szerepből kiesést vagy 
éppen a személyesített tanítás lehetősé
gének megvillantását. Vörösmarty nyelvi 
varázslatához (annak közvetítéséhez, élet
re keltéséhez) az ő félig mosolygós lénye, 
tudós humora, halksága, áhítatos hangja 
kellett.

A magyar nyelv és irodalomtudományi 
szakot ellátó tanszéket felelősségtudat
tal vezette, a munkahelyi feszültségeket 
mint örökös békítő enyhíteni próbál
ta. Nem volt rebellis alkat, igényessé
gét a meghittség köreiben személyes lel
kesedéssel, azon túl is felelősségtudattal 
és következetesen képviselte. És hogyan 
viselkedjék a tanár a nagy katasztrófák 
idején? Sirasson? Lázadjon? Meneküljön?

Helyén maradt, belső tusakodással bi
zonyára, de a jövő nemzedékének fenntart
va és éltetve az oktatásnak a politkumtól 
ritkán függetleníthető intézményét. Nem 
volt könnyű dolga, a diáklétszám alacsony 
volta mellett a középikolai személyzetpo
litika a beolvasztás (ellehetetlenítés) jele
it mutatta. (A reformkor irodalmi életének

lelkesedése a mindennapi oktatási tár
gya volt évtizedekig: a személyi kultusz 
Romániájában élve hogyis ne vezetett vol
na ez meghasonláshoz? Nála szívbetegség
hez vezetett.)

Határozott történelem-érzékelését ta
pasztalhatjuk abban a döntésében, hogy 
idős korban, gyönge egészségi állapotban 
is vállalta egy időre a tilalom évtizedei 
után 1990 újjáalakult Erdélyi Múzeum 
Bölcsészet-, Nyelv- és Irodalomtudományi 
Szakosztálya irányítását, azok közé ta r
tozott, akik tudták, hogy több intézmény 
együttes, összehangolt működése nélkül 
a magyarságnak nincs jövője Erdélyben 
sem.

Érdemes megvizsgálnunk, milyen sze
mélyiségeknek szentelt különös figyel
met. Élete nagy példaképét -  immár a 
XXI. századba érve -  Márton Áron püs
pökben jelölte meg. Monográfiát készült 
írni a szent életű, szabadságától, hatáskö
re gyakorlásától a zsarnoki hatalom által 
megfosztott püspökről, de néhány közle
mény után kedvét szegték az ellentmon
dásos visszajelzések, a téma divatba jöve
tele. Egykori tanárai közül a már említett 
Gunda Béla, a nyelvész Gombocz Zoltán, 
Harkai Schiller Pál, György Lajos volt rá 
különös hatással (György Lajos irodalom- 
történész, könyvtáros, tanár munkássá
gával külön is foglalkozott: György Lajos 
1992). Szentiváni Mihálynak, az uni
tárius kollégium egykori nagy remény
ségének, népdalgyűjtőnek monográfiát 
szentelt, amelyet elismerően fogadott a 
kritika (Szentiváni Mihály. Monográfia. 
Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, 
Bukarest, 1958). Szentiváni eszmetár
sáról, kortársáról, a püspökké lett Kriza 
Jánosról Faragó Józseffel együtt írtak 
könyvet (Bukarest, 1965). Saját kortár
sai közül Márton Áron püspök mellett 
Szabó T. Attiláról írt méltatást, írt a fi-
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atal Gyulai Pálról, pedagógus pályákat 
vizsgálva Nagy Gézáról.

A művelődési és tudományos intéz
ményeket mint különböző nemzedé
kek együttműködésének ideális tere
pét tekintette. Fiatal korában a Móricz 
Kollégium révén ismerte meg a társa
dalmi dialógus lehetőségeit (1945-48), 
ennek továbbvitelében reménykedve lett 
szervezője és vezetője a kolozsvári Szabó 
Dezső kollégiumnak is (1946—47). A gyü
lekezési szabadságot korlátozó időben az 
irodalom szeretete révén kísérelte meg 
közvetlen környezetének, tanároknak, 
diákoknak, olvasóknak átadni tudását, 
egyszersmind az érzelmi intelligencia 
ajándékait.

Szerkesztőként a Román Akadémia 
magyar nyelvű lapját, a kolozsvári 
székhelyű NylrK-et szerkesztette, rö
vid ideig az Erdélyi Múzeum megbí
zott főszerkesztője is volt. Többszáz, 
általa irányított szakdolgozat jelzi lelki- 
ismeretes egyetemi tanári munkáját és 
1990-2008 között több sikeresen meg
védett doktori disszertáció is (Benedek 
Elek levelezése; Széchenyi István nap
lói; Barcsay Ábrahám költészete; Jósika 
Miklós műveinek fogadtatása; a felvi
lágosodás erdélyi írónői; az érzékeny
ség színháza; a katolikus népénekek 
forrásai; Shakespeare műveinek ko
rai magyar recepciója; és a sort hosszan 
folytathatnók). Biztos értékrend, önkép
zés, a hétköznapok lelkiismeretes mun
kája: ez jellemezte témavezetői munká
ját, s aki ismeri a tudományos kutatás 
természetét, tudja, hány elbizonytalano
dás, visszatérés, tévedés árán lehet eljut
ni a legkisebb eredményig is. Ebben az 
egyénre szabott és láthatatlan munká
ban volt páratlan tehetségű tanárunk, 
Mesterünk.

