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Izgalm as közöny
„Vak dióként dióba zárva lenni”

B abits  M ihály

Számunkra, az irodalom ilyen-olyan művelői számára nem 
kérdés, hogy szükség van-e magyar szépirodalmi folyóiratok
ra. Ezerszer elmondtuk, hogy nyelv, irodalom és nemzeti ön
azonosság az európai kultúrában föltételezi egymást, hogy 
magas szintű anyanyelvi létforma nem létezik magas szintű 
irodalom nélkül, hogy egyetlen modern társadalom se, külö
nösen a nyelvi létükben örök veszélyeztetettségnek kitett kis 
nyelvi kultúrák társadalmai nem mondhatnak le arról, hogy 
az irodalmi nyilvánosság intézményrendszerének a működé
sét valamennyire biztosítsák. (Miközben azt is tudjuk, hogy 
költészet akkor is születik, ha létét semmiféle társadalmi bi
zalom nem erősíti meg, és akkor is szétsugárzódik és őrződik 
valamennyire, ha hiányoznak az intézmények.)

Számos ponton vérzik a magyar irodalom és a magyar fo
lyóirat-irodalom ügye. A működést illetően kritikus a hely
zet, természetesen, de nem erről szeretnék beszélni. Hanem 
arról, hogy miközben változatlanul nagyon súlyos írások is 
és izgalmasan szerkesztett lapok is megjelennek, olyan mér
tékű a társadalmi és szakmai közöny a folyóiratokkal szem
ben — a folyóiratok példányszáma drasztikusan visszaesett, 
a vásárlói, előfizetői réteg minden erőfeszítés ellenére sem 
növelhető, az utóbbi évtizedben csak elvétve volt olyan folyó
iratszám, amelyik áttörte volna a nagy, közvélemény-formá
ló médiumok érdeklődésének falanxát, ezek is inkább közéle
ti, társadalmi kérdésekhez kötődtek, mint a Helikon Szilágyi 
Domokos-ügynöki, a Hitel tematikus számai -, hogy ez a kö
zöny már-már izgalmas.

Abban, úgy vélem, valamennyien egyetértünk, hogy az el
múlt húsz év radikálisan megváltozott környezetében az iro
dalom vonatkozásában valami megfeneklett. Azt javaslom, 
próbáljuk megfogalmazni, mi az oka a folyóiratokat fogadó iz
galmas közönynek és próbáljuk meg újradefiniálni a folyóira
tok helyét. Előre bocsátom: nem tudom a választ, a dilemmá
imat mondom, még ha kijelentő módban is.

*
A mögöttünk álló húsz évünk történelmi korszak, korszak- 

határon állunk, egy új történelmi korszak végén és egy másik 
elején. A korszak a 89/90-es rendszerváltozásokkal, a szovjet 
típusú kommunista világrend összeomlásával kezdődött, és a 
2009/10-es világgazdasági válsággal záródott.

Megpróbálom nagyon vázlatosan jellemezni az elmúlt húsz 
évet.

Alapvetően és világméretűén megváltozott a makrokör
nyezet. A 89/90-ben csődbe jutott, szétesett posztkommu-
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Izgalmas közöny
» » >  fo ly ta tá s  a  1. o lda lró l 
nista országok a gazdasági, kulturális 
elzártságukból egy fölívelni látszó nyu
gati formációhoz próbáltak fölzárkózni, 
Nyugat-Európához, ennek intézményes 
formájához, az Európai Unióhoz, eközben 
azonban egy nem várt trend, a globalizá- 
ciós trend is bejelentette elvárásait, ami
re valamilyen módon szintén reflektálni
uk kellett. Kulturális téren sem egészen 
a várakozásoknak megfelelő' folyama
tok részesei, illetve elszenvedői lettek. 
Molnár Tamás fogalomhasználatával a 
század második felében az európai kul
túrát mindenütt fokozatosan kiszorítja és 
fölváltja az új, a transzatlanti kultúra — az 
amerikai kultúraértelmezés és gyakorlat 
primátusa, bár nem teljesen azonos az
zal amely alapvető értéknek a fogyasz
tást tekinti, illetve, a társadalmak eltö
megesednek, a hagyományos értelmezői 
közösségek szétesnek, lecserélődik az 
elit: a költészet hagyományos szakrális 
szerepét a társadalom mérnökei, a médi
aipar és a tudatipar veszi át. A kultúra, 
vagy maradjunk csak a könyv- és folyó
irat-kultúránál, szétválik ipari könyv
illetve kultúratermelésre és úgynevezett 
rétegkultúrára. A folyamat eredménye
ként a rétegirodalom is nem elitizálódik, 
hanem marginalizálódik, zárványlét
be szorul. Molnár Tamás szerint a folya
mat nyugaton korábban kezdődött, a II. 
világháború után, masszívabb, stabilabb 
gazdasági háttérrel, éppen ezért a nyu
gat-európai társadalmak a kommunista 
világrend összeomlásáig bizonyos immu
nitást ki tudtak termelni a transzatlan
ti kultúrával szemben (pl. a nemzeti kul
túra intézményeit megerősítették), 89/90 
után viszont fölgyorsultak a folyamatok.

Az elmúlt történelmi korban megje
lent egy új tényező, az elektronikus in
formációhordozó, az internet, amely az 
élet minden területére óriási hatást gya
korol, a kultúrára is. Egyrészt az infor
mációhoz való hozzájutást elképesztő 
arányban demokratizálja, másrészt föl
erősíti az eltömegesedést, az írott szö
veg esetében a szavak hiperinflációját. 
A folyamat fordított arányosságban zaj
lik, szétnyílik az olló: az internet térnye
résével azok, akik előállítják a szöveget, 
egyre gyarapodnak, miközben a befoga
dás zsugorodik, az érdeklődő, figyelmes 
olvasóréteg elillan. (Mindenki beszél, 
senki sem hallgat, mindenki ír, sen
ki sem olvas.) Kommunikációs torlódás, 
stau van, ami az organikus társadalom, 
illetve a társadalom értelmezői közössé
geinek szétesettségébó'l adódik.

Hasonló nagyon gyors és generális 
változások lezajlottak korábban is az 
európai társadalmakban, például a 20. 
század fordulóján. Akkor az avantgárd, 
a különféle izmusok erőteljes válaszo
kat adtak — most mintha az izmusok so
kaságából csak az impresszionizmus fi
nomsága, élvetegsége lenne jelen, de 
hiányoznának az energikus irányza
tok. Az utolsó nagy szemléleti megúju
lás, amely erőteljes és generális szelle
mi mozgást indított el az irodalomban, a

latin-amerikai mágikus realizmus volt, 
amelyből a posztmodern stílus is kifej
lődött. A nyolcvanas évek végére nyuga
ton részben leszálló ágba jutott a poszt
modern, viszont nem tudta leváltani új 
irányzat, így az elmúlt húsz év uralkodó 
korstílusa változatlanul a posztmodern 
stílus maradt. Az ezredfordulóra jellem
ző késő-posztmodern karakterét az ér
tékrelativizmus, a tabuk fölszámolá
sa és legitimációja jellemezte. Érdekes, 
hogy ’89 után a nyugati kiadók figyelme 
a posztkommunista országok irodalmai 
felé fordult, mondván, a nyugati iroda
lom kimerült, elfáradt, friss szemléletet, 
energikusságot vártak a posztkommu
nista íróktól, ehelyett az történt, hogy 
azok, élükön az orosz írókkal, elkezdték 
átvenni a nyugati írói modort és techni
kát. Összességében, minden látszólagos 
dinamizmus és sokféle keresgélés ellené
re is úgy vélem, az elmúlt húsz évben le
lassultak a szellemi folyamatok. A jelen
ség valószínűleg összefügg azzal, hogy 
az utolsó értelmiségi lázadás a ’68-as 
nemzedéké volt, és érdemben nem született 
meg sem a globalizmus, sem a transzatlan
ti kultúra értelmiségi kritikája.

A rendszerváltozással a csődbe ju
tott posztkommunista országok nem a 
becsvágyaik szerinti, az ideákban lé
tező európai kultúrához csatlakozhat
tak, hanem egy átalakulóhoz, amelyben 
a hagyományos európai kultúra ma
ga is defenzív helyzetbe került. Az el
múlt húsz évben a transzatlanti kultú
ra növekedése expanzív lett, miközben 
az azt üzemeltető globalizációs világgaz
daság a második évtized végére megrop
pant. (Nemcsak a görög, de az amerikai, 
az angol, a német gazdaság is megren
dült, és természetesen a magyar is.) 
Ugyanakkor az évtized végére nyilván
valóvá vált, hogy a kultúra transzatlanti 
modellje sok vonatkozásban nem tetsző.

*
Lépjünk közelebb témánkhoz. A nyolc

vanas években szocializálódtam, akkor 
minden fontos dologról az irodalmi fo
lyóiratokban olvastam. A rendszerválto
záskor hatalmas volt a várakozás, hogy 
helyére kerülnek a dolgok, értelmes esz
közök szolgálják az értelmes célokat. 
Megszűnt a cenzúra, bármit ki lehet 
mondani, ám a gondolat, mint a föllőtt 
tűzijátékrakéta, szétszóródik ezerfelé, 
és mintha a semmibe hullna. (Ma ta
lán én sem azért olvasom a folyóirato
kat, mert szellemi izgalomra vágyok, 
vagy hogy azokban olvassak életem, sor
som, létem legfontosabb dilemmáiról, 
hanem mert a munkámhoz tartozik.) A 
magyar irodalomra fokozottan érvényes 
a fönt vázolt trend, társadalmi ügy he
lyett a szakma szűk belügye lett, az iro
dalom kiszorult a közvélemény-formáló 
médiumokból, napilapokból, televízióból, 
rádióból -  egésze csak kampányok ide
jén (Ünnepi Könyvhét), rendszeresen 
mindössze töredéke képes mediatizálód- 
ni. Természetesen a kortárs magyar iro
dalom ügye sem volt soha a sokak ügye, 
mindig csak a keveseké. A mű szem
pontjából tulajdonképpen mindegy is, 
hány olvasója van, a nemzet és a társa
dalom szellemi kondícióját illetően azon

ban nem. Számszakilag: a kilencvenes 
évek elején indult a Magyar Könyvklub, 
a klub fénykorában 400-450 ezer ember 
kapcsolódott a klubhoz, a magyarországi 
társadalom mintegy 5%-a -  ma ez az ak
tív, ill. aktivizálható rész jóval kevesebb, 
lehetséges, hogy nem több 1-2%-nál (a 
határon túli magyar közösségekben ez 
az arány egyelőre magasabb), ám ennek 
a figyelme is szétszóródott -  a magyar 
irodalomnak, ill. intézményeinek ezt a 
szétszóródott tömeget kellene valahogy 
megtalálnia.

A magyar irodalom alapvetően folyó
irat-irodalom ma is. Az alkotó mint a fo
lyamat eleje, és a könyv mint a folyamat 
vége között helyezkedik el. Mint a pul
zus, a folyóiratok kitapinthatóan jelzik a 
szellemi vérkeringés kondícióját, a folya
matok irányát, és kanonizációs szerepük 
révén mérik a teljesítményét. Egy sta
bil kultúrában a lapstruktúra jól struk
turált, vannak konstans funkciói, mint 
mondjuk a nemzeti irodalom hagyomá
nyának mindig újraértelmezett meg
erősítése, és vannak mozgékony, gyor
san változó szerepei, mint amelyek a kor 
szellemi mozgásait, folyamatait képezik 
le. Kérdés, hogy a föntebb sorolt átfogó 
és radikális környezetváltozásokra mi
ként reagált a magyar irodalom kulcs
szegmense.

A magyarországi, ill. a magyar nem
zeti irodalom lapstruktúrája a szocializ
musban alakult ki, a rendszer- és világ
rendváltozás után tulajdonképpen az a 
struktúra maradt meg és ekként konzer
válódott, mindössze számos új szereplő 
belépésével sokszereplős lett. Valójában 
nem történt meg a rendszerváltozás, 
nem jött létre új struktúra.

A meghatározó, az irodalmi kánon
képzésben szereppel bíró -  régi vagy új 
alapítású — folyóiratok — Holmi, Jelenkor, 
Látó, Kortárs, Székelyföld, Korunk, Híd, 
Alföld -  a környezetváltozásokra defen
zív választ adtak: alapvetően akadé
mikus lapokká váltak. Ezen lapok bel
ső arányai, az írások nyelve alapvetően 
nem változott, sőt a kritikáé, tanulmá
nyé nehézkesebbé, teoretikusan megter
helve körülményesebbé vált. Az akadé- 
mikusság részben értékvédő reflexből, 
a felelősség fölismeréséből adódik, hogy 
ti. meg kell őrizni a folytonosságot, nem 
szabad engedni, hogy hóbortos ötletek 
fenekestül fölforgassák a magyar iro
dalom hagyomány- és értékrendszeré
nek struktúráját. Másrészt abból, hogy 
a lapstruktúra csak ebben a konzervá
lódott formájában tudott fönnmarad
ni. Támogatást csak akkor kaphatott 
és kaphat egy lap, ha garantált minő
séget hoz létre, a támogatás rövid távra 
-  rendszerint egy évre -  szól, és éppen 
csak az akadémikus fönnmaradásra ele
gendő. Az akadémikus pedig, noha szük
ségszerű, hogy legyen, mindig unalmas. 
Miközben a folyóiratok szeme láttára 
robbant és zajlott a roppant izgalmas in
formációs forradalom, amelyik átrendez
te a szövegterjesztés alapjait és egész 
struktúráját.

A magyar irodalom lapstruktúrája 
megdermedt, és csak nagyon kevés lap 
tudott ebből a merev rendszerből kilép-
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ni. Arányaiban csekély a radikális kez
deményező lapok száma, az egészen me
rész kísérletezésre alig-alig van példa, 
ezek a kilencvenes évek elejére, illetve az 
utóbbi évized végére, tehát a korszakha
tárokra jellemzőbbek inkább (mint volt a 
rövid életű, anarchista Az irodalom visz- 
szauág, a kolozsvári Serény Múmia, vagy 
a ma is élő vajdasági DNS meg a miskol
ci Spanyolnátha).

A körültekintő, a folytonosságot is 
fönntartó, ugyanakkor az új megszólalá
si módot és nyilvánossági formát kereső, 
tehát fontolva haladó kezdeményezésre 
az utóbbi években már több példát talá
lunk, sőt néhány műhely nemcsak stati
kus, de dinamikus honlapot is elindított. 
Igaz, a támogatott lapokat ma már az 
NKA is kényszeríti az internet felé, de 
úgy érzem, hogy az irodalmi folyóiratok 
megkésve mozdultak, főleg az ún. aka
démikus lapok.

*
A körülmények eddig is iszonyatos se

bességgel változtak, eztán is változni 
fognak, bizonyos sebességre, változás
ra azokat a nagy hagyományú lapokat 
is rákényszerítik, amelyek nem akar
nak versenyzőként részt venni a kom
munikációs sztrádán -  ezeket, szerin
tem a presztízsük csak ideig-óráig tudja 
fenntartani. A folyóirat megjelenési for
májával legalább annyira generálhatja, 
inspirálja a szellemi mozgást (ami sze
rintem lelassult, nemcsak a magyar iro
dalom vonatkozásában, de világszerte), 
mint a hagyományos szerkesztői szem
lélet érvényesítésével (szerzők, szövegek 
válogatása), illetve az olvasók felé is a 
formával tud elsősorban nyitni, különö
sen, ha a folyóirat tartalm a önmagában 
nem elég izgalmas, vonzó.

A 2010-es év szerintem korszakhatár, 
bár egyelőre nem észlelhető, hogy mer
re mozdul a világtrend, az látszik, hogy 
rákényszerülnek a legerősebb államok 
is, hogy újraértelmezzék az alapkérdé
seket, mint állam és gazdagsági, pénz
ügyi hatalom, nemzet és egységesülés 
viszonya stb. A „társadalmi tudatban” 
bizonyos, hogy az elektronikus infor
mációs ipar minden területen expanzí
vabb lesz, illetve, hogy az irodalomnak 
és intézményeiknek alapvetően a szó
rakoztatóiparral, tudatiparral szemben 
kell megvédeniük a maguk integritá
sát, ezek ellenében kell szétsugározniuk 
a magyar irodalom mozgását és teljesít
ményét. Tehát nem hagyható figyelmen 
kívül, hogy igen erős kommunikációs 
versenyben kell részt vennünk.

A következőkben néhány megfonto
lásra érdemes dilemmát, problémát em
lítenék:

1. Nem megkerülhető az internetes 
nyilvánosság. Az utóbbi években az in
ternetes nyilvánosság részben, főleg ki
egészítő nyilvánosságként megjelent az 
irodalmi folyóiratoknál, de elmaradt at
tól a ritmustól, amelyet a társadalom — 
főleg a fiatalabb nemzedékek sora -  már 
fölvett. A világ kommunikációs formá
ja egyelőre gyorsabban változik, mint 
ahogy ez a folyóiratokban manifesztáló
dik. Nem lesz elegendő, ha a folyóirat a

statikus, szétsugárzó pozícióban rögzíti 
magát, ha az internetes megjelenés csak 
párhuzamos megjelenést jelent (tehát 
ha csak a betördelt lap számai jelennek 
meg). A print formátumot az elektroni
kus piac által keltett divat fokozatosan 
kiszorítja -  az előfizetők, olvasók csak az 
interneten keresztül növelhetők, viszont 
az internetes nyilvánosság nem válthat
ja le teljesen a print-változatot, sőt, ha a 
print formátum megszűnik, a lap elvesz
ti legitimitását. Valószínű, hogy felhasz
nálói szintű informatikai ismeretekről 
az irodalmi szerkesztő sem mondhat le, 
folyamatos készültségben kell lennie, 
hiszen az elektronikus hordozó nagyon 
gyorsan avul. (3D-s formátum, web-2 -  
kontra hagyományos honlapok.)

2. Komolyabb vizsgálódást kell foly
tatni ezen a területen: az internet nem
csak technika, hanem hatással van a 
nyelvre, nyelvhasználatra és a gondolko
dásra is. Komolytalannak tartom az ag
godalmat, hogy az írásbeli kultúrát föl

váltja a vizuális kultúra. Ugyanakkor 
nem mondhat le az irodalmi lap sem az 
új típusú vizualitásról, amely valami
lyen módon az információrobbanás része 
és függvénye. Amikor az új kutatások 
afelé tartanak, hogy a beszédet vagy a 
számítógépet is agyimpulzusok irányít
ják, a statikus szövegtermelő folyóirat- 
modell rövid időn belül anakronisztikus
sá válhat.

3. Szellem, művészet csak közös létben 
tud megszületni és formálódni -  szét
estek az értelmező közösségek. Új ér
telmezői közösségeket kell létrehozni, 
megszervezni. Szükséges az olvasókkal 
való többé-kevésbé rendszeres személyes 
kapcsolat -  de új típusú találkozásokkal. 
Az eltömegesedés egyik jellemzője, hogy

csak kisugárzás van (tévé, rádió, könyv) 
nincs mód a visszacsatolásra -  erre is föl 
lehet használni a web-2-t.

4. Csak az létezik, ami kommunikál
va van, a kommunikálás része a media- 
tizálás — az irodalmi folyóiratok mediati- 
záltsága a nullával egyenlő. El kell érni, 
hogy erőteljes jelenléttel a közvélemény
formáló médiumokban újra megjelenjek.

5. Kérdés, hogy a sokszereplős folyó
irat-struktúrában termelődik-e annyi 
minőségi szöveg (szépirodalom és műér
telmezés), hogy csak irodalommal meg- 
tölthetők-e a lapok. Lehet-e funkciója az 
irodalmi folyóiratoknak a társművésze
tek beemelése -  és ezáltal is a művésze
tek integrálása? Szükséges lehet-e a tö
megkultúra trendjére, jelenségeire való 
folyamatos reflektálás? Vagy akár a ter
mészettudományok, alkalmazott tudo
mányok bizonyos szegmenseinek a be
emelése?

6. A kérdés második fele: miközben 
a külföldi kortárs irodalom eladott pél
dányszáma és olvasottsága jóval ma
gasabb a magyar írók könyveinél, nem 
volna-e célszerű, nagyobb arányú kite
kintés, monitoring a kortárs külföldi iro
dalmakról? És sorolhatók a dilemmák: 
műfajok megújítása, bevezetése stb.

7. A szövegek hiperinflációja, a nem
zeti kultúra töredezettsége, szétesettsé- 
ge miatt továbbra is szükséges az úgy
nevezett kánonképző folyóiratok kiemelt 
megerősítése. Tíz évvel ezelőtt a nyuga
ti kiadók a gyártási költség 10%-át for
dították kommunikációra (reklámra s 
egyébre), ma a kommunikációs költség 
a gyártási költség 15-20%-a. A magyar 
irodalmi folyóiratok gyakorlatilag nem 
kalkulálhatnak kommunikációs költség
gel (tehát nem csak, vagy nem elsődlege
sen direkt reklám).

A lapstruktúra korszerű, verseny- 
képes megújítása igen nehezen képzel
hető el átfogó kultúrpolitikai stratégia 
nélkül. A folyóiratok a nemzeti kultú
ra alapintézményeinek részei. A mece
natúrát nem az életben maradásukhoz, 
hanem versenyképességük megőrzésé
hez kellene igazítani. Különben gyarma
ti kultúra maradunk.

