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POMOGÁTS BÉLA

A Forrás első költőnem zedéke
-  Gondolati és poétikai megújulás -
A hatvanas évek elején indult 

meg az Irodalmi Könyvkiadó, 
majd ennek munkáját folytat
va a Kriterion Kiadó Forrás című 
könyvsorozata, amely a fiatal köl
tők és írók bemutatkozását tet
te lehetővé. A fiatal nemzedék je
lentkezése voltaképpen Páskándi 
Géza 1957-ben megjelent Piros 
madár című verseskönyvével tör
tént, a költő azonban nem sok
kal ezután börtönbe került, és 
csak hosszú évek múltán kezd
hette újra pályáját. Mindez ter
mészetesen kihatott a nemzedék 
indulására is, az ötvenes évek vé
ge nem volt alkalmas arra, hogy 
Romániában mintegy a generá
ciós fellépés révén jelentkezzék 
be egy ifjú magyar költőnemze
dék. Ilyen előzmények után maga 
a sorozat 1961-ben Veress Zoltán 
Menetirány című novellásköteté- 
vel indult, ezt követte 1962-ben 
Lászlóffy Aladár Hangok a tere
ken, Szilágyi Domokos Alom a 
repülőtéren és Csávossy György 
Fütyörészve, 1963-ban Hervay 
Gizella Virág a végtelenben és 
Jancsik Pál Szomjas tenger, 1964- 
ben Lászlóffy Csaba Aranyeső, 
Palocsay Zsigmond Kórémuzsika 
és Fábián Sándor Nehéz szép
ség, 1969-ben Vásárhelyi Géza 
Viaskodás az angyallal, majd 
(a költő börtönbüntetése miatt) 
megkésve 1970-ben Páll Lajos 
Fényimádók című verseskötete. 
Az első kötetek neves írók, sor
rendben Balogh Edgár, Majtényi 
Erik, Szemlér Ferenc, Hajdú 
Zoltán, Méliusz József, Kiss Jenő, 
Sőni Pál, Tóth István, Kántor 
Lajos és Bajor Andor ajánlásaival 
kerültek az olvasó elé. Mellettük 
több pályakezdő fiatal is elin
dult, így Balogh Attila, Elekes 
Ferenc, Fábián Sándor, Forró 
László, Jánky Béla, Kádár János, 
Lendvay Éva, Miklós László és

Széki Juhos János -  valamennyi
üknek szerep jutott abban a költői 
megújulásban, amely a hatvanas 
években bekövetkezett.

A könyvsorozatnak irodalom- 
történeti jelentősége volt, en
nek nyomán nevezte el az iroda
lomkritika Forrás-nemzedéknek 
azoknak a fiatal íróknak a cso
portját, amely első verseivel az öt
venes és hatvanas évek fordulóján 
jelentkezett a nemzetiségi iroda
lomban. Ez a nemzedéki fellépés 
természetesen nem jelentett egy
séges irodalmi csoportosulást, a 
hagyományosabb népiesség és az 
avantgárd irányzatok képviselő
it egyaránt meg lehetett találni a 
fiatal írók között. A Forrás-soro
zat jóval több mint száz költőt és 
írót vezetett a nyilvánosság elé, s 
az „első” Forrás-nemzedék után 
megérkezett a „második”, majd 
a „harmadik” ifjú generáció is: a 
hatvanas évek második felében, 
illetve a hetvenes években. Ezek a 
nemzedékek két évtized leforgása 
alatt szervesen beépültek az erdé
lyi magyar irodalom életébe, kép
viselőik az irodalmi intézmények
nél is vezető helyet foglaltak el, 
és hosszú távon meghatározták a 
korszak erdélyi magyar költésze
tének eszmei és poétikai törek
véseit. Az új költőnemzedék fellé
pését a hatvanas évek közepétől 
tapasztalt irodalompolitikai vál
tozások: az igen szigorú és merev 
sztálinista irodalompolitika fel
lazulása tette lehetővé, nem csak 
Romániában, ahol a román iroda
lomban is megfigyelhetők voltak 
a „nemzedékváltás” jelei, például 
Nichita Stánescu, Marin Soresu, 
Ana Blandiana, loan Alexandru 
és mások fellépésével, hanem 
Magyarországon Fodor András, 
Csoóri Sándor, Tornai József, 
Kalász Márton, a szlovákiai ma-
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-  Első regényedről, a Szentek hárfájára/ 
számos kritika látott napvilágot, s a Rotary- 
díj odaítélése után ezek száma tovább nőtt. 
Számomra a regény egyik legérdekesebb mo
mentuma, hogy (elsősorban) a férfi szerep
lőkről feltűnően aprólékos öltözködés-leírást 
kaphat az olvasó. Miért ilyen fontos számod
ra az alakok felöltöztetése?

-  Ahogy megfigyeltem, az emberek nem 
is annyira aszerint mozognak a világban, 
hogy milyen a testük, mint inkább aszerint, 
hogy milyen belső képük van a saját testük
ről. A többi ember azonban nem látja ezt a 
belső képet, sőt, a főbb paraméterektől (és 
speciális élethelyzetektől) eltekintve, több
nyire magát a testet sem. A ruházat és az 
arc: egy átlagos iskolázottságú és figyelmű 
tekintet számára ennyi egy ember. Én pe
dig nem kívántam speciális adottságú (rönt
gen- vagy test-scanner jellegű) pillantással 
felruházni narrátoraimat: az arcra és a ru
házatra figyelnek ők is. Ugyanakkor (attól 
tartok, merőben történelmietlen módon) tu
lajdonítottam a ruházatnak némi önkifeje
ző, önarckép-alkotó jelleget: figuráim úgy 
öltözködnek, hogy ruhadarabjaik speciá
lis együttállása megjelenítse a testükről és 
személyiségükről kialakított belső képü
ket. A ruházat: áttetsző. És ebben az érte
lemben javaslat is ez. A magyar férfiak túl
nyomó többségének öltözködése nem sokkal 
megy túl a majom eszközhasználatán: ruhát 
tesznek fel a testükre, hogy ne látsszék ki 
mezítelenségük rútsága, valamint, hogy ne 
fázzanak olyan nagyon. És ezzel -  frusztrált 
agresszivitásukat tovább dagasztva -  elsza
lasztják a (nyelvileg meglehetősen proble
matikus) korrekt önkifejezés egy kínálkozó 
lehetőségét.

-  Más műfajú írásaidban is gyakran ta
lálkozunk bizonyos férfieszmény megjelení
tésének vázlatával, odavetett jelzéseivel. Az 
öntörvényű, szabad, művelt, jó kinézésű és 
jó ízlésű úriember, akiben például Krúdy, 
Kosztolányi, Ottlik és Márai vonásait vélem 
felfedezni. Mi ez, önarckép? Vagy a 20. szá
zadi magyar irodalomból desztillált emble- 
matikus figura?

-  Nem, ez a férfieszmény, sajnos, nem ön
arckép. És nem is a 20. századi magyar iro
dalomból desztilláltam ezt az emblemati- 
kus figurát, noha Krúdyra, Kosztolányira, 
Ottlikra és Máraira (meg a nagy Dashiell 
Hammettre) talán valóban hasonlít vala
melyest. Engem inkább a lovag figurája 
foglalkoztatott. Akikből Magyarországnak,

köztudottan, annak idején nem adatott túl 
sok: talán csak a (vagy a korabeli magya
rok voltak tökéletesen egyformák, vagy a 
lovagkirálynak volt változó a testmagassá
ga) mindenkinél mindig épp egy fejjel ma
gasabb Szent László — meg Toldi Miklós, 
aki azért lovagnak kissé bumfordi, lássuk 
be. Később azonban felbukkant még né
hány. Példának okáért: a Jad Vasem inté
zet, a holokauszt áldozatainak és hősei
nek izraeli emlékhatósága 1956 óta tiszteli 
meg a Világ (másképpen: Népek) Igaza ki
tüntetéssel, a nem zsidóknak adható leg- 
nagyobbal, azokat a nem zsidó embereket, 
akik zsidókat mentettek a holokauszt alatt. 
Ezideig 725 magyar kapta meg a kitünte
tést. Egy ideig minden Világ Igaza ültetett, 
vagy ültettek számára, egy nevét viselő 
örökzöld fát a jeruzsálemi Har Hazikaron- 
on (Emlékhegyen), jelképezve, hogy „aki 
egy embert ment meg, egy egész világot 
ment meg”, jelenleg azonban ezt a hagyo
mányt nem tudják folytatni: a hegyen már 
rég nincs hely több fának. De ettől a lovagi 
életeszménynek, magatartási hipotézisnek 
vannak még jelentős tartalékai.

— Egy interjúban azt nyilatkoztod, hogy a 
mai értelmiségiek többarcúak. Kifejtenéd bő
vebben, miben látod az egyes szerepek funk- 
cióját?

— Én magam egy egyszerű, szomorú sze
mű, régimagyaros költészettörténész va
gyok, aki időnként 19. századi magyar 
prózával és kortárs irodalommal, nagy rit
kán némi irodalomelmélettel is foglalko
zik -  ennyi (szám szerint: négyféle) érdek
lődési irány, továbbá fontossági sorrendjük 
világos és következetes kijelölése, egy kö
zépszintű bölcsészkari egyetemi oktató
tól, azt hiszem, el is várható. Az egyetem, 
Alasdair MacIntyre szerint, az intellektu
ális konfliktusok generálására és azokban 
való kötelező állásfoglalás gyakorlására ki
alakított speciális kulturális intézmény: 
minket ezekért a tevékenységekért fizet
nek -  felfogásom szerint teljesen függetle
nül attól, hogy beszélünk vagy írunk, s ha 
éppen írunk, akkor szaktanulmányt, esz- 
szét vagy kritikát írunk-e. Az értelmiségi
ek száma csökken, intézményi környezetük 
zsugorodik, a funkciók egymásra íródnak, 
Oravecz Imre egyetemen tanít, Latzkovits 
Miklós kollégám jeles novellista. A feladat 
nem a funkciók elkülönítése, hanem har
monikus egybentartásuk. A regényírás pe
dig egy bensőséges, külön ügy, óvott, titkos 
terrénum.

— Visszatérve az öltözködésre, a Rotary-díj 
átadásán öltönyben, nyakkendőben jelentél 
meg, miközben irodalmárként vagy kritikus
ként egy laza öltözködésű Szilasit ismerünk. 
Kinek vagy minek szól az átöltözés?

-  Kétségtelen, hétköznapokon valóban 
retro-edzőcipőben, sokzsebes nadrágban, 
melegítőfelsőben vagy kapucnis pólóban ér
zem kényelmesen magam (ez alighanem az 
általam tanított, egyetemista korosztály 
stiláris hatása), de minden alkalmat meg
ragadok a zakó, sőt öltöny-nyakkendő vise
lésére, mert azt is szeretem (ez pedig alig
hanem a templombajáró gyerekkori szép 
ruha jó emlékének nyoma). A Rotary-díjki- 
osztón viselt ruházatommal (öltöny: Gianni 
Manzoni, ing: Hugo Boss, nyakkendő: Saint 
Michel, cipő: Filalfo Easy Life, zokni: lyu
kas) azonban kétségtelenül mondani akar
tam valamit. A Kádár-korszak két talán 
legstigmatizáltabb figurája a vállalkozó és 
a művész, a hasznot illegálisan megszerző 
nyerészkedő és a közveszélyes munkake
rülő, más szótárban: a bunkó gazember és 
az ingyenélő naplopó volt. Emiatt a magyar 
átlagpolgár egy efféle eseményben még ma 
is hajlamos a (jogtalanul) gazdag tahó és a 
(joggal) szegény mihaszna alattomban meg
kötött, sunyi paktumát látni - s e  szem
lélettől, a másik csoportot illetően, még 
maguk a vállalkozók és a művészek sem 
mentesek mindig teljesen. Ez pedig most, 
amikor az állam feszes, katonás ütemben 
kivonul a kultúrafinanszírozásból, nem sze
rencsés kiindulópont. Nem szívesen kérsz 
vagy kapsz olyantól, akit titokban lenézel 
és megvetsz, s nem szívesen adsz olyannak, 
akiről azt gondolod, hogy voltaképpen csak 
ingyen akar élni, ráadásul sejted róla, hogy 
titokban megvet és lenéz. Azt akartam a 
drága (jóllehet: használtan, ajándékba ka
pott) öltönyömmel elérni, hogy a nézők ne 
gazdagot és szegényt, hanem egész egysze
rűen olyan embereket lássanak az est sze
replőiben, akik egyformán szeretik, értik, 
odaadással és sikeresen végzik a munkáju
kat (nem lenne pénzük, illetve: nem lenné
nek itt, ha nem így lenne), s most, legalább 
egy kicsit, megpróbálják kiegyenlíteni a pi
aci környezetből eredő, mindenkire nézve 
megalázóan aránytalan jövedelemkülönb
ségeket. Meg azt, hogy Garaczi is adna a 
pénzéből, teszem azt, a kazánkereskedő
nek, ha látná, hogy a regényírás aránytala
nul jobban fizet, mint a kazánkereskedés, 
mert azt gondolja, hogy a kazán, annak elő

S zilasi László
1964. január 1-én született Békéscsabán. Magyar-régi magyar-összehason- 

lító irodalomtudomány szakon végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem 
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HELIKON
állítása és forgalmazása, a jövedelmezőség
től függetlenül: fontos.

-  Több helyen is azt állítottad, hogy kri
tikusi, irodalomtörténészi mivoltod nem se
gített a regény megírásában. A megírás ak
tusában talán nem, ám az előmunkálatok 
stratégiáját mennyiben befolyásolta kutatói 
előképzettséged?

-  Az anyagom három forrásból gyűlt fel: 
fiatalkori emlékeimből (1982 augusztusá
ig, 18 éves koromig éltem életvitelszerűen 
Békéscsabán), helytörténeti olvasmányok
ból (ezeket a könyveket kedélyesen, gyö
nyörködve, szépirodalom-szerűen, elsősor
ban a hangulatukért olvastam), valamint 
olyan célzott kutatásokból, amelyeket va
lamely konkrét jelenet, kérdés, probléma 
hívott elő (az angol-búr háborúban harco
ló magyarokról vagy az ’56-os forradalom
ban használt kézifegyverekről például ko
rábban nem sok fogalmam volt). Ez utóbbi 
fázisban, a konkrét tények vadászatánál, 
kétségtelenül hasznomra volt (időt taka
rított meg nekem), hogy a tanszéken ala
posan megtanítottak cédulázni, azaz ar
ra, hogy hogyan kell egy szellemi épületet 
olyan módon téglákra bontani, hogy azok
ból aztán magad is építhess. Ez azért volt 
különösképpen fontos, mert a munka köz
ben megtapasztaltam, hogy Isernek tö
kéletesen igaza van: fiktív és referenciá- 
lis nem szembenállnak egymással, hanem 
közösen szolgálják az imagináció érdekeit. 
Magyarul: az a világ, amit megálmodtam, 
részben valóban létező elemekből, részben 
pedig kitaláltakból áll -  de ma már én sem 
tudnám őket megnyugtatóan elkülöníteni. 
Talán nem is kell.

-  A Beszélő című folyóirat 2006-os szá
mában már megjelent egy tanulmány az ár- 
pádharagosi (békéscsabai) 1944-es amerikai 
bombázásról. Keletkeztek-e még ehhez ha
sonló tudományos „melléktermékek”?

-  A középső Liberátor című szöveget én 
magam nem tartom tanulmánynak, tudo
mányos érdekű munkának. Kétségtelen, 
hogy szinte kizárólag történeti források in
terpretációja révén állítottam elő, de — hogy 
őszinte legyek — a helyi legendák alatt-mö- 
gött rejtőző igazság (másik, katonai jellegű 
diskurzus) valójában nem igazán érdekelt: 
a legendák ebben az esetben számomra töb
bet érnek. Ami érdekelt, az a tények stilá- 
ris értéke, a valós tényállások által kiter
meltethető esztétikai érték. Akkoriban 
nagy hatást gyakorolt rám W. G. Sebald 
prózája (különösképpen a magyarra Szijj 
Ferenc által fordított Kivándoroltak), meg 
kellett vizsgálnom ezt a prózaesélyt köze
lebbről is. Végeredményben arra jutottam, 
hogy a tények (néha) azért olyan szépek 
vagy rútak, mindenesetre: azért értékel
hetőek esztétikailag is, mert magának a 
ténynek is imaginativ a természete: alap
vető összetevője a fikció. A factum, a tény 
-  mint, egyébként, a neve is mutatja -  va
lami csinált dolog, valami, amit, hogy úgy 
mondjam, tényleg megcsináltak. És ez a fel
ismerés, a tények felhasználhatóságát ille
tően, lelkesítőleg hatott rám a regény írá
sa közben.

A Szentek hárfáját intellektuális krimi
ként határozzák meg, Te magad többször is 
hangsúlyoztad azóta, hogy elsősorban a rád 
nagy hatást gyakorló békéscsabai központot 
szeretted volna megírni. Grecsó Krisztián és 
Szvoren Edina novelláiról szólva mondtad

azt, hogy az tud igazán hitelesen beszélni egy 
világról, aki onnan jött, majd némi művelt
ség által megteremtett távolságból visszate
kint oda. Hasonló volt a célod a regénnyel?

-  Szvoren Edina és Grecsó Krisztián 
nagyon-nagyon kedves szerzőim, de az 
én céljaim mások voltak. Nagyon leegy
szerűsítve: nem egy nem ismert, de má
sok által is megismerhető világot akar
tam megismertetni. Regényemben nem 
esik szó Békéscsabáról, regényemben 
Árpádharagosról esik szó, arról akartam 
hitelesen beszélni — ott meg sohasem lak
tam, ott, mondjuk, Ladik lakott meg Béres. 
(Az más kérdés, hogy ha Békéscsabán ma
radok, valószínűleg sohasem írtam vol
na meg az Árpádharagosról szóló regényt, 
amelynek természetesen a békéscsabai él
ményeim képezik az anyagát -  de ez nem 
műveltség kérdése, hanem annak kérdé
se, hogy az ismétlődés, azt hiszem, saj
nos, képes lett volna arra, hogy kiüresít- 
se a tekintetemet.) A regény jó részében az 
egyik templom nem ott áll, ahol a valóság
ban. A végén azonban a valóságos helyére 
szállítják. Ám ettől még (ahogy egy korai 
Darvasi-vers mondja) „hamis, ha odata
lálsz, ha nem”.

-  Miért volt szükség bűntényre?

-  A gyilkosság egy világos, tiszta ese
mény (elválik a hús a májtól -  vagy épp 
összeolvad egyik a másikkal), képletszerű 
pontossággal képes összegezni egy világot, 
jó epikai kiindulópont. Ezen túl felfejtése 
olyan narratív mintázatokat követ, amely
nek elbeszélése során, kivételesen, teljes 
joggal számíthatunk az olvasó tapasztala
taira (a felmérések szerint a magyarorszá
gi olvasóközönség 90%-a egy évben egy
nél kevesebb könyvet olvas el, az olvasó 
10%-nak a 90%-a pedig kizárólag kom
mersz könyveket olvas [mégpedig 90%- 
ban Wass Albertet és Danielle Steelt: vég
re tényleg a vas és az acél országa lettünk: 
yeah!]), s ennek következtében még Ottlik 
sem átallotta Iskola a határon című regé
nyét egy Holmes-Watson-párosra felépíte
ni. Végezetül pedig az is világos, és ez en
gem nagyon érdekelt, hogy a bűntényekhez 
tartozó nyomozás (lásd pl. a Kennedy-gyil- 
kosságot) gyakorta nem az igazság felfedé
sét, hanem épp annak eltakarását célozza. 
Ebben a világban tükrök által, homályo
san látunk -  de az üvegre mi magunk ken
jük fel a foncsort.

—A kritikus nem volt meghatározó hatás
sal a regényíróra, a regényíró viszont meg
változtatja a kritikust, mondod. Hogy kép
zeled ezt a váltást?

-  Szépirodalomról röviden, felületesen, 
gyorsan soha többet nem beszélek, ígérem. 
Ezen felül pedig törekedni fogok arra, 
hogy a szövegnek ne csak azzal a részével 
legyek képes kapcsolatba lépni, amelyre 
eleve fel vagyok készülve. Feladatomnak 
fogom tartani, hogy újra meg újra hoz
záigazítsam kérdezőprofilomat a szöveg 
alakjához. Nem lesz egyszerű.

-  Véleményed szerint az elektronikus 
adathordozók és adatbázisok megváltoz
tatják a filológusi munkát, az irodalmár 
feladata ezentúl a folyamatos újraolvasás 
lesz, hiszen lassan eltűnik a „megvan a for
rás!” revelációja. A Balassi Bálint utóéleté
ről szóló munkád már ennek a váltásnak a 
jegyében született?

-  A „megvan a forrás!” revelációja nem 
csak azért van eltűnőben, mert a forrást, 
a technikai fejlődés miatt, egyre köny- 
nyebb megtalálni, hanem azért is, mert 
egyre világosabb, hogy a forrás hatásá
nak tételezése valójában mindig fikció. 
Post hoc ergo propter hoc? Utána, tehát 
miatta? Hát, vagy igen, vagy nem. De 
mindez nem létrehozta, csak jobban lát
hatóvá tette a régi feladatot: a folyama
tos újraolvasást. Balassi-könyvem azon
ban még nem a váltás jegyében született. 
Hanem közben, a vége felé, jöttem rá, 
hogy bizony, immár nagyon készülődik 
egy efféle váltás.

-  Korábbi szövegeidtől nyelvezetében is 
különbözik a Balassi utóéletéről szóló kötet. 
Korábban az irodalomról szóló beszéd meg
szokottól eltérő válfaját használtad, mintha 
kávéházi asztalnál, barátok, kollégák gyű
rűjében szólnál. A Balassi-kötet viszont ke
mény irodalomtörténészi beszéd. Mikor mi
ről hogyan lehet beszélni?

-  Mindig, mindenről, mindenhogyan — 
legalább is egy kényelmesebb világban így 
lenne. A Balassi-könyvben például két leg
nagyobb szakmai élményemnek: a történe
ti poétikának és a dekonstrukció retorikai 
olvasásának szerettem volna egyszerre 
hangot adni, s ez — őszintén remélem -  
tényleg szigorú és következetes szöveget 
eredményezett.

-  „Kinek ír, tanár úr?” A főmű, az eddi
gi irodalomtörténészi munkásság csúcsa 
A sas és az apró madarak. Balassi Bálint 
költői nyelvének utóélete a XVII. század 
első harmadában. De felfogható-e, érthető- 
e olyanok számára is, akik nem irodalom- 
történészek?