Ebben a versenyre épülő és magát sok
féle technikával kényeztető, gúzsba kö
tő világban a beszélgetések híve maradt. 
Valami régesrégi intézmény ez, semmivel 
nem pótolható. Nemcsak az információk 
cseréje: a sejtések megfogalmazása, a bi
zalom révén a vélemények békés ütközte
tése, szellemi útkeresés, társkeresés.

Élete utolsó évtizedében a verskedve
lő professzor Tóth Árpád és Novalis köl
tészetében jelölte meg a szépség otthonos 
teljesítményeit. Naponta sétált -  koráb
ban ilyen sétákon ő próbálta feleségét, 
Jancsó Lya tanítónőt depressziójából 
visszabűvölni; immár őt, a fizikailag 
egyre erőtlenedőt kísérte valamelyik 
családtagja, ismerőse. Nem érhette meg 
85. születésnapját (1925. július 24-én 
született, jaj, a sírkő 1924-et jelző felira
ta korrigálandó!...)

Immár más útra hívtak, drága 
Tanárunk. Hitedet, mint energiáidat is, 
szétosztottad, hogy biztos értéket örököl
jünk Tőled. Ennek a gazdagságnak a tu
datában maradunk áldott ösvényeden.

UNGVÁRI LÁSZLÓ ZSOLT

Zsebóra
K ínai papiruszként hull a földre 

a diófalevél a közelgő télbe csavaro
dó ágról, m intha P ieter Brueghel vég
leges, utolsó ecsetvonása lenne a de
cemberi tá ja t illusztráló festményen. 
Az idő zsebóra. Elfér a hóhullató évti
zedekre emlékező, kopott, barna  té li
kabátban. Nem vagyok benne a külső 
időben, végtelenített, belső m ásodper
ceimet élem. Óram utatók nincsenek 
itt, csak a fölöttem őrködő tél nyu
godt, óriás m adárszárnya; vagy esti 
sétaút Óceániában, narancsszínű sze
relemben -  szómágiával visszalopni 
m egfutott nyarat, míg kigyúl a lélek 
körül a soha nem változtatható jelen, 
az öröklét vörös gyertyafénye.

Az elméből kilőtt gondolat az űrig 
vágtázik, m int csillagközi ló, végül a 
Plútón át a Földre tér, csak ez a boly
gó lakható szám ára. A világegyetem 
ta lán  végtelen, a gondolat üstökös
ként repül benne, de végül zuhannia 
kell, m ert az ész műszere véges se
bességet mér. De a szellem elpusztít
ha tatlan , akár az afrikai bennszülöt
tek dobverésében pergő fekete ritm us, 
vagy a sám ánizm us ezer formában, s 
a létben oszthatatlan  egyként, láto- 
másos, indián angyalként feltűnő orá
kulum a, vagy a síró Mária-szobor fejt- 
hetetlen rejtelme. E földtekén egyenlő 
az apró, eső elől bolyba búvó, gyűjtö
gető hangya és az írótollát és ka rd 
já t élező sokezer éves ember, ak ara tá 
nak csóvás szeszélyeivel együtt él az 
öneszmélés helyett égi harm óniával, 
a körkörös áram lás törvényével áldott 
bogárral.

A Hold párkányán könyöklők, és 
csillagderengésű éjszakákon a föld
golyóra tekintek, az óriás terem tő ál
ta l növesztett világfán pörög meg
állítha ta tlanu l m illiárd földgolyó. 
M indenkinek ju t belőle egy magángo
lyóbis, csak álta la  tehető lakhatóvá, a 
világűrből csak Az a tek in tet figyel, 
az örökkévaló, üzenet jön az eltávo
zottak fehér tin tával íro tt leveleiben, 
lapoznak valahol egy világkönyvet, a 
hóhullásban soha nem hallo tt költők 
tollából szivárog a jövendő verssora, 
az egyetlen, éltető, északi lányszere- 
lemről.

Kilódulok az utcalám pa sugárké
véje alól az esti, sötét hóhullásba, 
a gondolat kifutópályáira, s hívnak 
nyugtalanul ködös kikötőkből, tenge
rek márványló, hideg habján imboly
gó hajókról a tél kék szemű, sirályok
kal röpülő asszonyai. Ezer arcuk van 
— ahány változatlan arc, annyi boros
tyánba m enekített élet, s ha tükörbe 
nézel, magad vagy, de a képmás meg
sokszorozza magát.

A tél kérlelhetetlenségében szarvas
léptű álmod erdőrengetegében ébredsz 
a szunnyadó istenségre, a konok, fe
hér ragyogás feledhetetlen. Jorge Luís 
Borges erekkel fu tta to tt öreg keze 
csillámló földgömböt pördít a világköl
tészet m esterének mozdulatával; meg
állítja -  hüvelykje óceánok jegében áll 
pár pillanatig, majd görög oszlopcsar
nok nőszobrához ér, a Szam othrakéi 
Nikéhez. Döbbenetben ül óriás íróasz
ta la  előtt, pörögnek szemében a vala
ha volt, e ltűnt népek legendás alakjai. 
Végül megszólal, ma m ár ismeretlen, 
eltűnt nyelven: ahány arcod van az 
ősi legendáriumokban, annyi életed 
lesz a jövendő krónikáiban. Minden 
m egíratott már, múltad létezett élted 
előtt, és halálod m ár évezredek óta 
m egtörtént. Fejlődj, a lakítsd  az anya
got magad hasonlatosságára, a bűnös 
szent(ek) nevében. Porból ki vétetett, 
oda lészen útja, ne feledd, iránytűd a 
pokol országát nyitja meg előtted, de a 
purgatórium ban döntetsz el.