Befejezésül: nem vagyok föltétien 
odaadó híve az információs forradalom
nak, az internetnek, a web-2-nek, meg 
a többi kütyűnek, valójában a hideg ráz 
a kommunikáció, meg a verseny, meg 
különösen a kommunikációs verseny fo
galmaktól is. Hogy használom ezeket 
a fogalmakat és megpróbálom érteni a 
logikájukat, azon közben egy pillanat
ra sem vesztem szem elől, hogy a köl
tészet, természetesen, továbbra is vi
lágértelmezés és létértelmezés. S hogy 
a költészet válasza, természete szerint 
sokféle lehet és kell is, hogy legyen. 
Nagy kérdés azonban, hogy a kortárs 
magyar irodalom nem kerül-e bármi
lyen ok miatt vagy formában fáziskép
zésbe saját korával.

Elhangzott a Kárpát-medencei 
magyar irodalmi folyóiratok találko
zóján, Árkoson 2010. szept. 9-én.
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MÁRKUS BÉLA

A poén derűje és bánata  
-  E ngedelm ével -
Ha az írót a megmérettetés szándé

ka vezette elbeszélései, novellái kivá
logatására és külön kötetben történő 
kiadására, akkor a kritikák után el
mondhatta, hogy megmérettetett, s ha 
nem is könnyűnek, de könnyebbnek ta 
láltatott, mint a regényei alapján. Az 
Engedelmével az elvárthoz vagy a szo
kotthoz képest jóval kisebb érdeklődést 
váltott ki, ami esetleg összefügghet a 
megjelenés idejével, a nyolcvanas évek 
végével: a nyilvánosság fórumain a leg
szenzációsabb könyv se kelthetett vol
na nagyobb izgalmat, mint a szocialis
ta  társadalom átalakításának hírei, a 
peresztrojka és a glasznoszty eredmé
nyei. Dobos László elbeszéléseinek köz
zététele márpedig nem számított, nem 
számíthatott szenzációnak. Azért sem, 
mert regényeinek árnyékában annyira 
elhomályosultak, m intha maga a szer
ző se ta rto tta  volna fontosnak tudomást 
venni és vétetni róluk -  legalábbis nincs 
nyilatkozata, vallomása, amelyikben 
említette volna őket, kitérve arra, hogy 
indulásakor novellistaként is próbál
gatta az erejét. Hogy az Engedelmével 
nyolc írása közül kapcsolódik-e valame
lyik a pályakezdéshez, a rra  feltehetően 
tudatosan nem történik utalás: sem az 
ajánlásként olvasható könyvborító-szö
vegben, sem elő- vagy utószóban, de ami 
legalább jelezhette volna, az elbeszélé
sek végén szereplő dátum, az is hiány
zik. A hasonló válogatásból, a Gondok 
könyvé bői nem m aradtak el az effajta, a 
publicista, az esszé- és útirajzíró mun
kásságának alakulását, ívelését közve
tetten mutató jelek. Ha szerkesztőként 
most más megoldást választ, ebből a r
ra lehet következtetni, hogy nem tudja 
vagy nem akarja fejlődésként bemutat
ni elbeszélői pályájának soron követke
ző állomásait. Vélhetően így tényleg az 
a vágy munkált benne, amiről a szép
prózai termése egészét áttekintő Fonod 
Zoltán beszélt: ne ta rtsák  „egy műfajú” 
írónak, hisz élményanyaga, tehetsége 
predesztinálta őt írásai műfaji skálájá
nak kibővítésére, a novella és az elbe
szélés rövidebb formáinak kipróbálá
sára. A kötet egésze Görömbei András 
meglátása szerint (ld. Kisebbségi ma
gyar irodalmak. Kossuth Egyetemi k., 
Debrecen, 1997.) tematikai és szemlé
leti gazdagodást is mutat. Az irodalom- 
történész nem részletezi ugyan, hogy 
miben látja e fejlődésként felfogható 
gyarapodást, ám az írói portré megraj
zolásához kiválasztott hosszú elbeszé
lés, az Egyedül elemzése -  amelyet a 
Hólepedő és a Sodrásban szintéziseként
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értelmez -  azt sejteti, hogy a társada
lomkép színességében, illetve a morális 
szemlélet viszonylagosságában. A fel
ismerés, hogy a nemzetiségi sors ala
kulásáért maga a népcsoport is fele
lős, nem új, csak a hangsúlyok kerültek 
más helyre. A régen kapott vagy fris
sen szerzett sebek, sérelmek helyett a r
ra, hogy a nemzetiségi közösség maga 
is felelős, ha vezetőinek, a mintaembe
ri szerepbe került vagy ju ttato tt embe
reinek a morális gyengesége, erkölcsi 
gyarlósága m iatt kiszolgáltatott lesz, 
alattvalói szerepre kárhoztatott eszköz
emberek serege. Az egyén morális rom
lottsága mint a közösség önrombolásá
nak egyik oka -  ez a felfogás valóban 
eltér akár a hadifoglyok, akár a csem
pészek és földönfutók sorsát megidé
ző regények társadalom- és történe
lemszemléletétől. El attól a parancstól, 
amit a lázadás, majd a küzdés paran
csának nevezett és hirdetett az író, ki
tartóan biztatva a követésére, nem is 
annyira a személyiség, mint inkább a 
nemzetiségi közösség méltóságának 
megőrzése vagy kivívása érdekében. A 
kötet borítója ebben az értelemben ál
líthatja, hogy az írások a történelemmé 
távolodott múlt és a napjaink esemé
nyeit megélő ember erkölcsi dilemmáit 
vetik fel. S hogy a jövőnek: a „sajátos
ság méltóságának” s a „méltóság sajá
tosságának”, a személyiség öntörvé- 
nyűségének ügyét szolgálják. Különös, 
hogy az idézőjelben szerepeltetett ki
fejezések forrását, a Sütő András drá
maírói munkásságához erkölcsfilozófi
ái szempontból közelítő kolozsvári Gáli 
Ernő tanulmányát nem jelöli meg az 
ajánló szöveg névtelen szerzője.

A köteteim, az Engedelmével is a mél
tóság fogalmi köréből meríti lehetsé
ges jelentéseit. Ilyen alakban, ami lehet 
a bocsánat- vagy elnézéskérés udvari
assági formája, lehet közbevetés, a be
széd folyását megszakító mellékes meg
jegyzés is, a kötetnyitó elbeszélésben, 
A  földiben fordul elő egy börtönben ra
boskodó férfi szavajárásaként vagy töl
telékszavaként. A szerzői elbeszélés 
alaphelyzete: a jó viseletű rab kimenő
je idején beállít egy képviselőhöz, hogy 
földijének adva ki magát, pénzt kér
jen tőle, kölcsönbe, természetesen. A 
háziasszony hiába figyelmezteti a fér
jét, hogy egy csalóval van dolga, a mé- 
zes-mázos beszéd, a hízelkedés, no meg 
a közösnek mondott szülőföld emlege
tése leveszi a lábáról. A történet foly
tatása: miután rádöbben, hogy önnön 
hiszékenysége áldozata lett, meglepő el

határozásra szánja el magát: beszélőre 
megy a „földi” rabhoz, hogy kifaggassa, 
miért csapta be s miért éppen őt szemel
te ki. Innentől az elbeszélő mintha csak 
a rra  korlátozná a szerepét, hogy egy- 
egy „kiáltott”, „mondta” megjegyzéssel 
adjon nyomatékot a két hőse között el
kezdődött párbeszéd folytatásának. Túl 
azon, hogy a leírás, valam int a reflexió 
epikai elemeinek, eljárásmódjainak a 
hiánya egyhangúvá teszi a dialógusra 
épülő történetet, a beszéd stílusa, a be- 
széltetés módja is erősen kifogásolható. 
Ha a rab úgy fogalmaz, „odaütni min
den dühömmel, sokszor ez az érzés van 
legfelül, annyira, hogy a szám sarkába 
keseredik, szólni nehéz”, ha azt mond
ja, „naponta kötözöm magam a kereszt
re” vagy hogy „a mi életünk végtelenje 
a kanyarodások, az eltérések, a letéré
sek, no és a megkerülések -  „mostan 
ez m ár labirintus”, meg hogy „árnyéka 
nőtt az életünknek”, akkor okkal me
rül fel a kérdés: ki is beszél. De akkor 
szintén, ha a képviselő oktatja a felesé
gét: „A levél bizalom is, rálátás az em
berek gondjaira, az ország gondjára, a 
közhangulatra, érted?”, s ha nem érte
né, folytatja: „A világ legnagyobb dolga 
az emberi együvé tartozás (..), én nem 
tagadhatok meg egyetlen embert sem, 
érted? És ez az állam sem gondolkod
hat másként, ezt vállalta”. Az emelke
dett beszédnek, a szónoklásnak nincs 
emberi hitele, még ha azt a romantikus 
regényekbe illő fordulatot készíti is elő, 
miszerint a földi „esete nem teljesen 
egyszemélyi vétek”, s hogy a „sok cinkos 
közül egyetlen bűnös” ő, s felette ítélke
zőknek, az őt börtönbe juttatóknak mel
lette lenne a helyük. Közhelyes igazsá
gok ismételgetése a képviselő és a fogoly 
beszélgetése, lélekrajzi árnyalás nélkül. 
Ahogy Alabán Ferenc fogalmaz (Az ide
ák tisztelete, in: Irodalomközelben. H.n. 
1992.): az erkölcsi problémát feszegető 
írás második részének, a börtönbeszél
getésnek a központjába a „törvény és 
igazság határának megvonása” áll, „a 
közösségi és az egyéni felelősség erejé
ről, az érdekek hamis, »valamit valami
ért« rendjéről való lepel-lerántás”.

Az öreg egyszerre lehet a Görömbei 
András emlegette tem atikai és szem
léleti gazdagodás tanúsítója. Mintegy 
a szarvassá változott fiúk mítoszát írja 
tovább: nem a gyermekeiket haza váró, 
hanem a fiaiak, lányaik után a város
ba kényszerülő szülőkét. Az életforma
váltás igazi elszenvedőit, akik otthoni 
életük ritmusához, falusi mindennap
jaik tennivalóihoz igazítanák idegen
ben is magukat. Ha megmosolyogják 
is, lemegy a hetedik emeleti lakásuk
ból, és nyolcvanegy évesen elsöpri és el
lapátolja, ahogy odahaza megszokta, a 
havat a szomszéd házak elől is. És kö
szön mindenkinek, előre. Fiával s me
nyével lakik együtt, mégis menedéket 
keres, amit a levélírásban talál meg,
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mielőtt pedig belekezdene, az emlékek
ben, a múltba Tévedésben. Cseh és ma
gyar és ruszin rokonok és cimborák ké
pe kavarog előtte, s ha m ár levelet ír, 
tanácsokat is fogalmaz bele. „Vegyél 
egy szótárt, és tanuljad a csehet, úgy 
hamarább találsz valakit -  ajánlja hoz
zá hasonlóan koros húgának. Azt te 
szem én is: fejem alatt szlovák szótár, 
más választásunk nincs”. Postára me
net fia esti társaságán tűnődik: vajon 
miért olyan fölényesek, és miért moso
lyogják meg az életrajzát, még a menye 
is. Pedig nem is írt be mindent, nem, 
hogy „ágyúlövésnyi körből harminchét 
évig ki sem mozdultam, de hát Verecke, 
a hágó meg az utak. Ott elég volt egy 
széken ülni, semmit se tenni, akkor 
is bűnné lettünk”. És mondja magá
ban, magának — mint az Egy szál ing
ben hőse is -  a bakatörténelmét. Ferenc 
Józsefet, Masarykot, Benest, Horthyt, 
a Monarchia halálát, tizenkilenc telét, 
amikor megjöttek a cseh rendőrök és 
a többit is majd, a csehek kivonulását, 
a magyarok bejövetelét, aztán a nyi
las párt toborzóit, katonavonatok jövé- 
sét-menését, végül az otthonukból va
ló menekülését. Magának mondja, mert 
amikor megpróbálkozott a menyének 
mondani, az „egykedvűen” nézett rá.

Egykedvűségének a történet olvasója 
abban lelheti az okát, hogy már annyi
szor hallotta az apósát furcsán beszél
ni. S csodálkozhatott, hol tanulta s hol 
kedvelte meg azt a hol képies, hol elvont 
stílust, amelyiken szól. „A szélfúvás, 
az eső, a hóesés meg a zsoltárok egyu- 
gyanazok minden időben..” bölcselkedé
sét. Az „észre sem veszem, és majd le
áztatják rólam függetlenségem nyomait 
is” veszélyjelzését. Vagy amikor oktat, 
hogy mi történt velük fenn a hegyekben: 
„Jártak oda olyan tifélétek Prágából is 
-  mondja a menyének —, ott jegyezge- 
te tt az az Olbracht. Kenyeret persze az 
sem hozott, de legalább világgá ordítot
ta, amit látott, mert annyi főtt krum p
lit, annyi főtt paszulyt, annyi éhes nyel- 
deklést nem evett egész Európa, mint 
az akkori Kárpátalja. Meg az a temér
dek kódus zsidó”. Az ilyen beszédet, 
ahogy az elbeszélő mondja, éppúgy le
het felülről nézni, ahogy az öregek, az 
öreg és a felesége jövés-menését is. A 
narrátor itt m intha nézőpontot váltana, 
talán enyhe bűntudat is erre ösztökéli, 
hisz megfeledkezett az öregasszonyról. 
Mégsem neki adja át a szót, nem az ő 
belső monológjait idézi, hanem a dok
tori értekezésével váratlanul kudarcot 
vallott fiatalasszonyét. A meny Az eti
ka princípiumai címmel írt dolgozatát 
visszadobták, s a bizottságon lejátszódó 
jelenet párbeszédeit, bírálat és védeke
zés dialógusát a narrátor úgy közvetíti, 
m intha most meg az öregről feledkezne 
el. S ha előbb az idős após, most a fiatal 
meny beszél magában, győzködi magát, 
hogy ha beavatná az öreget a gondjai

ba, akkor hasonulna hozzá, „egy pád
ra kerülnénk”. „Kárörömmel venné, ha 
megosztanám vele sikertelenségemet... 
Előremenekülni, ez a szó jön hirtelen a 
szájára, előremenekülni”. Az egymás
hoz nem eléggé szervesen kapcsoló
dó epizódok után a történet lezárása: 
az após megözvegyülése, végső magá
ra maradása. A keret: a havazás ideje, 
időtlenül, m intha az öreg még a halá
lán túl is menne, menne lefelé, lapátol
ni, s a térnek se volnának határai: „a 
nagy fehérség világgá tágítja öreg éle
tének aprócska körét”.

A Vigasz, akárcsak a Fátyolos és a 
Grácia, poénnal végződik, meglepő, 
nem várt fordulattal. Elbeszélés-szer
kezetük tehát -  ahogy ezt Hász-Fehér 
Katalin fejtegeti (Az anekdota anekdo- 
tikus működése Mikszáth prózájában. 
Híd, 2005/1.) — egy olyan sémát követ,

amely a műfajiság hordozója, tartalom 
tól független sablon. Az anekdotikus lo
gika szerint a poén, a csattanó szem- 
beállításból ered. A Vigasz esetében 
abból, hogy az egyes szám első személy
ben megszólaló, a prágai repülőútját el
beszélő férfi régről ismerős, de inkább 
utált, semmint kedvelt utastársa eldi
csekszik egy fiatal lány meghódításá
val, s kéri, töltsön velük néhány percet 
vacsoraidőben, egy szálloda éttermé
ben, hogy be-, illetve megmutathassa a 
szeretőjét. M agatartás- és viselkedés- 
módok szembesítődnek egymással, a 
valamikor újságíróként, szerkesztőként 
dolgozó útitárs önteltsége és ajzottsága, 
a legintimebb dolgokat is részletesen 
tálaló közönségessége az elbeszélő visz-

szafogottságával, a múlt sérelmeinek 
felemlegetésétől is tartózkodó békés 
nyugalmával. A csattanó -  a várva várt 
lány nem megy el a randevúra, a férfi 
hoppon marad -  a felkeltett várakozás 
és vágyakozás kielégítetlenségéből fa
kad, látszat és valóság ellentétéből. A 
nem túl nagy igényű, az emberi mély
ségek és titkok iránt kevés fogékony
ságot tanúsító elbeszélésben leginkább 
a költői képek hívják fel magukra a fi
gyelmet. Az olyan -  Alabán Ferencnek 
is tetsző -  expresszív metaforák, mint: 
„Ketten m aradunk az asztallal, a terí
ték pontossága szétcsúszott: fehér ruha 
az agyontáncoltatott menyasszony tes
tén -  elmúlt a várakozás nagy pillana
ta”.

A Fátyolos poénja ugyancsak csaló
dásra épül, ám míg a Vigasz esetében 
a vártak be nem teljesülése derűre ad
hat okot, addig itt szomorúságra. Pedig 
ez is, az is egy pórul já r t ember törté
nete. Itt egy lány, a reggeli buszon szo
kásosan a városi munkahelyére utazó 
tanítónő vall kudarcot, sül fel -  azzal a 
lényeges különbséggel, hogy sikertelen
ségének nincsenek tanúi. Nem is oszt
hatja meg másokkal, és csak magama
gában győzheti le. Mert hogy az igazi, 
az érzelmeit megmozgató események a 
lelkében játszódnak, a gondolataiban -  
a külső esemény lényegében nem több, 
mint hogy a busz az induló állomástól 
a végállomásig ér. A zsúfolt utastérben 
a lányhoz szoruló férfitestek vágyako
zást ébresztenek benne, vágyakozást, 
hogy neki is lehet valakije, aki oldja a 
magányát, s aki elhiteti az édesanyjá
val is, hogy nem minden férfi egyforma. 
Az például, akinek a karja szinte vé
gigér a testén, s aki annyira moccanat
lan, annyira nem kezdeményez semmit, 
hogy az m ár bosszantó, biztosan különb 
a többinél. Izmos, kisportolt — meg tud
ná védeni a veszélyektől, ereje bizton
ságot adna. A lány, minél közelebb ér
nek a végállomáshoz, annál inkább úgy 
érzi, „szoros mozdulatlanságuk lehet si- 
mogatás is. Egymás hívogatása”. Ám a 
leszálláskor nem hívja magával a férfi, 
ő pedig, aki „ragyogó szemmel tolako
dott” utána, hirtelen meglátja az élet
telenül lengő bal karját, fakezét. Azt, 
amelyik fenn a buszon szinte kettévá
lasztotta a testét, amikor a férfi válla a 
mellei közé szorult. Csalódottsága, be- 
csapottságérzete azért ta rth a t számot 
az olvasói együttérzésre, mert a sze
mélytelen elbeszélő is beleéli magát a 
lány helyzetébe: vagy átképzeléses elő
adásmódban számol be érzelmei hul
lámzásáról, vagy magát még jobban 
háttérbe állítva, belső monológokban 
követi gondolatainak, elképzeléseinek 
alakulását. Hogy a Fátyolos párját rit
kító, mesteri teljesítmény-e, mint Fonod 
Zoltán mondja, ezzel szemben megint a 
nyelv, a stílus, a beszéltetés módja mi-

> > > > >  folytatás a 6. oldalon

5



HELIKON

» » >  folytatás az 5. oldalról

a tt lehetne kétségeket tám asztani. A 
lány belső beszéde az apjáról: „indula
tos, szegély nélküli, de amikor számon 
kér, vonalak mentén megy”. A férfiról: 
„az utcán ta lán  pillantásra se méltat
nám, most a rra  kényszerülök, nézzem, 
foglalkozzam vele, s képzelgésem meg
érintse. Vágyam konkrét helyzetté ala
kult”.

A Grácia: valóságos esemény anek
dotává kerekítése, a jó ízű csalódás po
énjával a végén. A nem várt kellemes 
fordulat: az a lány, Grácia, akiért há
rom férfi verseng a sikertől és még in
kább az italtól mámoros éjszakában, 
s akinek az ölelésére az elbeszélés kö
zéppontjában álló szerkesztő is vágya
kozik, reggel az ő szobájában fekszik a 
szomszédos ágyon. Ót választotta vol
na, csak: „Nem vártál meg, elaludtad 
a hajnalt, nagyon mélyen aludtál...”. 
Az egyébként Fonod Zoltán által is 
vegyes, hasadt műfajúnak ta rto tt el
beszélésben ta lán  az érdemel figyel
met, hogy ennek az alakkettősnek az 
egymáshoz való közeledése emlékez
tet a Földönfutók énhősének és Berki 
Erzsijének vagy az Egy szál ingben 
Danájának és Májájának az újságíró 
főszereplővel, továbbá a szomszéd ta 
nítónőnek és a d iáktársnak a külö
nös kapcsolatára. Roncsol László vette 
azt észre, s beszélt róla igen érzéke
nyen a Riport és mítosz között egyik 
helyén, hogy a megannyi feszült, soha 
be nem teljesedő kapcsolat úgy tűnik 
fel, m intha „a kielégülést éppen a sze
relem beteljesületlen volta hozná meg” 
a passzív embereknek. S hogy az Egy 
szál ingben bakatörténelme, nemzeti
ségtörténelme „egészen a negyvenes 
évek végéig nem más, mint vágyak, re
mények és megcsalatások, a lemorzso
lódás, a szétszóródás és a félelem -  a 
ki nem elégülések vagy visszafojtott és 
á tte tt kielégülések sok évtizedes lán
colata”.