-  Nem, azt hiszem, nem. De én magam 
sem értek mindent, amit az irodalomtörté
nész szakma létrehoz. A mai humántudo
mány szövegei valójában már nagyon ki
csiny értelmezői közösségekhez szólnak. 
A legtöbb kutatási eredmény olyan (nem 
olyan jelentős, csak olyan természetű), 
mint a relativitáselmélet vagy (Esterházy 
Péter, illetve, eredetileg: Varjasi Farkas 
Csaba szerint) a magyar konyha: igazi, 
mély megértése szinte lehetetlen, elutasí
tása nevetséges. Ám ez nem baj: ez csak a 
pontosságunk, pontosságra való igyekeze
tünk ára. Amit néha van kedvünk megfi
zetni, néha azonban nincs.

-  1994-ben született az azóta szállóigévé 
lett mondatod: A mai magyar irodalom fi
gyelmen kívül hagyja az olvasót. Az állítást 
azután hosszan cáfolod, majd így summá
zod az érvelést: Be free! „És ez a határtalan 
szabadság, ami egyeseket felszabadít, egye
seket megrémít.” Ma is ilyen katartikus erőt 
tulajdonítasz az irodalomnak?

-  Nem, az irodalomnak, eredendően, nem 
tulajdonítok katartikus erőt. Az olvasónak 
azonban, igenis, tulajdonítok, szeretnék tu
lajdonítani, tulajdoníthatónak látok egy 
olyan erőt, amely katartikus erőt tulajdo
níthat az irodalomnak. Az irodalom pedig 
jól teszi, ha folyamatosan készen áll arra, 
hogy olvasói, esetleg, katartikus erőt tulaj
donítanak neki. Hátha. Nehogy már aztán 
úgy álljon rajta, mint tehénen a gatya.

BÍRÓ ANNAMÁRIA
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A Forrás első költőnemzedéke
» » >  folytatás az 1. oldalról 
gyár irodalomban Tőzsér Árpád, Cselényi 
László, Zs. Nagy Lajos és a vajdasági ma
gyar irodalomban Tolnai Ottó, Domonkos 
István, Brasnyó István és mások költó'i 
indulásával.

A Forrás-nemzedékek (egyidejűleg a 
Kányádi Sándor és Székely János nevével 
jelezhető' nemzedék magáratalálásával) 
meghatározó módon járultak hozzá az er
délyi magyar irodalom megújulásához. 
Két értelemben is: egyrészt a társadal
mi valóság hiteles ábrázolása, a nemzeti
ségi tapasztalatok és törekvések őszinte 
kifejezése révén, másrészt az alkotó sze
mélyiség fokozott érvényesítésével, amely 
a korábbi irodalompolitikai előírásokkal 
szemben a költészet mindenkori elemi 
igényeit: a személyességet és az eredeti
séget állította az alkotó folyamat közép
pontjába. Az egymástól elütő írói sze
mélyiségek érvényesülése együtt já rt a 
stíluspluralizmus elvének képviseletével, 
ezen belül a hosszú időn keresztül elnémí
tott modern hagyományok, így az avant
gárd irányzatok új életre keltésével. A 
Forrás költőinek és íróinak jelentkezése 
emellett nemzedéki törekvéseket fejezett 
ki: a fiatalok csoportja mint jól megkü
lönböztethető költői generáció indult út
jára, amely számos közéleti és esztétikai 
kérdésben másként gondolkodott, mint 
az idősebbek. Ezek a fiatalok nagyrészt 
a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 
magyar irodalom szakán nevelkedtek, 
a tanszék kiváló professzora, Szabédi 
László mindannyiok szellemi fejlődésére 
hatott. (Még önként vállalt tragikus ha
lálával is, amely jelképes erővel világítot
ta meg az anyanyelvi és nemzetiségi el
kötelezettség erkölcsi elveit.) Az egyetemi 
tanulmányok mellett nagy szerep jutott 
annak az ifjúsági mozgalomnak, amely 
eleve túl akart lépni a pártirányítás ál
tal meghatározott hivatalos kereteken, 
pontosabban új tartalm at próbált önteni 
ezekbe a keretekbe. A kolozsvári egyete
men élénk ifjúsági élet zajlott, a magyar 
szakos hallgatók Gaál Gábor Köre termé
keny irodalmi viták színhelye volt, amo
lyan „stílusgyakorlatok” kerete, amely az 
ifjú tehetségek fejlődését segítette elő. A 
bukaresti Ifjúmunkás című hetilap pedig 
kellő sajtónyilvánosságot nyitott e fiata
lok előtt, a legtöbb fiatal tehetség ebben a 
lapban mutatkozott be a közönségnek.

A nemzetiségi irodalmi élet hamaro
san nagy várakozással tekintett a pálya
kezdő költők és írók munkásságára, azt 
azonban a rokonszenvező fogadtatásnak 
is észre kellett vennie, különösen az öt
venes évek végén (a magyar forradalom 
leverését követő újabb ideológiai szigorí
tás után), hogy a fiatal tehetségek aligha 
azon az úton kívánnak haladni, amelyet 
az irodalommal szemben hagyományo
san megfogalmazott politikai követelmé
nyek, például a modernebb közlésformák 
elutasításával, meghatároztak. Még a jó
indulatú bírálatok is kifejezésre juttatták 
ezt a politikai, egyszersmind poétikai bí
rálatot, például Szász János Levél fiatal 
költőkhöz című 1958-as kritikája, amely

a következőket jelentette ki: „megkerüli
tek életünk lüktető lényegét, amikor ön
magatokba fordulva s művilágot teremt
ve [...] nem [...] e földi, hazai harcban 
keresitek az új költészetet. [...] milyen fe
lelősség az, ami nem esik egybe a pártos
sággal? [...] verssel bizonyítsátok, hogy a 
bírálat szívetekhez szólt. Verset a kom
munizmus győzelméért!”

Az irodalompolitikai szigor -  a buka
resti pártvezetés önállóságra törekvő 
külpolitikai stratégiájának köszönhetően 
-  nem sokkal később enyhülni látszott, 
és ekkor már a fiatal költőnemzedék is
mét kinyilváníthatta a maga sajátos tö
rekvéseit, egyrészt a korábbi jelszavak el
utasítását és ezzel együtt a valóságos élet 
iránt megnyilvánuló erősebb figyelmet, 
másrészt a költészet nyelvének korszerű
sítését. 1961-ben a fiatal írók harmadik 
országos tanácskozására népes magyar 
küldöttség vonult Bukarestbe, hogy szá
mot adjon a nemzedék törekvéseiről. E 
tanácskozás fogalmazta meg a fiatal iro
dalom jelszavát: „közelebb az élethez” -  s 
ezzel a hitelesebb valóságábrázolás ügyé
nek kötelezte el a pályakezdő tehetsége
ket. Az új jelszó heves vitákra adott alkal
mat, az idősebb nemzedék nevében Nagy 
István bírálta a fiatalok programját, „na
turalista” módszernek minősítve valóság
felfedező igyekezetüket. Ugyanígy vita 
fogadta az avantgárd költői formáinak új
raéledését, például Lászlóffy Aladár köl
tészetében, amely valóban merész újítás
nak hatott az ötvenes évek hagyományos 
formavilága után. Sőni Pál, aki máskü
lönben is a modernebb költészet híve volt, 
védelmezni kényszerült a fiatal költő újí
tó törekvéseit: „Lászlóffy költészetében -  
hangsúlyozta -  a rímes forma és a szabad 
vers váltakozása, a sok formai kötött
ség levetkőzése, az elvontat érzékletessé 
sulykoló képrendszere a fennebb körvo
nalazott eszmei-tartalmi adottságokból, 
a költői vízió értelmi összefüggéseket 
követő-felvillantó struktúrájából ered. 
Legjobb költeményeiben a forma átve
szi és híven kifejezi ezt az értelmi lükte
tést. Ha szabad versben ölt testet (Új óda, 
Emlékek éneke, Három monológ, Hangok 
a tereken, A város ritmusára stb.), a hosz- 
szú rím-szabdalatlan verssorok megbíz
ható sínéi lesznek »a szabadság és vég
telenség« vonatának, ha pedig rövid, 
rímes sorokból állnak össze a strófák (pl. 
Érzékenyen élni), a fénysugár fotonjainak 
tűnnek az apró versegységek.”

A viták lassan elültek, éppen Lászlóffy 
költészete igazolta, hogy az avantgárd 
forma nagyon is megfér a korszerű köz- 
életiséggel, akár az ú.n. „szocialista” iro
dalommal is, minthogy ez az irodalom 
részben éppen a különben évtizedeken 
keresztül elhallgatott és elhallgattatott 
avantgárd tradíciókra (Kassák Lajos, 
Majakovszkij, Brecht költészetére) épült. 
Az 1963-ban rendezett prózairodalmi vi
ta, szemben a korábbi sematikus és hazug 
irodalmisággal már a társadalmi valóság 
újszerű megközelítését is jóváhagyta. Sőt 
az idősebb írók közül többen csatlakoz
tak a fiatalokhoz: az avantgárd kísérle
tezés mellé állt Méliusz József, aki meg

újuló költészetében maga is ifjúságának 
expresszionista hangját folytatta, a való
ságfelfedező szándék pedig Balogh Edgár 
és Sütő András jóváhagyásával találko
zott. Egészen természetes, hogy a hatva
nas évek második felében és a hetvenes 
évek elején színre lépő teoretikus, illetve 
irodalomkritikus nemzedék is a Forrás 
irodalmában fedezte fel a maga szövetsé
geseit, illetve érvelésének támaszait.

Hitelesen fejezi ki ezt a folyama
tot Kántor Lajosnak (maga is a fiatal 
nemzedék hűséges „szálláscsinálója”) 
Megújuló Forrás című 1968-ban kelte
zett írása, ebben a következők olvasha
tók: „Mint minden irodalomban az új 
tehetségek, nálunk is a Forrás a meg
újulás forrása lett. Ezt a nemigen cáfol
ható megállapítást bizonyítandó, mielőtt 
rátérnénk a sorozat utóbbi két és fél év
beli termésének elemzésére, a megúju
ló Forrásra, nem árt emlékezni az első 
Forrás-szerzőkre, műveikre, s a hat-hét 
esztendő alatt megtett útra. Tehát: 1961 
decembere és 1968 júniusa között 33 (!) 
elsőkönyves szerző jelentkezett; a műfaji 
megoszlás: 17 verses-, 15 próza- és 1 kri
tikai kötet (az irodalomítészekkel a kiadó 
meglehetősen mostohán bánt -  nemegy 
versíró-süvölvénynél jóval kialakultabb 
kritikus-egyéniségeknek nem jutott kö
tet, jóllehet akadt volna közöttük nem
csak okos, hanem élvezetes-olvasmányos 
könyvet ígérő is!). E számok persze csu
pán a nevekkel együtt érdekesek, beszé
desek; hiszen Lászlóffy Aladárt, Szilágyi 
Domokost, Bálint Tibort, Veress Zoltánt, 
Hervay Gizellát, Jancsik Pált, Szilágyi 
Istvánt, Szabó Zoltánt, Sinkó Zoltánt, 
Lászlóffy Csabát, Pusztai Jánost, Kádár 
Jánost vagy az 1966 után jelentkezet
tek közül Király Lászlót, Kocsis Istvánt, 
Vári Attilát, Cseke Gábort, Palocsay 
Zsigmondot nemcsak a népszerű sorozat 
gyűjtői ismerik; s ha két évvel ezelőtt, a
20. Forrás-kötet megjelenésekor igaza 
volt Szász Jánosnak, hogy »irodalmunk 
jó részét immár e húszak írják«, még in
kább elmondhatjuk ezt a harminchá
romról.”

Az első Forrás-nemzedék a hatvanas 
évek végére, midőn új lendületet vett a 
romániai magyarság kulturális élete, fel
zárkózott az idősebb pályatársakhoz, el
foglalta az őt megillető helyet. Ez a nem
zedék eleve más mondanivalóval és írói 
öntudattal lépett fel, mint elődei. Tagjai 
gyermekfővel élték át a világháborút, 
a magyar-román országhatár két ízben 
történt megváltozását, a Petru Groza ál
tal vezetett kormányzat kezdeményezte 
nemzetiségi demokráciát, majd a súlyos 
politikai és nemzetiségpolitikai torzulá
sok éveit. Számukra természetes köze
get és élményt jelentett az új társadalom, 
és az egyenjogúságot hirdető eszmék
től, ezek teljesebb valóra váltásától vár
ták a nemzetiségi egyenjogúságot. Ahogy 
Balogh Edgár írta a könyvsorozat nyi
tó kötetében, Veress Zoltán elbeszélése
inek bevezetéseként: „Veress Zoltán no
velláiban a múlt rendszer legfeljebb fájó 
emlék (beszélgetésben, gondolatban idé
zik), s az új erkölcs -  akár belső lelki va
júdásában, akár tettekben nyilvánul meg 
— már a tömegek természetes megnyilat
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kozása, amire minden becsületes ember 
biztonsággal támaszkodhatik. Itt már 
nem az új egyéni kihívásán van a hang
súly, hanem a megváltozott társadalom 
jellegzetes közfelfogásának logikus érvé
nyesülésén az egyének életében [...] Az 
alapgondolat már nem az új erkölcs ki
harcolásának szüksége, hanem általá
nossá válásának elkerülhetetlen bizo
nyossága.” Ez a bevezető, igaz, arról is 
tanúskodott, hogy a neves publicista mi
lyen megalapozatlan várakozásokat táp
lált a körülötte formálódó társadalom és 
politika iránt.

Az induló fiatalok nagy élménye már 
nem a hatalomért vívott harc volt, ha
nem az a gyakran tragikus konfliktusok
kal is terhelt küzdelem, amely az új tá r
sadalom politikai és erkölcsi céljainak 
megvalósításáért folyt, de amelyeket egy
re kevésbé lehetett összeegyeztetni az ál
taluk tapasztaltakkal. A fiatal költők és 
írók természetes módon vállalták eze
ket a meghirdetett nemes célokat, követ
kezésképp illetékesnek érezték magukat 
arra is, hogy a gondokról, a sérelmekről 
beszéljenek. Öntudatos felelősséggel ta
nulmányozták a társadalmi és politikai 
mechanizmusok működését, és különö
sebb kendőzés nélkül adtak képet tapasz
talataikról. Éppen társadalmi és nemze
tiségi elkötelezettségük következtében 
beszéltek erősebb kritikával a felismert 
torzulásokról, és kérték számon a valósá
gon a távlatosabb eszményeket. Közösségi 
tudatuk és elkötelezettségük természe
tes módon alakult, és csak később kel
lett fájdalmas csalódásokkal, tévedések
kel megküzdeniük, midőn mindinkább 
kiábrándító közéleti jelenségekkel talál
ták szemben magukat. A korábban kife
jezésre juttatott történelmi és társadal
mi optimizmus lassanként kihunyt, és a 
hetvenes évek közepétől mind gyakorib
bá váltak a keserű vallomások és szám
vetések, a fiatal költészet ekkor már az 
erdélyi magyarság valóságos tapasztala
tairól, megpróbáltatásairól beszélt.

A hatvanas években színre lépő köl
tők nemzedéke hosszú távon szabta meg 
az erdélyi magyar líra törekvéseit és kife
jezésmódját. Páskándi Géza írói munkás
ságában az élet és költészet a legszorosab
ban függött össze: a természet, a tárgyi 
világ leírása, vagy akár a közéleti-poli
tikai élmények kifejezése személyes ta r
talmat kapott, a dolgok világa és a sze
mélyiség állandó asszociatív kapcsolatba 
került. Lászlóffy Aladár az avantgárd 
hagyományokon nevelkedett, sőt az er
délyi magyar avantgárd (Méliusz József, 
Szentimrei Jenő) örökségén, nemcsak a 
forma szabadságát, lendületét sajátítot
ta el, hanem az avantgárd lelkesültsé- 
gét, optimizmusát, kollektív érzületét is. 
Szilágyi Domokos Lászlóffyhoz hasonló 
személyességgel és azonosulással vála
szolt a társadalom és a történelem nagy 
kihívásaira, de talán hevesebben reagált 
ezeknek az ellentmondásaira. Olyan em
bernek a töprengéseiről, disszonáns él
ményeiről és közérzetéről akart vallo
mást tenni, aki a saját bőrén érezte a 
kor, a huszadik század válságait és küz
delmeit. A nemzedék „első hullámának” 
további költői: Csávossy György, Hervay

Gizella, Lászlóffy Csaba, Jancsik Pál és 
Fábián Sándor hasonló módokon vetet
tek számot tapasztalataikkal és hasonló 
módon dolgozták fel ezeket: valamennyi
en egy hitelesebb költői személyiségről 
vallottak, mondhatnók, rehabilitálták 
az alkotó személyiség jogait. Csávossy 
és Fábián hagyományosabb megoldások
kal éltek, Jancsik Pál, Hervay Gizella és 
Lászlóffy Csaba viszont már az újítók kö
zé tartoztak. Jancsik a természet költői 
derűjét juttatta újra jogaihoz, Hervay a 
köznapok sodrásában alakuló-fejlődő asz- 
szonyi sors költője lett, Lászlóffy Csaba 
pedig lázas szenvedéllyel vallott önmagá
ról, egy fiatal ember társadalmi és kultu
rális tapasztalatairól.

A fiatalok választott mesterei is má
sok voltak, mint az előttük járóké: koráb
ban, ha nem is mindig megfogalmazva, 
az erdélyi magyar irodalomban is a „lo
bogónk Petőfi” jelszó érvényesült; termé
szetesen ugyanabban a jelentésben, mint 
a magyarországi kultúrában. A Forrás
nemzedék jelentkezésével ezt az orientá-

Fülöp Ilona grafikája

ciót is új tájékozódás váltotta fel: elsősor
ban József Attila vonzása. Az ő költészete 
az erdélyi fiatal költők számára is morá
lis példát jelentett: morális példát és köl
tői tanulságot, amely az elkötelezettség, 
a mesterség korszerűbb értelmét világí
totta meg. József Attila példáját egészí
tette ki Illyésé: a korszerűbb nemzettu
dat megfogalmazásában, Szabó Lőrincé: 
az emberi létezés feltételeinek kutatásá
ban, Weöres Sándoré: a mítosz és a já
ték lehetőségeinek kiaknázásában. Vagy 
Juhász Ferencé és Nagy Lászlóé, akik
re a Forrás, különösen majd a „második 
nemzedék” költői éppúgy mesterük gya
nánt tekintettek, mint a klasszikusokra. 
A költők hívását-vonzását egy muzsiku
sé tette teljesebbé: Bartók Béláé, akinek 
szintézisteremtő művészete, ősit és mo
derat, népit és európait egybe hangoló

módszere mindenekfelett álló példát je
lentett. Nem véletlen, hogy a Forrás köl
tői, szinte valamennyien, megírták a 
maguk Bartók-versét: ars poetica-sze
rű vallomást a nagy muzsikus öröksé
géről. (Ezzel csatlakoztak az éppen ak
koriban Magyarországon is erőteljesen 
kibontakozó kultuszhoz.) Az egyetemes 
magyar költészet örökségének vállalá
sát természetes módon egészítette ki az 
erdélyi magyar líra külön hagyományai
nak vonzása és követése: a Forrás költő
inek „első hulláma” Dsida Jenő játékos
ságát, Szentimrei Jenő és Bartalis János 
„szabadvers”-hagyományát, Méliusz Jó
zsef politikai ihletésű expresszionizmu- 
sát is követendő példának tekintette. A 
„második hullám” pedig Aprily Lajos ter
mészetkultuszát, Tompa László törté
nelmi érzékét, Kányádi Sándor népi el
kötelezettségét követte. Mindannyiukra 
hatottak a román klasszikusok és mo
dernek is, hiszen a fiatal költők őket is 
jól ismerték, és rendszeresen tolmácsol
ták: Eminescura, Coşbucra, Arghezire, 
Blagára és másokra gondolok, akik nem
csak a román költészetre fejtettek ki ha
tást, hanem az erdélyi magyar lírára is. 
Végül a világirodalmi (a nyugati) hatá
sok sem voltak lényegtelenek, a huszadik 
század német, francia, angol és olasz köl
tészete is nyomot hagyott a Forrás költői
nek munkásságában.

A Forrás-nemzedékek költészete va
lóban fordulatot hozott az erdélyi ma
gyar irodalomban. A költői szemlélet, a 
lírai tárgyak és a poétikai eljárások te
kintetében egyaránt nagymértékű gaz
dagodást eredményezett: a szerelem és 
a természet élményét, a gondolatiságot, 
az emberi létezés általánosabb kérdése
in merengő meditációt vitathatatlanul a 
költészet tárgyává tette, s még a „közéle
ti” mondanivalót is újszerű őszinteség
gel szólaltatta meg, legalább nyomokban 
és célzásokban helyet adva a nemze
ti közösség történelmi, közéleti tapasz
talatainak. Főleg pedig eredeti jogaiba 
helyezte vissza a költői személyiséget, 
amelyet korábban visszaszorított a min
dent uniformizáló irodalompolitika. Új 
viszonyt épített ki a költő és a vers kö
zött: a személyesség, az azonosulás hite
lesebb változatát. A költészet eme meg
változott értelmezéséről és szerepéről 
tanúskodott az „első” Forrás-nemze
dék munkássága, ennek a nemzedék
nek a törekvéseit képviselte Páskándi 
Géza, Szilágyi Domokos, Lászlóffy 
Aladár, Hervay Gizella, Lászlóffy Csaba, 
Palocsay Zsigmond és a többiek költé
szete. Mindez valóságos „költői forradal
mat” hozott a korábbi évtizedek erősen 
hagyományos versbeszéde után, amely 
a „lírai realizmus” eszményét kívánta 
érvényesíteni, különben klasszikus ha
gyományok nyomán. Az erdélyi magyar 
költészet megújulását -  a költői szemé
lyiség „rehabilitálásán” és érvényesí
tésén túl — az tette lehetővé, hogy egy
szeriben kitágult a poétikai látóhatár és 
feltűntek, hatni kezdtek a nemrég még 
elfeledettnek hitt hagyományok, minde
nekelőtt a huszadik századi magyar (és 
erdélyi) költészet modern (nem egy eset
ben avantgárd) hagyományai.
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-  alul- és felülnézetben
KÁNTOR LAJOS

Történelem
„Egy város tűnik elém ilyenkor, 

túl az erdőn, túl a zengő', nyári ré
ten, s mindjobban összeszárad néhány 
mély és kitörölhetetlen vonalra, mint 
Houfnagel metszetén. Egészen olyan, 
mint egy régi metszet. Ilyenkor úgy 
érzem, hogy egy füstös képű fejede
lem mellett állok, fogom a lova kantá
rát. Szól a tücsök, egy vércse köröz fe
lettünk, a fejedelem megfontoltan néz 
a városra.”

Cs. Szabó László

Regényes korrajz: Kolozsvár, 20. 
század alcímű, a budapesti Nemzeti 
Tankönyvkiadó kérésére készült, Fellegek 
a város felett címmel 2004-ben megjelent 
kis kötetem elejére került ez a mottó. A 
könyv az „Európai iskola” sorozatba il
leszkedett, történelmi, politológiai, szo
ciológiai tanulmányok társaként. Azért 
idézem itt és így Cs. Szabó Lászlót, mert 
úgy vélem, Cs. ezúttal is pontosan és ér
zékletesen jelzi történelem és irodalom 
sajátos viszonyát -  természetesen az író, 
az alkotó oldaláról.