A Borges-mágia rajzolja ki az es
ti olvasólámpa fényében a könyvtá
rat, tűnődik a fény, végül átv ilág ít
ja  az egész term et, a törékeny lepkét 
az asztalon, és sercen a hófehér papí
ros, az örökkön betölthetetlen -  a vé
dő s gyötrő szerelem, míg ú trakel a 
mondat, s a gyönyörben formált be
tűben föllobban a lélek, teste t öltvén. 
Paranccsá lett fülemben a hang, súg
ja , térj vissza társaidhoz, kikben a 
változatlan, öröklét-célhoz erősödött 
a romlandó test, kifáradván, építik a 
vers végtelen országát, ahol a minden- 
ség egy költemény végtelen változa
tán ak  álm a talán ; m int mélyhegedű, 
zeng bennük a múlt vonószenekara, s 
télen, az emlékek vakító hófüggönyén 
át lá tják  a terem tés jóslatát.

Ahogy terem tőnek fájhat a soha, 
úgy ta lán  nem fáj más, csak az elve
szített testrész, így fáj az a versről le
szakadt lélek is, és fáj az örökre is, de 
kábít az esélyek kibogozhatatlan cso
mója, az álmodott világ beavatatlanok 
elől mindig elzárt m irákulum a is. A 
keletkezés titka , mit nem fejt meg so
ha a terem tő sem, s küzd a múlandó
ság árnyával, életen innen és tú l, ma
gával megkötözötten, egyre élesedő, 
sárga ráncokkal az arcon, míg végleg 
üres lesz földi porhüvelye. Évszakok 
követik lépteit, nem ő az évszakokat, 
m ert ő az ötödik évszak, a négy vonós
együttese szólal meg egyszerre hang
jában, míg kimondja a mondókában a 
négy évszak-gyerek: anyánk, engedj 
hattyúkén t szállanunk, távozzon tő
lünk a bánat! H attyúröptű  évszakot 
álmodom ilyenkor, Svédországban, 
fenn, északon, ahol hosszú a tél, s a 
sárga napfényben mókus futkároz a 
fenyőn. Az ablakból k ilátn i rá, meg
enyhül a februári hideg, s Bellman- 
verset fütyül a délelőtt.
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ANTAL BALÁZS
*Atrendezkedés

Az olvasónak szinte elég, ha összeolvas
sa a Papírhajó című kötet elsó' meg az utol
só versét, a Látomások at s a Komor idó't 
-  „Csupán a múló évszakok / örökké hul
ló függönyén keresztül / áttetsző' bubo
rék árnyékában / meghúzván magamat / 
igyekszem nem létezni”, indul a könyv, s 
a végén: „Én azt hiszem, az idő itt lakik / 
a fújtató melletti csontszobában, / és bús
komor, mert nincs elég tere, / mert nem 
szapora, surranó, gazdátlan” -, hogy ért
se, László Noémi költői számvetésének 
egyik központi kérdése az idő, s az időben 
változó-megváltozó önmaga. Huszonkét 
éves korából datálja az első ciklus verse
it, harmincötből az utolsókat. Ciklusból 
ugyanannyi van, mint kötetből, a ciklus
címekhez tartozó évszámok kötetek meg
jelenésének évszámai -  azonban a ciklus
címek nem esnek egybe az adott években 
megjelent kötetek címeivel. Ami egyrészt 
persze kézenfekvő: a válogatás helyenként 
átírással, javítással jár, bekerülnek új da
rabok a régiek közé, egyáltalán a szelekció 
megváltozott jelentéstartománya nem fed
hető le a régi címmel, hanem újért kiált. 
Másrészt ebből az eltelt idő tartalmának, 
a múlt megváltoztathatatlanságának ki
csi kikezdése is kiolvasható, ha az olvasó 
már felfigyelt a föntebb említett idő-prob- 
lematikára. László Noémi dacol az idővel, 
visszanyúlva átrendezi, átpozicionálja ver
seit, új kontextust teremt, még a kötetcí
meket is átírja, mintha átírható lenne a 
múlt, s ügyel, hogy a régire ne emlékez
tessen semmi -  például nem szerepelnek a 
könyvön a szerző korábbi munkái, és sem
mi más jelzés nincs arra nézvést, hogy 
mik az eredeti címek. A múltról a peri- 
textuális térben kevés szó esik. Nekem vi
szont azt azért mindenképpen el kell mon
danom, hogy öt év telt el László Noémi 
legutóbbi, Százegy című kötetétől az új 
könyvig. Hogy a Papírhajó válogatott ver
seket is tartalmaz az újak mellett, nagyon 
jó döntés: nem csak azért, mert a korábbi 
kötetek jobbára hozzáférhetetlenek, külö
nösen az első három, hanem mert László 
Noémi költészete régóta bőségesen meg
érett már arra, hogy -  később majd talán 
korszakküszöbként is olvashatóan -  na
gyobb igényű, s megjelenésében is repre
zentatív „összefoglalást” kapjon.

