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A Földi Szellem  
forrásvidékeinél
A természetet minden ízében jól ismeró' Palocsay 

Zsigmond folyamatosan megkereste a régi magyar nyelv
ben, tájnyelvi idiómákban és teremtette maga is fű-fa-vi- 
rág, bogár és madár nyelvi birodalmát. Nemcsak vadász
ként és halászként, természetjáróként kapcsolódott be a 
kis és nagy ciklusokba -  és szenvedte meg az átlagnál is 
jobban az örök visszatérés, keletkezés és elmúlás nagy kör
forgását, a tavasz-nyár-ó'sz-tél szívet dobogtató egymásra 
következését - , hanem nyelvi elemek megtalálásával és te
remtésével, alkalmazásával közel is került ahhoz a világ
hoz, amelynek tudatosan is a részévé változtatta magát.

A természethez közel kerülni, annak tudatosan is a ré
szévé válni valamilyen lényegi kihívást és elfogadást je
lent, szellemi természetű kapcsolatot. A szellem a dolgok 
kapcsolatának az ismeretéből táplálkozik, majd helyette
sítőjévé válik a dolgoknak, amelyeket így reprezentálni 
fog. A Szellem egy magasrendű összefüggés, amely kife
jezi és hordozza a dolgok kapcsolatát, maga is létező, meg
szólítható egység, amely biztosítja, hogy a létező sokaság, 
a természet mint szinte felfoghatatlanul végtelen létezők 
tömkelegé ne szakadjon szét darabokra. Kell lennie Földi 
Szellemnek, amely alkalmasint abból beszél ki, aki meg
találta és meg tudta szólítani, ez az állapot több mint az 
egyszerű animizmus, animista hit, amely szerint a termé
szet minden apró kis részecskéjében a lényegi egész van és 
az közvetlenül megszólítható.

A Földi Szellem — egyelőre kisbetűsen és viszonylag ki
dolgozatlan formában — először a Fagyöngyben szólalt 
meg. Ha a költőt csakis és csakis önmagából magyaráz
zuk, akkor az itt még kisbetűs földi szellem felismert har
mónia, az az összhang, amely ahhoz szükséges, hogy a sa
ját földjén gazdálkodó ember felismerje: jól összerendezett 
mozgásával mindig rendet teremt, és e rend őt fogja tá
mogatni, megakadályozván, hogy más, kisebb, rontó szel
lemek szétcincálják az édeni állapotot. A föld szellemének 
az ismerete és a vele való harmonikus viszony szükséges 
az emberi állapothoz. Palocsay Zsigmond voltaképpen egy 
eredettörténetbe, egy ádámita állapotba fogalmazza ma
gát: „Földem kicsi volt,/ könnyen beértem/ pár száz lépés
sel,/ nem érzett szükséget házamtája,/ erős fiák és szépülő 
anyjalánya apja voltam, / mondjuk nyugodtan: hajdaná
ban,/. ..” (A dolgokról egy földi szellem). Hangsúlyozza, hogy 
itt egyáltalán nem egy „hóstáti” -  amúgy nagyon is sze
retett hóstáti -  történetet kíván teremteni, hanem a tör
ténet törvényét kívánja megtalálni. Minden természetről 
szóló gondolkodás kell hogy éljen a kezdettel kapcsolatos 
valamilyen elképzeléssel, Palocsay a görög-római termé-
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A Földi Szellem  
forrásvidékeinél

» » >  folytatás az 1. oldalról 
szetfilozófiai modellekhez hasonlatosan 
(Parmenidész, Empedoklész, Lukréciusz) 
az önnemzésnek az elképzelése szerint 
halad, a szimmetriában aszimmetrikus 
generatív viszonyok (szerves kapcsola
tok) alapján állunk és ezeket a kapcsola
tokat kell fenntartanunk, ha mi magunk 
képviseljük a föld szellemét, amely ben
nünket létrehozott. „Lettünk valahogy... 
/(nem vagyok szellengő kancsi szellem),/ 
jussom a szóra úgy szereztem,/ hogy én is 
éltem egyszer,/ titkom egyszerű,/ akár a 
tyúk titka: tojás,/ a tojás titka: tyúk/ va
lamit a kakas is tudott!” A folyamat tör
vénye itt önmagában van, nem az isteni 
teremtésben és nem is az evolúcióban. A 
természetnek ez a fajta animista szemlé
lete mindig homogén valóságot érzékel és 
teremt: „(s a dolog itt fordul) - / kellett kez
detben,/úgy, ahogy én kellettem nektek,/ 
hogy fiaim legyetek;/ szépülő' anyjalánya 
apja dajkált,/ mindennap enni szerzett,/ s 
a dolgok mindig ölelkeztek/ - ennyit tud
hatok.”

A dolgok mindig ölelkeztek -  ez az ab
szolút törvénymondat, az eredetmagya
rázat, ezt kell tudnia és mindig képvisel
nie a földi szellemnek, ezt kell tennie és 
mondania, mindig vissza kell adni a föld
nek valamit, hogy a dolgok ölelkezhesse
nek, nem elég kérlelni a delet és minden 
más felesleges dolog „maradjon veszteg,/ 
dolgom rendezem.” Miután ily módon 
megfejtette és betartotta a természet tör
vényét, „Adám” bezárkózik a portáján és 
a kancsi szellemeket kizárja, szent a ház 
csendje, „mert a dolgok ölelkeznek”. Ezek 
után következik, hogy a különböző szel
lemekkel kapcsolatban aszimmetrikus 
viszonyokat kell létrehozni: „hozzunk a 
házba zöldet,/ ha sápad a gyermek.” De a 
történet folyamatos bővülésben van: a fo
lyóra menő leány cserepe csobban a víz
ben, s a fodrozódó víztükörben saját arcát 
néző lány széplány lesz ebben a nézegető 
viszonyban, be is épül a vízpart szépséges 
természeti alakzatába, a szépség törvé
nyei visszaépülnek a természetbe: „(kell 
hogy a lányod nézegesse/ folyóvízben szé- 
pítgesse magát/ - ismerje,/ hogy ez lehes
sen: víz lánya-barkája parti fának,/ titka 
a lágy víznek-csobogásnak,-/ nagyany
ja unokáknak). (Fel kell figyelni arra is, 
hogy milyen mesteri „vízi zenét” hoz lét
re Palocsay a tiszta mély hangrendű ma
gánhangzókat tartalmazó szótagok közé 
ékelt-lékelt magas i-ket tartalmazó ma
gas hangrendű szótagokkal: víz-titka-víz. 
Komplex megoldás: a simogató, édes ha
tás egymagában a magyarázat és az ef
fektus.) Következik a történet kibontako
zása: a házat szép szőttesekkel feldíszíti 
az asszony, a férfi kínlódik, mert szeke
re göröngybe botlik, elakadhat a malom
kerék, a medve is megtapodhatja, de az 
ember farag, díszíti kerekét, kapuját, és 
ezt a szépséget közli a röggel, mert a fa

ragott kerék is átfordul a rögön! Tehát a 
házi rend működésre képes a természeti 
rend részeként, megvannak a saját ciklu
sok a nagyobbakon belül: „napjaink-éje- 
ink telnek,/ ahogy a dolgok ölelkeznek:/ 
póznányi karokkal,/ apró kacsokkal/ ra
gadnak, fogóznak, túrnak, / egymásba 
fúlnak ...” Ennek a mértéktelen mérték
szerűségnek a megragadása is mesteri 
emblémája Palocsaynak, szinte érezzük 
az erőkifejtést, a hol sziszegő, hol tompa 
morgásba fúló dinamikát. Az egymásnak 
feszülés eme tudását immár vissza lehet 
juttatnia a természetnek, mint áldozatot, 
adót, emberi tudást. Nehezebben értel
mezhető az emberi környezet, a közösség: 
van, amikor jönnek és egyben tartják, se
gítik a házat és a népét, van amikor min
den hiába: szétszedik ugyanazt, minden 
elvisznek kölcsönbe, semmi sem műkö
dik. Ugyanúgy, ahogy a dolgok ölelkez
nek, egymást keresve szétszélednek. A yin 
és a yang törvényének megfelelve létezik 
e dualitásban a természet, az ember pe
dig csak egyet tehet, hogy a centripetá- 
lis mozgásokkal szemben is magát állítja, 
így az állandóság ideig-óráig megmarad
hat. A földi lélek visszasegíthet: „Fekete 
szőnyeged,/ nem forog kereked,/ elvált 
a víz a cifraságtól,/ korsód a folyondár
tól;/ csirizeid, pótold,/ forrasztgasd jele
it magad/ (maradj a magad papja!),/ hogy 
a föld akarhassa:/ eged magasra rak
jad,/ és éjjelre neki adjad;/ adóul: tested
del védve,/ cseppet se félve/ ölelkezz véle,/ 
földi lélek.” A földi szellemmel való kap
csolatban evidencia az, hogy adni kell ne
ki, megértő módban, hogy kaphassunk. 
A dolgok ölelkezésében fenyegető lehe
tőség a szétszéledés, amitől mindig félni 
kell. Nyugalmat nyerhetünk a földi szel
lemtől, de vele sem győzhetjük le a ha
lált. Palocsay Zsigmond itt megnyugta
tó kapcsolatba került a földi szellemmel, 
amelynek a nevében aztán, későbbi ver
seiben ő maga is megnyilatkozott, ő vált 
a földi szellemmé, aki kinyilatkoztat. Ez

a viszonyrendszer költészetének alapvető 
kompozitorikus elve, amely egységes vo
nalvezetést biztosít szerteágazó-indázó 
természetlírájának. A dolgokról egy földi 
szellem értelmezhető filozófiai tankölte
ményként, kulcsversként, de akár orató
riumként is előadható, ugyanis sok ben
ne a beszédelem: responsio, megszólító 
módok, emelkedett zárlat.

(Természetesen fontos lehet az az ér
telmezés is, amelyik a Szilágyi Domokos- 
költeménnyel veti össze: A dolgokról egy 
földi szellemnek is kulcsvers, záró darab 
a Szilágyi-féle Fagyöngyben.) Megnevezi 
a végtelen perspektíváját mint a költé
szeti alkotás nélkülözhetetlen elemét, 
ugyanakkor a földi szellemről mint (ál
tala) kitaláltról szól. Az európai iroda
lomban azonban van egy Földszellem, 
mégpedig Goethe oly ismeretes der 
Erdgeistja, jóllehet végig nagyon is ponto
sítani kell, hogy mind Szilágyinál, mind 
Palocsaynál határozói funkciós jelzős 
szerkezetben szereplő Földi Szellemről 
van szó. Mindazonáltal aligha hihető, 
hogy a Faust Erdgeistja ismeretlen lett 
volna két ilyen költőóriás számára, és va
lamilyen módon ne érintette volna Földi 
Szellemüket.)

A Vigasz Fája (1974) c. verseskötetben 
háromszor is megszólal az immár nagy
betűs Földi Szellem, kétszer a könyv nyi
tányában, egyszer pedig záróversként, 
kétségtelen bizonyítékaként annak, hogy 
Palocsay nagyon is tudatosan élt eme ál
talánosabb hang adta lehetőségekkel, és 
a versesköteteit jellemző sokszólamúság- 
ban ez mindig egy egyértelműsítő mono- 
chord szólam. A titkokról a Földi Szellem1 
egy, a világ zenei felfogásában és meg- 
komponálásában használt Palocsay-di- 
chotómiát jelent ki, a megszólalás/csend 
ellentétét, mint a hangzó világ szöve
tének az ellentétes, alkotó minőségeit. 
(„Fecseg a felszín, hallgat a mély.”) Ebben 
a Földi Szellem/költő előjoga, teremtő tu
dása a megszólalás, kijelentés, illetve a 
nem-megszólalás, nem-kijelentés, azaz a 
titok. Az elhallgatás képessége, lehető
sége és tudása, tekintettel arra, hogy a 
titkot mintegy beledagasztották a világ
ba. Mindjárt a vers elején leszögezi, hogy 
csak motiváltán szólal meg, a föld gond- 
jait-bajait jelzi: „Hangom nem üldöz szel
lem-okkal,/ lelkem csak földi gondokkal
bajmol, / bogárral felvilágít___________
__ / Itt érdemes felfigyelni arra, hogy a
felvilágítás gesztusát (a Földi Szellemét) 
pompás kép hordozza, a világosítás, mint 
mindig, itt is tudás-vonzatú. A követ
kező sorok megértéséhez tudni kell azt, 
hogy Palocsaynak nem egy kritikusa sze
mére vetette, hogy versei redundánsak, 
nem minden sora motivált. A költő fele
letében benne van az is, hogy félreértet
ték a természettel kapcsolatos eredendő 
álláspontját, amely szerint minden, ami 
megszólal, minden apróság, ami megszó
laltatható, fontos, elengedhetetlen-elma- 
radhatatlan része az egésznek, mert más 
hangzásokra és titkokra vezeti a figyel
met: „értés híján fecsegésnek,/ féltésem 
dumának számít;/ ne vedd semmiképp
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HELIKON
papolásnak,/ szép szó maradjon az eset
ben,/ ha sűrűbbre gyúrattál,/ mint a leg
konokabb elemek.”

A Földi Szellemet megszólaltató költő 
„sűrű anyag” éppen úgy rejti magában a 
titkot, mint az elemek saját anyagiságuk 
rejtelmeit (Goethe Földszellemének isme
retes módon képlete volt. „Titok szorul da- 
gasztáskor/ így is beléd, -  (sürög a tál
ban) -  a Palocsay-képek igen gyakran az 
eszközhasználati szférában találják meg 
magyarázó értéküket -  „s magát helyet
ted elkiáltja: kong a vas”/ megteremtődik 
tehát a megfelelés a költőbe beledagasz
tott titok és a természeti elem között: a 
vas kimondja magát a Földi Szellem által 
és -  hangutánzó szókkal, hangzó anyag
ként „lágyat suppan az ólom magáról/ sú
lyosabbat _________ ”. Tehát az egész
természet, minden egyes rendszerének 
megfelelően elkezd szólni, hihetetlen gaz
dagságú különálló hangzatokban, amo
lyan hangosképekben: „locsogni muszáj 
a holt tavaknak;/ csobog a lé, ha előre 
gondol,/ széllel vakkant az ég a fellegek
re,/ hogy gulyái más legelőre menjenek.” 
Ugyanakkor van a megszólalásában va
lamilyen akrónia, abban, ahogy a holt tó
nak muszáj locsogni és az előregondoló lé 
csobog, a természeti kifejlés rejtett erővo
nalai mutatkoznak meg. A természet ösz- 
szefüggésében még az ember erőszakos 
pusztulásának-elpusztításának hangzói 
is csak az önmagába visszatérő anyag 
hangzó szerkezetei: „nedves ágként visz-
szasír a hamvasztott is/ a világba_____
________ / valamit nyeklik az öngyilkos
kötele; / a zsilett herseg, míg átjut az ere
ken; / a fájás torkodból tép hangot,/ míg 
kifut a sértett részeken,/ s te titkaid elfe
cseged.” A tiltás a feleslegesen elmondott, 
nem odavalóknak elszórt igazságokra vo
natkozik: a titok fontossága önmagában 
valósága, a titok megteremti a csendet, a 
hallgatást.

A titok tehát kapcsolatban van lénye
günkkel, megőrzése létkérdés. Az embe
rek világában egy szimmetrikus elvet 
kellene alkalmazni: hogy mi magunk ne 
veszítsük el, át kellene adni megőrzésre 
az egyetlen jó barátnak, hogy az egyet
len ott kajtató tolvaj azt félredobja, mivel 
nem a mienket keresi. Szép abszurd meg
oldás az 1970-80-as évek romániai tota
litarizmusában, ahol a titokkal-titkokkal 
egészen mások, máskor és máshogyan 
bántak. (Másképpen céduláztak.) „Füvet 
adhatok cseprőbb bajra:/ szomszédod ha 
kutatgatja,/mit őrzői - : Legyen másnál/ 
- az egyetlen jóbarátnál;/tolvaj, ki ott kaj
tat,/ titkodat félredobja,/ társadét nálad 
meg nem orrontja.” Hogy a jó barátok ti
tok-őrzéséről itt most ne kelljen beszél
nünk...

A Földi Szellemmel összhangban a ti- 
tokra-teremtettséget, a titok-őrzést még
is az embert tevő természeti erőnek kell 
tekinteni, a titkok felfedése beavatkozást, 
megbontást, egyensúlytalanságot jelent, 
az egész elleni támadást. Ebben a ver
sében Palocsay a természeti beavatottság 
görög mítoszának megfelelően a müszta- 
gogikus hagyomány újrateremtésére vál

lalkozott, amely titokőrző hagyomány új- 
raképzése az ezredfordulón talán még a 
goethei Földszellem erőit is meghaladta, 
mivelhogy az emberek kutatni és kizsák
mányolni tudták a természetet, de béké
sen, türelmesen, odafigyelően és megér
tőén már nem akartak vele együtt élni.

A titokról szóló Földi Szellemet a része
gen szóló Földi Szellemről szóló vers kö
veti. A részegségből is lehet tanulni va
lamit, legfőképpen azt, hogy az ember
-  amint a szótő is utal erre a magyarban
-  részben van, elveszti egészségét, majd 
más lesz másnap. Ez a rész és ez a más 
együttesen kifordítja a világot abból a for
májából, amelyben ismerjük, a lent fent 
lesz, a jobb bal, a bal meg jobb. Van vala-

Palocsay Zsigmond az 1960-as években

mi előzetese, előzetes baja is a megrésze
gedő embernek: a hideg forró lesz („a jég 
parázslik”), a tűz meg hideg, a költő te
hénlepényre írja a verseit, mert „bukfen
cezni látja a hegyeket” -  a lent fent van, 
megváltozik a világ tengelye. A poháron 
keresztül a költő áttűnik a természetbe: 
mókustej édeslik a száján, boróka hódít
ja és „viricset csűr rant a nyírfa csonk
ja”, merthogy a pohara „lekérgelt álom”. 
Bús az árva költő, ez az alaphelyzet, az 
árvaság meg „kifeni” minden ellen, agya- 
ras vaddisznóvá és hiú majommá változ
tatja, görény lesz, aki magát is utálja lát
ni. Vadbolond bogáncsok teremnek benne 
és „bögöly-mart állatok legelnek” — ez bi
zony cudar egy állapot, amelyet a köl
tő nem egyszer megtapasztalt. Mi hát a

megoldás? A sok rovástudó-számadó kö
zött szellemnek kellene lenni, amely sért
hetetlen. A tiszta szellemi lét lenne az az 
állapot, amelyben az amúgy roppant sé
rülékeny költő sérthetetlen lenne és nem 
is kellene többé ezen az átváltozáson, me
tamorfózison átalmennie. Amúgy az ar
chaikus természeti kultúrák és vallások 
is megteremtették a drogos metamorfó
zis lehetőségét, amely a természettel va
ló bensőséges (és drogos) egyesülés lehe
tősége volt, ama egyesülésé, amelyben 
megszűnik a fent és a lent, a jobbra és a 
balra, csak az őskáosz érzése van meg. 
Amúgy a piák, alkoholok gyakori motí
vumai is a Palocsay-lírának, néhol ve
szélyes, fenyegető módban, néhol meg de
rűsen, kedélyesen, ahogy a magyar líra 
hagyománya Csokonaitól József Attiláig 
ismeri. Kicsi Kata kertjében például, ahol 
a költő már nem ír verseket és a kertben
„nyulak ásnak/ aranytojás vermeket----
/.../ csak pipál majd,/ csak piál majd,/ fek
szik egy nagy fa alatt,/ s dalolásra biztat
ja/ az arra járó madarat.”

A Földi Szellem a költőnek a vágyott 
alteregója lett, amely romlatlanul ki tud
ja mondani mindazt, amit a földi élettel 
és önnön természetével viaskodó költő 
nem mindig tud közölni. De ez a szellem 
is a természet elemeiből van összerak
va, abból él, egy szép misztikus összeg
zés, kivételes pillanat, amely megma
rad a tudatban és az emberek nélkül is 
képes felmutatni a jelenlétet. A kötetzá
ró Egyedül a Földi Szellem a szellemmé 
vált költőt abban az állapotában mutat
ja meg, ahogy nekünk-valóan kapálja a 
Tormáskertet, ahol a hangjaink füvéből 
rakódnak a mereklyék és gyűlnek a csen
dek, a hangok füvéből rakott mereklyén 
pedig megpihennek az űzött baglyok, az 
évszaktalan idő pedig tudja, hogy ki a 
gazda. Voltaképpen a világ elvan-elvol- 
na az ember nélkül is, csak éppen akkor 
nem tudná felfogni magát mint a hangok 
füvéből rakott mereklyét, csend sem len
ne és évszakok sem. Az ember nyoma ad 
a természeti konfigurációknak értelmez
hető szerkezetet, a Földi Szellem pedig 
megérti, felfogja és közvetíteni képes eze
ket az összefüggéseket.