Ezúttal nem Kolozsvárról, nem csak 
Kolozsvárról lesz szó (noha, bizonyára 
túlsúlyosan, szülővárosomról); a mostani 
felkérésnek megfelelően néhány általam 
kiválasztott könyvön, erdélyi, illetve ro
mániai magyar szerzők utóbbi évtizedek- 
ben-években megjelent munkáin igyek
szem szemléltetni a história jelenlétét 
irodalmunkban.

És ehhez a mondathoz máris több ma
gyarázatot kell fűznöm. A felmutatásra 
kerülő könyvek ugyanis különböző váro
sokban, ráadásul különböző országokban 
működő kiadóknál láttak napvilágot: a 
Kriterion Bukarestben bejegyzett (de te
temes mértékben a kolozsvári fiókszer
kesztőség munkája révén vált ismertté), a 
Magvető Budapesten, a Kalligram pedig 
Pozsonyban és Pesten szerzett nevet ma
gának -  nem utolsósorban Erdélyben szü
letett és élt írók műveinek megjelentetésé
vel is. Bálint Tibor és Székely János itt is 
halt meg, Szilágyi István Kossuth-díjas- 
ként és a Romániai írók Szövetsége orszá
gos vezetőségi tagjaként ma is Kolozsvárt 
dolgozik (az ő könyvét a Magvető vállal
ta); Csiki László a Székelyföld, Bukarest, 
Kolozsvár és Budapest vonalán haladt -  
véleményem szerint a halhatatlanság fe
lé, ám ezt néhány évvel halála után még 
el kell hitetnünk -, munkássága minde
nesetre a Magvető előtt a Kriterionnal, 
az Utunk kai és a Korunk kai is összekap
csolódott; a legfiatalabb, 2010-ben első
könyves szerzőnk, Tompa Andrea pedig 
ma egy budapesti színházi folyóirat fő
szerkesztő-helyettese, kiváló regényét a 
szlovákiai Kalligram érdemesítette ki
adásra. Példatáram összeválogatása te
hát -  akaratlanul is -  a történelem je
lenlétére figyelmeztet; maguk a művek, 
a kiadói „véletleneken” túl, a közelmúltat 
vagy a távolabbi múltat szólaltatják meg.

Második számú magyarázatom műfaji 
jellegű. Mert nem csupán azt kell itt meg

jegyeznem, hogy a kortárs romániai ma
gyar prózaírók közül többen is vannak, 
akik szinte programszerűen választják 
témájukul az egyetemes vagy az erdé
lyi, a magyar történelem egyes korszaka
it, személyiségeit (a sok műfajú Lászlóffy 
Csabára és a Teleki Téka könyvtárosára, 
Sebestyén Mihályra gondolok mindenek
előtt) -  még fontosabb elmondani, hogy 
a költészetben és a drámában különösen 
emlékezetes, történelmi ihletésű művek, 
életművek születtek. Lászlóffy Aladár és 
Szilágyi Domokos lírájában elmúlt évszá
zadok ölelkeznek a jelennel; Sütő András, 
Páskándi Géza, Székely János, Csiki 
László és Kocsis István színpadra ke
rült (vagy nem került) alkotásai úgy szól- 
tak-szólnak napjaink emberéhez, hogy a 
múlthoz kapcsolják drámai történeteiket, 
példázataikat.

Itt megállók a magyarázkodással. De 
nem hagyhatom említetlenül az irodalom- 
történetet, annál is inkább, hogy többször 
beleártottam magam -  például éppen an
nak az 1929-ben és 1930-ban zajlott vitá
nak a feldolgozásával, amely „Vallani és 
vállalni” néven ismert, és amely éppen a 
történelmi témák veszélyes eluralkodását 
tette szóvá az erdélyi magyar irodalom
ban. A vitát kezdeményezők, így a háttér
ből irányító, európai látókörű prózaíró és 
Erdélyi Helikon-szerkesztő Kuncz Aladár, 
a polémiában megszólalt Kacsó Sándor, 
Gaál Gábor, Tamási Áron attól féltették 
az irodalmat, hogy kivonul a kortársi je
lenből, nem néz szembe az erdélyi társa
dalom konfliktusaival, múltba fordulása 
gyáva menekülés.

Nyolcvan évvel a „Vallani és vállalni” 
után nyugodtan kijelenthetjük, hogy a 
megnevezett szerzők (Tabéry Géza, Kós 
Károly, Berde Mária, Makkai Sándor 
utódai) — Székely János, Bálint Tibor, 
Csiki László, Szilágyi István és a fiatal 
Tompa Andrea -  regényeikben koránt
sem a mai társadalomból való kivonu
lást képviselték; ezt már csak azért sem 
tehették meg, mert a történelmet leg
személyesebb magánügyükként voltak 
kénytelenek megélni. Ez Szilágyi István 
Hollóidő című könyvéről is elmondható, 
noha itt -  a török hódoltság valamelyik 
évtizedének történeteiben -  a személyes
ség nyilvánvalóan sokkal áttételesebb, 
mint a második világháborút átélt kadé
tiskolás Székely János, a Gheorghiu-Dej 
és Ceauşescu Romániáját keményen meg
tapasztalt Bálint Tibor, Csiki vagy akár 
a múlt század hetvenes-nyolcvanas éve
inek Kolozsvárét ismerő Tompa Andrea 
esetében.

Egy adott históriai pillanatot, élet
szakaszt emelnek ki a megélt múltból, 
vagy fejlődésregénnyé formálják több
nyire követhetően önéletrajzi történetei
ket. Kevésbé a tanúságtétel, mint inkább 
az önvallomás a kitűzött cél — ha szabad 
egyáltalán érdemleges művészi alkotá
sok esetében kitűzött célról beszélni. „A 
férfiak mai nemzedékének alapélménye 
(s egyúttal korunk történetének alapvető

ténye) a háború volt. Múltunk-világunk 
leghűbb modellje: a katonaság. Semmit 
sem érthet belőlünk, aki nem érti ezt” 
-  írta A nyugati hadtest ajánlásában 
(1979-ben) Székely János. Az elsőszemé
lyes elbeszélő a vásárhelyi katonaiskolá
ból mondhatni gyerekként közvetlenül a 
front mögé, a reguláris csapatokkal visz- 
szavonuló vesztesek közé kerül, tehát „a 
nyugati hadtest” eleve nem képzelhető 
amolyan hadtörténeti dokumentumnak, 
különösen nem bár egy frontszakasz tel
jes leírásának -  mégis a dokumentum 
erejével hat: erkölcsi-lélektani dokumen
tum, egy erdélyi magyar kamasz fiú em
berré válásának körülményeiről ad hite
les, mélyen személyes rajzot, a háborús 
évekből. Engedelmességre szoktatottak 
és kiképzők, lovak és meglovagolok (mert 
lovas kiképzésről van szó), különböző 
rendű-rangú és emberségű menekülők, 
elhajtott emberek, fogolytáborok lakói 
szerepelnek a novellisztikusan felépített 
történet-sorban, s köztük egy remeklés is 
akad, a Pálinkás című; lélekrajzi remek
lés ez, a megkínzott gyerekember és meg
kínzott lova tragikus küzdelmének leírá
sa.

Csiki László is a gyerekként átélt fur
csa világot, a gyermek és a különös fel
nőttek viszonyát jeleníti meg a Titkos 
fegyverekben (1990) -  csakhogy a civil élet 
szintjén. Ám a civil életben is lehetséges 
ahhoz fogható trauma, mint a háborúba 
elkerülő kadétiskolásé, akit még ki sem 
képeztek igazán, és már lovat adnak alá- 
ja, fegyvert a kezébe. Anya és kisgyere
ke elindul egy székely faluból a távoli ide
genbe, hogy amikor -  talán egy évtized 
múlva -  visszaérkeznek, szétnézve az 
üres állomásépületben (ahol bömböl a rá
dió, „valahol lelkesítő beszédet ta rt va
laki”), az újraélt falu így rögződjék a tu
datban: „Olyan, mint a szegény emberek 
virágos tányérja szélére húzott maradék 
falat, mely a világgá ment legkisebb fiúra 
vár.” A gyermeki emlékekből előbányász
ható mozaikkockák ugyancsak egyfajta 
történelmi alulnézetet jelentenek, a má
sodik világháború utáni Bukarestről. A 
kirajzolódó kép sajátosságát az adja, hogy 
a román fővárosi bérház parkettes mosó
konyhájából kilátó magyar gyerek alig- 
alig tud kommunikálni környezetével; az 
otthonra épülő képzelgések, a megszépí
tő messzeség szembesül a nemigen értett 
utcai történésekkel. Részben a körülöt
te lévő felnőttek is kettős világban élnek, 
hát még a gyermek. Egyetlen apró epizód 
a Titkos fegyverek magával ragadó nar- 
rációjából (a legteljesebben történelem- 
közeiből): a kisfiú a falujából Mátyás ki
rályról szóló könyvet hozott magával, az 
osztályterem falára Mihai király képe ke
rült, majd le onnan, hogy aztán az anya 
egyik hivatalos kérvényére, az „Éljen a 
békeharc!” alá gyerekírással odafirkant- 
va rákerüljön, aláírásul: özv. II. Rákóczi 
Ferencné.

Háborút és békét -  nem tolsztoji mód
ra, de rendkívüli epikus tehetséggel -
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Bálint Tibor kötött össze Zokogó majom 
című nagyregényében (1969), a romániai 
magyar irodalom mindmáig egyik legje
lentősebb, több nyelvre is lefordított mű
vében. Az alcím -  „Egy élhetetlen család 
kálváriája” -  egyértelműen utal a koro
kat átívelő, összefoglaló szándékra, ez 
azonban nem a távolítást, az objektivá- 
lást jelenti. Bálint Tibor fejlődésregényt 
írt, amelynek főhőse, a Kálmánka név
re hallgató kolozsvári külvárosi gyerek: ő 
maga. Jól felismerhető helyszíneken hús
vér emberek élnek, akiknek fontos is a 
hús és a vér. De a történelem vére és hú
sa is megjelenítődik a regényben, mégpe
dig egészen konkrétan -  a 20. század má
sodik felére jellemző módon; vagyis nem 
hosszú leírásokban, értekezésekben, ha
nem újságkivágások, úgymond apróhir
detések formájában. Ismétlődnek ezek a 
betétek, mintegy időben is tagolják a re
gényt. Egy ilyen bevágás-csokrot idézve: 
„Hitler: Németország kész mindenkivel 
együttműködni, de minden támadásra 
fegyverrel válaszol.”; „Nem a béke olaj
ágával jöttem! -  mondta híveinek Maniu 
Gyula a kolozsvári állomáson.”; „Kiknek 
kell bevonulni az új katonai összpontosí
tásokra?”; „Megkezdődött a második vi
lágháború! Anglia és Németország dél
előtt tizenegy óra óta, Franciaország és 
Németország délután öt óra óta háború
ban állanak egymással”; Országos gyűj
tés a honvédcsaládokért. -  Kormányzó 
urunk hitvesének felhívása a magyar 
társadalomhoz.”; „Törvényszék elé került 
a zsidó, aki vajat, szalonnát lopott lányá
nak uzsonnára.”; „Véget ért a sztáling
rádi csata.” Mindez leképződik az élhe
tetlen (kolozsvári) család históriájában, 
az életbe léptetett zsidótörvénnyel, majd 
a főhivatalnokok Budapest felé menekü
lésével, no meg a következő újabb „ap
róhirdetéssel”: „A kollektív gazdaság új 
mintaszabályzat tervezete.”; „Harcoljunk 
az ötéves terv négy év alatti teljesítésé
ért!”; „Vessenek véget a gyalázatos ame
rikai kegyetlenkedéseknek Koreában!”; 
„Joszif Visszarionovics Sztálin elhunyt.” 
Az újabb hírek idején, a regényszövetbe 
simulón megtudjuk, hogy Kálmánka, im
már Vincze elvtársnak szólítottan, mint 
a helyi napilap ipari rovatának munka
társa leckét kap feljebbvalójától éber
ség-ügyben, aztán ki is rakják állásából. 
A Református Kollégium volt diákja egy 
hőstelen kor magát becsületesnek tudó 
túlélőjeként kerül be az emlékezetes re- 
gényhó'sök archívumába.

Akár innen is folytatható egy másik 
regénytörténet, ismét a Csiki Lászlóé, A 
céda nyúl. Csakhogy -  a Ceauşescu-dik- 
tatúra utolsó éveiben, a nyolcvanas évek 
vége felé járunk -  itt már a becsületesség 
megítélése sokkal bonyolultabb; persze, 
nem a diktátorról és elsőrendű kiszolgá
lóiról van szó, hanem a megfélemlített, 
magánéletükbe visszavonuló kisembe
rekről -  és azokról, akik gyanús történe
tekbe keverednek. A Titkos fegyverek gye
rekhőse időközben felnőtté érett, „a nagy 
király lovas szobra” közelében él, van la
kása, telefonja („olyan”, mármint amelyet 
vendég érkezésekor tanácsos letakarni). 
Váratlan vendége érkezik, akinek távoli 
-  történelmi-irodalomtörténeti -  elődjét

a 19. századi, szabadságharc utáni buj- 
dosó-vámszedőkben lehetne megnevezni. 
Ennek a kisregénynek a középpontjában 
tulajdonképpen nem egy vagy két sze
mély áll, hanem maga a vergődés, a féle
lem, a reménytelen várakozás.

És most már egy nagy ugrás a 2010-es 
mába, pontosabban csak a kötet megjele
nésének évét számítva, ugyanis az 1971- 
ben Kolozsvárt született Tompa Andrea 
első könyve — hasonlóképpen a Zokogó 
majomhoz -  szintén kolozsvári család- 
történet és fejlődésregény, s a szó hagyo
mányos értelmében igazi, izgalmas ol
vasmány mindazok számára, akik az 
irodalmat és a történelmet nem kívánják 
egymástól elválasztani. Gyereklányként 
kezdi megélni szülővárosának változatos 
históriáját a szerző, ugyanis több nemze
dék él együtt ebben a családban, hánya
tott sorsú, különböző nemzetiségű embe
rek, a „lent” és a „fent” megtapasztalói. 
Maga Tompa Andrea (a szereplők egyéb
ként többnyire saját nevükön fordulnak 
elő a regényben) ifjú kora ellenére meg
szenvedi a változásokat, iskoláját -  annak 
maradék magyar tagozatát -  felszámol
ják, és ő hűségesnek maradva a filológiai 
osztályhoz, diákként éli saját kétnyelvű
sége hétköznapjait. A hóhér háza valójá
ban több mint két évtized regénye, több 
is, mint kolozsvári regény, noha akár do
kumentumként is olvasható a múlt szá
zad hetvenes-nyolcvanas éveinek hely- 
történetéhez, Románia-történetéhez, el

Bardócz Lajos grafikája

egészen az 1989-es decemberi napokig. Az 
sajnos nem valószínűsíthető, hogy akkora 
figyelem övezze Tompa Andrea könyvét, 
mint a teljesen más stíluseszményt köve
tő, ugyancsak Erdélyből elszármazott né
met írónőét, a Herta Müllerét. Egy friss 
elsőkönyves szerző és egy (friss) Nobel-dí- 
jas művét, például A róka volt a vadász 
címűt nem illik összehasonlítani a még 
csak most olvashatóvá vált kolozsvári 
történettel. De arról érdemes volna akár 
hosszabban is elmélkedni, amit az 1992- 
es kiadású német regény 2010-es magyar 
kiadásában az utószót író, különben erdé
lyi származású és regényével, A fehér ki
rállyal ugyancsak nemzetközi sikert ara
tott Dragomán György emel ki: „Herta 
Müller pontos prózája berántja az olvasót 
ebbe a játékba, részévé teszi a rendszer
nek.” Tompa Andrea is „beránt” a játék
ba, a maga áradó prózájával, részévé tesz

a rendszernek, jóllehet annak a csúcsát, 
a diktátort (és méltó társát) nem vonja be 
a regénytörténetbe, ahogy Herta Müller, 
közvetve ugyan, de sikerrel megteszi.

Érdemes volna azon is elmélkedni, 
hogy miért sikeresebb ennek a közel
múltnak irodalomba foglalása, amikor 
az úgymond alulnézet érvényesül az írói 
munkában, mint ha maga a történelmi 
„főszereplő”, történetesen a Ceauşescu 
házaspár kerül a narráció középpont
jába. Daniel Bánulescu 2008-as epi
kus művének ezt a címet adta: Cél mai 
bun român al tuturor timpurilor (vagy
is: Minden idők legjobb regénye). Nos, a 
román és nemzetközi díjakkal kitünte
tett bukaresti szerző érdemleges köny
vet, kalandos könyvet írt a Romániában 
egyesek által ma is tisztelt, az országnak 
hihetetlenül nagy kárt okozott diktátor
ról, az „arany korszakról” és bukásáról 
-  de azt határozottan állíthatjuk, hogy a 
még Bécsben 2002-ben elkezdett munká
ból nem a világ legjobb regénye született 
meg. Mint ahogy Bálint Tibornak sem si
került a Bábel toronyházáhan (1996-ban), 
Hamudius alakjában remeket alkotnia -  
akár csak kicsit közelítve hitelességben 
a Zokogó majom figuráihoz -, vagy Csiki 
Lászlónak utolsó művében, az Ajakírh&n 
véghez vinnie a nagy leszámolást azzal a 
rendszerrel, különösen pedig a rendszer
nek nevet adó Ceauşescuval, amely és 
aki távozásra kényszerítette szülőföldjé
ről. Igaz, hogy az Ajakírhan Csiki tehet
ségéhez méltó nagyszerű fejezetek is ta
lálhatók, hasonlóan a Bábel toronyháza 
néhány emlékezetes jelenetéhez (amelyek 
viszont nem Hamudiusról szólnak).

Példázataim közt szándékosan hagy
tam utolsónak Szilágyi István mondhat
ni klasszikusan történelmi regényét, a 
Hollóidőt (2001), amely a régmúltban ját
szódik, és a teremtett történelem példá
ja lehet újabb irodalmunkban. Históriára 
épített, teremtett irodalmi világ -  úgy, 
ahogy ezt Móricz Zsigmond epikájából és 
Németh László lélektani-társadalmi pró
zájából ismerjük. És amiben ugyancsak 
méltó Szilágyi a nagy elődökhöz (bár az 
olvasmányosságban nem versenyezhet ve
lük): a nyelvi fantázia, a nyelvteremtő tu
dás. Persze, ebből a kitűnő műből aligha 
profitálhat közvetlenül a történelem ku
tatója. Annál több tanulsággal szolgál a 
Hollóidő az irodalom kutatójának. Poszler 
György akadémikus írta alighanem a leg
jobb elemzést Szilágyi könyvéről, össze
kapcsolva azt Szilágyi István előző, kiváló 
regényével, a szilágysági világba ágyazott 
Kő hull apadó kútba cíművel. Egész gon
dolatmenetünk, példatárunk tanulságául 
idézhetjük Poszler megállapítását: „Az el
ső [a Kő hull...] egy társadalmi-történelmi 
metszet elemzése -  térben-időben konk
rétan. A második magának a történelem
nek az értelmezése -  térben-időben abszt
raktam Pontosabban arról is szó van: a 
társadalmi-történelmi metszet elemezhe
tő. Maga a történelem értelmezhetetlen. 
Az elsőben kegyetlen az adott történelmi 
helyzet. A másodikban kegyetlen (holló
idő) az egész történelem.”

A magyar-román történész vegyes
bizottság 2010. októberi tanácskozá
sán, Budapesten elhangzott szöveg.
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KIRÁLY FARKAS
(a „mac t í r e  h a n g já n  a w h isk e y"  c ik lu s b ó l )

A 30-71-es já r a t r a  e m lé k e z ik  J e le n té s e  a tr o m b itá b ó l
Egyszer felszállnék arra a vonatra.
Még egyszer, utoljára, valamit lezárni. 
Bedöcögne velem a pirkadatba.
Nem gyorsan, hisz meg kell neki állni(a) 
minden bakterháznál. Mi több, mindegyik 
bokornál, practice. így okot adva eró's 
háborgásra, hogy az út lassan telik -  
ha már spórolt, és jegyet vett e hős.
Vagy meg se vette. A kalauznak 
adok egy bankót, legkisebb címletet.
A mozdonyok úgyis vonnak és húznak, 
jegytelen utazhatom át az életet.
Hajnali, piszkos vonatra szállnék.
Jó reggelt morognék álmos cimboráknak, 
kik, jobb híján, nem padokon ülnek, 
hanem a folyosón állnak -  s páran hánynak. 
Szombat hajnalok bűzlő szerelvénye 
vinne el innen-onnan-amonnan.
Az elvivés az egyetlen erénye.
Jó, ha menet közben egyszer sem lerobban. 
Utaznék. Mint rég, egy heringraj-tömegben: 
mert olyképpen indul az ember-ár-özön.
És feltétel nélkül bíznék a hevederben, 
mellyel magam a kapaszkodóhoz kötöm.

Még egyszer felszállnék arra a vonatra, 
mely átkanyarog kedvenc vidékemen, 
a hegyek közt -  tán isten akaratja, 
hogy még ma is kívánja tenyerem 
a meszes sziklák sebző érintését, 
s a karsztnak bőröm repesztő vizét, 
a patakot, mely mossa barlangoknak mélyét, 
de nem hozza le a csillagok neszét...

Ablakom előtt erkély. És az alatt 
sínek futnak, mindjárt dupla vágány.
Vonat nem, csak sok villamos szalad 
gyors egymásutánban -  unalmas látvány. 
Nosztalgia, persze -  mindennek van ára.
De még egyszer lesz egy jó napom: 
mikor szőrén-szálán, nemsokára 
-  a 30-71-es vonatot ellopom!

A  trombitában gyakran fú j a szél. 
mindegy, iránya észak-e vagy dél, 
a csőben önfeledten elmulat: 
üvölt, süvölt, susog, jajong, ugat.

A  trombitában gyakran hull a nyál, 
s amikor katlanul forrong a nyár, 
még gyilkolni is tud  ott bent a gőz, 
csak néhány mikrobát nem bír legyőz’.

A  trombitában hatalmas a zaj, 
és az ott bent a legnagyobbik baj: 
hogy szüntelen a szörnyű harsogás, 
töméntelen a bal- s melléfogás.

A  trombitában soha nincsen hó, 
nincs karácsony és nincsen télapó, 
csak megmérgez lassan a réz s a cink, 
miközben ajándék nem érkezi(n)k.

A  trombitában beszűkül a tér. 
Komforttalan, kétség ehhez se fér, 
csak fel-le mozognak a szelepek, 
s recsegnek sárga fényű éneket:

„Trombitában nem jó lakni, 
nyálat kell ott rakosgatni, 
tizenegy vödörrel meg egy féllel, 
pfü-fü-fü-fü-fű-fű, pfú-fú-fú...”