Az olvasó maga is az idővel dolgozik, 
legalábbis saját időtapasztalatának egy 
aspektusával, amely a versekkel való el
ső találkozás élményét őrzi (más a helyzet 
azokkal, akik a versekkel első ízben talál
koznak, azaz 2009-ben, illetve utána az 
1995-ös versekkel, noha a távlat nem je
lenthet kontrasztot, hiszen a líramodell 
épp annyira érvényes ma is, mint ameny- 
nyire érvényes volt akkor) -  amely él
ményt, azt hiszem, képes átrendezve is 
felidézni a gyűjtemény. Nyilván komoly 
kérdésként bukkan fel egy ilyen váloga
tással szemben a honnan hova kérdése, s 
hogy közben milyen állomásokkal. A kér
désre válaszolni természetesen egyszerre 
könnyű és nehéz. László Noémi költészete 
indulása pillanatától látványos, amennyi
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ben látványosnak tekinthetők a rímek, 
a jól elkapott ritmusok-verszenék. Ebben 
nála sohasincs hiba. A keresés, az önépí
tés különbözőképpen megközelített és ki
beszélt problémakörei is ott munkálnak 
a kötet minden szakaszában. A nagy kér
dések inkább hangulatokban, színekben 
transzponálódnak mindannyiszor, mint
sem a klasszikus gondolati vers alakzatá
ban. László Noémi költészete, mint min
den komoly költészet, ki kell, hogy alakítsa 
gondos olvasójában a saját olvashatósági 
módját, sajátjavaslatait nyelvének megkö
zelíthetőségére, teljes megértésére -  noha 
aki nem törekszik értésre, László Noémi 
verseit még az is élvezheti, legfeljebb iga
zolva látja a szerző Krédóját: Jelentékte
len dolgokon / gondolkodom” (64). Az át
tekintés lehetőséget teremt ezen olvasási 
mód megépítési folyamatának belátásá
ra, jobban mondva, az olvasónak önmagán 
való lemérésére -  azt hiszem, ehhez éppen 
megfelelő terjedelmű a gyűjtemény. A ko
rai darabok közül kevesebbet válogatott 
be a szerző vagy a szerkesztő (Gáli Attila 
-  nincs jelzés arra nézvést, a gyűjteményt 
melyikük állította össze), de elég pontos a 
találatok száma: azzal szemben, hogy ha
sonló gyűjteményeknél a szerző pályáját 
ismerő olvasó folyton felszisszen, ezt mi
ért, s azt meg mért nem, itt, azt hiszem, 
jó érzékkel lettek megválogatva a versek, 
benne van minden, amitől/amiről László 
Noémi költészete megismerszik.

Például a László Noémi-vers jellegzetes 
eljárása, hogy a könnyű kézzel irányított 
rímelés az utolsó sorokban súlyos mon
datokba torkollik. A könnyed „csevegés” 
hangsúlyos pontokon elmélyül, aztán visz- 
szatér a könnyedség, csak már más árnya
latot öltve. Ez mintha e kötet szerkezetére 
is igaz lenne. Ciklusról ciklusra mélyülnek 
a versek, még azt is megkockáztatnám, 
hogy elsőre, így, egyben olvasva a 2000-es 
(illetve utáni) versek mintha árnyalatnyi
val visszafogottabbak lennének a formai
lag izgalmasabb, és mindenképpen üdé
bb első két ciklus után: az életkori érés, 
az élettapasztalatok sorjázása érezhető
en ránehezedik arra a habkönnyű nyelve
zetű, rímes-játékos, könnyed versformára, 
mely László Noémi poétikájában a kezde
tektől domináns, s amely felszíni struk
túrájával szinte szembemenően, azzal 
mintegy termékeny feszültséget teremt
ve, mindig is komoly mélységek kifejezé
sének tartott remek keretet. Számomra 
legizgalmasabbak az új opuszok, melyek 
a Lámpagyújtás -  2008 ciklusban kap
tak helyett. Izgalmas, ugyanakkor megle
pő is, hogy miről beszélnek László Noémi 
új versei. A Vendég mintegy visszatekin
tő, számvető vers, a Vakvágányon első sza
kasza a halálról beszél, amely a követke
ző, Ideál című darab központi kérdése. A 
leghalkabb szó a kiábrándulás verse: azt 
mondja, „nincs magasabb cél, végső kül
detés” (142) -  s ugyanaz a visszavonulás
lemondás olvasható a Gyújtogatásban is: 
„Ez egyszer hadilábon állok a / felelősség 
és komolyság ügyével // (...) Kart karba ölt
ve sétál bennem / akarat, gyengeség, ha
rag, nosztalgia” (145). Persze, nem idegen 
tőle továbbra sem a játék, a formai bril- 
lírozás, mint a Születésnap, amely termé
szetesen József Attila-átirat — de ebben is