A Természet azonban önmagában él és 
önmagában értelmezendő, még akkor is, 
ha mi -  antropomorf világértelmezésünk 
eredményeként - , úgy érezzük, hogy ke
gyetlenül lesújt ránk, büntet, szétzúzza 
városainkat, falvainkat, viaduktjainkat, 
életünket. Palocsay Zsigmond megrendí
tő poémát szentelt (Párbeszéd a környe
zővel2) az 1977. március 4-i 7,2 Richter- 
skála fokozatú földrengésnek, amely, 
mint ismeretes, óriási pusztítást oko
zott Románia délkeleti részén, és amely
ben sok jeles magyar bukaresti értelmi
ségi -  köztük Palocsay Zsigmond barátai 
-  is életét vesztette a romok alatt. A Föld, 
ez az alvajáró rettenet szitált, riszált 
és kapuit hegy-lábbal égzengőn berúg
ta, „szerettem beszórta/ betonnal, ka- 
cattal,/ málló vakolattal,/ tetemét metél-
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te/ vascsontú falakkal.” Ekkor mondja 
ki Palocsay amúgy oly kedves természe
téről, hogy az „örök szenvtelen” és rend
je közömbös. A görög mitológiából is
mert erők mutatkoznak meg a felvesző 
földben (Dideregve), amint kapuit berúg
ja és „Tájra” szakaszt mindent, cikázik 
a „Szurdokok Bűzvirága”. Ekkor a köl
tő azért fohászkodik, hogy a tájra zúdu
ló kormos Föld-bika őt is pusztítsa el, ha 
már a többit, a szereiteket elpusztította 
és -  ami a legfőbb tanulság — visszaad
ta az embernek önmaga szenvtelenségi 
szemléletét. Egyre gazdagabb ez a mito
logikus-filozofikus szemlélet, el is mélyed 
a saját maga által így kialakított tema
tikában. Az egyik legerősebb következte
tése, ami már a testet, mint a természet 
részét illeti, az ingatlan/ingó viszony, ez 
a halálos egyenlet, amely pontosan meg
mutatja, hogy hol a helyünk a természet 
rendjében. „Osztódva gyarapszik,/ oszolva 
bomlik a test:/ A LÉLEK INGÓSÁGA./” 
A test mint a lélek ingó
sága nagyon is inog a ter
mészeti konfigurációban, 
és ebből az állapotából va
lami az ingatlanra -  a lé
lekre — is visszasorjázik.
A test/lélek, ingó/ingat- 
lan oppozíciók beállítják a 
testi ember végül is zölden 
foszló és eloszló helyét a 
Bolygóközi Függőkertben.
Amely tovább inog mint a 
zöldülő hagyma ebben a 
látomásos világban, ame
lyet csak mérsékelten le
het és kell szeretni.

Szintén mitologikus az
az eredettörténeti szerke
zetű a Szélbántón a Földi 
Szellem című poéma, 
amelyben a Földi Szellem 
elmeséli saját keletkezés- 
és élettörténetét, a sodró 
szélcsatornában. Valami 
létezés születik, valami 
tudatos létezés, ahogyan 
a Gaiaról, Uranoszról,
Kronoszról, Zeuszról szó
ló történetekben. A Földi 
Szellem elmeséli önmagá
ról, hogy hegy-völgy közt, 
erdő közt Vakbarlang od- 
va szülte és súgó fenyves
ben lakott. Sziklára mász- 
tában a megeredő szél arcát harapta, 
mire a szelet torkon marta és husáng
jával szembe csapta. (A szél is őselem, 
arché, mégpedig az ötödik, Empedoklész 
szerint.) A Földi Szellem megtanulja a 
félelmet, és szeretné megérteni a léte
zését, amikor éjjelente tágul a magá
nya, de Oltárt épít, behemót kőkockából. 
Megértő módban létezik: „ma se tudom, 
sok mást,/ több mindent mért tettem;/ a 
dolgok bozsgó: habzó részét/ csupáncsak 
éreztem;/” -  ezt a motívumot később is
métli is a poéma. A dolgokkal való azo
nosulás, valamint elválás, a tudatosodás

» » >  folytatás a 3. oldalról pályáján jár a Földi Szellem, a megisme
rés a történésben zajlik a leginkább. A 
Felhőmező című Palocsay-poémáról szól
va a következőképpen foglalta ezt össze 
Láng Gusztáv: „Poétikai vonatkozásban 
ez kezdettől mint epika és líra egymásba 
oldódása jelentkezett Palocsay költészeté
ben. Verseiben -  többnyire természetről, 
a természet „dolgairól” szóló verseiben -  
mindig történt valami, valóságos és va
lószerű, úgy, ahogyan fákkal, folyókkal, 
virágokkal és felhőkkel történni szokott; 
folyó, fa, felhő önmagát kezdte így jelen
teni a versekben. De nem az ember szá
mára idegenül; a metaforák közt tévelygő 
„hagyományos” költő helyett a dolgok iga
zi arcát ismerő s ezért a dolgokkal újra 
összebarátkozó ember vallomásai lettek 
ezek a szövegek. Az ember nem képzelete 
szerint, hanem a dolgok valósága szerint 
kénytelenült élni bennük; a természet ön
magukkal azonossá vált jelenségei között 
az ember is azonossá vált önmagával. A 
képzelet játékai helyett az emberrel is az 
történt, ami létéből és mivoltából követ

kezett; ő maga történt, miközben élte va
lóságát, és ezzel a dolgok — furcsa módon 
épp önmagukkal való azonosságuk révén 
-  az embert is kezdték jelenteni.”3 Az em
bernek a dolgokkal kapcsolatos viszonya
iból megképződő jelentések aztán ahhoz 
vezetnek, hogy az ember valóban megért
se helyét a világban, megérti és ami né
ha fontosabb is: megéli. Megéli azt, hogy 
vadmadár rázza az ölébe a dús széplányt, 
akit időtlen okoknál fogva ágyára fek
tet. Mint egy mitologikus-mesei törté
netben: „Vadmadár zuhanása/ kapta fel 
mégis a szememet,/ és rám szegezte szár

nyaival/ kapustól az egeket;/ körmében 
dús széplányt tartott,/ karomba rázta si
etve,/ s O Tünde -langyú nyugalommal/ 
elöntött tejjel-nyugalommal;/ IDŐTLEN 
OKOKKAL ágyamra fektettem./” Majd a 
nász kapcsán és annak nyomán megérti és 
megéli halandóságát, de földi életét még
is autonóm módon, a múlandóság félelme 
nélkül szeretné megélni: „Holdzengve áll
tunk a kősziklára,/ - a Szél dúdolt, saj
góit vagy énekelt,/ és fájón-bántott elő
ször, hogy betemet/ egyszer porral,/ ránk
szokott földi okkal,/_________________
ADDIG, -ADDIG,/ így legyen!” A Földi 
Szellem, amint társával holdzengve a kő
sziklára áll, apotetikus versfinálé, a földi 
élet tiszta formájának a felmagasztalása, 
kissé romantikusan, Zichy Mihály raj
zaira emlékeztet. Azt megelőzően azon
ban Palocsay mozgóképek sorával, szinte 
filmszerűen oldja meg a tudatára ébredt 
Földi Szellem eszmélését.

A Földi Szellem megszületése nyomán 
a világnak világos kozmológiai szerkeze
te lesz, majd a szellem (káini) sorsot ad 

a világnak is. Az aggódón 
a Földi Szellem megismét
li a keletkezés történetét, ez 
alkalommal kissé máskép
pen: „Bölcsőm ökörnyom- 
nyi/ agyag-szőke tócsa;/ ab
ból békászott ki/ s ejtett el a 
gólya./ Kóbor szellő dajkált,/ 
varrt rám szellemszárnyat, / 
örökbe szánt-adott,/ a bolygó 
világnak.” Nap és Hold tőle 
kapja a fényét és -  a Nagy 
Történet drámai magjaként 
-  pár véka csillagot szór a 
földre. Ezek kapnak össze a 
bamba pásztorok, „- rokon, 
öcs, idegen,/ aznap egymást 
marta,/ rücskös fütykösök
kel/ hókon is vakarta:/ egyik 
a másikát.” Aztán a költé
szetére oly jellemző szerke
zeti asszonáncokkal mutat
ja meg a pásztorok halálát: 
„- arcra bukott holtak,/ sze
mébe hószárnyú/ fénypillék 
szorultak.” Ennek a kezdeti 
halálnak az értelmetlensége 
az archaikus testvérgyilkos- 
történet formáját követve, 
a földi történelem irány- 
tévesztettségét, értelmetlen
ségét eredményezi.

(befejező rész következő lapszámunkban)

d'Jémi zavart okoz, hogy a verscím holdból 
van szedve, m int a cikluscímek, azonban ki
sebb karakterből. De a tartalom jegyzék szerint 
biztosan nem cikluscím. Feltételezhetnénk, 
hogy azért bold, mert ilyen fontosnak tartot
ta Palocsay, de lehet egyszerű szerkesztői elné
zés is.

Hlletlen párhuzam ok. Kriterion Könyv
kiadó, Bukarest, 1979.

3Palocsay Zsigm ond poém ája elé. Korunk, 
2007. április.
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SZABÓ ROBERT CSABA

Matolcsi víziedző halála
Áztatják visszeres ülepüket a termál

ban a vénasszonyok, csepeg rájuk a meny- 
nyezetről a víz, hideg csókok a forró gőz
felhőben, s ha nincs is éjszaka, a bazin 
csempézett szélén cuppogó talpak suhanc 
férfiak közeledtét hirdetik tocsogva.

Nicsak, ki érkezik, Bogár Gyuri, a disz
naja, hogy csörtet, mindenkit félrenyom, 
első' kíván lenni. Fogatlan szájukkal ke
repelnek rá a nénék a vízből, bugyboré- 
kolásuk ott sündörög a levegőben, csak 
a nehéz pára akaszkodik reá, a víztü
kör ahogy megkapja, szét is kergeti, hogy 
hangokra hullik szét a mondatok zöme.

Mi is lenne véle, ha nem ő ugorhatna 
fejest hamarabb, megütné a guta, toldoz
zák tovább a jelmezét, és amiképp az ösz- 
szes többi, a mondatok továbbra is da
rabokra hullanak, s ami mégsem, az 
megtöbbszöröződve kínálja a darabolt- 
ság érzését, hogy cseng belé az egész fe
dett uszoda.

De jönnek is már azok a híres férfi
ak, Bogár Gyuri legelöl, Szabó János utá
na, egyenként csobbannak a forró vízbe, 
nagy gatyájuk úszik velük a víz színén, 
nyomakodnak, rugdossák egymást hada
kozva, rángva, a vízből pohárnyit nyelve. 
Érkeznek a többiek is, katonatársak, cim
borák, kocsmatöltelékek, befogott orral 
ugranak seggest a méteres vízbe, hogy a 
széleken gubbasztó vénasszonyokat hom
lokig lepi a medréből kilépni ringó víz, de 
már senki nem felesel.

Másfelől a gőzből kibámuló tántikon 
kottyanó vízcseppek ha a hullámzó tük
rön csattannának, akkor is ugyanannyi 
eséllyel pályáznának az ázó testek figyel
mére. Vízben és a sikamló medenceszélen 
felszálló szófoszlányok keverednek, a hali
ból, és hátulról, az öltözőkből betóduló ci
garettafüstben a fejüket kapkodó suhan- 
cok keresik egymást a vízben pancsolva, 
nyerítve, sikongva. Egy kitört tetőabla
kon át tódul befelé a levegő, és a friss leve
gőjéghideg, vízbe csobbanó test, lassan ki
olvadó, kézből kisurranó szappandarabra 
emlékeztető érzés, nincs köze hozzá senki
nek, hacsak nem a halott úszómester üze
neteként értelmezhető, ami a késő szom
bat délutáni órában egykori úszóleckékre 
figyelmeztet. Vannak a teremben mások 
is, olyanok, akiknek nincs szüksége lec
kékre, a hallban megváltott jegyeket gyű- 
rögetve, nejlonszatyrokban hozott törülkö
zővel és úszónadrággal lépkednek az öltözők 
felé. És ellenkezőleg, akik a zuhanyállvá
nyok alól kilépve vizesen, a hideg levegő- 
tó'l reszketve futnak az öltözők felé, hogy 
mihamarabb magukra vehessék átnedve
sedett ruhájukat, téli kabátot, amit a kin
ti ruhatárban nem szívesen hagynának, 
zoknit, vízzel teleszívott cipőfűzőjű lábbe
lit, és végre kiázva hazamehessenek. De 
még előtte a restibe átvezető hosszú és ni- 
kotin-meg húgyszagú aluljárón át, vizes 
fejjel beugranak egy sörre, vagy ha nincs 
pénz sörre, csak úgy belépnek megszokás
ból, és nézik, ahogy a pincérnő fogpiszká- 
lóra szúrt miccset szolgál fel mustárral és 
kenyérrel, végül a resti kijáratán át távoz

nak, mint ahogy a fizető vendégek szok
tak.

Vagy némelyek az építésben abbaha
gyott szállodavázakat keresik fel, és addig 
sündörögnek a nyirkos félhomályban, a ce
mentszagban és az ablak nélküli szobák
ban, míg rá nem lelnek Pöttyös Esztire, aki 
aztán kézzel segél rajtok, mást nem enged, 
és közben lehet figyelni a Mercédeszekkel 
érkező luxusabbját, ahogy szőrme télika
bátjaikban meg harisnyás lábakon beti
pegnek a hallba, onnan meg le az öltöző
be, az öltözőből be a zuhanyállványok alá, 
onnan a vízbe, aminek színét jócskán el
lepi addigra a testekről lemálló kosz, szenny, 
az egész heti levakarhatatlan és most a 
kitartó gőztől leváló undokság, be lehet 
csukni hát a szemhéjat.

De figyeljük mégis Hóri Teréz takarí
tónőt, aki kék vedrével bejön a medence 
szélére, és kiüríti a tehetős vendégek ha
mutálját, összegyűjtögeti a csikkeket a 
lábmosó árokból, aztán örökké a vizet fi
gyelve hátramegy az öltözőkabinok közé, 
otthagyott bugyikat, elejtett karkötőket, 
órákat szed össze, és megzavar más üze- 
kedni vágyókat, akik minduntalan a ned
ves félhomályban esnek egymásnak. Teri 
angyal, villannak a pucér seggek a fülkék 
sűrűjében, lenne szíves várni egy kicsit,

Árkossy István: Metszet

és a kék veder koppanva landol a beton
padlón, majd a nyirkos huzatban felerő
södnek, bár óvatosabbak is egyben a cup
pogások, végül elcsendesednek, és csak a 
medencéből besikoltó hangok maradnak.

Ilyenek, hogy Bogár Gyuri bukott sza
már, Bogár Gyuri bukott szamár.

A halott úszómestert mégsem Hóri 
Teréz fedezi fel, hanem a szolgálatos ba- 
zinpucoló, és rögtön rálökne egy kanálnyi 
klórt, mert rövidlátó, ha rá nem kiálta
nak, hogy hé, állj, az ott egy test, és rög
tön híre megy a faluban, hogy hullát talál
tak, hogy valaki belefúlt a medencébe. Két 
hétre be is csukatják a közfürdőt, minden
ki otthon csutakol, már aki nem szégyelli, 
főleg a lánykorúak meg a kamaszfiúk ir
tóznak ettől, és Pöttyös Eszti is máshová 
helyezi át székhelyét, följebb kerül a vas
úti átjárókhoz egy almafa alá. Ahová vi

szont jól belátni, úgyhogy nem is megy 
az üzlete, vagy ha megy, az azért mehet, 
mert minden bizonnyal arrébb hurcolkod- 
nak, a kukoricások felé.

Arccal lefelé, csupasz tarkóját muto
gatva fekszik a víz alatt a mester, a lefo
lyórácsba szorult kezével kapaszkodik a 
medencébe, csakhogy míg víz van rajta, 
senki észre nem veszi, a legsötétebb zugát 
választotta a bazinnak a mester, a kiégett 
másféle testek alatt a sajátja eggyé válik 
a csempe zöld lerakódásait összefodrozó 
hullámverésekkel, gyors fordulások okoz
ta lökésekkel. Próbálják kideríteni, mit is 
ejthetett le a mester, hogy ott kotorászott 
a rács körül, de megfejteni aligha tud
ják, mert annyiféle hír röppen fel, mint 
amennyi akkor szokott, ha az igazság
tól messzi járnak  azok, akiknek a leg
közelebb kéne lenniük hozzá. Csak annyi 
bizonyos, Matolcsi halála óta néhányan 
nem járnak fürdőre, azok között keresik a 
tettest, terjed el, és így mindenkit ott ta
lálni szombatonként, ülnek dermedten a 
vízben, mintha hulla markolná akárme
lyik percben lábfejüket.

Olyan átlagos nap lehetett az is, mint 
a többi, a vénasszonyok áztatják a mes
ter tarkója fölött magukat, az öltözőkabi
nok között áll a bál, megérkeznek Bogár 
Gyuriék, idétlenkednek a vízben, arra vár
nak, hogy valami jó bigé is közibük me
rüljön, utána megjelenik Kincses Erzsi, a 
mester kedvenc tanítványa, amire hörögve 
felel a férfinép, leghamarabb Bogár Gyuri, 
mert az ő rokona. Mit nem képzel Matolcsi 
víziedző, fújtat a vízben keringve.

A mester aznap reggel nyolckor kel, kü
lönben biológiatanár a helyi elemiben, az 
apósáékat kerülgeti a konyhában, az öreg 
már be is gyújtott, füstöl a kályha, siste
reg a fazékban a víz, amikor a fásládából 
kizavarja a macskát, pedig az öreg pont 
azelőtt engedte be, és nekilát reggeliz
ni. Nem állhatja, hogy szőrös jószág néz
ze evés közben, és ezt már rögtön első hé
ten megmondta, hogy idekerült.

Ácsingózik a téli széllel bélelt időjárás a 
fürdőbe igyekvők vállán, a szemközti álla
mi szőlőhegyekről csurog alá a hideg meg 
a zúzmara, a fürdőt kerítő jegenyesor csak 
győzze felfogni a minduntalan rohamot. 
Matolcsi, a víziedző öltözködik egyedül, ci
vilben biológiatanár, halála előtt fél órával 
a szélső kabinsor egyikében. A medencében 
nénék gubbasztanak, bámulják a víz köze
pét, lesik a túlsó partot, hátha nyílik a be
járati ajtó, mintha az a belépő valaki el is 
vinné innét őket, úgy várják unalmukban.

Háhiszen senki nem mondta neki, hogy 
edzősködjön, így járja a faluban halála 
után pár nappal. Hiába a nagy döbbenet, a 
részvét, előkerülnek ilyes szavak is, mint
ha kenyeret vett volna el bárkitől is a sze
rencsétlen. Nem kellett ide sose edző, mi
nek az úszni, a méteres vízben nem fullad 
meg senki. Lám, ő igen, ő igen, belenyu- 
vadt, forgatják mondókájukat, mint gyo- 
mos földet az ekekapa. Hol a gaz, hol a te- 
levény kerül fölül, sose egyszerre, és nem 
is marad nyomában egyenes a talaj.

Pálinkán osztoznak a Csere-tetőn az 
almafát metsző férfiak, az éles szél ott fü
tyül az ajkuk és a félliteres üveg szája 
között, befurakodik ingnyak, bélelt ka-
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bátok és hosszúgatya alá is, ha nem 
ügyelnek rá. Veres mindegyiknek az 
arca, az istentől hátrahagyott helyet 
szemlélik, hiába lá ttak  itt m ár nyáron 
nagy mozgolódást, színes asszonyköté
nyek lobogását a fasorok között vágta
tó szélcsikók hátán, nehezen mozdul 
be képzeletük, m ert a téli szél m intha 
sarokba szorítana minden efféle kísér
letet. Bogár Gyurit nem érdekli az idő
járás, ki sem áll sorából, vágja a víz
hajtásokat, a száraz gallyat, hordja 
csomóba a maga u tán  hagyott ágakat, 
pálinkát sem fogad el, m intha estige
ié végezni akarna  egymaga az egész 
gosztáttal.