A K i l o m e t r i K
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SZÉKELY ÖRS
„Az oltárijó társasutazás"
i.

Egyik nap Pilátus bejelentette, 
hogy nagy kórusversenyre készül a 
Kárpátokon túlra. Ennélfogva a szokott
nál sokkal többet poshadt a díszterem
ben a banda, hónapokon keresztül kín
lódtak, préselték magukból a szebbnél 
szebb és tisztábbnál tisztább hangokat 
-  majd fogták magukat, felbéreltek egy 
buszt és elindultak. Az ismert világ ha
tárain túlra kerülve azonban érdekes 
dolgokat tapasztalhatott meg a sokat 
látott társaság, s felkészületlenül érte 
őket az is, ami a szálláshelyen fogadta 
őket.

A bentlakás maga, egész berende
zésével együtt, táptalaja volt a rendkí
vüliségnek. Ciginyomok a lepedőn, po
loskák hastánca, törökvécék minden 
mennyiségben, ebéd: variációk csirke
húsra. A kórustagok nagy része az ilyes
mitől becsületesen kiakadt, jópáran 
azonban nagy kalandként, túlélőtúrá
nak fogták föl ezt az egészet. Ebbe a jó
pár emberbe tartozott bele Woland is, 
aki Juliánusszal és Hontalannal osz
tozott egy szobán. Juliánusz persze 
megint becsületesen kiviselte magát, 
amit Woland -  kihasználva a lehetősé
get -  dugiban fölvett videóra. No ebből 
lett aztán a nagy hadd-el-hadd. Miután 
a szobaberendezést rendesen összetör
ték, ahogy illik, pont ez hiányzott ala
pon megjelent Iván is, fülig szerelme
sen.

Talán a vértócsában úszó Juliánusz, 
talán a poloskák tánca a plafonon, talán 
az ebéd kikívánkozása a friss levegőre, 
vagy az ábrándos tekintetű Hontalan 
sajnálnivaló pofája, nem tudom, de va
lami rávette Wolandot, hogy tiszta vizet 
öntsön a pohárba, és leszámoljon saját 
magával egyszer s mindenkorra. Gyere, 
te búsképű. Beszélnünk kell -  szólt oda 
Ivánnak, miután Juliánuszt sikeresen 
berugdosta az ágy alá, s kihajoltak az 
ablakon.

Tudod, kölyök -  folytatta - , a dolgok 
nem egészen úgy festenek, ahogy azt te 
eddig tudtad. Minden, amit elmondtam 
neked, szín hazugság. Ördögi becsület
szavamra mondom. Átvertem, meglop
tam  és rászedtem másokat. A balgák 
és a hiszékenyek előtt új látóhatárokat 
villantottam fel. És most, vénségem- 
re, egyedül maradtam. Mondd, Iván. 
Szerinted miből éltem meg eddig? Azt 
hiszed, hogy dolgoztam valaha, valamit 
az életben? Lelkekkel üzérkedtem kez
dettől fogva. Szemberöhögtem Pilátust 
az első percben, amikor azzal fogadott 
minket, hogy az életben kemény munka 
fog rátok várni. Fog a fenét, mondtam. 
S ettől mindenki azt hitte, hogy ránk 
omlik a Vatikán boltozata. Hát dehogy 
omlott. Mindenki azt hitte, hogy eljön a

várva-várt nagy leleplezés, amit ti úgy 
emlegettek, hogy a Forradalom. Légy 
komoly, Iván. Végighazudtam a reggele
ket, éjjeleket és estéket. Mantrával töm
tem a jónépet, hogy egyszer, majd... hős
nek tartottak, pedig csak hősködtem.

Az nem lehet, hogy annyi szív -  szisz
szent föl Hontalan. De lehet. Mind szívni 
fogtok -  vette át újra a szót Woland. Sőt, 
mi több, én is. Én provokáltam Pilátust 
első perctől. Azt állítottam, hogy leleple
zem a Rendszer hamisságait, pedig csak 
jobban eltakartam. És most nem me
gyek semmire. Ha még a hazugság és 
az alakoskodás sem képes megváltani 
a világot, akkor jól nézünk ki — sommá
zott Woland, és nagyott szívott a friss le

vegőből. Hát szétfoszlott a nagyszájú, 
mindent megoldó, m ártírwerther míto
sza -  sóhajtott Iván. íme, lehullottak az 
álarcok. A sátán meztelen. Ismét a föl
dön állunk, a talpunkon. A fal ismét fe
hér, és nem zöld.

Hontalan egyik másodpercről a má
sikra sokkal szerencsétlenebbnek érez
te magát. Valami ránehezedett a válla- 
ira, a derekára, a koponyájára, mintha 
Istent tépték volna össze, úgy fájt vala
mi. Hogy semmi sem olyan, amilyennek 
lefestették. Hogy még a sátán sem mun
kálkodik rendeltetésszerűen a gonoszok 
kárhozatán. Hogy a Vatikán nem omlik 
össze, mint Jerikó, ha százezerszer ke
rüljük is meg. Csend lett, csak a félkó
mában levő Juliánusz rúgott néha egyet 
lábaival a semmibe. Hontalanban egyre 
gyűlt a keserűség, szédült, s kétségbe
esetten próbált kapaszkodni az egyetlen 
biztosnak ítélt dologba. Mert ha leesik 
az ablakból, senki sem parancsol alá- 
ja angyalseregeket. így hát Behemótra 
próbált gondolni, pontosabban a lány 
iránt érzett reménytelen, szappanope
rák fele csúszó szerelmére. Ha az ég, s 
a föld, s a pokol összes ördögei, ha szét
szakad ajkam, akkor is, csakazértis, az 
enyém lesz, ha előbb belehalok, ha egy
szer, tízszer, százszor belehalok, ha meg

gebedek... -  dőlt Ivánból hévvel a hü
lyeség, csak úgy dagasztotta a lendület.

-  Csillapodj már le. Elég mára a ha
zugságokból.

-  ...ha ötvenszer, százszor kell feltá
madjak....

-  Elég már, na. Jólvan. Fogd fel, hogy 
vége. Vége. Vége, kölyök. Nincs. Ne ál
tasd magad, ez is csak hazugság, mint 
a többi. Légy bátor. Ismerd be, hogy le
győztek. Ha rádnéz, megégsz. Hát érde
mes felgyűlni egy pillantástól? Érdemes 
egy újabbat suppanni?

-  ...eleget suppantunk máma.
-  Eleget. Hát akkor suppantsd ki ma

gadból a szerelmet is. Mire vársz még? 
Hogy Józsi mondja meg neked, hogy 
monnyál mán le?

És ekkor megszólalt Józsi, a bojtosfar- 
kú plüssoroszlán. „Monnyál le. Monnyál 
le.” De az is lehet, hogy csak a félha
lott Juliánusz nyögött valamit az ágy 
alatt. Mindenesetre Ivánban nem volt 
meg a bátorság, haladékot kért. Woland 
adott neki három órát, annyi volt reg
gelig, majd fejét csóválva mormogott 
valamit a bűnről és a gyávaságról, az
tán, ahogy Hontalan elaludt, felkapar
ta Juliánuszt a földről, hogy levigye az 
orvoshoz. Pilátus megöl, ha megtudja, 
hogy hiányozni fogsz a holnapi éneklés
ről. De ne izgulj, engem is -  nyugtatgat
ta a holttestet, majd óvatosan behúzta 
maga után az ajtót, nehogy megzavarja 
Ivánt, míg álmodik.

II.

Hontalan úgy kelt fel három óra múl
va, mintha fejbekólintották volna, leg
alábbis. Kevés ideje jutott gondolkodás
ra. Gépiesen felöltözött, megreggelizett, 
eltűrte szó nélkül Woland és Pilátus so
ros szívatásait, és minden ment is a napi 
megszokott kerékvágásban, már ameny- 
nyire Juliánusz halálával megszokott
nak minősülhetett egy-egy nap.

Az, hogy Juliánusz hiányzott, kü
lönösképpen nem kavart nagy vizet. 
Woland a lehető legtermészetesebben 
viselkedett, méltóan egy megkönnyeb
bült sátánhoz, Hontalan pedig nem ért 
rá más rothadásával foglalkozni, elég
gé igénybevette őt a sajátja is. A kony- 
hás nénik sem tapasztaltak különösebb 
hiányt, az éhes vatikániak, mint a sás
kahad, úgy vetették rá magukat a csir
kecombokra, az, hogy egy adaggal több 
vagy kevesebb volt, az már igazán nem 
számított.

Az igazságra végül kóruspróbán de
rült fény. Nem ment a tenor. Bárhogy 
erőlködött Corvus, bármennyire nyújtot
ta  a nyakát Hontalan, bármilyen szer
vezett volt most a banda nem jött össze. 
Pilátus rögtön kiszúrta, hogy vala
mi nincs rendjén. Elővette a kórusfüze
tet és jelenlétet olvasott. Aztán, mintha 
gombnyomásra történt volna, elkezdett 
hisztizni, ahogy Juliánuszhoz ért.
> > > > >  folytatás a 10. oldalon

■4$ A »«a* KilomgtriK



HELIKON

HORIA URSU» » >  folytatás a 9. oldalról

Hogy nem sszégyellitek magatokat! 
Sok nyavalyások! Tanuljátok m ár meg, 
hogy az életben a becstelenség és a ge- 
rinctelenség nem fog sehová vezetni! 
Melyik volt az? (szünet) Melyik volt az!? 
(hangsúlyosabban, teátrálisan) Álljon 
fel, ha van még bőr a képén. Ha kell, 
éjfélig is kóruspróbát tartok, de addig 
nem megyek innen el, ameddig ki nem 
derül, hogy melyik ölte meg Juliánuszt. 
Te gyermekek! Ilyen tenorral hogy áll
jak  én ki énekelni? Hontalan csak nyújt
ja a nyakát, Woland folyton a basszust 
énekli, mint egy repedt fazék, Corvus 
meg úgy rázza a fejét éneklés közben, 
mint egy vad rocker! Sok protézisesek! 
-  hőbörgött a prokurátor. Már vörösö- 
dött, és lassan az ájulás környékezte, 
mikor Woland pofátlanul felállt.

-  Én voltam -  szólt mély, öblös hang
ján.

A válasz sem késett.
— Takarodj ki a kórusból! -  üvöltötte 

Pilátus a szentenciát. A falak meg vis
szhangoztak a „feszítsd meg”-tól. Áztán 
folytatták tovább az éneklést.

Hontalant ez az egész távolról sem 
hatotta meg. Bambán figyelte, amint 
legjobb barátja az elismerő tekintetek 
adta dicsfényben távozik a teremből, 
maximum annyi változás történt, hogy 
úgy bám ulhatta tovább Behemótot, 
hogy nem érte ezért őt letolás Woland 
részéről. Az a változat, hogy csak úgy, 
varázsütésre lemond a lányról, már ko
rántsem tűnt olyan egyszerűnek. De az 
is világossá vált számára, hogyha ez 
így folytatódik tovább, nyomorultul el
pusztul. Akkor peddig minden értel
mét veszti. Egyedül kellett hát megol
dást keresnie a problémára. És talált is. 
Nem is akármilyet. Utolsó este, miután 
mindenki lefeküdt, kiszökött a városba, 
és összeszedett minden margarétát, és 
jól elcsomagolta.

Másnap a banda boldogan és kiful- 
ladtan utazott haza a nagy ismeretlen
ből. Mindenki úgy csordogált le a szék
ről, mint egy rakás marmaládé. Csak 
ezt a pillanatot várta  Hontalan. Elő 
a margarétával. Szeret. Nem szeret. 
Szeret. Nem szeret. Szeret. Nem szeret. 
Szeret. Nem szeret. Szeret. Nem sze
ret. Annyira belemelegedett és elmé
lyült egy időn túl, hogy nem vette észre, 
amint mellételepedett a Bálna. Azt hi
szem, itt ronthatta el.

Mert Woland azt is megmondta, hogy 
sohase nézzen a Bálna szemébe. Iván 
viszont kíváncsi volt, így kukkantott 
belülre, egyre belülre. Bálna zavart volt 
és fáradt. És megítélni sem tudta ezt 
a Hontalan-féle imbolygást, zuhanást. 
Búcsúzáskor megölelte, megszorította 
egy nagyon icuri-picurit, majd roppant 
álmosan még egyszer Iván szemébe né
zett, mielőtt a busz végleg elrobogott 
volna a lánybentlakás felé.

részlet

23.
Nem csinált mást egész életében, 

csak M arta-t szerette. M arta pedig 
mást se tett, csak hagyta szeretni ma
gát, így tudta régen várt fiát szeretni, 
felé irányítva minden energiát.

A gyermek júliusban érkezett meg, 
rózsaszín fenekével előre, az utcán 
azért já r olyan furcsán. Minden tizedik 
lépésnél visszanézett a válla fölött, még 
ha nem is volt semmi látnivaló. De ez a 
semmi éppen elég gondot okozott neki, 
többet annál, hogysem semmiségként 
kezelje.

Azért nézett vissza, hogy meglásson 
valamit, nem azért, mert valamit meg
látott már. M arta egy ideig kézenfogva 
vitte óvodába, majd iskolába, nehogy 
kitörje a nyakát. Attól félt, nehogy ki 
tudja hova jusson, amikor nekilódul, 
hogy elérjen valamit, amit csak ő lát, 
vagy még ő sem, és aztán még valami 
autó, vonat vagy repülő alatt kössön ki. 
Mert bárhol: földön, vízen, levegőben -  
különleges tehetsége volt, hogy bajba 
keveredjen.

Mikor a tanító elvtársnő azt kérdez
te, mit lát ott, azt felelte: semmit. Ez 
a semmi csak semmi volt, nem olyan 
semmi, ami rejt valamit: a Semmi ma
ga. E látástechnikája minden képzele
tet felülmúlt. Családi örökség, amellyel 
akár dicsekedhetett volna, ha nem so
dorja életveszélyes helyzetekbe.

Mit látsz a hátad mögött? Kérdezte 
az elvtársnő újra. Semmit, mondta ő. 
A rosszullétig ismételt kérdésre min
dig ugyanaz a határozott, mégis ho
mályos válasz érkezett. Egy napon, 
amikor megelégelte a hihetetlen mér
tékű szemtelenséget, az elvtársnő úgy 
döntött: megtanítja, hogyan kell h á t
ranézni úgy, hogy lásson is valamit. 
Leoldotta nyakáról a fehér, a mező 
minden színében pompázó virágokkal 
díszített, alaposan beparfümözött ken
dőt és bekötötte a fiú szemét. Mondd 
meg, mit látsz, amikor egyáltalán nem 
látsz semmit, idióta! Amikor nem lá
tok semmit, azt látom, hogy egy idió
ta  szorítja a kezem, jö tt a fájdalom és 
a durva kifejezések miati hirtelen és 
váratlan válasz. Talán még egyebet is 
hozzáfűzött volna, de a kendő virágos 
mezejétől, amelyhez érett búza egé
szen másfelől érkező kesernyés illata 
társu lt, az elvtársnő karjaiba szédült, 
éppen ezért m ár nem vette figyelembe 
a Codruţa elvtársnő által kiosztott po
font, se a dühödt kérdést, hogy: miket 
beszélsz, pöcsi?

A járda melletti fűre fektették és 
lespriccelték azzal az ivóvízzel, amit 
Codruţa felvigyázó elvtársnő, külön a 
parkban történő séta m iatt cipelt ma
gával egy tízliteres bödönben.

Aztán mindenki sírt: a gyerekek és 
az elvtársnők is. Csak akkor tért ma
gához, amikor mellette m ár a kísértés 
és a szánakozás egész halma gyűlt ösz- 
sze, amelyben ott voltak az éppen akkor 
gyűjtött legszebb gesztenyék, törökméz, 
alma, néhány dió, egy mutatók nélküli 
karóra, egy arcfestékes doboz, egy B.B. 
fotó, egy kitüntetés, egy Dunlop tenisz
labda és egy cetli, amire írtak  is vala
mit. Hogy mit ír rajta, nem tudta volna 
meg soha, ha az elvtársnő nem olvassa 
el fennhangon, amit ráírtak , szeretlek, 
mielőtt összetépte volna, megjegyezve: 
ilyen korban csak a szüléidét, a hazát 
és a pártot szereted.

Codruţa elvtársnő ismét jajgatni 
kezdett. Ha nem lett volna a haza és 
a párt, Ritán és Dolfin, gyermekko
ri kollégáin kívül senkit sem szerethe
te tt volna, mert kitett gyerek volt és az 
Árvaházban nevelkedett.

Az egész történetből csak az egészen 
komoly kendő-iszony m aradt meg ben
ne. Még a sötétség is az elvtársnő ken
dőjének illatát árasztotta. Néhány hé
tig lámpafénynél aludt.

Amikor, inkább csak M arta ösztöké
lésére, olvasni kezdett és hegedűórák
ra já rt Neselovski úrhoz, a hátranézé- 
si kényszertől is megszabadult. Mindaz, 
ami képzeletben vagy valósággal követte 
őt, átköltözött a könyvekbe és kottákba.
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HELIKON
Nekik köszönhetően tudott úgy hátranéz
ni, hogy mégse forgassa a fejét. Eljutott 
odáig, hogy megállt egy oldalnál, hogy az 
teleszkóp-lencsévé alakuljon át, amely
ben távoli tájak és idők érték utol, olyan 
sorrendben, amelyet ő maga határozott 
meg, vagy magától értetődő egyidejűség
gel. így már senkit sem sodort veszélybe, 
legfennebb önmagát. Előre megfontoltan. 
Felelősségteljes lett hát.

Elolvasott mindent, amit Andrei 
Morar könyvtárában talált, és mindazt, 
amit kérésére M arta vett neki. Nem be
szélve a Semproniu által ajándékozott 
könyvekről. A gondolatok hajnalából 
egész oldalakat fújt kívülről. Párnája 
alatt a Románia színeváltozásával aludt 
el, Caragiale, Rebreanu, Slavici lenyű
gözte egészen. Lélegzetvisszafojtva 
hallgatta a börtönévek történeteit 
Semproniutól, akinek nem volt gyere

ke, csak egy boldogtalan házassága, és 
olyan mosolya, amilyet nem látott soha 
senki másnál.

A könyveket és emlékeket Graţiannal 
beszélte meg, aki mindent tudott ezen a 
világon, még Radu Gyr Ma éjjel Jézusát 
is...

A könyvek és emlékek megosztása 
után, melyek nem mindig voltak sze
mélyes vagyontárgyak, egy szép napon 
oda jutottak, hogy egyazon nőn osztoz
kodtak, m intha csak egy sátrat vagy 
hotelszobát osztanának el. A Voltaire 
bárosnője, Renata Covalschi, olyan cse
rekereskedelem keretében került egyik
től a másikig, amit a fiú szégyellt, míg 
a nőt nem furdalta a lelkiismeret, mert 
csak azon volt, hogy Violetát kitörölje a 
fiú emlékezetéből.

Semmit sem titkoltak előle. A finom 
dolgokhoz túl hülyének hitték. A párt 
kemény magjának tagjai nincs mit ke
ressenek ebben a világban! Ehhez a vi
lághoz tartoztak bonyolult és ragadós 
érzelmeik is.

Az igazat megvallva, az Elvtársak 
sem voltak túl jó véleménnyel róla. 
Talán azért illették A Párt Idiótája 
címmel. Ha nem is hangzott túl jól, azt 
gondolta, még mindig jobb, mint A Falu 
Bolondja. A párt univerzalista stílu
sa helyett inkább a falusi beszédmódot 
választotta. A kollektivizálásról ta r
tott beszédei jámborságban felvették a

versenyt Petridean atya túlvilági élet
ről szóló prédikációival. A falusiak úgy 
hallgatták, mint tehetséges, de egy
ügyű mesélőt. Még csak nem is fütyül
ték ki, amikor a kultúrházban az elv- 
társiság és a téeszek jótéteményeiről 
beszélt. Egyesek „elvtárs atyának” szó
lították, Petridean pópa pedig minden 
alkalommal megvendégelte és két-há- 
rom pohár után „Coriolan testvérnek” 
szólította (a proletár dühtől m ár men
tes párttitkár döbbenetére, aki egyszer 
sem hiányzott a parókián ta rto tt elv
társi gyűlésekről). Az elmélete egysze
rű  volt: ha az emberek tényleg hisznek 
az új és bőséggel teljes életben, akkor 
úgy is fognak élni. Hogy minél meg
győzőbb legyen, evangéliumi példákkal 
hozakodott elő, melyekkel a parasztok 
is egyetértettek. Coriolan észrevétle
nül alakult át pártpropagandistából

a kereszténység nevetséges és megké
sett misszionáriusává. Városra helyez
ték a Pártarchívumhoz, onnan meg a 
Területi Mozgókép Igazgatósághoz, és 
ott érezte a legjobban magát, bár mást 
se csinált, csak az új filmek plakátja
it ragasztotta ki városszerte Flavius- 
Tiberius, Graţian, és olykor Violeta 
segítségével. Nyugdíjazása u tán is ra
gasztotta a plakátokat. Mert imádta.

Ez a lány sajátos szemszögből nézte 
a filmeket és a világot. Fejébe is szállt 
rendesen. Annyi történt, hogy amit a 
lány keresett, a rra  sehol sem lehetett 
rátalálni: az életben és a filmekben sem. 
Azt a valamit meg kellett teremteni, 
mert úgy tűnik, hogy maga a munká
jával elégedett Teremtő is megfeledke
zett róla. Violeta senkire sem emlékez
tetett. Egyetlen emléket sem idézett fel 
benne. Mintha egy filmtekercs és egy 
spermasejt véletlenszerű találkozásá
ból született volna. A lány bárki lehe
tett, legkevésbé önmaga: mindig távol
ságot ta rto tt másoktól és önmagától 
is. Coriolan ilyet még nem látott, pe
dig bejárta a világot a Don-kanyartól 
Sztálingrádig és vissza a Tátráig. Hogy 
a haza útjairól m ár ne is beszéljünk.

A lány folyton meglepett mindenkit, 
a nagyapját, Radu Rancea doktort és 
annak feleségét, Leah Reichlert -  aki 
Galíciában született, szőrmekereskedő

szülők egyedüli gyermekeként -  talán 
kevésbé.