ott lappang most a máshol is olvasható 
kiélezett keserűség: Mókázik velem a ha
lál. Különben érdekes módon itt — és jó
szerivel csak itt — jelenik meg a kisebbsé
gi léthelyzet László Noémi költészetében 
(„A magyarlakta peremén / harminckét
éves lettem én”) -  de természetesen nélkü
lözve bármiféle pátoszt, sőt: „láttam, mi
lyen a »kard ki, kard« / magyar / agyar, // 
éreztem, milyen dohszagú / a csöpp, amit 
a honfibú / s kereszt / ereszt.” A vége meg 
egyenesen sötét: „Harminckétéves lettem 
én, / sokat éltem mesék tején, / de már /e 
kár // csak abban áll, hogy védhető, /sta
tisztikákat éltető / kis ok / vagyok” (149). 
A József Attila-i küldetéstudatos töltet
tel szemben éppen a bármiféle cél taga
dása, értelmetlensége artikulálódik az új 
versekben. Ez mindenesetre különös ta
pasztalattal szembesíti az egyik legizgal
masabban formálódó, még mindig fiatal 
költő verseinek olvasóját. Amiben külö
nösen erős most is: a magánélet kicsi dol
gairól írott méregerős versekben -  mint 
amilyen a Rövidzárlat. Látszatra nem tör
ténik benne semmi különös, csak éppen 
nagyon szép sorokkal, izgalmas és lendü
letes rímmel írja meg egy kapcsolat végét. 
„A csomagolós nagyjeleneten túl / két-há- 
rom rövid mondat sem jött össze. / Sehol 
sem voltál, senki-semmi voltam, / a mász- 
kálásnál nem futotta többre” (157) — és le
hetne még idézni szakaszokat hosszan eb
ből a versből.

Igényes és fontos áttekintés ez a kötet 
László Noémi versvilágáról, mely mozdu
latlanságában mozgolódó, változatlansá
gában változatos. Ha a válogatott verse
ket az irányban faggatom, honnan hová, 
talán kicsit hebegős-habogós még a vá
lasz. Miközben formailag régesrég ké
szen van, készen áll bármire, nyugtalaní
tóan keseredő és kiábrándulásba tartó a 
költészet íve. Közben meg ott érezni ben
ne a feszültséget, a teremtő erőt és az ígé
retet: a maguk csöndességben így szület
nek meg a nagy dolgok.

L á sz ló  N oém i: Papírhajó. V áloga
to t t  é s  új v er sek  1995-2008. E r d é 
ly i H íra d ó  K iadó  -  R á c ió  K iadó, 
K o lo zsv á r -B u d a p e st , 2009.
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[...] A változások dokumentált módon egyre na
gyobb gyorsasággal jelennek meg. A változás se
bessége nyilvánvalóan még tovább gyorsulhat, de 
a befogadásra, megállapodásra, letisztulásra több 
idő kell. Ha erre nem jut idő, akkor az egyik ol
dalról több lesz az üres, fölösleges beszéd, a végig 
nem gondolt gondolat, az öncélú fecsegés, a végle
tekig egyszerűsödő (esetenként durvuló) beszéd, a 
másik oldalon pedig a félreértés, meg nem értés, 
s az ezzel együtt járó intolerancia. A nyelvi válto
zások sebessége megszakíthatja a kulturális-nyel
vi hagyományokhoz való kötődést. A korábbi, akár 
néhány évtizedes szövegek annyira archaikusnak 
tűnnek, hogy olvasatlanná válnak. Senki nem 
gondolhatja, hogy ez a távoli jövő. Míg korábban 
legföljebb Zrínyi Miklós volt nehezen olvasható, ma 
már Arany János és Jókai Mór is az, és hamarosan 
Mikszáth és Móricz is a nehezen olvasható művek 
listájára kerül. Azt még elképzelni sem tudjuk, 
hogy a nyelvi deficitből fakadóan milyen hatással 
lehet egy jelenkori vagy későbbi nemzedékre a ha
gyományos nemzeti és anyanyelvi értékek irán
ti érzéketlenség. Nyilvánvalónak tűnik, hogy ezek 
helyén más, könnyebben befogadható, elsajátítha
tó, megemészthető privilegizált értékek jelennek 
meg; és megtörténik az, amitől legjobban óvnak 
az ember ismerői, a kulturális antropológusok 
és pszichológusok: a hagyományszakadás. A nyel
vi hagyományok fellazulása megszünteti a generá
ciók közötti hagyományátadást. A hagyományait 
elvesztő ember közösség nélküli, a társadalomban 
gyökértelen, magányos, atomisztikus, az etoló- 
gus szavaival „egyszemélyes csoport”. Aki érzéket
len „visszafelé”, az „ősei” irányába, ebből fakadó
an meglehetősen közömbös a jelen korra és a jövő 
iránt is. Környezetkihasználó életet él, hedonista, 
„élvezetvallásoknak” áldoz, s mivel nem érték szá
mára, nem törődik azzal, hogy közösségét és benne 
önmagát megtartó kultúráját, nyelvét ápolja, örö
kül hagyja. Mellékhatásként persze társadalmi és 
lelki bajok (tegyük hozzá: kommunikációs-nyelvi 
bajok) sokaságával lesz megáldva, a megoldások, a 
terápiák keresése fölemészti energiáinak nagy ré
szét, alkotásra alig futja, vegetál.

A változás és a felejtés egymást feltételezi. 
Felgyorsul a felejtés kultúrája. A történelemben szá
mos példa van arra, hogy egy birodalom összeom
lása után a megmaradó emberek egy-két generáció 
alatt elfelejtették annak kultúráját, írásbeliségét, 
városait az őserdő benőtte, s ma döbbenten állunk 
az őserdőből kibontott városok előtt. Pedig volt 
olyan, amelyet csak néhány száz éve hagytak el... A 
felejtés kultúrájának számos (nyelvi) tünete kimu
tatható a magyar társadalomban: a rendszerváltás 
után születettekben a közelmúlt iránti csökkent fi
gyelem, a nagy- és dédszülők világának (sokszor ne
vének) tudatlansága, régi szövegek, a közösségi fra- 
zémák, memoriterek ismeretének teljes hiánya, a 
választékos, helyzethez illeszkedő sokrétű nyelvi 
formák (például megszólításformák) iránti érzéket
lenség. Talán még jobban érthető a felejtés jelenlévő 
könyörtelen hatása, ha arra gondolunk, hogy meny
nyire visszaszorult a kiváló esztétikai értéket jelen
tő közelmúlt magyar lírája iránti érdeklődés. [...]