Nicsak, Bogár Gyuri, megszállotta a 
szentlélek, kiabálják a többiek, hahojj, 
hagyd a nyavalyába a fákat, de a ki
áltozásokra hajthatatlan  Bogár Gyuri, 
úgy halad előre, hogy háta  mögött ap- 
rádonként elhal a rikoltozás, egészen 
távolira csökken. Kiér Gyuri a tetőre, 
ahol a szél legvadabbul birkózik min
den útjába akadóval, de legalább m ás
féle hangot nemigen hall, s am it hall, 
azt is hagyja észrevétlenül a szél pré
dájának, m ert Kincses Erzsi közeledik 
felé az esztenák irányából. Aztán en
nek az egyszál bél leánynak, különben 
unokahúgának adagolja el cseppen- 
ként a fürdőnapot, amikor a víziedző 
halálát lelte, és lám, igencsak nagy te 
hertől szabadul mindeközben, mert 
kétrét görnyedve mered a lány nyaká
ba, ahogy beszél, és alig lesütött fejjel 
iparkodik visszatérni a férfiak körébe, 
ahogy kiöntötte a lelkét. A lányt sem 
látni azután sem akkor, sem máskor a 
rábízott hírekkel, pedig Bogár Gyuri 
is sokat já r még egy darabig arrafelé, 
u tána ő is eltünedezik.

Áztatják visszeres ülepüket a vénasz- 
szonyok a termálban, derekukat az öb
lös cső szájához nyomják, csepeg rájuk 
a mennyezetről a párából hideg csókká 
dermedő víz, bámulják a kitörött tető
ablakon át a szürke, téli eget. A bejára
ti ajtón párától átitatott értesítő közli a 
vendégekkel, hogy Matolcsi víziedző el
távozott az élők közül, siratja őt gyászo
ló családja. De az is m ár csak fityeg, a 
ragasztószalag is átnedvesedett, nem
sokára le fog hullani, azután rátapos
nak vigyázatlanságból, egy cipőtalp be
hordja a  bazin mellé, onnan átfordul a 
lábmosó árokba. Hóri Teréziától tudjuk, 
éjszakánként a tetőablakon át Matolcsi 
víziedző kiabál be, ne úgy tartsd  a lá- 
bod, fiam, emeld a fejed, vegyél mé
lyebb levegőt, egyenesebben a karod, 
tempózz. Hideg, makacs állatok vagy
tok, nem tanultok, idétlenül és sután 
mozogtok, amiként a szárazföldén, úgy 
a vízen is, elégtelen, osztályismétlő.

Bogár Gyuri bukott szamár, Bogár 
Gyuri bukott szamár, és felröhög az 
osztály, hogy cseng belé az úszómeden
ce fedett csarnoka.
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Bakancs
A főorvos ú rn ak  nehéz napja volt. 

Mint mindig. Tulajdonképpen a fő
orvos ú rn ak  szokványos napja volt. 
Kora reggel vizitek a kórtermekben, 
u tána  műtétek, végül délután rende
lés a magánrendelőjében.

Este hazafelé menet eszébe ju 
tott, hogy hétvégén esküvőre hiva
talos. Pontosan a cipőüzlet előtt volt. 
H irtelen mozdulattal beparkolta 
Audiját egy kacéran felajánlkozó p ar
kolóhelyre. Telepátia — ju to tt eszébe. 
Cipőüzlet előtt eszembe ju t az eskü
vő, és még üres parkolóhely is van... 
Cipőt kell vásárolnom, igen, telepá
tia. Vagy mi. Nem telepátia. Mindegy. 
Valami.

Fintorogva nézegette a polcokon 
bűzlő új cipőket. Nem szerette a sza
gokat. Csúnyán nézett a segítőkészen 
feléje lépő kis eladólányra. Azt sem 
szerette, ha  beleszólnak valamibe.

Tudta, hogy az üres parkolóhelynek 
meg a cipőbolt előtti eszébejutásnak 
vásárlással kell végződnie, mégha így 
első lá tásra  nem is tetszik neki sem
mi. Fekete legyen. Elegáns. Nem he
gyes orrú. Ne legyen kemény, habár 
úgyis minden új cipő felsérti a sa r
kát.

Nem volt az egyedüli vásárló. A gá
lacipők sora mögött, egy m ásik polc 
előtti sám linál középkorú házaspár 
nézegetett egy barna bakancsot.

A férj a sám lin ült, piros zoknis lá
ba fázósan rânduit görcsös bogba. A 
feleség -  fáradt tek in tetű  vékony nő
-  puhán férje vállán pihentette ke
zét. M intha nem akarn á  elengedni. 
M intha mélybe zuhanó valakit kapott 
volna el az utolsó pillanatban.

-  Drága — mondta a férfi. Nem a fe
leségének. A bakancsra értette.

-  Nem szám ít -  a kéz nem mozdult 
a vállról, az egyik ujj m intha a nya
k a t is sim ogatta volna, észrevétlenül.
-  A lényeg az, hogy tartós. Ez jó lesz 
p ár évig. Nézd a varro tt, vastag  ta l
pát: ezt nem fogod egy tél a la tt eljár
ni!

-  Nagyon drága -  panaszkodott to
vább a férje. B űntudat érződött hang
jából.

A főorvos ú r erről a hanglejtés
ről jö tt rá, honnan tűn ik  ismerős
nek. Múlt héten feküdt az osztályán, 
kivizsgálás céljából. Ma reggel jö t
tek  meg az eredményei, a hét végén 
fog értük  jönni a kórházba. Jaj, igen. 
Gyomorrák. Áttétes. Term inális fá
zis. A főorvos ú r mindig büszke volt 
memóriájára. Akinek nincs jó memó
riája, az ne is menjen orvosnak.

A férfi nehézkesen lehúzta lábá
ról a felpróbált bakancsot. A felesé
ge melléje ereszkedett, hogy segítsen.

így m ár nem néztek úgy ki, m intha 
anya és gyereke lennének.

A főorvos ú r átlesett a rra  a polcra. 
Tényleg nagyon drága az a bakancs. 
A házaspár a kasszánál csomagoltat- 
ta  a dobozt, a feleség éppen diszkré
ten  odacsúsztatta férjének a pénzt, 
hadd fizesse ő.

A főorvos ú rn ak  sincs kőből a szí
ve.

Csak akkor vették észre, amikor 
melléjük ért, és köhintett.

-  Jó estét! Ma megjöttek az ered
ményei... -  hangja lágy volt, melegen 
párolgott belőle a jól begyakorolt em
berség. Sokat rontott az összhatáson, 
hogy nem volt fehér köpenyben. Talán 
az illő diszkréciót sem biztosította -  
am íg beszélt, a kis elárusítónő fehé
rebb lett m indannyiuknál.

A végén kezet nyújtott, ha tározot
tan , nem tú l erősen szorítva búcsú
zott. M ár az autóban ülve, a parkoló
ból kiállva ju to tt eszébe, hogy végül 
ő sem vásárolt m agának cipőt.

Krízis
Gubics Alfonznál is eljött az a pil

lanat, amikor úgy érezte, drasztikus 
változtatást kell bevezetnie életébe. 
Ü lt a hivatalban, ásított egy mélyet 
— grim asznak álcázva (nem egyedül 
van az irodában) —, és diszkréten órá
já ra  pillantva -  még fél óra! -  m egtet
te.

Gubics Alfonz esetében a változás 
nem vett igénybe olyan hosszú időt, 
m int például egy gyötrelmes fogyókú
ra, him alájai expedíció előkészítése, 
leszokás a cigarettáról, vagy esetleg 
válás - ,  a munkaidő lejártáig  éppen 
befejeződött.

Gubics Alfonz ugyanis kicserélte az 
aláírását.

Ő maga sem tudja, mi adta az ih
letet az új aláíráshoz. Csak úgy meg
született bennem, mondta később jól 
begyakorolt szerénységgel az újság
íróknak.

Először az irodavezető figyelt fel a
változásra.

-  Micsoda gyönyörű aláírás! -  k i
álto tt fel őszinte csodálattal. Irigyen 
nézett beosztottjára: honnan veszi a 
merészséget ez a kis sehonnai, hogy 
ilyen pompás a lá írása  legyen?

A kollégák is csodájára já rta k  
Gubics Alfonz új aláírásának . Többen 
nem szégyellték rögtön lemásolni. A 
többiek szégyellték, de ham arosan 
ők is ugyanazt az a lá írás t használ
ták. Az engedélyek -  ha  sokat késve 
is, mivel az illetékes képes volt órákig 
gyönyörködni saját a láírásában  -  k i
ju to ttak  a hivatalból, így mások is fel
fedezték a hihetetlenül szép aláírást. 
Aki pedig látta, fél óra gyakorlás u tán  
m ár tökéletesen tud ta  másolni.
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A szakemberek szerint tizennégy 
hónapba telt, amíg az egész világon 
elterjedt Gubics Alfonz aláírása. Soha 
nem láto tt világkrízis a lakult ki, á t
lá tha ta tlan  masszává olvadt a teljes 
felelőséggel a lá írt szerződések, kéré
sek, engedélyek rendszere. A nagy
hatalm ak válságbizottsága összeült 
megoldást keresni, de nem tud tak  á t
lendülni a szándéknyilatkozat alján 
sorakozó huszonkilenc egyforma alá
írás paradox helyzetén.

A remény hal meg utoljára. A minap 
hazaérve a lépcsőházi üzenőtáblán a 
következőt olvastam: „Megkérem, a 
budiba ne dobjanak szemetet!”. A latta 
meg nem a világhódító gubics-aláírás, 
hanem  egy ronda Fogarasiné virított.

Bérlet
Joó Sándorné ta lá lt egy borítékot.
Egyszerű, fehér kis boríték volt, 

címzés, bélyeg nélkül. O tt hevert egy 
pad mellett a városi parkban, a kala
pos mellszobor közelében. Joóné körül
nézett, látta-e valaki, am int felvette, 
és elsüllyesztette kopott retiküljében. 
Egyedül a mellszobor látta , de neki 
igazán mindegy volt, ő nem számít. O 
nem valaki, tévedett nagyot az éppen 
fodrászatból hazafelé ta rtó  negyven
hat éves Joóné -  hisz éppen azért ké
szítettek neki mellszobrot, bizonyára.

Otthon nézte meg a boríték ta r ta l
mát. Két elegáns, képeslap m éretű és 
keménységű k ártya  volt benne, cifra 
felirattal: éves bérlet, Állami Német 
Színház. Rajta meg a városi német 
színház egyik jól sikerült fényképe.

Joó Sándor, aki Joó Sándorné férje, 
feleségéhez hasonlóan értelm iséginek 
ta rto tta  m agát -  hivatalnokként k i
já r t  nekik ez a cím. Ha m ár nem olva
sunk, legalább színházba já rha tnánk , 
döntött Sándor a bérletek sorsáról.

Két félelmük volt, am int kiöltöz
ve, feszengve ültek a bársonyszékek
ben, az első bérletes előadásra vár
va, az ötödik sor bal szélén. Az első, 
hogy a bérletek igazi tulajdonosai 
megjelennek követelőzve, nem kö
vetkezett be. A második, m iszerint 
az Állami Német Színházban német 
nyelven zajlanak az előadások, saj
nos igen. Egyikük sem tudott néme
tül. Csendesen végignézték az első 
felvonást, még a szünetben sem be
szélgettek, álldogáltak a cigarettázó, 
harsány tömeg szélén, közel a toalett
hez. Sándor vásárolt egy műsorfüze
tet. Felesége k ikapta kezéből, m iután 
visszaültek a helyükre. Az előadás cí
me bizonyára a legnagyobb betűkkel 
ír t  Deutsches S taa tstea ther lehetett, 
a főszereplő meg Anton Pawlowitsch 
Tschechow, aki a Der K irschgarten 
szerepet alakította.

Ők is pontosan annyit tapsoltak, 
m int a többi néző, ebben még odaha
za megegyeztek.

M ásnap Joó Sándorné kim ent a 
városi parkba, és diszkréten leejtet
te a pad mellé a borítékot, benne a 
két éves bérlettel. A kalapos mellszo
bor hűvösen nézte, felirata furcsa mó
don valahonnan ismerősen derengett 
Sándorné tekintetének: A.P. Csehov.

A gyermekek lelki tükrei mind 
rámszegeződnek. Csodálkozás nyitja 
szájukat kerekre. Nem szólnak, csak 
egy. Tamás:

-  De hát... Lázár nem tud já rn i... 
Lázár egy aranyhal...

Arcomon boldog mosolyt rejt a böl
csesség. íme, h itük  töretlen. Lázár az, 
aki nem tud járn i. Nem, én nem va
gyok messiás.

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

Lázár Szívműtét
Úgy megyek, hogy majdnem le

begek a föld felett. Nem hallhatják, 
hogy érkezem. Tucatnyi gyermek egy 
bogban. Néznek valam it. Guggolnak 
körülötte. Kócos kis fejük búbján bú
bánat.

-  Mi történt? -  kérdezem. Hangom 
jóságos, szelíd.

Kinyílt a kör. Most m ár látom. Az 
egyik kisgyermek rám utat a kihűlt 
tetemre:

-  Lázár. Nem él. Meghalt.

L u g o si L ászló: É n jeim

Üveges szeme az égboltra szegezve. 
Merev és hideg, tudom.

Á tsuhan rajtam  egy kis szomorú
ság. De m intha hideg rázott volna ki, 
borzongva elűzöm magamtól.

Kinyújtom kezem a gyászoló fejek 
fölé. Lázár fölé.

-  Lázár! -  hangom most határozott, 
kemény. -  Kelj fel és járj!

Flejder Ödön, m int idősödő sebész, 
sokat lá to tt már, tapasztalt és jó kezű 
szakembernek számított. De vannak 
esetek, amelyeken ő is meglepődik.

R utinm űtétnek szám ított az ominó
zus eset. Nem tud ta  a fiatal páciens 
nevét -  nem szereti, ha  a légzőmaszk 
a la tt arca is van a betegnek - ,  csak 
a kórrajzot. Fáradékonyság, levertség, 
légszomj, rizikófaktorként meg majd
nem minden: elhízás, mozgásszegény 
életmód, stressz, dohányzás, alkohol, 
satöbbi. Tiszta ügy. Amikor a felnyi
to tt mellkasból előbukkant a szaba
don dobogó szív, ráébredt, hogy téve
dett. Felcserélte az okot az okozattal. 
Nem tünetek  voltak a kórlapon, ha
nem valódi bajának következményei.

-  Ennek az embernek tele van a szí
ve keserűséggel -  mondta döbbenten.

Szerencsére a kis fiatal asszisz
tensnő, W ilkman Aurélia roppant 
praktikus teremtmény. Látva, hogy a 
főorvos ú r csak bámul bénultan a mű- 
tőmaszkja fölül, letette kezéből a val- 
vulotomot, és k isu rran ţ az előkészítő 
melletti kiskonyhába. Észre sem vet
ték, hogy eltűnt. Amikor visszaért, 
kollégáit változatlanul állva ta lá lta  a 
kibontott beteg és a tanácstalanság  
m űtőasztala körül.

Befurakodott Flejder Ödön főorvos 
mellé, és visszafojtott lélegzettel a pá
ciens szíve fölé hajolt. Óvatosan pon
tosan tízet csepegtetett a citromleves 
üvegecskéből a keserűséggel teli szív
be.

Mint tudjuk, a citromlé kiváló kese
rűség ellen. A beteg -  most m ár a sike
res m űtét u tán  bá tran  kim ondhatjuk, 
Kerekes J. József banki tisztviselő -  
csodálatos módon megszabadult a ri
adalm at okozó fáradékonyságtól, le
vertségtől és légszomjtól, m intha m ár 
cigarettázni és inni is ritkábban lá t
nák. Fölösleges kilóitól is szépen sza
badul, hála  a gyakori és vidám város
parki sétáinak, oldalán a szépecske 
W ilkman Auréliával -  ak it mindig 
narancssárga gerberával vár a kór
ház előtt.

Azt beszélik, m ár a kezét is meg
kérte. H ivatalosan még nem kapott 
választ, de reménykedjünk, hogy az 
nem lesz elutasító.
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CSIK  MONIKA V a riá c ió k  a r e g g e lr e  IV
V a riá c ió k  a r e g g e lr e  I.
miként ébredő szeretők -  
borulnak össze a lombok, 
éji nászlepelt csipkézve 
hull ki réseik közül a fény,

tej és mézillatban ázó 
bronzos selymüket kacéran 
lebbenti a domb mögül 
vágtázó nyárvégi szél

mintha ősi bűnöket 
mosna a könny, a gyűlölet 
tespedt iszap-hordalékát, 
felgyülemlett szív-töltetet,

s a szaporán pergő cseppek 
apránként oldva a testnek 
vétkeit, magukba rejtőn 
nyelnék el végleg a múltat -

a szántók pőre ráncait 
mélyíti, vájja az égi 
könnyeső, hogy reggelre

V a riá c ió k  a r e g g e lr e  II .
Apránként oszlik a sötét, viola-fénysávok csipkézik 
olajszín, testes bársonyát az égnek, éj-neszek bélelte 
odúkba, s rémálmok ködébe vesznek a tűnő lidércek. 
Tüdőből, mellből cafrangos éllel szakad az új nap, 
tenyerek havába sebként mélyülnek újra a ráncok, 
mintha tócsák szeméből hullna az égre a könny, véli 
ki föntről vigyázza a lassacskán ébredő világot.

V a riá c ió k  a r e g g e lr e  III .
Akár parányi fénygolyók, görögnek 
gyémántos nyálcseppek a párnán, 
megannyi gömbölyded naptükör.
A hajnal legelső, apró rezdülése 
táguló pupillák mélyébe vetülve 
viliódzó szikrákként tündököl.

fényes, gyolcsfehér lélekkel, 
hóarccal, parázs szemekkel 
keljen a szelídült világ

V a riá c ió k  a r e g g e lr e  V.
A korlát vaspálcáira szabálytalan 
merőlegeset rajzol szoknyája korca, 
acélszín párhuzamokat metsző rőt 
egyenest, azaz majdnem, a csípővonal 
beleront a tiszta, hűvös geometriába, 
és kétoldalt kajlává teszi a végeket, 
a helyzeten mit sem javít, hogy az apró 
halcsont gombot visszabújtatja, a rejtett, 
belső kapocsra bízva immár a muszlin
semmiséget -  a kajlaság maradt, csak 
derekán csusszant lejjebb a szoknya, 
a köldökhatárig, alul térdközépig, de még 
látni engedve a combhajlat félkörívét, 
miközben könnyeden lépdel a lépcsőforduló felé

K o n fe ssz ió
Csont és porc-konstrukcióra 
épült eklektikus templomban élek, 
kozmikus, ős-tervrajz szerint 
megtervezetten, testem: sejt
szerkezetbe tömörült atomok 
formálta formabontó rendszer, 
termetem tervszerű, 
létem létszerű, 
sorsom sorsszerű, s 
bűnszerű a vétkem, 
bálványokat döntök, míg 
kutatom saját talányom, s 
hitszerű hittel hiszem 
önnön létezésem...

g A ■«»» K ilometri

Több mint sikoly
A 2004 elején indult Sikoly (irodalmi és művészeti) folyó

irat a vajdasági magyar irodalom egyik izgalmas kísérlete. 
Az elsősorban a fiatal és még fiatalabb szerzőknek teret biz
tosító negyedévente megjelenő' folyóirat nem csupán azért vá
lik érdekessé a magyar folyóiratpalettán, mert „szerény pró
bálkozás az egymagukban sikongók elefántcsonttornyainak 
a lerombolására” -  miként azt Sándor Zoltán fó'szerkesztó' ír
ja a legelső' lapszámban; a merész indulás komoly jövőt sejtet. 
Lapszámunkban a folyóirat állandó(bb) szerzőinek írásaiból 
közlünk válogatást. K. ZS.
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BERÉNYI EMŐKE 
A couleur locale-ban
A „vajdasági magyar irodalom"-ról
A trianoni békediktátumot követően 

minden környező' államba szakadt nem
zetrész másként igyekezett újradefiniálni 
önmagát. Míg a kisebbségi identitás meg
határozásakor az erdélyiek a Kos Károly 
által megalapozott transzszilvanizmus és 
ezzel a dicső' történelmi múlt felé fordulás 
mellett döntöttek, irodalmuk emblémá
ja pedig a kagyló beszennyeződése által 
keletkező' igazgyöngy, a produktív fájda
lom metaforája lett, addig a vajdaságiak 
az Hippolyte Taine milió'elméletén alapu
ló couleur locale elvét hirdették, és a kul
turális heterogenitást tükröző kompozit 
kultúra létrehozásában látták az itte
ni literatúra jövőjét, melynek allegóriájá
ul a sziváci irodalomszervező, Szenteleky 
Kornél a poros bácskai akácot, a pusz
taság könnyen hajladozó fáját választot
ta. Bár a gyöngy valódi értékét könnye
dén kétségbe tudta vonni egy éneklő borz 
meg az előretolt helyőrség, az akácfá
ról kilencven év távlatából is csak csen
desen jegyezzük meg: Szenteleky nyilván 
nemcsak „muszáj-Herkules” volt, hanem 
Kasszandra is, hiszen az általa válasz
tott jelkép most is nagyon találónak bi
zonyul.