A város egyébként legjobb gimnázi
um ának ünnepélyén olyan éneket éne
kelt, amit csak az orosztanárnő ér
tett. A dal a Vorkuta maia címet viselte 
és szomorú szerelmes nótának tűnt 
Mateievschi elvtársnő sűrű szemtöröl- 
getése alapján. Valójában tényleg szo
morú volt a történet, ami igen egyszerű 
szavakkal beszélte el egy elválás tör
ténetét. Rancea doktor Csehov iránti 
szenvedélyből tanult meg oroszul. Egy 
moszkvai kirándulás alkalmával, mely
nek programjában a Balsoj meglátoga
tása is szerepelt, lá thatta  a Sirályt, mi
közben a turistacsoport számos tagja a 
románok és oroszok számára is kifize
tődő kiskereskedelemmel foglalkozott, 
mert ki nem vágyott egy Vefre egy pár 
adidaszért cserébe. Akkor találkozott 
Jurijjal, aki Leningrádban született, 
anyja operaénekesnő volt. Jurij kifino
mult zenei nevelést kapott, és egy ka
tonai behívót, húszévesen. Többször is 
kitüntették -  amikor találkoztak, Jurij 
háborús kitüntetésekkel rakott kato
naruhát viselt - , aztán német fogság
ba esett. A háború után árulással vá
dolták, mert hagyta magát az ellenség 
keze közé kerülni, és Jurijt több száz
ezer orosszal együtt, felszínes tárgyalás 
után Vorkutába köldték, a lágerbe, és 
ott is maradt egészen ’56-ig. Jurij abból 
élt, hogy saját élettörténetét énekelte, 
bárkinek, aki meghallgatta. Annyit ke
resett, hogy tudott enni és ruházkodni 
néha. A városnegyed Szolzsenyicinjének 
tarto tta  magát és sokakkal beszélge
tett. Kérésre az általa megzenésített 
Jeszenyin- és Mandelstam-verseket da
lolta -  akiket Rancea doktor nagyra be
csült -  és népszerűsítette Tarkovszkij, 
Suskin és Nyikita Mihalkov filmjeit, 
akiket Graţian és Violeta is kedvelt.

Az ízlésük egyezett, de mindig más 
véleményen voltak. Coriolan m ár a kez
det kezdetén érezte, hogy lesz vala
mi közöttük. Túl gyakran veszeked
tek. Bármiért. Különösen azután, hogy 
Graţiannak nem sikerült a felvételije. 
A lány filmművészetis szemére hányta, 
hogy elfecsérli a tehetségét, hogy meg
elégszik a vidéki híresség, az örökké re
ményteli művész szintjével, még akkor 
is, ha 16 évesen egy kisebb emlékművet 
helyezett el a Carolina téren. Verseit 
közölte a Luceafărul, a Tribuna, a 
Convorbiri literare, sőt: a helyi napilap. 
Egyszer a România literară is. Graţian 
békésen végighallgatta Violeta konst
ruktív kritikáját, mert alapos oka volt 
rá: még nem jött el az ő ideje. Túl ha
m ar érkezett a világba, amely még nem 
volt kész a fogadására és elismerésére. 
A szemrehányások zuhataga úgy hullt 
alá, mint a Lovak Vízesése. Ruhája rá
tapadt, és testét fotónegatívvá formál
ta  át, hihetetlen pontossággal emelve

> > > > >  fo ly ta tás a 12. oldalon

H O R IA  U R SU : író, esszéíró, 1948-ban született a Fehér megyei Aranyosmo
hácson. Kötetei: Anotimpurile după Zenovie (Zenovie szerint az évszakok), 1988; 
Anotimpurile după Zenovie şi alte proze (Zenovie szerint az évszakok és más elbe
szélések), 2001; Asediul Vienei (Bécs ostroma), regény, 2007. Regénye elnyerte a 
Romániai írók Szövetsége prózadíját.
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» » >  fo ly ta tás a 11. oldalról
ki minden körvonalat és formát, mint 
egy vízsugár megvilágító fénye miatt. 
Coriolan és Flavius-Tiberius somolyog
va figyelték. Graţian a rra  várt, hogy a 
lány befejezze, a lány pedig arra, hogy 
ő csináljon valamit, vagy hagyjon fel 
azzal a jól ismert büszke válasszal, ami 
mindig kihozta sodrából a lányt.

Nyár volt, egy újabb nyár. Ott ültek 
mindannyian a füvön, egy almafa ár
nyékában és bukaresti telefonhívásra 
vártak. És megérkezett a telefonhívás: 
Graţiant harmadjára is visszautasítot
ták a filmrendezői szakon. Letépett egy 
almát az egyik alsó ágról. Az alma ke
mény volt és savanyú, mint a savanyí
tott paprika. Úgy harapott bele, mintha 
érett volna. Néhány könnycsepp a szemé
be szökött. Az elsők. Mindenestől meg
ette. Aztán végigfeküdt a füvön. Úgy fe
küdt, mintha keresztre feszítették volna. 
Tehetetlenül nézték. Azt mondják, előfor
dul, hogy valaki vackort eszik, és másnak 
vásik a foga. Saját bőrükön tapasztalták 
ezt az igazságot. Akkor Violeta ráfeküdt, 
ajkait ajkára tapasztotta, mint egy első
segélynyújtó gyakorlatnál, egészen vadul, 
a szemrehányásoknál is vadabbul végez
ve el minden mozdulatot, amit egy szájon 
át történő élesztős megkövetel.

Akkor jelt adott Flavius-Tiberiusnak, 
hogy jó lenne, ha másfelé találnának elfog
laltságot maguknak. Nem tudhatta: ami
ről azt hitte, hogy első alkalommal zaj
lik le, máskor is megtörtént már, sem azt, 
hogy a fia nehezen értette meg: egy nő, akit 
szeretsz, nem köteles viszontszeretni.

24.
Ha gyermekkorában úgy pillantott 

hátra, hogy nem látott semmit, most bár
hová is nézett, csak Violetát látta. Hogy 
kigyógyuljon ebből a gyengeségből, mert 
az volt, több lehetőség közül választha
tott: legyen öngyilkos különböző módsze
rekkel, amelyekkel tele van a szakiroda- 
lom, de amelyek ellentmondtak a család 
hatalmának; nyugodjon bele a helyzet
be, mondván, ha egy nő nem szeret, az 
még nem akadályozhat meg abban, hogy 
szeresd, végül, hogy hagyja ott az isko
lát és álljon bányásznak a munkásosz
tály élcsapatával együtt. Rájött, hogy 
nincs megfelelő életkora ahhoz, hogy a 
föld alatt dolgozzon, politikailag sincs 
felkészülve rá, ezért a bölcsebb utat vá
lasztotta: otthagyta az elit gimnáziu
mot, ahol Violetával együtt tanult és át
iratkozott a Bányaipari Iskolacsoportba, 
amelynek gyönyörű vaskapuját automa
ta nyílászáróval látták el, ami egyedül
álló volt a város iskolái között. Ez az ap
ró részlett ellentmondott mindazoknak, 
akik úgy vélték: oda nagyon könnyű be
jutni. Nehezen lehetett bejutni és még ne
hezebb volt kimenni. Az öntöttvas, elekt
romos zárral ellátott kapu az igényesség 
teljesen egyértelmű jele volt. A bányában 
ugyanez a biztonsági és komfortbeli szín
vonal fogadta. Különösen a kapust.

Jurij történetéből inspirálódva, 
Flavius-Tiberius Vorkuta maia-nak ne
vezte el új iskoláját. Miközben a többi 
nagy elméleti líceum diákjai mindenféle 
tantárgyversenyeket nyertek és arról ál
modoztak, hogy mérnökök, építészek, ta
nárok legyenek, ha lehetséges, a hazáért 
dolgozó egyetemi oktatók akartak lenni. 
A Bányaipari Iskolacsoport céljai jóval 
szerényebbek voltak: kosárlabdázók, rög
bijátékosok, profi röplabdások akartak 
lenni, ami egy régiséggel rendelkező bá
nyász fizetésével ért fel, külföldi utakkal, 
rendes rongyokkal, belevaló csajokkal és 
azzal a lehetőséggel, hogy leköphetik sze
rencsétlen tanáraikat, vagy akár az or
szágot is. Semmi sem tartotta bennük 
annyira erősen életben a helyváltozta
tás utáni vágyat, mint az a vaskapu, ami 
úgy zárult be mögöttük minden reggelen,

mint egy gálád guillotine, ami nem csak 
a világot, de még a levegőt is kettévágta. 
A Vorkuta maia-ban az órákon való jelen
lét számított a legfontosabbnak. A többi 
magától jött, mert a bányáknak szakmai
lag jól felkészült és jó politikai színvonal
lal rendelkező erőkre volt szükségük. Ez 
utóbbi témában azonban nem álltak túl 
jól a dolgok, mert a filozófiatanár tényleg 
filozófiát adott le, a franciatanár, e nyelv 
megszállottja, tényleg franciát tanított 
un petit accent beige hozzáadásával, an
nak ellenére, hogy szinte senki sem hall
gatta meg, de legalább láthatták, hogy 
a filmekben beszélt francia nyelv tény
leg létezik, az angoltanárnő meg vagány 
csaj volt, aki odavolt Janis Joplin, Jimi 
Hendrix, a Pink Floyd és Leonard Cohen 
után; a számaikból mindig elhangzott né
hány az órán és az osztályfőnökin. O be
szélt nekik Woodstockról és Montereyről, 
Faulknerről, Scott Fitzgeraldról és 
Hemingwayről. Egyszer sem köpték be, 
hogy nem tartja magát a tanrendhez. Se 
őt, se a másik kettőt. Mit használt volna?

Szinte hivatalból idiótáknak minősítették 
őket, és a Vorkuta maia diákjai nem je
lentettek semmiféle társadalmi veszélyt. 
A három tanár számára pedig nem léte
zett nagyobb büntetés, mint, hogy ilyen 
hallgatóság előtt beszéljenek kedvenc té
májukról. A lenézés mégis jó volt, mert 
egy franciaországi mérkőzést követően 
Klaus, aki végzős volt és a Remin rögbi
játékosa, magával hozott mindent, amit 
Szolzsenyicintől talált, A Gulag szigetcso
porttal együtt. Ki keresne a vámnál fel
forgató anyagokat néhány idióta táskái
ban? Mindhárom tanár kapott egy-egy 
könyvet, a megrendelő Flavius-Tiberius 
pedig A Gulag szigetcsoportot, amely
ről mindenki tudott, aki csak a Szabad 
Európa Rádiót hallgatta, ami a Vefek rö
vidhullámú sávján jött be leginkább. Az 
angoltanárnő kapott egy üveg Ópiumot 
is, amit csak a bankett után köszönt meg 
Klausnak. A pillanat jól ki volt választva, 
mert a rákövetkező napon nem kellett ta
nítani és edzeni sem. Túl ezen, Janis J. 
számára, ahogy a líceumban becézték, a 
napfény valóságos afrodiziákumnak szá
mított, ami tényleg fölösleges egy huszon
nyolc éves, négy év alatt kétszer is elvált, 
nimfomániával gyanúsított nő esetében. 
Ez utóbbi vádat Klaus határozottan el
utasította, mert tudta, hogy Janis Joplin 
alkoholista. Elsősorban.

Azelőtt Janis soha nem beszélt csak ne
ki angolul. Szinte semmit sem értett ab
ból, amit a fülébe suttogott, túl az oh, yes 
és fuck me szavakon, melyekhez nem volt 
szükség szótárra. Ezek a basic English 
szavai voltak. Aztán ott voltak még a ki
áltások és a bőr reakciói, amelyek minde
nütt ugyanazt jelentik. Janis teste olyan 
érzékenyen reagált, mint egy lakmuszpa
pír, hol kék bázikus környezetben, hol pi
ros a savas környezetben.

Az este még mindig ágyban találta 
őket, egymás mellett, nedvesen és bár
sonyosan, mint két, esők utáni gom
ba, ugyanazt a cigarettát szívva, és a 
Teacher’s utolsó cseppjeit kortyolgatva, 
amit Klaus egy szálloda shopjában vá
sárolt, miközben vég nélkül hallgatták 
Janis Joplintól a Cry baby-1.

Az éjszaka közepén váltak el. Soha töb
bé nem látták egymást. Egy hónappal ké
sőbb Janis J. kiszállt kékszínű tömbhá
zának tizedik emeletéről. Amit a földön 
maga után hagyott, egyáltalán nem em
lékeztetett rá. Éppen ezért, minden di
ákja biztos volt abban, hogy ő, az igazi, 
valahol messze jár, Kaliforniában, vagy 
Yoknapatawphában, ahonnan írni fog 
majd. Mert mindig megtartotta a szavát.

Temetésén ott volt a Vorkuta összes di
ákja. Miközben a lakkozott tölgykoporsó 
lassan a földbe ereszkedett, mint óceán
ba a tengeralattjáró, a fénybe való vissza
térés ígéretével -  a Királynő osztályai
nak idiótái Klaus diszkrét jelére énekelni 
kezdték a God Save the Queen-1. A sír
ásók csak akkor fejezték be munkájukat, 
amikor újra csend lett.

KARÁCSONYI ZSOLT 
fo r d ítá s a
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SZŐCS ISTVÁN

Százával elpazarolt nézők
Verdi ATTILÁjának bemutatója a ko

lozsvári magyar operában: gyenge fél ház. 
Nem sokkal azelőtt ALI BABA S VAGY 
NEGYVEN RABLÓ, zenés-látványos bo
hóság ugyanott: zsúfolt ház. A kivitelezó'k 
részben ugyanazok, ám az érdeklődés el
térő foka nemcsak a műfaji különböző
ségeknek a következménye. Az Attilára. 
szinte én magam sem mentem el, pedig 
személyesen is érintettnek érzem magam 
minden Attila-ügyben, amióta többször 
is megírtam, hogy ama bizonyos -  „mély
séges mély a múltnak kútja, minélfogva 
minden hitregei hős mögött ott lappanghat 
egy hasonló nevű előd alakja” -  elv alap
ján okunk van feltételezni, hogy az „Attila 
hún király és a székelyek” téma mögött ott 
lappang „Italos király, Itália névadója és a 
siculusok” legenda-lehetősége.

Az ok, amiért nem akartam elmenni: 
híre járt a városban, hogy Attila és mun
katársai ugyan nem frakkban vagy német 
rohamosztagos egyenruhá
ban fognak énekelni, mint 
holmi modern Hamletkék, 
hanem másodkézből vá
sárolt kínai trikó-pizsa
mában. E rémhír igaznak 
bizonyult. Az ok, amiért 
végül mégis csak elmen
tem: a főszereplők, Kele 
Brigitta és Sándor Árpád 
művészi rangja, irántuk 
régóta kialakult elismeré
sem és a velük való szoli
daritás.

Nem is csalódtunk ben
nük. Az elragadtatott kö
zönség joggal ünnepelte 
nemcsak operaénekesi tel
jesítményük sodró dina
mikai játékait és színgaz
daságát, hanem színészi 
alakításukat is. Odabella, 
a király szerelmének sze
repében Kele most is sok
arcú: illetve a pillanatnyi 
helyzet indokolta kifeje
zés mögül elő-elővillantak, kísértetiesen, 
a többi lehetőségek is, hogy bármely pilla
natban „megvadulhat”, vagy szirompuha
sággal omlik „a másik” elé; ami a legmeg- 
rendítőbb volt: átélte és átélette velük a 
hős rettentő magányát a végzetes tett elkö
vetése közben — és utána... A néző órákig 
nem tud szabadulni a feszültségtől, amit 
sejtelmességével keltett.

Sándor Árpád Attilája: a férfi, aki ha
talmas energiáját brutálisan éli ki az 
egész világ ellen, de szerelmével szemben 
érzelmes, játékosan gyöngéd, magyarán, 
az a szadista diktátor, aki kiélheti agresz- 
szivitását alapvető „tevékenységében”, sze
relmével szemben viszont szenvelgő mazo
chista. Sándor Árpád kitűnően illusztrálta 
e képletet, a másodlagos jellem kompenzá
ló működését — és ennek katasztrofális kö
vetkezményeit.

Ha mindehhez hozzászámítjuk, hogy 
zenekar és énekkar időnként valóság
gal mennydörgött, égzengető történelmi

hangzataival árasztott el, az a kérdés is 
fölvethető: végülis nem a közönség a hibás 
a félházas bemutatóért? A közönség azon
ban hozzá van szokva, hogy egy művelő
dési eseményt óriásplakátok és sztárfotók 
tömege szokott megelőzni! Popénekesek 
és a szórakoztatóipar csillagai garázsaj- 
tónyi méretekben hívogatnak úton-útfé- 
len, s a helyi sajtó ontja a reklámot. Az 
ATTILA bemutatója körüli lapszámok kü
lönösen teli voltak három, sőt olykor négy
hasábos, kitűnő felvételekkel: épületeket 
meg félbemaradt építkezéseket ábrázol
tak, játszótéri csúszdát, gyerekrajzot; az 
egyik például egy versenyló művészi port
réját, holott a lófesztiválok száma és kö
zönségük az átlagosnál is ritkábbak a vá
rosban. Nem szakmai érdek ütközött ki 
egy fényképész megjegyzéséből, aki a szü
netben azt állította: ha a helyi lapok a be
mutató előtt közölnek egy-két nagyméretű

művészfotót Kele Brigittáról, avagy még 
Sándor Árpádról is, legalább száz nézővel 
több jön el a bemutatóra! A hagyományos 
színházbajáró közönség ugyanis a színész 
kedvéért járt el színházba, és az énekese
kért az operába.

Természetesen, ez inkább csak idősebb 
színházbarátokra vonatkozik. A helyi saj
tó, szövetségben a színházzal, az elmúlt 
húsz évben mindent megtett az antiszín- 
ház kizárólagosságáért. Kialakult az a 
szokás, hogy az újságban a színészport
ré nem lehet nagyobb és vonzóbb, mint 
a színigazgató igazolványképe! így esett 
meg nemrégiben, hogy a Szabadság nevű 
kolozsvári napilap egyetlen oldalán nyolc
szor közölte az igazgató fényképét, amint 
éppen leereszkedik valamelyik „beosztott
jához”.

Szó sincs arról, hogy egyszerűen nem
törődömség okozná, hogy ennyire eredmé
nyes a „sztárkultusz elleni harc” kisebbsé
gi sajtónkban; az elektronikusban is.

A rendszerváltozás után szervezetten 
indult meg az a mozgalom, hogy a kolozs
vári magyar színházat, amely filozófus 
elitünk szerint a szürkeség, középszerű
ség tenyésztő telepe, művész színházzá 
alakítsák. „Művész” alatt nem a színészt 
értették és nem is a drámaírót... A „kép
telenség” is a színművész kultuszának az 
ellenszere: eloszlatni a színészek és éneke
sek alakját esetleg övező romantikát!

Ezzel tudom kapcsolatba hozni az 
ATTILA hőseinek jelmeztelenségét is. A 
rendező sajátos kettős játékba bonyoló
dott: előadjuk az ATTILÁT, hadd csorog
jon a vadmagyarok nyála. Ugyanakkor 
lompos kikötői trógereknek ábrázoljuk, 
hogy megkeseredjék ez a nyál a szájuk
ban. És közben az Opera műsorfüzete 
igyekszik helyes kis anyagokkal eloszlat
ni azt a torz látomást, amely egyes tévé
játékokban még ma is vissza-visszakísért; 
hogy eme húnok holmi gusztustalan, lom
pos sivatagi rablók voltak.

Hogy végül is a színészek ellen ment ki, 
és nem a rútság kultusza volt a magyará
zat, arról árulkodik a színpadi látvány.

(Silló Sándor és Venczel Attila 
munkája.) A színpadkép és a 
vetített változások nemcsak 
érdekes, impozáns látványt 
nyújtottak, hanem sokszor bi
zony még szépek is voltak. Az 
énekkari tagok fejei úgy je
lentek meg, mint fekete áll
ványokon sorba rakott cserép
fejek. (Akárcsak egy különös 
expresszionista fametszeten.)

Nem tudom, mi a titka 
színházi-operai kiszivárogta
tásoknak: egy időben a fod
rászműhelyeket és a kozmeti
kai szalonokat gyanúsították 
mint szivárgási pontokat, ez 
azonban ma, ahogy elnéz
zük a társulatok tagjait civil
ben, valószínűtlennek tűnik. 
Azonban ennek a „(rongyos) 
Attilának” híre is megint leg
alább száz nézőt távoltart ese
tenként az előadástól!

A bemutató alkalmá
ból a színházépület elő

csarnokában két érdekes megfigyelés
re nyílott lehetőségem: megjelent az 
emeleti társalgóban Bretán néhai ze
neszerzőnek a mellszobra. Ugyanakkor 
Móricz Zsigmond fej szobra (Szervátiusz 
Tibor zseniális műve) a földszinti előcsar
nokból felkerült a félemeleti árnyékszék 
bejárata mellé... Hogy a Bartók-szobor- 
ral éppen mi a helyzet, nem mertem utá
nanézni. Mindenesetre, a színház alag
sorában van két szobor, még a hajdani 
színházépületből, hátul, szintén a vécé 
mellett. Tudom, hogy valaha Nagy Endre 
festőművész letisztította, s némi állvány
ra helyezte őket — az egyik a „színházas 
Wesselényit” ábrázolja. Egy ideje több 
hír- és álhírlapírót igyekszem e témára 
uszítani. Hiába.