BALÁZS GÉZA: A magyar nyelv jövője. 
FORRÁS, 2010. július -  augusztus.
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ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK
M EPH ISTO FAUST

Egy évtizeddel ezelőtt megze
nésítettem három részt Goethe 
Fawsíjából. Magam sem tu
dom, honnan kerítettem magam
nak bátorságot, hogy hozzányúl
jak a fausti imázshoz, különösen 
a Goethe által „megrajzolthoz”. 
Akkoriban közel kerültem Rudolf 
Steiner GOETHENEUMÁ-nak 
antropozófikus világához. Drei 
Inkantationen címet adtam mű
vemnek. Valóban három va
rázséneket, ráolvasót próbál
tam megformálni a kiválasztott 
Goethe-szövegekre. Az elsőben 
Mefisztó és Faust találkozását ra
gadtam meg, azt a pillanatot, ami
kor a kutya alakjából emberi alak
ká átváltozó Mefisztó nem tud 
kilépni a szobából, mert a küszö
bön lévő pentagramma (aranymet- 
szés-szögháló) egyik szára nyitott. 
Legelőször Lendvai Ernő Bartóki
elemzéseiben olvastam erről a 
Goethe-i részletről, már akkor 
megragadott a gondolat: a küszö
bön elhelyezett rajz védőszerepé
nek hangsúlyozása, az ilyen ha
tárvonalon az ördög sem léphet át. 
Faust Mefisztóra bízza, ha tilosba 
lépett, úgy szabadítsa is ki önma
gát. Mit tesz Mefisztó? Szellem
éneket idéz fel és elaltatja Faustot. 
Furcsa altatódal: egyszerre szel
lemidézés, hipnózis és csínytevés. 
Az ének végén Mefisztó jegyzi meg: 
„Alszik! Derék volt, lenge-zsenge 
lények! / Szépen álomba éneklé
tek! / E koncertért adósod vagyok. 
/ Hogy elcsípj ördögöt, nem vagy 
még az az ember!” A következő té
tel szövegéül, úgy éreztem a pár 
oldalnyi szöveggel odébb kezdődő 
Boszorkakonyha jelenetből méltó 
idézni a boszorka-egyszeregyet. így 
kerekedett ki hármas tagolásúvá 
akkori Faust-zene képem. Sokáig 
nem foglalkoztam a művel. Talán 
túl messzinek éreztem akkori ön
magámtól. Időközben sokféle ha
tás ért, többek között a művem 
előadásai alkalmával is sokfé
le benyomást szereztem. Egyszer 
valaki megkérdőjelezte az eredeti 
címválasztásomat, és rám is kér
dezett: „Szerinted Faustról vagy 
Mefisztóról szól-e Goethe műve?” 
A kérdés megdöbbentett. Az én- 
bennem lévő imázs egyértelmű
en azonosította a JÓ fogalmával 
Faustot és a ROSSZ fogalmával 
Mefisztót. Ezt az imázst döntötte 
le egyből a kérdező kétélkedő sza
vaival.

Mit is jelent a szó, FAUST? 
Böngészem német szótára
mat. Az ököl szót találom, len- 
nebb Faustkapf -  ökölvívás, 
Faustschlag -  ökölcsapás. Hogyan 
is szólna Mefisztó ökle németül? 
MEPHISTOFAUST! A megtalált