Bár a Híd 1934 óta létezik, a vajdasá
gi magyar irodalom talán legmerészebb 
vállalkozása mégis az Új Symposion 
megalapítása volt: a szocialista rend
szer mimézis-elvű kényszerkánonjának 
és vulgár-ideológusok dogmáinak felrú
gása művészi szabad(os)ságot jelentett. 
A neoavantgárd stílusjegyekkel és a ver- 
bo-voko-vizuális alakzatokkal való játék 
folytán olyan energiákat vitt a térség iro
dalmába, amelyek másutt csak évtize
dek múltán nyerhettek teret. Miközben 
a symposionisták nemzedékeinek le
gendás figurái (Tolnai Ottó, Domonkos 
István, Végei László, Sziveri János stb.) 
bírósági tárgyalások és kirúgások miatt 
az egzisztenciális ellehetetlenítés poklát 
élték meg, lassan bekövetkezett az ex-ju- 
goszláv exodus is. Egy folyóirat drámá
ja így vált az egész vajdasági magyar 
közösség sorstragédiájává, Judita Salgo 
szavaival élve: „A modern költészet bel
ső drámája ezen a vidéken mindig belső 
gerillaharccal kezdődik, a vendégmun
kások kormányeltörésével folytatódik, 
hogy azután önkéntes vagy nem önkén
tes (ön)száműzetéssel végződjön.”

A kilencvenes évek háborúinak hatá
sára az itteni magyarság irodalma nem 
hogy kétpólusúvá vált, hanem egyene
sen kettészakadt: az írók, költők jelen
tős része (például Ladik Katalin, Balázs 
Attila, Fenyvesi Ottó) Magyarországon 
próbált boldogulni. Az itthon maradottak 
nehezen ocsúdtak fel a megváltozott kö
rülmények okozta értékválságból, és ezt 
a traumát lényegében a mai napig nem 
dolgozták fel. Miután a Symposion gene
rációalakító ereje megszűnt, a fiatal szer
zők légüres térbe kerültek, és maguk kí
sérleteztek saját fórumaik létrehozásával, 
így jött létre a zEtna kiadóház Beszédes 
Istvánnak köszönhetően, a Sikoly folyó
irat Sándor Zoltán kitartó munkájával és 
a magát „posztalfabetikus” periodikaként 
aposztrofáló DNS Samu János Vilmos 
és Beke Ottó ötlete nyomán. Tavaly óta 
a Faragó Kornélia szerkesztette legna
gyobb múltú folyóiratunk is nyitott: létre
hozta jórészt egyetemi hallgatókból álló 
csoportosulását, a Híd Kört.

Hogy mégis maradt az akác?! A vajda
sági magyar irodalom széttartását, kép
viselőinek sokszor vásári komédiába il
lő viszálykodását szemlélteti. Lehetne a 
szimbólumunk inkább a(z akácfából ké
szült) seprű, Jódal Kálmántól kölcsönöz
ve: „[...] kisebbségi magyarok vagyunk, 
ami körülbelül olyan érzés, mintha kén
savval bevont söprűnyéllel erőszakolná
nak meg naponta háromszor.”

SÁFRÁNY ATTILA
A k ö l t ő i  h i ú s á g  é s  a z  e l h a l l g a t á s
i.
A líra az alany alanyiságának szavak

ba öntése. A lírikus az a rendhagyóan be
szélő valaki, kinek a tekintete ideiglene
sen önmagára szegeződött. Emiatt -  az 
alkotás pillanatában legalábbis -  min
dent és mindenkit önmagán keresztül 
lát. Önszerelmes vonás ez, ami ráadásul 
valóságelfedő is, hiszen a magán átveze
tő kitekintés elzárja előle a lehetőséget, 
hogy önmagát is megláthassa.

ihletnek, a múzsák csókjának nevez
ték el a poéta szokványostól eltérő költői 
beszédmódját, amely nem a közlés puszta 
kommunikációs igénye, de nem is a tudo
mány vagy a filozófia pontos fogalmi kö
rülhatárolása.

Az ihlet a kimondás öröme. Ha tisztán 
áradó kifejezésöröm, akkor mentes a köl
tői hiúságtól.

II.
A költői hiúság az önkiterjesztés örö

mének kifejezése, amely a szavakban 
fölkínálkozó alanyiság elfogadására 
szeretné kötelezni a hallgatót. Az önsze
relmesen megszólaló titkon azt reméli, 
akárcsak a vallástérítő, hogy uralma alá 
vonhatja rajongói lelkét, hitét, érzéseit: 
hogy énjével rátelepedhet az énjükre.

Ez a vágy a nemiség természetében 
gyökerezik, az ősi férfiösztönben, hogy 
behatolni törekedjünk a másik féltve rej
tegetett benső' világába.

III.
Az én meghozhatja a döntést, hogy 

többé senkire sem kényszeríti rá magát. 
Rémülten fedezi föl ekkor, hogy amióta 
nem kínálja föl magát a szavaiban, azó
ta mintha világ-látása is megvakult vol
na. A közlendőből nem maradt más a le
csupaszított szón kívül. Az ént nélkülöző, 
lemeztelenített szó tartalmatlan és célta
lan hangsornak tűnik.

A megszólalást mégsem kerülheti el, 
egyébként hogyan közölhetné önkiter
jesztő törekvéseiről való lemondását? 
Csakhogy így, önmagát már nem adva, 
mit mondhatna? Öntse szavakba azt, ami 
a lemondás őszinte szándékától kezdve a 
lelkét mardossa? Önmaga kiáltó hiányá
nak a panaszát hangoztassa a szavai mö
gött? Tegye köztudottá, hogy ő már sem
miben sem biztos, semmit sem ért és 
semmit sem akar? Szemlesütve szégyen
kezzen megnémulásán? Amióta ugyan
is énjét száműzte a szavaiból, azóta kép
telen szabatosan kifejezni a gondolatait, 
mintha gondolatforrása (szíve) és kifeje
zőkészsége (agya) szembefordultak vol
na.

Az ént kirekesztő kifejezéssel együtt 
mintha a beszédkészsége is kialudt vol
na. Mozdulatlan, koporsói csönd költözött 
bensőjébe. És egy igencsak különös érzés. 
Ha belenéz ebbe a szót temető sötétbe, 
akkor a legnagyobb meglepetésére egész 
kihunyt világát fölfedezheti énségével

együtt elföldelve magában. Maga sincs 
tisztában, hogy egy új világ megszületé
sének a lehetőségével vagy a végleges el
tűnés elkerülhetetlenségével szembesül- 
e ezáltal.

IV.
Egyvalamiben lehet biztos: hogy el kell 

szakadnia az önkiterjesztés vágyától.
Hatalmas és kíméletlen vállalkozás ez. 

Lelki mélységeiben gyökereket eresztett 
énszerkezetét kell kitépnie ehhez magá
ból. A nyelvtől is meg kell válnia, a nyelv 
ugyanis az énnek és a világnak, vagyis 
az értelmezőnek és az értelmezettnek a 
kapcsolatrendszere.

Személyiségébe ivódott, kitörölhetet- 
lennek tűnő élmények semmisülnek meg 
a nyelv leépülésével. A döntéssel még 
csak fölidéződik a veszteség lista: a kez
deti akarás szorongató emléke, az abból 
kisarjadó érzelemvilág, az azt követő ér
telmi érlelődés és annak lélekbe, sze
mélyiségbe ivódása. Lépésről-lépésre a 
nyelv kiépülésének minden egyes szintje 
kitörló'dik a tudatából. Ha pedig még any- 
nyi nyomuk sem marad, mint egy földből 
kiásott régészeti leletnek, akkor azt már 
nem is kérdezheti az ember, hogy egyál
talán mi célból léteztek? Volt, nincs. A 
magyarázkodás nélküli búcsú gesztusa 
következik; személytelenül, mégis mele
gen.

Az új nyelv, ami a régi haldoklásával 
párhuzamosan éledezni kezd, mégsem a 
személytelenség beszédmódja. Miért is 
lenne az? A régi én haldoklásával párhu
zamosan új én kel életre az emberben.
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NAGY FARKAS DUDÁS ERIKA

M adárének a h id  f ö l ö t t
(Részlet)

-A z öregség jele, amikor a távoli dolgok 
a közeliek kárára élesednek -  félálomban 
jut eszembe a mondat, és azonnal kimegy 
szememből az álom. A közelemben egyre 
erősödő zümmögés is zavar: az alvásba, a 
kortalan létezésbe való zuhanás jótékony 
hatását ma nélkülözni leszek kénytelen.

Arra a mondatra gondolok. Az, hogy a 
testem együtt vénült az éveim számával, 
természetes, de már ott legbelül is öreg 
lennék? Lelkem tükre mutatja, igen!

A közeli dolgok, mint ez a légy is, ho
mályban maradnak, miközben a múlt 
egyre tisztábban mutatja magát. A ré
gen halott ismerőseim, a régi történetek 
szereplői ma is fiatalságuk teljében töltik 
be napjaimat, miközben népes családom 
alig érdekel, állandó jelenlétük, zajos éle
tük idegessé tesz. Remélem, nem veszik 
észre, hogy néha mennyire terhemre 
vannak! Mindig az egészségemmel van
nak elfoglalva, aggodalmaskodó ábrázat- 
tal faggatnak: hogy aludt, jól van, akarja, 
hogy megmérjem a vérnyomását? Mintha 
jóságba és törődésbe burkoltan a végemet 
lesnék! Tudom, ez is az öregség jele, ezek 
a gondolatok.

Antus a barátom. Most is tisztán ér
zem és látom mellettem, amikor azt sem 
tudom, merre jár, meddig marad, és mi
kor jön meg. Mindig elmenőben van, és 
mindig a visszajöttére várok. Nem hagy
ja magát irányítani, és mégis azt érzem, 
mindent miattam tesz, vagy nem tesz. 
Ha nincs velem, akkor is. Antus világ
csavargó és örök nőtlen. Évtizedek óta 
így, vagyis nem tartozva tartozunk egy
máshoz. Azt hiszem ő is ezt mondaná, de 
most erre nem vennék mérget. Rossz ked
vem indáiba keveredem, és ez egyetlen lé
gyen múlik?

A vasárnap délután álomködében való 
bóklászásnak -  és az utóbbi években soha 
sem bevetett ágyamon való pihenésnek -  
az erőszakos légy zúgása miatt végképp 
befellegzik. Nem látom rendesen, már 
közvetlenül az arcom előtt kering, így -  
és a takaróba keveredett szemüvegem hí
ján -  inkább csak a hangja után vagdaló- 
dzom a műanyag légycsapóval.

Lehet, a légy azt hiszi, ez a bolond em
ber csak játszik vele, és aki néha már a 
sokkal kevesebbtől is úgy elfárad, hogy 
azt gondolja magában:

-  Uram, ennyi elég volt! Engedd végre 
azt a csírát a ráncos, pergamenes fészké
ből kibújni!

Hagyjon végre a Jóisten meghalni, én 
már mindent megéltem! Fáradt vagyok!

Ugyanakkor titkolni kell a gyengülé
sem, a család higgye, hogy erősek a fa
lak, és tartanak egy darabig!

-  Tata, te látod, hogy itt a tető is én va
gyok! Mi lesz velük nélkülem?

Néhai párom nem tud, vagy csak 
nem akar válaszolni a hol hangosan ki
mondott, hol csak gondolt kérdéseimre. 
Életében azt mondta: ostoba kérdést meg 
sem hall, nemhogy felelne rá.

Érdemes-e a halálomon túlról is ag
gódni értük?

Korom ellenére hallásom a régi, gye
rekeim szerint is, de akiknek gyak
ran azzal okozok örömöt, hogy úgy te
szek, mintha nem hallanám azt, amit 
különben sem az én fülemnek szánnak. 
Magamat kímélem, de amúgy sincs már 
a dolgaikhoz közöm. Mondják? Nem, 
mert attól jobban neveltem őket, hogy 
ilyen tiszteletlenségre vetemedne bár
melyikük. Azonban biztos, ha sokat 
okoskodnék sorsuk dolgaiba avatkozva, 
előbb vagy utóbb elfelednék az illemet, 
és a tiszteletet mellőzve rendre utasíta
nának. Az én nevelésem mind, ők is, én 
is tudom, kinek és mikor, hol a helye, és 
mennyire merészkedhet be a másik te
rületére büntetlenül.

Fruzsina az más. Arca az én arcom ál
arca, ismer engem és én ismerni vélem őt. 
A többi unoka csak lelkifurdalás: mit je
lenthet nekik egy ilyen vénség, mint én? 
Már nem értem világukat és nem akarom 
követni őket az új dolgokban. Helyettem 
az internetet választják, a csirkepapriká
som helyett a hamburgert.

A legkisebb unoka körbetipeg az ebéd
lőben, ráhajol a székekre, arcát belenyom
ja a bársonyba és szagol. Azután meg
mondja, itt a Nagyi ült. Amikor az anyja 
tanúja volt a kicsi szaglászós játékának, 
elhűlve kérte számon rajtam. A kicsi nem 
értette, mit vétett akkorát, hogy anyja 
neheztelve néz hol rá, hol rám és közben 
a fejét csóválja.

Jaj, nem is tudom, hogy a lányom mit 
hordott össze hirtelen, és mit kért éppen 
tőlem számon? Hogy ki tanította ilyen os
toba, gusztustalan dologra a gyereket? 
Vagy azt, hogy miért szagol ki mindig 
csak engem?

Hagyjuk.
Kínos gonddal figyelek a tisztaságra, 

de az öregség szagát egy alig kétéves gye
rek tévedhetetlenül megérzi. Nincs, ami 
elfedné azt, nincs az az illatosító, ami ké
pes lenne eltörölni! Ott lapul a drága par
fümök, a márkás ruhaöblítők, az erős 
zsálya és menta tartalmú fogkrémek illa
ta mögött; ott lapul és a legváratlanabb 
pillanatban szivárog elő a dermedés, a 
rothadás nehéz lehelete!

Orromhoz szorítom a csuklóm, a rán
cok kisimulnak az ökölbe zárt kézfejen, 
mélyen szívom magamba a levegőt, hogy 
megcsípjem -  előbb még takarja a ké
zápoló kamillaillata -, a halál jelenlétét, 
ahogy nyomul kifelé a mélységes mélyből, 
ahol a kezdetektől velem lakik. Már-már 
átszúrja a bőröm, de ha egyetlen helyen

is fölreped a vékony burok, ő megszületik 
és nekem akkor lesz végem.

Ezt érzi a kicsi rajtam, és ő tudja, vé
szesen vékony a burok!

Az álmot tönkretevő, kései, magányos 
légy bemenekül a függöny és az utcai ab
lak közé.

-  No, itt megcsíplek - , gondolom, és az 
ablaküvegre mért hatalmas csapásokkal 
rémítgettem, nem is annyira a legyet, 
inkább a házam többi lakóját, akik hoz
zám hasonlóan a kiadós ebéd utáni pihe
nőjüket töltenék a saját szobáikban.

Már késő a rádöbbenés. És az ébredő 
indulatot is gyorsan elnyomom:

-  Én itt soha, semmit sem tehetek sza
badon, kedvemre?

Nem, persze, hogy nem! Előbb apám 
szárnya alatt, azután az uram ereje nyo
morított, most meg az ta rt fogva, hogy 
az előbbiek helyettem döntéseit haláluk 
után is változatlanul elfogadom: a csa
lád az első!

Akkor is, ha a csak magamnak -  és 
persze Antusnak — bevallott magányom
ban élek közöttük, az együttélés minden 
hátrányát nyögve, miközben az előnyö
ket alig látom.

Fél éve annak, hogy megvettem volna 
a koporsómat, akkor -  és csak akkor! -  
mind összefogtak ellenem:

-  Ebben a házban sehol, érti? Sehol 
sem tartunk koporsót!

A halottakra szánt csokrokat nem bír
ják látni, a gyakran előforduló temeté
sek előtt kint hagyom azokat a garázs
ban. A gyászszalagokat már a kapun 
kívül leveszem a ruhámról és a táská
ba rejtem. Tudom én, hogy a házba lépve 
kezet kell mosni, de ők kórusban utasí
tanak, zavarnak a kézmosáshoz, mint fe
ledékeny gyereket. Takarjuk és gyorsan 
feledjük el az elmúlás tényét! A Magyar 
Szó gyászjelentéseit a lehető leghama
rabb eltüntetik:

-  Nagyi, téged csak a halottak érde
kelnek? -  kérdik méltatlankodva, ami
kor követelem a lap hátsó oldalait.

Azt hiszik, ezekkel az intézkedéseik
kel az én érdekemet szolgálják! Ok félik 
a közelgő halált, miközben előlem rejte
nék nevetséges igyekezettel.

Engem márpedig a meghalás minden
nél jobban foglalkoztat! Közelednék hoz
zá, járnám körül, fognám át szorosan a 
gondolataimmal, hogy idegensége és hi
degsége elmúljon, és ne legyen olyan 
ijesztő akkor, amikor elkerülhetetlen 
lesz vele a szembesülés.

-  Nagymama, megőrültél? — negyed 
perc sem telik belé, hogy az ablaküvegre 
mért indulatos csapások után Fruzsina, 
kedvenc unokám nyit be hozzám. Sarkig 
tárja az ajtót. Kócos, feje tetejére tolt 
szemüvegéről látom, írás közben elaludt. 
Sejtem, hogy a család krónikáját írja, 
mert mindenkit les és kihallgat, és túl
ságosan sokat kérdezget. Megírja? Nem 
bánom, legalább őt biztosan értékeli, 
amit mesélek.

És néha becsapom. Magamat is, de 
kell, hogy a múlt kezessé váljon, átmesél
ve alakítom, elveszek és teszek a törté-
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netekhez itt, ott. Elhallgatok néha egyes 
dolgokat, másikakra nagyobb hangsúlyt 
fektetek a valóságosnál.

Fruzsina szeme szikrázik a dühtől.
Ő a kilincset markolja, én a légycsa

póba kapaszkodom. Állóképekké vá
lunk a délutánban. Most csend, és sze
mének szikráin kívül békesség a házon. 
Csendélet? Lélegezni sem kell. Fruzsina 
arca, nézése időutazás. Apám és Tata 
akaratával szálltam egykor ilyen hatá
rozottan szembe, ahogyan most ő fejezi 
ki indulatait: néma és erőteljes, mozdu
latlan jelenléttel.

SZÍVERI JÁNOS MŰVÉSZETI SZÍNPAD

^  SIKOLY
22. SZÁM 2010. TAVASZ

-  Most aztán mehetsz vissza a szo
bádba a huszonhat meredek lépcsőn -  
gondolom. A hirtelen rám törő légszomj 
kényszerétől az álló idő kibillen végre, 
az inga tovalendül.

Kajánul nézek a villámló szemekbe, 
de az is eszembe jut közben, hogy igaza 
van: az első álmomból riadva valóban el
feledkeztem a többiekről.

Néha azt képzelem, teljesen egyedül 
élek a világvégi házamban, ami kicsi, 
csak nekem kedves és inkább odú: olyan 
kicsi és csúf, hogy ott senki sem kívánna 
velem lakni. Se kutyám, se macskám, né
ha a hangyák vonulását nézem, és eset
leg a párnámra ereszkedő pókokkal vias
kodom. Annak a házikónak a vízcsapja 
az udvaron lenne, kertvégén a deszkafö- 
deles budija, és hogy beköszönésre sen
kit se csábítson, csöngő, és díszes kerítés 
sem volna. Az utóbbi csak annyi, ameny- 
nyit a természet köré növeszt bodzából, 
ecetfából, akácból, szederindák fonatai
ból. Kóbor állatok fészkelnének a sűrű
ben, vagy ősztől a fácánok. Gondot eset
leg a csillagok számlálása adna, mert 
feledékenységem akadályozna a pontos
ságban.

Felejteni ajándék is lehet.