Szóval, színházügyben akkor tehetünk 
valamit, ha megint szeretni fogjuk a szí
nészeket; romantikusan... ha rendező ren
dezőt eszik, akkor is! Ki kell fogni a lova
kat a cipőjükből és pezsgőt inni belőle!
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EGYED PÉTER

A Földi Szellem forr ás vidékeinél
részlet egy hosszabb tanulmányból
(befejező rész)
Szintén mitologikus, azaz eredettörténe

ti szerkezetű a Szélbántón a Földi Szellem 
című poéma, amelyben a Földi Szellem el
meséli saját keletkezés és élettörténetét, a 
sodró szélcsatornában. Valami létezé szöle- 
tik, valami tudatos létezés, ahogyan a 
Gaiaról, Uranoszról, Kronoszról, Zeuszról 
szóló történetekben. A Földi Szellem elme
séli önmagáról, hogy hegy-völgy közt, erdő 
közt Vakbarlang odva szülte és súgó feny
vesben lakott. Sziklára másztában a meg
eredő szél arcát harapta, mire a szelet tor
kon marta és husángjával szembe csapta. 
(A szél is őselem, arché, mégpedig az ötö
dik, Empedoklész szerint.) A Földi Szellem 
megtanulja a félelmet, és szeretné megérte
ni a létezését, amikor éjjelente tágul a ma
gánya, de Oltárt épít, behemót kó'kockából. 
Megértő módban létezik: „ma se tudom, sok 
mást,/ több mindent mért tettem;/ a dolgok 
bozsgó: habzó részét/ csupáncsak éreztem;” 
-  ezt a motívumot később ismétli is a poé
ma. A dolgokkal való azonosulás, valamint 
elválás, a tudatosodás pályáján jár a Földi 
Szellem, a megismerés a történésben zajlik 
a leginkább. A Felhőmező című Palocsay- 
poémáról szólva a következőképpen foglal
ta ezt össze Láng Gusztáv: „Poétikai vonat
kozásban ez kezdettől mint epika és líra 
egymásba oldódása jelentkezett Palocsay 
költészetében. Verseiben — többnyire termé
szetről, a természet „dolgairól” szóló verse
iben -  mindig történt valami, valóságos és 
valószerű, úgy, ahogyan fákkal, folyókkal, 
virágokkal és felhőkkel történni szokott; 
folyó, fa, felhő önmagát kezdte így jelente
ni a versekben. De nem az ember számára 
idegenül; a metaforák közt tévelygő „hagyo
mányos” költő helyett a dolgok igazi arcát 
ismerő s ezért a dolgokkal újra összebarát
kozó ember vallomásai lettek ezek a szöve
gek. Az ember nem képzelete szerint, ha
nem a dolgok valósága szerint kénytelenült 
élni bennük; a természet önmagukkal azo
nossá vált jelenségei között az ember is azo
nossá vált önmagával. A képzelet játékai 
helyett az emberrel is az történt, ami lété
ből és mivoltából következett; ő maga tör
tént, miközben élte valóságát, és ezzel a 
dolgok -  furcsa módon épp önmagukkal va
ló azonosságuk révén -  az embert is kezd
ték jelenteni.”1 Az embernek a dolgokkal 
kapcsolatos viszonyaiból megképződő jelen
tések aztán ahhoz vezetnek, hogy az ember 
valóban megértse helyét a világban, megér
ti és ami néha fontosabb is: megéli. Megéli 
azt, hogy vadmadár rázza az ölébe a dús 
széplányt, akit időtlen okoknál fogva ágyá
ra fektet. Mintegy mitologikus-mesei tör
ténetben: „Vadmadár zuhanása/ kapta fel 
mégis a szememet,/ és rám szegezte szár
nyaival/ kapustól az egeket;/ körmében dús 
széplányt tartott,/ karomba rázta sietve,/ s 
Ó Tünde-langyú nyugalommal/ elöntött tej- 
jel-nyugalommal;/ IDŐTLEN OKOKKAL 
ágyamra fektettem.” Majd a nász kapcsán 
és annak nyomán megérti és megéli halan
dóságát, de földi életét mégis autonóm mó
don, a múlandóság félelme nélkül szeretné
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megélni: „Holdzengve álltunk a kősziklá
ra,/ - a Szél dúdolt, sajgott vagy énekelt,/ és 
fájón-bántott először, hogy betemet/ egyszer
porral,/ ránk szokott földi okkal,/_______
________ ADDIG, -ADDIG,/ így legyen!”
A Földi Szellem, amint társával holdzeng
ve a kősziklára áll, apotetikus versfinálé, a 
földi élet tiszta formájának a felmagaszta- 
lása, kissé romantikusan, Zichy Mihály raj
zaira emlékeztet. Azt megelőzően azonban 
Palocsay mozgóképek sorával, szinte film
szerűen 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 
megismétli a keletkezés történetét, ez al
kalommal kissé másképpen: „Bölcsőm 
ökörnyomnyi/ agyag-szőke tócsa;/ abból bé
kászott ki/ s ejtett el a gólya./ Kóbor szel
lő 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 csil
lagot szór a földre. Ezen kapnak össze a 
bamba pásztorok, rokon, öcs, idegen,/ az
nap egymást marta,/ rücskös fütykösök
kel/ hókon is vakarta:/ egyik a másikát.” 
Aztán a költészetére oly jellemző szerkeze
ti asszonáncokkal mutatja meg a pásztorok 
halálát: „ -  arcra bukott holtak,/ szemébe 
hószárnyú/ fénypillék szorultak.” Ennek a 
kezdeti halálnak az értelmetlensége az ar
chaikus testvérgyilkos-történet formáját 
követve, a földi történelem iránytévesztett - 
ségét, értelmetlenségét eredményezi. A tör
ténet főszereplői közé bukó Földi Szellem 
sorsa is tragikus, de nem lesz szerepvesz
tett: a következőkben arra kérdezhet rá 
mindig, hogy mi az emberi? Hol van az em
beri? -  Diogenész szerep. „Hej csillagszórá
som,/ de meg kellett bánjam./ Békét hagy
tam Holdnak,/ békét hagytam Napnak,/ 
nyakba kapott szárnnyal közétek zuhan
tam.” (A korszakban elterjedt az Ikarusz 
mítoszára való hivatkozás, említsük itt 
csak a Bretter György nevét.) A kérdésről, 
amelyet a Föld Szelleme minden halandó
nak fel kellene hogy tegyen, a dolgoknak és 
cselekvéseknek értelmet adó kérdésről im
igyen beszél a Földi Szellem: „ -  Papolni, 
gyóntatni/ senkit se akartam,/ -  tán csak 
az fáj, hogy még/ meg se szólalhattam./ 
HUMÁNUMOD -  vajon -  / lássuk, HÁNY 
KARÁTOS?/” Égzengő értelmetlenség ural
ja el a világot, az okos gépek bárhol megta
lálnak és porrá tehetnek, ám nyugtunkat 
csak a humánum karátjaira vonatkozó kér
désben és válaszban fogjuk megtalálni, ezt 
sugallja az aggódó Földi Szellem.

A szerves kozmosz, a karátos humano- 
id-központú kozmológiai világkép megte
remtése után Palocsay Zsigmond „lement” 
az alvilágba is, azaz a H. Bosch nyomán a 
Földi Szellem felépíti-feltérképezi az alvi
lágot és tudósít is róla. Az alvilág a Káosz, 
semmi semmivel nem talál, nincs két ösz- 
szeillő rész, az alvilág rendszertelensége a 
szemlélet botránya. (A Szénásszekér trip
tichon oldalszárnya, A pokol, mint ahogy 
az Utolsó ítélet is sok művészt megihlető

szürrealista perspektívát, a saját alakza
tokat megszerkesztő áttörési mintát nyújt.) 
Feltételezem, hogy az alvilág-képzetek nem 
egy esetben börtönélményeiból2 származ
nak. így a Földi Szellem „Gúnnyal gőzölt 
papírokkal/ sterilen ér az a/világba.” (Az 
eredeti szövegben ugyan avilágba van, de 
gondolom, ez elírás.) A Senki Földjén (az eu
rópai mítoszokban Platóntól Daniéig meg
levő toposz ez is) nem vigyázzák a halott
kémek, ámde a vámos: madárrém. Aztán 
a Duna-delta átlényegített lényei jelen
nek meg ebben a másföldi vízióban, a zson
gó lelkek foglalkozásai sem mindennapiak: 
algát, barkaport, szőrenyvet esznek és lé
zengve valamiket ültetgetnek. Aztán meg 
„szegevőnövényt, hunyorreszkencset” ken
nek szét, fényoldó nedveket. A szürrealista 
képsor komplex: más zsongó lelkek csigát 
dajkálnak, mélyszántással kutatják a csa
ládfájukat (!), szfinx és rozmár üllő- és ka
lapácsbarázdát vetnek fel, maga alá árkot 
váj az eke, amelybe nyirok gyűl és amely
be a vérimádók piócakonzervjeiket gyűjtik. 
Továbbá a papjuk import-nadályt szecskái, 
szótlanul verik a banyák a gyerekeiket és 
a „rimák szömörcsög gombákkal keresked
nek”. A káosz szenvedést okoz, „Bosch előtt 
nem volt ismeretlen,/ mint szenvednek,/ a 
KÁOSZBAŰZETETTEK.” A Földi Szellem 
ezúttal a szenvedés motívumát hozza elő
térbe, amely fenyegető, másvilági árny
ként a Palocsay-lírán is végigvonul, kiemel
vén, hogy az evilági, mégoly szenvtelen és 
közömbös természet is megszólítható és él
hető rendszer. A megszólításnak azonban 
vannak útjai és lehetőségei, például a zene, 
amely révén bele tudunk épülni a termé
szeti frekvenciákba. Soha nem lehet elég
gé hangsúlyozni, hogy a Vigasz Fája a po
ros fa, a hegedű.

Ezt a másvilági víziót építi tovább a kö
vetkező vers is, Egy száműzött zöldfestő vic
ces megintése Z-ben. Itt is átbocsátja kísérő 
a másvilági tájra, ahol „kocsonyává olvadt 
tengerek” mentén „olajos szárnyú vak si
rályok” és „enyves hasú kiskirályok” sora
koznak, mint hüllő-őrzők, amelyek között 
patkányok vitatkoznak, továbbá „elszür
kült flamingó-ezrek téblábognak”, a ten
ger döglött bálnákat ellik... Ez a másvilág 
a mi világunk, csak éppen alig vesszük ész
re (és ez a motívum egyre inkább felerő
södik Palocsaynál a nyolcvanas évek lírájá
ban) itt tulajdonképpen az válik gyanússá, 
aki az élettel foglalkozik: Tudod, vétet
tél, -  (intett búcsúzáskor):/ FŰVEL, FÁVAL 
fertőzted volt/ A LAKOTT VILÁGOT.” 
Megfordulnak a viszonyok, a holt kerül az 
élő helyére, mindenhol a szurrogátum győz, 
akár egy vízfestményen, minden átfesthe- 
tővé válik, az egek mindig oltott-kékek, a 
csillagok pedig padlósárgával sárgíthatok. 
Jobb volt a hajdani nem-tudás, az aranyko
ré, amelyben minden mégis a helyén volt. 
Az is veszélyes, a költő, aki a hajdani nem
tudást képviseli.

Az 1987-ben megjelent Szalmavirágban 
a Földi Szellem összefoglalja addigi fő motí
vumait és intéseit, mintegy az addigi szel
lem-versek szintéziseképpen szövegszerűen 
is feltűnnek az addigi Földi Szellem-ver
sek fő motívumai. így ismét megállapít
ja: „nem vagyok szellengő kancsi szellem” 
(Ez volt A dolgokról egy földi szellem in
dító motívuma is, de a Kénytelen kísértés
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-  A vigasz fájában -  is hozza a teljes stró
fát), azaz hogy a természet beszél, annak 
a hangja pedig „ÉDESFA suslása, lombja- 
hullása” ugynakkor intelem is, elv is. És 
továbbra sem csábít TÚLRA, INNENRE, 
meg kell m aradni a tiszta immanenciában, 
nincs semmi transzcendens ígéret, vigasz. 
Kimondatlanul itt nyilvánvalóan arról van 
szó, hogy ha a földdel nem tudunk bánni, 
az isten sem segít meg. Változatlan „a földi 
gonddal bajmolás”, „bogárral világítás” mo- 
tivikája is, tehát a verskezdet szinte azonos. 
Ez után megszólal a megszemélyesített föld 
és a legapróbb részletekbe menően mondja 
el nekünk, hogy mennyi mindenben segít a 
föld, van a hasznunkra. Hésziodoszi képek 
sorával jelzi a gyógyítást: „JAJELHÚZÓ 
fűvel hajlok/ sajgástól pislogó bütykötök
höz”, a játékot: „rög görög________ mozdu
lok/ _____makkot koppantok üstöködhöz!”
A békés szántás-vetéstől azonban elmoz
dult az emberiség a föld totális kifosztásá
ig, és ez a motívum egyre erősödik Palocsay
lírájában: „Bőröm szűzen se h o l________
___lágyék tájt se hagyod;/ hónaljam, hor-
paszom szaggatod-baggatod__________  /
vakondkondsz napestig színem, szünyem 
túrva;/ szomjas szúnyogokkal szívtömlőmig 
fúrva/ szikkasztasz, lecsapolsz, /  minden
ből kikotorsz________________ tarolsz erdő-
s tengerszerte.” Akár a Földi Szellem vád
beszédének is tekinthetjük a fenti sorokat, 
amely természetesen a költő hangján szólal 
meg, a földnek élőlényszerű, akár emberi 
tulajdonságai vannak. A képek megformá
lása is jellegzetes, mozgóképek soráról van 
szó, amelyben még a fúrótornyok és csövek 
is élőlényszerűek: szomjas szúnyogok, ame
lyek elszívják, elrabolják az éltető nedveket, 
a föld életét. Ráadásul az emberek, akik a 
titkokat ellesik, még azzal is dicsekednek, 
hogy leigázzák. A föld ekkor megrázza ma
gát, s röhögtében az eget és a poklot is ga
tyába rázza. Van még egy zavaró motívum 
itt, a Palocsay-költészetbe szervesülni soha 
nem tudó transzcendencia. Van valami lo
gika is ebben, hiszen ha elismerjük a földet 
abszolútumnak, a Másik abszolútum szá
m ára alig marad hely. „(te ültetted ülepem- 
be ördögeid________ /____  fejem fö
lé tepsedtetted ISTENEID s MENNYED).” 
(Mindezzel azonban nem azt akarjuk mon
dani, hogy ne találnánk ebben a lírá
ban a szó klasszikus értelmében vett iste
nes verset. Ellenkezőleg, a Kakukkfuvola 
egyik legkiemelkedőbb gondolati darabja a 
Tévedsz, mester, amelyben a költő azon az 
állásponton van, hogy a teremtő által meg
hagyott rendetlenség talán  még fontosabb, 
mint a rend, merthogy e rendetlenség nél
kül nem lenne sem dünamisz, sem terem
tő emberi keresés: „...nem szedted hámba 
a teljes rendet,/ te közelítsz bizton,/ fogatod 
eszményi -  mondják:/ te vagy a Forrás,/ én 
nem mondom;/ mit nem vettél észre;/ büsz
kén felszedem/ s hagylak istennek/ nélkü
led elveszek.” Egyszóval vannak itt bizo
nyos számunkra való rendszer-hiányok, 
amelyek megteremtik és megéltetik az em
beri autonómia lehetőségét. Ezt a gondola
tot variálja a Nyíresben szintén ritmizált 
zenei kompozícióban megoldott alapképlete 
a dolgok egymáshoz kapcsolódásáról, ame
lyet tündér-szemmel kell megfejteni: „Mert 
egyszerre túl laza és feszes,/ egyszerre túl 
laza és túl feszes/ egy s más szememnek;/

s e dolgok okosan,/ kioldva egymást egy
másból/ pontosan: szürkén képlenek/ ros
sz szememnek.” Nem hagyhatjuk említés 
nélkül a kötet másik istenes versét, az er
délyi magyar líra másik kiemelkedő típus
darabját, amelyben a költő felsepert, tiszta 
belső templomáról szól és arról, hogy gyön
gyös olvasója helyett drótra fűzött borsó
val és fuszulykával képviseli szentségeit 
(.Zörrenten).

Az idézett poéma oratorikus jellegét erő
síti, hogy itt a költő, a kedvetlen, sőt felbő
szült költő is megszólal, in persona fejezi ki 
rosszallását és megjeleníti az újabb motívu
mot, az emberiség által fabrikált szennyet:
„Lám, lám karót ráz__________ ___ tüskét
fen kötődő kedvem;/ hogy állunk a jókedv
vel/ s a MA-FABRIKÁLT SZENNYEL?!” 
Ezután szinte szóról szóra átveszi az Egy 
száműzött zöldfestő vicces megintése Z-ben

Palocsay Zsigmond -  Szabó Tamás felvétele

képeit és tovább is építi: a nap „gyulladt, 
hólyagos szemmel hunyorog/ a sokszínű-ízű 
felhőgöncből/ kókadó bokorra, haló lomb
ra;/ fáim savas áldás-, savanyú eső pocskol- 
ja-mossa).” Érdemes itt egy kis kitérőt ten
ni, ami a Palocsay Zsigmond költői nyelvét 
illeti: ennek a poézisnek az egyik legfőbb 
tulajdonsága, erőssége, hogy mindent egyé
nit, egyéni nyelvhasználatra fordít le s ab
ban jelenít meg. Ennek megvannak a nyel
vi munkával kapcsolatos alapjai: a költő 
napi m unkájának szerves része volt a ré
gi szótárak forgatása, minden karakteres, 
természettel kapcsolatos szó, kifejezés, di- 
alektális változat kijegyzése, forgatása, íz
lelgetése, tanulása, s természetesen, ami 
több: a költői nyelvben való megéltetése, 
ami jóval többet, újrateremtést is jelent. 
Ezenkívül gyűjtött is szavakat mindenféle 
szántóvető, kertész, halász-vadász, pákász, 
ebtenyésztő készletéből, s azokkal is élt. 
Innen veszi költészete hallatlan nyelvi ere
jét, ami csak kiteljesedett -  nem éppen ilyen 
volt az elején. A legnagyobb -  a versnyelv
ben is megragadható nehézségei -  Palocsay 
Zsigmondnak akkor voltak, amikor az 
új műanyag világ, ez a brave new plastic 
world végtelenül leegyszerűsített nyelve
zetével, szókincsével és utalásrendszerével

kellett szembesülnie, illetve az ennek meg
felelő gondolkodásmóddal és tudáskinccsel. 
A műanyag a természetgazdag Palocsay- 
nyelvezetet is felszámolja s egyszerű köz
nyelvi formákká változtatja, kiszárad a 
híves nyelvpatak. Ennek a költő természe
tesen tudatában is volt: „Rémhelyére hozta
lak a MINDENT-PÓTLÓ (?!),/ GAMATOLÓ 
DANCS TUDÁSNAK/ s a VALAMIT MÁR 
NEM TUDÁSNAK;/ nézz körül a bekö
szöntő____________ ELJÖVENDŐ ÚJ
VILÁGBAN!” A velünk is végző gyilkos 
szennyre Palocsaynak nem voltak költői 
szavai. A gyilkos szenny és a sok satöb
bi megmérgez, végez az idegeit, kedvét el
cserélt, hétéltű szörnyeket vadító, idomító, 
bütykölő emberiséggel. Az aszimmetrikus 
poéma nyilvánvalóan megoldhatatlan nyel
vi-szemléleti kompozicionális problémá
kat rejt. Palocsay azzal kísérletezik, hogy a 
zsákutcába ju tott emberiség számára m int
egy megoldásként a tudományos űrportyát 
javasolja, azzal hogy más, gazdagabb boly
gókra hajózva az emberek természete meg
szelídülne, gyarlóságuk magvaválna. Az 
embert a végessége mindenhová elkísér
né, és esetleg más bolygókon is bakalód- 
na az ottani szellemekkel. Nyilvánvalóan 
a Palocsay dikciójában megírt, didaxisban 
bővelkedő sorok ezek, de a nyelvi gazdag
ság, az egymásba vágott mozgóképek ere
je nélkül. (A poéma eme részének a címe: 
Az értelem karma acélba kösmöl-szikrát csi
hol a pusztítás taplójára.) A poéma zárla
ta  apokalipszist sejtet: a föllázadó föld ön
magába fordul, mindent el fog pusztítani, 
az értelmet is, de ez valahogy az együttes 
konfigurálásból származott. Nyilvánvaló, 
hogy a Föld Szellemének az üzenete nem 
volt elég, nem volt elég átható önmagának a 
megértetésére: „Veled serkedt_______/ ve
led párzott___________ / veled jött világra_
____________ / Virágzott zenével, színnel,
idommal, árnnyal;/ szóval, vonallal, mozdu
lattal s annyi mással!” Itt a Földi Szellem 
és az értelem hangja ismét ketté válnak
és egymásnak felelnek: _____________
VELED PUSZTUL___________ /_______
______VELEM PUSZTULSZ__________ .”
A poéma zárlatában visszatér a Palocsay-lí- 
ra hangzásbősége: „Üszöklisztté hamvaszt
hat már mindent kezedben elorzott titkom:/ 
FÉMFÜSTJEIM VILLANÁSA 
___ PENDELYHASADÁSA.” Szóval kö
zeledik az apokaliptikus finálé, az ellopott 
titok megbosszulja magát és pusztító fém
füst formájában az emberiség ellen for
dul. A költő érzi ennek a jeleit, dobhártyája 
cseng, mint a kristályba csetlett bogár pán
célja, maga is remeg, reng és a forrás mel
lett is „A VÉRLAPI MÁR MEGKÉSELTEN 
FELVERESLETT!” Szóval jelez a term é
szet, a költő megérti a jeleket és közvetí
ti. Bizonyos, hogy ez a filozófiai tankölte
ményt formázó epiko-líra Palocsay egyik 
legsajátosabb nagy-formátuma volt.

Jegyzetek
 ̂Palocsay Zsiemond poémája elé. Korunk, 

2007. április.
2Palocsay Zsigmondot 1952 augusztus 

22-én tartóztatták le az IKESZ -  Illegális 
Kommunistaellenes Szervezet -  tagjaként, 
1954. március 14-én ítélték el öt évre és 1954 
szeptember 4-én szabadult a szamosújvári 
börtönből.
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BARCSI BOTOND

Titok, jelen, regény
„Rejtélyesség tekintetében kivált szépen 

megoldott -  márpedig a rejtélyességnek 
ilyen-olyan formában minden műben jelen 
kell lennie s e műben máig nem derült 
rá fény.” (Thomas de Quincey: A gyilkos
ság mint szépművészet)

Szilasi László regényét, a Szentek hárfá
ját a fülszöveg „intellektuális krimiként” 
harangozza be. A cselekmény valóban egy 
gyilkosság körül forog: különböző szerep
lők különböző korokban folytatnak nyomo
zást. A történet Árpádharagoson, egy ma
gyarországi, főként szlovákok lakta, fiktív 
városban játszódik (ami a szerző szülőváro
sának, Békéscsabának egyféle tükörképe is 
lehet, erre utal a regény második, Ottliktól 
származó mottója is),1 ahol az 1924. évi ka
rácsony éjszakai misén Omaszta Mátyás 
fuvarosgazda gyilkosság áldozata lesz. A 
gyilkos kiléte nem kérdéses, szemtanúk 
igazolják, hogy Grynaeus Tamás, a harago- 
si Evangélikus Főgimnázium végzős diákja 
lőtte le az áldozatot. Az indítékra azonban 
mindvégig nem derül fény, illetve többféle 
verzió is születik a központi esemény ma
gyarázatára, amelyek maguk is különbö
ző kontextusokban, különböző története
ket alkotnak. A nyomozások hátterében 
Árpádharagos fiktív és valós elemekből al
kotott helytörténete is kirajzolódik, kezd
ve az alapítóktól egészen a ’89-es rendszer- 
váltást követő évekig. A kötet éppen ezért 
a 20. századi magyar történelmet mintegy 
„fiktív mikrotörténeti” nézőpontból vázolja 
fel, igen pontosan elemzi a különböző törté
nelmi változások, töréspontok körülménye
it, belső dinamikáját, azok értelmezhetősé
gét és egymáshoz való viszonyát.

A regényt Makovicza Bálint, becenevén 
Makaó, a haragosi főgimnázium pedellusá
nak történetei keretezik: az első fejezetben 
az esemény tényszerű bemutatása, az utol
sóban viszont misztikus-látomásos megje
lenítése olvasható. A Szentek hárfája azért 
sem szokványos krimi, mert az olvasó már 
az első fejezetben egy tanú szemszögéből, 
mintegy in flagranti nézheti végig a gyil
kosságot. Az ügy csak ezután válik bonyo
lulttá. Achs, a nyomozással megbízott rend
őrtiszt sem tud mit kezdeni vele: „Fél év 
alatt módszeresen kihallgatták mind a há
romezer-ötszáz szemtanút. A gyilkosság le
írása minden esetben a legapróbb részletekig 
egybevágott. Eldördül az utolsó lövés, elosz- 
lik a füst -  ettől kezdve azonban mindenki 
mást látott, hallott, vélt érzékelni. Minden 
tanúvallomás alapjaiban különbözött.” (65.)