A megtörtént esetet, ami a tö rté
net alapját alkotja felemlegeti Dobos 
László is nemegyszer az Irodalmi 
Szemléről szólva, de megemlékezik ró
la a Teremtő küzdelem  utószóféléjében, 
a Bethlen Gábor-díj m ár idézett laudá- 
ciójában Tőzsér Árpád is. Grácia elcsá
bításának kísérlete, az érzéki kaland 
Budapest meghódításának kísérletével 
kezdődik, szellemi kalanddal: egy négy 
tagból álló irodalmi színpad — név sze
rin t Gálán Géza rendező, Sunyovszky 
Szilvia színinövendék-jelölt, Dobos 
László menedzser-gazda (bár akkori
ban ezt a kifejezést nemigen használ
ták) és maga Tőzsér Árpád -  magyar- 
országi előadó-körútra indulván első 
előadását a Magyar írószövetségben 
tarto tta . T arthatta , hivatalosan is, 
m ert ketten tagjai voltak a Szlovák 
írók Szövetségének, így tehát -  mint az

emlékező mondja -  írószövetségi kül
döttséggé minősíthették át magukat, 
akik épp a csehszlovákiai magyar iro
dalm at és hát a folyóiratát népszerűsí
tik. A Fábry-axiómát idéző „Hazánk: 
Európa” című előadás épp úgy zajlott 
le, és a fogadtatás is épp olyan volt, 
ahogy azt a Grácia leírja: istentiszte
letet, azaz inkább úrvacsorát játszot
tak, melynek keretében a vonzó és fia
ta l „előadó-művésznő” egy tányérról ki 
is osztotta a kenyérkockákat, hogy az
tán  a szertartás fő celebrálója, Dobos 
László szinte fel is eskesse a jelenlevő
ket „Európára mint program ra”. A la- 
udáció szerint a felesketettek között 
lehetett az írószövetség egész választ
mánya, de Veres Péter, Darvas József, 
Dobozy Imre, Győry Dezső, Simon 
István, Fábián Zoltán és az előadást 
követő népdalos banketten a fő szóla
mot vivő Czine Mihály bizonyosan. A 
parasztíró -  most m ár a Grácia szerint
-  elragadtatott és lelkiismeret-furdalá- 
sos: „Leckét kaptunk tőletek -  köszöni 
meg az előadást. -  Tudni tudtunk róla
tok, de a dolgokat a súlyukhoz mérten 
nem vettük komolyan. Ez a mai este 
számunkra figyelmeztetés, vagy ha a 
magam szájíze szerint mondom: felki
áltójel...”

Az est és az éjszaka szereplőinek 
bem utatása beszámolószerűvé te 
szi az írást, ahogy Fonod Zoltán mi
nősíti: „sima, középszerű” tudósítás
sá, amelynek csak a végkifejletében, 
a lány megostromlásában jelenik 
meg valam i „jelentéstöbblet”. Álabán 
Ferenc viszont az író sajátos alkotói 
attitűdjét figyeli meg a riportnovellá
ban. Azt, hogy „mindig megvan ben
ne a felülről való rá lá tás képessége”. 
Hogy benne is van a cselekményben, 
de távolságot is ta rt, hogy értékelhes
sen. Em iatt mondja az egyik legszem
betűnőbb „alkotói erényéinek az ob
jektivitást, az anyag fölé emelkedést, 
az uralkodást a megidézett világ fö
lött. Mindez valóban helytálló jellem
zés lehetne, ha a Grácia énelbeszélés, 
egyes szám első személyű beszámo
lóval. Itt azonban az elbeszélésmód 
szerzői, auktoriális — a narrá to r nincs 
benne a történetben.

A Táncika ugyancsak egy riportno
vella megoldásaival él: helyzet- és han- 
gulatképfestéssel, beszéltetéssel, az 
esemény — egy morvaországi nemzet
közi folklórfesztivál — bemutatásával. 
És ebből még inkább hiányzik, ami a 
Gráciában legalább nyomokban meg
van: az a többlet, ami egy kalandnak 
vagy kalandkergetésnek fontosságot 
kölcsönöz, a szokványos helyzeteket 
megnyitja valami emberi titok, valami
-  Fonod Zoltánnal mondva ismét -  em
beri mélység felé.

A néma elbeszélés-szerkezete is 
anekdotikus felépítésű, ez is poénnal 
végződik, méghozzá olyannal, amely

a címszereplő k á rá ra  fordítja á t a cse
lekmény menetét, rácáfolva, sőt meg
csúfolva a várakozását. A csattanó 
nem derűs tehát, s annál kevésbé le
het mosolyt fakasztó, m ert hogy olyan 
szereplő cselekedetéből jön létre, aki 
képm utatóan kedveskedett neki, aki 
gyermekként bánt vele, beszélni s ír 
ni tan ítga tta , ám akit mindeköz
ben egyetlen cél vezérelt: megszerez
ni azt a vagyont, amelynek a néma 
lett volna, nem a családi, rokoni örök
lés okán, hanem  a term észet jogán a 
tulajdonosa. Többszörösen is megil
leti ez a jog. Mert hogy nem beszélve 
az emberek nyelvét, egyszavas mon
dataival -  „hadradabaraba”, „arama- 
m aram a” -  egyformán „köszönt em
bert, állatot, a napot, a földet is”, 
„harag, indulat, szomorúság, vágya
kozás” ugyanúgy szólal meg benne, 
része a természetnek, és az is a részé
nek tekinti, „szereti őt: „a köd, a sö
tét, a víz, a fák, a nap és a kutyák”. 
De nemcsak így, az anyagi világ egyik 
elemeként, e „világteremtés előtti ren
detlenségben” lenne joga a tulajdon
láshoz, hanem am iatt is, ahogy a vi
lág elől elzárkózva élő M atuzsálemet, 
a volt erdészt, vén gazdáját, m int az 
öreg Toldit Bence, kiszolgálja, segí
ti, istápolja. Ahogy korábban tan í
totta: „fát ültetni, metszeni, perme
tezni, beporozni, én tan íto ttam  meg 
a fák szerelmére, legalább ebben le
gyen öröme a szerencsétlennek”. A rá 
szorultnak szorul el a szíve -  kapcso
latuk bensőségességéről árulkodva. S 
ehhez a mély, őszinte -  helyénvaló for
dulattal: -  szavakban ki nem fejezhe
tő  érzéshez kivételesen illik a szerzői 
elbeszélő emelkedett, m etaforákra és 
megszemélyesítésekre épülő beszéde. 
Természeti jelenségeket, tá rgyakat, 
növényeket, nem öncélúan ruház fel 
az emberre jellemző tulajdonságok
kal, érzésekkel, úgy élve bele m agát a 
néma helyzetébe, hogy a sajnálat nél
küli részvét érzetét kelti fel. így te l
jesíti az anekdotikus szerkezet alap- 
feltételét, a nézőpontok cseréjét, nem 
teljességre törekedve azonban, és nem 
téve kacskaringókat, m int A z öreg 
esetében, ahol szinte családtörténe
ti beszámolót ta rt, hanem mind a né
ma, mind a gazdája sorsában a közös 
jegyet m utatva fel: szomorú egymás
ra  u taltságukat. Ezáltal még azokat 
az elemeket és azokat a hangokat is 
belopja az elbeszélésbe, am ikről pedig 
azt állítják az irodalomkutatók, hogy 
messze állnak az anekdota látásm ód
jától: a vallomásosság, a lélekterem- 
tés hangjait és elemeit. A néma Fonod 
Zoltán szerint „szép, igaz tö rténet” -  
a novellista Dobos Lászlónak aligha
nem a legjobb írása. Az Engedelmével 
mindenekelőtt m iatta  volt érdemes a 
megjelentetésre.
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Évszakok
(Anotimpurile)
A zongorista csak játszott tovább az elhagyatott városban 
halkan álmodozva játszott alig futtatván ujjait 

egyik billentyűről a másikra
rágyújtott egy cigarettára
és úgy játszott hagyván hogy az az ajkai között 
tövig égjen
néha megállt egy percre 
mellényzsebéből kivett egy 
nagy mocskos fekete zsebkendőt
és megnyomogatta vele a homlokát tarkóját és a nyakát
letörülte az izzadtságot az ujjairól majd
még szomorúbban még fáradtabban játszott tovább
meleg lett ebédidő
a zongorista kivett egy kenyeret a vörös aktatáskájából 
és feltette a zongora fedelére 
és időnként két ujjal 
csipegetett annak fekete beléből
a zongorista játszott tovább 
a négyórai zuhogó zápor idején is 
és estefelé amikor a szélrohamok megindultak 
a zongorista meg se mozdult halkan és felkavaróan

játszott valamit Vivalditól
a nap a vége felé járt már sötétedett 
csillagtalan éjszaka közeledett 
a zongorista egy hosszú vékony cigarettára gyújtott 
s a parazsa fényénél 
játszott tovább

Egy alm a képzelgései
(Fanteziile unui măr)
Egy almában laktam egymagám 
nyaranta hosszú névtelen verseket olvastam 
télen borzongva hallgattam ahogy a szél 
légkockákat épít az utókornak

hagytam hogy elárasszon a benti meleg 
lecsuktam a szemhéjamat és a valóság 
némiképp szégyenlősen szemhéjam mögött 
dobta le gönceit abban az időben a semmi
még nem létezett esős napokon emlékezni 
próbáltam bizonyos agyafúrt dolgokra 
mint a világmindenség összetétele 
vagy a legelső őselv állapotára
emlékezni próbáltam az első esőre és az első 
kivirágzott gesztenyére és a lélek legelső kísérletére 
hogy egy másodpercnél több ideig elmélkedjék
máskor amikor a lebukó nap mélyen bejuttatta 
sugarait az alma héján át egészen a bőrömig 
a várakozástól elalélva 
a szépséges Maktára gondoltam 
az én egyetlen a tökéletesről alkotott képzetemre
s akkor ott az illatos 
vörösben térdre estem 
megrázva a kezét annak 
aki épp ajkához emelte az almát

A k ö ltő  á lm a  m ie lő tt ú jra  lóvá  vá lto zik
(Visul poetului înainte de a redeveni cal)

Az volt az érzésem hogy álmomban lóvá 
változtam boldogan nyargaltam a harmatos 
mezőkön és tisztában voltam azzal hogy lóvá változtam 
s azt kívántam hogy ne ébredjek fel sohasem

és mialatt ott nyargaltam boldogan 
csak egy fájdalmas ébredéstől féltem 
és megpróbáltam megbarátkozni a gondolattal 
hogy mindez csak álom hogy mindez elmúlik
és mialatt fokozatosan szoktattam magam 
a közelgő álombéli ébredéshez 
bensőmben egy rossz szellem felneszeit 
és rám kiáltott ló vagy ló maradsz 
nem fogsz felébredni sohasem
de én tudtam hogy mint minden szellem
aki nem szereti a valóságot hát engem sem szeret
és rettegtem a szavaitól

s miközben próbáltam megérteni mindezeket 
épp a rosszlelkű szellem belsejében 
a szellem tudata ébredezni kezdett 
a maga során azt kiabálván rám hogy te hazug 
hát jól tudod hogy az álmaink 
mily romlottak és mily kegyetlenek
és mintha nem jött volna hogy elhiggyem 
hogy ez az egész történet milyen igaz 
és csak egy másodpercre fel akartam volna ébredni 
hogy meggyőződjek arról hogy vagyok

Arról hogy hogyan ér véget ez a vers
(Despre cum se va sfârşi această poezie)
Arról hogy hogyan ér majd véget ez a vers 
nem lehet tudni semmit
nem mondtam még senkinek 
hogyan fog véget érni ez a vers 
ezért a tömeg összeverődött 
az ablakom előtt

senki sem akarja elszalasztani a végét 
és a város minden lakója 
egy távcsövön néz
ahogy felkelek felöltözöm megiszom a kávémat 
tudom hogy kétségbeejtő vagyok 
de nem mondhatom el olyan könnyen 
hogyan fog véget érni ez a vers

még a király és a tanácsosok is 
foteleket hoztak és 
egy kicsit előbbre ültek 
és várják hogy lássák hogyan is fog 
véget érni ez a vers

M egvilágosodás
(O iluminare)

A sárral teli országúton 
autóbuszunk a tegnap este összeütközött 
egy furcsa állattal egy állattal amely 
ahogy a specialisták mondják 
már rég kihalt a földünkön

mi mind a száz utas
felvillanyozódva szálltunk le
és őrt álltunk az állat nedves teteme mellett
amíg az a csodálkozástól és a magánytól kimerültén
egy halk rúgással ki nem adta a lelkét

akkor láttuk mindannyian
hogy az állat lelke tisztára olyan mint
az állat maga az esővel és a sárral együtt
a mező kiterjedéséhez hasonlatos
és szembetűnően hasonlít az
autóbusz sofőrjére
és külön-külön mindannyiunkra

FEKETE VINCE fordításai
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JANCSÓ NOÉMI 
1988-2010

„Tehetsége teljes tudatában” -  leg
gyakrabban valami, a fenti mondat
hoz hasonló fogalmazódott meg ben
nem, ahányszor csak Jancsó Noémi 
szövegeit olvastam más folyóiratok
ban, vagy éppen A  nagy Kilometrik 
hasábjain. A tudatosság és határozott
ság volt az az eró', az a titkos szerve- 
zó'elv, ami verseit, prózáit működtette, 
lendületbe hozta. Egy éven keresztül 
ő vezette a kolozsvári B retter György 
Irodalmi Kört, úgy tűn t, hogy ta lán  
ő lesz egy újabb nemzedék vezéregyé
nisége, ha  ugyan nem fordul inkább 
a klasszika-filológia irányába, vagy 
am erre tehetsége vezérli.

Nem így lett. Az erdélyi m agyar 
irodalom, amely amúgy sem szűköl
ködik m egtört pályaívekben, be nem 
váltott ígéretekben, egy újabb, izgal
mas, ám mégiscsak „befejezetlen élet
művel” lett „gazdagabb”.

Az á lta la  ír t  tanulm ánnyal és 
Kovács Flóra szövegével rá  emléke
zünk.

KARÁCSONYI ZSOLT

KOVÁCS FLORA 
S z o b r o k ,  r a j z o k
Jancsó Noémi szövegeire

Eurüdiké magán hordhatja a lénye
get, a poézis lényegét. Nem is kell erró'l 
feltétlen tudnia. Orpheusz rá akar pil
lantani. Választania szükséges a poézis 
lényege és Eurüdiké között, majd ezek 
után aktualizálódhatnak újra meg új
ra. Ez a mítoszújraírás ismétló'dése. De 
mi történik, ha Eurüdiké tudja, hogy a 
lényegnek, a poézis vagy bármiféle lét
rehozás lényegének hordozója? És mit 
tesz, ha ezt a lényeget formába akar
ja önteni? Akkor kerüli, hogy meglát
hassa ó't Orpheusz, hogy igazán láthas
sa? Eurüdiké ez esetben maga próbál 
formálni, vésni, faragni? De nem vala
mi fémes szerszámmal, nem, finomab
bal. Csak gondolatban érint egy már
ványtömböt. A márványalak szívét sem 
felejti. Vagy szénceruzával rajzol? A ce
ruzával egyre nehezebb lesz felvinnie 
anyagot, egyre jobban a papír fölé kell 
hajolnia. A ceruzával rajzolás brutalitá
sáról le is mond Daniel Ludensi, a gon
dolatrajzoló Eurüdiké. A tömböt ismét 
életre kell kelteni, formálni, formál
ni, formálni. A formálás, simítás során 
márvány hull. Olyasmi fátylat képezhet, 
amelyen üggyel-bajjal lehet átlátni? Ha 
így van, akkor hozzá lehet úgy férni a 
szívhez, hogy a gondolatszövetek roncso
lása sem észlelhető', még az elevenító'nek 
sem, aki a fehér szívet, nem, nem feke
tét, életre szorítja.

A ceruzát nem képes már tartani 
Ludensi, hiszen az nehéz. A márvány
tömbön könnyedén siklik a kéz (vagy a 
vékony gondolatpapír) s viszi le a már- 
ványhószerű réteget. Az el-nem-bírható 
ceruza még egy darabig kesztyűvel meg
tartható volt. A kéz és a ceruza közé ke
rült ekkor egy réteg, amely akadálynak 
is minó'sülhet a közvetítés során, de ez 
az akadály sokkal inkább segító'nek mu
tatkozik. A rajzolás során, a szén anya
gát felvíve, a papír anyagába belépve a 
ceruza anyagából, a szénbó'l el is veszik. 
Az elveszett, mintegy fölös anyagként 
meghatározható szén úgy hullik, mint a 
márványhó. Ám ez az anyag sötét, talán 
fekete. És ez nem gondolatanyag, de le

hetne az. A gondolatrajzolást is folytat
hatná Ludensi, s ezt is teszi. A gondolat
rajzolás és a gondolatsimítás azonossá 
válik.

Márványszerűséget nemcsak a gya
korlott gondolatrajzoló lát, nem, hanem a 
felhőket márványnak látó és a felhőkbe 
lábat akasztó is. Ők milyenek? Egyrészt 
a felhőket könnyűnek vélők, másrészt az 
azokra támaszkodók. A felhők ellenben 
elkezdhetnek bomlani. Önnön megszű
nésükhöz vezet ez? Úgy írnak egy újabb 
lapra, hogy önmagukat engedik el/le. 
Hasonlatosan, mint a ceruza, írásban 
vesznek részt. Kérdéses, hogy keletke
zik-e melléktermék. Mindazonáltal egy 
teremtési folyamat szereplőivé is vál
nak a felhők, amelyekbe a lábat akasz
tó és amelyekre támaszkodó leesik. 
Félrerajzolt.

Ugyancsak átrajzolódnak Csokoládé- 
főnök gondolatai. Valójában az oly köny- 
nyedén alakítható teste is. Itt sincs 
mégsem szó vésésről, hanem Tejtündér 
magyarázatán végigmenve, sokkal in
kább egymásra találásról. Ez lehetne a 
tökéletes találkozás. Csokoládéfó'nök be
leolvad Kiflibálna testébe, együtt meg
teremtve a szöveg alapján a kettejük 
egyik legjobbnak vélhető variációját. De 
nem feltétlen ez az egyedüli variáció. 
Mielőtt Csokoládéfó'nök beleolvadt volna 
Kiflibálna testébe, ez utóbbi megfürdött. 
Jóllehet tejben, megpróbálta lemosni ad
digi jegyeit. Ezek szerint volt(/ak) már 
előző találkozás(/ok). Le akarta mosni 
jegyeit, hogy felvehessen újakat is? A je
gyek eltávolítása ebben a fürdéstípusban 
nem valósulhatott meg egészen.

A nővérnek sem sikerült soha megtisz
títani Ludensit, megfosztani jegyeitől. 
Nem sikerült a megelőző lehetséges érin
téseket lemosni, a találkozások során 
felvett jegyeket eltávolítani. Valójában 
a nővér és Ludensi esetében nem lehet 
találkozásról beszélni, csak fürdésről. 
Ludensi óvja a gondolatrajzok s a gon
dolatszobrok készítésének folyamatát a 
nővér közbelépésétől, a nővér által oko
zott hiátusoktól. Daniel Ludensi kimen
ti, partra húzza gondolatdarabjait.

(Jancsó Noémi — Maurice Blanchot — 
Mircea Cărtărescu — Jean Cocteau — 
Nemes Nagy Ágnes)
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JANCSÓ NOÉMI
A De consolatione Philosophise népszerűsége
a 18. századi magyar olvasók körében
A 18. századi Magyarországon többször 

újrakiadták Anicius Manlius Severinus 
Boethius De consolatione Philosophiae című 
művét, mint magyar nyelvterületen bár
mikor azelőtt vagy azóta. A tanulmány a 
Boethius-mű hirtelen népszerűség-növeke
désének okait vizsgálja, olvasmánytörténe
ti módszerekkel.

A kor minden társadalmi sajátosságát 
tekintetbe véve megállapítható, hogy szin
te elkerülhetetlen volt éppen a De conso
latione Philosophiae népszerűvé válása. A 
politikai, vallási viták kereszttüzében meg
fáradt olvasó igényelte az erkölcsről tisz
tán, ugyanakkor líraian értekező filozófus 
művét, a bebörtönzött Boethiusét, aki szá
mára az írás, avagy a filozófia vigasztalá
sa élete utolsó hónapjainak létszükségletté 
növekvő tevékenysége volt. A De consolatio
ne Philosophiae egy köztes térben, élet-ha
lál között, börtönfalak között íródik, az idő 
sürget, a körülmények mostohák, a szer
ző számára pedig ekkor, az élénk halál
tudat lélekállapotában nélkülözhetetlen 
fontosságú választ találnia erre a -  teljes 
mélységében csak a halál előtt mutatkozó
-  kérdésre: mi az élet értelme? A halálra- 
ítéltség tudatában újraértékelve mindent, 
ami a börtönévek előtt történt, a lét értel
mére vonatkozó kérdések megválaszolá
sa rendkívül fontos, elsősorban lélektani 
okokból. Boethius nem pogány istenekben, 
nem az akkoriban egyre befolyásosabb ró
mai katolikus egyház Szentháromságában, 
nem az egyelőre még politeizmusba bur
kolt őskereszténységre olyannyira jellemző 
szent-imádásban keres menekvést, nem is 
a teljes hitetlenségben, hanem a bölcsesség 
szeretetében, a nővé vált Filozófia racioná
lis, pogányul mitikus és keresztényül misz
tikus szavaiban keres vigasztalást. A De 
consolatione Philosophiae kevert műfajú al
kotás, egyszersmind próza és líra, bölcselet 
és szépirodalom, ugyanakkor szókratészi 
módszerekkel felépített párbeszéd, amelyet 
a szerző éppen Platón hatására használ. 
Ugyancsak Platón gondolatai késztették 
évtizedekkel a De consolatione Philosophiae 
megírása előtt a fiatal Boethiust arra, hogy 
politikai funkciót is vállaljon, fordítói, írói, 
bölcselői munkája mellett. A platóni utó
pia, avagy a bölcsek által irányított állam 
eszméje követőre akadt Boethiusban, aki
-  fordítómunkája révén -  mély tiszteletét 
fejezte ki Arisztotelész iránt is. A börtön
években pedig Boethius neoplatonikus esz
méi mellé sztoicizmus társult. Valószínű, 
hogy az analógiakeresés révén fedezte fel 
magának a sztoikus bölcseletben rejlő böl
csességet. Hiszen Boethiusnak is szüksé
ge lehetett történelmi analógiákra, arra, 
hogy az övéhez hasonló helyzeteket idézzen 
fel magában. Kézenfekvő volt tehát, hogy 
Néró kortársait, az öngyilkosságra kény
szerülő szabadszellemű bölcselőket, közü
lük is leginkább a sztoikus Senecát enged
te hatni magára, hiszen Seneca teremtette

meg azt a műfajt, a consolatio-t, melynek 
révén Boethius a legpontosabban kifejez
hette börtönbéli lelkiállapotát. Seneca, a 
consolatio műfajának első alkalmazója, 
Seneca, aki értett a szép halál művészeté
hez -  Agamemnon című művében bírálja 
is mindazokat, akik nem képesek megvet
ni azt az életet, amit a zsarnokság kizsige
relt: „O quam miserum est nescire mori!”1 
-, a sztoikus Seneca volt sok más halálra
ítélt filozófus között az, akiben Boethius 
megfelelő hasonlóságot fedezhetett fel saját 
helyzetéhez viszonyítva. Az a tény, hogy a 
Consolatio két szereplője a Platón műveiből 
ismert szókratészi dialógus módszereivel 
élve kommunikálnak, voltaképpen utalás 
arra a Szókratészre, akit szintén halálra 
ítéltek, lévén, hogy más daimonokban hitt, 
más eszméket tisztelt, mint amit a város el
várt volna tőle.

„a... VI. század elején, az antik szellem 
még egy utolsót lobban Boethiusban (kb. 
480-524), Theodorich szerencsétlen sorsú ta
nácsosában; börtönben írta meg sztoikus, te
hát igazán római hangulatú allegóriáját, a 
Consolatio Philosophiae-t, amely az egész 
középkornak nyújtotta a bölcselet vigaszta
lását. Utána jöttek a barbár és hallgató szá
zadok.”2

Ám éppen Boethius az, akit -  annak elle
nére, hogy sztoikus hagvételű Consolatioja 
„igazi római allegória” -  a római katolikus 
egyház első filozófusának tart. Erre termé
szetesen van oka, sőt, egynél több oka van 
rá. Boethiusra ugyanis, a hamisítatlan ró
mai Boethius-ra, akinek szeme láttára esett 
szét a Római Birodalom és vele együtt az a 
kultúra, amely Boethius életében Európa 
minden más birodalmának kultúrájával 
szemben megfellebbezhetetlen prioritást él
vezett, éppen Boethiusra és a hozzá hason
ló műveltséggel, tapasztalattal és közéleti 
szereplésre való hajlandósággal rendelkező 
rómaiakra volt szüksége a barbár császár
nak. Theodorichnak módjában állt leigáz- 
ni a meggyengült Római Birodalmat. Ám 
ahhoz, hogy új kultúrával rendelkező új bi
rodalmat hozhasson létre a réginek romja
in, szüksége volt a rómaiak tapasztalatára. 
Barbár erőnek és ambíciónak kellett páro
sulnia római műveltséggel és tapasztalat
tal, ezt Theodorich felmérte és tanácsosává 
fogadta Boethiust. Ez idő tájt Boethius is 
felmérte, hogy kereszténynek kell lenni, en
gedni kell az ősök örökségéből ahhoz, hogy 
a római múltnak legalább egy töredékét át 
lehessen menteni a barbárok által megha
tározott jövőbe. A dekadens római bölcselet 
metamorfózisa megtörtént: a rómaiak hi
te ebben a században vált a kereszténység 
fundamentumává.

Emellett a De consolatione Philosophiae 
nyelvhasználati sajátosságai, a szóhasz
nálat és a mondatszerkesztés azt bizonyít
ják, hogy a szöveg középkori latin nyelven 
íródott. A metrumokat ugyan az antikvi
tás latin költészetéből fennmaradt versfor

mákban írta meg, a mű hangulatát azon
ban főként a középkor elejére jellemző 
korhangulat határozza meg. Az, ahogyan 
Filozófia ember-álcát ölt, egészen különbö
zik a pogány istenek emberré, állattá vagy 
bármilyen más beszélni, gondolkozni ké
pes, tehát antropomorf lénnyé válásától. 
Sokkal inkább hasonlít a szentek megele- 
venedéséhez, amely voltaképpen — az olüm- 
poszi istenségek megjelenési formáitól el
térően -  nem alakváltozás, hanem a lélek 
körvonalazódása, fényből készült testetlen 
test, amelynek nincs megszámlálhatatla
nul sok lehetséges megjelenési formája, ha
nem mindig csak egy, mindig ugyanaz. A 
szent nem téveszt meg, egy arca van, egy 
arcot mutat. A rómaiak isteneiről sohasem 
lehet tudni, hogy milyen alakot öltve jelen
nek meg.

Filozófiának egy arca van, egyetlen egy 
arc, a szentekhez hasonlóan. Gondolatai 
azonban egy sztoikus bölcselőéi, aki neop
latonikus is, de talán keresztény is egy kis
sé. Nem kérdéses, hogy Boethius egyszers
mind keresztény és pogány3 filozófus, műve 
pedig reflexió és önreflexió a 6. században, 
amikor egymást kizáró világnézetek, vallá
sok, kultúrák kerültek konfliktushelyzetbe 
és küzdöttek a területért, nem önmagáért a 
területért, hanem azért a létjogosultságért, 
ami a terület birtoklásával kijár a birtokos
nak. Ugyanis a terület birtokosa irányítja -  
számára optimális esetben — mindazt, ami 
a területén található: embert és kultúrát, 
de alighanem azt is, amit ember nem érin
tett azelőtt. A De consolatione Philosophiae, 
mint a legsikerültebb irodalmi alkotások 
általában, nagyon kontextusfüggő, kor
hoz kötött alkotás, ugyanakkor bárme
lyik évszázadban aktuálisnak tekinthető. 
Mindenekelőtt a téma az, ami időtállóvá te
szi a Boethius-művet.

A De consolatione Philosophiae különö
sen érdekelhette a 18. századi magyar ol
vasót, hiszen -  a korabeli olvasók művelt
ségét, igényeit, az olvasók és a nyomdák 
anyagi lehetőségeit, illetve az egyházi, csá
szári tiltott könyvek listáival összeférő ol
vasmányválasztási opciókat, mint megha
tározó körülményeket, figyelembe véve -  a 
fennmaradt adatok alapján népszerű volt, 
a 18. századi Magyarország egyik legnép
szerűbb olvasmánya. Tanulmányom tehát 
arra keres választ, hogy miért éppen a 18. 
században érdekelte a magyar olvasót eny- 
nyire élénken a 6. századi boethius-i bölcse
let, és miért éppen a 6. századi boethius-i 
bölcselet érdekelte a magyar olvasót eny- 
nyire élénken a 18. században.

Az első felmerülő kérdés a korabeli olva
só kilétére vonatkozik: a könyvvásárlók kö
zül ki olvasott és mit, vagy ha nem olvasott, 
mi okból szerezte be a könyveket? A könyv
vásárlók kategóriája -  a teljes lakosság, de 
akár csak az értelmiségiek számát tekintve 
-  a társadalomnak egészen szűk rétegét
> > > > >  fo ly ta tá s a  10. o lda lon
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» » >  folytatás a 9. oldalról 
tette ki.4 Minden bizonnyal olvasott a ne
messég. Habár Mályuszné Császár Edit ta
nulmányában idézi Kleberg székesfehérvá
ri cenzor jelentését,5 amely szerint néhány 
művelt magyar főúri családtól eltekintve a 
nemesurak műveletlenek, vagyonukat pe
dig inkább költik mulatozásra, mint mű
velődésre. Ugyanerre a műveletlenségre és 
közönyre utal Vitkovics Mihály jogász egy 
cikke,6 amely hatni szeretne a korabeli ma
gyar olvasókra; tulajdonképpen a kor min
den gondolkodója sajnálattal vette tudo
másul azoknak az embereknek a közönyét, 
akiknek lett volna pénzük ahhoz, hogy az 
irodalom terjesztéséhez hozzájáruljanak. 
Hermányi Dienes József anekdotái7 keserű 
humorral ecsetelik az emberi műveletlenség
18. századbéli, erdélyi megnyilvánulásait. 
Hermányi egyetlen társadalmi kategóriát 
sem kímél, kiírja a papot, bármilyen fele
kezetű, kiírja a parasztot, a nemesembert, 
kiír mindenkit, aki alaptalanul tetszeleg 
az értelmiségiség szerepében vagy akiben 
a műveletlenség gyanúja egyáltalán felme
rült, márpedig majdnem mindenkiben fel
merült a műveletlenség -  alapos -  gyanúja 
azokban az évtizedekben. Egyetlen társa
dalmi réteg létezik, a főuraké, amely ebből 
a szempontból kiírhatatlan. A nemesség
nek ez a rendkívül tehetős és lelkes része, 
az arisztokrácia divattá tette a könyvgyűj
tést és az olvasás szenvedélyét, ezt bizonyít
ják a fennmaradt könyvtári címjegyzékek, 
katalógusok, magánlevelezések, valamint 
azok a mai könyvtárak, amelyek 18. szá
zadi könyvgyűjtők nevét viselik. Közülük 
Széchényi Ferenc és Teleki Sámuel a legis
mertebb.

Olvasott a diákság, elsősorban klasszi
kus auktorokat, de minden olyan művet, 
amely szerepelt a tananyagban vagy bizo
nyos okokból kifolyólag különösen népsze
rű volt. A legutóbbi, 1970-es Consolatio-for
dítás utószavában említi meg Utassy Tibor, 
hogy a pécsi egyetemen kötelező tananyag 
volt a Consolatio8, tehát minden bizonnyal 
diákok is olvasták Boethius vigasztalását.

Olvastak a szabadelvű értelmiségiek és 
olvastak az egyház emberei. Az értelmi
ségieknek ez utóbbi két kategóriája telje
sen különböző mentalitású könyveket vásá
rolt és olvasott, ez így természetes, hiszen 
a szabadelvűek számára az Index Librorum 
Prohibitorum9 nem jelentett sem lelkiisme- 
retbéli, sem más jellegű gondot, sőt, semmit 
nem jelentett számukra. A katolikus klérus 
tagjai ugyanazt a könyvjegyzéket irányadó
nak tartották, nem olvastak tehát eretnek
irodalmat, és egyáltalán: semmi olyasmit, 
ami a fennálló rendet bármilyen szempont
ból is veszélyeztethetné. A protestáns pa
pok olvasmányai között éppen ezek a tiltott 
könyvek szerepeltek, a katolikus klérus ál
tal rossz szemmel nézett Voltaire például 
imponált ezeknek az olvasóknak. Az eró's 
katolikus propaganda váltotta ki belőlük 
a lázadás szellemét, így a protestáns pa
pok és a szabadelvű értelmiségiek -  habár 
egészen különböző premisszákból indultak 
ki ahhoz, hogy azonos következtetésekre 
jussanak ízlés dolgában -  olvasmányairól 
fennmaradt katalógusokben feltüntetett 
könyvcímek között gyakran hasonlóság fe

dezhető fel. Ebben a hasonlóságban fontos 
szerepet játszik a kordivat is, természete
sen. Az egyházi és világi értelmiségiek, íz
lésük és mentalitásuk különbözőségének 
ellenére mégis azonos előszeretettel olvas
ták Boethius Consolatioját.

Ennek a népszerűségnek egyik legké
zenfekvőbb oka az lehetett, hogy éppen a 
18. században készült el az első magyar 
fordítás, Orczy Lőrincz támogatásával, 
aki maga is lefordított néhány metrumot a 
Consolatioból. Iliéi János, jezsuita szerze
tes és tanár vállalkozott a fordítómunkára, 
1766-ban jelent meg a Consolatio magyar 
fordításban. Iliéit az motiválhatta, hogy a 
mű latin eredetije még a magyar fordítás 
megjelenése előtt nagy példányszámban 
kelt el. A Consolatiot — néhány évtized alatt 
-  hatszor adták ki latinul, kétszer magyar 
fordításban. Aztán, mihelyt a lakosságnak 
sikerült beletörődnie abba, hogy az osztrák 
fennhatóság miatt a közélet átalakuláso
kon megy keresztül, és némileg megvigasz
talódott a Consolatioban és más művekben 
megfogalmazódó, számára elfogadható böl
cseletek hatására, a reformkorig újból fele
désbe merült Boethius műve.

Egy könyv népszerűsége ötszáz és két
ezer közötti eladott példányszámot jelen
tett, ami a korabeli könyvnyomtatási és 
reklámozási lehetőségeket tekintetbe véve10 
valóban említésre méltó siker. Legnagyobb 
példányszámban a kalendáriumok és az 
imádságos könyvek keltek el, valamint né
hány moralizáló eredeti mű vagy fordítás. 
Az olvasó igényelte a tanító jellegű irodal
mat, igényelte, mert a felvilágosult költők, 
írók, mindazok, akik hatással lehettek rá, 
azt hangoztatták, hogy az irodalmi mű, ha 
csupán szórakoztat, értelmetlen és szépnek 
sem mondható. „Én kicsinységemtől fog
va versolvasásba gyönyörködtem, és ámbár 
külföldi nyelveken nem értek, és azoknak po
étáit nem olvashatom, mégis dicsekedhetem 
azzal, hogy jó magyar íróink munkáiból ki 
tudtam tanulni, miben álljon a versezet lelke. 
(...) De bezzeg mi ám a fő cél?... Akármicsoda 
tarka névvel bérmálják is el az urak verseze- 
teiket, csak az annak a lelke, hogy eleven szí
nű és szép hangzatú erkölcs legyen benne és 
tessen a léleknek. Mert hiszen az írás arra 
való, hogy azáltal az emberek egymást még 
jobban tanítsák, mint a beszéddel is. Az írók 
között pedig a poéták tulajdonítanak ma
goknak elsőséget, ők legyenek hát a legelső 
tanítók... Amely versezetnek nem az erkölcs 
a főcélja, nincsen annak lelke, akármilyen 
szépnek tessék is különben.”11 Alszeghy Zsolt 
egy debreceni olvasó, Füsüs Ilona magánle
veléből idéz tanulmányában. Releváns ez a 
levélrészlet, mert pontos képet nyújt a ko
rízlésről, arról, hogy milyen elvárásai vol
tak egy átlagolvasónak egy irodalmi művel 
szemben. Nem meglepő, hogy a 18. század 
legnépszerűbb könyvei olyan művek, mint 
Aesopus fabulái (ezeket háromszor adták 
ki ebben a században), Cato erkölcsi versei 
(hárman is vállalkoztak a versek lefordítá
sára), és természetesen a De consolatione 
Philosophiae.12 Mindhárom mű megfelel a 
felvilágosodás korára jellemző hasznosság
elvnek, mindhárom moralizál és oktat.

A korabeli irodalmi ízlés alakulásá
ért nem csupán a könyvet nyomtatók és a 
nyomtatott könyvek voltak felelősek, ha

nem ugyanolyan mértékben a folyóiratok, 
hírlapok vagy akár a faluról falura vándor
ló fűzfapoéták is. A 18. században jelentek 
meg az első hírlapok, folyóiratok, a nép- és 
nyelvművelés kettős céljával. Mivel pedig 
a császár határozottan ellenezte azt, hogy 
a parasztok újságot olvassanak vagy isko
lába járassák a gyerekeiket, jakobinus fel
világosultak összefogására volt szükség 
ahhoz, hogy a parasztot mint potenciális 
olvasót de facto olvasóvá változtassák.

Jegyzetek

'Seneca, Lucius Annaeus: Agamemnon, http:// 
www.thelatinlibrary.com/sen/sen.agamemnon.shtml, 
610. sor, utolsó letöltés időpontja: 2008 május 13.

2Szerb Antal: A világirodalom története, Budapest, 
Révai, 1941,1. kötet, 133. o.

'pogány, a paganus, avagy „vidéki” szóból 
eredő' megnevezést használom, mert ez fejezi ki a 
legpontosabban azt a kettó'sséget, amely Boethius 
korát jellemezte: egyrészt terjedőben volt a 
kereszténység, másrészt az elmaradott falvak lakói 
továbbra is a római isteneknek áldoztak

4„Már sokkal ezeló'tt, de még mai napig is, ez a két 
országos panasza íróinknak: Nincsenek magyar ol
vasók! Nincsenek magyar könyv-vevó'k! Minek és ki
nek írjunk? (...) Hát a magyar nemesség, papság, de a 
polgárság is, édes honjuknak dolgos hív méhei nem 
teszik-e nagy számát a magyar olvasó publikumnak? 
Ügy vagyon; de mi sokan ezek közül nem szerzik meg 
magoknak vagy gyermekeiknek a magyar könyvet! 
Mi sokan nem is olvasnak! -  Ezt is könnyű volna 
ugyan elhinni; de ha az egész nemzetet országosan 
vesszük, bizonyára elegendő' magyar olvasó publi
kumra találhatunk. Elegendőre, mondom, mint
hogy a magyar írók nem követelnek tíz-, húszezer ol
vasót. Elég nekik kétezer; elég egyezer, ha ez sincs, 
elég ötszáz. Ennyi pedig kitelik Magyarországbűl, 
sőt több is; csak alkalmatosság nyújtassék a ma
gyar könyveket megszerzésre.” VITKOVICS Mihály 
(VIDENYI): A magyar könyvek terjesztésérűl, 
MATOLCSY Ildikó, SEBESTYÉN Lajos, SZALAY 
Károly szerk.: Tudományos gyűjtemény (1817-1841), I. 
kötet, Magvető Kiadó, Budapest, 1985, 180.

5Mályuszné Császár Edit: Megbíráltak és bírálók, 
Gondolat Kiadó, 1985, 15.

‘Vitkovics mihály (Vidényi): A magyar könyvek ter
jesztésérűl, Matolcsy Ildikó, Sebestyén Lajos, Szalay 
Károly szerk.: Tudományos gyűjtemény (1817-1841), I. 
kötet, Magvető Kiadó, Budapest, 1985

'Hermányi Dienes József: Nagyenyedi Demokritus, 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1970

8Utassy Tibor: Utószó, In: Boethius, Anicius 
Manlius Severinus: A filozófia vigasztalása, Magyar 
Helikon, 1970,167.

9Benedictus XIV. Papa: Index librorum 
prohibitorum sanctissimi domini noştri Benedicti 
XIV. pontifici maximi jussu recognitus, atque editus, 
Ex Typographia Rev. Camerae Apolstolicae cum 
summi pontificis privilegio, Róma, 1764

“„Mely nehéz a mi hazánkban csak egynéhány le
vélből álló könyvecskét is kinyomattatni, nyilván va
gyon az: mert a könyvnyomtatónak tapasztalt kára 
forog benne: mert akik szeretnék a könyveket, azok 
pénztelenek, akiknek pedig tehetségek vagyon, azok 
többnyire egyébre fordítják, s így, ha mit nyomtat
na a könyvnyomtató, a pénze beleveszne, hanem ha 
valaki egészen veszi a munkát magához.” Alszeghy 
Zsolt: A könyv és olvasója, In: WELLMANN Imre 
szerk: Barokk és felvilágosodás, Magyar Történelmi 
Társulat, Budapest., Alszeghy idéz Bőd Péter írja 
egyik munkájának ajánlásából. 489.

"Alszeghy Zsolt: A könyv és olvasója, Wellmann 
Imre szerk: Barokk és felvilágosodás, Magyar 
Történelmi Társulat, Budapest., 485.

“Beöthy Zsolt: A XVIII, századi szépirodalom, 
In: BEÖTHY Zsolt: Magyar irodalomtörténet, Az 
Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. Társulat 
Kiadása, 1896, 465.
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HELIKON

RADU VANCU 
Száz százalék
(Sută la  sută)

Előfordul veled is:
úgy tűnik, hogy véget ér minden,
és minden véget ér.

A test tudja, mit kell tenni ilyenkor, siklik 
a cseppfolyós metán légtéren át, úgy bukik el, 
mint egy test, úgy bukik el.
Húshalom, amiben még 
pislog némi parázs.

Ezek az aranyos angyalok, csak a játék kedvéért 
képesek lennének megnyúzni egymást, 
véresen és kukorékolva
akaszkodnának össze mint a flandriai kakasok. 
De tisztára cucc magánélet volna az is.

És ezért hallgat egyre tercinázva,
míg személyes napja -  az Ikea lámpaernyó' -
világít az éjszakában.
Miközben pufók és békés angyalok 
Zenélnek -
ő is elindul a hűtőszekrény felé, 
békésen és pufókon és komoran, 
hogy galambszörpöt készítsen magának.

A túlélők minden késedelem nélkül bukkannak elő. 
A békés lények, akik alkalmazkodtak 
a cseppfolyós metán világhoz.
Barátságos ugatások vesznek körül.
Érzékenyen és pontosan tépnek szét.
Elismerően néznek rád.
Továbbra is túlélnek.

Távoznak. Szánakozva nézed maradványaidat. 
Mert eléggé melodramatikusan nyugszanak 
az út közepén.
Leereszkedik a legkülső sötét 
és nem jön már egyetlen túlélő sem, 
hogy megrázza szétmarcangolt vázadat és 
megkérdezze: „Jól vagy, öregem?
Egy tea, egy feles, valami?”
Senki se jön már.
Nem jön már senki.
Száz százalék, hogy megtörtént veled.
Ilyen a világ, holnap még rosszabb lesz, 
ne fogd fel tragikusan.

Guarda e  p á ssá
Nagyjából megtelt a terasz, a fenébe is, még épp hogy 
csak sarjad a fű, és ők már bejárták a várost 
alfában és vidáman.
Ennek ennyi, mondom, 
egy-egy pohár vodkával és 
összeszorult torokkal.
Vége, nem látom 
soha többé
az alkohol Tigrisét és Eufráteszét, 
ahogy bűbájosán csacsognak 
a lázas levegőben.

You've g o t t a l e n t
A költő, mint a katonák,
úgy illik, hogy pocsék magánéletet éljen,
legyen min élcelődni.
Éppen ezért, amikor baráti sugaraktól 
fénylenek a nappalok, 
reggeltől késő estig, 
hogy szinte már sajnálsz 
csúfot űzni belőlük,
olyankor már tudod, hogy annyi neked, 
és rádtör a frász.

De, amikor épp a legvadabbul tör rád,
hirtelen füstölni kezd a barátságos nap is
magnézium villanással és -
Bumm! megreped az ég
és a karbit- és kammilaszagban
az angyalok dicshimnuszokat és zsoltárokat
dalolnak, egyik angyal
nyeglébb mint a másik,
tisztára, mint az „America’s got talent”
a menny szintjei között.

A költő ezért kénytelen elismerni, 
hogy tisztára cucc magánélete van.

Radu Vancu
1978-ban született Nagyszebenben. A Nagyszebeni 

Egyetem adjunktusa, a Transilvania folyóirat szerkesztője. 
Első kötete Epistole pentru Camelia (Levelek Cameliának) 
2002-ben jelent meg. Legutóbbi kötete -  a Monstrul fericit 
(A boldog szörny) -  megjelenése óta a „2000-es generáció” 
meghatározó alakjaként tartják számon.

Amikor túljutok rajtuk, 
a langyos tavaszi 
levegő úgy béleli ki számat, 
mint frissen száradt rókahír.
Ha nem lennék boldog, 
hánynék a félelemtől.

Á r ta t la n  d a l
(Cântec in o c e n t )

Nem sír, megnyugtatóan néz rád, 
a fejecskéjéhez mérten túl nagy
ártatlan szemekkel (a szemek nagysága változatlan 
születéstől halálig, olvastad az 
YM hírei között), de felbőszülsz, mint az atom, 
mert kezeid képtelenek

kibontani a sapkafülek zsinórjaiból
kötött bogot (ugyanazok a kezek,
amelyek képesek voltak kibogozni egy
egészen hatékony akasztóhurkot), miközben az emberek
99 százaléka gyorsabban intézi el ezt
az ügyet. Éél óra múlva

már alszik, és az a tény, hogy a maradék 1 százalékhoz
tartozol, számodra egészen megnyugtató,
bármely pillanatban kétszer 99 szakértő kéz
oldaná ki a csomót,
kétszer 99 ártatlan szem
őrizné hatékonyan az álmod.

KARÁCSONYI ZSOLT f o r d í t á s a i

tó tó-tó tó-tó tó-tó tó-tó tó-tó tó-tó tó-tó A K i l o m e t r i K
i i



HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

JEGYZETEK
/ /
Ok m aguk
D e ha  a fák  hegyét lem etszed ,
H ogyan  nőhetnek  ég  fe lé l
A k i nem  győzö tt, m á r is  veszte tt.
A  szó já ték  Luciferé.

0  dob  m ost s za v a k a t ka lapba .
A z  a n gya l á ll csak, nem  beszél.
H a llg a tva  csillog  hegyes kard ja .
O lajfa illa tú  a szél.

(Kerényi Grácia 1981)

1)... Amikor 1984 koratavaszán megláto
gatott, alig egy évvel azelőtt, hogy meghalt, 
és pontosan negyven évvel azután, hogy a 
Budapestet lerohanó németek elfogták, már 
majdnem hatvanéves volt, de ezt nem lehetett 
megállapítani róla, mint ahogy a madara
kon sem látszik a kor, ki tudná megmondani 
csak úgy szemre egy hattyúról vagy gyöngy
tyúkról, hogy hány éves? Nem hiába volt ap
ja Kerényi Károly, aki a G örög m ito ló g iá t írta 
és a Jung intézetben dolgozott (Svájcban, aho
va 1943-ban kiment, részben Bethlen István 
biztatására is, hogy „legyen aki majd a hábo
rú után egy-egy jó szót ejtsen el mirólunk”), 
Grácia valóban olyan volt, mint azok a fürjek, 
harkályok, rigók, akik a görög hitregékben az 
istenek mennykövei, gerjedelmei és szeszé
lyei elől menekülve futkorásznak babérfák és 
fűzek és sziklák között, riadtan, de köteles- 
ségtudóan, mert tudják, hogy a végzet által 
írt szerepet el kell játszaniok, nem rikácsol
nak, amikor végül is az isten nyila eltalálja 
ó'ket is maguk is babér bokorrá, harkály-já, 
márványkő-ldökké  változnak (omphalos).

Zavarba jöttem, amikor átvettem a D alok  
könyve második kiadását: a fedőlapján egy 
sutácska gyermekjáték-mackó sziluettje. (Az 
igénytelen nyomdai kivitelű, kis formátumú 
kötetecske második lapozásra szét is esett).

A versekből kiderül: a ballagás óta volt a 
kabalája, amikor letartóztatják is vele van: 
„Ism erték a bakák , s  a  G estapo  tisz tek , m in 
den k ivel szem ben ézett és sen k it sem  tis z te lt. ”v

Nem származás juttatta Auschwitzba, 
hisz apja is amolyan németmagyar, temeskö- 
zi sváb sarjadék; ki hitte volna, hogy a tizen
nyolc évét alig töltött törékeny lány: ellenál
ló!. Holott a marcona, viharvert férfiak között 
is alig egy-kettő akadt akkor ebből a fajtából, 
mint Somogyvári Gyula, Bajcsi-Zsilinszky... 
A legelső' napokban elhurcolták, erről is ép
poly keveset-semmit sem tudok, mint halá
láról, amikor Zeusz mennyköve végül is egy 
Trabant kormányánál találta el.

Szóval, sétáltunk Kolozsváron a Fellegvár 
alatt s a helyi viszonyokról érdeklődött, ami
kor mintegy mellékesen, minden felhang nél
kül kiejtettem legnépszerűbb és legfennfor- 
góbb költőnk nevét. Hirtelen megrezzent, 
szembefordult velem, a karomra tette a ke
zét, távolülő, különös gombszemeivel rámné
zett, és inquit, (azaz, így szólt): Nézze kedves 
uram, én megfogadtam, hogy soha senkiről 
semmi rosszat nem mondok. Arra kérem, ma
ga se mondjon nekem! -  Pedig: fogalma sem 
lehetett, mit szándékoztam mondani! Ki tud
ja, mihez lehetett szokva? Hiszen ilyen verse
ket is írt:

S zá n k á zn a k  m a  a p il lá tla n  h a lo tta k  
a szé l ta jtékzó  szá jja l fe ln yerít 
k á vé t d a rá l a z  égett szá jú  em ber  
s h a d a r ja  ro zsd á s  őrü ltségeit 
a fák  z s ib b a d t lá b a k k a l tán cra  kelnek  
a z  élet m egreped t m árván yszobor  
egy sá rga  p o n tja  sin cs a  m ennyezetnek

2)... A legfurcsább társítás, hogy Gráciáról 
gyakran Kelemen Lajos jut eszembe, „Erdély 
legendás levéltárosa”, ahogy Sas Péter neve
zi; nemcsak azért, mert hogy az említett luci- 
feri humorral élve, ő „nem ismert gráciát”, ir
galmatlanul szigorú ember volt, de közösnek 
éreztem bennük azt a szikár, már-már szent- 
séges szívósságot, ahogy céljaikat követték; 
az emberekhez való viszonyuk egymásénak 
éppen a tükörképe.2’ Megszenvedett élet nála 
is, de ellenkező természetű következmények
kel: tüskés, akációs ember volt.

Szervilizmusnak semmi nyoma benne; 
amikor pl. valaki megkérte, hogy Horthy 
kormányzó családfáját tekintse át, kimu
tatta, hogy ősei afféle szekeres h a jdúk  vol
tak, fel is kereste egy fehérparolis törzstiszt, 
hogy legmagasabb helyen annyira megvan
nak máris elégedve kutatásaival, hogy úgy 
vélik, felesleges volna azokat tovább folytat
ni. Szörnyűséges történeteket mesélt erdélyi 
mágnásokról, amelyek nem is illenének ide... 
Csak annyit, hogy amikor az elaggott Bánffy 
Miklós 1949 őszén -  az éhhalál elől menekül
ve -  végleg elutazott Kolozsvárról, Kelemen 
Lajos volt az egyedüli, aki búcsúztatására 
megjelent a vasútállomáson: „Köszöntőm ke- 
gyelmességedet abból az alkalomból, hogy 
családja nyolcszáz év után végre elhagyja 
Erdélyt.”

Nemcsak arisztokratákkal bánt így. Tordai 
Zádor filozófia szakos egyetemi oktatóról 
is mindegyre elemlegette, hogy ez az A lbon  
Zádor is (mindenkit mindig, előző nevén tar
tott számon), szóval „ez az Albon Zádor is a 
háború alatt hitlerjugendista egyenruhában 
parittyázta a macskákat!”

Amikor a múlt század ötvenes éveinek 
közepén Bodor Péterrel, a vásárhelyi zenélő 
kút és más csodadolgok mesterével szerettem 
volna foglalkozni, természetesen először hoz
záfordultam eligazításért, a Farkas-utcai le
véltárban. Noha már nagyon öreg volt, hirte
len mélyen leguggolt, és előre mutatott: Látja 
ott lenn, azon a leghátulsó polcon? Azokat az 
iratkötegeket végig kell olvasni, és ha végzett 
velük” — hirtelen fölegyenesedett, mintha egy 
molylepkét akarna leütni, „ott fenn! Az a sor 
Miscellanae, és utána meg...”

Nekifogtam, egy évig böngésztem... akadt 
sok érdekes „adalék”, de éppen Bodor Péterről 
semmi. Egy nap odalép hozzám Dani János 
levéltáros: „Nem valami ilyesmit keresel?” 
Egy az 1800-as évek elején írt levél, egyik idő
sebb Jósikának, egy malom építéséről, amit 
Bodor Péter függőlegesen (perpendikuler) ál
ló tengellyel tervezett, s amit a tanult mér
nökök kigúnyoltak, de ami végül is nagysze
rűen bevált stb. Ez az, üvöltöttem, add csak 
ide, s rohantam vele Kelemen Lajoshoz. S ak
kor ő nagy elképedésemre kívülről fújta a le
vél tartalmát, sőt, pontosan megmondta, me
lyik polcon, melyik iratcsomóban volt a levél. 
De hát, kérdeztem, ha az igazgató úr ponto
san tudta, miért nem tetszett az elején meg
mondani? -  Erre ő pirosodott ki s ugrott fel az 
asztaltól: „Mert az nem úgy van! Hogy maguk 
csak úgy bejönnek elhalászni az eredménye

ket! Leszedni a sápot! Igenis: tessék megta
nulni kutatni, tessék megtanulni dol-goz-ni!”

3)... Dani János? „A z em ber csin á l valam it. 
C sinál va lam it, a ttó l ember. „O azonban, más
nak, csak úgy szeretett csinálni valamit, ha 
az esetlegesnek, mellékesnek tűnhetett. Ha 
„rendeltem” valamit tőle, csak legyintett: ez 
most nem megy. Ám ha mellesleg említettem, 
hogy Kemény József szerint valaha létezett 
egy hangszer, amit zo n g o rm A  neveztek, ak
kor néhány nap múlva megállított a késő esti 
korzón, zsebéből néhány ív összehajtott papírt 
vett ki, bólintott és elment másfelé. Otthon az
tán láthattam János Zsigmond fejedelem, (va
lamint „király” is) levelének másolatát; kézzel, 
azaz pennával írott, kissé cirkalmas betűkkel, 
amelyben egy főrangú esküvőről esik szó, és 
amelynek kapcsán a fejedelem (tulajdonképpen 
„király” is) utasít valakit, hogy hozza magával 
a zon gort is. Avagy arról beszéltem, mennyire 
érdekel a Jú lia  S zép  Leány — és ugyanígy hoz
zájuttatott egy-egy, az 1600-as években latin
ból fordított versikéhez, a G abonaleányról és a 
G abonaasszonyról. -  Viszonzásul sohasem fo
gadott el mást, mint egy szál cigarettát, vagy 
pohár sört. (Igaz, mesélik, hogy egy vizuális 
művészetekkel foglalkozó szerző, akinek kéz
ből átpasszolt egy egész gyönyörű kötetre va
ló felvételt, egy egész liter állami bort fizetett 
neki!)3’ Szegény ember gyermeke, de ő is hívő 
keresztény, akit nem egyszer láttam a Szent 
Mihály templom esti homályában a padsorok 
között térden csúszni az oltárig; és olthatatlan 
kíváncsiság égett benne a vallásos nők iránt, 
eleven cáfolata volt Kassák Lajos tételének, 
amit az ifjú Gaál Gáborral kapcsolatban írt le: 
hogy „aki az egyház kegyelemkenyerén nevel
kedett, az sose lesz képes lemosni magáról a 
klérus aljasságát”, szóval meg akartam írni, 
hogy vannak nagyon szép k ivételek, de Kassák 
akkor nyolcvanévesen meghalt, aznap, ami
kor fel akartam tenni a levelet. Daniban egy 
irgalmas nővér és egy hívő költőnő jámborsá
ga munkált, másrészt egy főinkvizítor dühe is 
lángolt a nagyképű, fontoskodó „közéletiek” el
len. Ha azt kérdeztem, hogy szerinte mi a baja 
a világnak, kivörösödve sziszegett: „Az, hogy 
sokan megállás nélkül, folyton pofáznak!” Azt 
vallotta, amit Grácia: „A z an gya l á ll csak, nem  
beszél / H allga tva  csillog  hegyes k a rd ja ... A  
barn a éjben kín jaink  / A  h a jn a l K r isz tu sá ra  
várn ak”. Akartam mondani neki, hogy Sztálin 
is papnövendékként kezdte. De hálából jobb
nak láttam mindig hallgatni, ha ki-kitört...

J eg y zetek

1A  mackó Auschwitzban egy lengyel kislá
nyé lesz, aki a táborban született. Akár jel
képes indítópontja vonzalmának a lengyel 
költészet iránt, amely nemcsak kitűnő műfor
dításokban, de a varsói egyetem kandidátusi 
fokozatában is tetőzött.

2A tükörképünkön jobb oldalunk a balfe
lünkké válik -, de érzelmi vonatkozásban is. 
Eizért Kelemen Lajos emberlátásának egyik 
keserű tantétele: „soha se tehet az ember szí
vességét anélkül, hogy valami kellemetlensé
ge ne származna belőle.”

3Bár sohasem hivatkozott rá, Dani János is 
követője volt annak az utóklasszicista szkep
ticizmusnak, amit Kölcsey a P a ra in esis-ben 
így fogalmazott meg magyarul: „Ne írj köny
veket fiam! A könyvírás is korunk betegsége
ihez tartozik!” Az ember akkor tehet legtöb
bet a világért, ha napi munkáját hallgatagon 
végzi.
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KÁNTOR LAJOS

A Forrás (elő)történetéhez
(részlet)

A titkosszolgálatokat erősen foglal
koztatta a fiatal írók -  a késó'bb Forrás
nemzedék nevet kapott költők, prózaírók, 
kritikusok -  magatartása, gondolkodás- 
módja, viselkedése aszerkesztó'ség(ek)ben. 
Igyekeztek folyamatos információkat sze
rezni rólunk — sőt lehetőség szerint köz
vetlen köreinkből, korántsem sikertele
nül. Az én korai megfigyeltetésem az első 
években annak megismerésére irányult, 
hogy a besúgói jelentések (és a családról 
megszerzett adatok) alapján alkalmas 
lehetek-e a beszervezésre. De már 1961. 
október 28-án, a Korunknál szerkesztősé
gi főtitkári beosztásban dolgozó „Aczel” 
jelentésének (Domniţa Nicolae főhad
nagytól származó) függelékében ez áll: 
továbbra is jelentsenek a fiatal írók ma
gatartásáról és esetleges tervezett akci
óikról, Kántort pedig tanulmányozás alá 
veszik („este luat în studiu”). A besúgói tá
jékoztatás kiváltó oka az akkor még jelen
tős funkciókat betöltő munkásíró, Nagy 
István Korunk nál tett látogatása. (Gáli 
Ernőt kereste, de ő épp nem volt benn a 
szerkesztőségben.) Nagy István felhábo
rodottan nyilatkozott a fiatalok versei
ről, főként Lászlóffy Aladár Esti sípszójá
rói. Két nap múlva pedig Erdélyi László 
mesélte Aczelnak (nyilván feleségétől, a 
szomszéd szerkesztőségben dolgozó Látó 
Annától hallotta), hogy Kántor átadott az 
Utunknak egy 30 gépelt oldal terjedelmű 
tanulmányt a romániai magyar líráról, és 
ebben szigorú kritikát mondott az utóbbi 
időben megjelent verskötetekről, csupán 
a fiatalok (Lászlóffy, Szilágyi Domokos, 
Jancsik Pál, Fábián Sándor) műveit ne
vezve érvényes ígéretnek. Nagy István, 
ennek a tanulmánynak az ismeretében 
is, meggyőződését fejezte ki, hogy Kántor 
nemzedéki problémát kreál, és e mögött 
„egészségtelen avantgardizmus” húzódik 
meg. Más, későbbi jelentésekből megtud
ható, hogy az Utunk szerkesztőségében
K. L. tanulmányát legalább húsz ember
rel körbeolvastatták, és az idősebbek fel
háborodását váltották ki az olvasottak. A 
szöveget az Utunk nem adta le -  ez jelent 
meg később a Korunk ban (1962 márciu- 
sában-áprilisában), amit aztán követett 
a súlyos pártbírálat.

Aczel és más fedőnevek mögött rejtőző 
személyek jelentéseiből tehát arra is fény 
derül, amiről a szerző korábban nem tu
dott -  vagy azóta elfelejtett. Például hogy 
azzal gyanúsították, tanácsokkal látja el 
a kolozsvári és nagybányai fiatalabbak 
(a Forrás első nemzedéke után kötetek
hez jutók) szervezkedését. A jelentések
ben Farkas Árpád, Molnos Lajos, Pusztai 
János és Nagy Kálmán (a Kalevala-for
dító) neve fordul elő. „Aczel” főtitkár ar
ról is tud és jelent (1963 áprilisában), 
hogy Kántor szerkesztőségi kollégájá
val, Erdélyi Lászlóval vitatkozik a ke
let-berlini Sinn und Form folyóirat meg
szüntetéséről és a főszerkesztő Stephan 
Hermlinről; K. L. szerint -  így a besúgói

jelentés -  „lehet, hogy szükség volt a fal 
felhúzására Berlin keleti és nyugati része 
között, de a Sinn und Form folyóirat fel
számolásával új falat emeltek a szocialis
ta irodalom és a nyugati haladó irodalom 
közé”. És Kántor örült, hogy miközben 
Hermlin elismerte hibáit, fenntartotta, 
hogy jövőben is hibákat fog elkövetni, kü
lönösen az új tehetségek támogatásával. 
Oprea Florin főhadnagy (később ezredes) 
megjegyzése szerint Erdélyi Lászlót nyil
vántartásba vették, Kántort pedig úgy is
merik mint nacionalista elemet. (Vagyis a 
Sinn und Form apropóján ugyanaz a mi
nősítés. Lengethetnek nekik... mondom 
ma én.) Egy 1964. december 21-i jelen
téshez kapcsolódva (ahol a baráti körről, 
így Lászlóffy Aladárról, Jancsik Pálról és 
Láng Gusztávról esik szó), egy másik bel- 
ügyes százados, Creţu loan megjegyzi: 
Kantor Ludovicot előzetes dosszié szerint 
követik („urmărit prin dos. preliminar”); 
egyúttal pedig Jancsikot is kövessék, és 
ellenőrizzék az egyetemen dolgozó Láng 
Gusztávot is.

Lényeges -  a grafikai megjelenítés, a 
tördelés megújításán túlmutató -  válto
zást jelent 1964-ben az ún. kis, tájékozta
tó rovatok súlyának növelése a lapegészen 
belül. Némiképp folytatva a régi Korunk 
hagyományát (például: Kultúrkrónika rö
vid hírekben), két, illetve három hasábra 
tördelve élénkíti a folyóiratot a Krónika, a 
Téka és a Tallózás, tartalmilag is sok újat 
hozva. Külön sajtótörténeti tanulmány 
tárgya lehetne például a Krónika fejlő
dése, színesedése, szerepe az információs 
korlátok áttörésében; nemzetközi konfe
renciákról lehet itt hírt adni (külföldi for
rások alapján), „nem sorsdöntő” politikai, 
ám jelentős kulturális, tudományos ha
zai eseményekről készülhetnek beszámo
lók. A Téka- és Krónika-írásba több külső 
munkatárs szállhat be (nincsenek aláírt 
szövegek, tehát a belső emberek mellett
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a külső „gyanúsak”, esetleg éppen csak 
megtűrtek sűrűn szerepelhetnek köz
léseikkel ezekben a rovatokban). A bör
tönből nemrég szabadult, Bukarestben 
(kényszerlakhelyen) élő Páskándi Géza 
egymás után érkező levelei -  postai bo
rítékban vagy vonalas, sima füzetlapok
ra firkantott, küldönccel eljuttatott so
rai -  tanúskodnak a mindkét fél számára 
előnyös szolgáltatásról. Egyiket így kez
di: „Lajoskám, jelentkezik ismét a Téka 
klasszikusa”, egy másikat pedig köszö
nettel, jelezve, hogy „a téka-pénzt meg
kaptam”; az év vége felé viszont azt ír
ja: „A »téka« egyelőre nem esik kezem 
ügyébe” — amiből következtetni lehet, 
hogy addig küldte a rövid könyvismerte
tőket, folyamatosan. (Az új könyvekhez 
való hozzáférését segítette börtön utáni 
munkahelye, a „Könyvet postán” raktá
ra. Föltehetőleg Majtényi Erik, a főváro
si író-barát segíthetett Gézának az állás 
megszerzésében, vagy legalábbis talál
koztak időnként a bukaresti könyvrak
tárban; erre a kapcsolódásra következ
tethetünk Majtényi Korunk-beli, a posta 
könyvküldeményekről szóló jegyzetéből, 
1964 januárjában.). A zenész László 
Ferenc nekem írt leveleiben nem talá
lok ugyan utalást kulturális-informáci
ós szolgálatunkra, a zenei tárgyú kró
nikák és tékák szerzőségét mégis neki 
tulajdonítom -  az aláírt jegyzetek és na
gyobb tanulmányok melléktermékeként, 
a folyóiratot ezzel is támogatva; ő min
den vonatkozásban alapmunkatársnak 
számított már, onnan Nagyszebenből, 
elviselhető száműzetése helyéről. (Ide 
is kívánkozik legalább rövid zárójel: az 
Erdélyi fiatalok egykori szerkesztőjének, 
a Farkas utcai református volt esperes
nek, a Duna-csatornától több év után ha
zatért László Dezsőnek a fia — nekem el
ső elemitől osztálytársam és jó barátom
— apjával együtt, apja miatt megfigye
lés alatt állott. A szerkesztőség fő besú
gója, Aczel már 1961 decemberében je
lenti, hogy én szerkesztői minőségemben 
László V. Ferencnél jártam  Szebenben, 
és ott találkoztam az ismert nacionalis
ta, irredenta, továbbra is püspökségre 
törő László Dezsővel.) Krónika-, Téka-, 
TaZZózás-munkatárs lehetett már ek
kor egy másik „börtöntöltelék”, az iroda
lomtörténész Dávid Gyula — ekkoriban 
még vízvezetékszerelő-segéd. No meg az 
orosz nyelv- és irodalomszakot végzett 
Bölöni Sándor, Nagyváradról; ő szintén 
a megfigyeltek, az én „ismert nacionalis
ta” barátaim közé tartozott, még bolya- 
is diák korából. És persze mi, belsősök 
ugyancsak szorgalmasan gyártottuk a 
rövid tájékoztatókat. (Feltételezem, hogy 
Balogh Edgártól származik, 1964 feb
ruárjából, az én írástól -  emberig című 
Forrás-kötetem ilyen kategóriákkal tör
ténő hivatalosítása: „A Forrás-sorozat fi
atal irodalombírálónkat mutatja be, aki 
szerint a korszerű tudományos világné
zet, a természettudományos életérzés és 
a művelt kifejezés egymástól elválaszt
hatatlan irodalmi követelmény. A kötet
be foglalt bátor kritikai elemzések hazai 
és világirodalmi pásztázásban mutatják 
be esztétikum és társadalmi erkölcs ösz- 
szefüggését.”)
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SEBESTYÉN MIHÁLY

Szakszerű  hangápolás
Célszerű lenne esetleg utánanézni, 

pontosan kitől, mikor és mi hangzott 
el, mert egyértelmű, hogy a csupasz 
tények ismeretében, néhány elkapott 
félmondatra ugrottak rá oly bőszen 
azok a...

És az sem volna értelmetlen, ha 
kideríthetnénk, honnan szárm az
nak azok a bekeményített félmonda
tok (idézetek?!), töredékek, elszólások  
vagy micsodák, amelyekre Ön is h i
vatkozik.

De sajnos nem tudjuk.
Semmi megbízható alkatrésznek, 

nyomelemnek, félreértésnek (pláné 
félretekintésnek, sanda labdázásnak, 
kerítésszaggatásnak), vitatható ere
detnek nem vagyunk birtokában; sen
ki nem tette be az udvarunkra, mint 
egy megőrzésre szánt kopott biciklit, 
akár egy csomagot az ismerős trafik
ba, hogy aztán sietve távozzunk és so
ha vissza ne térjünk. Akár egy elha
gyott temetői parcellasor a Lombos 
utcai sírkertben (ahol a halottak ha
lottainak és elevenen m egégetett hoz
zátartozóiknak nincsen sírjuk); akár 
egy lezárt boríték, amelyért senki 
nem jött. Évekig őrizzük, minden köl
tözéskor m agunkkal visszük, odább 
tologatják az egymásra haragvó nem
zedékek. De fel nem bontanák, tiszte
letben tartják az „örökhagyó” akara
tát, titkát, szégyenét. Akár..., akár a 
világ végéig...

Találgatásokra vagyunk ítélve, té- 
velygő-tapogatózó sejtésekre, gya
núsításokra fanyalodnánk egyéb bi
zonyosság hiányában. Azt a dolgot 
mellékesen mondták-e avagy szándé
kolt volt?

Persze, hogy szándékos volt. 
Micsoda m arhaság feltételezni, hogy 
úgy mondta ki az illető (használ
juk jobb híján ezt a rohadék szót, ezt 
a nemtelen, minden pórusából gya
núsítást lehelő, rendőrségi szobák
ból kilopott rongyos fedőnevet), hogy 
akaratán kívül csúszott ki a száján 
egy egész fenyegetés/jóslat vagy an
nak töredékekben parázsló szándéka. 
Persze, hogy az ember kiköpi a füs
tölgő szavakat, nem forgatja a nyelve 
egész felületén. Összeégne a szájpad
lása, megpörkölődne a nyálkahártyá
ja, a nyelve. Bekormozódnának a fo
gak, felpattogzana a zománc róluk, 
ha elhallgatta volna. Joggal feltéte
lezhető. Utólagosan igazolhatatlan, 
de helytálló hipotézis.

Kicsoda? Az illető?
Az az alak. Valaki, egy embertár

sunk, egy beszélő élőlény az univer
zumból, egy elmeállapot. Nem, nem  
volt szándékomban fokozni az ism e
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retlenség súlyát, úgy mondtam, aho
gyan eszembe jutottak az egym ást 
távolról sem helyettesítő azonossá
gok, rokonértelmű kétértelm űségek.

Ráadásul m ostanában folyton elő
kerülnek rovott múltú gyűjtők, kétes 
egyének, megfigyelők, megfigyeltek, 
felbéreltek, önszorgalmú hangyász
sünök, akik szüntelenül emlékezni 
vélnek valam ire, amin ott sem vol
tak, amely nem előttük nyilatkozott 
meg; éjszakánként telefonon, távirat
ban, a világhálót vetve felénk, erről 
kérdezgetnek m egállás nélkül, sze
mérmetlenül. (Bennünket -  olyan 
irodalm iasan elkarcsúsítva.) Mintha 
nekünk valam ilyen szinten (mérték
ben, fokon, hivatalból) közünk lenne 
a kérdéses dolgozathoz, nyilatkozat
hoz, amelyet az elnök tett.

Miféle elnök? Erről eddig szó nem  
esett. És egyáltalán minek az elnöke? 
Bizonyos vagy benne, hogy nem vala
mi alacsonyabb kompetenciájú beosz
tott kotnyeleskedett, szivárogtatott 
ki felsőbb utasításra hivatali titkot?

Szóval m égis tudjátok, kitől száma- 
zik? Ezt eddig miért nem árultátok  
el, miért csak most, a vizsgálat so
rán derül ki, hogy jóval több adat, tö
redék, nyom, palim pszeszt van forga
lomban, mint ahogyan ez a vizsgálat 
előtt/elején látszott.

Szó sincs vizsgálatról, szögezi le az 
elnök. Csupán arra lennénk kíváncsi

ak, ha valóban elhangzott-é a feltéte
lezett mondat. Ha volt, van, lesz ennek 
következménye az utánunk következő 
korokra, ökotársulásokra, ipari öveze
tekre, bölcsődékre, iskolákra, nyelvi 
állapotokra?

Az elnök elnézett a fejünk fölött, 
tekintete üveges (üreges/öreges) volt, 
az ajtót bámulta, mely a hátunk mö
gött nyílott (elméletben), várta, hogy 
belép valaki kopogtatás nélkül és 
utasítást ad, miként folytatódjék a 
vizsgálatnak nem nevezhető súlyos
bító körülményekkel tarkított alku. 
Itt közbevetőleg jegyezném(/nk) meg: 
több fejünk volt ugyanis, a nélkül, 
hogy a hét-, kilenc-, tizenegy- (rend
szerint páratlan fejű) sárkányra ha- 
jaztunk volna.

Az utolsó katalán vértanú is felvo
nult a katakombákból, elkeveredett a 
tömegben; elfoglalták a szabadon ha
gyott székeket; gombaszagú ruhájuk
ból áradt az ősz, régi kirándulásokra 
em lékeztetett az egész, amikor apa 
kézenfogott bennünket és k isétál
tunk egy verőfényes őszi szombaton 
délelőtt a Körömhegyre őzlábat gyűj
teni. (Én azt gondoltam, az őzek futá
sa közben, midőn a vadász vette űző
be őket, ejtették el, hogy gyorsabban 
szaladhassanak. -  ?!!? —)

A terem falán hitünk nagyjai 
aranykeretben. Némelyik keretére 
régi poros kokárda és m űvirág is erő
sítve, az elnök hasonlót viselt a zakó
jára tűzve. Középen Lucky (Luciano, 
Luce?) de St. Bernard abbé mosoly
gott reánk.

Ettől megbátorodtunk és visszakér
deztünk: Ki volt jelen, amikor a vo
natkozott szöveg elhangzott? Atyák, 
vértanúk, járókelők, szem- és fülta
núk, az eset koronatanúja? Mikor ko
ronázták meg? Kitől kapta a koronát? 
Neki is II. Szilveszter pápa küldötte? 
Szilveszterkor? Zöld csütörtökön?

Itt csak mi kérdezhetünk, vála
szolta élesen-epésen széthasadozva  
az elnök. Ekkor vettük észre, hogy 
az elnök tükörképe lebegett m indvé
gig előttünk. Holott egész idő alatt 
egyetlen valóságos személyhez in
téztük megdöbbenésünket. Ki tudja, 
mikor tehette fel a kérdéseket, eset
leg meg sem hallotta a miénket. Még 
nem hallotta. Valószínűleg soha nem  
is játszák le előtte. Minek? Nem is va
gyunk olyan fontosak. Lehet, hogy 
az egész faggatózás arról a nyava
lyás „kérdéses” mondatról, kijelen
tésről, részletnyilatkozatról nem  
más, mint egy jól szervezett átverés. 
Átpasszíroznak m inket a hülyeség
szitán, uram!

Ne légy már olyan maradi. 
Kamerák vannak mindenüvé besze
relve, kamerák közvetítik az arco
don a rángást, az átsuhanó zavart, 
a szemedben a molekulák mozgását.
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Egyetlen mozdulatod sem marad rejt
ve. Tudod: aktába írják, hol, mikor..., 
s azt is, ki érti meg.

Az idézet pontatlan, mondta várat
lanul az egyik katalán. Már neki is 
készülődött, hogy elmondja a teljes 
és helyes verset, ahogyan egykor hal
lotta az Apolló-termében Gy-től és E- 
től.

Az lehet, hogy rögzítették, de hát
ha m egham isítva játszák vissza majd 
az egészet? -  mondtuk még mindig 
bízva az európai racionalizmusban és 
felvilágosodásban.

Túl sok a ha, jegyezte meg az elnök 
ezer részletre szétaprózva. Túl sok. 
Lehetne kevesebb. Mi lenne, ha fel
mentenének az urak a nyavalygása- 
iktól? A feleletet várjuk Önöktől.

Szétnéztünk. Senki nem akart 
m egszólalni. Az volt a külső (objek
tív, kihelyezett) figyelőnek a benyo
m ása, m intha a teremben sokan ü l
nének azok közül, akik  egykor jelen  
voltak, fontos embernek szám ítot
tak, sokak sorsa függött kevesektől. 
A világ  rendje. M intha azok tudná
nak egyet s m ást a mondat term é
szetéről, belső vízrajzáról, a hangsú
lyok domborzati viszonyairól. Többet 
annál, am it elárultak. De ezt csak  
az érzékelhette, aki szabad szem m el 
néz bennünket, a kam erák nem k é
pesek ilyen finom ságokat felfogni, 
továbbadni.

Good for You.
God with Us.
Csak semmi szigetországi fecsegés. 

Térjünk vissza az eredeti kiindulási 
ponthoz. Az ősnyelvhez.

Nem az ősködhöz? -  próbálok szel- 
lemeskedni.

Hagyd, mondja a mellettem dekko- 
ló, ezek nem értik a viccet. Ezek sem 
mit sem értenek a hely és az idő szel
leméből.

Talán nem is ebből a világból va
lók? -  kockáztatom meg gyáván, 
m integy m entséget keresve számuk
ra.

A katalán vértanúk felállnak, s fe
gyelm ezett rendben a Luciano de St. 
Bernardo képhez járulnak, térdhaj
tás, felületesen lehelt csók a kinyúj
tott jobbkézre, van akinek az ajka 
a gyűrűt érinti, mások megeléged
nek a kézfejjel, kisujjal. És távoznak. 
Büntetlenül.

Mi volt ez?, súgom oda a szom szé
domnak.

Az nem válaszol, most mit vála
szoljon, már az őzlábas históriánál is 
olyan furcsán nézett reám.

Az elnökség zenét kapcsol be, rá
szórja a fejünkre, pergő homoksze
mek, nem túl élesek. Szeptemberi 
esőszitálás. Azt gondolják, így talán  
könnyebb lesz emlékeznünk. Még azt 
is elmondjuk, amire nem is emlék
szünk.

Tévedés, nagy tévedés, mondja a fe
leségem, aki nem tudom, mikor lépett 
a terembe. Olyan halkan, m int ami
kor vajas zsem lét hoz sonkával, lelógó 
salátalevelekkel és egy negyedes á s
ványvizet. A mondat-varrodába.

Összeszalad a nyál a számban. 
Egyáltalán nem tudok arra a mon
datra gondolni, pedig az előbb szin
te emlékeztem rá. Valami elővillant. 
A mondat -  ezt tudom határozottan -  
nem tőlünk származott. A mondat -  
jut eszembe evés közben -  összefügg 
valahogyan a pusztulással, a nem lét
tel, az Istenről való elfelejtkezéssel.

Minden mindennel összefügg, te 
szi hozzá az elnök. Nem túl eredeti 
gondolat, gondolom gondolatban. Hol 
másutt?

N yugtalanság fut végig a padsoro
kon. A hátam  mögött a hetedik vagy  
nyolcadik sorban, a terem végében 
egy hang azt mondja:

„Imé, rád török...”
Egy m ásik férfi folytatja: „azt 

mondja a Seregek ura...”
Igazam volt, nem a mi monda

tunk. Hallhattad: a Seregek Ura. 
Csapataink harcban állnak, az ellen
ség, mint általában, hátrál. A győze
lemig.

„És orcádra fordítom a ruhád al
já t” -  veszi át a szót egy vinilinkabá- 
tos nő a szomszédomban.

Előttem hívatlanul feláll egy ba
rátságtalan városházi hivatalnok. 
Referál:

„És népeknek mutatom meg mezíte
lenségedet” — miközben meglazítja a 
nyakkendőjét. Verejtékezik, látszik, 
nehezére esik a közmeghallgatás. 
Nincs hozzászokva a nyilvános fellé
péshez.

Egészen váratlanul (magam előtt 
is m egm agyarázhatatlanul, hiszen  
én semmit sem adtam volna ki, nem  
ismerem az egész szöveget eleitől vé
gig, én csak később érkeztem a hely
színre, nagykabátban állva, a falhoz 
támaszkodva, lábaimat váltogatva, 
zsibbadó balkarral hallgattam: a ki
nyilatkozás már meg volt kezdődve) 
feleségem a szendvicset letéve -  ho
lott egész idő alatt eperlekvárt főzött 
be negyedik emeleti thájkonyhánk- 
ban -  befejezi az idézetet:

„...és országoknak gyalázatodat”
Ez az, mondja az elnök és elége

detten néz reánk. Ennyira biztosak  
lehettek a győzelemben, hogy előre 
felvették a végső tekintetet? Persze kí
váncsi lennék, mit kezdenek az igazság
gal. Meghamisítják?

A képernyő szilánkjai elhalványul
nak. A teremben egyszerre gyullad
nak fel a csillárok, rengeteg izzó lel
kesen adja önmagát. Az előadásnak  
vége.

A  k a ta lá n  v érta n ú k  m ég  a ru h a tá r 
ban  k ü zd en ek  az oroszlán okk al.

OLÁH ANDRÁS 

a nyolcadik napon
a nyolcadik napon Isten
almákkal dobálta meg az angyalokat
majd fölvágta ereit
vastag sugárban spriccelt a vére
rángatózva öklendezett
ám miközben sebeit
szanitécek kötözték
telített ágytála fölbillent
s a föld azóta az ég mocskában fürdik

Seherezádé
ezer és egy éjszaka telt el 
Bagdad utcái zsibongónak 
egy bolond nő' mesékkel seftel 
fűzöld szeméből kihunyt a nap

csőcselék ez: hálátlan és rút 
nem törődik régi regékkel 
fölötte sivatagi szél zúg 
a reménye homokba vész el

kopott vackán Seherezádé 
bomló elmével mélybe zuhan 
álomlidérc a királyi szándék 
mely fejeket vétet bosszúsan

részeg napok hordaléka
í.
hirtelen őszülni kezdett az ég 
a zuhogó esőben fejedre 
húzott gyékénytáskával menekültél 
kimondhatatlan nevű sikátorok 
szeszélyeit követve -  míg egymásba 
nem folyt félszeg didergésünk

2 .

szempillám súrolta arcodat 
a válasz hálás dorombolás: 
hagyd most a fényt a hiénáknak 
hagyd a részeg álmokat hagyd hogy 
mellénk csússzanak a fenyvesek 
hogy magányunkat levethessük... 
hagyd hogy tied legyek a fulladásig...

3.
a templom a semmi szélén állt:
a kertben négy sírkereszt
siratott egy színevesztett
régi világot siratott
négy meddő életet
ott álltunk mi is számkivetve
firtattuk századok üzenetét
de csak a jelen üzent
mikor találkozott kezemmel kezed

4.
a parkban csitrik fecsegtek 
kólát szürcsölve nézték a véneket 
ültünk egy pádon a fényes ég alatt 
figyeltük az idő leszakított levelét 
s amint a szökőkút pereméhez ért 
megvakult akkor az ég 
elfordultak a szégyenlős tekintetek 
s csak én maradtam ott -  kettesben veled
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Panaszkönyv
Az utóbbi időben egyre-másra jelen

nek meg az ötvenes évek erdélyi fejlemé
nyeit bemutató szakmunkák és forrás- 
kiadványok. Ezek sorába illeszkedik az 
újságíróként és történészként egyará
nt ismert Benkő Levente nemrég meg
jelent kötete, Az őszinteség két napja. A 
címben említett két nap 1956. szeptem
ber 29. és 30. -  kevesebb, mint egy hó
nappal a Romániában is nagy hullámo
kat támasztó magyarországi forradalom 
eló'tt. A Román Munkáspárt központi 
szerveinek küldöttsége, illetve a Kolozs 
Tartományi Pártbizottság néhány promi
nens személyisége ekkor hallgatták meg 
Kolozsvárott az erdélyi magyar értelmi
ségi elit párthű részének -  marosvásár
helyi és kolozsvári íróknak -  az észrevé
teleit. A tanácskozás hosszú idő után az 
első' olyan alkalom volt, amelyen az írók 
véleményüket a párt vezetése számá
ra szabadabban kifejthették. A végered
mény a megszólalóknak a hatalomhoz va
ló szoros kapcsolata ellenére valóságos 
panaszáradat lett. Ezért nevezi a kötetet 
megjelentető' Benkő Levente az eseményt 
„az őszinteség két napjának”.

Benkő nem elégszik meg a tanácsko
zás eseményeit rögzítő jegyzőkönyv köz
lésével, hanem bevezetőjében a tágabb 
történeti hátteret is felvázolja, a levéltá
ri forrás mellé pedig felsorakoztatja az 
1956. év romániai magyar irodalmi éle
tének néhány kulcsfontosságú cikkét. 
(Hiányérzetünk csak azért támad, mert 
korábbi köteteivel ellentétben éppen a 
szemtanúkkal készített interjúk marad
tak el.) Közismert tény, hogy a kor ke
let-európai enyhülésének kiindulópontja 
a szovjet kommunista párt 1956 február
jában megtartott XX. kongresszusa volt, 
amelyen Nyikita Szergejevics Hruscsov 
pártfőtitkár határozott bírálatot fogal
mazott meg a sztálini személyi kultusz- 
szál és a párton belül az éberség jegyében 
végrehajtott politikai tisztogatásokkal 
szemben. Bár Hruscsov beszéde az alap
jául szolgáló titkos jelentésből csak az 
aktuális vezetés számára kevésbé kínos 
elemeket vette át, erősen tompítva an
nak élét, így is világtörténelmi jelentő
ségűnek bizonyult. Magyarországon ez 
a momentum indította el a forradalom
hoz vezető erjedést, ez gyengítette meg 
Rákosi Mátyás politikai csoportjának ha
talmát. A Gheorghe Gheorghiu-Dej vezet
te Román Munkáspárt azonban mindent 
megtett annak érdekében, hogy saját le
gitimitását, az elmúlt évek sztálinis
ta jellegű hatalomgyakorlását megóvja 
a Hruscsov-beszéd hatásaitól. A szovjet 
pártkongresszuson résztvevő román kül
döttségtől megfontolt és tervezett lassú
sággal indult útjára az információ. Még a 
központi vezetőség is csak március végén 
kapta meg az első értesítést a moszkvai 
eseményekről, a párt tartományi szint
jén pedig csak áprilisban kezdődött meg 
a tájékoztatás. Gheorghe Gheorghiu-Dej 
pedig azt is sietett kijelenteni, hogy a 
Román Munkáspárt már a XX. kongresz-
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szus előtt leszámolt a személyi kultusz- 
szál. A pártvezetés egy kisebb csoportja 
ugyan megkísérelte a Hruscsov-beszé- 
det Dej ellen fordítani, a román főtitkár 
mégis meg tudta szilárdítani hatalmát. A 
Román Munkáspártnak végeredményben 
szinte teljesen sikerült az elképzelt me
derbe terelnie a XX. kongresszusra adott 
reakciókat, és a közép-kelet-európai tá r
sadalmi folyamatok tanulságait levonva 
a belpolitikai nyitás helyett a szigorítá
sok mellett döntött.

Az 1956 első felében tapasztalható át
meneti, később csalókának bizonyu
ló enyhülés a romániai irodalmi életben 
is jelentkezett. A korábban a sztálinis
ta propaganda egyik „zászlóshajójaként” 
ismert Alexandru Jar író több megszó
lalásában is nyíltan kritizálta a román 
irodalmi életre jellemző közvetlen párt
irányítást, a szocialista realizmus álta
la idillistának nevezett, a nehézségeket 
és hibákat vastag aranyfüsttel elfedő se
matikus irányzatát, annak gyökerét pe
dig a személyi kultuszban találta meg. 
(Helyesen, hiszen a való élet kommunista 
héroszai szülték a regények és hőskölte
mények elvileg vörös, gyakorlatilag azon
ban rózsaszín hőseit.) A zsidó származá
sú, ideológiailag igen képzett irodalmár 
szellemes és kifejezetten gúnyos nyilat
kozataitól egyenes út vezetett a pártból 
való kizárásig, az irodalmi életből való el
távolításig. Jól jellemzi a román tolifor
gatók rendkívüli óvatosságát, hogy sen
ki sem kísérelte megvédelmezni, és kis 
számú támogatója is a kötelező önkriti
kában keresett menekvést. Nagyon ér
dekes Veronica Porumbacunak Szabédi 
Lászlóval készített, 1956. május 3-án a 
román írószövetség lapjában megjelent, 
a jelen kötet függelékében is szereplő in
terjúja, amelyben az erdélyi író az iroda
lom kézi irányításától egészen hasonlóan 
nyilatkozott, mint a pártból később ki
zárt román kollégája: a funkcionárius író 
szerinte elszakadt a néptől, és önállósá
gát feladva szolgai módon igazodott a kri
tikusi-politikai elvárásokhoz.

A romániai írók 1956. június 18. és
24. között megtartott, a második ötéves 
terv irodalmi célkitűzéseit meghatáro
zó kongresszusa számolt le végleg a ro
mán írók soraiban megbúvó alkotói sza
badságvággyal. A gyűlés határozata, és 
a Gazeta literară-ban napvilágot látott, a 
kongresszus előkészítéséhez és működé
séhez kötődő egyéb dokumentumok szi
gorúan elítélték az Alexandru Jar nevé
vel fémjelzett kis csoportot. A hivatalos 
álláspont szerint az idillizmussal és se
matizmussal szemben kritikus írók a ne- 
gativizmus bűnébe estek, a hibákat túl
hangsúlyozva utat nyitottak a burzsoá 
ideológiának és a kispolgári szellemi
ségnek. A naturalistának, gőgösnek, in
dividualistának bélyegzett vétkesekkel 
szemben egyszerű és hatásos módszert 
alkalmaztak, a hivatalos retorikába át
vették Jár kritikájának néhány elemét, 
valahogy úgy, ahogy a védőoltásba is be
kerül a legyengített vírus, ám egyúttal 
túlzottnak minősítették a proletkult idő
szakot illető vádakat. A román irodalom 
eszményeként olyan „demokratikus” iro
dalmi életet tűztek ki célul, amelyben a

kritika kereteit a párt határozza meg, 
amelyben az alkotói szabadság és a köz
vetlen pártirányítás -  a költő és szigorú 
múzsája -  kéz a kézben halad, és amely 
az irányított ihlet segítségével arany bú
zakalászt mutat a szocialista realizmus 
dús televényéből kisarjadó két burján: 
a negativizmus és az idillizmus között. 
Azaz meghirdették a fából vaskarikát.

A romániai magyar írók között is akad
tak olyanok, akik aktívan hozzájárultak 
a gyeplő meghúzásához, mindenekelőtt 
Nagy István, a román írószövetség ko
lozsvári fiókjának elnöke. A kommunista 
írók idősebb nemzedékéhez tartozó alko
tó az írókongresszus számára a nemzeti 
kisebbségek irodalmáról benyújtott jelen
tésében és több cikkében teljes mellszé
lességgel kiállt a pártirányítás elve mel
lett, határozottan fellépett a magyar írók 
körében is jelentkező negativizmus ellen, 
a „formájában nemzeti, tartalmában szo
cialista” romániai magyar irodalmat pe
dig a román irodalom szerves részének 
tekintette. A hasonló román megnyilatko
zásokhoz képest mindössze az a túláradó 
hála jelentett többletet, amellyel köszö
netét mondott a Román Munkáspártnak 
a széles körű nemzetiségi jogokért, és 
egyúttal a nemzetiségi irodalom kibon
takozásához nyújtott pótolhatatlan se
gítségért. Nagy István mellé Gyom, amit 
irtani kell című emlékezetes cikkével fel
sorakozott a szintén az idősebb generá
cióhoz tartozó Kovács György is. A ma
rosvásárhelyi író azt a negativizmust 
nevezte gyomnak, amely Nagy István íté
lete szerint a fiatal magyar írók körében 
is felütötte fejét, de aligha csodálkozha
tunk rajta, hogy sokan konkrétabb jelen
tést tulajdonítottak az imperatívusznak. 
Kovács választ nem is feltételező harci
as írásában elítélte azt a két fiatal kri
tikust, a kolozsvári Földes Györgyöt és 
a marosvásárhelyi Gálfalvi Zsoltot, akik 
a negativizmus veszélyét nem látták fe
nyegetőnek, majd habozás nélkül nacio
nalista jelzővel illette a baloldali mozga
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lom nagy öregjét, Balogh Edgárt és Bábi 
Tibor felvidéki magyar költőt. Kovács 
mellett az Igaz Szó több más munkatársa 
is sűrűn sütötte ezt a billogot pályatársa
ira. A magyar értelmiség belharcában a 
nacionalizmus a negativizmus megfelelő- 
jévé vált.

Az erdélyi magyar írók többsége -  köz
tük a párttagok nagy része is -  azonban 
nem osztotta a fenti dogmatikus nézete
ket. Benkó' Levente bevezető tanulmá
nyában levéltári források alapján feltár
ja, hogy az 1956. év elejétől a magyar 
értelmiség körében, sőt az egész erdélyi 
magyar társadalomban világosan kita
pintható volt az elégedetlenség, amelynek 
hátterében mindenekelőtt a nemzetisé
gi jogok sorozatos megsértése állt. Igaz, 
a kincses város nagy üzemeinek párta- 
lapszervezeti gyűlésein ritkán hangzott 
el kritika, ám mindenki tudta, hogy ez 
nem az elégedettség, hanem a remény- 
vesztettség és a félelem jele. A magyar 
szempontból fontos kolozsvári kulturális 
intézmények szeptemberben megtartott 
alapszervezeti gyűlései pedig már éles 
vitákat hoztak, megelőlegezve az 1956. 
szeptember 29-30-án tartott tanácsko
zás fejleményeit,

A forrás kiadója is csak feltételezések
re hagyatkozik azzal kapcsolatban, hogy 
a magyar írókkal rendezett őszi talál
kozóra miért került sor. Benkő szerint a 
pártvezetés talán így akarta kiengedni 
az erdélyi értelmiségben egy évtized alatt 
felgyülemlett gőzt. Véleményünk szerint 
a tanácskozás összehívásában az is sze
repet játszhatott, hogy a párt ki akarta 
puhatolni az írók, szerkesztők hangula
tát, megbízhatóságát, a kultúrpolitikai 
szigorhoz való viszonyukat. Bizonyosan 
arra is kiváncsiak voltak, hogy milyen el
lenállást tanúsítanak majd az egyre in
kább nacionalista színezetű belpolitikai 
törekvésekkel szemben. Nagyon jó lett 
volna a történésznek tisztáznia (és a nap
jainkban is élő néhány szemtanú segítsé
gével esetleg nyílt volna erre esély), hogy 
milyen formában történt a meghívás, és 
hogy megjelölték-e előzetesen a tanácsko
zás témáját. Ráadásul a gyűlés menetét 
rögzítő jegyzőkönyv, az írásban beadott 
hozzászólásokat leszámítva, nyilvánva
lóan hiányos. Több résztvevő -  például 
Sütő András -  beszédét pedig csak váz
latosan közli. Valószínűleg már a gépelt 
jegyzőkönyv alapjául szolgáló gyors
írásos feljegyzések is sok rövidítést, ki
hagyást tartalmaztak. Benkő Levente 
szerint az erősebb mondatok élét tom
píthatták is. Érdemes felsorolni néhá
nyat a nagy hiányok közül: nem maradt 
fenn Nagy Istvánnak a gyűlést meg
nyitó, feltehetően a kongresszusi jelen
tés szellemében fogant beszéde, a zsidó 
származású Szilágyi András gondolatai
ból kihagyták a speciálisan a zsidóságra 
vonatkozó elemeket, végül a legtöbb eset
ben kimaradtak a felszólalásokat követő 
szóbeli megjegyzések. Csehi Gyula beszé
déből az is világos, hogy több résztvevő' 
szavait közbekiabálások szakították meg, 
amelyek szintén nem szerepelnek a jegy
zőkönyvben. Nagyon fontos azt észben 
tartanunk, hogy az írók és a párt kolozs
vári tanácskozása zárt ajtók mögött zaj

lott. A magyarországi Petőfi-kör hasonló
an kritikus hangvételű, szintén baloldali 
értelmiségieket felvonultató üléseivel el
lentétben egyáltalán nem kapott nyilvá
nosságot. Jelentősége tehát igazán csak 
az utókor szemszögéből mutatkozik meg.

A párt részéről taktikai engedmény le
hetett az, hogy helyszínként a magyar 
nacionalizmus tűzfészkének tekintett 
Kolozsvárt választották, és az is, hogy az 
írók felszólalásai -  nyilvánvalóan tolmá
csolással -  magyarul hangozhattak el. Az 
pedig a történelem kegye, hogy a harminc- 
három író, költő és szerkesztő vélemény- 
nyilvánítására egyáltalán sor kerülhetett, 
hiszen a magyarországi forradalom után 
ilyen kritikus megjegyzések már nem ma
radtak volna büntetlenül.

Mi ellen irányult a résztvevők kritiká
ja? Ahogy az minden kor értelmiségi sze
replői közt szokásos, részben egymás el
len. A szavaknak azonban különös súlyt 
adott a párt képviselőinek jelenléte, és a 
kommunista hatalomnak az irodalmárok 
belharcába való rendszeres bevonása, a 
megszokott kakasviadal így egymás besá- 
rozásával is bővült. Természetesen kiraj
zolódik a felszólalásokból az ötvenes évek 
erdélyi irodalmi életének nagy törésvo
nala, az 1953-ban Marosvásárhelyen lét
rehozott Igaz Szó és a valamivel kevésbé 
vonalas kolozsvári Utunk szembenállása. 
Egyértelmű, hogy az előbbi lap fiatal és 
karrierista főszerkesztője, Hajdú Győző 
iránt bátyján, az író Hajdú Zoltánon és 
néhány munkatársán kívül mindenki 
mély utálattal viseltetett, ám az is kide
rül, hogy néhányan az Utunk főszerkesz
tőjével, Sőni Pállal sem voltak elégedet
tek. Több ízben, néha bocsánatkérések 
kíséretében, előkerültek a múltban egy
más ellen elkövetett vétkek is.

A gyűlésen nem az írókongresszust 
meghatározó tematika, a szocialista iro
dalom jellege és a pártirányítás szere
pe játszotta a főszerepet (ezek elvi jelleg
gel csak Földes László és Horváth István 
megszólalásaiban kerültek elő, mégpe
dig a hivatalos állásponttól erősen eltérő 
szemszögből), hanem a romániai magyar
ság kulturális élete. A könyv- és folyóirat
kiadás nehézségeitől, a kétnyelvű fel
iratok hiányától, és irodalomszervezési 
kérdésektől azonban a legtöbb résztve
vő hamar eljutott a sokkal általánosabb 
problémákig. A kolozsváriak közül töb
ben szóvá tették a szakmunkásoktól meg
követelt román nyelvvizsga igazságtalan 
voltát, az iskolai diszkriminációt és a ro
mán nacionalizmus más megnyilvánulá
sait. A paraszti származású írók pedig 
általában megemlékeztek a kollektivizá
lás során elkövetett erőszakoskodásokról 
és hibákról. A világháború előtt is aktív 
mozgalmárok szóvá tették számos ré
gi elvtárs, munkások és írók érthetetlen 
meghurcolását. A sok kisebb-nagyobb pa
naszból kirajzolódik a romániai magyar
ság sérelmeinek teljes térképe, ám arra 
senki sem vette a bátorságot, hogy ma
gát a pártot vagy annak szerveit kritizál
ja, az általános jelenségeket is a „túlka
pás” ma is használatos eufemizmusába 
burkolták, és egyes személyek tudatlan
ságához, rosszindulatához kapcsolták. 
Egyértelmű, hogy megnyilvánulásaik

őszinteségének erős korlátokat szabott a 
mozgalmi szocializáció és a logikus kö
vetkeztetések levonásától való félelem.

Egyetlen kivétel talán mégis akad: az a 
hívő marxista Szabédi László, aki írásban 
is benyújtott hozzászólásában valóban 
őszintén beszél a nyelvhasználat korlátá
iról, a román írószövetségen belül külön 
magyar tagozatot akar, az Akadémia ke
reteiből általában kiszoruló magyar tu
dósok számára pedig külön ernyőszerve- 
zetet. A sérelmek hátterében ő „román 
nacionalista erőket” sejt, amelyek az ál
lamosítást románosításként fogják fel. 
Beszédének már a felütése is egészen ke
mény, és később sem fukarkodik az éles és 
találó megfogalmazásokkal. Nagyon jel
lemző, hogy a legtöbb megszólalóval ellen
tétben a romániai magyar kisebbség kap
csán nem a nemzetiség, hanem a nemzet 
kifejezést használja, a politikai nemzet ro
mán felfogásával is szembemenve. Nem 
tagadhatjuk annak a Szilágyi Andrásnak 
a bátorságát sem, aki a kritikus megjegy
zések sorát megnyitotta. Természetesen 
több példa akad a szervilis magatartás
ra is, Nagy István mellett Hajdú Zoltán és 
Papp Ferenc sem merészkedett messzire a 
kanonizált állásponttól.

A központi vezetőség, illetve a tarto
mányi pártbizottság képviselőinek telje
sen semmitmondó záró szavaiból világos, 
hogy a panaszok süket fülekre találtak. 
A kritikákra csak egészen felszínesen re
agáltak, keveset ígértek, és talán ellen
szenvükben megerősödve távoztak. Az 
„őszinteség két napja” tehát érdemi kö
vetkezmények nélküli két nap maradt, és 
bár a tanácskozás valóban a szabad vé
leménynyilvánítás ritka ünnepe volt, az 
őszinteség hangját szordínó tompította. 
A jegyzőkönyv azonban vitathatatlanul 
egy kor kulcsfontosságú dokumentuma, 
amely Benkő Levente kitűnő forráskiad
ványa révén most talán megkapja a régó
ta megérdemelt nyilvánosságot.

Benkő Levente: A z  ő s z in te sé g  
k é t  n a p ja  -  1956. s ze p te m b e r  2 9 -3 0 . 
E rd é ly i m a g y a r  é r te lm isé g ie k  1956  
őszén . Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 
2007.
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Rózsa Sándor a Harleyt ugratja
Többször olvastam a nemrég-múltban, 

hogy a magyar nem ért a műfajfilmhez. 
Akadt olyan múvi-agyveló', aki meg is 
mondta: csáljon a magyar inkább olyan 
filmeket, mint Tarr Béla, mert az a ziga- 
zi Hunicum, meg Mű-vészet, meg csupa 
illyen (kérem a korrektort, ne javítson 
bele, Fülig Jimmy-s átirat ez). Persze a 
felületes figyelő bedől. Elég, ha elolvas
sa a Himnuszt. Vagy belenéz a magyar 
történelembe, és látja, hogy 1526-ot kö
vetően a nagy fordulópontokat csupa 
katasztrófa, nyomorúság, sorscsapás 
jelöli. Majdnem-majdnem antik tragé
dia. Honnan jöhetne hát az erő a rend
be vetett hithez? Ami, ugye, a műfajfilm 
egyik alapvető eleme, legyen az hor
ror vagy krimi vagy thriller vagy fanta
sy vagy eastern vagy bármi. Pedig, ha 
belegondolunk, lett volna esély. Az el
nyomott népek (vizuális) kultúrájában 
előbb-utóbb felüti a fejét például a bosz- 
szúfilm. Van erre példa, ma
gyar is. De inkább irodalmi. A 
népmesékről nem is beszélek.
De ott vannak például Móricz 
Rózsa Sándor-regényei, külö
nösen az Összevonja a szem
öldökét. Remek trash cím ez.
A Lovát ugratja is az, viszont 
a második regény inkább ido
mul a címhez. Nem véletlen, 
hogy éppen ezzel elégedetlen 
az utókor. Történelmietlennek, 
széttördeltnek, panelnek mi
nősítik. Még maga Móricz is 
elégedetlen volt vele. Na ja, a 
hungár alkotók elsöprő több
sége mindig is icipicit sznob 
volt ahhoz (kapásból három, 
idevágó kivétel jut eszembe, 
kronológiában Aszlányi, Rejtő,
Lőrincz L. László, de azért több is van), 
hogy merjen. Talán a hagyomány az oka 
ennek, talán nem, ezt firtassák okosabb 
fejek. Viszont tény -  a filmhez vissza
vágva —, hogy a magyar mozgókép törté
nete nem bővelkedik jó műfajfilmekben, 
és ha akad is bátor ember, többnyire fél 
nem művészkedni. Vonatkozik ez Antal 
Nimród Kontrolljára vagy Gigor Attila A 
nyomozójára is. Bár Antal esetében elég 
volt a félmunka egy Predatorsra. Amit 
korrektül meg is csinált. Elképzelhető, 
hogy a műfaji felszabaduláshoz szükség 
van Amerikára. (Bár ez csak kósza sej
tés.) Ahol nincs ezeréves határ, viszont 
sznobéria sincs föltétlenül. Legalábbis 
azokban a bugyrokban, amelyek példá
ul Robert Rodriguez legújabb trasherjét, 
a Machetét is kitermelték. Tradíció per
sze van, és ha a magyar és amerikai ha
gyomány arányait tekintetbe vesszük, 
akár ottani szemmel nagy múltúnak is 
lehet nevezni. Lásd a 60-as évek trash- 
filmjeit, élen Francóval meg Romeróval 
(hm, ezek is mind „latinók”), hogy csak 
két példát említsek.

A Machete első ránézésre mexploi- 
tation film. Vagyis nyakon ragad egy 
problémát, a mexikói bevándorlókét, és

nyakló nélkül kizsákmányolja, a primér 
szórakoztatás céljából. A tények kedvé
ért: van egy zsellér (Machete), aki ko
rábban csendőr volt, egy gonosz báró el
pusztította a családját, és (film)idővel 
a nép hősévé, főforradalmárrá válik, 
Harley Davidsonját ugratja, legyőzi a go
nosz, xenofób és nagyon WASP (azaz fe
hér, angolszász, protestáns) burzsujokat, 
majd kilovagol a filmből, ölében szerel
me, övében kése. Nagyjából ennyi. És 
akkor. Nem értek egyet Rodriguez azon 
kritikusaival, akik kijelentik, a filmnek 
igenis van politikai üzenete. Persze bele 
lehet magyarázni, hogyne. Ott van pél
dául a két kiváló fizetett hirdetés. Az 
egyik csótányokhoz hasonlítja a mexikó
iakat, a másik egy bérgyilkost reklámoz, 
a szent cél érdekében. (De tényleg, vér- 
forralóan imádnivaló!) A néző, kritikus, 
politikus, emberjogi vátesz ebben a hely
zetben úgy lép fel, mint manipulátor. Ha

libsi, akkor zászlóra tűzi, mondván, hogy 
az amerikai kormány még mindig nem 
elég toleráns a bevándorlókkal szem
ben. A konzi tajtékzó szájjal követeli azt 
a bizonyos elektromos kerítést, amely el
len a Machete Rózsa Sándora tűzzel-vas- 
sal harcol. De aki ezt teszi, sznob. Ezek 
a filmek nem erről szólnak, kérem tisz
telettel. Sőt, Rodriguez és infantilis kre
átorbandája röhög az egészen. Beszélj, 
bolond, ha komolyan veszed. Lényegében 
a manipulátor manipulálásáról van szó. 
A rendező úgy tesz, mintha... és ez az 
ilyen típusú filmek lényege. És akkor 
engedd meg, nyájas Olvasó, hogy beve
zessek egy terminust. Snobsploitation. 
A mindenféle exploitation filmek gyűjtő
neveként ajánlanám. Mert ha bárki né
ző, amolyan értőként, belekotor ezekbe 
a filmekbe, többlettartalmakat, rejtett 
üzeneteket keresve, Jézust vagy Sátánt 
kiáltva, elveszett.

Azokkal sem értek föltétlenül egyet, 
akik felróják Rodrigueznek, hogy valójá
ban nem tud történeteket mesélni. Való 
igaz: amint leáll az eszelős pörgés, a má- 
sodpercenként-négy-hulla típusú akció, a 
Rodriguez-filmek általában leülnek. Na 
persze, mert meg kell magyarázni, hogy

miért történt a kurrens miniholokauszt. 
Valóban vicces, amikor Machete he
lyett (aki lakonikusan kijelenti: Machete 
don’t talk!) az éppen élő figura, mintegy 
kibeszélve a filmből, összeférceli a néző 
számára a hellyel-közzel koherens szto
rit. Ugyanakkor lélegezni engedi a nézőt 
a következő vérfürdő előtt. Ugyanakkor 
időt ad a nézőnek, hogy felfedezze (már 
ha egyáltalán látott elő-mozgóképet) az 
átlátásokat, és örüljön ennen műveltsé
gének. Ha végigmegyünk a rodriguezi 
életművön, a Mariachitól a Grindhouse- 
ig, ugyanez a séma dereng fel a sár- 
és-vér-és-játék mögül. Nem állítom 
határozottan, hogy Rodriguez TUD tör
ténetet mesélni, úgy, ahogy az példá
ul Egri Lajos vonatkozó alapművében le 
vagyon írva. Nem is állíthatom, hiszen 
tudomásom szerint még egy olyan filmet 
sem csinált, ami meg ne bukna Lajos bá

tyánk iskolájában. Ha megné
zünk pár Rodriguez-opuszt, 
kiderül, hogy rendkívül erős, 
ám nagyon rövid jelenetek so
rából állnak, egy pongyolán 
megalkotott nagy dram atur
giai roncsgerincen. Viszont 
határozottan állítom, hogy 
igenis képes élő mozgóké
pet teremteni. A hogyan nem 
érdekel, ha egyszer tudom, 
hogy milyen bugyorból érke
zett. Mondják, Tarantino és 
Rodriguez kisajátítja az exp
loitation filmek hagyományát. 
Egy frászt. Csinálják ezt so
kan, és csinálhatja bárki, aki 
úgy érzi, ki tudja vonni ma
gát a sznobéria bűvköréből. 
Ami csak látszólag könnyű. 
Hiszen bármi többletjelenté

sű, mélytartalmat sejtető elem szétron
csolja a lényeget. Tehát szétroncsolan
dó. Azt hiszem, ezért nem állnak össze 
Rodriguez filmjei. Mert mihelyst valami 
súlyos fenyegeti a „szemetet”, azonnal 
zúzdába kerül. Egy olyan narrációval ál
lunk szemben, amely felfalja önmagát. 
Persze lehet, hogy tévedek, és Rodriguez 
rajtam is röhögne. Már ha tudna magya
rul, és olvasná ezt a szöveget.

Ami pedig az innen nézve határon tú
li magyarokat illeti, addig nem fognak jó 
műfajfilmeket csinálni, amíg a történe
teiket féltik az önpusztítástól. Bár ezért 
talán a magyar filmfinanszírozási rend
szer is okolható. Ahol Tarr Béla-klónok 
ülnek. De hátha tényleg eljön majd a 
Wajna-korszak, és akkor...

Machete, színes amerikai film, 2010, 
105 perc. Rendező: Ethan Maniquis, 
Robert Rodriguez. Operatőr: Jimmy 
Lindsey. Vágó: Rebecca Rodriguez. Zene: 
John Debney. Szereplők: Danny Trejo, 
Jessica Alba, Michelle Rodriguez, Steven 
Seagal, Robert De Niro, Lindsay Lohan, 
Cheech Marin, Don Johnson.
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[...] A II. világháború után „irodalmunk úgy is néz

hető, mint a szellem szabadságharcának művészi meg
nyilatkozása”, véli Görömbei András. Czeslaw Milosz 
szerint a közép-európai irodalmak legszembetűnőbb 
sajátossága a történelem állandó jelenléte. Valóban így 
van, ezért mutat eltérést a korban a nyelv problémája 
Nyugaton és nálunk, ezért lehet némileg más az abszur
ditás megjelenítése mifelénk, s alakulhatott ki a beszéd- 
ellenbeszéd rendszere. Magam irodalmunk legutóbbi bő 
fél évszázados történetének lényegi mozgatóját az azo
nosság mibenlétének kifejezésére irányuló két párhuza
mos, egymással gyakran érintkező hagyománytörténés 
alternativitásában, vitájában látom. Az egyik vonulat az 
archaizáláshoz, a múlthoz, a folklórhoz, a remitologizá- 
cióhoz való fordulás, a „tiszta forrás" keresése, a bartó
ki modell megalkotása, a kulturális válságérzékelésre 
adott karakteres válasz, amely a történelmi léthelyzetre 
irányuló reflexión keresztül próbál megújulást keresni a 
régiségből és a históriai múltból, a sajátosság új közös
ségi megalapozását létrehozva. Jellegzetes vonása a sa
ját kollektív hagyományból való szellemi táplálkozás. Itt 
a népi kultúra mélyén, a mítoszokban, a történelemben a 
sajátosság és az egyetemesség összetartozásának élmé
nye a domináns elv. A sorsból, a sajátosból nézve mutat
kozik meg az általános mibenléte, s az idegen elem jel
lemzően megtermékenyítő hatású, asszimilált. (Érdemes 
idézni e helyen Nagy Gábor megállapítását, mely szerint 
a hagyományközösségi paradigma máig nem szakadt 
meg: „Módosulva bár, de tovább él Ady, József Attila élet
művében, majd Illyés Gyula és Nagy László ösztönző pél
dája révén számos költő művészetében egészen napjain
kig.”) A másik tendencia a személyesség nézőpontjából 
egy elvontabb -  olykor nyíltabban teoretizáló -, a létezés 
általánosabb, a konkrét történelmi valóságtól eltávolított 
perspektívájában fejezi ki valóságfelfogását vagy eseten
ként krízistudatát. Itt a léthez való viszony a maga el- 
határoltságában, a kollektív vonatkozási rendszerekből 
kiszakítottan tárul föl. Az általánoshoz képest a konk
rét mindig másodlagos, a történelmi idő elfedi az egyete
mes lényegit. Az ontológiai természetű problémalátás az 
egyéni önszemlélet paradoxonokban való felfogása mel
lett a közösségi tudásformákat hordozó, nagy struktúrák 
lecserélését szorgalmazza. A közösségi identitás miben
létének olyasfajta átalakítását, amely a nemzet helyett 
a szabad választás által megszülető, különböző érdeklő
désű, célú közösségek hálózatában, a kiscsoportok mát
rixában véli azt felfedezni. A kétirányú tájékozódáshoz 
az idők folyamán az irodalom eltérő kulturális funkciók
hoz való társítása kapcsolódott. A nemzeti tudat hordo
zója és megszólaltatója egyrészről, egyéni önkifejezés és 
kiscsoportos kulturális önfelmutatás, illetve a metafizi
ka-kritika ellenkultúrájának tudományos reprezentáció
ja másrészről.

A feladat előttünk áll: ennek a széthulló rendszer
nek hagyományai által egymáshoz illő elemeit kelle
ne ismét összerakni! S látnunk kell a helyzet sajátos
ságát is. A nemzeti irodalomszemlélet hasonló gonddal 
küzd, mint a demokrácia elmélete. Önmagába kell ol
vasztania saját radikális kritikáját, netalán tagadását 
is, abból a belátásból táplálkozva, hogy a nemzeti elv el
vetésével szemben alakul annak újbóli megerősítése. 
Azonosságtudatunknak ez is természetes része.

Befejezésül útravalónak csomagolom Pannenberg gon
dolatait: a lét nem saját magában van megalapozva, nem 
birtoklás, hanem részesedés, az önazonosság nem magá
ért való közvetlenség. Több.

PAPP ENDRE: A n e m ze ti i r o d a lo m sz e m lé le tr ő l  
-  egy iro d a lo m tö r té n e tb e n  rem én yk ed ve . H IT E L, 
2010. szeptember.
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ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK
Szűkül, szürkül - a Világ?

„Jaj istenem a világ / kinek 
szoros kinek tág / jaj de szoros a 
világ / csontig hatol velőt vág / 
hogy kitágul a világ / ha egyszer 
jobb időt lát.” Szilágyi Domokos 
Bartók Amerikában c. versének 
szép, igaz szavai zengnek tuda
tomban, szívemben. Mert na
gyon várom, várjuk, hogy a vi
lág egyszr jobb időket érjen meg, 
hogy ne fonódjék körénk szoros 
hurokként. Egyre csak várunk 
és a világ egyre szőkébb köröket 
„rajzol” életünk köré. Mindenből 
egyre több lesz. Több az autó, 
a gép, az információ és a többi 
ezernyi dolog, és mi mind keve
sebb helyet kapunk éppen miat
tuk ebben a világban. Ezernyi 
zene szól, és szinte fulladozunk 
a kavargó, zavaros áradatban, 
szívesen kiúsznánk a partra egy 
kis lelki-testi pihenőre. De hol is 
van az a part, egyáltalán, van- 
e parti

A szűküléssel együtt jár a be- 
szürkülés is. Pedig pont az el
lenkezőjét keresi a világ: a 
színek eldorádóját, a DESIGN
POMPÁT. A minap autóban ülve 
néztem az elsuhanó kertek vi
rágait. A szép, őszi napsütésben 
minden szín kivirult. De meg
pillantottam a távolban egy fel
tűnően színpompás kerti szög
letet is. Amikor közel értem a 
SZÍNEKHEZ, akkor döbbentem 
csak meg igazán: négy-öt motor
bicikli (színesek) voltak egymás
ba „tolva”, mint egy csokor gyö
nyörű virág. íme -  gondoltam -, 
színes a világ. De a színek mö
gött kellemetlen benzingőz sza
gát érezni, a kipufogó-dobok za
varó hangját hallani és ezek 
már a szürke hétköznapok emlé
két idézik fel számunkra. A szí
nes látvány vajon felejteti-e ve
lünk a mögötte felsejlő szürke 
„semmit”?

Mindennel így vagyunk: a szí
nes külső mögött egyre szűkebb, 
szürkébb világ vesz bennünket 
körül. Mit tesz, mit tehet ilyen
kor (ilyen korban!) az Ember? 
Megpróbál befele fordulni; ön
magában is, a világ dolgaiban 
is. A muzsikus a zenében keresi 
a mélység titkait, felfedezni va
lóit. Rég elfeledettnek hitt dol
gokat kutatnak fel. A zenei his
torizmus áramlatát éppen ez a 
befele-fordulásunk hozta létre 
és egyben élteti is. A kis barokk 
mesterek reneszánszát követő
en Bruckner, majd Mahler szim
fóniáiban kerestük az elfeledett 
mélységeket azzal a jelszóval: 
hogyha kint szoros és szürke a 
világ, legalább bennünk tágul

jon ki és színesedjék ezerfényű
vé.

Mostanában láttam egy rend
kívüli Falstaff-előadást tv-felvé- 
telről. Verdi késői remekműve 
az Otellóval együtt a ritkábban 
felhangzó művek közül való. 
Előadástechnikailag sem köny- 
nyű mű. A rendezőnek sem köny- 
nyíti meg a dolgát, hát még 
a színészekét. Ezen a glynd- 
ebourni fesztiválon a londoni 
Filharmonikusok pazar zeneka
ri játékával egy nagyszerű szín
padi változat született meg. Első 
látásra nagyon furcsának tűnik 
minden: a színpadkép gyerek
rajzokra emlékeztető egyszerű
sége, szándékolt elnagyoltsága, 
a kosztümök „összevisszasá
ga”. a sok(k)féle pantomim-tréfa. 
Először csak belepillantottam 
a felvételbe, és máris félretet
tem. Másodszorra hosszasabban 
voltam kénytelen belemerül
ni vendégeim kedvéért. És ak
kor döbbentem rá, hogy a külső 
„egyszerűség” mögött a legszí
nesebb, legfantáziadúsabb elő
adást látom, amit valaha csak 
láttamaFalstaff-változatokhosz- 
szú sorában.

A két-három alapszínre „má
zolt” kisvárosi ház a sok zöld 
(mű)fejes-salátával az előkert- 
ben egyszerre mozgatta meg 
bennem a gyerekkori emléke
ket és a mindenben valami ér
telmet kereső érettkori értelme
met. így volt ezzel a közönség is. 
Amikor Falstaff felcseréli utcai 
ruháját rövidnadrágra, a tekin
télyes zakó folytatásaként, har
sány nevetés söpört végig a ter
men. Úgyszintén, amikor a „víg 
nők” hírvivője katonai egyen
ruhában keresi meg Falstaffot 
a fogadóban, aki éppen a lá
bát áztatta előtte egy lavórban. 
Ötletek, tréfák sokasága készte
ti a hallgatóságot minduntalan 
nevetésre. Ilyen színes vígope
rai előadást ritkán látni-hal- 
lani. Elgondolkoztam: miért is 
jönnek létre az ilyen szupernó
va- előadásoki Miért ez a hatal
mas igyekezet a mindent bera
gyogó színekért, a tökéletesnél 
is tökéletesebb zenei megszólal
tatásért, a szinte a végletekig 
vitt színpadi játék kifejezésbe
li tündökléséért? Mert ellensú
lyozni szeretnénk a mind jobban 
kiürülő világunk szürkeségét, 
beszűkülését. Szilágyi Domokos 
szavaival: „Ki szűknek érzi a 
mindenséget: teremt.”
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HELIKON

HOL-
A Kárpát-medencei magyar irodalmi 

folyóiratok találkozója jegyében szervezte 
meg idei, kilencedik írótáborát az Erdélyi 
Magyar írók Ligája (E-MIL) a három
széki Árkoson, szeptember 9. és 12. kö
zött. A tábor nyitányaként bemutatkozott 
a Bárka, Együtt, Helikon, Hitel, Irodalmi 
Jelen, Kortárs, Korunk, Magyar Napló, 
Opus, Szórós Kő, Sikoly, Székelyföld, 
Szépirodalmi Figyelő, Új Könyvpiac című 
folyóirat. „Vak dióként dióba zárva lenni” 
mottóval Pécsi György tartott eló'adást az 
irodalmi folyóiratok helyéró'l, szerepéről 
a szellemi folyamatokban (az eló'adás szö
vege lapunk aktuális lapszámában olvas
ható). Lakatos Mihály a magyar irodalom 
külföldi népszerűsítésének lehetőségei
ről beszélt, Erős Kinga és Szentmártoni 
János pedig Mit eszik a templom egere? 
címmel vázolta fel a folyóiratok támoga
tási rendszerét. Pécsi Györgyi, Elek Tibor 
és Lövétei Lázár László Kányádi Sándor 
életművéről beszélgetett. Az E-MIL árko
si írótáborának társszervezője a Magyar 
írószövetség és a Szépirodalmi Figyelő 
Alapítvány volt.

Mnrkó Béla Tulajdonképpen min
den című szonettkötetét mutatták be a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház stú
diójában, szeptember 16-án. Az esten 
részt vett Hajdú Áron, a könyvet publiká
ló Bookart kiadó igazgatója is. Markóval 
Tompa Gábor, Visky András és Láng Zsolt 
beszélgetett. Közreműködtek Salat Lehel, 
Tordai Tekla és Skovrán Tünde színművé
szek, valamint — zenei aláfestéssel -  Szép 
Gy. Bálint és Szőcs Márton.

Száz éve született Faludy György — 
ennek alkalmából a budapesti Petőfi 
Irodalmi Múzeum egésznapos rendezvény- 
sorozatot szervezett szeptember 22-én a 
költő, író, műfordító, publicista tiszteleté
re. A Fasori Evangélikus Gimnáziumban 
tartott megemlékezést követően Faludy 
György költészetéről, hatásáról, jelentősé
géről beszélgetett a PIM-ben Szőcs Géza 
költő, kulturális államtitkár, Fűzi László 
irodalomtörténész, Csehy Zoltán költő, iro
dalomtörténész és Papp Attila Zsolt köl
tő, a Helikon szerkesztője, Blénesi Éva 
irodalomtörténész, a legújabb Faludy-mo- 
nográfia szerzőjének moderálásával. Áz ér
deklődők megtekinthették az „Olvass, bo
lyongj, szeress...” című Faludy-kiállítást,

illetve Horváth Orsolya Vigasz című tér
és hanginstallációját. Makk Károly film
rendező és Konrád György író részvételé
vel mutatták be a Szabó Gyöngyi rendezte 
Kalandozásaink Faludy Györggyel című do
kumentumfilmet. A centenáriumi rendez
vénysorozatot Földes László (Hobó) Ballada 
a senki fiáról című Faludy-estje zárta.

A magyarországi Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium nyílt pályázatot hirdetett a 
2010. évre határon túli magyar írók, iro
dalmárok részére Az ösztöndíj célja, hogy 
a tehetséges fiatal határon túli magyar 
íróknak, irodalmároknak, műfordítóknak 
támogatást nyújtson a pályakezdéshez, il
letve -  korosztálytól függetlenül -  kedvező 
feltételeket teremtsen a magas színvonalú 
alkotótevékenységhez. Az ösztöndíjat öt kat
egóriában -  Székely János költészeti és drá
maírói, Gion Nándor prózaírói, Schöpflin 
Aladár kritikai, Benedek Elek gyerekiro
dalmi és Franyó Zoltán műfordítói ösz
töndíj -  lehet megpályázni. A pályázatok 
benyújtásának határideje: 2010. október 
22. További részletek a NEFMI honlapján 
(www.nefmi.gov.hu) érhetők el.
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G au gu in
VÍZSZINTES
1. Paul Gauguin (1848-1903), fran

cia festő műve. 14. Csak félig! 15. 
Kézben fogó. 16. Édesburgonya. 17. 
Éra, rezsim. 19. A múlt idő egyik je
le. 20. Néma tuba! 22. A fejére. 23. 
Autonóm terület, röviden. 24. Belgrád 
melletti hegy. 26.... Baez; amerikai 
folkénekesnő. 28. Orgonaszín. 30. 
Tizenéves. 31. Az ördög bibliája. 33. 
Illetve, röviden. 34. A jelzett időtől 
kezdve. 35. Egyre ízletesebbé váló. 
37. Bent ráír! 38. A lantán vegyjele.
39. Világító dióda. 40. Teniszpálya 
jelzője lehet. 42. Biztató szócska. 43. 
Telekvég! 45. Minden pincében van! 
46. Forrasztófém. 48. Port töröl, sep- 
reget. 51. Testrész. 53. Római 49. 54. 
Patás állat. 55. Visszarettenés. 57. 
Mennyei. 58. Tüzet fékez. 60. Az el
lenséghez pártolt (személy). 61. Bolti 
árut címkéz. 62. Az elektromos fe
szültség egysége. 64. Idős, koros. 65. 
Folklórgyűjtő volt (János). 66. Juttat. 
67. Rég élt előd. 69. Cin. 70. Az Arno 
partjai! 71. Királyi, röviden. 72. 
Havon csúszik. 75. Csípős gyökér. 78. 
Személyes névmás.

FÜGGŐLEGES
1. Ládát bezáró. 2. Édes pálinka.

3. Ott kezdődik! 4. ... Hari; híres-hír
hedt kémnő volt. 5. Nem használ, sőt. 
6. Saint, röviden. 7. Régi... vagyok (Nóti 
Károly kabaréjelenete). 8. Szebb a széle
in! 9. Fül, angolul. 10. Erős ellenszenvet 
érez. 11. Morzehang. 12. Szégyellés, res- 
tellés. 13. Dél-afrikai tartományból va
ló. 18. ... in fabula; a mesebeli béka. 21. 
Megfilmesített képregény. 25. A lítium 
vegyjele. 26. Beajánl! 27. Körülbelül két 
hónap. 29. Azonos betűk. 31. Ügyet fel
göngyölítő. 32. ... Kaleh; al-dunai szi
get volt. 35. A vas vegyjele. 36. Eszes. 
39. Tó, angolul. 41. ... line; rendszerhez 
kapcsolt (angol). 42. A nátrium vegyjele. 
44. Gyakran a rétre menő. 47. A buzér- 
gyökér vörös festékanyaga. 48. Későbbi 
időpontra halasztódik. 49. Valami aljá
hoz. 50. Minden januárban. 52. Antik 
római aprópénz. 53. Ruhát átszabó. 54. 
Gauguin festménye. 56. Egyhangú do
log! 57.... a gyümölcs (Steinbeck regé
nye). 59. A szélein talál! 61. Hegyes ci
pészszerszám. 63. Pohárba vizet önt. 
65. Sógor. 68. Német személyes névmás. 
70. Dadaista művész volt (Hans). 73. 
Cickafark! 74. Kiló-newton, röviden. 76. 
Vagy, angolul. 77. Az argon vegyjele.

B O T H  LÁ SZLÓ

A H elikon  18. szá
m ában közölt Renoir 
cím ű rejtvény m eg
fejtése: Az evezősök 
reggelije; Nagy fürdő- 
zők.
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