SÁNDOR ZOLTÁN
Apró csodák
-  Teremtő atyánk naponta apró cso

dákkal üzen nekünk, amiket mi hitetlen
ségünkben sokszor észre sem veszünk. 
Olykor közömbösen átsiklunk felettük, 
máskor pedig végtelen balgaságunkban 
azt gondoljuk róluk, hogy az önrendelke
ző természet szülte őket, esetleg emberi 
beavatkozások eredményei. Szorult hely
zetünkben azonban gyakran magunk 
áhítjuk a csodát, s ilyenkor mindent ké
szek vagyunk megtenni megvalósulá
sáért, gyakran még az isteni parancso
latokat is szem elől tévesztve eközben. 
Imádkozzunk, testvéreim, mindazoknak 
a lelki üdvéért, akik tudatlanságukban 
jószándékúnak vélt tetteikkel megsértik 
az Úr törvényeit, és önmagunkért, akik 
gyarló mivoltunkból kifolyólag néhanap
ján nem tudunk ellenállni az efféle cse
lekedetekből eredő bűn csábító szavának 
-  mondta gyülekezetének költői emelke
dettséggel a Borka néni halálát követő 
vasárnap reggeli szentbeszédében Ignác 
plébános.

A szavak hallatán a hívők nagy része 
fészkelődni kezdett ülőhelyén, egyesek 
halkan összesúgtak egymás között, hogy 
azért mégiscsak illetlenség rájuk nézve 
egy rusnya boszorkányról prédikálni va
sárnap reggeli szentmisén, néhányan fel 
is keltek padjukból és tiltakozva elhagy
ták az Isten házát, de a többség végig
hallgatta Ignác plébános alkalmi beszé
dét. A szentmise befejezte után a pap az 
oltár előtt pipískedve kereste meg tekin
tetével Borka néni férfiszomszédjait, és 
magasba emelt karjával intett valamen- 
nyiőjüknek, hogy várják meg a papiak 
előtt. Már mindenki elhagyta a templo
mot, mire Ignác atya ledobta magáról a 
díszes csuhát és krasnyogva odaslattyo- 
gott a rá várakozó négy férfihez.

— Menjetek el rögtön Kocsobán aszta
loshoz egy koporsóért — mondta nekik —, 
én már tegnap este mindent megbeszél
tem vele, tegyétek bele a megboldogult 
szomszédasszonyt a fadobozba, és egyi- 
kőtök kocsiján vigyétek ki a temetőbe, 
nem sokára én is ott leszek. Na iparkod
jatok! -  siettette őket, és ezzel már ment 
is a dolgára.

Annak ellenére, hogy a háta mögött 
tücsköt-bogarat összefecsegtek róla, ma- 
gánakvaló álszentként emlegették, akit 
az igénél és a szentiéleknél sokkal jobban 
érdekelnek a bankjegyek és a női tompo
rok, rosszmájban azon szórakoztak, hogy 
a falu minden vörös hajú kölke tőle szár
mazik, a falubeliek mégsem mertek nyíl
tan ellentmondani Ignác plébánosnak, 
így hát a felszólítottak is, egymás közt 
dohogva ugyan, de ellenvetés nélkül vé
gezték el a rájuk bízott feladatot.

Borka nénit különösebb szertartás 
nélkül hántolták el a temető sarkában. 
Utolsó földi útjára csak néhány idős öz
vegyasszony kísérte el, akik rendre min
den temetésen ott voltak a faluban. A 
szomszéd férfiak kiásták a gödröt, bele

helyezték a koporsót, és amíg hányták rá 
a göröngyöket, addig Ignác atya a fekete- 
kendős vénasszonyok karának kíséreté
vel elénekelt egy zsoltárt, majd mondott 
egy rövid búcsúbeszédet, amelyben ismé
telten Borka néni együgyű jóhiszeműsé
gében elkövetett bűneinek a megbocsátá
sát kérte a Magasságostól.

Amilyen gyér volt a kíváncsiság a te
metés iránt, olyan nagy érdeklődés övez
te a vénasszony használt tárgyainak az 
elégetését. A szép számban összegyűlt 
tömeg alig várta a temetésről visszaér- 
kezőket, hogy a plébános beleegyezésé
vel targoncákra és kordákra pakolja az 
udvarban felhalmozott ruhaneműket, 
bútordarabokat, kerti szerszámokat és 
egyéb használati tárgyakat, és valameny- 
nyit a falu szélén már kora reggel gyújtós 
gyanánt elkészített farakásra vigye.

-  Biztosak vagytok abban, hogy mind
ezt el kell égetni? — kérdezte Ignác atya 
a sokaságtól, amikor a négy alkalmi sír
ásóval a helyszínre érkezett. -  Nem len
ne talán okosabb, ha a használható dol
gokat a szegényeknek adományoznánk? 
-  próbálta meg jobb belátásra bírni híve
it.

Kérdésére tiltakozó hőzöngés volt a vá
lasz, aminek hallatán a pap beletörődöt- 
ten csapott egyet, és bólintással jelezte a 
tömegnek, hogy megkezdheti a sok ócs
kaság talicskázását a tetthelyre. Amikor 
minden ott volt, Putyora Ottó, Verácska 
édesapja, akit a lányát ért lelki megráz
kódtatás miatt a többiek elsőbbségben 
részesítettek, alágyújtott a sok kacat- 
nak. A tűz azonnal belekapott a száraz 
rőzsébe és korhadt farönkökbe, ahonnan 
a felszökellő lángok egymás után nyalták 
körbe hosszú tűznyelvükkel Borka bo
szorka valamennyi használt tárgyát, ki
véve egyet: a botját.

-  Nézzétek a botot! -  kiáltottak fel egy
szerre többen is, megdöbbenten figyelve 
a nem mindennapi jelenséget. Az történt, 
hogy a lángszirmok ölelése elől menekül
ve, a tetszetős bot a levegőbe emelkedett, 
ahol csinált néhány piruettet, majd né
hány méterre a tűzrakástól a földre csa
pódott. Egyesek megcsípték magukat, 
nem-e álmodnak talán, de megrökönyö
désükre a valóság vette őket körül.

-  Dobjátok vissza! -  hallatszott, és va
laki oda is ment, félénken felemelte a bo
tot és a lángok közé vetette, de az ismét 
kiugrott, és akárhányszor visszadobták 
a máglyára, mindig újra meg újra kipat
tant onnan, mintha emberhez méltó ön
tudattal rendelkezne.

-  Ez csakis valamiféle ördöngösség le
het -  hüledeztek a szemtanúk egymás 
után vetve magukra a keresztet. A látot
taktól lassan mindenkinek inába szállt a 
bátorsága, és egy idő után már senki sem 
próbálkozott tűzre dobni a máglyától biz
tos távolságra, a fűben heverő botot, ha
nem csak szótlanul bámult a sűrűn go- 
molygó sötét füstfelhőbe.

A lángok heves táncának elmúlásával 
a férfiak földet lapátoltak az izzó parázs
rakásra, hogy elfojtsák, majd felemás 
sikerérzettel visszaindultak a faluba.

> > > > >  folytatás a 12. oldalon
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Hallgatagon andalogtak hazafelé, ahol 
már az asztalon várta őket a tányér zsí
ros tyúkhúsleves, s közben valamen
nyiüknek a legelőn maradt bot já rt az 
eszében.

-  Csoda történt ma a falu szélén! -  
állapította meg Ignác plébános az esti 
szentmisén. -  Határtalan szeretetében 
Isten üzent nektek, hogy nem felejtett el 
benneteket! De nektek sem szabad elfe
lejtenetek őt, mert máskülönben szörnyű 
vész leselkedik rátok! -  dörmögte, de az 
emberek aligha vették komolyan világ
véghuhogó intelmeit, lehiggadva immár 
többségük a bot mutatványát Borka bo
szorka utolsó varázslatának tekintet
te, amit a vénasszony még a halála eló'tt 
rendezett meg egykori kuncsaftjai ijeszt
getésére.

Hasonlóan vélekedett a dologról a 
Nyári Pista bácsi kocsmájában összeve
rődött férfisereg többsége is. Szerintük 
azonban Borka boszorka nem csak egy
szeri műsorszám felmutatását bízta bot
jára, hanem természetfeletti tudományá
nak javát abba a haszontalan fadarabba 
plántálta. A magasröptű csapszéki böl
cselkedések közepette ezt a nézetet pró
bálta megcáfolni a hirtelenvérű Labanc 
Peti, egy napszámosként dolgozó aggle
gény.

-  Badarságokat beszéltek! -  mondta, 
és a söntésnek támaszkodva a mennye
zetről lógó lopótökökkel díszített kocs
ma belterülete felé fordult. — Amikor a 
vén banya magához szorította Putyora 
Ottó Verácskáját, voltaképpen titkos 
rigmusokat súgott a fülébe. Ezt a kis
lány maga mesélte el! így hát a banya 
csodaképességei mind az ő birtokába 
kerültek...

-  Bizony-bizony így volt, de a kislány 
elszabadult a vénség szorításából és ki
menekült a házból -  vágott közbe a sön- 
téshez legközelebbi asztalnál ülő Bika 
Karcsi, egy módosabb telepesgazda fris
sen nősült fia. — Lévén, hogy senki más 
nem volt a közelben, Borka kénytelen 
volt a botjára hagyományozni hosszú éle
te során összegyűjtött bölcsességét...

-  Vajákos dorong! Ki hallott még ek
kora ökörséget?!

-  Ott voltál te egyáltalán ma délelőtt 
az égetésen?! Ha láttad volna, hogyan vi
selkedett a bot, most nem tamáskodnál!

-  Az csak álca volt, a hülyék megté
vesztése. Időben mondom nektek, hogy 
Borka nénénk minden boszorkánysága 
ott lapul a kicsi Verácskában.

-  A kis gyanakvó... Majd a bölcs szol
ga rávilágít a dologra... Biztos agyá
ra ment a megsokasodott férfilé... -  hal- 
latszódtak a csúfondáros megjegyzések 
mindenfelől.

-  Ti csak gúnyolódjatok... Annyira 
balgák vagytok, hogy minden szarral be 
lehet benneteket etetni.

-  No de ki mondja... Nehogy már egy 
írástudatlan jöttment...

Bika Karcsinak nem sikerült befejez
nie mondandóját, mert mire ezt megte
hette volna, addigra egy óriási lépéssel 
előtte termett a hórihorgas Labanc Peti, 
és balkézből akkora nyaklevest kevert 
le neki, hogy az újember nyomban a föl
dön találta magát.

-  Kelj fel, te szarházi! -  ordította az 
izgága agglegény.

Bika Karcsit nem kellett sokáig noszo
gatni, kézfejével letörölte a szája szélén 
kiserkent vért, és négykézlábról támadó
jára vetette magát, a vádlijánál fogva a 
földre döntötte, majd rátérdelt, és jobb
jával abriktolni kezdte az arcát. Az el
szenvedett ütésekért Labanc Peti sem 
maradt adós, ott püfölte és rúgdosta el
lenfelét, ahol érte.

Nyári Pista szerencsétlenségére mind
két félnek voltak jelen ismerősei és tá 
mogatói a kocsmában, akik a balhé ki
törésekor körbeállták a verekedőket, és 
hangosan óbégatva biztatták kedven
cüket, nem ritkán szóváltásba kevered
ve egymással, aminek következménye
ként csakhamar ők is hajba kaptak. A 
szegény kocsmáros kétségbeesetten fu
tott a plébániára, és könyörögve kérte 
Ignác atyát, hogy hívja ki a csendőröket, 
mert azok az eszement barmok teljesen 
szétverik a vendéglőjét. Joggal aggódott 
az öreg Pista bácsi, ivójában poharak és 
üvegek szálltak a levegőben, az egymás
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nak esett népség felborította az asztalo
kat, székeket aprított fel egymás hátán, 
de még a bejárati ajtót is kibillentette a 
helyéből. Mire a csendőrkapitány két kí
sérőjével kilovagolt a helyszínre, a hep- 
haj már az utcára is kiterjedt.

-  Oszolj! -  üvöltötte el magát paran
csoló hangon a csendőrkapitány, és kísé
rőivel a dulakodók közé ügetett.

A felhívásra a kocsmavendégek hir-
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télén abbahagyták egymás ütlegelését, 
valahányan kiegyenesedtek, és a fetren
gésben bekoszolódott kézelőjükkel meg
törölték véres arcukat. Izmaikat lazít
va néhány másodpercig erőt gyűjtöttek, 
majd mély lélegzetet véve egymásra ka
csintottak -  és akkor csoda történt. Az 
addig fél órán át egymást könyörtelenül 
döngölő felek csendben békét kötöttek 
egymással, s immár együttes erővel le- 
cibálták lovaikról a rend őreit, mert mi a 
fenét képzelnek magukról ezek a kifigu
rázott bohócok, hogy beleavatkozhatnak 
a falusiak dolgába, s úgy elagyabugyál- 
ták őket, hogy amikor Ignác plébános 
felszólítására végre lenyugodtak, a sze
rencsétlen csendőrök alig tudtak vissza
ülni a nyeregbe. El is vágtattak szó nél
kül, egyszer sem néztek hátra, és a falu 
elöljáróinak rettegéseivel ellentétben, 
nem is jöttek vissza. Valószínűleg szé- 
gyellték bevallani, hogy néhány részeg 
falusi paraszt kiverte belőlük a szart, és 
inkább hagyták a fenébe a megtorlást, 
így a helybeliek nyugodtan visszatérhet
tek a körülöttük történő apró csodákban 
rejlő esetleges üzenetek megfejtéséhez, 
és tovább fronclizhatták a faluban még 
évekig vita tárgyát képező kérdést: ki
nek a tulajdonába került Borka boszor
kány tudománya?

(R észlet A boszorkány botja című  
regényből)
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A Divi-Zen kísértetjárása  
a színházakban
A kísértetjárásra az jellemző, hogy 

időnként valami váratlanul feltűnik, majd 
még hirtelenebbül elenyészik. A Divi-Zen, 
akár egyszerűen csak divizen-nek írva: 
„díszlet, világítás, zene.” A színház három 
olyan művelete, amit nem a drámaköltő és 
nem a színész hoz létre, s amely valaha a 
rendező kifutási területe volt. Manapság 
azonban inkább a szakmai kapcsolat- 
rendszerének a tükrözése: kit bíz meg és 
kit nem, kit hív meg a jól beváltak közül, 
hogy lássák a minisztériumban, vagy a 
szomszédvár színházában is, és: hogy mi
lyen meghívásokra számítsanak majd ő 
vagy a barátai; viszonzásul. Voltak kor
szakok, amikor egy-egy város színhá
za s annak közönsége egy húron pendült 
az illető közösség képzőművészeti ízlésé
vel; s vannak olyanok, mint többnyire ma 
is, amikor értetlenül merednek a nézők a 
számukra semmitmondó vagy vizuálisan 
bölcsködni akaró színpadképre.

Leghamarabb a világítás fakult meg. 
A színpadon ma már semmit sem helyez
nek rivaldafénybe; vagy csak nagyon rit
kán s a lólábat kilógatva. A rivalda neve 
ugyanis nem a rivallani: „harsogni” je
lentésű szóból jön: annak a deszkának a 
neve (ribalto), amit a színpad peremére 
szereltek, hogy az odahelyezett lámpasor 
fénye elől a földszinti nézők szemét óvja. 
A rivaldafény alulról felcsapó; ha a szí
nész egészen előrejött, így megvilágítva 
az arca kísértetiessé vált; bárki kipróbál
hatja egy zseblámpával tükör előtt. Azért 
szüntették meg, mert rontotta a színész 
szemét. Ma viszont, a színpad padlójába 
süllyesztve, csak a szükséges pillanatok
ban bekapcsolva, kiváló hatáskeltő esz
köz lehetne, nem mint az a félméter ma
gas fényszóró, amit olykor be-behoznak a 
színpad sarkára.

Van azonban más oka is a peremdeszka 
eltávolításának: a mindig a földszint el
ső soraiba jegyet váltó A-né és Bé-né azon 
szoktak vitatkozni, hogy a színpaddeszká
kon fetrengő művésznők viselnek-e alsó
neműt, s ha igen, az milyen, és tökéletesen 
zár-e vagy sem? Majd látandjuk, fontos 
kérdés ez! (Pl. egyes avangárdista japán 
rendezőknél.) A leglényegesebb veszteség 
azonban a követő világítás megritkulása 
vagy kimúlása: az igazi drámai megvilá
gítás sarkított fénnyel történik, amely ki
élesíti a vonásokat, felfokozza az arckifeje
zést, szemben a mennyezeti lámpák szórt 
fényével, amely tompítja, elkeni az arcjá
tékot. (Valaha a kolozsvári magyar opera 
világosítói munkakörét egészében felvál
lalta a Képzőművészeti Főiskola hallgató
sága: ez a munka nemcsak kereseti forrás 
volt számukra, hanem tanulmányi lehető
ség is.) Mindez ma nincs, az eseményeket 
a napilapok vezércikkei tálalják drámai 
megvilágításban, nem a színpad.

A legkülönösebb változás azonban a 
színpad (illetve pódium, vagy valamennyi 
színpadpótló térkiképzés) és a zene vilá
gában az, hogy a -  a zene látványossággá

vált! A gitáros eszeveszetten rázza a fejét, 
s ahogy ujjai a gitár hattyúnyakát marko- 
lászva dugattyúszerűen működnek, az az 
önfertőzés gesztikulációját idézi és min
den fontosabb és hatásosabb, mint az elő
állított vagy elrikoltott zene.

A mai zenés bohózat (sokak szerint szak
szerűbb csak musical-nek nevezni) hatal
masabb hömpölygésű hivatkozás-folyamot 
fakaszthat, mintha egy Wagner-operacik- 
lusról kellene elmélkedni... Kezdhetni az
zal, hogy „már a régi görögök is” a súlyos 
tragédiák között pajzán szatírjátékokat 
adtak elő; aztán felmerül a szaturnáliák 
ehhez kapcsolódó témája, a bolondos napo
ké; és a passiójátékok; és az alakoskodás; 
-  és igen, itt kiderül, hogy jóval már a ré
gi görögök előtt: „az alakoskodás a színját
szó tevékenység előfokának tekinthető”, 
írja Dömötör Tekla. „Maszkos alakosko- 
dók ábrázolása már a kőkori barlangi raj
zokon is feltűnik”... ez 20.000 év a görögök 
előtt! „Az alakoskodók néha pantomimot 
adnak elő, táncot járnak, gyakran drama- 
tikus játékokat adnak elő, rituális cselek
ményeket hajtanak végre... Emellett egész 
Európában különösen nagy szerepe van a 
férfi-női ruhacserének, a növényi mezbe 
és szalmába burkolt alakoskodók, illetve a 
fehér ruhás kísértetek megjelenésének...”

íme, és lám: B.-né ficánkoló kíváncsi
sága, hogy mi van a művésznő köntöse 
alatt, atavisztikus őseurópai gyökerek
kel rendelkezik! Mert amíg a színjátszás
nak ebben a nemében az előadók részé
ről a magamutogatás, az exhibicionizmus 
az ösztönök üzemanyaga, addig a befoga
dókban, legyenek mégoly interaktívak is, 
a kíváncsiság! A kíváncsiság, amely a sze
replők nimbuszára, glóriájára irányul. 
Nyilván ez hajtotta Árkádia mezein az őr
jöngő, lómaszkurás menádokat, akik szét
tépték és nyersen felfalták a főszereplő
ket.

Az is érdekes, hogy a modern színját
szás a felfalás és legalábbis a zabálás moz
zanatát átörökölte. A könnyű műfaj, a szí- 
nészeti saláta és csemege, amit, ismétlem, 
valaha a görögök is a súlyos tragédiák kö
zött üdítő gyanánt bedobtak -  nem tudom, 
survival-revival alapon nem sorolható-e

ide az a szokás is, hogy a legvadabb boksz
meccsek szüneteiben fürdőruhás cuncik 
mászkálnak szanaszét piros léggömbök
kel -  majd a vendéglátóipar és a színi-sa
láta előbb csak két műfaj esetében kapcso
lódott össze a kabaré és az orfeum eredeti 
formáiban, míg aztán a közelebbi múltban 
kialakult a Szilveszteri Műsornak nevezett 
Super-Gesamtkunst, amely ma már nem 
is kapcsolódik az évvégi népszokásokhoz -  
hisz se nép, se szokás - , akárhány színház 
évadnyitó gyanánt is szilveszteri műsor
számba menő zenés bohózattal, vagy an
nak szánt valamivel rukkol elő. (Ezek fel
tehetőleg szilveszterkor a Rajna kincsét 
játsszák, vagy egy kis, 5-6 órás válogatást 
Mahler és Bruckner kevésbé ismert szim
fóniáiból.)

És ami a legérdekesebb: B. néni kíván
csisága manifesztálódik azokban a mű
fajokban is, amelyekben eltörlődik a ha
tár színművészet és amatőrizmus között, 
mint pl. a happening, az installáció, és az 
a harmadik fajta, amelynek a neve a pa- 
rapipedonra vagy a peristaltikumra em
lékeztet ... ja: performansz. Gyűjtöttem 
ilyen eseteket, amelyek spontánul alakul
tak ki, s egyet, mely annyira szemléletes 
volt, hogy belefért egy negyedszázad törté
nelme, elmesélni is kénytelen vagyok.