címszó egycsapásra megváltoz
tatta Faust-képemet (imázsomat): 
Mefisztó és Faust ugyanannak az 
entitásnak két oldala? Az ember 
örök két arculata a jórossz vagy 
a rosszjó egyéfonódása? Ki, kinek 
adja el a lelkét? Dehát eladható-e 
önmagunknak? Mindkét oldalunk 
a JÓ és a ROSSZ (az ember és ben
ne lakó árnyékember Gustav Jung 
szerinti kettőssége) különválaszt
ható? A JÓ a jobb? A hagyományos 
imázs szerint feltétlenül így van. 
De mit mond erről Goethe: „Faust: 
Mi a neved? Mefisztó: Kérdésnek 
kicsinyes attól, ki megvetéssel néz 
a szóra, / csupán a lényeg mélye 
vonza. F. De nálatok, úgy vettem 
észre, / a név a lényeg tükrözése, 
/ s abból ki-ki olvasni tud, / hall
ván: Légyisten és Gebbesztő vagy 
Hazug. / Kicsoda vagy tehát? M. 
Az erő része, mely örökké rosszra 
tör, s örökké jót mivel. F. Mit ért
sek voltaképp rejtvényeden? / M. 
A tagadás a lényegem ! / És joggal 
az, mert minden születő: / elpusz
tulást érdemlő / inkább ne jönne 
létre semmi. / Mit bűnnek szoktak 
nevezni, / Romlásnak, Rossznak 
röviden, / az hát sajátos elemem. 
F. Résznek mondod magad -  s 
egészben állsz elém? M. Szerény 
igazság az enyém. / Ha az em
ber, e kis bolond világ, / egésznek 
tartja általán magát, / én részből 
rész vagyok, mely egy volt valaha, 
/ a Sötét része, mely a Fényt szü- 
lé vala, a büszke Fényt, ...” Most, 
öreg fejjel kezdem érteni Goethét, 
akárcsak évekkel ezelőtt Dantét. 
ÉGI PROLÓGUS -  olvasom a kez
dőcímet. Eddig valahogyan átsik
lottam rajta. Haj, a lényeget keres
tem, és íme most itt áll előttem. Az 
első, aki megszólal az arkangya
lok kardala után az nem az ÚR, 
hanem Mefisztó: „Most, hogy is
mét közelgesz, ó, Uram, / megkér
dezendő, kettőnk dolga mint van, 
/ mert hajdanán szerettél, úgy tu
dom, / itt láthatsz engem is csapat- 
jaidban. (...) csak nézem a földi né
pet, / A föld kisistene nem változik 
nagyon / és épp olyan fura, mint 
az első napon. Szegény egy kissé 
jobban élne, / ha el nem ámítottad 
volna égi fénnyel. Ezt hívja észnek, 
csak hogy általa / még állatibb le
gyen, mint állata.” A Prológus vé
gén meg így szól az ÚR: „könnyen 
lankad el az ember a munka lát
tán, / tétlen nyugalmat gyorsan 
megszeret, / ezért mellé oly tá r
sat rendelek, / ki buzdít, hajt s for
golódik, mint a Sátán. / De igazi 
istenfiak, ti, hadd tudjatok az élő 
Szépségen vigadni!”

T E R É N Y I E D E
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nyének díjazottait a kolozsvári 
Széfeddin Sefket Filmklub. A pályáza
tra  összesen 34 forgatókönyv érkezett 
be (ebből 16 kisjátékfilm, 1 animációs 
film, 15 nagyjátékfilm, 2 sorozat
film). A díjazottak -  nagyjátékfilm 
forgatókönyv: 1. díj: Hatházi András 
-  A kapu; 2. díj: Oláh Badi Levente -  
Húsvét; 3. díj: Hermann Endre — Félnóta. 
Kisjátékfilm forgatókönyv: 1. díj: Bács 
Ildikó -  Ajándék; 2. díj: Nyíri Kovács 
István -  Műszaki hiba; 3. díj: Tötszegi 
Szilárd -  In memóriám. Dicséret: László 
József -  A gödör. Animációs film for
gatókönyv különdíj: Szakáts István -  
Google Earth. A nyertes kisjátékfilm 
forgatókönyv megfilmesítésének költ
ségeit a szervezó'k további pályázatok 
útján biztosítják, a fődíjas nagyjáték- 
film forgatókönyvét nevezik a Magyar 
Forgatókönyvíró Börzén. A díjakat az 
E-MIL (Erdélyi Magyar írók Ligája) 
gálaestjén adják át.

Sokágú síp -  A magyar irodalom égtá
jai címmel rendezik meg az idei írótábort

Tokajban, immár 38. alkalommal, 2010. 
augusztus 11. és 13. között. A tanácsko
zás házigazdái a határon túl élő és alkotó 
magyar írók, a magyar irodalom képvi
selői a környező országokból és a nagyvi
lágból, akik azokat a műveket, életpályá
kat, folyamatokat értelmezik, amelyek a 
magyar irodalom egészének szerves ré
szei, figyelemreméltó értékei. Az elmúlt 
évtizedek és a jelen eredményeit, szoron
gató gondjait és közös feladatait áttekin
teni és megfogalmazni törekednek az 
idei Tokaji Irótábor előadásai és a mun
kacsoportokban folytatott beszélgetések 
és viták.

A z Erdélyi Magyar írók Ligája és a 
Szépirodalmi Figyelő Alapítvány közös 
szervezésében 2009. szeptember 9-12. kö
zött kerül sor az E-MIL IX. írótáborának 
keretében a Kárpát-medencei ma
gyar irodalmi folyóiratok találkozójára 
Árkoson. A találkozó lehetőséget kíván 
biztosítani arra, hogy a Közép-Kelet- 
Európában működő, magyar nyelvű iro
dalmi lapok szerkesztői, szerzői, kiadói a 
lapkiadással, szerkesztéssel, finanszíro
zással együtt járó gondokat és tapaszta
latokat egymással megosszák. Tervezett 
meghívottak: Opus, Bárka, Híd, Helikon,

Korunk, Székelyföld, Látó, Kortárs, 
Együtt, Parnasszus, Magyar Napló, 
Irodalmi Jelen, Szépirodalmi Figyelő', 
Kalligram, Új Könyvpiac, Prae.

Idén is odaítélik a Prima Primissima 
Díjakat Magyarországon, tíz kategóri
ában (irodalom, színház- és filmművé
szet, képzőművészet, tudomány, oktatás 
és köznevelés, építészet és építőművé
szet, sajtó, népművészet és közművelő
dés, zeneművészet, sport). A magyar iro
dalom kategóriában Czakó Gábor Csaba 
prózaírót, Gergely Ágnes írót, költőt 
és Moldova György írót jelölte a Prima 
Primissima Alapítvány kuratóriuma. 
A Demján Sándor által alapított Prima 
Primissima Díjakat idén december 3-án, 
a magyar vállalkozók napja alkalmából 
rendezett gálaesten adják át. Az ősz fo
lyamán átadják a területi Prima-díja- 
kat, és idén is odaítélik, immár negyedik 
alkalommal, hat kategóriában -  tudo
mány, sport, oktatás, építészet, zene, saj
tó — a Junior Prima Díjat. A tíz primis
sima 50 ezer euró, míg a prímák 10 ezer 
euró díjazásban részesülnek.