Az olvasó a harmadik részből tudja visz- 
szamenőleg beazonosítani a második rész 
(.Dalmand és Palandor, 1928) narrátorát, 
Ladik István főhadnagyot, akit 1954-ben 
helyeznek át Haragosra, ahol egy további 
bűnügyről is tudomást szerez: 1928-ban két 
férfival végez egy bombamerénylet, amely 
vélhetően az Omaszta-ügyhöz kapcsolódik. 
Csakhogy ekkorra már a három évtizeddel 
korábbi események is elbizonytalanodnak. 
Az idő múlásával már az is kérdésessé vá
lik, hogy egyáltalán megtörténtek-e ezek az

események, a felejtés munkája tehát nem az 
elfojtáshoz vagy a tiltáshoz áll közel, hanem 
a mítoszalkotás tevékenységéhez. Ladik 
„ma már bizonyosan nem azonosítható forrá
sokból” kiindulva „úgy gondolta, azt hitte”, 
hogy tényleg megtörténtek ezek az esemé
nyek, és kitartó kutatása folyamán került 
kapcsolatba Kehrheim Anton gróffal, aki
től megtudhatta az 1928-as merénylet ál
dozatainak históriáját, ehhez kapcsolódóan 
pedig az Omaszta-gyilkosság egyféle értel
mezését. A gróf vallomása szerint 1928-ban 
ő maga hívta Haragosra barátját, Dalmand 
Dávid elszegényedett felvidéki bárót, lóte
nyésztőt és segédjét, Palandort, hogy kide
rítsék az igazságot a gyilkosság ügyében, 
a környék lakóinak megnyugtatására. A 
Dalmand-Palandor páros, nem túlságo
san cizellált nyomozati módszerek beveté
se után,2 végül is előáll egy megfejtéssel: 
az Omaszta-gyilkosság kiindulópontja egy 
méregdrága, a városvezetés által vásárolt 
arab telivér volt, amelyet Omaszta Mátyás 
ellopatott. A lopás nyílt titok volt a város
ban, de senki se merészelt Omasztával uj
jat húzni, csak Connie Reeves, az angol 
lovászmesternő (Kehrheimék barátja, „örö
kös vendég és klasszikus ló-bolond”, 23.), aki 
annak érdekében, hogy láthassa a csodalo
vat, szerelmi viszonyba keveredik a nagy
gazdával. Dalmandék gyanúja szerint ez 
nem tetszett a fiatal grófnak: „Kár volt eb
be belerondítania, grófom” (90.), mondják ne
ki. Egy mindvégig titokban maradó „rossz 
hír” nyomán Omaszta megöli a lovat, leda- 
ráltatja és kolbász formájában küldi el az 
apósteleki grófi kastélyába. Ezek után fel
tehetőleg az őrjöngő Connie Reeves ve
szi rá másik szeretőjét, Grynaeus diákot, 
hogy végezzen Omasztával („Connie’s re
venge”, 94.). Miután előadják a grófnak sa
ját verziójukat, Dalmandék távozni készül
nek Haragosról. Utolsó előtti nap azonban 
valaki jelentkezik, hogy őt még nem hall
gatták meg tanúként, pedig volna számuk
ra mondanivalója. Ez a valaki Makaó, a pe
dellus. Elutazásuk előtti ebédre adnak neki 
találkát, de Makaó titkát immár sose tud
ják meg, mivel a kávéházban mindhárman 
bombamerénylet áldozatává válnak. Az az 
érdekes, hogy a gróf maga meséli el (így) 
Dalmand és Palandor értelmezését, annak 
ellenére, hogy ez utóbbiak őt magát is bűn
részességgel vádolják. Felmerülhetnek te
hát a kérdések, hogy miért nem hallgat in
kább, miért vall maga ellen? Ez Ladikot 
sem hagyja nyugton, épp ezért kezd továb
bi nyomozásba.

A harmadik rész (Ladik és Béres, 1954- 
1956) mesterien megírt kémtörténet (amely
nek egyébként a narrátora nem azonosít
ható): Zádor Márton, alias Ladik István 
életútját, szövevényes karrierjét mutatja be 
a diákévektől (több nyelvszakot is elkezd, de 
végül művészettörténetből szerez diplomát) 
és a beszervezéstől kezdődően, a külföl
di hírszerzési, illetve belföldi kémelhárító 
és partizánakciókon, a második világhá
ború utáni angol titkosszolgálati kapcsola
tokon, majd az ÁVO-ba való beszervezésen
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át egészen az Árpádharagosra való áthe
lyezéséig, amely egyféle belső száműzetés
sel ér fel. Ilyen múlttal a főhadnagy kettős 
irányban kezd kutatni: „az események kro
nologikus rendjének szigorú követését szak
mai előélete diktálta, egyetemi tanulmányai 
és egyéni érdeklődése pedig azt, hogy a haj
dani véres eseményeket, mint minden egyéb 
bűnügyet, próbálja meg műalkotás&ercí is 
szemügyre venni.” (152.). Ladik és a barátjá
vá váló ifjú magyartanár, Béres Dávid eb
ből a kettős törekvésből kiindulva alkotják 
meg a maguk nyomozati verzióját: szerin
tük a gyilkosság indítéka egy festmény, 
amely az ellopott arab telivért ábrázolta, és 
amelyet egy apai ágon haragosi származá
sú, később New Yorkban nagy karriert be
futó festő, Giorgio H’aan-H’aragosso készí
tett a helyszínen 1923-ban. A festő ’24-ben 
bekövetkezett halála után az Omaszta bir
tokában levő festmény hihetetlenül felér
tékelődött, aminek következtében feltehe
tően Kehrheim grófék ellopatták. A rablás 
következtében alakult ki egy feszült zsa
rolási helyzet, amely végül is elvezetett a 
gyilkossághoz. Ladikék tehát felállítják a 
maguk verzióját, de a konkrét bizonyíté
kok megtalálására már nem jut idejük, mi
vel ’56 októberében kitör a forradalom, az 
ellenállásban részt vevő két szereplő pedig, 
a bevonult szovjet páncélos osztag elleni si
kertelen partizántámadás következtében, 
életét veszti.

A negyedik rész (Kanetti és Omaszta, 
1989) egyes szám első személyű elbeszélő
je Kanetti Norbert, egy történészi tanárse
gédi állás várományosa, a professzora kéré
sére valamilyen jelentéktelen helytörténeti 
esetből készül megírni egy alapos tudomá
nyos dolgozatot az egyetemi munka elkez
dése előtti utolsó vakációja alatt, amit el
készülte után el kell égetnie. Módszeres 
levéltári és oral /üstory-kutatásai során 
véletlenül bukkan rá a gyilkossági ügy 
utolsó tanújára, az immár kilencven éves 
Linderváry Károly evangélikus lelkészre, 
aki a gyilkosság éjszakáján a misét celeb
rálta. Felkeresi a lelkészt, akinek a szobája
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falán ott lóg H’aan-H’aragosso festménye: 
ettől a ténytó'l megdől Ladikék koncepció
ja. Kanetti kérdésére a lelkész elmondja a 
saját verzióját, amely megintcsak az áldo
zat és Connie Reeves közötti szerelmi kap
csolatból indul ki. Ebben a változatban vi
szont Omaszta szeret bele az egzotikus 
angol hölgybe, akire már életében ráhagy
ja hatalmas vagyonát, az erről szóló banki 
papirost pedig átadja neki. Connie azonban 
valószínűleg ráveszi szeretőjét, Grynaeust 
a gyilkosság elkövetésére. A tiszteletes sej
tése szerint a gyilkosságot követő zűrza
varban a diák kivonszolta a holttestet a 
templomból, a Kehrheim-birtokra szállítot
ta, ahol viszont vele is végzett „az egyik ki
semmizett, de szemfüles Omaszta-rokon”: a 
két holttest ott nyugszik valahol az apóstel
ki kertben. Linderváry viszont azt is elme
séli, hogy ’26-ban felkereste őt Makovicza 
Bálint, hogy két fontos dossziét helyeztes
sen el a település fontos dokumentumait, 
mintegy a helyi közösség emlékezetét őrző, 
a templomtorony csúcsdíszén levő gombban. 
A lelkész utalásai nyomán végül Kanetti és 
egy volt osztálytársa, Omaszta Bandika 
felmásznak a templomtorony gombjához, 
amelyben nem találnak semmit, mert a 
Ladik Istvánt megölő harckocsiparancs
nok lövedékei még ’56-ban kilyukasztották, 
ennek következtében tartalma elrothadt. 
Lefele indulva azonban a két fiatalember 
lezuhan a templomtetőről: Omaszta ször
nyethal, Kanetti szerencsével határos mó
don túléli a zuhanást, de élete végéig toló
kocsiba kényszerül.

Úgy tűnik, Szilasi regényét krimiparó
diaként is olvashatjuk, de nem csak azért, 
mert ironikusan viszonyul a műfaji hagyo
mányokhoz, ezáltal mintegy metaszintre 
emelve azokat (amire a hagyományos kri
mielemek túljátszása is utal, pl. a három
ezer ötszáz szemtanú, a nyomozókat meg
gyilkoló templom stb.). Igazából maga a 
krimilogika kerül itt átértelmezésre: „Egy 
gyilkosságnak soha nincs értelme” (246.), 
mondja Kanetti. Magyarán az lehet a be
nyomásunk, hogy a Szentek hárfája nem a 
metafizikus detektívtörténet sokat ismé
telt hagyományát kívánja egy újabb művel 
bővíteni, tehát nem az az újdonsága, hogy 
a gyilkosság utáni nyomozás apropóján, a 
hagyományos világmagyarázatok fejtető
re állításával, a kauzalitás vagy az igazság 
kérdéseit firtatja.3 Sőt még csak nem is az, 
hogy az egymás után (itt pedig eltérő ko
rokban) felállított hipotézisek rendre meg
dőlnek, hiszen ez már a nouveau románban 
is az igazság relativizációjának alapvető fo
gása volt (pl. Alain Robbe-Grillet Les gom- 
mes vagy Michel Bútor L’Emploi du temps c. 
regényeiben, amelyekben a nyomozás mint 
labirintusban való bolyongás története szo
rosan összefügg az időbeliség kérdéseivel). 
A Szilasi-regény alapkérdése nem az, hogy 
ki a tettes, még csak az sem, hogy milyen 
nyomok alapján lehet eljutni az igazságig és 
ebből hogyan lehet regényt alkotni, hanem 
annak részletes vizsgálata, hogy különböző 
korokban ki hogyan nyomoz, ki mit és meny
nyit hisz el az eseményekből, mi után és 
milyen módszerekkel kutat, ki hogyan írja 
bele magát a gyilkosság történetébe.

A sok megfejtési kísérlet ellenére úgy tű
nik, hogy nem a megoldás, hanem maga a 
titok a regény alapvető problémája, kategó

riája. Ha figyelmesebben olvassuk a gyil
kosság éjszakájának leírását, észrevehe- 
tünk egy (félig-meddig) rejtett utalást: „Azt 
mondják, az ünnepre választott Máté-locust, 
10:26, különösen szépen hasogatta akkor es
te nagytiszteletű ifjabb Linderváry Károly 
uram. De én akkor már csakis a Grynaeus- 
gyereket figyeltem. Nagyon keresett valakit.” 
(36.) Miről is szól ez a bibliai hely? „Mert 
nincs oly rejtett dolog, a mi napfényre ne jő- 
ne: és oly titok, mi ki ne tudódnék.” A ne
gyedik fejezetben, amikor Kanetti felke
resi Linderváry lelkészt, és felteszi neki a 
kérdést, hogy hova tűnhettek el a tetemek, 
az idős pap meglepődik, majd így kezdi vá
laszát: „Nihil occultum quod non revelabi- 
tur -  mondta álmodozva, gőgösen. Bizonyos 
volt benne, hogy nem értem, és talán igaza is 
volt.” (254.) A bibliai hellyel ellentétben a ti
tokra e regényben soha nem derül fény. Ez 
talán azt jelentheti, hogy nem az igazság 
elmondhatatlanságán, az elbeszélés nehéz
ségein vagy a valóság relativitásán van itt 
a hangsúly. Hajszálfinom váltásról van szó, 
ettől azonban a könyv tétje más irányt ve
het, mint amit a „posztmodern” detektív- 
metafizikák esetén megszokhattunk. A re
gény által felvetett kérdés az lehet, hogy
-  a sok elbizonytalanító tényező nyomán -  
ki hogyan alkotja meg a titkot, a saját tit
kát? A tét itt a titokból való részesülés le
hetősége.

De miben is áll a titok? A kérdés megvá
laszolásához Walter Benjamin egyik töre
dékét hívhatjuk segítségül, amely szerint: 
„a rejtély ott keletkezik, ahol nyomatékosan 
arra irányuló intenció ébred, hogy a szimbo- 
likusan-jelentő szférához közelítsünk olyan 
képződményt vagy esetet, amely semmi kü
lönöset vagy éppenséggel egyáltalán sem
mit sem látszik tartalmazni. Mármost mi
vel a szimbólum magjában a titok áll, meg 
fogunk próbálni kicsikarni abból a képződ
ményből vagy esetből valamely »titokzatos« 
vonatkozást. Ez a kísérlet -  szűkebb érte
lemben véve »profán« tárgyakkal szemben
-  arra van ítélve, hogy célját soha ne érje 
el.”4 Amennyiben a titok nem más, mint a 
profán beemelése a szimbolikus térbe, ak
kor a megoldhatatlanra vonatkozó intenció 
valamiféleképpen a szent megszüntetve- 
megőrzését jelentheti, ami nem is annyi
ra egy immanens szféra elérhetetlenségé
nek ideológiáját teszi meg objektív alapnak, 
hanem az őt folyton létrehozó dialektikát, 
szent és profán egymásra utaltságát. Nem 
véletlen, hogy a regény egy nehezen értel
mezhető résszel zárul, Makovicza lázbe
szédszerű vallomásával, amely nemcsak 
nyelvezetében, hanem motiváltságában is 
túllép a regénybeli fikció keretein. Az élete 
utolsó éveiben vélhetően őrültté váló pedel
lus figurájára jellemző a latin sacer szóban 
meglévő kettősség, ambivalencia: egyrészt 
valami magasztost, isteneknek szentel
tet, másrészt átkozottat és kitaszítottat is 
jelent.5 Ilyenként ő az egyetlen, aki képes 
Grynaeus tettének egy, a tisztán profán
tól eltérő értelmezését meglátni: „És akkor 
megláttam benne azt a felkent személyt. / 
Akkor láttam meg.” (295.) Itt egy hatodik ér
zékről van szó, amely a szentet képes észre
venni, vagy ahogy Makovicza mondja, „egy 
kikapcsolhatatlan, hárfahúr-szerűen megfe
szült idegszál” közvetíti neki a gyilkosság 
utáni sötétségben és zűrzavarban lejátszó

dó eseményeket. E mozzanat figyelmet ér
demel, mert nyilvánvalóan a regény címére 
tett utalást tartalmaz.

De mit is jelenthet a mű címe? Az elmon
dottakból kiderült, hogy egy hagyományos 
krimi esetén a regény mondjuk Gyilkosság a 
templomban vagy Az elátkozott templom cí
met kapta volna. A cím Tranovszky György 
szlovák evangélikus lelkész által összeállí
tott és eredetileg 1636-ban Lőcsén kiadott 
énekeskönyvnek, a Cithara Sanctorumnak 
a magyar fordítása. A szerzője neve alapján 
Tranosciusnak is nevezett énekeskönyvnek 
nincs olyan történet- és értelmezésalakító 
szerepe a regényben, mint például az arisz- 
totelészi Poétika második részének A rózsa 
nevében, mindössze annyit lehet tudni róla, 
hogy Makovicza mindig magánál hordja. 
Ennek ellenére éppen a szentség jelenlété
nek titokzatossága révén nyer olyan funkci
ót, amely képes ellenállni a racionális, kro
nologikus nyomozásnak és értelmezésnek, a 
titok vonatkozását tehát a művészet terébe 
utalja. A címben szereplő szentség a szim
bolikusnak azt a terét jelöli, ahol különbség 
van rejtély és rejtvény között. A címnek eb
ből a jelentés-lehetőségéből is érthetővé vá
lik, hogy Szilasi regénye a titok látszatának 
fenntartásában érdekelt, épp ezért nem fon
tos, hogy végérvényes megoldást kínáljon 
a gyilkosság indítékát és következménye
it, a holttest és a gyilkos eltűnését illetően. 
A szereplőket az köti össze, hogy ugyan
azt a múltbeli eseményt igyekeznek a ti
tokjegyeivel felruházni és a maguk módján 
megérteni. Az nyilvánvaló, hogy minden
ki a saját képére alakítja a gyilkosságot, de 
igencsak leegyszerűsítő lenne ebből pusz
tán az értelmezés szubjektivitásának téte
lét kiolvasni. Nem véletlen, hogy mindegyi
kük próbálkozása meghiúsul, hiszen még 
annak a gyanúja sem oszlik el egyértelmű
en, hogy egy action gratuite-et ruháznak 
fel különböző értelmezésekkel. A titok tart
ja működésben ezt az egész rendszert, a ti
tok a rendszer „misztikus alapja”. Ami nem 
jelenti azt, hogy üres jelölő volna, mivel az 
éppen aktuális referenciális térre, keretre 
vonatkozóan képes kifejteni hatását. A ti
tok szubjektív látszatának tehát mégiscsak 
van objektív alapja. Erre jön rá Kanetti is 
egy olyan passzusban, amely akár az idé
zett Máté-locust is értelmezheti: „Senki sem 
titokzatos. Én legalábbis talán soha nem 
vettem még magamnak a bátorságot, hogy 
keresztülnézzek, esetleg rést próbáljak ütni 
azon a hazugságon, amelynek a segítségével 
valaki értelmessé, vagy akárcsak elviselhető
vé próbálja tenni az életét. Eló'bb-utóbb min
dig felmerül bennem a gyanú, hogy éppen az 
a hazugság, látomás, keret az illető életének 
igazi tartalma, mondandója, állítása” (260- 
261.).

A titokban való részesülés a legnyilván
valóbb módon az emlékezet kutató és re
konstruáló munkáján keresztül valósul 
meg, és a regényben a személyiség és az idő 
viszonyára is kivetül. Az egyes szereplők 
önazonosságának a rétegzettsége, titok és 
személyiség viszonya az emlékezésben ra
gadható meg. Csakhogy az emlékek kuta
tása, a jelek nyomozása és értelmezése nem 
oldja meg az emlékezés rejtélyét: „Éles pil
lanat volt, éles és sűrű. Életünket, ezt a jelen
valót, gondoltam, az szervezi, ahogyan most,

> > > > >  fo ly ta tás a 18. oldalon
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> » »  folytatás a 17. oldalról
innen, ebből a pillanatból, visszaemléke
zünk arra az ígéretre, akik valaha voltunk. 
A visszaemlékezés arra, hogy milyen jövőt 
vetítettünk akkor magunk elé. De eljövendő 
életünk előre vetített tartalma nem történet 
volt, hanem egy érzés. Nem narratíva, ha
nem feeling. S a feladat, gondoltuk, majd az 
lesz, hogy meg kell keresnünk a történeteket, 
amelyek elvezethetnek hozzá. A jövőnkhöz, 
mely most, lám, immár eljött. Itt van. Itt 
van-e. Megvan-e már. Vagy még.” (264-265.) 
A múlt viszonylatában már szóba kerültek 
az emlékezés, a felejtés és a mítoszalkotás 
összefüggései, ugyanez vonatkozik a jövő- 
re is, mivel a jövő' az üres formaként léte
ző' remény vagy ígéret narrativizációjaként 
működik. Egyedül a jelen marad alapjai
ban kérdéses, fogalmilag meg nem ragad
ható érzés, feeling. Ugyanerre a problé
mára vonatkozik Kanetti volt gimnáziumi 
matematika és latin szakos tanárának el
mélkedése a „vertiko-horizontális” borkós
tolóról, azaz a különböző évjáratú boroknak 
az azonos korukban való megkóstolásáról 
(227.). A borkóstolás időbeli metaforája a je
len pillanat megragadásának lehetetlensé
gét, a jelent egy olyan köztességként mutat
va fel, amelynek az illékony voltát csakis 
különféle múltakra vagy jövőkre vonatkozó 
fikciók beiktatásával tudja elviselni az em
ber. Ezért van az, hogy a regényben a kü
lönböző nyomozó személyek mindig csak 
saját múltjuk függvényében tudják megfej
teni a gyilkosság rejtvényét, ám ettől még 
a rejtély, saját valóságuk és jelenük megkö
zelíthetetlen marad. Paul Ricoeur, amikor 
az emlék jelenlétének (mnémé) és a vissza
emlékezés felidéző erőfeszítésének (anam- 
nésis) arisztotelészi megkülönböztetését 
elemzi, hangsúlyozza, hogy „Az emlékezet
ben -  szemben a fantáziával -  az előtt és az 
után ismertetőjegye a felidézett dologról ta
núskodik. Ez az ismertetőjegy nem szünte
ti meg az első rejtélyt, a hiányzó dolog rej
télyét, csak bizonyos módon kiteríti azt az 
időben.”6 A Szentek hárfájában a különböző 
szubjektumoknak a nyomozásra is kivetü
lő rétegzettsége kiteríti az időben a titkot, 
vagyis emlékekké, eseményekké, történe
tekké formálja azt, anélkül azonban, hogy 
alapvető nyitottságát képes lenne berekesz
teni.

Az elmondottakon túl, a regénybeli nyo
mozástörténetek nemcsak az emlékezés ál
talános, hanem a történetiség és a regény
történet specifikusabb összefüggéseit is 
érinthetik. Ezen a ponton érdemes fontoló
ra venni a regény első mottóját, amely nem 
kevésbé titokzatos, mint a nyomozás során 
feltáruló sorsok szövevényes összefonódá
sa. A Talleyrand-tól származó, francia nyel
vű mottó („II eüt peut-étre mieux valu souff- 
rir”), nagyjából annyit tesz, hogy „jobb lett 
volna inkább szenvedni”. így önmagában ez 
a titokzatos mondat értelmezések parttalan 
áradatát indíthatja el, eredeti kontextusá
ból kiindulva viszont valamelyest mederbe 
terelhetjük a különböző értelmezési lehető
ségeket. Ha belenézünk Talleyrand (francia 
főpap, nemzetgyűlési képviselő, emigráns, 
külügyminiszter, a francia forradalmat, a 
császárságot, a restaurációt, a júliusi forra
dalmat egyaránt vezető pozícióban túlélő, 
ravasz, korrupt politikus, ugyanakkor pe
dig a nemzet érdekeit mindvégig szem előtt
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tartó, kitűnő diplomata) -  jellemző módon: 
apokrif -  vallomásaiba vagy akár Madame 
de Rémusat visszaemlékezéseinek a nagy 
diplomatát érintő passzusaiba, az idézett 
mondat mindkét helyen abban a kontextus
ban fordul elő, ahol Talleyrand azokat a gye
rekkori sérelmeket meséli el, amelyek oda 
vezettek, hogy közömbössé vált az emberek
kel és a dolgokkal szemben, mindennemű ér
zelmet és erkölcsi ítéletet maga mögött ha
gyott.7 De hogy jön ide mindez? Talleyrand 
figuráját a történet szintjén is lehetne asszo
ciálni a regényhez, mint egy olyan nézőpont 
színre vitelét, amely megannyi rendszert 
túlélt, a történelmet megannyi pozícióból 
szemlélhette. (A regény szereplői közül leg
inkább Linderváry tiszteleteshez állhat a 
legközelebb, bár a hasonlat sántít, hiszen a 
francia diplomata lényegesen aktívabb sze
repet töltött be a 18-19. századi francia tör
ténelmi intrikákban.)

Úgy tűnik azonban, a mottónak inkább 
egy allegorikus, mégpedig a mű regénytör
téneti pozicionálhatóságával összefüggő ol
vasata a helytállóbb. Milan Kundera írja 
(és Szilasi is boncolgatja ezt a kérdést egyik 
cikkében),8 hogy a regény lényege az erköl
csi ítélet felfüggesztése, hiszen ez a felfüg
gesztés maga a regény erkölcse. Kundera 
szerint a regény által megteremtett ima- 
ginárius tér alapvető a nyugati társada
lom számára ahhoz, hogy a sajátjától elté
rő igazságokat is képes legyen megérteni.9 
Ha tehát a regényre mint az erkölcsi íté
letek felfüggesztésére tekintünk, akkor 
Talleyrand életét is bízvást tekinthetjük 
regénynek (nem is beszélve önéletírásáról). 
A mottóbeli kijelentés viszont mintha visz- 
szamenőlegesen érvénytelenítené az erköl
csök felfüggesztésének paradigmáját, már 
amennyiben nem egyértelműen az iga
zság-hazugság tengelyéhez, hanem az el
fojtás logikájához tartozóként értelmezzük. 
Éppen ezért úgy is fogalmazhatnánk, hogy 
inkább a szereplők „szenvedéstörténetét” 
érdemes figyelemmel kísérni a regény olva
sása során. A szereplők azért szenvednek, 
azaz azért kutatnak olyan megszállottan a 
múltban, mert a jelenük megfoghatatlan, 
bizonytalan, titokzatos, és ezt ők szeret
nék elfojtani. Mindegyikük egy lehetetlen, 
valamiféleképpen köztes időben él, amelyre 
mindig jellemző valami álomszerűén lebe
gő, valami örökös várakozás. Ez pedig nem 
más, mint a próza jelene. Kundera azt írja, 
hogy „minden regényíró legmélyebb meg
győződése (...): semmi sem olyan rejtett, 
mint az élet prózája; minden ember állandó
an arra törekszik, hogy mítosszá változtas
sa át életét, hogy úgy mondjam, verssé ír
ja át, versekkel (rossz versekkel) fátyolozza 
el.”10 A regényben Kanetti is hasonló módon 
jellemzi megsemmisített dolgozatát, nyomo
zásának eredményét: „Kontrollálhatatlan 
fikciókkal eltakart folytonossági hiányok a 
kompaktnak vélt adatfelületen” (244.). Ezt 
a kijelentést akár az egész regényre kiter
jeszthetjük, és a titok megalkotásának, a 
titokból való részesülés poétikájának ne
vezhetjük. A jelen poétikájának.

Összefoglalásképpen felidézhetjük azt, 
amit Bahtyintól, Kunderától stb. tudha
tunk a regényről: ez egy olyan műfaj, amely 
mindig is válaszúton van, amelynek min
den egyes esetben meg kell alkotnia a saját 
paradigmáját, a saját történetét. A Szentek

hárfája esetében az lehet a benyomá
sunk, hogy nem óhajt olyan műként fellép
ni, amely az erkölcsi ítéletek felszámolásá
nak par excellence terepe volna. Amint már 
utaltam rá, Szilasi regényét úgy is lehet ol
vasni, mint amely ironikusan, a paródia 
módján pozicionálja magát a metafizikus 
krimihez viszonyítva. Ami egy olyan köztes 
állapotot jelenti, hogy látszólag a metafizi
kus krimi nyelvét beszéli, de valójában an
nak Aufhebungját hajtja végre. A szövegben 
ugyan nincsenek kifejezetten önreflexív ré
szek, ennek ellenére mindvégig tudatos re
génytörténeti reflexióval számolhatunk. 
Ha végezetül visszakapcsolunk a titok, a 
személyiség és a jelen viszonyáról mondot
takra, mindez regénytörténeti aspektusból 
is megállhatja a helyét: itt a posztmodern 
metafikció olyan paródiájáról, „komoly” pa
ródiájáról lehet szó, amely visszahelyezi jo
gaiba a titoknak, a valós misztériumának 
a kutatását. Hiszen, Giorgio Agambennel 
szólva, „az élet az irodalomban egyedül a 
rejtély formájában nyilvánulhat meg. (...) A 
misztériumot ugyanis nem adhatja vissza 
más, csak a paródia.”11

Szilasi László: Szentek hárfája. 
Magvető, Budapest, 2010.

Jegyzetek

'A regény második mottója így hangzik: „Buenos 
Airest nem, Hongkongot nem, Szavasztopolt nem.” 
(Ottlik). Ottlik eredeti, ’86-os eló'adásában, amely 
a Buda megírásának körülményeiről szól, ez a 
szöveghely így hangzik: „Buenos Airest nem, 
Hongkongot nem, Békéscsabát nem, Szavasztopolt 
nem.” („Miért Buda?”, in Ottlik. (Emlékkönyv.) Pesti 
Szalon, Bp. 1996, 313-314, közreadta Kelecsényi 
László; on-line lásd: www.dia.jadox.pim.hu/jet- 
speed/displayXhtml).

2Lásd pl. a következő' passzust: „Nem ismerem 
nyomozási módszereiket. Talán nem is voltak ilyen 
részletek. Átlagosnál mélyebb emberismerettel, az 
emberekkel való udvarias, gyöngéd, ugyanakkor 
eredményes bánásmód készre csiszolt stratégiái
val, e nehezen megszerezhető, finom készségekkel 
és képességekkel, amelyeknek bonyolult rendsze
rét azok, akik nem bírnak ilyesmivel, társasági ér
zéknek nevezik, semmiképpen sem rendelkeztek. 
Palandor ütött, Dalmand kérdezett.” (74)

Wö: Umberto Eco: Széljegyzetek A rózsa nevé
hez, in A rózsa neve, Európa, Bp., 1998, 606-607, 
ford. Barna Imre; ill. Bényei Tamás: Rejtély és 
rend (A metafizikus detektívtörténet), in Esendő' 
szörnyeink és más történetek, JAK-Pesti Szalon, 
Bp., 1993, 28-30.

‘Walter Benjamin: Töredékek (válogatás), in 
A szirének hallgatása, Osiris, Bp., 2001, 96. Ford. 
Szabó Csaba.

5Vö: Giorgio Agamben: A profán dicsérete, 
Typotex, Bp., 2008, 117. Ford. Krivácsi Anikó.

6Paul Ricoeur: A történelem írása és a múlt 
megjelenítése, in Takács Ádám (szerk.): A történe
lem anyaga. Francia történelemfilozófia a XX. szá
zadban, L’Harmattan/Atelier, Bp., 2004, 188-189. 
Ford. Takács Ádám.

7Lásd La Confession de Talleyrand (Le Figaro 
által 1891-ben kiadott apokrif önéletírás); ill. 
Mémoires de Madame de Rémusat III (1802-0808) 
(http://www.gutenberg.org/files/20564/20564- 
h/20564-h.htm; ill.www. books.google.fr/books?isb 
n=0543892476...).

8Vö. Szilasi László: „éppen most pörög”. Üj re
génykorszak? Ezredvégi gondolatok a regényről 
(Válasz a Tiszatáj körkérdésére), in A Kopereczky- 
effektus, Jelenkor, 2000, 181-182.

9Milan Kundera: Elárult testamentumok, 
Európa, Bp., 2006, 11-12. Ford. Réz Pál.

10Im„ 128.
uGiorgio Agamben: i.m., 50-51.
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(...) Danilo Kis neve nem csak a szakirodalom
ban, az irodalomtörténészi szakmában van jelen, 
hanem a modern magyar irodalom legaktuáli
sabb szerzőinél is, neve vagy hatása, a műveire va
ló utalások, illetve gyakran a műveiből vett intar
ziás szövegek is megjelennek. Ez a „viszony” nem 
volt egyoldalú, Danilo Kis műveiben is jócskán 
vannak ilyen jelek, nevek, történések és fordula
tok, amelyek a szerző magyar irodalmi, történeti, 
mindközönségesen a magyar életben való jártassá
gára utalnak, sőt ennél is többre: a buzgó érdek
lődésről árulkodnak. Danilo Kis kiváló Ady-fordí- 
tó volt, Cindori Mária hatalmas bibliográfiájában, 
mely Ady szerb fogadtatását, fordítását gyűjtötte 
össze a 20. század elejétől napjainkig, Danilo Kis 
igen előkelő helyet foglal el. Petri Györgyöt is for
dította DK, erről a munkájáról Bányai János írt 
tanulmányt, jelezvén, hogy a magyar kortársát 
Kis milyen beleélő együttérzéssel tudta szerbül 
értelmezni, tagadhatatlanul a rokonság erős azo
nosulása fedezhető föl a fordításaiban. A belgrádi 
egyetem fiatal hungarológusa, Marko Csudity kü
lön könyvet írt Danilo Kis magyar „irodalmáról”. 
Mindezek mellé vegyük figyelembe, hogy Danilo 
Kis a magyar nyelvet nem csak beszélte, hanem 
használta is, apjával, magyar íróbarátaival ma
gyarul beszélt, ahogy Radics Viktória első, jelen
tős, magyarul írott Kis-monográfiájában és a na
pokban tartott előadásában megírta, a háborús 
zűrzavarban magyar iskolába járó Kis magyar is
kolai dolgozata a nyelv tudatos használatát mu
tatja. Vajdasági magyar íróktól, irodalmároktól 
tudjuk, hogy Kis mindig magyarul beszélt velük, 
sőt néha rákérdezett: jól beszélek még magyarul? 
(Maurits Ferenc, Bányai János, Bosnyák István, 
Végei László tanúskodik erről.)

Van az irodalomtudománynak egy új, nem régen 
alakuló ága, amelyik arról beszél, hogy van „areá- 
lis irodalom”, mely egy terület (nem régió, és nem 
közigazgatási terület) irodalmát jelenti, az itt élők 
nemzeti hovatartozásuk nélkül ennek az irodalom
nak tárgyai, olvasói, értői. Az írói beszéd ezekhez 
szól, nem egy nyelv keretében érvényesül, ha for
dításon keresztül is, de sok közös élményt örökít 
meg, így több nyelv, több nép, több nemzeti mítosz
nak lehet része, az író részese. (...)

Azt, hogy Danilo Kis „magyar író”, nem én ta
lálom ki, és nem az „areális irodalom” szakembe
rei mondogatják, nem ők az elsők. Ebben is, mint 
annyi másban, a magyar titkosszolgálatok III/III- 
as osztálya. (...) 1986. január 15-én „Szigorúan tit
kos, Különösen fontos” jelzésű iratban értesítik 
Párizsban a megfelelő személyt (még nevet is ír
nak, hogy ki az, aki ott az ilyen ügyekben kom
petens), hogy „A hazai belső ellenzék szegedi cso
portja (ez én lennék) DOROKY személyét (ez meg 
a Párizsba menő kollégám) a párizsi magyar emig
ráció irányában pl. Danilo Kiss irányában tervezi 
hasznosítani.” Tehát eme szigorúan tikos és külö
nösen fontos irat szerint Danilo Kiss párizsi ma
gyar emigráns. Mindig mondom, hogy nem kell 
kitalálni semmit, minden ki van találva. Az iro
dalmárok mindenféle esztétikai formációkkal pró
bálnak magyarázatot lelni Danilo Kiă irodalmi 
helyére, a III/III-as hivatalnok huszárvágással 
megoldotta a problémát.

Ilia Mihály: Danilo Kis m a g y a r  író? Bárka 
Online (www.barkaonline.hu)
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ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK
Az új egyszerűség felé

Gondolkoztam a címben szerep
lő határozott névelő felcserélésén; 
a határozatlan névelő talán job
ban illenék ahhoz a jelenséghez, 
amely napjainkban a világban 
történik. Gondolatokban, cselek
vésekben a ma embere feltűnően 
keresi az egyszerűt, a magától ér
tetődőt, a pillanat őszinteségét, az 
azonnali tetszetősséget. Egy-egy 
igazságot többre becsül AZ  iga
zságnál. Egy-egy együgyűséget 
AZ EGYSZERŰSÉGNÉL.

Láttam egy portréfilmet 
Madonnáról, benne egy társasá
gi játékkal. Azt játszották, hogy 
két lehetőség között választva, 
IGAZSÁG vagy SZABADSÁG 
közül melyik felel meg a kérde
zett személy számára a feltett ké
nyes kérdésekre. Ha valaki az 
IGAZSÁGOT választotta, akkor 
bizony meg kellett mondania az 
igazat a legkellemetlenebb, a leg
húsbavágóbb kérdésre is. Ha a 
SZABADSÁGOT választotta, ak
kor ki kellett mondani mindazt, 
ami benne -  lelkében, idegeiben -  
felgyülemlett.

Afféle modern gyónásként ha
tott az egész játék. A kérdések na
gyon kellemetlenek voltak, és a vá
laszok is nehezen születtek meg. A 
kérdések ilyenszerű feltevése vi
lágjelenség. Ennek csak parányi 
lecsapódása a Madonna-film szex 
körül játszott jelenete. A kérdések 
elől való elegáns kitérés, az ala
muszi válaszadás manapság ha
mar elutasításra talál. Igen vagy 
nem\, ezt várjuk minden problé
mára. És a játék halálossá komo
lyodik.

A komolyzene számára is fel
tevődik a két lehetséges kate
gória: igazság, szabadság, és a 
feléje tornyosuló kérdésekre va
lamilyen kategóriában -  szerin
tem MINDKETTŐBEN! -  vá
laszt is kell adnia. A C music adón 
már folyik ez a Madonna-típu
sú játék. A műsor szerkesztői a 
legjobb klasszikus zenéket ad
ják néző-hallgató közönségüknek 
-  legalábbis szerintük a legjobb 
műveket. És valljuk be, valóban 
igyekeznek a legjobb (legnépsze
rűbb!) zenéket kiválasztani a ko
molyzene világából. Arra a kér
désre válaszolnak, hogy MONDD 
KI AZ IGAZSÁGOT: nevezd meg, 
hogy mi az, ami valóban tetszik. 
Ezt egyébként felhívásként a kép
ernyőre is kivetítik, várva a nézők 
kívánságait. Tv Fresh-nek hirde
tik magukat és a C-betű a classic, 
cinema, chilout szimbólumaként 
jelenik meg, jól felnagyítva.

A klasszikus zenéből termé
szetesen megtaláljuk Vivaldit, 
Albinonit, Puccinit, Verdit, még 
Bachot, Beethovent is fantasz
tikus helyszínek, kísérő mozgá
sok, képi hirtelen váltások kísé
retében, tehát FELDOLGOZVA. 
Ez az igazság: a zenék csak a lá t
vánnyal egybekötve „eladhatók”!

A könnyűzenei mozzanatokat 
még nagyobb képi körítés kíséri. 
Valahogyan minden filmzene lesz, 
a szabadságot felcserélik a sza
badossággal. Még Rahmanyinov 
agyonszeretett dallamát is a 
Rapszódia Paganini-témára cí
mű zongora-zenekari fantáziájá
ból minden alkalommal más tá
lalásban nyújtják át a nézőnek. 
Nemrégiben 5 zongorán, öt test
vér játszotta a zenekari szólamo
kat is, zongorára áttéve. A címek 
is a csábítás eszközéül szolgálnak. 
HIPNOTIC -  csupa női előadó, af
féle szalonzenekar-vonósok, némi 
ütős és zongora (jegyzem fel ma
gamnak kis papírlapjaim egyiké
re). Duke Ellington CARAVAN 
című műve a berlini 12 csellós pa
zar előadásában már szinte ki
rí az egyszerűség áradatából. 
Saint-Saéns DANCE MACABRE- 
ja DUEL címmel Pazar karatés já
tékra épül. Maxim Vengerov LE 
RONDE DES LUTINS előadása 
egyenesen szenzációszámba megy. 
De ezeken kívül van itt minden, 
mi szem-szájnak-fülnek ingere. 
De köztük minduntalan feltűnik 
egy-egy magányos zenei sziget: 
egy előadó egy kompozíciót játszik, 
rendszerint zongorán vagy né
ha valamilyen más hangszeren. 
Irtó naivitások — jegyzem fel ma
gamnak cetlijeim egyikére, szin
te mosolyra késztető fontoskodás 
az előadás mikéntjében, a komo
lyan vevés szakralitásának foko
zott hangsúlyozásával. Mintha 
mondaná: „én nagyon komolyan 
csinálom a semmit, de ti vegyé
tek még komolyabban ezt a sem
mit.” Tényleg SEMMI?! Világok 
ingának meg bennem. Hátha 
ez az új egyszerűség, hátha ép
pen ezt keressük mi is. Odaülök 
a zongorához és felidézem a hal
lottakat, majd tovább improvizá
lok az új egyszerűség világában, 
ízlelgetem, tanulgatom az új esz
közök mikéntjét, ízét, zamatát, 
parfümjét. Lehet-e ebből valamit 
kihozni? -  teszem fel magamnak 
a kérdést. Hogyan válaszoljak: 
IGAZSÁG vagy SZABADSÁG? 
Még nem tudom a választ.

TERÉNYI EDE
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Decemberi évfordulók
1 -  100 éve született Hans Leberecht észt író

210 éve született Vörösmarty Mihály
2 -  120 éve született Molter Károly

60 éve halt meg George Bernard Shaw angol író
3 -  170 éve született Jules Claretie francia író

210 éve született France Prestern szlovén költő'
4 -  135 éve született Rainer Maria Rilke osztrák költő
5 -  140 éve halt meg Alexandre Dumas pere francia író

185 éve született Eugenie Marlitt német írónő 
35 éve halt meg Dinu Pillar román kritikus 
85 éve halt meg Wladyslaw Reymont lengyel író

6 -  170 éve született Arnold Ott svájci író
7 -  150 éve született Takáts Sándor történész
8 -  460 éve halt meg Giangiorgio Trissino olasz költő

35 éve halt meg Thornton Wilder amerikai író 
9 -1 1 0  éve született Andrej Sirácky szlovák író
10 -  180 éve született Emily Dickinson amerikai költőnő

640 éve született Guarino de Verona olasz humanista
140 éve született Pierre Louys francia író
135 éve halt meg Toldy Ferenc irodalomtörténész

11 — 80 éve született Elena Garro mexikói írónő
12 — 35 éve halt meg Demény Ottó költő

150 éve született Jan Kasprowicz lengyel költő
13 -  20 éve halt meg Friedrich Dürrenmatt svájci író

550 éve halt meg Guarino da Verona olasz humanista 
290 éve született Justus Möser német író

15 -  110 éve született Sanda Movilă román írónő
16 — 235 éve született Jane Austen angol írónő

170 éve született Enrico Panzacchi olasz költő
17 — 140 éve született Ion Al. Bassarabescu román író

210 éve született Czuczor Gergely költő 
180 éve született Jules Goncourt francia író

18 — 435 éve halt meg Marcin Bielski lengyel író
400 éve született Charles Du Cange francia történész

19 -  110 éve született Cziffra Géza író
110 éve született Féja Géza író

20 — 270 éve született Benkő József történész
21 -  635 éve halt meg Giovanni Boccaccio olasz író

60 éve halt meg Scott Fitzgerald amerikai író 
520 éve született Thomas Münzer német hitújító

22 -  135 éve halt meg Kemény Zsigmond író
120 éve született Komáromi János író
85 éve született Kovách Géza erdélyi történész

23 -  220 éve született Jean-Frangois Champollion
francia filológus
130 éve született George Eliot angol írónő

24 -  390 éve halt meg Reinhold Heidenstein
lengyel történész
535 éve született Thomas Murner német költő

25 -  200 éve született Alexandrosz Rizosz Rangabé görög író
26 -135 éve halt meg Emilio Praga olasz költő

120 éve halt meg Heinrich Schliemann német történész
27 -  100 éve született Charles Olson amerikai költő
28 -  460 éve született Vicente Martinez Espinel spanyol író

85 éve halt meg Szergej Alekszandrovics Jeszenyin 
orosz költő

29 -  120 éve halt meg Octave Feuillet francia író
100 éve született Tolnai Gábor irodalomtörténész

30 -  70 éve halt meg Gjergj Fishta albán író
35 éve halt meg Zoe Verbiceanu román műfordítónő

31 -  60 éve halt meg György Lajos erdélyi irodalomtörténész 
30 éve halt meg Jócsik Lajos író

Gát
Az új felismerésének legnagyobb 

gátja nem a tudatlanság, ...
Dániel J. Boorstin amerikai író, pe

dagógus fenti aforizmájának folytatá
sát rejtik a fősorok.

Vízszintes
1. Az aforizma folytatásának kez

dete. 11. Az Olt folyó latin neve. 12. 
Szórványos női név. 13. Igen, több 
szláv nyelven. 14. Hanga. 16. A la- 
urencium vegyjele. 17. Após, népi
es szóval. 18. Német hasonlítószó.
19. Kerti házikó. 20. Középérték. 22. 
Vonzerő. 24. ... a gyümölcs; Steinbeck 
regénye. 27. Bolti áru címkézésével 
kapcsolatos. 30. A kalcium vegyjele.
32. ... Ekberg; filmszínésznő. 33. Az 
argon vegyjele. 34. Kaluga (orosz vá
ros) folyója. 36. Káros hatású bor. 37. 
Skandináv férfinév. 38. Görbítés, íve
lés. 41. Drágának tartó.

Függőleges
1. Háborús. 2. Gondos, körültekin

tő. 3. Nugátszelet! 4. Czuczor Gergely 
írói álneve. 5. Felületet savval kezel.
6. Illeték, díjszabás. 7. Német női név. 
8. Bordaszelet! 9. Bestiális. 10. Pólus.
15. Az aforizma folytatásának befeje
zése. 20. Szemléltető rajz. 21. Japán 
teaházi társalkodónő. 22. Cafrang, 
sallang. 23. Azonos magánhangzók. 
25. Sír, népies szóval. 26. Kutató. 28. 
A másiknak. 29. Szégyell, restell. 31. 
Skandináv férfinév. 33. Az aljához. 
35. Az ezüst és a kén vegyjele. 37. 
Idegen előtag: fül-. 39. Téli csapadék.
40. Római 49.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 21. számában kö
zölt Monet című rejtvény megfejtése: 
Etretati halászcsónakok; Impresszió, a 
felkelő nap.
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