Egy vidéki város egyetemének filológia 
karán egy kedves kis kolleganő motorke
rékpárral járt be az előadásokra, mert egy 
közeli faluban kapott szállást; és termé
szetesen ennek megfelelően is öltözködött: 
fűzős csizma, bőrnadrág stb. Kolleganői a 
gyűlölettől tikkadozva piszkolták, és férfi
kollegái is kezdtek vigyorogva utána for
dulni, különösen, mert egyre gyakrabban 
előfordult, hogy valamelyiket szívesség
ből el-elfuvarozta egy távolabbi sportcsar
nokba, vagy terepen végzendő gyakorlat
ra. Egyszercsak annyira áttüzesedett a 
légkör körülötte, hogy össze kellett hív
ni a kari Ifjúmunkás Szövetség közgyű
lését, s elnöklésre magát a rektort kérték 
fel. Mindennek elmondták, legyalázták, s 
amikor a rektor is befejezte, mindenki az 
áldozatot nézte: vajon mit fog ő erre felel
ni?

A kis motoros filologa fellépett az emel
vény szélére. Érdeklődő, mintegy ellenőr
ző pillantással végigmérte a jelenlévőket, 
úgyszólván egyenként -  nagy előadómű
vészeknél láttam csak még hasonlót - , az
tán nyugodt, természetes, közlő modorban 
megszólalt: „Hát, ha igazán olyan nagyon- 
nagyon kíváncsiak az ő micsodájára, ő azt 
megmutathatja, itt, most, mindenkinek, 
és a rektor elvtárs, de igazán egyesegye- 
dül csak ő, az ujját is bedughatja, ha...” A 
szégyenérzet egyszerre mindenkit ököllel 
vágott gyomorszájon. Kísérteties kavar
gássá alakult a terem, egy pillanat múl
va mindenki éppen útban volt hazafelé; és 
talán már nem is hallotta a mondat folyta
tását: „ha másképpen nem akarják elhin
ni” -  és itt szégyenlősen ő is lehalkított, 
„hogy... virgo intacta...”

Ennél többre japán performansz-rende- 
zők se jutottak. Van, aki ilyenkor hányik, 
van, aki nem. Az utóbbi időben csak egy 
Cortázar-elbeszélésben fordult elő, hogy a 
közönség felfalta a zenészeket. Pedig ez 
gyakoribbá is válhatna... Pótolhatná a ter
mészetes kiválasztást...
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----------------------HELIKON-------------------------------------------------

CSEKE PÉTER

Egy 1931-es életigenlő tanulmány 
időszerűsége
(László Dezső: A kisebbségi élet a jándékai)
Kevesen tudják, hogy e mostan

ság gyakorta idézett tanulmány volta
képpen a Soli Deo Gloria Református 
Diákmozgalomnak köszönheti ebben a 
formában a megszületését. Arról a moz
galomról van szó, amelynek országos 
konferenciái a negyvenes években „törté
nelmet írtak”. Gondoljunk csak az 1943- 
as balatonszárszói táborozásra, amikor 
több száz értelmiségi pályára készülő' fi
atal -  köztük szép számmal erdélyiek is
-  tanulhatott történelmi tisztánlátást a 
népi írók vezérkarától. Az 1931-es konfe
renciát Budapesten tartották, a vezető
ség pedig László Dezsőt kérte fel virág- 
vasárnapi előadásra. (Sokatmondó tény: 
a református ifjúsági egyesületek és 
mozgalmak történetét számba vevő ta
nulmány-, emlékezés- és dokumentum- 
gyűjtemény Ravasz Lászlóval, Makkai 
Sándorral, Imre Lajossal, Karácsony 
Sándorral, Móriczcal, Zilahi Lajossal és 
Féja Gézával egy sorban említi László 
Dezsőt.1) A ’31-es konferencia program
ját meghirdető plakát sajnos nem maradt 
fenn az Országos Széchényi Könyvtárban 
sem. Hogy miért lett volna feltétlenül 
szükségünk rá? Egy mikrofilológiai adat 
tisztázásáért, amelynek szöveg-értelme
zési jelentősége van.

A családtagok ugyanis úgy tudják
-  magam Debreczeni Lászlótól és dr. 
László Ferenctől hallottam a meghir
detett cím arra késztette László Dezsőt, 
hogy az éjszaka folyamán átdolgozza, át
hangolja előadásának szövegét. Nem volt 
hajlandó a kisebbségi élet nyomorúsága
it ecsetelni. Ezért aztán így ütötte le az 
alaphangot: az anyaországiak arra van
nak beállítódva, hogy csak halált lássa
nak a kisebbségi sorban lévő magyarok 
életében. Ez a szemlélet -  fejtette ki -  
merőben életellenes, zavarja a történelmi 
tisztánlátást. Mint aki kisebbségi hely
zetben eszmélkedett, igazán tisztában 
van azzal -  érvelt hogy „a kisebbségi 
sors tényleg jelentheti egy nép szétszóró
dását, szétszakadását, elpusztulását, vé
gül halálát”, ám azt is tudja: mindez csak 
akkor következhet be, ha az akarata el
lenére kisebbségbe került nemzetrésznek 
nem sikerül kitermelnie azokat az erő
ket, amelyek megtarthatják őt új hely
zetében. Arra kereste tehát a választ, 
hogy miként lehet célirányosan kifejlesz
teni a gyökérnyomás szerint felszínre tö
rő erőket — nem csupán a kisebbségek 
megmaradása, hanem az anyaország ma
gyarsága érdekében is.2

A kisebbségi élet ajándékai 1931 vé
gén jelent meg az Új arcvonal című anto
lógiában. Az Erdélyi Fiatalok ban Dsida 
Jenő, az Erdélyi Helikonban Reményik 
Sándor bírálja a hevenyészve szerkesz
tett -  Jancsó Béla szerint: megszerkesz- 
tetlen -  kötetet. Mindhárman a László 
Dezső írását tartják a tizenkilenc szerzőt 
felvonultató antológia egyetlen valódi ér

tékének, figyelmet érdemlő szellemi tel
jesítményének.3 Buday György -  Jancsó 
Bélának írt 1932. március 11-i terjedel
mes szegedi levelében -  a magyarországi 
ifjúsági mozgalmak összefüggésében ta rt
ja jelentősnek, hogy az Erdélyi Fiatalok 
élén László Dezső „ideológiai szakember
ré” fejlődött. Magyarországi viszonylat
ban ez az érlelődés még nem történt meg. 
„Itt nem tudott senki komolyan, tudomá
nyosan is eléggé specializálódni, vagy ha 
azt tette, akkor -  sajnos — megszakítot
ta akaratlanul is a közös összekötő szá
lakat, és beléolvadt az öregebbek társa
dalmába, s ezzel megszűnt éppen az az 
értéke, aminek indult. Valahogy így ne 
járjatok Ti is. Titeket, azt hiszem, meg
véd a kisebbségi sors.” [Kiemelés az ere
detiben -  Cs. P.]4

A korszakos jelentőségű tanulmány 
László Dezső utókorában vált igazán re- 
veláló hatásúvá. A hetvenes évek elején 
Gáli Ernő a humanizmus viszontagságait 
vizsgálva szembesül a „kisebbségi humá
num” értékgazdagító erkölcsi-etikai kér
désével is. Mindenekelőtt Makkai Sándor 
és Tavaszy Sándor kisebbségi nemzetne
velő törekvései ragadják meg. Minthogy 
a Magyar fa sorsa és a Magunk revíziója 
szerzője közismerten László Dezső mes
terének számított, akárcsak a kisebbsé
gi jövőteremtés etikai alapelveit kidolgo
zó Tavaszy, Gáli Ernő óhatatlanul eljut 
A kisebbségi élet ajándékainak a felfe
dezéséig. Érdeklődését az kelti fel, hogy 
-  Makkai és Tavaszy nyomvonalán — 
László Dezső szembeállítja az életigen
lő, értékvédő és értékteremtő felfogást „a 
kisebbségi létben csak pusztulást érzéke
lő víziókkal”.5 „Azokban a lázas hetvenes 
években”, amikor Gáli Ernőt egy új, haté
kony kisebbség-ideológia, helyzet-adekvát 
kisebbség-stratégia kidolgozása foglal
koztatta, beszélgetéseink során többször 
is említette: milyen nagy hatással vol
tak rá találkozásai László Dezsővel. Ma 
már nem kétséges számomra, hogy a ki
sebbségi élet ajándékai vezették őt el a sa
játosság méltósága elméletének a megfo
galmazásához. Naplójának II. kötetében 
az 1997. június 21-i feljegyzések között ol
vasható,6 hogy arra kértem volt őt: jöjjön 
el a László Dezső válogatott írásait ta r
talmazó Minerva-könyv7 bemutatójára, 
és elevenítse fel emlékeit a szerzőről. Ott 
elhangzott szavaiból idézem az idevágó 
részleteket egy szerencsésen megőrzött 
videofelvétel alapján:

„A hetvenes évek elején találkoz
tam először László Dezsővel, de az esz
mék szférájában, még nem személyesen. 
Abban az időben a humanizmus ha
zai változatait, viszontagságait keres
tem, kutattam, és így bukkantam rá A 
kisebbségi élet ajándékai című tanulmá
nyára, amely számomra akkor reveláci- 
óként hatott. Értékelni és értelmezni is 
tudtam, különösképpen két vonatkozás

ban: mint annak a felismerőjét, hogy a 
kisebbségi élet nemcsak megalázottság, 
megaláztatás, nemcsak a diszkriminá
ció elszenvedése, hanem ugyanakkor egy 
nagy erőfeszítés révén, egy erkölcsi kom
penzáció révén új értékek alkotására is 
alkalmat ad, sőt arra ösztönöz. A másik 
gondolat, amelyet akkor kiemeltem -  és 
ez nyilván máig érvényes - , a románság 
felé való útkeresés. Ennek az időszerűsé
ge mit sem változott. Kegyelmi állapot
nak vagy kegyelmi fejleménynek érzem 
ma is, hogy személyesen is megismer
kedhettem vele.”8

Az Erdélyi Fiatalok dokumentumköte
tének a szerkesztőségi előkészítése idején 
Domokos Gézát a cenzúrával folytatott 
előcsatározások és utóvédharcok takti
kai manőverei kötötték le. Magáról a kö
tetnek a jelentőségéről érdemben nem 
beszéltünk. A lehallgatott bukaresti saj
tóházban ez felért volna az önfeljelentés
sel. Hanem hát évekkel azután, hogy a 
napi politikai küzdelmektől ő is vissza
vonult, és belevetette magát a memoár
írásba, ugyancsak meglepett, mekkora 
revelációt jelentettek neki László Dezső 
írásai. A Magunk revíziója újrakiadása 
alkalmából egy Korunk-ankéthoz kértem 
volt válaszokat tőle.9 Levelet kaptam he
lyette. Az 1999. január 17-én kelt sepsi
szentgyörgyi sorok megírására az kész
tette, hogy tíz nappal korábban jutott a 
kezébe a Minerva kiadásában megjelent 
László Dezső-kötet, amely valósággal le
taglózta.

„Ebben a könyvben benne van minden 
— olvashattam -, amit megítélésem sze
rint egy mai értelmiséginek tudnia kell, 
hogy ne csak vegetáljon, nemzeti tarta l
mait ne csak a történelemmel való elke
seredett perelésben élje ki, hanem cselek
vő része legyen az annyiszor emlegetett 
változva-megmaradásnak. [...] Valóban: 
hogyan lehetséges, hogy a hetven-hetven- 
öt évvel ezelőtt feltett kérdések ma is is
merősen csengenek, az akkor megfogal
mazott ajánlatok, az abban az időben 
helyesnek vélt kivezető utak a tétlenség
ből, a Trianont követő bénultságból nap
jainkban is járható útnak tűnnek? Mert 
ne feledjük, az akkori, a húszas és a har
mincas években megfogalmazott felis
merések és tennivalók, az akkori nem
zedékek szellemi tartása és mindennapi 
munkája nyomán cáfolódott meg végső 
soron a Nem lehet teóriája. Ok indították 
el az újragondolási folyamatot. Ók hozták 
mozgásba azokat az energiákat, amelye
ket a későbbi generációk, a miénket is be
leértve, tovább éltettek. Ez az erő dikta
túrák alatt, a román nemzetállam kitartó 
asszimilációs politikája ellenére, vesztett 
háborúk emlékétől kísérve, meg-meg- 
újuló menekülési hullámoktól gyengítve 
ápolta közösségünkben az életrevalóság 
és az összetartás erényét. Az egyetemes 
magyar szellemiséget pedig sorsából fo
gant, erdélyi fundamentumán álló, szün
telenül megújulni képes értékekkel gaz
dagította.”10

A közép-kelet-európai rendszerváltás 
után várható volt -  legalábbis egy ideig 
ebben reménykedtünk (vagy inkább eb
ben az illúzióban éltünk?) -, hogy a ki
sebbségi létparadoxonok, amelyeket az
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1937-es Nem lehet vita felszínre hozott, 
maguktól elhalnak. Nem így történt.

A posztkommunista kisebbségi hely
zet kihívásaival szembesülve 1990 szept
emberében így töprengett Veress Károly: 
„Hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a 
létünket fenyegető' külső támadásokra, 
kívülről jövő veszélyekre reagáljunk. Ez 
a magatartási taktika a meglévőket egy 
újabb illúzióval gazdagítja: azzal, hogy 
belül minden rendben van, s kisebbségi 
létünk demokratizálásának csakis külső, 
mások által gördített akadályai vannak. 
[...] Miért nem működnek zökkenőmente
sen azok az intézményeink és szerve
zeteink, amelyekkel mi magunk ren
delkezünk? [...] Miért történik az, hogy 
a meglévő lehetőségeinket is kiaknázat
lanul hagyjuk, elnapolva, elhanyagolva 
a dolgokat? Hogy közös gondjainkat nem 
megoldani akarjuk, hanem a lehető leg
rövidebb úton szeretnénk szabadulni tő
lük? [...] Hogy folytonosan védekező állá
sokba szorulunk még akkor 
is, amikor kezdeményező fél
ként léphetnénk fel, s olyan
kor szolgáltatjuk ki magun
kat, amikor védekeznünk 
kellene? Vajon elégséges ma
gyarázatot kínál-e minder
re a politikai éretlenségünk, 
alkalmi tájékozatlanságunk 
vagy tapasztalatlanságunk?
Vagy inkább arról van szó, 
hogy még a mai napig sem is
mertük fel kellőképpen a ki
sebbségi (itt)létünk lénye
gét?”11

E kérdéssorjáztatás mögött 
nem nehéz felismerni László 
Dezső kisebbségpolitikai né
zeteinek korokon átsugárzó 
üzenetét.

Mindössze huszonhét éve
sen írta László Dezső A ki
sebbségi élet ajándékait. A 
szerkezetileg erre épített 
Minerva-kötet kapcsán emeli 
ki a Népszabadság hasábjain 
Hovanyecz László: „László Dezső művei
ről nem azt kell mondanunk, hogy máig 
időszerűek, hanem inkább azt, hogy iga
zán mára váltak időszerűvé. Ugyanis an
nak a kisebbségpolitikának, amelyről ő 
gondolkodott, talán most jött el végre az 
ideje.”12

László Dezső születésének századik 
évfordulóján, 2004-ben, arra mutatott 
rá Salat Levente, hogy „1931-ben, bő tíz 
esztendővel az erdélyi magyarság szel
lemi vezetőit oly készületlenül ért főha- 
talomváltozást követően nem volt hálás 
feladat »a kisebbségi élet ajándékai«-ról 
értekezni. Aki megpróbálta, nem keve
sebbet kockáztatott, mint hogy megal
kuvó, rossz magyarként válik megbé- 
lyegezhetővé — olyanként, aki ott is életet 
és távlatos jövőt vél fölfedezni, ahol a köz
erkölcs szerint csak tiltakozni, a sérel
meket kitartóan hangoztatni ildomos.” 
Szerencsére László Dezső nem volt az 
egyetlen, aki abban a korban hozzá ha
sonlóan gondolkodott térségünkben: 
„Mind a kisebbségi sor alá került nem
zetrészek magyarságának sajátos minő
sége, mind a kisebbségi közösségek érzé

ke a belső demokratikus berendezkedés 
iránt, mind a sajátos kisebbségi tisztán
látás, akárcsak a kisebbségi sorsra jutott, 
elcsatolt magyar nemzetrészek európai 
vagy egyetemes küldetésének a gondola
ta olyan toposzok, amelyek sűrűn előfor
dulnak a kor különböző, többek között ki
sebbségi magyar kiadványaiban.”13 

Az Erdélyi Fiatalok spiritusz rektora és 
szerkesztője apolitikus volt. Ez amolyan 
szitokszónak számított évtizedeken át a 
marxista baloldal részéről velük kapcso
latosan. Mára kiderült, hogy alighanem 
ez a legnagyobb érdemük. László Dezső 
kapcsán fejtette ki Tamás Gáspár Miklós 
2009 elején az Elet és Irodalomban: 
„Apolitikusnak kellett lennie a kisebbsé
gi közösség kisebbségi volta folytán, ami 
miatt az országos közhatalom kézbe vé
tele természetesen lehetetlen volt és ma
radt Romániában magyarok számára; 
apolitikusnak kellett lennie, mert a nem
zetiségi önérvényesítés és érdekharc logi

kája az erők egységesítését kívánta füg
getlenül a szereplők politikai hitétől...”14

Salat Levente tanulmányát is to
vábbgondolva Miklós 2009-es Erdélyi 
Fiatalok-kötetében Csapody Miklós azt 
emeli ki: László Dezső és társai nemcsak 
leírták, hogy kisebbségi helyzetben ho
gyan lehet értelmes, értékvédő és érték
gyarapító életet élni, hanem a szerint is 
cselekedtek.15

*

Hat évvel ezelőtt, 2004. október 15- 
én, amikor a Protestáns Teológia dísz
termében bemutattuk a centenáriumi 
László Dezső-emlékkönyvet, azzal fejez
tem be rögtönzött előadásomat: meggyő
ződésem, hogy ez a kiadvány a következő 
húsz évre irányt szab a László Dezső-ku- 
tatásoknak, és egyszersmind megkönnyí
ti azokat. Az eddigi -  kolozsvári, szegedi, 
kecskeméti, budapesti, debreceni -  visz- 
szajelzések máris arra utalnak: sok még 
a lappangó László Dezső-levél, feltárat
lan dokumentum. Ezek mind beépíthetők 
egy majdani szintézisbe. Amelyre talán 
nem is kell olyan sokáig várnunk. Hiszen

máris akadt vállalkozó a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem filozófia tanszékén, 
aki monografikus igénnyel veszi számba 
László Dezső kisebbségbölcseletét.
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A „benti v ilág” alaptörténetei
Téved, aki Demeter Szilárd új kötetének 

címe láttán thrillert és rémregényt képzel 
a borítólapok közé. A lüdércnyomás ebben 
az esetben több áttétellel értendő -  talán 
akkor járunk jó úton, ha egyfelől erotikus 
felhangokat gondolunk a szóösszetétel mö
gé, másfelől arra a helyzetre vonatkoztat
juk, amelyben egy fiatalember akkor talál
ja magát, hogyha hatszáz nő tekintetének 
kiszolgáltatva, e figyelem nyomása alatt 
kell helytállnia. Egyik értelmezésben a lü- 
dérceket nyomják, a másikban a lüdércek 
nyomnak.

De hogy azt a hangnemet is megsejtsük, 
amelyikben a kisregény története meg
szólal, előbb pontosabban körül kell ír
nunk a lüdércek/lüdérckék kilétét. A kö
tethez Előjáték is tartozik, amelyben a 
szerző jelzi, hogy Molnár Vilmos teremt
ményeinek nevét veszi kölcsön a főhősök 
megjelenítéséhez. A Levél Szingapúrból cí
mű Molnár Vilmos-kötet (Mentor Kiadó, 
Marosvásárhely, 1993.) Lidérces históriák 
című részében a lüdérckék az ember térdé
ig érnek, más megfogalmazás szerint ak
korák, „mint két egymásra állított literes 
üveg”. Mindenféle csínyekre és kisebbfajta 
csodatételre kaphatóak, legfőbb tulajdon
ságuk pedig, hogy érzékenyek a kopott dol
gokra, ezért időről időre újrafestik a világot 
— de nem élénkebb és frissebb színűre, ha
nem pontosan ugyanolyanra, amilyen volt. 
„Mert azért így mégis más. És mégse más. 
És mégis más. És. Pont ez az és az, amit a 
lüdérckék szeretnek” -  írja Molnár Vilmos. 
Szerepelnek még Molnár történeteiben haj
dú-sógorok is, a lüdérckék ellentettjei, „an- 
tipátiái”. Ok is mitikus lények, akárcsak a 
lüdérckék, de sértődékenyek, bosszúállók 
és rosszindulatúak. Legfőbb tevékenysége
ik közé tartozik a sötét zugokban való meg- 
húzódás, a fogcsikorgatás, a „duzmálás” és 
„tanyázás”. Szóval kiállhatatlanok és dep
rimáltak. Molnár Vilmos könyvében nincs 
ezeknek a lényeknek hangsúlyos nemi jel
legük -  a lüdérckéket például többször szó
lítják meg „uram” vagy „öcskös” formulá
val. Irodalmi párhuzamot keresve: Molnár 
Vilmos lüdérckéi és hajdú-sógorai Julio 
Cortázar dulimanóinak, fámáinak és remé
nyeinek a rokonai.