-MI

Rim szkij -Korszakov
VÍZSZINTES
1. Brit sziget az ír-tengerben. 4. 

Kolonista. 11. A jelzett időtől kezd
ve. 14. Skandináv férfinév. 15. Ügyet 
dűlőre visz. 16. Makacs ellenszegü
lés. 17. Zsenírozó. 19. Brazil szövet
ségi terület. 21. Kipling szürke far
kasa. 22. Lóbetegség. 24. Futár, 
hírnök. 25. ... Britannia; angol nem
zeti dal. 26. A belsejében. 28. Női be
cenév. 29. Némán tölt! 30. Bér, fize
tés. 32. Kámfordarab! 33. Páros cécó!
34. Normann, viking. 35. Tyúk, an
golul. 37. Ismételt tiltás. 38. Könnyen 
rászedhető' alak. 39. Az egyik égtáj.
40. Téli sport. 42. -..., -nek. 43. Idegen 
férfinév. 44. Kicsinyítő képző. 45. 
Osztrák, német és spanyol autójelzés.
47. Középpályás a labdarúgásban. 49. 
Kissé hamis! 50. Ritka női név. 52. 
Szenegál fővárosa. 53. Hamis (hang).
54. Búzavirág. 56. Táncmulatság. 57. 
Piráta. 58. Áz öreg kontinens. 60. 
Negáló. 61. Tarlóvég! 62. A szomszéd
ba kéret. 65. Fegyver, angolul. 66. 
Középen diózó! 67. Színessé, változa
tossá tevő. 68. Az alumínium és az 
ittrium vegyjele.

FÜGGŐLEGES 
1. Nyikolaj Andrejevics 

Rimszkij-Korszakov (1844-
1908), orosz zeneszerző és karmester 
műve. 2. Végső formájához közelítő. 3. 
Fogadott (gyermek). 4. Női becenév. 5. 
Electric Light Orchestra, röviden. 6. 
Kínai hosszmérték. 7. Evődik, édeleg. 
8. A platina vegyjele. 9. Kissé leépül! 
10. Tudományos ágazat. 11. Arra a 
helyre tesz. 12. Nevelés, oktatás. 
13. Rimszkij-Korszakov zeneműve. 
18. Világos angol sör. 20. Előrukkol! 
22. Bicikli fontos alkatrésze. 23. 
Kellemesen árnyas. 26. Fátyolossá vá
lik a hangja. 27. Pihenni fekszik. 30. 
Szereplő Puccini Turandot című ope
rájában. 31. Szaturál. 34. Létezik. 
36. ... Land; Verne szigonyos hőse. 39. 
Szalmarakás. 41. Hasonuló, alkalmaz
kodó. 43. Aprólékoskodik, kicsinyes
kedik. 44. Nagy lendülettel a hegyre 
indul. 46. Titkon magához vesz. 48. 
Sörmárka. 49. Erős, édes spanyol bor
fajta. 51. ... mars!; Lódulj! 53. A fluor 
és az ezüst vegyjele. 55. Rendfőnök. 
57. Becézett női név. 59. Albán hír- 
ügynökség. 60. Hajófar. 63. Csendes 
hír! 64. Küzd, tusázik (régies).
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A H elik o n  14. számá
ban közölt Mendelssohn -  
Bartholdy rejtvény meg
fejtése: Szentivániéji álom; 
Reformáció. 948410 000065 3 3

TÁMOGATÓINK: 

Romániai írók Szövetsége  

Nem zeti Kulturális Alap
nka

Nemzeti Kulturális Alap

K olo zsv á r  V áros T a n á csa  

Szülőföld Alap 

M iniszterelnöki Hivatal 
C o m m u n ita s A la p ítv á n y

t'nszoi'teszUí; SZILÁLYT fSTVÁN Főm un kát ár*: . S wrWésztftMíg; PAPP ATTILA ZSOLfi't»Kj»#vé®Btá
KARÁCSONYIZSOLT KIRÁLY LÁSZLÓ DEMETER ZSUZSA: kritika NAGY MÁRIA: olvasószerkesztő

Felelfeíiütár: SIGMOND ISTVÁN SZŐCS ISTVÁN MÓZES ATTILA: próza RÁKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő

Számítógépe» tördelés- NAGY MÁRIA: nyomtatja a Mí&ztótfalaíi Kis Miklós református sajtóközpont 
A szertejztiwég nmo: 400217 EbţfNapoen. str. Câmpeni 38. î’osiofmk 245. léJe/im; (004 >0264 4M690, Ulet'on'fáz; ;004í 02(34 4:13.577, viltómpost.-i: kvari.hclík<jn@gntaitmom 

AlfELIKON alapitvártyi támogotáSRaljíileoíb meg^-kiadja a ROMÁNIAI ÍEÖK SZÖVETSÉGE ISSN L220--(r28S Honlap: www.belikon.ro


	2010-08-10 / 15. szám (557.)�����������������������������������

