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Nyelvében él...
Azt mondja az erdélyi népdal: „kicsiny madár, hogy 

tudsz élni, hogy kicsit se tudsz beszélni, lám én ennyiket 
beszélek, mégis búbánattal élek...” Virágéknál tehát ég 
a világ és Világéknál rengeteg virág hamvad el... Vagyis 
nyelvében él a nemzet. Nyelvben képződik meg minden: a 
nyelv az a gipsz és márvány és felhőanyag, amiben kísér
letezünk, ha gondolkodunk, és gondolkozunk, ha kísérlete
zünk.

Az ember valósággal habzásban tartja maga körül a 
nyelvet, amióta feltalálta és felfejlesztette, párhuzamosan 
azzal, ahogy kapája meg nem áll, ahogy meg nem szűnik 
fújtatni kovácsműhelye tüzet okádó tüdeje, ahogy pergeti 
az orsóit és kattogtatja nagy találmányát: a gépeket. Az 
ember minden megszerzett gazdagsága körül ott csapon
ganak, dolgoznak, összeállnak és szétbomlanak a nyelv 
látszólag láthatatlan öntőformái. A nyelv láthatatlansá
ga eló'tte jár a cselekvés, a teremtés, a termelés látható
ságának. Amióta ilyen okos az ember, minden eló'bb talán 
a nyelvben fut fel a tüzes villámlásokig és süllyed el a lét 
nagy kenderáztatóiban. Bizony, bizony a nyelv a nagy be- 
harangozónk, a nyelv a reklámunk, a nyelv az egymást kö
vető frontok vonulása Neander-völgytől a tegnap elkezdő
dött világkrízisig.

„...lám én ennyiket beszélek, mégis búbánattal élek...” -  
mert ez a sok tudattá képződő terv és gondolat szinte sem
mit sem pótol, semmit sem helyettesít, semmit sem végez 
el helyettünk. Ádám és Éva kettős vagy a mára hatmilli
árdos emberisége helyett sem. Sajnos rengetegszer vissza
vágnak azóta, hogy az első gondolatot s a holnap reggelit is 
Isten volt szíves kiönteni ebben a gipszben, ebben a fehér 
márványban, ebben a gipsz-pelyvában, ebben a szellem
vályogban. Mert a gyökerek óta s a jövőben is a vigyázó 
Isten ellentéte, az ártó pokol ugyanúgy dolgozik, ugyanúgy 
igyekszik „ennyiket beszélni”.

Ma már nem tudni, hol, az emberi lét negyedén, felén 
vagy legvégén, melyik erdőben, ahol Dantét vagy Zrínyi 
Miklóst vagy Szent Imre herceget állította meg a rabló, a 
mesebeli megsemmisülés, a nyelven kívüli gondolkodás, a 
technika elért színvonalának semmibevevése vagy hidro- 
génbombásítása. És hol raboltak ki jobban a valóságban, 
az emlékezetben, a fejben, a szándékban, az esélyben... ?

Mégis nyerni fogunk, mert velünk az Isten a nyelvben és 
a lendületben, a szándékban és a kitartásban, és mert a ki
csiny madár is meg tud élni, ha még nálunk kevesebbet is 
tud beszélni.

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN OLVASÓINAK, M UNKATÁRSAINAK  
ÉS TÁMOGATÓINAK A HELIKON
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B eszélgetés Ferenczes Istvánnal, 
a S z é k e ly fö ld  fő sz e r k e sz tő jé v e l

Csíkpálfalvától 
a S zéke ly fö ld ig

Ismert életrajzi mozzanat, hogy bár ka
rácsony másodnapján született, mégis ja 
nuár elsején anyakönyvezték, amiből én 
-  nem függetlenül a pálya későbbi alaku
lásától -  azt a következtetést vontam le, 
hogy abban az öt napban Ferenczes úr bi- 
za’ elcsángált a törvényes keretektől, és 
hogy a megtapasztalt szabadság egész ed
digi műveiben ott kísért. Készen kapta a 
családtól, vagy fokozatosan alakult ki szü
letése körülményeinek története?

Lassan alakult ki a családi legendári
um születésem körülményeiről. A hábo
rú vége felé, valamikor szeptember végén 
kezdődik az életem története, az első dob
banás édesanyám méhében. Kápolnásfalu 
határában. 1944. szeptember végén, októ
ber elején (?) jöttek a felszabadítók, a csa
lád is menekült Pálfalváról. Apám vérző 
gyomorfekélye miatt nem volt katona, no
ha behívták, de felmentették. O is a csa
láddal menekült. Azelőtt a falunkban né
met katonák voltak beszállásolva, velük 
purpárléztak. Kápolnásfaluban megáll
tak, talán egy éjszakára, hogy aztán to
vább menjenek nyugat fele. Ott érték 
utol a szovjetek. Egyszercsak két katona 
szembeáll vele, hogy dáváj cigar, apám 
ijedtében azt felelte, hogy nix. Egyből azt 
hitték, hogy német. Kivitték a falu szélé
re, kiállították és orosz ruletteztek vele, 
kattogtatták a puskáikat. Biztosan nem 
voltak csőre töltve azok a mordályok, ját
szottak vele. Aztán egy besszarábiai ka
tona mentette meg az egész családot, aki 
tudott románul, és neki magyarázták el, 
hogy nem német, hanem székely menekül
tekkel játszanak. Apám állítólag akkor 
megőszült. Én apámat hófehéren ismer
tem meg. Anyámék szaladtak a papírok
kal, hogy mentsék a menthetőt, állítólag 
akkor rúgtam az elsőt. Az első életjelt 
akkor adtam, az istentelen nagy riada
lomban, amikor eljátszották édesapám 
kivégzését. Aztán jött egy sebesült orosz 
tiszt, egy hadnagyocska, és elkergette a 
katonákat, adott egy papírt, és vissza
parancsolta a családot a faluba. Eltelt az 
ősz, és eljött karácsony. Édesanyám vajú
dott két-három napig. Karácsony másod
napján születtem meg, fel sem tevődött, 
hogy más nevet is kapjak, mint az István. 
Háború vége volt, talán az adminisztrá

ció sem működött megfelelően, megle
het, hogy a hosszúra nyúlt mulatás miatt 
maradt el az anyakönyvezés. Az egyházi 
anyakönyvbe beírtak, a községházán vi
szont csak január elséjére. Öt napig gya
korlatilag a törvény szerint nem léteztem. 
De azt hiszem, ebben nem én vagyok az 
egyedüli a magyar irodalomban, például 
Kányádi Sándort azért nem írták be má
jus 10-re, mert az a király születésnapja 
volt, és arra a napra nem lehetett beírni. 
Persze, el tudom képzelni, bár nem be
szélt erről soha édesapám, hogy lehetett 
egy olyan elgondolása, miszerint ha vala
kinek január 1. a születésnapja, az lehet 
valami fajta mitikus, mágikus, sejtelmes 
üzenet is. Valamiféleképpen sorsmegha
tározó, a gonoszakat elhárító talizmán.

Többször elmesélte, hogy az édeasap- 
ja, Ferencz S. Imre építette a csíkpálfal- 
vi templomot, és Márton Áron szentelte 
fel, utolsó vizitációs körútja alkalmával, 
1949-ben. Hogy élte meg ezt gyermekként?

Az első vizuális élményeim a színekhez 
köthetők. Az egyik a hó fehérsége, nagy
apám nagy fekete csizmája mellett, mert 
akkorára nőttem már, a térdéig, megyünk 
a másfél méteres hótorlaszok között. Egy 
nagy fekete ember visz valamerre, talán 
a templom felé. A másik a püspöklila, a 
püspök fejfedőjének a színe. Arra emlék
szem, hogy ott álltunk a falu Deine felő
li részén, mert onnan jött a püspök úr két 
fehér ló vontatta kocsiszekéren, bennem 
ez a kicsi lila sapka, ez a lila szín rögzült, 
ez az első szín, amelyre emlékszem. Az 
történt, hogy a falunk fölött volt egy kicsi 
kápolna, száz-kétszáz éves. A harmincas 
években a villám beleütött a kápolnába, 
leégett tövig. Ott maradt a falu templom 
nélkül. Delnére, de inkább Csíksomlyóra 
jártak  az emberek templomba, mert az 
közelebb volt. Valamikor 1947-48 táján 
elhatározták, hogy a templomot fel kell 
építeni, ami eléggé merész tett volt, nem 
tudták, hogy milyen világ jön. Nekifogott 
a falu, kalákázott, pénzt gyűjtött, a temp
lomot elkészítették. A tornyokra a három 
nagy keresztet úgy szerezték meg, hogy 
édesapám betanított az ifjúságnak egy 
színdarabot, talán az Obsitost, és azzal 
addig járták a csíki falvakat, míg össze

gyűjtötték a bádogkeresztre való pénzt. 
Mesélték, de első élményeim egyike is le
het, hogy az iskola fásszínjébe beraktá
rozott keresztek egyikébe játékból be
bújtam, és be is szorultam, mondta is az 
egyik mester, azt hiszem, hogy Petres 
Árpi bácsi volt, amikor nagy bőgve meg
találtak, és nagy későre kiszedtek on
nan, hogy na, ez a kölyök is jó korán ma
gára vette a keresztet. Hatalmas tett volt 
akkor, hogy ‘49-ben, pünkösd előtt egy 
héttel felszentelhette, Gyimesből jövet, 
Márton Áron a templomot. Apámat kü
lön megáldotta, ott ült mellette a díszebé
den, apám szikáran, fehéren, azt mond
ta a püspök úr, fiam, olyan vagy, mint a 
megérett kalász, ahogy így lehajtod meg
őszült fejed... Ez nagy dolog volt, és utólag 
is úgy látom, hogy akkor még működött a 
rendtartó székely falu, hogy csodálatosan 
össze tudott fogni az ilyen alkalmakra, 
aztán utána az ötvenes években a kultúr- 
házat is így építették fel, azt is apám ter
vezte. A templomépítés is közrejátszott 
abban, hogy felkerültünk a kuláklistára. 
Édesapámat építési vállalkozónak köny
velték el, nagyapámnak kocsmája volt, 
ennek egyenes következménye az lett, 
hogy egy hektár kilencven árral besorol
tak a kulákok közé.

Az 1972-ben megjelent Forrás-kö
tet, a Nyári vándorlások versei elég
gé komor hangulatúak, gondolok itt fő
leg az Önarckép, Számadás helyett, 
Tehetetlenség, Ilyenkor című versekre, de 
még sorolhatnám -  koravénség, komolyság 
volt ez, vagy alkat kérdése inkább?

A Forrás-kötetem, ebben a formában, 
nem is annyira komor, mintha úgy jelent 
volna meg, ahogy Csíki Laci megszerkesz
tette. A komorság az előbb említett nega
tív élményekből is jöhetett. De el kell mon
danom, hogy minden viszontagság mellett 
a gyermekkorunk nagyon is szép volt, ott 
volt az erdő, mentünk a teheneket őriz
ni, megismertük a madarakat, állatokat, 
rabló-pandúrt játszottunk. Emlékszem, 
a Rákóczi hadnagyát akkor vetítették az 
iskola hátsó falán, jött a mozikaraván, 
egy tojást kellett vinni belépőnek, és ak
kor egész nyáron Rákóczi hadnagyát ját
szottuk, fürödtünk, elkötöttük a lovakat, 
és lovagoltunk, gyönyörű volt. Viszont 
elég korán találkoztam a halál élményé
vel: történjék akármi, élhetünk akárhogy, 
de előbb-utóbb meghalunk. A faluban, 
szomszédunkban megöltek egy legényt 
egy vasárnap délután, akárcsak García 
Márqueznél az Egy előre bejelentett gyil
kosság krónikájában, ugyanaz történt ná
lunk is. Talán túl korán kezdtem az elmú
lásról, a halálról gondolkozni. A komorság 
innen jöhet. Az említetteken kívül sokkal 
szomorúbb versek szerepeltek volna erede
tileg a kötetben. 32 verset vett ki a cenzor, 
ezért is lett olyan vékony, és viszonylag ké
sőn is jelent meg, a nemzedéktársaim első 
köteteinél jóval későbben, 1972-ben.

Gyermekkorára visszaemlékezve írja 
a Székely tántorgó című kötetében, hogy 
„Az első könyvem, azt hiszem, egy szita
kötő volt”, aztán hogy „Első menyasszo
nyom egy nyírfaseprű volt”, vagy „a hó

Ferenczes István
József Attila-díjas költő, író. Csíkpálfalván született 1945. január 1-én. 

Tanulmányait a Kolozsvári Pedagógiai Főiskola biológia szakán végezte 1964 és 
1967 között. 1967-68-ban Csíkpálfalván tanár. 1968-tól 1975-ig a Csíkszeredái 
Hargita munkatársa, 1975 és 1978 között az Agronómus-házban szakirányító, 
majd 1978-tól 1990-ig a bukaresti Falvak Dolgozó Népe újságírója. 1997-től a Csík
szeredái Székelyföld folyóirat főszerkesztője.

2



HELIKON

volt a legelső döbbenet”. A gyerekkori ter
mészetélmény érdekes és számomra meg
lepő módon alakult át -  gondolok itt a 
Mineralnaja pesznya vagy A boszorkány 
eljövetele című hosszúversekre a fémek, 
virágok, fák, a természet elemeinek a ne
vei, a fizika, kémia szótárai ebben a vers
beszédben egy nagyon szigorú hierarchiát, 
hatalmi viszonyt, agresszivitást képeznek 
le, mutatnak meg. Hogyan alakult ez így 
ki?

Nem tudom, biztos, hogy van benne 
valami, de ezek az indítékok sokkal egy
szerűbben keletkeztek. Nekem eszem 
ágában sem volt irodalmárrá lenni, én 
biológiát végeztem, nagyon komolyan 
készültem a középiskolában a biológia 
szakra. Volt az iskolában egy kitűnó'en 
felszerelt biológia- meg kémialaboratóri
um, meg egy nagyon jó biológiatanárom. 
Pillangót akartam fogni, békát boncol
ni, szóval biológusnak készültem eleve. 
Emellett az osztály átlagánál azért töb
bet olvastam. Az akkor még egy évig léte
ző' Lugosi Magyar Lyceum, ahol jártam, 
örökölte az Orsolyák zárdájának kitűnő 
könyvtárát. Megvolt a Jókai-díszkiadás, 
emlékszem a Szeretve mind a 
vérpadigra, Ocskay generá
lis történetét egymás kezéből 
kilopva faltuk. Rengeteget ol
vastunk, de nem azt, amit ta
nítottak, azt a irodalmat nem 
lehetett szeretni és olvasni.
Én az érettségin ötössel men
tem át magyarból. Az ittho
ni olvasmányok, általános is
kolás koromban, a padlásokon 
megtalált régi ponyvák vol
tak: Rinaldó Rinaldini, Zöld 
Marci, a betyár, Rózsa Sándor, 
a Jókai-könyvek, Arany János,
Mikszáth, igen, őket lehetett 
szeretni -  a másik irodalmat, 
amit tanítottak, „a legmaga
sabb hőfokon” sem lehetett sze
retni. Elmentem biológiára, és 
ez szerintem jó is volt, bár -  
miután Kolozsvárra kerültem, 
kezdtem írogatni, és kezdtem 
járogatni a Gaál Gábor Körre -  a filológus 
kollégákkal szemben az okozott egyfajta 
alacsonyabbrendűségi érzést, hogy nem 
voltam naprakész mondjuk Sékszpírből. 
Amit említett a hatalmi viszonyokról, a 
természetben az így van. A főiskolán kez
detben kemény darwinizmust tanítottak, 
tisztességesen meg is tanították, a szov
jet típusú biológiaelmélet oktatása is kez
dett fellazulni, akkor már Mendel vagy 
Morgan nem voltak reakciós ügynökök. 
Már főiskolán elmondták, hogy Micsurin 
egy jó kertész volt, nem a biológia alap
jait megrengető tudós. Tehát ez lenne a 
legkézenfekvőbb magyarázata annak, 
hogy a növény-, állatnevek, a vegytan, 
biokémia nyelvezete óhatatlanul eszköz
táramba integrálódtak. Az említett ha
lálélmények, szerelmi ügyek, a kétéves 
gyimesi segédtanítóskodás után felkerül
tem Kolozsvárra főiskolára, s ott rádöb
bentem véglegesen kisebbségi voltunkra. 
Lúgoson nem éreztük még, pedig koco- 
lódtunk a románokkal, de Kolozsváron a 
hatvanas évek közepén, bár tündéri idők

nek tűntek, felsejlett valami baljósla
tú érzés, hogy itt bajok vannak, a nagy 
egyenlőségesdiben vannak olyanok, akik 
még egyenlőbbek. Gyakorlatilag egyfaj
ta cselekvési kényszer vitt az írás felé, 
és elég hályogkovács módon fogtam neki, 
nem voltam felkészülve arra, hogy íróvá 
váljak, nem volt nekem előképzettségem, 
csak ilyen primér élményeim.

Amikor elkezdett írni, milyen kortársak 
hatottak vagy milyen verselői hagyomány
ra támaszkodott? Már az első kötetében -  
a kötött formák mellett -  gyakran hasz
nálta a szabadabb versbeszédet is.

Harmadéves voltam, amikor elkezdtem 
írni, egy nyár végén, szerelmi bánat után, 
mint említettem, eléggé hályogkovács mó
don. „Előképzettségeimet” a népdal jelen
tette, ami a falunkban még élt, a nagy
anyám énekelte balladák, a Júlia szép 
leány vagy a Barna Jancsi, Fehér László... 
Meg szerzetes nagybátyám, édesapám 
öccsének versbeszéde, akinél a nyarai
mat töltöttem, ő kívülről tudta és mond
ta a Toldit, mert megtanulta a lágerben. 
Ennyivel, ennyi „előmunkálat” után vet

tem pennát a kezembe. A mai fejemmel 
biztosan nem merném megtenni. Én ak
kor kezdtem a Gaál Gáborra járni, amikor 
Farkas Árpiékat, Király Laciékat utol
só évesen kiebrudalták, túl voltak már a 
házkutatáson, nem ismerhettem meg ak
kor őket. Csiki Lacit, Vári Attilát, Kenéz 
Ferit, Molnár Gusztit, Bíró Béláékat kap
tam el. A Gaál Gáboron másfél év alatt 
egyszer olvastam fel. Összejöttem velük, 
a kávéházakban, imitt-amott beszélget
tünk, én is ott tátottám a számat, elég 
kemény kisebbrendűségi érzések között. 
Főleg néhány kolozsvári filosz birizgál
ta a csőrömet, olyan magas szinten be
szélgettek, vitatkoztak irodalomról, hogy 
hottentottának éreztem magam közöt
tük. Miután megírtam az első szövege
ket, s elkezdtem járni a Gaál Gáborra, 
egyre kevesebbet jártam  a könyvtár bi
ológia részlegére, és egyre többet az iro
dalmira, akkor kezdtem megismerked
ni a kortárs magyarországi irodalommal 
is, már amennyire lehetett. Elkezdtem az 
antikváriumot járni, könyveket gyűjte
ni, vásárolni, kezdtem képezni magamat.

A mai tudásommal elég nagy bátorságra 
vallott a döntés, hogy író leszek. De dön
töttem, és egyből. Rájöttem, hogy az em
bernek el kell döntenie: vagy-vagy. Nem 
lehet kétfelé loccsanni, nem lehet csak fé
lig lépni abba a jelképes folyóba, s onnan 
a közösség elé kilépni. Az utolsó év bio
lógiát már ímmel-ámmal, a kezdeti len
dület egyre gyengülő erejével, kötelező 
módon végeztem el, de már nem nagyon 
érdekelt. Az első kötetem úgy jelent meg, 
hogy Nagy László, Juhász Ferenc, Weöres 
Sándor, Pilinszky verseit folyóiratokból 
olvastam, köteteiket még nem. Még Illyés 
Gyulát sem. Maradtak az itthoni példák, 
Kányádiék, Székely Jánosék, Páskándiék, 
Szilágyi Domokosék, Lászlóffy Aladárék. 
Egyszer bementem az Utunk szerkesztő
ségébe, Márkihoz, ő volt a versszerkesztő, 
hát az borzalom volt, leizzadtam, dadog
tam, Fodor úr szerint eléggé mulya vol
tam akkoriban. Márki visszahívott egy 
hét múlva, és gyakorlatilag kis költésze
ti leckéket tartott, de leközölte az egyik 
versemet 1967 februárjában. Ez eldöntöt
te a sorsomat, apám is megérhette ezt, 
csóválta fejét, nem nagyon bízott ő már 
az írástudókban... 1967. február végén 

halt meg hirtelen.