Demeter Szilárd könyvében földibbé és 
testesebbé válnak ezek a lények, ugyan
akkor épp a nemi jelleg mentén különül el 
identitásuk: a kisregényben konkrétan ta
nítóképzős lányt jelöl a „lüdércke” szó, a 
„hajdúsógor” pedig tanítóképzős fiút. A 
Molnár Vilmos-féle teremtmények neve 
mégis szerencsésen idomul a könyv törté
netéhez: a lüdérckék itt is őrzik a megfog- 
hatatlanabb, megközelíthetetlenebb, érthe
tetlenebb, egyszóval csodásabb jellegüket, 
a hajdúsógorokat pedig gyakrabban látjuk 
köznapi aktivitások, sértődések és depresz- 
sziók közepette.

A névválasztást az indokolja, hogy 
Demeter Szilárd mítoszt hoz létre, beszél 
el és erősít meg. A létrehozás pedig éppen 
a nevek, megnevezések által valósul meg: 
ezáltal válik a könyv egy saját, (egyelő
re) egyszemélyes mítosz hordozójává. Az
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az írói probléma, amelyet a szerzőnek meg 
kell oldania, lényegében azonos azzal, ami
vel a kisregény szereplői akkor szembesül
nek, amikor diáklapot akarnak alapítani. 
A szerző alteregója, Kistarisznya fekteti le 
az indítandó lap koncepcióját, imigyen: „a 
Patinás Középfokú Angyalú belső életéről 
a külsősök által soha meg nem tudható tit
kokat, förtelmeket, pletykákat és minden
nemű haszontalanságokat közkinccsé kell 
tenni. így teremtünk piacot a lapnak, ma
gyarázta az értetlenkedő tekintetek lát
tán, a hajdúsógorok nem szerették volna, 
ha a Patinás Középfokú Angyalú belső éle
téről a külsősök által soha meg nem tudha
tó titkok, förtelmek, pletykák és mindenne
mű haszontalanságok napvilágot látnának. 
Ezt meg is mondták Kistarisznyának, aki 
azzal vágta ki magát, hogy a piac az piac. 
Lehet úgy is fogalmazni, mintha benne len
ne az összes förtelem, titok, pletyka és min
dennemű haszontalanság, ám a végső igaz
ságot csak sejtetjük, de akkor is benne kell 
lennie legalább a titkok, pletykák, förtel
mek és egyéb haszontalanságok halvány 
lenyomatának.” (54.) A lapkoncepció rész
ben meg is valósul, de a közönsége igazából 
a lapban közölt morbid viccek miatt kedve
li, azokra vadásznak külsősök és belsősök 
egyaránt.

A Lüdércnyomás tehát ugyanezzel a 
problémával küzd, ami a lap esetében rész
leges kudarcot eredményezett, a megcélzott 
ponton legalábbis: hogyan lehet egy „bent” 
történetét úgy elmondani, hogy az a „kint” 
számára is jelentéses legyen? A „bent” eb
ben az esetben egy iskola közössége egy
részt, másrészt pedig egy generáció -  bi
zonyos értelemben egy alapító nemzedék. 
Mindkét „bent”-nek megvannak a maga 
alaptörténetei és nyelvjátékai. Ezeket kel
lene úgy megmutatni, hogy átjárhatóak le
gyenek a határok „kint” és „bent” között.

A mítoszi nyelv és a mítoszi szerke
zet ebben az esetben szerencsés megoldás: 
Demeter Szilárd úgy nevezi meg a helyszí
neket és a szereplőket, hogy mítoszivá sti
lizálja őket (Angyalok és Angyalcsinálók 
Városa, Patinás Középfokú Elménc- 
képző, Palipalota, Patinás Középfokú 
Dögvészelhárító, Cerbera stb.), a név ál
tal távolítja tehát őket a köznapitól, miköz
ben a legvaskosabb szívatásokat és beava
tási szertartásokat meséli el, amelyek egy 
fiúbentlakásban érhetik az embert. (E tör
ténetek elmesélése révén egyébként óha
tatlanul olyan könyvek történeteinek szom
szédságába kerül, ahol hasonlóan összezárt 
közösségek dinamikája jelenítődik meg: 
Iskola a határon, Törtess iskolaévei -  vagy 
akár A nyugati hadtest, az Arc és hátraarc. 
Az otthonról hozott/küldött „pakkok” sorsa 
pedig itt is, mint a többi említett könyvben, 
ugyanaz, mint a Légy jó mindhaláligban. 
De akár a Harry Poííer-könyvek egy-egy 
tanévnyi eseménysort magába foglaló nar- 
rációja is eszünkbe juthat.)

A mítoszi szerkezet pedig egy beavató- 
dási folyamat megmutatása révén jön lét
re: a főszereplő, Kistarisznya kívülről ér
kezik, egy darabig „kinti” szemmel nézi a

dolgokat. Meg kell értenie, fel kell mérnie 
a „bent” működésének szabályrendszerét 
-  ahhoz, hogy nagyjából a kisregény köze
pétől már jórészt ő irányíthasson bizonyos 
folyamatokat: véghez vigye a saját forradal
mait, létrehozza a saját alapmítoszait, férfi
vá válhasson a közeg elvárásrendje alapján, 
új játékszabályokat találjon ki, amelyekhez 
tarthatja magát. A történet igazából an
nak megértésével zárul, hogy a játéksza
bályok szabadon és aktívan alakíthatók, 
egyébként gyakran az az érzésünk, hogy 
Kistarisznyával csak úgy történnek a dol
gok, némi esetlegességgel. Az viszont, hogy 
a könyv utolsó mondataiban Kistarisznya 
elindul „első igazi szerelme” felé, egyértel
műen egy felismerés eredménye, egy követ
kező szint előrejelzése: „Kistarisznyának 
csak most esett le, hogy Tündérország im
már olyan ország, amelyben egyik helyről 
át lehet menni a másik helyre. Csak úgy, 
né, fogja magát és megy.” (128.)

A játékszabályok alakíthatóságának kér
dése nagy mértékben generációs tapasztalat 
is. Demeter Szilárd az 1990-es évek legele
jén, a nagy alapítások időszakában szociali
zálódik a felnőtt létezésbe. Maga a könyv is 
reflektál erre: „A korlátlan lehetőségek kor
szakában, a mindent lehet és mindent sza
bad, mert nem tudjuk, mi a tilos égisze alatt 
mindenki alapított, összehozott, elkezdett, 
összetrombitált, gányolt, kapart, deklarált, 
holnaptól így és így lesz, valahogy így kezd
ték működtetni a törvényhozást is, holnap
tól kezdve. A holnap volt a ma, a szebb jövő 
a mintha jelen, a sok esetleges mát gyúr
ták talpuk alá múltnak. (...) Vidám egy kor
szak volt, a zabolátlan teremtések időszaka, 
szabadon rohangált a sok kis alter deus, vé
ges és buta másik istenek kapkodtak a de- 
miurgosz lába után, a legokosabbak vala
mi ősmintákról motyogva kaparták a romok 
felszínét, mindhiába, hiszen a megvadult 
aranycsinálók, új próféták, neotemplárius 
rendek, minden rendű és rangú törvényho
zók, a szép, új világ hírnökei által összetákolt
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építmények percenként omlottak össze és 
fedték be a romhalmazt új romszőnyeg- 
gel.” (44.) A középiskolai körülmények kö
zött az alapítások során létrejön többek kö
zött egy kórus és előadóművészeti csoport 
(Mormon Hormon Férfidalárda), program- 
szervező' iroda (Gonosz Mókus Iroda), diák
lap (Csinálmány), diákönkormányzat (Béla), 
rockzenekar (Villony), illetve számos hagyo
mányt teremtő rendezvény (gólyabál, városi 
diáknapok stb.). A kilencvenes évek történé
seire visszanézve, a látlelet pontos, akkor is, 
ha valószerűtlenül sűrítettnek tűnik utólag.

A kötet nyelve részben rekonstruál
ja azt a beszédmódot, amely a tizenéves fi
úk esetében működik: ez a nyelv egyaránt 
megbírja a durvaságokat és a túlcizellált- 
ság következtében humorossá váló elemeket 
(1. „vízszintesen sokbetűs idegen szavak”). 
Másrészt irodalmi előzményeket, popkultu
rális szövegeket is megidéz. Utóbbira jó pél
da a „Menni kéne” motívum az első fejezet
ben. Irodalmi előzményként Molnár Vilmos 
könyve és az említett iskolaregények mel
lett többek között Rejtő Jenő hozható szóba 
-  leginkább a Fülig Jimmy által írt részek a 
Piszkos Fred, a kapitányból. Egyértelműen 
innen eredeztethető az egyik szereplő meg
nevezése (Szőr Ekmont), de azoknak a va
riációs lehetőségeknek a kiaknázása is, 
ahogyan a „hajdúsógor” szó folyton átala
kul a könyvben (hajdúsógor, hajdúsóher, 
hajdúsegg, pernahajdú, hajdúszolga -  vö. 
Gomperez/Gombperec/Gomparez hídlakó/ 
hidegló/hídalvó).

Végezetül még egy irodalmi előzményt 
szóba kell hoznunk: Demeter Szilárd első, 
2001-ben megjelent könyvét, a Tempetőfi 
naplóját. Annak a címadó szövege némi
képp hasonló hangnemben beszélte el a fő
hős egyetemi éveinek lenyomatát, a Szobrok 
Városába történő megérkezéstől kezdve 
az első vizsgaidőszak végéig sűrítve be az 
eseményeket. A borító dizájnja (Könczey 
Elemér illusztrációja), a referencialitáshoz 
való viszony (a Tempetőfi naplója számos 
felismerhető kolozsvári helyszínt és ese
ménysort vonultat fel, a Lüdércnyomás szé
kelyudvarhelyi szereplőket, intézményeket, 
eseményeket emel be a történetbe), a meg
szólalás módja egymás párdarabjaivá te
szi a két könyvet: a Lüdércnyomás voltakép
pen a Tempetőfi naplója előtörténete, ahogy 
mondjuk Tolkien A babó (The Hobbit) című 
könyve A Gyűrűk Ura előtörténete.

A Lüdércnyomás szerkezete valamivel fe
szesebb, kimunkáltabb, mint a Tempetőfi 
naplójáé -  érezhetően regényszerűbb mun
ka született. A keresések és önkeresések 
könyve. Az önmegtalálás könyvének leg- 
fennebb az utóidejű narrátori kommen
tárok miatt tekinthetjük, amelyek elkü
lönítik az események idejét az elbeszélés 
idejétől („Kistarisznya nem vett észre sem
mit”, „Kistarisznya túlságosan el volt száll
va” stb.). De minden elkülönítés mellett is 
jól érzékelhető, hogy a szerző számára ez a 
könyv valódi alapító történet, amelyhez utó
lag mindig vissza lehet és vissza kell térni, 
akkor is, ha minden újabb visszatéréskor 
más- és másképpen látszik.

D em eter Szilárd: Lüdércnyomás. 
E rdélyi H íradó -  R áció Kiadó, 
K olozsvár-B u d apest, 2010.

PAPP ATTILA ZSOLT

1956, te  (film )csillag
Az 1956-os magyar forradalom ötve

nedik évfordulója környékén számotte
vően gyarapodott az ’56-tal (vagy annak 
különböző vonatkozásaival) foglalkozó 
filmalkotások száma. Ekkortájt készült 
-  hogy csak a szélesebb közönség érdek
lődésére számot tartó játékfilmes pro
dukciókat említsük — a Szabadság, szere
lem, a Mansfeld vagy a Budakeszi srácok, 
majd A Nap utcai fiúk vagy a Liberté ’56. 
A megnövekedett érdeklődés nem ma
gyarázható kizárólag a jubileumi al
kalommal: a magyar nép kommunista 
diktatúra elleni szabadságharca olyan 
történelmi mozzanat, amely nagyszerű 
mozgóképes lehetőségeket rejt magában. 
Erre mondják, hogy kifejezetten mozivá
szonra kívánkozik.

Úgy fest, hogy ötvenhat, az azt köve
tő megtorlások, a kádárizmus továbbra 
is olyan témák, amelyekről akad mon
danivalója a hetedik művészet alkotói
nak (is). Az idei, 10. Filmtettfeszten két 
olyan új magyar filmet -  egymástól mar
kánsan eltérő filmes vállalkozások -  is 
megtekinthettek az erdélyi filmrajongók, 
amelynek központi csomópontja, legfon
tosabb történetszervező eleme a forrada
lom történelmi tapasztalata, és mindaz, 
ami ehhez kapcsolódik.

Anna örök
Kéthly Annáról, a magyar szociálde

mokrácia nagyasszonyáról — akit sokan 
a huszadik század Zrínyi Ilonájának ta r
tanak -  az a mondás járta  a két háború 
közt, hogy „az egyetlen férfi a parlament
ben” (az egyetlen nő volt); a Horthy-rend- 
szer egyik leghatásosabb ellenzéki poli
tikusának számított, börtönbe mégis a 
Rákosi-korszakban került, mert a kom
munistákat ugyanolyan kíméletlenül 
bírálta, mint korábban a fasisztákat. 
Mészáros Márta Utolsó jelentés Annáról 
című filmje ennek a kétségkívül párat
lan asszonynak állít emléket -  kár, hogy 
a produkció hatásfoka nem mérhető tá r
gyának jelentőségéhez. Mészáros Márta 
nem először választott filmje témájául 
’56-os kulcsfigurát: A temetetlen halott 
Nagy Imrét, a forradalom miniszterelnö
két idézi meg. A rendezőnő szándéka, nyi
latkozatai szerint, az volt, hogy az elmúlt 
évtizedek magyar történelmét felületesen 
vagy egyáltalán nem ismerő ifjabb gene
rációk számára példaként mutassa fel 
Kéthly életútját és mintegy közelebb hoz
za a kádárizmus elsüllyedt évtizedeit. A 
küldetés viszont épp azért vall kudarcot, 
mert a film által felvázolt társadalmi-tör
téneti viszonyrendszerbe ágyazott szemé
lyes dráma/drámák nem érthető/érthe- 
tők meg a kellő történelmi előismeretek 
nélkül, a rendezés és a forgatókönyv pe
dig alig van segítségünkre a hiányossá
gok pótlásában.

Faragó Pétert, a középkori vallon-fran
cia költészet ifjú tudorát azzal bízza meg

NIÜtEAÍAHOgiRÁJ
a hetvenes években a magyar állambiz
tonság, hogy egy brüsszeli előadása ürü
gyén próbálja behálózni a belgiumi szám
űzetésben élő Kéthly Annát: a nő egykori, 
otthon maradt szerelmével kapcsolatos 
érzéseire apellálva vegye rá a Kádár
rendszer ádáz emigráns kritikusát, hogy 
térjen haza, s ezáltal legyen a rezsim élő 
kirakatbábuja, borítsunk fátylat a múlt
ra! felkiáltással. Az állambiztonságia
kat értjük: a fiatalember az egykori élet- 
és harcostárs unokaöccse, ezért esik rá a 
választás. A fiatalembert nem: miért vál
lalja olyan derűs nyugalommal a tisztes
ségtelen együttműködést? (Ilyen volt a 
kádárizmus, tárja szét karjait egy inter
júban a rendezőnő. Ez -  filmen -  nagyon 
kevés, főleg ha azzal kalkulálunk, hogy a 
mai közönségnek fogalma sincs, hogyan 
működött az ancien régime.) Az alaphely-

Mészáros Márta: Utolsó jelentés Annáról

zet rendkívül izgalmas, innen több irány
ba is el lehet indulni — Mészáros Márta el 
is indul mindegyik ösvényen, csak mint
ha folyton megtorpanna félúton. A szilárd 
jellemű emigráns politikusnő és a kissé 
bohó, ifjú ügynök-irodalomtörténész kö
zötti, finoman megrajzolt viszonyrendszer 
súlyos morális dilemmák boncolgatására 
ad lehetőséget. Talán nem tévedünk na
gyot, ha azt állítjuk, hogy az Utolsó jelen
tés... nem is annyira a Kéthly Anna film
je (az erkölcsi kategorikus imperatívusz

> > > > >  fo ly ta tás a 18. oldalon

t
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> > > > >  folytatás a 17. oldalról 
nem ad túl nagy teret a jellemfejlődésre), 
hanem a Péteré, a mindenkori Pétereké; a 
kollaborálás lélektanának árnyalt kifej
tése azonban meghiúsul, jórészt a döcögő 
dramaturgia és a papírmasészerű karak
terábrázolás miatt. Pedig az Annát ala
kító Eszenyi Enikő nagyon igyekszik, de 
aligha rá szabták ezt a szerepet; a többi 
főbb szereplő alakítását meg inkább ne 
feszegessük.

És ez nemcsak az ő hibájuk. Mészáros 
Márta, számos kiváló mű rendezője -  
nem szolgál örömünkre, de ki kell mon
dani — bosszantóan amatőr megoldásokat 
enged meg helyenként. Az emlékezés-jele
netek kínosan illusztratív jellege, a film
szövetbe szervesen beilleszteni szándéko
zott archív felvételek és a fikciós részek 
(a tulajdonképpeni filmes „főszöveg”) köz
ti ordító vizuális-technikai eltérés, a mi
nősíthetetlen maszkmesteri munka (a 
szereplők hol fiatalabbnak, hol idősebb
nek néznek ki, mint éppen kellene, és alig 
változnak az évtizedek folyamán), a stú
diókörnyezet sterilsége -  ezekre alig van 
elfogadható magyarázat. (Néhol esetleg 
a szűkös anyagiak, de ez nem elég meg
győző, elvégre Brüsszel belvárosát mégis
csak körbefilmezték valamiből.)

Az Utolsó jelentés Annáról tipikusan az 
a film, amelynek a legfőbb erénye, hogy 
elkészült, hogy létezik. Rendkívül tiszte
letreméltó vállalás, és bár Kéthly Anna 
többet érdemel, talán segít visszahozni a 
közbeszédbe a múlt század egyik méltat
lanul mellőzött alakját -  s vele történel
münk egy fontos szeletét.

Srácok
a h átsó  udvarból
Az újságíró-filmesztétából rendezővé 

avanzsált Vágvölgyi B. András egészen 
más perspektívából közelít a kommunis
ta rendszerrel szembeni ellenálláshoz, 
mint a magyar filmművészet nagyasszo
nya: a politikai elit világa helyett az utcá
ra, a „pesti srácok” közé viszi a kamerát. 
Kádár noir, flaszter western, jailhouse 
rock -  ezekkel a címkékkel igyekeztek 
jellemezni -  és egyben vonzóvá tenni -  
alkotói a Kolorádó Kid című opuszt, jelez
ve ezzel az ’56-os filmprérin való külön
állását, újszerű megközelítésmódját is. 
Megjegyzendő, nem alaptalanul. Az ed
digi, többnyire idealizált szabadsághar
cos-ábrázolások helyett valami egészen 
mást kapunk, egy nyersebb, életszerűbb 
és, valljuk be, imponálóbb képet: a forra
dalomban kulcsszerepet játszó utcai har
cosok nem hóviráglelkű hazafiak, hanem 
a flaszter zsiványai, igazi pesti aszfaltbe
tyárok, akiknek van vér a pucájukban, 
hogy vidáman tüzet nyissanak a szovjet 
tankokra. Az alapötlet tehát -  egyfajta 
korszerűsített villoni vagányromantiká
ba csomagolni ’56 harcait -  kiváló, mert 
friss és meghökkentő, csak tele van csap
dákkal.

Kreuzer Béla rakodómunkást há
rom évvel a forradalom után az egyko
ri, Corvin-közi harcokban való részvéte
le miatt tartóztatják le és zárják dutyiba 
-  a film jelenidejének nagy részében az ő 
börtöndrámáját követhetjük nyomon, az 
októberi forró napok történetszála flash- 
back-jelenetekben elevenedik meg előt
tünk. Kreuzer Béla tőrőlmetszett pesti 
vagány: nagydumás nőszédítő, kalandor 
és szerencsejátékos, aki otthon van a 
nagyvárosi jasszok világában, ismeri 
annak sajátos játékszabályait. Amúgy 
tesz ő a forradalomra, csak hát egy frá
nya robbanószerkezet beesik a hálószobá
jába, míg ő — szerencséjére -  épp a für
dőben hancúrozik szeretőjével, a tüzes 
Iskinéval, s innentől valahogyan bele
csöppen az eseményekbe, mint Pilátus a 
krédóba. A motiváció itt sem egészen vi
lágos (hacsak az nem, hogy hősünk al

katából fakadóan kedveli a balhét), de ez 
legyen a legnagyobb baj. A hitelesség ér
zetét ennél jobban rombolja, hogy a pár
beszédekben mindvégig következetesen -  
vagy inkább csökönyösen -  alkalmazott 
argó néhol irritálóan idegenül hangzik a 
szereplők jórészének szájából, ami nem 
csoda, hisz nehéz hitelesnek tűnő alakí
tást nyújtani, miközben az ember nem 
mindig érti, amit éppen mond; amint
hogy az is nehezen hihető, hogy az ötve
nes években mindenki tolvajnyelven érte
kezett volna, jampectől a katonatisztig. 
A főhőst alakító Nagy Zsolt színészi tel
jesítménye viszont kiemelkedő, a rende
ző aligha választhatott volna megfelelőbb 
figurát erre a szerepre.

Anélkül, hogy különösebben elmerül
nénk a részletekben: van itt minden, sze
relem, kaland, árulás és bosszú — s hatá
sos filmnyelvi csavarral még egy stilizált 
neo-noir történetszál is végigvonul a fil
men (az angol riporter sztorija); a filmvé

gi leszámolás-jelenet pedig igazi B-filmes 
hangulatot áraszt. A rendező le sem ta
gadhatná, hogy Tarantino posztmodern
nek minősített műfajkollázsaihoz hasonló 
produktumot kívánt letenni az asztalra -  
a széttartó műfaji elemek azonban nem 
mindig idomulnak tökéletesen egymás
hoz, s néha bizony recseg-ropog a mozgó
képes tartószerkezet.

Nem mehetünk el szó nélkül amel
lett, hogy a film hemzseg a cameóktól, 
nem tudom, van-e olyan a rendező-pub
licista baráti-ismerősi körében (jobbára 
a 80-as évek magyar neoavantgárd-un- 
derground művészetéhez közelálló figu
rákról van szó), aki nem kapott valami
lyen hosszabb-rövidebb karakterszerepet 
-  Kemény Istvántól Menyhárt Jenőig, 
Bárdos Deák Ágitól Kiss Tiborig, Bakács 
Tibor Settenkedőtől Máriás Béláig. Az ef
féle kizökkentő elemek láttán az embert

az a kellemetlen érzés kerítheti hatalmá
ba, hogy Vágvölgyi B. András valójában 
nem ’56-ról akart elmondani valami fon
tosat, hanem önmagáról, saját világáról -  
s ez a fajta alkotói nárcizmus egyáltalán 
nem válik a film előnyére.

A Kolorádó Kid, ettől eltekintve, izgal
mas és élvezhető alkotás, olyan rendezői 
vízió eredménye, amely mindeddig hiány
zott a magyar történelmi filmkínálatból. 
A moziból kijőve pedig még sokáig kísér 
Halász Péter hangja az égi mezőkről:

Fater, ki lébolsz fenn az égben, 
kameld e bús vakért kicsit.
Tegnap kinyírták künn a réten 
a legbaróbb vagányt, Zsibit, 
a legbaróbb vagányt, Zsibit.

Ott keccsöl már az égi grundon, 
dzsanázva szférák kórusát -  
Fater, télázz elé az úton, 
s öleld szívedre kókuszát...
S öleld szívedre kókuszát.
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‘K Ó 'D 'E X -
[...] Camus-t feltételesen elfogadhatjuk hát böl

cselőnek, bár ez igazán nem presztízskérdés. Nem 
azért tanácsos a megengedő' álláspontra helyez
kednünk, mert széles körben az egzisztencializ
mus képviselőjének tartják, pontosabban tartot
ták sokáig. Ő maga ezt a címkét sem vállalta, és 
„filozófiai öngyilkosságnak” minősítette az egzisz
tencialista magatartást. Igaz ugyan, hogy létezé
sünk mögöttes értelmét csak áhította volna föllel
ni, de nem áltatta magát azzal, hogy sikerült is — e 
nemleges eredmény csupán a filozófiatörténet tá- 
gabban értelmezett, az ókortól ismert egziszten
cialista hagyományához sorolja őt (az esszencia
lista, a lényeg elsődlegességét valló felfogásokkal 
szemben). A Sartre nevével fémjelzett, szűkebben 
vett egzisztencialista irányzathoz mindössze kez
deti rokonszenv kötötte, amelynek Camus 1951-es, 
A lázadó ember című antikommunista könyvének 
megjelenésével vége szakadt. Azóta lassan ocsúd
nak az irodalmárok, de tudtommal még a francia 
szakirodalom sem igen jutott tovább, mint hogy 
Camus portréja alól kezdte elhagyni az elavult „eg
zisztencialista” címkét. Ám hogy ragaszt-e a helyé
be egy másikat, vagy meghatározás helyett a reá
lisabb körülírással próbálkozik, még nem dőlt el.

Úgy gondolom, hogy noha bizonyára csupán egy 
lehetséges, de a holtpontról talán kimozdító kísér
letet sikerült tennem Camus munkásságának, el
sősorban főművének, A pestisnek filozófiai szem
pontú, vázlatos áttekintésére. Próbálkozásom 
azonban nem egy újabb címke fölbiggyesztését cé
lozta, mert szerintem Camus, mint Kosztolányi is, 
jóval önállóbb szellem volt annál, hogy alkotásait 
be lehessen gyömöszölni bármely irányzat skatu
lyájába. Gondolatrendszere összetevőinek vannak 
filozófiatörténeti gyökerei (ezek némelyikére sze
retnék rámutatni a következőkben), de szintézis
be illesztett egészük merőben a sajátja. Ő maga a 
mediterrán szellemű „déli gondolkodás” fogalmába 
sűrítette nézeteinek lényegét, tudomásom szerint 
érdemi előzmények nélkül. A gondolkodás kifeje
zéssel a tartalom örökös formálódására utalt, el
lentétben a megkövült eszme fogalmával: „A mély 
gondolat a folytonos születés állapotában van”, „az 
eszme a gondolat ellentéte”. Korának jellemzően 
totalitárius eszmerendszerei az egyén aszketikus 
önalávetését követelték, s ő ezzel az igénnyel soha
sem békült meg. Életművének az adott történelmi 
koron messze túlra mutató üzenetét látom abban, 
hogy bármely eszmetan, társadalmi, erkölcsi nor
marendszer csakis akkor hivatkozhat az emberek 
javának szolgálatára, ha az életöröm magasabb ér
téke, törvénye alá rendeli magát. Kosztolányinál 
a homo aestheticus lényegében ugyanezt jelenti. 
Életörömön természetesen Camus felfogásában 
sem amorális élvhajhászást kell értenünk, hanem 
jónak-rossznak vállalását: „van egyfajta életvágy, 
amely mindenestül elfogadja az életet; én ezt ta r
tom a legnagyobb erénynek a földön.”

Az lenne igazán szerencsés, ha a filozófiatörté
net nem sorolná be Camus-t valahová az ismert 
irányzatokhoz, hanem nyitna egy új fejezetet a déli 
gondolkodásnak. Erre nem sok esélyt látok. [...]

Bárány László: K o sz to lá n y i, C a m u s és a  d é 
l i  g o n d o lk o d á s . KORTÁRS, 2010. július-au
gusztus, 54. évf., 7-8. sz.
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ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK
H ány éves volt -  M ozart?

Nemrégiben egyik volt egye
temi hallgatóm látogatott meg. 
Külföldön él. Mesélte, hogy egy 
szerepet énekelt Mozart Lucio 
Silla c. operájában. Mélyet só
hajtva mondta: „milyen gyönyö
rű zene, és szerzője még csak 14 
éves volt.” Milliószor hangzik el: 
„Mozart akkor még tizenvala- 
mennyi éves volt.” Vagy: „még be 
sem töltötte a harmincadik élet
évét.” A csodálat hangja szól ezek
ből a felsóhajtásokból. Mozart ezt 
nagyon is megérdemli. Valóban a 
zenetörténet legnagyobb csodája.

Még volt jónéhány rendkívü
li zenei zseni, aki alig lépte túl a 
harmincadik életévét, és már be
fejezett életművet hagyott maga 
után: Pergolesi, Schubert, Men
delssohn, vagy például a Norma 
szerzője, Bellini.

Rejtély: hogyan tudtak oly 
rendkívül rövid idő alatt {két év
tized!) annyi remekművet kom
ponálni, s oly gyorsan fejlődni a 
kezdetektől a végső kiteljesedé
sig. Valljuk be, hogy nem tűnik az 
utókor szemében befejezetlen, ke
rékbetört alkotói életnek az ilyen 
zsenik pályafutása. Inkább üstö
kösként hat, mely rövid időre el
kápráztat bennünket. Nézem 
Mozart 1777-ben készült anonim 
portréját: olyan harmincas évei
ben járó, komoly férfiarc tekint a 
nézőre. Pedig akkor még csak 21 
éves volt. A Lucio Sillat 1772-ben 
írta -  helyesen mondva! - , 16 éve
sen. Ennyi évesen is óriási a tel
jesítménye. A 16 éves Schubert 
is már remekműveket alkot. 
Mendelssohn az egyik legcsodá
latosabb zenéjét, a Szentivánéji 
álom nyitányát 17 évesen kompo
nálta. Különös dolog az ilyen rö
vid időre sűrített alkotói kibonta
kozás.

Az írók, képzőművészek világá
ból is s()k hasonló példát idézhet
nénk. Általános jelenségről van 
tehát szó, számbelileg többről, 
mintsem gondolnánk. A kivétele
ket, a hosszú életűeket már keres
gélni kell. Haydnról magam is azt 
hittem, hogy nyolcvan évet meg
haladó életutat tett meg, százon 
felüli szimfóniájával, majdnem 
nyolcvan kvartettjével és szám
talan más művével. Megnéztem, 
hogy mikor is halt meg: 1809- 
ben, 77 éves korában, és ő volt a 
kor nagy öregje, akit Haydn-pa- 
pának becéztek. A fehér szakál
las Brahmsról sem hittem volna, 
hogy 64 évesen hunyt el, akár
csak Bartók. Bach is 65 évesen 
távozott, Beethoven még ennél is 
rövidebb idő alatt bontakoztatta 
ki életművét; 57 évesen halt meg. 
A fennmaradt korabeli ábrázo

lásokon mind sokkal idősebbnek 
látszanak tényleges életkoruknál. 
Viszont alig hiszek a szememnek: 
Stravinsky 89 évet élt. Az utolsó 
fényképen is ennél az életkornál 
jóval kevesebbet mutató, élénk, 
mozgalmas arc tekint le ránk, 
rendkívüli életerőt sugározva.

Töprengek: mi a titka az életút 
és az alkotói pálya időbeli kettős
ségének. Mondják, hogy a termé
szettől az életút megtételére ka
pott energiát egyesek hamarább 
elhasználják, néha a génstruk
túra által előre betervezett élet
időnél gyorsabban. A sok mun
kát, a drogokat, a szertelen életet 
szokták motivációként felhozni. 
Biztosan van ilyen, de az alkotók
nál, a zseniknél biztosan nem ez 
a döntő. Ott van az ellenpélda: az 
is előfordul -  éppen elég gyakran 
-, hogy az alkotóerő jóval az életút 
vége előtt kifullad, eltűnik. Van 
egy másik feltevés is. Eszerint 
van frontális alkotó, aki hamar 
kibontakozik, és alkotói pályafu
tása hamar véget ér. De van fi- 
nális alkotótípus, amely lassan 
kezd, fokozatosan bontakozik ki 
és következetesen (kéz a kézben) 
halad az életút megtételével. Van 
egy harmadik változat is: a medi- 
áns típus. Ez az alkotói pálya kö
zepére összpontosít — rendszerint 
a mélytudat szintjén. Lassan ha
lad az elején és szép lassan befe
jezi, amit elkezdett, fokozatosan 
leépítve az alkotói folyamatot. A 
klasszikus zene mesterei inkább 
az első típushoz tartoznak. A ro
mantikusok a másodikhoz. A mo
dernek inkább a harmadikhoz. A 
barokk zene és az azt megelőző 
korok alkotói — talán mert mes
terségként értelmezték munká
jukat — egyenletes erővel vitték 
végbe művészi teljesítményük 
felépítését. Valóban építkeztek: 
az alapok lerakásánál tudták, 
hogy mit hogyan fognak ráépíte
ni. Készen állt előttük az Egész 
tervrajza. Ez a fajta művésztí
pus mára csaknem kiveszett. 
Ha ma elkezdünk építkezni, le
het, hogy egy más kezdés miatt 
hamar abbahagyjuk a munkát, 
és lehet, hogy ezt is félbehagy
juk egy újabb kezdésért. Az új
rakezdés igézete erősebb minden 
más impulzusnál. Ha be is feje
zünk egy megkezdett építkezést 
(egy alkotói periódus, vagy csu
pán egyetlen műciklus) ezt csak 
pillanatnyi realizálásnak tekint
jük, és valami újba kezdünk. így 
fel sem tűnik, ha valamelyik al
kotózseni rövid életutat fut be: 
BÁRMIKOR LEZÁRHATÓ AZ 
ÉLETMŰ.
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HELIKON

HOL-
Krasznahorkai László, a. Sátántangó, 

a Seiobo járt odalent és az AllatVanBent 
szerzője október 14. és 21. között erdélyi 
közönségtalálkozókon vett részt. Az író 
14-én Kolozsváron, 16-án Marosvásár
helyen, 17-én Székelyudvarhelyen, 19- 
én Sepsiszentgyörgyön, 21-én pedig 
Csíkszeredában olvasott fel műveiből.

Tizenöt éves az Erdély Magyar 
Irodalmáért Alapítvány -  ebből az al
kalomból kétnapos rendezvénysoroza
tot szerveztek Székelyudvarhelyen és 
Székelykeresztúron október 15-én és 16- 
án. A jubileumi rendezvénysorozat ke
retében felolvasott Farkas Wellmann 
Éva és Elek Tibor, könyvbemutatót ta r
tott Fekete Vince, bemutatkozott az 
EMIA-díjas Tompa Andrea. A díjátadó 
ünnepségen beszédet mondott az ala
pítvány elnöke, Lőrincz György, fellé
pett Varga Márta színművész, Murányi 
Sándor Olivér és a székelyszentkirályi 
Hiúzkölykök. Átadták Tompa Andrea 
debütdíját, laudációt mondott Fekete 
Vince. Elek Tibort Hídverő-díjjal tüntet
ték ki, őt Gálfalvi György méltatta.

A Budapesten megjelenő Napút fo
lyóirat volt a kolozsvári Bretter György 
Irodalmi Kör vendége október 18-án. 
A lapbemutatón részt vett Mátyus Aliz 
író, Szentmártoni Szabó Géza irodalom- 
történész, Szondi György főszerkesztő, 
Borbély András prózaszerkesztő és Toót- 
Holló Tamás író, újságíró.

Október 25-én Hodossy Gyula felvi
déki költőt, könyvkiadót, a Szlovákiai 
Magyar írók Társaságának elnökét lát
ta vendégül a Bretter-kör. A szerzővel 
Karácsonyi Zsolt költő, a Helikon főszer
kesztő-helyettese beszélgetett.

Kolozsvári Papp László-emlékes- 
tet tartottak Budapesten, a Magyar 
írószövetség székházában október 19- 
én. Az író emlékét Szakolczay Lajos 
és beszélgetőpartnerei, Alexa Károly, 
Budai Katalin, Ferenczy Csongor és 
Peták István idézték meg. Kolozsvári 
Papp László műveiből Ferenczy Csongor 
olvasott fel.

R osa Liksom finn írónővel és vizuá
lis művésszel találkozhattak az érdeklő
dők október 22-én a Kolozsvári Állami

Magyar Színház stúdiótermében. A mű
vésznő Finlandia című videomunkájá- 
nak vetítését felolvasás kísérte, majd 
prózai és drámai írásait a BBTE színész 
szakos hallgatói tolmácsolták. Az ezt 
követő közönségtalálkozón a vendéggel 
Visky András író, dramaturg, Harriet 
Lonka, a budapesti Finnagora kultu
rális központ vezetője és M. Bodrogi 
Enikő irodalomtörténész, fordító be
szélgetett. Rosa Liksom először látoga
tott Romániába, bár írásai, képregényei, 
festményei és kísérleti filmjei révén 
Európa-szerte ismert, besorolhatatlan 
egyéniség. Az irodalomkedvelők magya
rul most először hallhattak részleteket 
Rikos (Bűn) című színművéből, illetve 
Maa (Föld) című prózakötetéből.

Ugyancsak a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház stúdiótermében lépett 
fel Tolnai Ottó, október 27-én. Az esten 
elhangzott A kisinyovi rózsa című po
éma, a szerző előadásában. Bevezetőt 
mondott Egyed Péter, a házigazda Visky 
András volt.

-Ml

M onet
VÍZSZINTES
1. Claude Oscar Monet (1840-1926) 

francia festő műve. 13. Lejáró, ese
dékes -  angolul. 14. Ilona egyik be
ceneve. 15. Útalapot megrongáló 
víztömeg. 16. Bekebelez. 18. Salem ha
tárai! 19. Magyar könnyűzene-éne
kes. 20. ... Haag (Hága). 21. Kívánság. 
23. Kiterjedt síkság. 24. Igefajta. 26. 
Feltett szándék. 28. Csekk közepe! 29. 
Magyar ősvezér. 30. Ott, kint (népies). 
31. Beőrlő! 33. Kemény anyagba be
tűt, jelet vés. 34. A harmadik személyt. 
35. Karinthy Ferenc műve. 36. Török 
evezős csónak. 38. Pompás, pazar. 40. 
Hitszegés. 43. így is becézik Ferencet. 
44. Parányi. 45. ... ovo; a tojástól kezd
ve. 47. Monte Carlo, röviden. 49. Éneklő 
szócska. 50. Erkölcstan. 51. Egy, an
golul. 52. Csendes pasas! 54. Felületet 
savval kezelő. 56. Menekülve távozik. 
57. Olvad a tó jege. 59. Munka, argó
ban. 60. Termésére, angolul. 61. Nas ...; 
a Magyar Televízió műsora volt. 63. A 
rádium vegyjele. 64. Lehetőség felme
rül. 66. Nem csak egyszeri alkalommal. 
68. Egykori hordómérték. 69. Regényét 
Gárdonyi írta meg.

FÜGGŐLEGES
1. Ételt cukrozó. 2. A másik olda

lon. 3. Derék, jóravaló. 4. ...-san; ázsi
ai hegyvonulat. 5. ... right!; Minden 
rendben! (angol). 6. Személyes név
más. 7. Túlságosan is gyors (munka). 
8. Rangjelző előtag. 9. Jele a forró hom
lok. 10. Szerelemisten. 11. Ó követke
zik. 12. Kedvelt jelleg, típus. 17. Igen, 
Londonban. 18. Tejes, fagyialtos tu r
mixital. 21. A zsiráffal rokon állat. 22. 
Német igen. 25. Női becenév. 26. Idegen 
előtag: mirigy. 27. Lelki megrázkódta
tás. 30. Műt. 32. Monori...; magyar szí
nésznő. 35. Ritka női név. 36. Vízi hül
lő, gyereknyelven. 37. Kipling egyik 
kígyója. 39. Science-fiction, röviden. 40. 
Levelet újrafogalmazó. 41. Mens ... in 
corpore sano; Ép testben ép lélek. 42. 
Monet festménye. 44. Szórványos női 
név. 46. Tűzhöz közeli dologra átterjed 
a láng. 48. Sávokkal díszít. 50. Ebbe a 
harmadik irányba. 51. Hajós filmsoro
zat. 53. Poláris. 55. Emelet, röviden. 56. 
Regény szerzője. 58. Ovidius gúnyneve. 
60. Fogkrémmárka. 62. Norvég, zambi
ai és osztrák autójelzés. 64. Skandináv 
férfinév. 65. Hegy Kréta szigetén. 67. 
Két pofon! 68. Csak félig!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 20. szá
mában közölt Matisse 
című rejtvény megfej
tése: A tánc; A fény.
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