A második kötetében, az 
1978-ban megjelent Utolsó ke
nyérben már ott vannak azok 
a nagy témák, formák, ame
lyek később meghatározóvá 
válnak: Madéfalva, csángók, 
hosszúvers. Mindezek kivá
lasztása is valamiképpen dön
tés kérdése...

Megjelent az első verskö
tetem, siker is volt meg nem 
is, befogadtak meg nem is, tá
vol az irodalmi centrumok
tól, felemás fogadtatása volt, 
ami most nem érdekel, de ak
kor bizony volt, ami megrá
zott. Akkoriban rengeteget 
írtam és rengeteget égettem. 
Gyakorlatilag az első és a má
sodik kötet között kerestem 

és találtam meg -  talán -  a költészetben 
önmagamat. Akkorra összeolvastam már 
annyit, hogy valami fölsejlett az írás gyö
nyörűségéből, de leginkább a gyötrelmei
ből. Gyermekkoromban mindig Robinson 
szerettem volna lenni. A hetvenes évek 
közepére, itt, Csíkszeredában, miután ki
rúgtak a megyei laptól, eléggé magam
ra maradtam. A magány, a magányos
ság -  nem az egyedüllét -  szerintem az 
alkotás legkegyelmibb élettere. A ma
gány nem rossz dolog. A majdnem hat
hét év alatt nem is akart összeállni se
hogy ez a második kötet. Összeszedtem 
azokat a verseket, amiket írtam, Csiki 
Laci volt újból a szerkesztőm, Lacival jó 
viszonyba kerültünk, ő is később indult, 
mint Királyék, Farkasék. Domokos Géza 
is átnézte a kéziratot — megvan most is 

igen-nem, Géza megjegyzéseivel, ez 
megy, ez nem. Kezdett összeállni a kötet, 
beletelt vagy két évbe, de nekem se tet
szett, Laci is azt mondta, hogy ez így nem 
lesz jó, nem igazi második kötet, nem
> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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» > »  folytatás a 3. oldalról 
teljesíti be azt az elvárást, amit az első 
esetleg feltámasztott. Közben Szilágyi 
Domokossal is (egyetlen egyszer) talál
koztam, itt járt Szeredában, nevet adott 
nekem, Ferenczesnek, így dedikálta a 
Sajtóértekezletet, kért az eíső kötetemből, 
és azt mondta, rá se ránts, öregem, mit 
mondanak, te csak írjál, írjál, olvass, ol
vass. Nos, nem akart összeállni a kötet, 
azt mondja Csiki Laci: fogj bele valami 
nagy ügybe, írj meg valami nagy ügyet. 
Közben 1975-ben finoman szólva leépítet
tek a megyei újságtól (áldom most a sor
sot ezért a fordulatért), az Agronómusok 
Házához kerültem brosúraszerkesztő
nek, eléggé megritkult köröttem a leve
gő. Otthon olvasgattam, írogattam, elég 
sokat tévelyegtem. Egyik kedvenc olvas
mányom Mikes Törökországi levelei vol
tak. Újra és újra beleolvastam, gondol
tam, megírom a magam Rodostóját. És 
megírtam a Rodostó című poémát, amire 
Lászlóffy Ali szerint is méltatlanul nem 
figyeltek fel. Elkészült, szinte másfél évig 
dolgoztam rajta, felvittem Bukarestbe 
Lacihoz, megnézte, és azt mondta, na ez 
az, így meglesz a kötet. így született meg 
a második kötetem. Ez a munka arra is 
jó volt, hogy még többet olvastam mellé, 
akkor kezdett teljesebbé válni a magyar 
költészetről való tudásom, bár a versről 
való tudás talmi valami, teljes sohasem 
lehet. így állt össze a kötet, későn és bor
zalmas gyötrelmek árán.

Aztán jöttek a nyolcvanas évek...

Jöttek a borzalmasnak nevezett nyolc
vanas évek. Sütő fel akart venni az Új 
Élethez, de nem sikerült néki sem a kieme
lésem a „termelésből”, aztán csak felvettek 
a Falvak Népéhez székelyföldi tudósítónak. 
Az nagyon jó munkahely volt, megírtam 
a heti egy riportomat, egy vagy két tárca
szerűséget, annyi volt a norma, bejártam 
az egész Székelyföldet. Óriási haszon volt, 
az utolsó tanyákat is ismerem, rengeteg 
embert ismertem meg. Emellett kialakult 
egy nagyon feszes napi munkaritmusom. 
Kimentem a városba, újságot vásároltam, 
kiolvastam, hazajöttem, megírtam a cikke
ket, utána olvastam, este az íróasztal mö
gött piszkáltam a körmeim, mint a nyuszi, 
hegyeztem a ceruzákat, hülyeségekre gon
doltam, és írtam. Közben Székely Jánossal 
elég intenzíven leveleztünk, neki küldtem 
a verseket; az akkori Utunknál, nem tudom 
miért, nem fogadtak szívesen, nem közöl
tek. János úr nagyon tisztességesen min
den versemet kielemezte, postafordultával 
válaszolt, neki rengeteget köszönhetek, so
kat tanultam tőle. Közben személyesen is 
megismertem, szabályszerű mesterkurzu
sokat tartott nekem. Egyre nehezebben le
hetett megírni a dolgokat, de írtuk, éget
tünk, talán 10-20 százalékát le is közölték 
annak, amit termeltem. Kezdtem gyermek
verseket írni, és akkor jött ez az „avantgárd 
őrület”, ami a Ki virággal megveretett című 
kötetben csúcsosodott ki. El akartam men
ni Párizsba, kaptam egy meghívólevelet, a 
munkahelyről is kaptam papírt, hogy me
hetek, mégsem adtak útlevelet. Mondtam, 
hogy ha nem mehetek el, akkor azért is

megírom a párizsi utazásom poémáját. A 
vallató szekus rá is kérdezett, hogy ma
ga mikor járt Párizsban, hogy ennyire is
meri a párizsi helyszíneket, mire azt felel
tem, hogy én úgy utaztam Párizsba, mint 
Dante a pokolba. Végül is ilyen utazások
ról szóltak a poémák. Olyan kihívások elé 
kerültem, amelyeknek meg kellett felelni, 
a mesterséghez tartozó fogásokat, forté
lyokat ki kellett próbálni. Aztán elég gyor
san jött az a kötet, ami nagyjából letisztul
tán és aránylag kevésbé cenzúrázatlanul 
jelent meg, már Egyed Péter szerkeszté
sében 1988-ban, Megőszülsz, mint a fenyve
sek címmel, szerintem ez volt a legjobb kö
tetem.

A  Megőszülsz, mint a fenyvesekben 
a hosszúversek mellett, egyik ciklus, a 
Qxyhuatwandza roppant mód tetszett ne
kem. Ami fura volt, hogy az a karikíro- 
zott és bornírt társadalom, ahol a beszélő 
a kedvesével él azzal a görcsös légszomj
jal együtt, mégis tartalmaz egy csipetnyi 
humort, könnyedséget, a későbbi versek
ben viszont nagyon beborul, képletesen is, 
Qxyhuatwandza ege.

Amint már mondtam: mindig Robinson 
szerettem volna lenni. Az egyik versemben 
Qxyhuatwandzát mint szülőfalum Holdon 
túli mását határozom meg, máshol pedig 
úgy hiszem, hogy ha valahol Pálfalvánál 
átfúrnám a Földet, átellenben ott van ez a 
félig álmodott, elfeledett, majd újra kitalált 
mexikóias, indiános valami a nyolcvanas 
évekbéli magányaimból, talán e köré pró
báltam egy tündéribb tájat teremteni, egy 
szigetet, egy tüskevárat, mit tudom én, mit, 
talán az elveszett éden utáni sóhajtozások- 
nak is lehetne kútfője, de sajnos, beborult. 
Hiába próbáltam én egy éteri, elíziumi szi
getet, szülőfalumnak, a gyermekkoromnak 
megtalálni a még tündéribb mását, tetten 
érni valamiféle varázslatot, hiába, már az 
álomi valóban is beborult az ég. A családi 
veszteségek is rátettek egy lapáttal a min
dinkább eldurvuló közéletre, mindennapja
inkra, amikor még a barátok is kerülték az 
embert. Feleségem súlyos beteg lett. Aztán 
jöttek az állandó megfigyelések, a becitá- 
lások a belügyi szervekhez, egyre gyalá
zatosabbá váltak még az ünnepnapok is 
a nyolcvanas évekre. Azt hiszem, az alka
tom is besegített ebbe az őrültségbe, ben
ne volt a mélabú az egész családban, apám
ban, nagyapámban is, aki egy nagy mulató 
ember volt, de a kacagásaik mögött szinte 
mindig hallani lehetett a sírást is. A már 
említett másnapot...

Visszatérve Qxyhuatwandzához, úgy 
látom, hogy mégiscsak van kilépés ebből 
a rosszkedvű világból, mégpedig Esteban 
Zazpi de Vascos y Aitzgorri figurája ré
vén, aki valamikor 2006 tájékán buk
kant fel, aki többek között megfordul 
Qxyhuatwandzán is, miközben azért az 
Ibériai-félsziget és Dél-Amerika titokzatos 
kóborlásainak színterei, és akinek köny- 
nyed stílusú, felszabadult kedvű kéziratos 
hagyatékát egy világjárt erdélyi ferences 
atya iratai között találta meg!

Ez felszabadított persze, de nagyon 
praktikus oka is van felbukkanásának:

egyrészt munkát adott, másrészt játsza
ni is engedi szép-komoly fiát, harmadszor 
pedig csak izgatott ez az indiános, távo
li, lehetséges világ, a Megőszülsz, mint a 
fenyvesekből ez az álomi Qxyhuatwandza, 
mely édeninek indul, de a sátány ott ólál
kodik körötte. Amit az előbbi kérdésében 
fogalmazott meg, hogy besötétült az ég, 
azt én is éreztem, s azt hiszem, itt sem lesz 
másabb végkifejlet. Az erdélyi irodalom
ban a travesztia, a más alkotó bőrébe va
ló belebújás nem ritka. Nekem még voltak 
ilyen elvetélt próbálkozásaim, megpróbál
tam Petrás Incze János verseit megírni, 
eltéptem. Megírtam a magam Jeszenyin- 
versét. Ha akarunk, ha nem, állandóan 
más költők bőrébe bújunk. Amikor előke
rült ez az ibér úriember, aki talán baszk 
származású, sejtelmem sem volt, hogy mi
lyen labirintusba tévelyedtem, mekkora 
kásahegy omlott rám. Minden nap újra ki 
kell találnom őt, fordítanom a lehetséges 
verseit. Erdélyben Bogdán Lacitól KAF-ig, 
Királytól Csiki Laciig mind kipróbálták 
ezt a műfajt, s azt hiszem, náluk is tetten 
érhető a mókuskerék szindróma. Az em
ber kitalál egy keretet, ami állandóan vál
tozik, kitalál egy valakit, talán egy másik 
ént, akit újra és újra ki kell találni, és nem 
lehet a végére jutni, nagyon bele lehet ga- 
balyodni. Megölöd, elsiratod, eltemeted és 
másnap feltámad. Én most ilyen állapot
ban vagyok ezzel a figurával, hogy nem 
tudom, merre tovább, kéne is tovább ír
ni, meg nem is. De mindig felébreszt, mint 
egy útszéli céda, adja magát, dolgozni kell, 
olvasás közben is eltereli a figyelmet, sok
szor amolyan légi kalózként hívja fel ma
gára a figyelmet... Rengeteg dél-ameri
kai irodalmat olvastam az utóbbi időben, 
a klasszikusok mellett útleírásokat is. És 
mindig valami újat tud meg az ember, az
tán egy adott pillanatban úgy megbonyo
lódnak a dolog, hogy bele lehet szédülni. 
Különben is egy magamfajta embernek, 
aki elmúlt hatvan, s aki a dolgai javát 
már megírta és megitta, amit azután pró
bál tető alá hozni, olyan, mint a pótma- 
gánvád, azért, hogy az agyában zakatoló 
kerekek le ne álljanak, mert ha nem járat
ja az eszét, nem ad enni fantazmagóriái
nak, akkor már halo tt...

Itt ülünk a Székelyföld folyóirat könyv
társzobájában, magától adódik a kérdés, 
mit jelent önnek a folyóirat?

Azt el kell mondanom, hogy a 
Székelyföld megteremtését és szerkesztését 
— már 12 éve jelenik meg a folyóirat — 
legalább annyira, de lehet, hogy többre 
tartom, mint az egész életművemet. A 
sok ellendrukker mellett, a többszöri 
megszűnés veszélyével viaskodva, nem 
kis munka volt ennek az előzmény 
nélküli folyóiratnak a megteremtése itt, 
Szeredában, hál’istennek egy nagyon 
jó társasággal. Egy a fontos: hogy egy 
olvasott, figyelemmel követett lap jött 
létre. Szerintem kellett is ide a régióba. 
Ha másért nem, talán ezért van esélyem, 
hogy 50-60 év múlva is megemlítsenek. 
Legalább néhány lábjegyzetben...

PETRES LÁSZLÓ
4



HELIKON

FRIED ISTVÁN

Az Előretolt H elyőrség
újabb légionáriusai 
(kötetek ifjú erdélyi szerzőktől)
S én vágyom otthont lelni valahol,
amíg nem ébresztik derűs magányom,
kinyújtóznék egy durva deszkaágyon.

(Bálint Tamás: Paradicsomváros)

A magyar irodalom emlékezetes ese
ményének, azóta irodalmi fordulatként 
számontartandónak bizonyult 1995- 
ben négy kötet Erdélyből, az önértelme
zéshez karikatúrával érintkező érve
ket Rejtő Jenőtől kölcsönözve, petőfis, 
adys pózoktól sem mentesen, az irodal
mi elismerésből részt követelve, egy
ben átírva, széjjelmagyarázva, alterna
tívákat ajánlva mindazt / mindahhoz, 
amit Tamási Áronra, Tompa Lászlóra, 
Nyirő Józsefre gondolva erdélyi magyar 
irodalomnak hitt, szeretett volna hin
ni az érzelmes olvasó/kri- 
tikus. Orbán János Dénes,
Sántha Attila, Fekete Vince 
és mellettük édes dalla- 
mú lírájával, míves költé
szetével László Noémi köl
tészettörténetet formáltak, 
majd egyikük-másikuk te
vőleges szerephez jutott 
az erdélyi magyar iroda
lom intézményrendszerének 
megújításában, pontosab
ban szólva korszerű létre
hozásában. S bár előttük 
Szilágyi Domokos, Lászlóffy 
Aladár, Szőcs Géza, Király 
László és Kovács András 
Ferenc já rt mind a kései mo
derntől a (neo)avantgárdig 
vezető úton, mind a poszt
modern líra stratégiáját te 
kintve, a magyar irodalom 
tereinek újrarendezése valójában az 
említett négy ifjú költő teljesítménye 
volt. Méghozzá azáltal, hogy tudatosan 
szervezve „nemzedéki” fellépésüket, kí- 
méletlen/határozott önkanonizációs 
gesztusokat és tak tikát elfogadtatva, 
beszédmódjuknak polgárjogot szerez
tek, és erdélyi irodalomként fogadtat
tak  el oly lírai attitűdöt, a szubkultú
rából a magas irodalomba átjátszott 
oly elemeket, oly szókincset, amellyel 
nemcsak az irodalmi hagyomány új- 
ra-teremtődéséhez járu ltak  hozzá, ha
nem megterveztek olyan költészeti uni
verzumot, amely rokonulni látszott az 
anything goes „elvével”, részint a kép
viseleti lírát a maguk nyelvjátékának 
szabályai szerint írták  szét.

A vállalkozásnak (mert nevezhe
tem így, egyrészt azért, mivel -  nem le
het eléggé hangsúlyozni -  tudatosan 
éltek olyan marketing-fogásokkal, ame
lyek nyugaton m ár ismeretesek vol

tak, Magyarországon és főleg a kisebb
ségi, határon túli irodalmi besorolást 
reflektálatlanul elfogadó irodalmi ber
kekben viszont ismeretlenek voltak, és 
részben azért, mert rokon m agatartá
sokra lelhettek kortársi magyarországi 
szerzőknél, mondjuk, Térey Jánosnál, 
de körükből indult Szálinger Balázs 
is; aztán olyképpen, hogy akarva-aka- 
ratlanul, ám figyelemre méltó módon 
párhuzamosan „futottak" olyan iroda
lomelméleti törekvésekkel, amelyek 
nem nyugodtak bele az irodalomnak 
megszokott „irodalomelméleti" státusá
ba, és, némileg rövidre zárva, a popu
láris regiszter egyenrangúságát h ir
dették az arisztokratikussal) — ideje 
folytatni a megkezdett mondatot — si
kere lett. Méghozzá több szempontból,

a leghangosabb siker az Orbán János 
Dénesé volt, aki első három verseskö
tetével, Vajda Albert csütörtököt mond 
című prózakötetével Rejtő (és Jókai 
meg Kosztolányi meg Ady meg József 
Attila) mellé Borgest illesztette, s m int
egy Pierre Ménard-ként olykor újraír
ta  a Don Quijotét, olykor intertextuá- 
lis eljárásaival a személyiség és a nyelv 
társszerzői munkáira kérdezett, hol ha- 
hotázva, hol ironikusan, hol igénybe vé
ve a paródia fegyverét (nála nem egy
szer azzá alakult). Sántha Attila és 
Fekete Vince nem kevésbé kísérletezett 
új hangvétellel, Sántha tájnyelvi ver
sei, mulatságos Székely szótára, Fekete 
Vince szerkesztői munkássága feltétle
nül ideidézendő, főleg hárm uk törekvé
se a folyamatos folyóirat- és könyvbeli 
jelenlétért végül (ön)kanonizációhoz ve
zetett, az irodalmi életben kihagyha
tatlanok lettek (utóbb Sántha kivonult 
az irodalmi életből), immár nem a kez
dő négyes együtteseként, hanem külön

féle posztokon. Mindnégyük költészete, 
tevékenysége élénk visszhangot keltett 
Erdélyben is, Magyarországon is, a sze
gedi Bölcsészettudományi Karon nem
csak Kovács András Ferenc verseit ele
mezték kíváncsian és értőn a hallgatók, 
hanem például Orbán János Déneséit
is.

Hogy a történetet folytassam, őket 
követte Lövétei Lázár László, kinek lí
rai kötetei mellett kiváló fordításait és 
újabban beszélgetés-riportjait érdemes 
figyelemmel kísérni. Három kötete úgy 
épül egymásra, hogy a tárgyias lírá
tól, a látszólagos prózai-hétköznapiság- 
tól ju t el a fenyegetett személyiség köl
tészetéig, aki nem védelmére, hanem 
az utolsó szó jogán kapaszkodik a jam- 
busokba, ha már m ásutt nem lel fogó
dzóra, elutasítva az önsajnálat bármely 
formában jelentkező nyelvét, inkább 
szembeszállva az évszázadok magyar 
és világirodalmával, és onnan nem 
(ön)igazolást kölcsönözve, hanem moza
ikkockákat ragadva ki elődpoézisekből, 
hogy szabadon bánva a hagyománnyal, 
kirakja belőlük, hozzávéve a maga lé
tezéséből fakasztott szókincset és mon

datszerkezetet, a saját költővi
lágát, a saját belső-világterét. 
Ezután Karácsonyi Zsoltról, 
majd Papp Attila Zsoltról kel
lene megemlékezni, s az egye
lőre az első köteténél tartó, 
ám a hagyományos női-asszo- 
nyi költészet fogásait elutasí
tó Farkas Wellmann Éváról, 
vele együtt a dalszerűség, a 
chansonhoz közelítő, deretori- 
záló, ám a míves líraisághoz, 
formai „bravúrokhoz" ragasz
kodó költőkről, akik ugyan
azt a sorozatot gazdagították, 
mint korábban említett előde
ik, mégsem az ő nyomukban 
járva, sőt velük nem egyszer 
vitaszöveget alkotva. Farkas 
Wellmann Éva köteteimként 
is funkcionáló verscíme, Itten 

ma donna választ, egy szuverén női sze
mélyiség korántsem feminista hang
súlyú megszólalása, iróniában, maga- 
biztosságban, nyelvi játékban állva a 
versenyt Orbán János Dénessel (aki 
Szilágyi Domokossal „vitatkozott”).

Az Élőretolt Helyőrség Könyvek 1995 
óta jelenik meg, lehetőséget adva a még 
mindig ifjabb évjáratba tartozó idő
sebb és a kezdő szerzőknek, hogy önál
ló könyvvel lépjenek be az irodalomba. 
Az 1995-os négy kötethez képest 2000- 
ben hat kötettel gyarapodott, 2002-ben 
már kilenc kötetet számolhattam meg, 
2003-ban és 2006-ban kettőt-kettőt, vi
szont 2005-ben nyolcat. Túlnyomó több
ségben verseket tartalm aznak az ízlése
sen kiállított vékony kötetkék, de próza 
is akad, György Attiláé, Zsidó Ferencé 
és Murányi Sándor Olivéré, bírálatokat 
adott közre Páll Zita (Milyen fej varród- 
hat az ex-macska nyakához). A sorozat
szerkesztést Orbán János Dénes vállal- 
> » »  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról 
ta, míg a belső szerkesztés munkájáért 
a kiváló első kötettel még 2000-ben je
lentkezett Gáli Attila felel. S itt mind
já rt megjegyzem, hogy a sorozatra nem 
annyira a vissza-visszatérő szerzők a 
jellemzők, akik megelégednek avval, 
hogy a nem túlságosan nagy példány- 
számú, kevés helyre (Budapestre nem 
vagy alig) eljutó sorozat közli műveiket, 
hanem az, hogy a nem egyszer tétova 
útkeresést jelző első kötetet nem vagy 
általában csak hosszabb szünet után 
követi egy második. De megjegyzendő 
az is, hogy ezeknek a köteteknek cse
kély vagy nincsen kritikai visszhangja. 
Sem Erdélyben, ahol az ifjú szerzőknek 
könyvbemutatókat szerveznek, író-olva- 
só-találkozókon, fesztiválokon vesznek 
részt, sem Budapesten, ahol a megjele
nő könyvek áradatában, a kiadó-inflá
ció következtében nem könnyű a tájéko
zódás. Elsőkötetes költőről egyébként is 
igen felelősségteljes írni. El kellett vol
na -  mondjuk -  Petőfit tanácsolni, első 
verseit olvasva, a versírástól? Ady első 
kötete ígéri a harmadikat? Megfordítva: 
a szerkesztő, a kritikus jóindulata nem 
szabadít-e az irodalomra dilettánsokat 
(rászabadulnak azok maguktól); mit le
het kiolvasni az első kötet hangpróbá
jából? Néhány ügyes versből? Vagy egy 
üde hangvételű novellából? S hol je 
lölhetők meg a közölhetőség határai? 
A csapnivalóan tehetségtelen írás vi
szonylag könnyen fölismerhető. Viszont 
ma m ár megfelelő verstani, retorikai 
stb. eszközök birtokában, „önéletrajzi" 
témáktól vagy „nemzedéki életérzések
től" segítve létrehozható egy elfogadha
tó, „ígéretes" első kötet (amelyet aztán 
vagy követ egy érettebb második, vagy 
elhallgat a szerző, vagy jön az állandó 
ismétlés, a megszokott eszközökkel tör
ténő újraírás, a nem botrányosan rossz, 
valójában a közlés alsó határát éppen 
elérő további művek sora, amelyeket bi
zonyos szerkesztők meggondolás nélkül 
közléshez segítenek). Valószínűleg nem 
teljesen igazságos mindezt az Előretolt 
Helyőrség Könyvek ürügyén fölpana
szolni, csakhogy itt végre, a szerkesz
tők, a kiadó jóvoltából sorozatot ta rtunk  
a kezünkben, szorgalmasan „fedez" föl 
újabb és újabb szerzőket a sorozatszer
kesztő. Más kérdés, hogy a szerkesztés 
általában lehetne figyelmesebb, határo
zottabb, megfontolni lehetne külső lek
torok bevonását is (ez, igaz, pénzkérdés 
is, a mai pályázati úton szerzett össze
gek nem túlságosan adnak erre lehető
séget), akkor feltehetőleg a továbblépés 
is könnyebb lenne. Ugyanis folyama
tos kritikára a sorozat nem számíthat. 
Erdélyben azért, mert a viszonylag ke
vés irodalmi folyóiratnak igen sze
rény terjedelmű a kritikai rovata, ott 
több szó esik a befutott magyarorszá
gi és erdélyi szerzőkről, nemigen szok
tak  tekintélyes irodalomtörténészek el
sőkötetes szerzőket tanulmányozni, a 
kötetek hozadékát mérlegre tenni, eset
leg rám utatni a „gyermekbetegség”-ek-
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re. Nekem magamnak is akadt olyan 
tapasztalatom egy budapesti folyóirat 
szerkesztő hölgyével, hogy ilyes ajánla
tomat elutasította, kijelentvén: csak „je
lentős” szerzőkről közlünk kritikát. Egy 
másik, ezúttal véletlenül nem budapes
ti szerkesztő meg azt válaszolta, hogy 
elsősorban saját szerzőik műveit ismer
tetik, és csak kivételes esetben íratnak 
másról. Az elsőkötetesek nem szoktak 
„kivételes eset” lenni. Visszatérve a so
rozathoz: a sorozatszerkesztő talán túl 
egységes arculatot igyekszik kölcsö
nözni a köteteknek, ügyel arra, hogy 
mind a verses-, mind a novelláskötetek 
legalább két ciklusba sorolják a publi
kált anyagot, akár lehetővé teszi ezt az 
anyag, akár nem, a kötet hátlapján le
gyen egy idézet a szerzőtől és néhány, 
valóban lényeges életrajzi adat. A többi 
már szorosabb értelemben véve az „iro
dalom dolga”, a sorozatot végigolvasó 
igyekszik fölfedezni és/vagy megkonst
ruálni a közöset, hiszen nagyjában- 
egészében azonos korosztályú fiatalok 
szólalnak meg (talán csak néhány eset
ben számolhatok be tíz esztendő korkü
lönbségről); elvileg hasonló vagy azo
nos életérzést kellene (?) sugározniok a 
köteteknek, valamiképpen a közelebb
ről nehezen meghatározható „erdélyi- 
ség” nyomaira kellene (?) bukkannunk. 
Csakhogy a hasonló magyar és más 
nemzetiségű fiatal irodalomba beleol
vasva, könnyedén odavetve akár a glo
balizálódás irodalmi alakzatai is föltár- 
hatóak volnának, kissé komolyabban 
fogalmazva, a költészeti váltás igénye 
számos hasonló reakciót hív elő, kul
tú ra  és szubkultúra merev határainak 
szétmosása nagyon kevéssé jelentke
zik „nemzeti" sajátosságként, a „poszt- 
modern”, még inkább a posztmodern 
utáni költői létezés dichotómiái szin
te mindenütt részint a szerelmi temati
kának olykor a trivialitásba fordítását 
eredményezik, részint annak a közbe
szédnek esetleg nemcsak a szereplők 
párbeszédeiben, hanem az elbeszélői 
szólamban való tartós jelenlétét, amely 
mindenféle „viktoriánus" elképzelést 
csak gúny tárgyává tud tenni. Továbbá: 
a technikai civilizáció benyomulása az 
intim szférába felerősödött az írás mód
jának megváltozásával, a technikai se
gédeszközök az írás részévé, nem egy
szer társszerzővé lépnek elő. Itt most a 
zenei téren történő szocializáció követ
kezményeire nem térnék ki, jóllehet ez 
nem csupán az irodalomba a romanti
ka óta betóduló zenei műfajok és műfor
mák hatásos jelenlétében érhető tetten, 
hanem annak „nyelvisége”, az abban 
kifejeződő, nem egyszer nemzedéki ros
szérzés hatja át a lírát és a prózát.

A rövid formák következhetnek ab
ból az egyszerű tényből, hogy vékony 
kötetre telik, úgynevezett nagyregény, 
terjedelmesebb elbeszélő költemény, 
három/ötfelvonásos dráma túlfeszíti a 
sorozat egyes köteteinek terjedelmét. 
Ugyanakkor a sorozatszerzők részint 
életkoruknál fogva nem kísérletez

nek még a több időt és megfontoltságot 
igénylő nagyformákkal; de feltehetőleg 
azért sem, és ez m ár messze túlm utat a 
technikai lehetőségeken, mert a feldol
gozandó életanyag, a megszerzett poé- 
tikai/retorikai ismerettár, valamint a 
közlésmód általuk előnyben részesített 
„természete" a rövid formáknak kedvez. 
Ezt azzal magyarázom, hogy mind a so
rozat számos versében, mind epikus al
kotásaiban érzékelem a töredékesség, a 
mozaikszerűség, a részekre hullottság 
élményét, lett légyen szó az említett 
szerelmi tematikáról, a külső vagy bel
ső világtérben tájékozódásról, a sokfelől 
felügyelt létezés vonzó esetlegességei
ről, a kilépésről a felügyelt létezésből, a 
helykeresésről, amely viszont ismét elő
térbe állítja az Ulysses-figurát, aki im
már nem a kisvárosivá varázstalanított 
homéroszi időben és térben bolyong, ha
nem valóban a kisvárosban, hiszen kis
városnak érződik a megelőző generáci
ók világa.

Aligha mellőzhető azonban a követ
kező kérdés: amennyiben egy általáno
sabb irodalmi/művészeti irányzathoz 
tartozónak minősíthetők a sorozat if
jú szerzőinek törekvései, amennyiben a 
meghatározó nyelvi, tematikai, megfor
málási sajátosságok nem „helyi” jellegű
ek csupán, hanem „globális” természe
tűek, amennyiben kevésbé m arkánsan 
körvonalazódik a sokak által igényelt 
„couleur locale”, nem oldódnak-e föl, je- 
lentéktelenednek-e el a sorozat első kö
tetesei valami általánosabb, „személy
telenebb” írásbeliségben? Az első válasz 
talán  túlságosan is kézenfekvő: egy 
nemzeti kisebbségből származó szer
zők m ár avval állást foglalnak, hogy a 
kisebbség nyelvén szólalnak meg, így 
annak nyelvi-kulturális öröksége (még 
ha elidegenítő, „varázstalanító” straté
giát alkalmazva is) kibukik az irodal
minak szánt anyagból. Ugyanez vonat
koztatható arra, hogy részei lesznek 
egy olyan irodalmi mechanizmusnak, 
amelynek vállalása e nemzeti kisebb
ség nyelvének-irodalmának nem pusz
tán  őrzése, hanem magas színtű műve
lése. Ez azonban csak külső tényezők 
hangsúlyos jelenlétére figyelmeztet. 
Elhanyagolhatatlan és a sorozat legjobb 
köteteiben beszédesen nyilatkozik meg, 
hogy a szerzők mindenekelőtt a nyelvi 
hagyományról töprengenek; amit á tír
nak, amitől elhatárolódnak, amit fel
dolgoznak, amit emancipálnak, az a 
szűkebb nyelvi közösség nyelvi, kul
turális, művészeti helyzettudata, még 
a világirodalmi alkotások is a legtöbb 
esetben magyar fordítások révén kerül
nek néha parodisztikusan, néha megélt 
nyelvként a kötetekben. Orbán János 
Dénes a magyar nyelvű Apollinaire-re 
reagált, Lövétei Lázár László a magyar 
nyelvű Ahmatovát idézte. A nyelv tá rs 
szerzősége számukra egyben annak a 
nyelvnek megújítása, olyan nyelvújí
tás, amely azt sugallja: felelős szerző
ként, egyenrangú alkotóként kérnek és

» » » » » »
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TÓTH MÁRIA

Napok, éjek, hetek, évszakok
» » » » » »
kapnak részt a költői világ újra-felosz- 
tásából, azonos értékű polgárokként kí
vánják belakni azt a korszakot, amely 
Goethe névadása és névtudatosítása 
óta világirodalminak neveztetik. S ha 
a személyiség és a nyelv világirodalom- 
szerte problematizálódott, s a nagy el
beszélések hiteltelenedése ugyancsak 
világirodalom-szerte hasonló reflexe
ket hívott elő, s ha már Thomas Mann 
is arra figyelmesztetett: ma csak olyan 
regényt lehet írni, amely nem regény (a 
nem-regényt azonban Musil írta meg, 
befejezhetetlen maradt), akkor már az 
ifjú erdélyi elsőkötetesektől sem várha
tó el, hogy egy megrögződött helyzettu
dat lírai-epikusi krónikásai legyenek, 
a helyzettudat nem kevésbé szorul új- 
ra-leírásra; világ és „vidék”, világiroda
lom és nyelvi haza sűrű, átszerveződött 
kapcsolatai felfedezőkre várnak. Annak 
igazolása a nagyra törő cél, hogy a „vi
dék", a nyelvi haza olyan terminológi
ai, stilisztikai, retorikai, poétikai jel
lemzőkkel rendelkezik, mint a kortárs 
— nevezzük továbbra is így — „világiro
dalom", a világirodalom itt így és nem 
másképpen formálódik, olykor bizony
talanul, útkeresés közben, néha da
dogva, ám mindenképpen hírt hozva a 
perifériának hitt irodalmi táj törekvé
séről: a centrummal egyenrangú nyel- 
vi/irodalmi cselekvések lehetőségeiről 
és ritkább, fokozatosan hanyagolha- 
tatlanná váló megvalósulásairól. Nem 
a helyi színek irodalmának konzervá
lása zajlik a sorozatban, hanem az ön
szemlélet és a világszemlélet egymásra 
vonatkoztatása, mentesen a tragizáló 
hangsúlyoktól, helyenként nagyon jó
kedvűen, másutt az érzelmeket sem tit
kolva, megint másutt a nyelv alakzata
ira rácsodálkozva, megint másutt dacos 
elszántsággal, az anarchia magatar
tásformáit imitálva. Ez a sokszínűség 
mindenképpen érdeme a sorozatnak, 
gyengébben sikerült kötetek becsúsz
hatnak, teljesen érdektelenek azonban 
nemigen. Az olvasó elé tárt (ön)életrajzi 
áthallású versek és novellák nemcsak a 
körbekerített, meghatározásokkal szűk 
térbe kényszerített „szabadságharcát" 
tematizálják, hanem elsősorban azt, 
hogy a megfogalmazás tudatossága ar
ra legalábbis mindenképpen elegendő, 
hogy nem a nyelvtől, hanem a nyelvi 
kliséktől, nem a hagyománytól, hanem 
a megrögződött hagyomány előírásaitól 
kívánnak megszabadulni, korántsem 
hadat üzenve formáknak, poétikának 
általában, éppen ellenkezőleg, a szo
nett révén felmutatható szubverzivitás 
jegyében, a prédikáció fenségességét 
az alantasba, a triviálisba leszállítva, 
úgy, hogy ne a prédikáció, hanem a ki
üresedett nyelv szolgáljon a varázstala- 
nítás tárgyául (konkrétan: az előbbire 
Noszlopi Botond, az utóbbira Murányi 
Sándor Olivér adott meggondolkodtató 
példát).

(folytatása következő számunkban)

Naplórészletek 

Grand maitre
Majtényi Erik hangja jut el hoz

zám az időből: „Mariska, neked feltét
lenül meg kell ismerned Radu Albalát”. 
Rábólintottam. A beprezentálásra az 
írók Házában került sor. Radu Albala 
pedánsan öltözött úriember volt, cso
kornyakkendővel, kezet csókolt nekem, 
ám én láttam a szemében, hogy ez csak 
felszín, csak látszat. Én soha életem
ben nem jutottam el Radu Albala szí
véhez. Albala Majtényi Erik egyik leg
jobb barátja volt, ők ketten végigjárták 
Bukarest kiskocsmáit. Akkoriban még 
voltak ilyesmik, ám ők, ketten nem italt 
vedelni tértek be oda, hanem beszélget
ni és az öreg román cigányok muzsikáját 
hallgatni. Amikor már volt kicsi, hordoz
ható kazettofon, Erik felvette az egyik 
prímás cincogását. Egyszer tanúja vol
tam egy tragikomédiának, a helyszín az 
írók Háza volt. Délidőben a vendéglőbe 
berontott egy öreg cigány, zokogott, tép
te a haját: „Erik úr, drága Erik úr, hát 
eztet hogyan tehette meg velem, hiszen 
maga ellopta a nótáimat... Hát most már 
mi lesz énvelem?” Az uram valahogy ki
vezette a cigányt a teremből. Ettől kezd
ve Radu Albala köszönt nekem, de semmi 
több. Aztán, Erik halála után, valahány
szor meglátott, odalépett hozzám és 
azt mondta: „Maga nem akárki, maga 
Erik úr barátnője volt.” Avanzsáltam a 
szemében. Azt hozta tudtomra, amiben 
én úgyis biztos voltam. S aztán most, 
2006-ban újra kiadtak egy Radu Albala- 
könyvet, Az éjfél asszonya a címe. A kö
tet hat prózai írást tartalmaz, szerelem
ről, halálról szólót. Radu Albala az az író 
volt, aki élete végéig inaskodott a klasz- 
szikusoknál, addig-addig, amíg ő maga 
is grand maitre lett. Az ő írásaiban min
den asszony a végzet asszonya, föltűnik, 
perzsel és a semmiben vész el. Elegáns, 
fájdalmas megoldások ezek az írások. 
Mert ezek a nők, ha le is vetkőznek a fér
fiak előtt, de sose válnak meg az igaz
gyöngysortól, az ott marad éknek a nya
kukban, hiszen abban rejlik mágikus 
erejük. Manapság, amikor az irodalom
ban lépten-nyomon föltűnik a posztmo
dernség, sőt a pornó is, én megcsókoltam 
Radu Albala könyvét, hiszen ezek szín
tiszta, misztikus, mágikus mesék, ero
tikus költői remeklések. Tehát van még 
helye a jó írásnak az irodalomban.

Heinrich Heine
Az egyszervolt Aradi Tavasz Fesztivá

lokon a színház, a kultúrpalota, a kultúr- 
ház terme dugig megtelt irodalomkedve
lőkkel. Akkoriban a nép még olvasott, az 
iskolákban előfizettek az irodalmi lapok
ra, ennek kultusza volt. Akkor még lé
teztek jobb házaknál irodalmi szalonok,

ahová a fesztivál vendégeit, az írókat 
meghívták, és emberközelből csodálták 
meg őket. Emlékszem egy olyan estére, 
ahol mindenki kedvenc versét mondta el. 
A többieknek ki kellett találniuk a szer
zőt. Nos, nekem életkortól függően min
dig más és más vers volt a kedvencem. 
Akkor pont Heinrich Heinére esküdtem 
fel, tehát én tőle mondtam el egy verset:

M em entó
A hajad olyan fekete,
A ruhád oly fehér:
Az ifjúság ígérete
Az élettel felér.

O, csal az ember élete!
Ki tudja, mi nem ér?
A ruhád is lesz fekete,
A hajad is fehér.

Babits Mihály fordítása

Fellépésemet Bajor Bandi törölte le 
a színpadról, azt mondta: na ja, ez egy 
XIX. századbeli gyenge versecske. Néha 
tudott csórén kegyetlen lenni. Neki ezt 
elnézték, mert ő a zseni talapzatán állt. 
Bandi kissé meglepődött a szerző és a 
fordító neve hallatára. Én úrinő voltam, 
nem mondtam ellent neki. Babits annyi
ra szerette ezt a verset, hogy pontosan 
huszonkilencszer fordította le, addig-ad
dig, amíg felvette az összes költeményei 
közé. S most, amikor Németországban 
nagy hűhóval ünnepük Heine születési 
évfordulóját, Reich-Ranicki, a nagy tévé
sztár külön adást szentelt neki, s világgá 
kürtölte: a legjelentősebb újságíró volt 
korában, s az újságírók között a legna
gyobb költő. Világfi volt, sokat utazott, 
személyesen ismerte Dumas-t, Balzacot, 
Chopint, Lisztet, sőt az öreg Goethét is. 
Marcel Reich-Ranicki mondta: olyan mo
dern volt, hogy megállja ma is a helyét, 
kortársként. Nem volt marxista, de sze
mélyesen ismerte Kari és Zseni Marxot. 
Párizsba emigrált, annyi áll a sírkövén: 
HENRI. Ez viszont nem lep meg, a fran
ciák minden nevet átírnak, még Goethe 
nevét is.

Miklóssy Gábor: Shakespeare-i színpad
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DOBAT BÁLINT 

Az Eszme
Billentyűzet ropog szavamtól 
egy új kor nyirkos hajnalán.
Amit ti tesztek, ócska látszat, 
ízléstelen, színesre festett 
kis tincs az Eszme ó'sz haján.

Lelkemben a ti nyavalyátok 
férge rág, és én etetem 
tiszta lelkem szent mérgével, 
s hasfájós másnap reggelen 
ürül a sok féregtetem.

Az Eszme pedig fordul egyet, 
új csillagjegyben él tovább, 
míg káromkodtok, vihorásztok, 
széthullt családot nemzetek, 
felhúzza újra templomát.

Ki botja voltam agg korában, 
fia leszek s apostola.
Kik vén bolondnak, szenilisnek 
gúnyoltátok, míg gyönge volt, 
lássátok, ki volt ostoba!

Letűntök majd, mint annyi más is, 
a név a testtel sírba száll.
Pár bájt marad talán, mementó 
a jogutódnak, aki jön, 
s gazos sírotokon kaszál.

S  ti is, ti jámbor, méla barmok, 
kik halott rendszerek nyomán 
kerestek választ, kússzatok föl 
hozzám, vagy vad szavam eláraszt, 
s nem véd meg semmi hagyomány.

Hét versszakot kaptam az Égből, 
hét bűn, hét szentség, hét erény. 
Kaján vigyorral, vérbe mártott 
szavakkal prófétáltam el, 
mi lesz, ha borul az edény.

Az Ihlet
Mondd ki tagadja 

hogy kiragadva 
a szürke időből az égbe kerül 

az ki velem jár 
s benne a nektár 

végre kicsordul a vér nemesül 
küldd ide bátran

fölviszi szárnyam 
megmutatom neki mennyire szép 

lenti világom 
s majd ha lerázom 

vad zuhanása kimossa eszét 
s arra ki érdem 

nélküli pénzen 
vette magának a tiszteletet 

kripta-sötét vár 
s közben a létrán 

lent maradó fütyül új szeleket 
és te dilettáns 

ostoba kortárs
nagyszerűségem a szádra ne vedd 

hangod elolvad 
s nincs az a holnap 

melybe’ citálhatnák a neved 
kár hogy e tépett 

furcsa vidéket
senki ma senki se zengheti meg 

mert tovaszálltam 
a hangom a szárnyam 

drága uram nemes Eszme tied!

A Bor
Ébredező szavaink vidékén, 
égi s földi világ határán, 
elménk vad, kusza pusztaságát 
kezdte belakni a tiszta dűlőn 
megnemesült gyümölcs halála.

Rögzített, s kihagyott időkön 
átcsobogott az örök vidámság 
s tompított csömörök patakja, 
s ezredek embereit sodorta 
össze a mámorok áramába.

Még a mi korcs, bolond világunk 
is lassul, lepihen, kitisztul, 
s pincék kriptasötét, időtlen, 
mustszagú, erjedt hűvösében 
kóstol egy lerohadt aranykort.

Megfáztam 
egy temetésen
És igen, tudtam, bár tavasz van, 

Szeszélyes, lányos április,
E napsütötte, csalfa fagyban 

Fázott már annyi másik is. 
Gróftemetésen állni pénzér’

Némi prüszkölést tán megér, 
Vármegyeházi, cifra népség

Tolong majd újabb versemér’.
Mit versemért! Egy versnyi orkán, 

Sirokkó, könnyes tsunami 
Rongyolt le a gyászolók torkán,

S gyomrukba’ kezdett habzani. 
Libáknak írok. Hízzanak még, 

ízletes, zsíros májukért,
Mit kvártélyomban máj szolgát nék, 

Kenyér mellé, vagy bármiképp.
Egy senki grófné lett elásva,

A testem mégis túlhevült,
S tudtam, vezúvnyi, szörnyű láva: 
Egy nagyobb ember veszte fűt.

Tudom, van más, rosszabb kivérzés, 
S tán fájóbb, mint az enyimé,

Nem, is nyavalygok. Csak egy kérdés: 
Ér ennyit egy Rhédeiné?

Most hánykolódom itt a térben, 
Holdon s koporsón jár agyam, 

Mert megfáztam egy temetésen,
S lassan temethetem magam.

De mint égő 
cigaretta
Hogy bírta ki Imre herceg?

Nekem egy hét is nehéz. 
Magányomban minden percet 

Hatvan sorscsapás tetéz.

Nem a hűség a baj mégsem,
A szerelmes szemérem 

Úgysem enged másra néznem, 
Legalábbis remélem.

De mint égő cigaretta- 
Dobozon a fólia, 

Összeolvadt, s megeredt a 
Szívem Érted, Zsófia!
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VARGA BORBÁLA
midőn egy táborba tévedt
szőlők s borok hazájába vetett a sors 
mit jelentett két elszólt szavam 
ó, többszemélyű herceg! 
neked ajánlva ma vers és unalom 
és reá a gyógyszer is ha van 
idézett frázisokból dalolom 
vissza az elteltet, ami korcs 
ami jön bennem szúként perceg

disznóólban laktunk rögvest keverve 
egy kis habarccsal betonnal össze 
ó, többszemélyű színészberek! 
horog vagy mi innét a lápból 
átrándítana kigyúrt lösszbe 
hogy várat építsünk latyakból sárból 
és büszke korokban földre verj le 
hogy kacagjanak az emberek!

Messze került tőlem nagy Perszepolisz 
ahol ablakunk alatt kocsiriadó szólt 
„s jó volt almát szedni a fák roskatag ágairól” 
ó, többszemélyű hát izomtanulmány! 
itt tábor van meg 220 volt 
a dugaszban és gerincen nyúlvány 
gondoltam megszököm s a vonat visszavisz 
s lesz nem Perszepolisz de mégis Kairó

maradtam aztán mert „scandalt” kerüljünk 
s mint remete élek itt egy lyukban 
azt remélve három nap egy év 
esztendő kitelt mágusszolgálat 
varázsolni nem kell most már sarutlan 
mehetek utcán és este lábat 
nem kényszerítenek mosni törüljük 
talpunkat inkább egymáson eggyé

s gondolok még fenségem lírára 
kit írmagnak se szórtak erre 
de csontja tört volna, sajnálnám 
s ha szólítanám, néma maradna 
mert ezen a vidéken nincsen bálvány 
a legközelebbi ihlet Radna 
olcsó egyetemista ára 
ismerősöm ha itt telelne

fekete zakó
Perszepoliszból üzenet érkezett.
„Ébredezel gyermekem!”
Tarrega Adelitáját játszom 
ujjúimmal egy üvegen.

Perszepoliszba mennék s nem akarom,
hogy kidobjanak Kairóból. 

A főnök üzente, hogy ő igényesebb.
Halkabban lépjek 
és halkabban írjak 
a válaszára levelet.
Egyébként ne szégyelljem, hogy olyan kék,

ami a fejem fölött van
és ne felejtsem a neveket.
Ezt is üzente.
S hogy merjek, mivel mindent lehet.

Perszepolisz és Kairó között eléggé poros az út 
és sok a kő.
Ingázom: ide-oda.
Most már nevet is adtam nekik,

az egyik kő a forrófejű.
Nem tehet róla, mert süt a nap
és lábat elfelejtettek teremteni neki, hogy elmászhasson,

mint a béka
a dervisek sem varázsoltak a hátára tollakat,
akik a transzjárattal alkonyatonként utaznak arrafelé.
Hátha épp egy kiszáradt béka ő, 
ki lusta volt elmászni?
Szelíd a másik, 
ami felhasadt már 
mert tiltakozni nem tudott 
és árnyékában szárítkozhatnak 
izzadt porszívta lábnyomok, 
így társalogni is van kivel.
Az utasok képét visszalökik a karcok s az olvadt délibáb 
ahonnét folyók csorognak lábamra szüntelen.
Ingázom tovább 
most Perszepoliszból Kairóba 
egy kútig érni legalább 
honnét a menny 
félúton bort küld nekem.

Szerelem ideje, nyár van.
Mikor eljön az ősz, lefogyok akkor, 
leszek rozsdás, megaszott vackor.

Hiába stoppolt délben, nyáron
megy valaki innen Mockbába
hogy egy moszkvics slusszkulcsot dobjon
abba az autóba amely elindul
velem Máréfalva felé
mert nem állnak meg a hargitaiak

a virágágyás olyan mintha rózsákat ültettek volna

Ajándék Párizsból
O, kit Athénből Kleoménidésznek 
vésejével szült meg a tiszta márvány, 
Augusztusé Marcellusza és kegyeltje: 
légy diadalmas!

Meztelen Merkúr, kezedet emelve 
szónokolsz, fölsejlik az antik álom 
istenek képmása jelenben így szólsz: 
tá ti ti tá tá.

Meg ne vesd hát kétezer év előtti 
arcodat, sem ritmusod mely nevedben 
zeng. A művet termeiben szeretve 
őrzi a Louvre.

Jan Sanderssen von Hemessen 
Le jeune Tobie rend la vie 
a son pére
Ha megvakulnál, Jan Sanderssen von Hemesssen képéhez gyere. 
Itt vakot gyógyítanak és angyal is áll a férfi mögött.
Fekete tányérból kenik szemedet.
A szárny olyan kemény, hogy zörög.
Hátulról én fogom fejed, hajam újra kinőtt 
s most hosszú fonatban koronám.
Öreg néne hajol föléd, nem ismerem. Lehet, hogy nagyanyám.
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CSABAI LÁSZLÓ

A v i z i t
-  Hát ezek az amerikánusok, hát 

ezek az amerikánusok!!! Nem elég, 
hogy lepaktálnak a medvével, de még a 
kávénkba is belerondítanak...!

Az aljegyző kifakadására csak egy 
apró biccentéssel reagál Szindbád, az 
újságolvasás közben éppen klubszend
vicsét fogyasztó nyárligeti detektív. A 
am erikaiak a szicíliai invázió miatt 
megszállták a Földközi-tenger nyugati 
felét, s ezzel a tengelyhatalmak szeren
csétlen szövetségeseit elzárták a brazí
liai kávéutánpótlástól -  erre vonatko
zott az iménti kifakadás.

Valóban érezni, hogy a maradék 
babkávéhoz pótkávét vegyítenek, ám 
ez Szindbádot legkevésbé sem zavar
ja. Gyermekkorában nagyanyja csak 
pár kanálnyi Goldberg-Ersatzot vagy 
egy tabletta Franckot te tt a tejesfa
zékba, s rögtön kellemes m alátaillat 
töltötte be a konyhát. S mikor torkán 
végigömlött a karamell simogató édes
sége, be kellett hunynia szemét a bol
dogságtól. „Tényleg. Mi lesz most a 
Franckkal? Átnevezik Hunniának vagy 
TuránnakT’ — töpreng, s közben — élve
zetből -  orra alatt ta rtja  a gőzölgő csé
szét. Nem így az alispán, akinek külön 
csészetartója van. A csészetartó neve: 
Eleonóra. Eleonóráról selyem ingvál- 
la, hím zett köténykéje, piros csizmája 
és platina diadémja alapján azt lehet
ne hinni: állandóan palotásra készül. 
Nappal ennyiből áll a feladata: követi 
a tekintélyes személyeket a biliárdasz
tal körül, s a szájig nyújtja a frissítőt, 
ne kelljen nekik újra, nagy műgond
dal felvenni az ideális te stta rtás t, lö
kőpozíciót. (Az aljegyző néha viccelni 
szokott vele. Például akkor kéri a bar
na lét, mikor épp messzire behajol az 
asztal fölé, hogy -  mondjuk -  a gom
ba mögötti veszélyes szektorból kiüs
sön egy golyót. Ilyenkor Eleonóra is 
mélyen behajol, de még így sem éri el 
a kedves vendég arcát, ezért aztán föl 
kell térdelnie a biliárdasztal egyik ol
dalára -  csúszós a széle az asztalnak 
- , jobb kézzel megkapaszkodnia a tú l
oldalon, ballal nyújtania a csészét, és 
mindezt úgy, hogy ne károsodjon sem 
az asztalhuzat, sem a vendég felöltője. 
Ehhez Eleonórának égbe kell nyomnia 
fenekét, m iáltal óhatatlanul kivillan 
fehérneműje. Ezt a viccet mindenki 
ismeri. Aztán, mikor nagy nehezen -  
még mindig a csészével egyensúlyoz
va -  elindul visszafelé, az aljegyző h ir
telen hátraszökken, és a lány fenekét 
megmarkolva -  s annak ezáltal m int
egy tám asztékot adva -  gálánsán segít 
neki a lekászálódásban. Ez a második 
vicc. Ezt is ismeri mindenki.)

Szindbád rájuk pillant. Elhúzza szá
ját. Ekkor csilingelnek. Valójában nem

is csilingelés az, egy hatalm as kulcs
csomó koccan fémesen. A harangozó 
áll előtte.

-  Az esperes úr kéri a felügyelő urat, 
hogy szíveskedjen felkeresni.

Szindbád végignéz a templomszol
gán. Most is megakad tekintete az em
ber felsőtestének aránytalanságán: 
jobb válla, jobb karja: izmos, fejlett, bal 
válla, bal karja: nyeszlett. „Ez eredendő 
torzszülöttség, vagy azért van, mert a 
jobb félnek nagyobb erőt kell kifejtenie 
haranghúzáskor...?” -  elhatározta rég, 
hogy egyszer megkérdi tőle, de a szána
lom mindig visszatartja.

-  Jól van, már amúgy is készültem, 
hivatalból. Hallottam, mi történt.

A valószínűtlenül nagy, elnagyoltan 
neoromán, de mégis valahogy tetszetős 
téglatemplom előtti, valószínűtlenül kis 
téren emberek hevernek, lézengenek. 
Megpillantván a felügyelőt, szabályos, 
a templomkapu felé lépkedőket végig 
kettős sorban követő alakzatot vesznek 
föl, m intha valami bizarr esküvői szer
ta rtás  részeseivé kívánnának válni. 
Kinyújtott kezükben papírlapok, per
sze nem jókívánságok, se nem pénzes 
borítékok, hanem koldulási engedélyek. 
(Szuhanovics, a polgármester, újabban 
szigorúan ellenőriztet.) Többségükön 
szakadt katonai gönc. Nem mindany- 
nyian rokkant bakák, de a Honvédség 
a Vörös Keresztnek adja a kiselejtezett 
zubbonyokat.

Az esperes a szenteltvíztartó előtt 
várja. Szindbád mindig zavarban van, 
ha egyházival találkozik. Tudja, hogy 
tőle még a püspök sem várna kézcsókot, 
de mégis...

-  íme! Ezt is megértük! Megszent- 
ségtelenítik az Úr hajlékát! Ellopják a 
szegények kenyerét! -  m utat a durván 
feltépett tetejű alamizsnagyűjtő ládá
ra.

Szindbád azonnal felméri a körül
ményeket: a láda korhadt, nem kellett 
nagy erő, hogy kitépjék a facsavarokat, 
és nyilván nem is já rt nagy zajjal. Túl 
sok a sáros cipőnyom, nem érdemesek a 
figyelemre.

-  Mikor és ki fedezte fel?
-  A kegyszerárus. Tíz előtt valamivel.
-  A kilencórás mise úgy fél tízkor ér 

véget. A kivonulók biztos észrevették 
volna a rongálást. 10-15 perc, míg ki
ürül a templom, tehát háromnegyed tíz 
és tíz között történt a bűntény.

-  Én is így spekulálok.
-  Misén kívül a templom, gondolom, 

hol üres, hol nem. Erre nincs rendszer. 
Maga hol volt ekkor?

-  A Régikáptalanban. A harangozó a 
toronyban, a másik szolga a sekrestyé
ben -  nem hallott semmit; a kegyszer
árus pedig épp akkor...

-  Igen, ezt m ár tudom... A kéregetők 
látták, k ijön ki, meg be... Talán vissza 
tudják idézni... Ezen a forgóajtón szo
kás belépni a főhajóba?

-  Igen, bár sokan nem mennek el ad
dig, csak az előtérben lévő térdeplőpa- 
dig.

Szindbád visszahajtja a láda tete
jét, és ő is elmegy oda. Hosszasan né
zi a vastag, gyertyafüsttól kormozódott 
üvegfalon keresztül a ládát. Aztán csa
lódottan sóhajt.

-  Innen nem lehet egyértelműen ki
venni a rongálást, vagyis ha valaki be
jött, és úgy távozott, hogy nem jelentet
te a lopást, az attól még nem feltétlen 
elkövető.

Egymást, majd a földet bámulva to
pognak. A harangozó hirtelen észbe 
kap, hogy státuszán felüli tárgyalásnak 
lett részese, félénken biccent s elsiet.

Szindbád kinéz a templom előtt 
ácsorgókra. Legalább ötvenen van
nak. Az ötven külön kihallgatás, mert 
ha egyszerre teszi fel nekik a kérdést, 
egymást túlharsogva kezdenek el kia
bálni, s egy idő után már a másik ko
rábbi állításait is a sajátjukként adják 
elő. Ismeri az ilyet. Habár lehet, hogy 
már rég ezt tárgyalják. Könnyen le
het, hisz a Korona pincéreihez is elju
tott a hír. Ráadásul minden ágrólsza- 
kadt a lehető legtovább akarja majd 
húzni a kihallgatást, egyrészt, mert 
ilyen izgalmas dolog még nem volt az 
életében, másrészt, mert meghatódik 
attól, hogy egy hivatal komolyan veszi, 
s így aztán minden gondját-baját el
kezdi sorolni...

-  Ki kell hallgatni mindet, más lehe
tőség nincs. Ön már kérdezgette őket?

-  Én nem vagyok nyomozó.
-  Ez igaz -  feleli szárazon Szindbád. 

-  A kapitányságon épp a gyakorlatát 
végzi két tisztiiskolás. Jó feladat lesz 
nekik. Van telefon a sekrestyében?

Az esperes arca megrándul a mél
tánytalanságtól, de uralkodik magán.

-  Persze, jöjjön, felügyelő úr.

Míg a sekrestyébe érnek, a detektív 
végigpörgeti fejében a nyilvántartó 12- 
es rekeszét. Vagy százan jöhetnek szá
mításba. Ha valamelyiket látták az 
adott időpontban, akár nyert ügyük is 
lehet. Csakhogyl Jól tudja: a templom
rablásokat nem a lakóhelyen szokás 
elkövetni. A Bencs téren most ráadá
sul nagyvásár van, tele idegennel. „Ez 
is olyan ügy lesz, mint újabban majd 
mindegyik. Bonyolódik és húzódik... 
pláne két ilyen zöldfülűvel...”

A főkapitányságtól végül nem két 
tisztiiskolást, hanem -  az emberek te
reléséhez -  két csendőrt kér. Nehezen 
kerítenek neki.

*

Délután hatra halad annyira, hogy 
beszámolhat az esperesnek. Az a 
„Régikáptalan”-ba hívatja, mely a püs
pök helyi rezidenciájaként szolgál.

-  Három gyanúsított van. Mind nyár
ligeti.

-  Letartóztatta őket?
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-  Dehogyis! Egyrészt nincs bizonyí
ték... Másrészt ismerem én ezeket, 
alighogy pénzhez jutnak, elkezdik szór
ni... Majd figyeljük, melyik!

-  Jó taktika. Nem kér egy kis dióli
kőrt?

-  Elfogadom.
Ekkor néz szét először az irodában. 

A földön gyönyörű, de kopott perzsasző
nyeg, a plafonon polipkarszerűen teker
gő csillár -  gyertyák vannak benne, de 
látni, hogy üveggyertyák, lángformá
jú  elektromos izzókkal a csúcsukban 
- , a falnál oroszlánlábakon álló, por
ladó, barnuló gerincű könyvekkel tö
mött üvegajtós szekrények, köztük egy
házvezetők életnagyságú festményei. 
Nyilván időrendben. Az íróasztalon né
hány folyóirat. Mögötte kereszt. Kicsi. 
Amekkorákat kórházi ágyak fölé szok
tak  helyezni. A szoba közepén tálaló, 
roskadásig megrakva ételekkel. Az es
peres elkapja tekintetét.

-  A püspök urat vártuk. Eligazítást 
ta rto tt volna, de az utolsó pillanatban 
Esztergomba kellett utaznia. Zaklatott 
időket élünk... De foglaljon helyet, ké
rem, tartson velem, nem csak azért, 
hogy ne menjen kárba a sok étel, szí
vesen látom. így kedélyesebben megbe

szélhetjük a dolgokat. Szóval tényleg jó 
ötlet figyelni őket, habár... Üljön m ár 
le, mire vár!

Szindbád rögtön felfedez egy kuglóf
formából kiöntött fehér juhtúró halmot, 
esküdni merne, hogy kapor és fokhagy
ma is van benne. De a félbehagyott 
mondat megmerevíti.

-  Mit akar ezzel mondani?
-  Mivel?
-  Ezzel a költekezés-figyeléssel.
Az esperes fölemel egy díszes üve

get, mely inkább hasonlít vázához, 
mint kancsóhoz. Tölt mindkettőjüknek. 
Szindbád sosem értette, miért öntik át 
egyesek a likőrgyárak egymással ver
sengve díszített palackjainak a ta rta l
mát egy másik tartóedénybe.

-  Nos... ne fárassza magát. Ne figyel
tesse őket. Nincs mit elkölteniük!

-  Nincs?! Hogyhogy?! Mennyi volt a 
ládában?

-  Valószínűleg egy árva garas sem!
Ettől m ár leül a felügyelő.
-  Ho... hogyan? Hisz azt mondta: ab

ban van a szegények kenyere.
-  Na igen, úgy általánosságban véve 

ez tényleg így van, a szociális misszi
ónkat javarészt a perselypénzből fedez
zük. De tudja, van egy másik persely 
is, a két gyóntatószék között, a Szent 
Antal szobor előtt, a hívek, érthetően, 
oda szokták bedobni az adományt. Ám, 
őszintén szólva, mióta a háború miatt 
kezd így lerongyolódni a nép, oda sem 
sokat dobnak. Öt-tíz pengőt naponta. A 
másikban pedig ma reggel valami egy 
pengő harm incat találtam . Azt kivet
tem. Mennyit vethettek bele azóta? Pár 
fillért talán... Vagy még annyit sem.

-  De hát akkor mire ez az egész...
Az esperes arcán megint átfut a mél

tatlankodás, de megint legyőzi, és siet
ve beszél.

-  Nézze! Ne haragudjon meg rám, 
amiért ezt mondom, de maga ezt talán 
nem is érti. Maga nem templomba járó 
ember. Tudom. Nem hibáztatom ezért,

biztos rossz volt a hittanára, vagy... 
Különben ezért majd a Mindenható előtt 
kell felelnie. A lényeg, hogy nem az a pár 
vacak fillér számít. A szegények kenye
rét majd kikerítjük valahonnan, vannak 
jóindulatú támogatóink azért. Például 
ezt a vacsorát is ingyen kaptuk a Pálfy 
csemegeboltostól. Nagyon örül, mert 
szerzett magának még egy üzlethelyisé
get. Most könnyű olcsón üzlethez jutni. 
Szóval nem a pénzről van itt szó, hanem 
hogy hol történt az egész. Egy temp
lomban! Megbecstelenítették az egyház 
testét, s ezzel megsértették a Teremtőt 
is! Emellett nem lehet elmenni szó nél
kül! Ha nem csapunk nagy csinnadrat
tát, amikor feltörik a perselyt, eluralko
dik a romlásra hajlamosakban a gőg, és

legközelebb az áldozati kelyhet lopják el! 
Aztán meg leköpik az oltáriszentséget! 
Egyesek képesek megtenni! Hisz emlék
szik, mi volt itt a kommün alatt...!

Szindbád arra gondol, hogy a bújto- 
si pedofil utáni kutatást kellett felfüg
gesztenie, de aztán csak legyint magá
ban. És a valóságban is.

-  Az egyházi tulajdon rongálása: 
bűncselekmény. Természetes, hogy el
indítottuk a nyomozást.

Az esperes elégedetten bólint, és 
módszeresen hozzálát a falatozáshoz. 
Rombusz alakú darabokat vág egy pi- 
rítósból, és megkeni valamilyen barna 
pástétommal. (Májkrém? Darált teper
tő?)

A felügyelő csak iszik. Nem várja a 
kínálást, tölt magának. Bár késő dél
után van, a május eleji napfény még szi
laj erővel tör be. Ettől-e vagy az italtól, 
Szindbádnak melege lesz. Kitárja a két 
ablaktáblát. Az illemmel nem törődve 
kiül a párkányra. Lent emberek halad
nak. Sokan. A nagy menet. Némelyiket 
ismeri. Két bankárt, egy gimnáziumi 
latin tanárt, egy fezőrt, egy zsebtolvajt, 
a kórház belgyógyász főorvosát. És bol
tosokat. Az egyik atillában feszít, egy 
öregen gérokk van, de úgy általában 
nincs rajtuk semmi egzotikus. A mó
dosabbak vulkánfíber koffert cipelnek, 
melyeken szállodai címkék díszelegnek, 
a kevésbé tehetősek ágylepedőkből haj
tott batyukat. A gyerekeken a Kossuth 
gimnázium egyenruhája. Egykedvűen 
lépdelnek. Egykedvűek az őket kísérő 
csendőrök is. A templom előtti koldu
sok is. A Korona sarkán lévő teraszon 
(pót)kávézgató dzsentricsemeték is...

Az esperes csak annyira emelkedik 
meg, hogy megpillanthassa, mit figyel 
vendége.

-  Ah. Tehát elkezdődött! A Magyar 
Királyság eltűri, hogy állampolgá
rait, egy másik ország utasításá
ra, egy harm adik országba hurcolják! 
Tulajdonképpen szégyen...

-  Hát az... -  hagyja helyben szára
zon Szindbád.

Az esperes ekkor egy méretes herin- 
get tesz tányérjára. Kettévágja és kive
szi a puhává vált szálkás gerincoszlo
pot. Gondolkodik, hová tehetné, de nem 
talál üres tálkát. Vállat von, feltekeri 
villájára, és lenyeli.

-  Kezdjen m ár hozzá, az ég szerelmé
re, legalább azt a gusztusos sonkát kós
tolja meg -  int késével a detektív felé.

-  Köszönöm, nincs étvágyam...

Pedig a sonka valóban ínycsiklando
zó. Ropogós kérgű, puha, nem túlfüs
tölt belsejű, és felül ujjnyi, remegő a kö- 
vérje. Erre ráesik a napfény, s nem csak 
megcsillan rajta, de el is színezi. Sőt! 
Egy kis szivárvány is képződik rajta. 
Ételen szivárványt még soha nem lá
tott Szindbád. Akár gyönyörködhetne 
is benne, de érzi, hogy ez most nem va
lami boldogító ígéretnek a jele.

K ilomctriK
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SZOCS ISTVÁN
*

Épületes jegyzetek
1. Régieskedő  
újdondászok
Két rajzot és metszetet is láttam 

mostanában a kolozsvári Bánffy-pa- 
lota (ma Művészeti Múzeum) főtéri 
homlokzatáról: a 19. század elején ké
szült ábrázolásokon jól látszik, hogy a 
földszinti helyiségekből ajtók nyílnak, 
négy vagy öt, közvetlenül a térre, még
hozzá az utcai járószint magasságá
ban; ezek tehát boltajtók voltak, vagy
is üzlethelyiségek bejáratai. Amikor 
jó néhány évtizeddel ezelőtt roppant 
tudományos készülettel és szakmai 
szigorral renoválták a palotát, befa
lazták e földszinti bejáratokat, mond
ván, egy főúri barokk épülethez nem 
találnak köznapias „boltajtók”, ront
ják reprezentatív jellegét.

Már nem emlékszem, e fölényes tu
dású műépítészek adtak-e magyará
zatot vagy sem arra a körülményre, 
hogy az udvaron a földszinti körfolyo
só mért van egy méterrel magasab
ban, mint a térre nyíló helyiségek 
padlózata? Viszont -  hatalmas csa
pást mértek a város képzőművészeté
nek közönségkapcsolatára!

Kellemes volt a renoválás előtti föld
szinti kiállítóterem: az ember csak 
úgy belépett az utcáról képek és szob
rok közé, voltak kiállítások is, hogy 
hetek alatt tizenöt-tizennyolcezer lá
togatójuk is összejött.

Manapság, akárcsak a színház, a 
képzőművészet sem dicsekszik a sta
tisztikával. Mert itt a kiállításra kí
vánkozó egy homályos hosszú ka

pualjba kerül, két oldalt meredek 
lépcsőzetek, a távolban egy fehér ud
var, kerthelyiséggel (a hajdani Capitol 
mozi helyén), merre is lehet az a tárlat, 
ami épp őt érdekli? Felkapaszkodik 
az északi oldal lépcsőin, majd ugyan
annyi lépcsőn alászáll egy prózai, ho
mályos átjáróba, végül, ha van még 
kedve, benyit a kiállításra, és már 
restelkedve vissza is vonulna, hogy 
meg ne zavarja a csend és magány 
boltívei alatt meditáló kedves pénz
táros hölgyet, ám az észreveszi és ba
rátságos arckifekezéssel bátorítja. De 
azért az ember igyekszik minél előbb 
távozni, mert minden kedvesség elle
nére az az érzése, hogy zavar.

Ha viszont a kapu alatt egész az 
udvarig hatol, jobb felé kell felkapasz
kodnia a kerengőre, s nem is oly na
gyon messze, a sarokban, egy üvegaj
tón keresztül, megpillantja a másik 
pénztárosnőt; kőbálványként mered 
maga elé, fenséges, de komor gondola
tok tükröződnek rezzenéstelen szem
pillái között. Jegyváltás után megint 
csak lefele kell ereszkedni, alig vár
ja, hogy a terem végén bekanyarod- 
hassék a belső és a legbelső terembe, 
mert nem tudja, hogy a Buddha figye
li vagy sem, de a belső, lanyha vilá- 
gítású termekben is nyugtalan, mert: 
vajon mit gondol az ott, hogy mit csi
nálhat ő itt olyan sokáig, egyedül?

Távozáskor bűntudatot érez a láto
gató, mint egy régi jó detektívregény 
befejezése után, szeretné szorongá
sát feloldani: még ha létezne legalább 
vendégkönyv, amibe bejegyezhetne 
valami magvasat! Ám az többnyire

nincsen. Réges-régen megszüntették, 
mert a látogatók ilyesmiket írtak belé 
A művész feleségének arcképé re hivat
kozva: „Lehet, hogy nem ilyen, mert 
nem tud festeni, de akkor mért ment 
hozzá? Ám lehet, hogy tud festeni és 
ilyen: de akkor miért vette el?”

(Van még a közelben egy ilyen el
lőtt, de tudományosság és szaksze
rűség által megindokolt restaurálás, 
a marosvásárhelyi vártemplomot kö
rülvevő „Sivatagi erőd” -  de az kü
lön oratóriumot érdemel.) A legszo
morúbb az, hogy egy lapos, alattomos 
közhelynek az igaza látszik bebizo- 
nyosulni: „a jó legnagyobb ellensége a 
jobb!” Vagy: „az új nem mindig a job
bik is” stb. S az ember igyekezetében, 
hogy némileg színvonalasabban fejez
ze ki magát, s hogy éreztesse, látott 
ő jobb napokat is, előkotor egy hajdan 
olvasott tételt Chesterton Igazságot! 
(Ortodoxy) című művéből. A hala
dás olyan középfok, amelynek nem ál
lapították meg a felsőfokát. Azért ta
lál ez ide, mert a műrestaurátorok is 
a „mindig újabbakat” elvét vallják, és 
utálják a „folyamatos” múltért nyávo
gó haladásellenes erőket! „A múltat 
be kell vallani”.

*
2. Alomlátás az 
építészet jövőjéről
Éppen erről akartam álmomban 

is cikket írni, hogy hiába a hatalmas 
vasbeton vitorlák, a legmodernebb 
építészet is elmarad modernség dol
gában még egy kis futkározó mezei 
költőnő mögött is, a dolgok bensejének 
vállalása terén!

Sietve érkeztem a szerkesztőség elé, 
amely az álomban a kolozsvári kül- 
monostori út vége felé volt; nagy eme-
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letes ház, az udvar földszintjén sötét, 
üres istállók és kocsiszínek, lógó ajtó
szárnyakkal, az emeleten valaha egy 
temetkezési vállalkozó irodái voltak, 
a szerkesztó'séghez korhadt deszkafo
lyosó vezetett, hiába dörömböltem a 
foltos, barna deszkaajtón, nem nyitot
ták ki, pedig bentről folyamatos be
széd hallatszott ki, majd egyszercsak 
mégis az ajtón belül találtam ma
gam, nagy elképedésemre egy régeb
ben meghalt, idősebb kollégámat lát
tam, aki soha egyetlenegyszer sem 
jutott eszembe, mellette azt a lányát, 
akivel csak egyszer találkoztam, és 
aki öngyilkosként halt meg. Azért lett 
öngyilkos, mert megtudta, hogy ap
ja egy tűzoltóval folytat szerelmi vi
szonyt, anyja meg az égvilágán min
denkivel.

Most azonban nagyon jól nézett ki, 
üde és tiszta testén bő, barackszínű 
selyemruha lebegett, egyik kezében 
egy jegyzetfüzet, másikban zsebtele
fon. Miért nem akarták kinyitni, kér
deztem. Mert „egy anyagot kellett le
adnom a lapomnak”. Miféle lap ez? 
Kereskedelmi, Paprikamorgosz, a he
tedik kerületben, arra fölfele, de ma
ga miért akart mindenáron bejönni, 
hogy úgy verte az ajtót? Cikket kell 
írnom az építészetéről. Nem hiszem, 
mosolygott gyanakodva, jöjjön, kísér
jen el a Leányvárig, közben elmond
hatja, miről szól a cikk, ha egyáltalán 
igaz az egész. Ha nem tudja elmonda
ni, majd meglátja!

Féltem, hogy megint meghal, és az 
oldalán sietni kezdtem a belváros felé. 
Az apja elmaradozott; s a Mócok út
ja túloldalán, a járdán Kozma Mária 
írónőt láttam egy csomó csíki író és 
festő között, gúnyosan nevetgéltek és 
ujjal mutogattak ránk. Ne haragud
jon azokra, az a nő ott közöttük való
ban zseniális!... Én minden zseniális 
nőt diszkóba küldenék, morogta. ... 
Miért?... Mert minden zseni csak ad
dig az, amíg be nem lép a tömegbe és 
vonítani nem kezd és szerepelni, és 
most már mondja vagy nem azt a cik
ket?...

Csak rövid és inkább bizarr és szag
gatott szövegeket szoktam álmodni, 
de ebben az álomban ömlött belőlem 
a szó és már láttam is leírva, mint
ha képernyőn futkároztak volna a so
rok, rövidítve kell összefoglalnom, és 
kihagyva belőle az ismeretlen szava
kat:

A modern építészet az ember ben
sőjét nem tárta fel, csakis léte leg
belső ürességét, ezt fejezi ki a sok si
ma üveg, beton és kerámia felülettel. 
Ablakai nem nyithatóak. A mai költő 
és festő, ha modern, kibontja az agy
kéreg alatti gócok tartalm át is, nincs 
többé tudattalan, és kitárja a rekesz
izom alatti szervek működését, az 
emésztő- és ivarszervekét, nincs sze

mérem, csak benga (?). Az építész, 
ha ugyanilyen modern ak ar lenni, az 
épület falán kívül, gyöngyfüzérszerű- 
en, átlátszó üveg- és m űanyag golyók
ban helyezi el a vécét, a zuhanyt, az 
altestöblítőket, és színes kerám iake
retekben a szeretkezést szolgáló ve
randákat. Az épület belsejében csak 
kam rák, rak tá rak , szolgálati helyi
ségek, lépcsők, felvonók, vezetékek és 
gépészeti aknák  lehetnek, lá th a ta tla 
nok.

A színházépítészetet is m oderni
zálni kell! Vallomásossá! Árnyékszé- 
kek és piszoárok ne csak a színpadon 
legyenek, el kell tü n te tn i színpad és 
nézőtér között a szakadékot, a föld
szinten árnyékszéksorok, zsöllyék- 
kel vegyítve, az előcsarnokban köpő
csészék füzérei, a színházépület falát 
kívülről is piszoárok borítsák...

Ekkor a selyemruhás lány riadtan 
felvisított, és a házfalakra vetülve, 
mint árnyék, sebesen surrant előre. 
Megpróbáltam futva lépést ta rta 
ni vele, de egyszercsak eltűnt a sem
mibe, a sikoltozása még betöltötte az 
utcát: A dramaturgosz! Jön! Jön!

Az álom utolsó jelenetében a Szent 
Mihály-templom sokat emlegetett 
nyugati főbejárata előtt találtam ma
gam a mutogató és ravaszul somoly- 
gó csíkiak gyűrűjében...

3. Az ördög 
kor eogr áfiáj a
Ez az aszimmetria sokat foglalkozta

tott nemcsak álomban, többször írogat
tam már róla. A templomkapu a tám- 
pillérekkel közrefogott falmezőnek nem 
a közepén van, hanem balra húzódva, 
és csúcsívének dísze mintegy tolako- 
dóan hatol a szabályosan elhelyezkedő 
ablak alsó sarka elé. Képzeletgazdag 
művészettörténészek szerint elhúzódó 
építkezés, különböző tervek, naiv mó
dosítások miatt van ez így. Annyira le
zserek, hogy sajnálják azt a néhány 
lépést a mindig zárva tartó déli bejá
ratig, ahol a kapu egészen az osztat bal 
felébe van eltolódva, fenn az ablak meg 
-  középen van! (Egyébként érdekes, kí
vülről nézve a déli kaput, a Mátyás
szobor háta mögül, ez kevésbé feltűnő.) 
Ha fényképeken más középkori temp
lomokat is mutatsz, hasonló eltolódá
sokkal, legyintenek: az más. (Az nem 
pont olyan.)

Egyszer a sajnos oly korán, vagy
is már oly régen elhunyt kiváló fes
tőművész — aki restaurátorként so
kat dolgozott ebben a templomban is, 
a félezer éves falfestménytöredékek 
megmentéséért — elkezdett erről az 
aszimmetriáról mesélni. (És közben 
tettette, hogy tréfálkozik.)

KABDEBÓ TAMÁS

S z a m á r s z ó l a m
Egy férfi, akit Józsefnek hívnak 
Este finom szénával etetett,
S  az ökör, akit Ábelnek neveznek, 
Ugyanabból a szénából evett.
A jászolban vajúdott az asszony 
Aztán megszülte fiúgyermekét 
Szamár, ökör nem kell hogy

virrasszon
A gyermek átalussza majd az éjt

Ám itt a zaj, fölül szárnysuhogás 
A jászol ajtajánál juhászok 
Énekszó, bégetés és bohogás 
Hát akkor én is ráiázok, 
Pirkadattól aranyszőrű vagyok 
Megsimogattak az angyalok.

Tudod, mondta Darkó László, mi
közben egy Aranyos-parti vázlatá
ra rakosgatta fel temperával a színe
ket, az ördög racionális lény, maga az 
abszolút hideg számítás. Ezért min
den megszámlált és megmért dolgon 
hatalma van. Ha valami eltér a sza
bályos számsoroktól és arányoktól, 
zavarba jön és beleveri az orrát az aj
tófélfákba. A középkorban ezt jól tud
ták, és próbálták kijátszani.

Ám azt is hallja az ember, hogy a 
torz végleteket is a sátán hozza lét
re?

Igen, de csak a mi számunkra! O 
maga megmarad a prakticista számí
tásnál!

Igen, megint a Dramaturgosz! Emiatt 
a modernesdit játszó rendező egyfe
lől szereti, akárcsak az örök műkedve
lők, a marionettszerű mozgást: a bábu, 
a gép megelevenedik, mintegy ember
ként mozog. Az ember meg úgy mozog, 
mint a bábu, mint a robot, mint a gép*. 
Másfelől viszont a Dramaturgosz moz
gásművészete a féregszerűség jellegét 
ölti magára: vonaglás, rángás, fetren
gés, riszálódás, csúszás-mászás, de leg
alábbis lötyögés.

Mi a közös a két ellentétes mozgás
formában?

A léleknélküliség. A lelketlenség. A 
gépember lelketlensége, és a féreg lé- 
lektelensége.

Mifelénk azt mondogatták valaha, 
„szegény az ördög, mert nincs lelke”. 
Van, vagy nincs -  a lényege az, hogy a 
más lelkére pályázik: lelketlenné ten
ni a teremtést, az egész létezést.

Egy régi, piszkos játszma -  még 
hogy ez volna az újszerűség?

*Nagy parádékon a díszszázadok gép
emberek gyanánt menetelnek, a páncélos 
harcjárművek fanatikus, óriási rovarok
ra emlékeztetve rajzanak.
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SZ Á N T A I JÁ N O S

A klozettolvasó 
naplójából
9.

Zavartalan reggel. Csend. A szomszéd 
liliputi kakasa sem rikoltozik; ritka alka
lom. Afféle profán kairosz, voilá. Kezemben 
kávé, cigaretta, hónom alatt aprócska 
könyv (Francois Bréda: Boldogok és bo
londok). Irány a sancta claritas szentélye. 
Lenyomom a kilincset. Zárva. Döbbenetem 
tucatszor csobban bele ugyanabba a folyó
ba. A stikli persze az, hogy nem önmaga 
immár, hisz folyása megállt, in mid air. 
Nesze neked, Hérakleitosz! Elképzelhető', 
hogy ebben a helyzetben Te nyugodt lélek
kel kimennél a mirtuszbokrok közé. Mert 
mit néked otthon, a Nagy Egyhez képest. 
De nekem, elemi részecskének, törtnek, 
1/1969-ednek, ha tetszik, aki észre sem 
veszi, amit ébren tesz, ugyanúgy, ahogy 
elfelejti, amit alva, nekem: My home is 
my castle. Erélyesen bekopogok hát. Kis 
csend után kiszól az odabent ülő rejtélyes 
Egy-Én: Jelszó? Orrom kitágul, jól isme
ri e hangot, naná. A vox tudniillik nidor, 
substancia azaz. Egy pillanat, és a folyó 
ismét mozgásba lendül, helyre áll a világ 
rendje. Odahajolok az ajtóhoz, a kávé ki- 
löttyen (lásd még, italáldozat): Tudjuk 
mi, mondom félhangosan, hogy a csend se 
bánja. És Szezám engedelmesen kitárul. 
Elsőre az tölti ki látómezőmet, hogy va
laki ücsörög trónomon, bitorolja porcelán- 
robinzonádom, becsteleníti szent ligete
met. (Egén, a szemmel látás: lép, s ki van 
oly botor, széles mezejére lép. Pedig az orr 
nem csal, igaz, nem is megalomán.) Aztán, 
hogy elmosolyodik, tisztítja képemet, mert 
ilyen infáns mosolya, ilyen Csendes-óceán 
szeme csak egynek van így, en ensamble, 
vagy, bár ezt nem érti, all in one. És már 
mondom is:

Üdvözlégy a szigeten, te, aki a nagy 
Körnek eme pontjáig Francois voltál, a má
sik, aki ugyanaz, tudod, a Vidáman Vijjogó 
Villon, avagy a nebuláris nebuló, esetleg 
önmagad öngerjesztő ősanyja-atyja, netán 
a tanított tantételek tabula rasatora, te- 
remtésterminátor, esztelen (lásd még, bol
dog-bolond) esztétista, a szökevény szavak 
szoft-és-hard-szadista szelindekje, és még so
rolhatnám, te misztikus eroto-mito-Szando- 
kán, belőled indulva, beléd érve, kört magá
ba zárva, az épp alattad locsi-fecsiző pajzán, 
ergo sacralis kerek patak metaforájában tet
ten érve Hérakleitosz cáfolatát, te, aki forgó
szélként (hogy a kör szimpatikus szimbólu
mánál maradjunk) forgatod meg, ki és fel a 
homo latens sapiens szellem-, test- és lélek- 
történetét, Autoküloszként csensz és csen- 
cselsz kedvedre bárki Apollón marhái közül 
és marháival, közben marhára szórakozol a 
sznob szoborparkon (olvasóid antitáborán, 
há’ persze), akik tahó tantaloszi kínokat ki
állva nyúlkálnak egyiptomi, athéni, római, 
konstantinápolyi, prágai, párizsi, londoni, 
és persze klúzs-napokahontaszi-falanszte- 
ri-űri színeiden (amely nekünk, tudjuk mi, 
ugye, paradicsom és pokolbugyor is egy
ben, vagyis részben-egészben).

A nagy mű pedig, folytatom, szorítva 
magamból a szuszt, magától értetődő, áll, 
himalájányi erekcióban, más lények egébe 
szőve-szúrva, persze nem készen, s a gép 
épp ezért forog, rubikoni-wittgensteini ha
táron innen-túlra s vissza, a vaktában va
kációzó valkűri alkotó pedig egy frászt 
pihen. Néz, nem szól semmit. Ide kelle
ne még némi pátosz, suhan át tört-agya
mon, de hát nincs, slussz-passz, kifogyott 
a készlet.

No, hát ennyit a stílusról. Ami, ugye, 
mondod mindjárt -  kiszagoltalak, te kü- 
nikosz kutya —, stilus, vagyis író-eszköz 
(nem szer, az —OH csoport ezegyszer hadd 
lépjen, egyszer, az alattunk örvénylő nagy 
lefolyóba), de vágó is, naná, velőbe, érbe, 
árba, az egész nagy trágyadombot s már- 
nulla-pontból-miszlik agyacskáinkat vi- 
vi-szekálva. De mielőtt elvesznék überem- 
berélet-közepi nagy sötét (tehát világos, 
vécécsészényi-szűk körünkben bár) er
dőnk faábécéjének megint-más-égi szö
vevényében, gyorsan kimondom: mától 
Columbo hadnagy (is) te vagy. Számomra 
legalábbis. Látom, mosolyogsz, abszurd, 
cikornyás Ciceróként ezúttal, de lásd be, 
Szent Ferencem a dagonyában, van némi 
linkelés (na jó, vektor) a kis hadnagy felé. 
Magasságotok, az a nyolcezer-egynéhány 
méter, nagyjából egyezik, mélységetek, a 
Mariana árok, szintén. Hogy ballonka
bátod tőle kaptad-e, vagy ő tőled, ezt ha
gyom máris az extirpált epifízisű (tudjuk 
mi, ugye?) tudósokra, szakértőkre, nálunk 
törtebb törtekre, mert ebben a barlang- 
has-onlatban ők a tuttik, janik, észkom
bájnok, agymenek, zsenitáliák, akik csak 
szaladnak, lábatlan Akhilleuszokként 
önmaguk teknőc-árnya után, s terme
lik nyakra-főre, kezdet-s-vég-nélkül a re
mekmíves exkrementumot, amivel aztán 
egy lucullusi lakoma során egymást etetik 
meg, jó hogy. Az ő szivarja nálad Monkey, 
ám mindkettő emberszabású, túlságosan 
is az. Igaz, neki van haja, és a kutyákat 
is szereti, veled ellentétben, de Ferencem, 
csak ismételni tudom, a körök hol érnek 
elejet-véget. Ami viszont a Módszert, nyo
mozásaitok mikéntjét illeti, nem szimato
lom, nem szimatolhatom a különbséget, 
és nem azért van ez, mert orrtalan va
gyok. Mert nincs. Ugyanaz az orto-, para- 
és metakommunikáció, ugyanaz a bravú
ros, kétségbe- és csapdába ejtő technika 
jellemez mindkettőtöket. Ugyanaz a rejt
ve táró, félreterelve rávezető (el)járást ta
nítjátok peripatetikus iskolátokban, ten
geren innen és túl. A látszat ugyan az, 
hogy ő emberekre, te gondolatokra vadá
szol. De drága emberem, mi az ember, ha 
nem testbe oltott gondolat? Deus in ma- 
china? Csak a forma más. A lényeg, ó, a lé, 
a leves, az ugyanabban a tálban fő. Bólint, 
lehet, hogy csupán azért, hogy örüljek, de 
az is lehet, hogy nem. Minden ügy meg
oldódik, ugye, Hadnagy? Teljes békében 
ülünk a kerek patak fölött. Egy lovat két 
fenékkel, ha tetszik. És, horribile dictu, a 
reggel továbbra is zavartalan. Bár rikol- 
tozni kezd a kakas, aztán beleszólnak a 
rigók, verebek, varjak, egyéb kimondha
tatlan nevű Szárnyasok. Tudjuk mi, szólal 
meg végre, végül. Mindig így van ez, a ku
tya faszába, ha két bolond tört együtt ül. 
Kicsit egészebb az egész.

BOGDÁN LÁSZLÓ 
D arkó Z siga  p o h a ra

Seprődi Kiss Attilának

Darkó Zsiga törzsasztalán, 
vár a rumos pohár.
Tizenhét éve nem iszik, 
ellobbant az a nyár.

Az Őrző tőlünk messzi, távol áll, 
de mégis közel. Hol van a határi 
Az eszmék árnya arcunkra vetül. 
Megyünk az úton. Többen? Egyedül 
vagyok mégis, csak áltatom magam? 
Valaminek már, tudom, vége van. 
Elveszünk. Körénk hull a sivatag. 
Már nem segíthetsz. Nincsenek szavak, 
amelyek arcod onnan visszalopnák, 
foglyául ejtett már az égi ország. 
Tizenhét éve immár, hogy kitűntél 
körünkből. Sokat változott a színtér 
azóta. Tudom nincsen már remény, 
hogy visszatérjél. Elrabolt a fény. 
Csak álmainkban kísértesz. A hangod 
hallom néha és látom még az arcod. 
És kezed, ahogy poharad fogod, 
vagy a szikédet. Az égi vándorok 
betegek-e? Láz veri le őket?
Operálsz-e még? A reménykedőket 
vígasztalod-e? Nők vannak-e ott? 
Milyen neműek az angyalok?
Lehet-e szerelem nélkül élni?
A másvilágon, mondd, szoktál-e félni? 
Mivel kötöd le magad, lidércként 
kerengve Erdély felett, égi fényként? 
Hogy látod ott túl, lesz-e háború? 
Jöhet-e még a derűre ború?
Vagy most már minden változatlanul 
így marad? Szól-e hozzátok az Úr?
És egyáltalán, milyen ott a rendszer? 
Ha kitűnt, mivé változik az ember? 
Sok kérdés, tudom, válaszod várom, 
míg találkozunk a túlvilágon, 
a mennyei Súgás asztalánál.
A poharad, itt, régóta reád vár. 
Helyedre tegnap senki le nem ült. 
Mogorván néztük poharad, s az űrt, 
ami hiányod után ránk maradt.
Mi vagy te most? Kék fény? Szellemalak? 
De akárki vagy, most láthattál minket. 
Hallhattad szavunk, nevetésünket. 
Nélküled, Zsiga, unalmasabb minden. 
Eső seper át most a nyári kerten. 
Összébb húzódunk, ázó magyarok. 
Már nem tart soká. Jövünk. Várjatok!

Tizenhét éve nem iszik, 
vár a rumos pohár,
Darkó Zsiga törzsasztalán, 
lobog egy régi nyár.

2007. szeptember 24.
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X A N T U S BO RÓ K A

Beköltözni egy
cyber-szappanoperába
A lengyel irodalomtörténész és kriti

kus Jerzy Sosnowski debütáló regénye 
nemcsak a szűk szakmai körnek, ha
nem a laikus olvasóknak is nagysze
rű  olvasmányélményt nyújt. A krimi, 
a szerelmi történet és a sci-fi műfaja
it ötvöző írást egy bravúrosan megszer
kesztett narráció fogja át, mely mind
két tábort képes állandó feszültségben 
tartan i. Fantázia és valóság határait 
mossa össze, egymással összeférhetet
len világokat elegyít, és az elbeszélés 
csavarjaival a magát tudatosnak tartó 
olvasót is becsapja. Sosnowski regénye 
egyszerre intellektuális és szórakozta
tó, szellemi kihívást és hihetetlen ka
landokat kínáló írás.

Ha végtelenül lecsupaszítjuk és ba- 
nalizáljuk az Aglaja. Apokrif cselekmé
nyét, körülbelül ezt kapjuk: adott egy 
lengyel értelmiségi, aki megírja egy 
olyan ember történetét, akit az orosz 
kémszolgálat által vezérelt szenvedély- 
cyborg akadályozott meg abban, hogy 
hírneves zongoraművész lehessen: el
csábította, akaratától megfosztott, há
ziasított, passzív férfivá alakította, és 
a kísérlet végrehajtása u tán elhagyta -  
pontosabban visszairányították a bázis
ra. Azonban az összefoglalásból -  ahogy 
itt is látszik -  csupán erőtlen kísérlet 
lesz, mert a Sosnowski-könyv határo
zottan ellenáll mindenfajta egyszerűsí
tő törekvésnek. Például a neveket azért 
kellett elhagynom, mert a regény felépí
tésének köszönhetően legalább két kü
lönböző név szükséges mindenik szerep
lő esetében a helyes beazonosításhoz: az 
Aglaja. Apokrif cím ugyanis két regényt 
rejt magában: A látogatást és A látoga
tás viszonzását. Az utóbbi elbeszélője, a 
lengyeltanár Andrzej A látogatás írója
ként tünteti fel magát. Bevallása sze
rin t regényéhez ihletet egy zongorázni 
tudó alkoholista, Krzys úr adott, akit 
könyvében Adamnak hív, őmaga pedig 
Wojtek néven szerepel. És ebben a név
bőségben az első helyen Adam-Krzys 
cyber-szerelme áll, amelynek/akinek a 
bázison bokaláncot helyeznek a lábára 
Aglaja felirattal, majd Lilkaként kerül 
be Adam életébe, a második történet
ben feltűnő Irena pedig -  az automata 
operátora -  Zofia néven mesél róla.

A regényben rejlő két történet ref
lexív játékot folytat egymással: az el
ső történet a másodikban szereplő 
Andrzej szellemi tulajdonának tek in t
hető (az ő sikerkönyve), azonban köny
vének egyik hőse feltűnik, találkozót 
beszél meg vele, és korrigálja a szerin
te valóságtól eltérő részeket. Az Irena 
által mesélt változat azonban nem írja 
felül az elsőt, csak más szempontból vi

lágítja meg az eddig ismert sztorit: az 
áldozatnak tekinthető Adam-Kryzs né
zőpontját kiegészíti a KGB által kikép
zett, bűnöst megtestesítő Irena néző
pontja. Míg A látogatásban hol Adam, 
hol Andrzej elbeszélésében egy bizarr 
szerelmi történetet ismerhetünk meg, 
addig A látogatás viszonzásában Irena 
nemcsak az ügynökvilág és a techni
ka rejtelmeibe avat be, hanem az ope
rátori munka alatt kialakult, az au
tom ata révén megnyilatkozó második 
életét, személyiségét is feltárja. Irena 
története valóban viszonozza az első 
változat furcsaságát, képtelenségét, 
és néha olyan érzést erősít meg az ol
vasóban, amelyet Andrzej kissé túloz
va így ír le: „Beköltözni egy szappan- 
opera világába hülyének való kaland.” 
Annak ellenére, hogy ez a kijelentés el-

hárításszerűen háromszor is előfordul, 
mégis inkább az ellentéte érvényesül, 
hiszen az elbeszélés által kínált kalan
doknak nemcsak a szereplők nem tud
nak ellenállni, hanem az aktuális ol
vasó is könnyen beleeshet a látszólag 
veszélytelen játék csapdájába.

A két történet hangulata, világa 
szétszálazhatatlan egységet képez, 
mégis Andrzej A látogatás írójaként 
határozottan leszögezi, hogy mi a va
lóság része, és mi az általa létrehozott 
fikcióé. „Jelen esetben nincs összefüggés a 
könyvben szereplő tanári kar és az ál
talam  ismert gimnáziumi tanárok kö
zött. (...) Na jó, Puella valóban létezik. 
De ez minden. A többi mind a képzelet 
szüleménye”-  írja A látogatás viszon
zása elején. Magabiztossága azonban 
fokozatosan megtörik. Hamarosan te 

lefonon keresi egy ismeretlen nő, aki 
megkéri, vigyen el egy küldeményt. 
Egy pizzériába kell mennie, abba az 
utcába, ahol regényének cselekménye 
játszódott. Fowles Mágusát találja ott, 
ugyanazok az oldalak vannak bejelöl
ve, melyeket A látogatás egyik szerep
lője, a CIA-s Sterling jelölt be Adam 
figyelmeztetése céljából. Andrzej szí
vesen belemegy a játékba, és csaló
dott, hogy késik a folytatás. Végül egy 
varsói alvilági negyed egyik bérházá
ba hívja a titokzatos nő, ahol a regény
ben Lilkának nevezett szenvedély-cy- 
borg operátoraként mutatkozik be, és 
saját szemszögéből újrameséli az is
mert történetet. A viszonyok teljesen 
átalakulnak: idáig Andrzej határoz
ta  meg, hogy mi történjék hőseivel, 
és azok hogyan viselkedjenek, most 
regényének szereplője diktál: ő dön
ti el, hogy mi a valóság és mi a kép
zelet szüleménye. Andrzej megütközve 
veszi tudomásul, hogy fikció és való
ság között nincsenek meg azok az éles 
határok, melyek létezésében ezidáig 
hitt. Ha egy történet hőse megelevene
dik, és a saját nézőpontjából újramond
ja az egészet, akkor nem lehet, hogy 
maga az író is csupán a fikció része? 
A sokkoló beszélgetés u tán felhívja ba
rátját, hogy megnyugtassa, épségben 
túlélte a találkozót: „kétségek köze
pette, az egymás szavába vágó belső 
hangok zűrzavarában hallottam  meg 
Jerzy ideges hallóját, úgyhogy monda
nom kellett valamit, ami bizonyosnak 
tűnt. Nem sok ilyen volt. -  Én vagyok 
-  mondtam.” Azonban a sorok közül ki- 
érezzük hangjának önáltató ham issá
gát, olyasvalamibe próbál kapaszkod
ni, amely ugyanúgy bizonytalan, mint 
minden más a regényben: kijelentésé
vel csak azt a sejtésünket erősíti, hogy 
az Aglajában nem létezik semmilyen 
megnyugtató bizonyosság.

A m ár említett intellektuális játék 
nemcsak az elbeszélés szerkezetét fog
ja át, hanem kisebb szinteken is meg
mutatkozik. Nagyon érdekes végigkö
vetni, Sosnowski hogyan játszik el a 
tükrözés technikájával. A szó legszo
rosabb értelmében vett tükrözés Lilka 
lakásában jelenik meg: a fürdőszo
ba ultramodern berendezésével és a 
mennyezetet teljesen beborító tükrei
vel élesen elüt az öregségszaggal átita
tott szobák bútoraitól. Később Lilka és 
Adam együtt nézegetik megsokszoro
zott tükörképüket. A látogatás ban sze
replő Wojtek hasonmása unokatestvé
re, Adam. Wojtek története átfolyik az 
Adaméba: az elhagyott, csalódott értel
miségi férfi sorsa unokatestvéréében 
tükröződik, igaz, hogy képtelenebb, tor
zabb formában. Ez a hasonlóság külső
leg is megvalósul, és m ár akkor szemet 
szúr Wojteknek, amikor a gimnázium 
folyosóján először meglátják egymást: 
„Egy pillanatra olyan benyomásom tá 
madt, m intha a tükörképem masírozott 
volna el előttem: fekete farmer, fekete

> » »  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról 
pulóver, többnapos borosta.” Az elindí
tott tükrözés a második történetben is 
folytatódik, az itt megjelenő' lengyelta
nár Jerzy Wojtekhez és Andrzejhez is 
köthető, de a szövegvilágon is túlm u
ta t ez a szerepló', hiszen kinek nem ju t 
eszébe róla az Aglaja szerzőjének ke
resztneve?

Sosnowski regénye más irodalmi 
szövegekkel is kapcsolatot terem t, ha 
legtöbbször csak utalásszerűén teszi is 
meg. M ár címével az orosz szépiroda
lom egyik szereplőjét, Dosztojevszkij 
A félkegyelmű című regényéből ismert 
Aglaját idézi meg. Sosnowski Aglajája 
ugyan eltér az orosz irodalom azonos 
nevű hús-vér nőjétől, csak egy auto
mata, de mégis lehetővé teszi a sa
játos szerelmi történet kibontakozá
sát. A cím második tagja, az Apokrif 
a klasszikus Aglajához — a m agasiro
dalomhoz — való viszonyt, és az írás 
egészét is értelmezi. A regény a sze
relmi történetek szépirodalmilag nem 
„szakralizált” változatát m utatja be, 
sorsa mégsem a kirekesztés, hanem  a 
lehetségesként való elfogadás kell le
gyen.

Az „apokrif’ írás a Bibliából is ma
gába olvaszt passzusokat. Az első rész
ben az elhagyott Wojtek újraolvassa és 
a maga módján újra is értelmezi a pa
rázna asszony történetét. A második 
rész elején feltüntetett mottó pedig Pál 
apostol rómaiakhoz írt leveléből szár
mazik, és jól jellemzi Adam ellentmon
dásos életét: akaratának  térnyerését 
és teljes elvesztését.

A klasszikusok mellett (az említett 
műveken kívül a lengyel irodalomból 
is csempész be idézeteket) a sci-fiben, 
kalandregényekben já rtas  olvasó felfe
dezhet egy-egy Stanislav Lemtől, Jules 
Verne-tői származó elemet, s ha valaki 
netán nem annyira képzett ilyen téren, 
az se bánkódjon: a könyv végén az író 
hálásan fedi fel és köszöni meg a nagy 
elődöktől kapott ötleteket.

Mi van még az Aglaja. Apokrifben? 
Nemcsak reflexív játék, ravasz irónia, 
irodalmi utalások, képtelen szerel
mi történetek vagy éppen krim iszerű 
kalandok. A regény nagyszerűségé
hez hozzájárul az is, hogy mindezeken 
túlmenően olyan, az emberi létet érin
tő  problémákat is feszeget, m int az 
emberi akarat határai, a test és lélek 
kapcsolata, vagy a „ki vagyok?” baná
lisnak tűnő, de valójában megválaszol
hatatlan  kérdése.

De úgy érzem, most m ár tényleg el 
kell hallgatnom. Az Aglaja. Apokrif 
ugyanis nem végtelen boncolgatásra 
ítéltetett. Olyan könyv inkább, amely 
minden ember számára új ízeket ké
pes adni, s a felfedezéshez csupán kéz
be kell venni és elolvasni.

Jerzy Sosnowski: A glaja. Apok
rif. Európa Kiadó, Budapest, 2006. 
Fordította M ihályi Zsuzsa.

MIKE ÁGNES

Bécsi szelet 3.
Ritkaság azt hallani, hogy vala

ki nem szeret enni. Ha mégis van ilyen 
embernek nevezett élőlény, eléggé ros
sz helyen jár, ha Bécset választja ki- 
kapcsolódása úticéljául. Itt is népszerű 
ugyanis az a tétel, miszerint az eszem- 
iszom nem száraz biológiai szükséglet 
csupán, hanem az öröm forrása. Persze, 
nem mindig lehet a mosoly alapanyaga 
egy bécsi szelet (Wiener Schnitzel), hisz 
mind mennyiségben, mind árban át
lagon felüli, de azért alkalmanként rá 
lehet, rá kell bólintani. Kétségtelenül 
ez a leghíresebb bécsi specialitás, bár 
megjegyzem, a nagy név mögött szerin
tem egy normális rántott hús lappang: 
jó nagy szelet, papírvékony, a palacsin
tasütő méretű tányér 80%-át elfoglalja 
(tehát a látvány pompás), de ízben pont 
olyan, mint édesanyám rántott csirke
melle. Egyszerűen finom! Mindenesetre 
gyakori szóösszetétel a vendéglők étlap
jain, sokan jóllaknak vele (amin nem 
csodálkozom), s erre büszkék is a bécsi 
szakácsok. Hagyományosan krumplisa
látával (Erdäpfelsalat) és citromdarab
kával szolgálják fel, s ilyen felhozatal 
mellé, „Adjuk meg a módját!” alapon ér
demes egy házi félszáraz vörösbort is 
rendelni. Folytatódjék tehát az illatok
ban, ízekben gazdag írás: egészségünk
re, azaz prost!

A bécsi konyha meglehetősen hús
centrikus. Ennek nem csupán a bécsi 
szelet a hírnöke, hanem a lassan in
tézményként kezelendő Würstelstand
is. Minden utcasarkon kolbászt és virs
lit árusítanak, persze nem magányo
san, hanem finom friss kenyérrel s 
nagy adag mustárral. Sült kolbász
tól a füstöltig mindenfélét lehet kapni. 
Vicces jelenség ebben a témában, hogy 
a Frankfurter virslit állítólag Svájcban 
is, Németországban is „Wiener”-nek ne
vezik, csak épp itt nem. S ha már nem
zetközi vonalban mozgunk, érdemes azt 
is megemlíteni, hogy micsoda kebabin- 
vázió van. Hiába, nem csak emberben, 
ételben is sok a török errefelé.

No, de nem kell aggódni, az is talál va
lami finomat, aki netalán vegetáriánus, 
vagy már tele van a disznóságokkal. 
Például ott vannak a tökéletességig fej
lesztett gombócok (Knödel). Levesekben, 
főételekben, desszertekben, különböző 
ízek és szószok társaságában egyaránt 
felbukkannak. Egyenesen csodás a vari
áció, ha például a szilvalekvár és a forró 
vaníliaszósz egy ilyen kis gömbölyűség- 
ben találkozik, de az is élvezetes, amikor 
az itteni túrógombóccal (Topfenknödel) 
ismerkedünk.

S ha már édesszájúaknak kedvez a le
írás, hadd maradjunk egy kicsit a desz- 
szertek világában. Ez az a téma, amiről 
csak szuperlatívuszokban lehet beszél
ni. Lehetetlen vállalkozás a süteménye
ket rangsorolni, hisz kicsit hangulat (és

valljuk be, néha kalória) kérdése, hogy 
épp melyik a kihagyhatatlan variáns. A 
legklasszikusabbak közé tartozik a kug
lóf (Gugelhupf). Ezt sokan ismerhetjük, 
néha házilag is készítjük. Itteni típusai 
közül a márványkuglóf a legnépszerűbb, 
s bevallom, néha nekem is megakad a 
szemem rajta, ha épp egy élelmiszerüz
letben csatangolok (sajnos, nem azért, 
mert akció alatt van). A cukrászdákban 
viszont nem ez AZ a specialitás, amit föl
tétlenül ki kell próbálni. Ott az egyik 
legtökéletesebb sütemény a bécsi almás 
rétes (Apfelstrudel). Fogalmam sincs, 
hogy honnan van ez a titkos recept, de 
az itteni rétes mindenképp viszi a pál
mát, jól eltalálták. Legalább ennyire fi
nom a túrós rétes (Topfenstrudel). Ami 
felveszi velük a versenyt, az a Sacher tor
ta  -  a város leghíresebb édességspecialitá
sa -, amit jómagam is előszeretettel tá r
sítok egy finom kávéval. Franz Sacher, a 
Metternich-ház szakácsgyakornoka már 
1832-ben „kitalálta” a csokoládéból, ba
racklekvárból és csokoládéglazúrból álló 
kalóriabombát, ami annyira híressé és 
közkedveltté vált, hogy ma 12 cukrász 
500-600 darabot süt naponta.

Természetesen az is fontos kérdés, 
hogy hol ehetünk efféle finomságokat. 
A felhozatal nagyon nagy, hisz Bécsben 
egymást követik a jobbnál jobb cukrász
dák. Amit kötelező meglátogatni, az a 
Konditorei Demel. Igaz, hogy a leghí
resebb (aminek vonzata, hogy egyben a 
legdrágább is), de ebben a témában sza
bad egyszer bűnbeesni, s egy ártatlan 
kis sütiért négy eurót fizetni. Külön él
mény, hogy üvegfal választ el a serény 
cukrászoktól, így aktív megfigyelői le
hetünk az édességek megkomponálásá- 
nak. Közben pedig folyhat az asztalkák
nál a csevegés, böngészhetjük az újságot, 
hallgathatjuk az osztrák dialektusokat, 
s koccanhatnak a kávéscsészék. A finom 
süti és a jó hangulat az Aidában is ga
rantált, a különbség annyi, hogy az árak 
alacsonyabbak, vagyis hosszútávon gaz
daságosabb. Egyedüli furcsasága, hogy 
alapszíne reklámban és helyszínen is a 
rózsaszín, s ezzel meg kellett barátkoz
nom. Na dehát édes mindegy, ha például 
egy almás rétes a tét...

Nem lehetne lezárni az ételekről szó
ló sorokat anélkül, hogy a péksütemé
nyekről ne elmélkedjünk. Eddig azt 
hittem, hogy a családunkban sült po
gácsát semmi sem tromfolhatja, de úgy 
látszik, a bécsi pékmesterek igyekeznek 
felvenni a versenyt az otthoni nagyma
mák fánkjaival. A péküzletek, kávé
zók (Der Mann, Anker, Ströck) hatkor 
nyitnak, s folyamatosan sütnek, így ha 
szerencsések vagyunk, még délután is 
meleg kenyeret kapunk. Hogy mi a vá
laszték? Túlzás nélkül legalább 15-20 
féle kenyér, 30-40 féle péksütemény. 
Tökmagostól fahéjasig minden, a határ 
a csillagos ég (enyhe retorikai túlzás
sal). Ilyen paradicsomban már csak a 
mennyiségre kell vigyázni, nehogy Kis 
Jánosokká váljunk.

16



HELIKON

BAKK ÁGNES

Kaméleon: a nagy puzzle
Goda Krisztina harmadik nagyjáték- 

filmje a háttértörténetek és azok háttér- 
történeteinek összefüggő kollázsa. Nem 
kifejezetten amerikai típusú műfajfilm -  
némi keserű szájízt is hagy maga után 
—, az alaptörténet viszont itthoni díszle
tek között meglehetősen eredetinek hat: 
hogyan bonyolódik egy látszólag intelli
gens szépfiú egyre nagyobb kalamajká
ba, és hogyan marad benne?

Azt már Javier Marias is megállapí
totta, hogy bárki élete könnyen leképez
hető az illető napi adag szemetéből. De 
ha valaki körömlakkal megfoltozott lyu
kas harisnyát talál egy kukában és rög
tön azt a következtetést vonja le, hogy az 
adott ruhadarab gazdája egy magányos 
nő, aki nem fél attól, hogy bárki meglát
hatná cipő nélkül, az elhamarkodottan 
ítélhet. Hiszen akkor mégis miért ke
rült a kukába az ominózus lyukas ha
risnya? Ilyen és hasonló logikai összefér
hetetlenségek tarkítják Goda Krisztina 
legújabb játékfilmjét, a Kaméleon című

szélhámos-thrillert. Bár a filmben va
lóban két szimpatikus szélhámosért ag
gódunk, a thrillerek etimológiailag is jól 
ismert jellemzője, a borzongás szinte tel
jességgel hiányzik.

Az állami gondozásban felnevelkedett 
két barát, Gábor és Tibi (Nagy Ervin és 
Trill Zsolt) a gazdag nőkre veti ki háló
ját: multicégek takarítójaként a szeme
tesekben turkálnak és az azokban talált 
minták alapján gondolnak ki különböző 
hódítási stratégiákat. A számító szépfiú, 
Gábor a kukák alapján kiszemelt áldoza
tokból különböző furfanggal pénzt facsar 
ki, de az esküvőn már elfelejt megjelen
ni. Ilyenkor a már-már klisészerű kép 
következik: a kétségbeesett, toporzékoló 
mennyasszony ájuldozik a templom előtt 
-  ezt a poént már sok filmben lelőtték. 
A nagy falat azonban az eltökélt táncos
nő, Hanna (Hámori Gabriella), akivel in
kább fordítva sül el az átvágás: az üldö

ző lesz szerelmes áldozatába, úgy, hogy 
az összes addigi fogadalmát is áthágja. 
És végül ő húzza a rövidebbet. Gábor a 
mondhatni állandó képmutatásra szü
letett, néhol már ellenszenvesen hazu- 
dozó figura, aki elvileg csak azért csal, 
hogy később egy nemes célt megvalósít
hasson: saját házat vásároljon egy nem 
éppen eldugott településen, ahol a vonat 
is megáll, s amelyben Tibivel lakhatnak 
békességben. A film elején a kaméleon 
alakja magabiztosra rajzolt, azonban az 
általa kétségbeesettnek titulált nők iz
zadságszaga az ő malőrjein is megérez
hető: Gábor nem érez rá egyből, mi kell 
egy nőnek, hanem különböző pózok se
gítségével próbálja őket meghódítani. Az 
erőlködés a feltétlen bizonyítási vágyból 
is adódhat, de az már történethitelességi 
szempontból is megkérdőjelezhető, hogy 
honnan származik ez a nagyfokú „ösz- 
tönösség”, tudás és tapasztalat, amit fi
atal kora és hátrányos helyzete ellenére 
felhalmozott. A két gyerekkori pajtás vi

szonya az elején egyértelműen erős kap
csolatnak tűnik: Gábor a cseles hódító, 
sokkal intelligensebb, mint társa, aki
hez azonban annak bármilyen bárgyú- 
sága ellenére ragaszkodik; igaz, foga fe
hérjét is kimutatja.

Ugyanakkor számos kétes-kényes ügy
be és kapcsolatba is belemegy, csakhogy 
az imidzsét pofozgassa és fenntartsa: a 
véletlenül megismert itthoni szappanope
rasztárt ügyesen becsapja és szépen ki is 
használja. A hiú sztárocska szerepe töké
letesen illik Csányi Sándorra. De Gábor 
igazi emberpróbáló ügye az, hogy egy tit
kon homoszexuális ortopéd sztárdoktor
nak udvaroljon és kerüljön vele közeleb
bi kapcsolatba -  bizalmának elnyerése 
céljából - , és így elérhesse, hogy az meg
operálja Hannát. Az ő viszonyuk, valószí
nűleg Kulka János színészi jelenlétének 
köszönhetően, finoman megrajzolt, nin
csenek benne meglepő és hirtelen átmene

tek, hanem centiről centire halad a köze
ledés, a doki pedig sokrétűen játssza ezt a 
látszólag egyszerű szerepet. Nagy Ervin 
végig titkosügynöki alázattal alakít
ja az árva, törtető fiú szerepét. Mindent 
nagyon komolyan vesz, hiányzik belő
le a játszi könnyedség a hihetőség kedvé
ért. Gábor kétségbeesett megalázkodásá
nak pillanatától kezdve egyre mélyebbre 
süllyed, ezáltal figurája szánalmassá vá
lik -  a nézők igazságérzete így elégtételt 
nyerhet. Innentől a göndör szépfiú már 
csak szánalmat ébreszt, hiszen a hiába
való, izzadtságszagú erőlködések ideje 
jött el számára. A pontot az i-n végül ba
rátjának balesete jelenti: férfibarátságuk 
erősségét cáfolja az a momentum, ami
kor Gábor furfangosan megszökik „tesó- 
ja” elől a nehezen összeszedett pénzzel, 
hogy szíve hölgyének operációját kifizes
se. Az utána rohanó Tibit a szeme láttára 
elüti egy autó. O csak nyel egyet a buszon 
és a „szerelem” reményében folytatja út
ját a 7-esen: a hős morális értékei így fel
színre kerülnek.

Persze mindent azért a gyönyörű és a 
hivatásáért eltökélt nőért tesz, akiről ké
sőbb kiderül, hogy nagyobb szélhámos, 
mint az addig annak hitt, tulajdonképpen 
kispályás áldozata. Hámori Gabriellának 
valószínűleg nem kellett erőlködnie a hi
hető alakításért, hiszen színészi játéka a 
végkifejlet pillanatában akár meg is kér
dőjelezhető: mindvégig hiányzik belőle az 
őszintén szerető nő, csak a főszereplő kép
zeli ezt róla. De mire ezt bárki tudatosít
hatná magában, a történet összeáll, pon
tosabban a fonákjára fordul, s a szüzsé 
így válik teljessé.

Goda Krisztina új nagyjátékfilmje 
már a frissen épült, etyeki Korda-film
stúdióban készülhetett. Elsőként forgat
hattak a magyar filmkészítők jövőbe
li stúdiójában, ezért is ünnepelhetjük az 
alkotást.

A forgatókönyvíró, Divinyi Réka va
lószínűleg még az előző játékfilmjei ha
tására az optimista végkifejlet szemszö
géből szőhette meg dramaturgi hálóját, 
ezért a csel, vagyis inkább a hiányosság 
a film végén észlelhető: bár a végső je
lenetet már sok kis előjel „felkonferál
ta”, az utolsó pillanatban mintha nem 
varródott volna el minden szál, ezért 
sok kérdés továbbra is megválaszolatlan 
maradt, mintha csak a végső, mindent 
megoldó, boldogságot ítélő snitt hiányoz
na. Ez a látszólagos véghiány azonban 
az amerikai forgatókönyveket megtaga
dó effektusként is felfogható, hiszen nem 
biztos, hogy a közönségnek mindig hepi- 
endre van szüksége.

Kaméleon, 103 perc, magyar film, 
2008. Rendező: Goda Krisztina.
Forgatókönyvíró: Goda Krisztina,
Divinyi Réka. O peratőr: Babos Tamás, 
Gulyás Buda. Szereplők: Hámori 
Gabriella, László Zsolt, Trill Zsolt, Csányi 
Sándor, Nagy Ervin, Kulka János.
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Kolozsvár első dramaturgja
Nincs új -  még a színházi reflektorfé

nyek alatt sem. Minden színházi újításról 
előbb-utóbb kiderül -  ha a színháztörténe
tet egy kicsit figyelmesebben tanulmányoz
zuk —, hogy az csupán színházi felújítás.

Ma, 2008-ban immár szakmailag el
fogadott tény, hogy a dramaturg átírja, 
meghúzza, kitoldja, megsegíti a keze alá 
adott színművet, függetlenül attól, hogy 
a szerzó' klasszikus, nem klasszikus, kez- 
dó'-e vagy haladó a színjátszás rejtelmes 
és sokszor kiismerhetetlen, de mindig 
meglepetéseket tartogató szférájában. 
Jobbnak mondott és írt színházi körökben 
a színmű: nyersanyag. Azt gyúrja, vágja, 
tépi, szaggatja, toldja a dramaturg olyan 
masszává, amibó'l aztán rendező' a saját 
művészi álmait gyurmálhatja az izgatot
tan figyelő és minden színházi újításért 
lelkesedő' hazai-európai szakma minden 
izgalmas önmegvalósítás iránt nyitott, 
jóindulattal figyeló'-bátorító-pénzelő biz
tatása segítségével.

Ha alaposan belegondolunk színját
szásunk, sajátos, pillanatnyi erdélyi—ma
gyar-román európaiságába, dramaturg
jainknak nemcsak joga, de kötelessége is 
beleavatkoznia és maivá, frissé tenni az 
érdeklődő néző számára Shakespeare-t, 
Victor Hugót, Dürrenmattot, Euripidészt, 
Ibsent, Racine-t és a többieket. És persze 
emígyen, csinosított és modernizált vál
tozatban -  színre és diadalra vinni azo
kat -  önmaguk értékeinek nem mindig 
diszkrét színpadi csomagolásában, a ki
nevelt szakma tapsolása közepette.

Nem mindig volt ez így.
Valamikor régen, az 1960-as években 

— bármilyen furcsán is hangzik a mosta
ni színház iránt érdeklődő nemzedék fü
lének -  a rendezőknek eszébe sem jutott, 
hogy változtassanak a szerző által meg
írt szövegen. A dramaturgokról, a régiek
ről nem is beszélve, hiszen feladatkörük 
kimerült a műsorfüzet-összeállításban, 
netán egy-egy regény színpadra írásá
ban -  de mentesültek a már megírt szö
vegek felülbírálásától-átírásától. Vagyis 
az akkori kultúrhivatalnok beosztásban 
tevékenykedő dramaturgok (irodalmi tit
károk) nem sok kultúrvizet zavartak és 
zavarhattak a színjátszás cenzúrával vé- 
dett-óvott és kordában tartott tavában.

És mégis, ebben az idillikus -  már ti. 
a jóváhagyott színmű szövegét védő-fél
tő szerzője szempontjából idillikus -  szín
házi világban élt Kolozsváron egy bátor 
férfiú, akinek volt véleménye a kortárs 
és klasszikus dramaturgiáról, de nem
csak volt véleménye (olyan sokunknál elő
fordult azokban az években, de bölcsen 
hallgattunk arról), hanem ki is merte azt 
mondani, vállalva az esetleges következ
ményeket. Sőt, a maga szerény módján 
tenni is akart a színművek jobbításáért.

Ez a férfiú Hideg László volt. Régi szín
házi szerep vagy rendezői példányok első 
oldalán még olvasható a lap alján meghú
zódó szerény mondatocska: gépelte Hideg 
László.

Hősünk munkaköre azonban nem me
rült ki abban, hogy színdarabokat gépelt

— mint ahogy az a fentiekből következhet
ne -, ellenkezőleg, Laci bácsi -  ahogy mi, 
fiatal színészek szólítottuk Hideg Lászlót
— színházi tevékenysége sokoldalú, a mű
vészetünk majd’ minden területét átfogó 
hasznos és nélkülözhetetlen tevékenység 
volt.

Például a bérletezés. Micsoda rábeszélő 
képességgel intézte ezt az amúgy nem túl 
hálás munkát! Elhitette a színház iránt 
óvatosan és fenntartásokkal érdeklődő 
nézőkkel, hogy az ígért repertoár zseni
ális, a színészek jók, a színésznők szépek 
is ráadásul, de túl mindeneken, támogat
ni kell a magyar kultúrát.

És így váltak bérlőkké és rendszeres 
színházlátogatókká az alkalmi nézők. 
Igaz, a következő esztendő bérletfelújítá
sakor volt mit hallani szegény Laci bá
csinak egy-egy kevéssé sikerült produk
ció kapcsán, de ő addig győzködött, hogy 
a jogosan vagy jogtalanul háborgó bér
lők újra megkötötték a szerződést. Akik 
végül már úgy beszoktak a színházba, 
hogy megbocsátókká és a színház politi
kai megkötöttségeit és kényszerprodukci
óit is megértő-elnéző művészetpártolók
ká váltak.

De hát ezt csupán zárójelben mondom, 
nem ezért emlékezem én tisztelettel Laci 
bácsira (bár a közönségszervező mun
kája önmagában is megér egy rágondo- 
lást).

A színművek gépelőjét idézem. 
Emlékszem, egy olvasópróbán történt, 
valamikor az 1970-es években. Hazai 
színműre készültünk, ültünk a színház 
próbatermében, nem túl lelkesen a ránk 
váró munkától. Kezdő színészként én va
lamivel nagyobb érdeklődéssel figyeltem 
a próba alakulását, mint idősebb pálya
társaim.

A rendező, ahogy ilyenkor lenni szo
kott, bebeszélte magának, hogy a da
rab kitűnő, játszható stb. Öngerjesztett 
lelkesedéssel kezdte felolvasni a művet. 
Olvasta, olvasta, és egyre jobban elbi
zonytalanodott -  majd megállt hirtelen a 
felolvasásban, tanácstalanul és segélyké
rőén ránk nézett:

-  Gyerekek, itt valami elírás történt... 
más a gépelt szöveg, mint az engedélye
zett darab... nem értem...

Majd hirtelen elhallgatott.
-  Ki gépelte ezt a darabot? -  kérdezte.
Az ügyelő azonnal válaszolt:
-  Laci bácsi.
-  Hívassák ide -  rendelkezett a rende

ző.
Percek múltán megjelent a mindig 

nyugodt, tiszta tekintettel a világba és az 
emberek szemébe néző Laci bácsi.

-  Itt vagyok, tessék parancsolni -  
mondta katonásan. Ha jól emlékszem, 
mielőtt eljegyezte volna magát a művé
szettel, katonatiszt is volt.

-  Nézze, Hideg elvtárs -  így a rendező
— a gépelés eltér az eredeti szövegtől. Ön 
gépelte a darabot, ugye?

-  Igenis -  válaszolt a kérdezett.
-  Hogy lehet az... kezdte a rendező, de 

Laci bácsi félbeszakította:

-  Én javítottam át a darabot -  jelentet
te ki.

A rendező egy pillanatra lebénult. Laci 
bácsi nyugodtan folytatta.

-  Tessék nézni, ez a rész (felvett az asz
talról egy példányt) itt nem elég világos. 
Kihagytam a harmadik jelenet monológ
jából is, mert hosszúnak tűnt nekem... Az 
I. felvonás vége sem színszerű. Például...

A rendező, aki közben többé-kevésbé 
magához tért, ingerülten megszólalt:

-  Nézze, a színmű szövege szent. Azt a 
szerző beleegyezése nélkül nem lehet át
írni, kihúzni. Ki hallott ilyet? Mi, előadók 
is tiszteletben tarjuk, amit a színműíró 
leír.

-  A darab érdekében változtattam a 
szövegen -  így Laci bácsi -, hiszen a szer
ző kezdő. Fogalma sincs arról, mi a szín
ház.

-  De Shakespeare... mondják, azt sem 
gépelte pontosan...

-  Én Shakespeare-t tisztelem -  mond
ta komolyan Laci bácsi -, ha valamit 
mégis kihagytam, nem volt véletlen. 
Igaz, legutóbb két jelenetet összevontam. 
A mai néző számára frissített szöveg
könyv szükséges... A görög klasszikusok 
esetében is...

-  Máskor, kérem, gépeljen pontosan és 
ne avatkozzon színdarabokba -  zárta le a 
beszélgetést sietve rendezőnk.

Laci bácsi akart még valamit monda
ni, de végül szó nélkül kiment a próbate
remből. Becsületére legyen: anélkül távo
zott, hogy bármiféle könnyelmű ígérettel 
elkötelezte volna magát a szövegcentri
kus színjátszásnak.

Sok év telt el azóta.
Úgy 2005-ben (vagy 2006 lehetett?) be

ültem a kolozsvári Magyar Színház egyik 
úgynevezett stúdióeló'adására. Akkor 
már nem voltam tagja a társulatnak. 
Egy görög klasszikust játszott a színház. 
Átírva, átrendezve, átdramaturgálva el- 
annyira, hogy már-már azt hittem: el
néztem a műsort és egy másik produkci
óra ültem be.

És akkor egyszercsak -  úgy tűnt ne
kem -  halkan mellém ül Hideg László, a 
mi Laci bácsink. Nézi, nézi a lemeztele
nített férfiakat, az értelmetlenül vonag- 
ló nőket, az ordítozó-rohangáló színésze
ket, nézi döbbent csodálkozással azt, ami 
Előadás elnevezéssel füstöl, fénylik, majd 
elsötétül a színpad színpadán.

És megszólal halkan, mert tudja, bár
milyen is az Előadás, nem illik azt han
gos szóval zavarni.

-  Való igaz, mindig is makacs híve vol
tam annak, hogy mi, színházak, meg kell 
segítsük az írókat....

-  íme, teljesedett az álma, Laci bácsi 
-  válaszoltam neki én is csendesen -, itt 
láthat egy átjavított görög drámát.

-  Én most is azt mondom -  lehelte 
szenvedélyesen -, ezek után is azt mon
dom: segíteni kell az írókat. Csak...

-  Csak...?
-  Nem ennyire -  suttogta, azzal felállt 

mellőlem és eltűnt valahol a színpad ho
mályában, élő és holt emlékdíszleteim és 
kellékeim közé.

Én pedig -  mi mást tehettem volna? 
Türelmesen vártam az előadás végét.

Illetve a szünetet.
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Üzenet, egykori...
Textus: „Mi a világ nekem, ha nincs hazám?” 

(Vörösmarty). És anélkül, hogy fájdalombajnoksá
got tartanánk, megkockáztatom: Világos, de talán előt
te Nagymajtény vagy még Mohács se vala Trianon. Mégis 
méltán... Méltán érezhette ki-ki ott közvetlenül a maga ha- 
zátlanságát a legmélyebb bugyornak. Ám annak érzetére 
gyanakodni is, nem hogy ráébredni egy jeges-szovjetes haj
nalon, hogy a meghagyott magyar országdarab, jólesőn elti
peg sebesült félhullád közeléből, a Tomorik, Zrínyik, ki-be, 
fel-le, összevissza rohanók, az eltünedező és Barguzinnal 
meggyanúsított Petőfik sebesülésénél nagyobbacska sebe
sülés. Elméletileg és gyakorlatilag. Még mukkanni se lehe
tett pedig azóta öt ébren átvirrasztott évtizedig, miközben 
néha úgy tűnt-tünedezett, hogy ezt bizony reggelig se lehet 
kibírni, elviselni. Hát akkor hogyne ordítana, üvöltene, vo
nítana fel a lélek, ha nem legyőzetés, hanem elárultatás, 
kiszolgáltatás szagát érzi meg. Valahányszor azt megérzi. 
Azt hinnénk, bár érzelmileg tarthatatlan annak helyeslé
se, hogy az országot, a nemzetet, az anyanyelvet, anyakul
túrát hordozó emberállagot időnként (folyton) feldarabolják 
és lekaszabolják, megosszák, még önmagán belül is, meg
hasonlásba kergessék; de nem -  mindig akadnak, akik ép
pen ebben találják meg a számításaikat, ezt szolgálják ki. 
Bach-huszárnál bach-huszárabb, aki tőlem és utódállamok
ban szakadt testvéreimtől merészeli bármilyen ripők reali
tásra hivatkozva elorozni a hazámhoz való bármilyen, va
lamennyi jogomat. Mert Vörösmartynál megkeserítettebb 
vagyok és Petőfinél kozáktiportabb. Már annyi évtizede, 
amennyi alatt a lelkiismeretlenség is hétévenként legalább 
összes sejtjeit kicserélve, bőven találhatott magának egyre 
elegánsabban hazudó utánpótlást. Hogy is mondják divato
san: „retorika”, „diskurzus” -  valamint egyéb ika és kurzus 
és népi, szocialista vagy egyéb jelzős demokrácia. Egy-egy 
kor helyzete bruttó (még egy kedvenc anyamagyar termi
nus technicus) azok arányától függ, akik így s akik másként 
gondolkoznak, tesznek, hisznek, akarnak, alkudoznak, meg 
is alkusznak, avagy dühöngenek. A végtelen, egy ad absur
dum vitt tolerancia jegyében már ezt sem lehet csupán és 
egyszerűen „másként” gondolkodásnak nevezni. Különben 
is oly könnyen járt el a száj (és a kéz) az elmúlt időszakok
ban, minden nemzet, minden ország esetében, hogy elég
gé meggyőzőerejét vesztette, devalválódott és kompromit
tálódott minden afféle, hogy hazaárulás, nemzetvesztés, 
hűtlenség, s a többi, piff-paff-puff!! Mindezek mögött lát
szólagos és valóságos értékskála-módosulások és értékel
mozdulások állnak. Foghíjas jákoblajtorjákon jelmezköl
csönzőből öltözködő (őr)angyalok hozzák-viszik a mutatósán 
előcsomagolt „leiterjakabokat”: már semmi sem világos és 
egyértelmű, hanem mindennek olvasata van. Informániás 
a kor, csak az igazat nem lehet mégse megmondani neki. 
Nem cenzurális okokból, a cenzorok valamennyien temp
lomba járnak megint, mint Galilei korában. Hanem mivel 
nincs: minden van, Coca-Cola ízű prezervatív és magyar 
konszenzus is már, csak semmiről nem lehet biztosan tud
ni, hogy nem ő a „másik”. Milyen szép is volt a suttogva ter
jesztett politikai viccek kora; legalább az egyértelmű volt, 
hogy élvezetük egyértelmű: úgyszólván utolsó egységfron
tunkat jelenti. Hacsekét a Sajóval... Ebben és nem krasz- 
nahorkabüszkevárában nyilvánult meg a legeslegutolsó 
kurucos SAJÓ-SZABADSÁGÜ Olvasta, Svájcban tenge
részeti minisztériumot hoztak létre; micsoda értelmetlen
ség! -  Miért, Magyarországon (Romániában, Szlovákiában, 
Bulgáriában, -iában, iában) is van igazságügy-minisztéri
um (és kulturális minisztérium). IS. Bizony. Az egész vilá
gon fura dolgok történnek. De mit érdekel. Csak az enyém 
fáj. Az a rongyos régi. Amelyik egyetlen, de milyen mara
dandó példányban „támogatta” a Halotti Beszéd kiadását.

LÁSZLÓFFY ALADÁR
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MŰHELYJEGYZETEIM
K ín lód ik  a (hold)VILÁG  
az ég  ten geréb en

Ha a világ kínlódik, ak
kor kínlódunk mi magunk is, 
mert a VILÁG MI MAGUNK 
VAGYUNK, de ezzel együtt azt 
is elismerjük, hogy a világ kín
lódásáért mi magunk vagyunk 
a felelősek. Hiába sajnáljuk ma
gunkat, amíg mi nem változta
tunk, addig mindenképpen saj
nálatra méltók vagyunk. Hiába 
kíséreljük meg SAJNÁLTATNI 
magunkat, mert nincs kivel, 
bár mindinkább hiszi az em
beriség, hogy a földöntúli erők, 
isteni eredetű vagy felsőbb
rendű intelligens erők hatásá
ra még minden jóra fordulhat. 
Fantasztikus FOHÁSZ száll fel 
az emberiség leikéből a FENTI 
erők felé. Segíts magadon, az 
Isten is megsegít -  sugallja az 
örökérvényű tanács, amit mi, 
emberek adunk magunknak, 
csakhogy nem fogadjuk meg ezt 
a jótanácsot. Sokkal inkább hisz 
az emberiség zöme egy új meg
váltásban. A művészetek ebben 
a HIT-ben nagyon felfrissülhet
nek, ismét önmagukra találhat
nak. A másik oldalon hatalmas 
kiábrándultság fékez minden 
erőt, a groteszk iránti megnö
vekedett hajlam tanúskodik er
ről. Hit és hitetlenség viaskodik 
egymással. Ebből alakul ki az 
a hatalmas vívódás, kínlódás, 
ami egész mai életünket meg
határozza.

Hol az egyik, hol a másik ol
dal kerül felszínre, ideig-óráig. 
Ez is elképesztő bizonytalansá
got szül. Nagy az ide-oda kapko
dás: mikor, melyik hangot kell 
megütnöd, mert akkor éppen ezt 
várják el tőled mint művésztől 
az éppen uralomra került tá r
sadalmi hangulat pillanattör
vényei. A művész is tudja, hogy 
egyetlen állandó dolog van a vi
lágon, AZ ÖRÖK VÁLTOZÁS. 
De azt is tudja, hogy az állandó 
VÁLTOGATÁS (nem változás!) 
minden energiát felőröl. Az „új” 
kor parancsszava: úgy öltözzél, 
amilyen az idő, és minden eshe
tőségre gondolva vigyél magad
dal ernyőt is (esernyőt vagy ejtő
ernyőt -  mindegy!).

És aztán az történik a mű
vésszel is, ami a mindennapok 
emberével: rosszul számított, 
nem jól öltözködött, talán meg
fázott, vagy éppenséggel megiz
zadt a hevenyészve kiválasztott 
(zene)ruhában. És az időjárás 
nem is biztosan kiszámítha
tó: kinézel reggel az ablakon, 
és van valamilyen benyomásod 
a kinti időről. Azután kimész, 
leérsz valahová, és közben ki

derül, hogy rosszul számítot
tál, egészen más idő vesz im
már körül. Ha szerencséd van, 
akkor kedvező számodra az idő
járás, ha nincs szerencséd, ak
kor elkönyvelheted, hogy rosz- 
szul prognozáltál. És ez minden 
nap így megy. Már azzal in
dulsz útnak, hogy eleve minden 
másként lesz, mint ahogyan 
azt előre kiszámítottad magad
nak. Sőt azt is tudod, hogy tíz 
eset közül legalább öt előrejelzé
sed nem jön be. Csak az a kelle
metlen, hogy a művészi termé
ket nem tudod olyan könnyen 
váltogatni, mint a ruhádat. És 
még az is közbejön, hogy egyé
nisége szabta(műveid)ruháit 
egyáltalán nem felelnek meg a 
kor- és közízlésnek AZON AZ 
EGY NAPON. A legrosszabb 
az, amikor nem sikerül minden
nap másképpen öltöznöd éppen 
egyéniséged szabta belső törvé
nyeid miatt. így aztán könnyen 
előfordulhat, hogy minden nap 
kontratimpben vagy a napi kö
vetelményt illetően. Régebb mi
nőségnek számított, hogy ha 
valaki kitartott öltözéke (művé
szi stílusa) egyéni volta mellett. 
Méltányolták, sőt becsülték, 
hogy mindig TE VAGY. Tudtak 
téged hova tenni. Meg tudták 
állapítani, hogy milyen irány
ba, hová fejlődsz. Ha szembefor
dultál addigi művészi éneddel, 
ezt is be tudták tájolni maguk
nak az emberek. Ami még ennél 
is fontosabb: TE magad is tud
tad, hogy mit csinálsz, vagyis, 
hogy KI VAGY. De a mai alko
tó -  vagy akár a köznapi ember 
is! -  tudja, hogy KI O? Ha min
den pillanatban változtatásra, 
VÁLTOZÁSRA kényszerül, le- 
het-e még önmaga? Nemcsak a 
művészet, de ezen belül az egyes 
műalkotás belső törvényszerű
ségei is egymásból következtek, 
kiszámíthatóak voltak a hallga
tóság számára is, ha éppen ze
néről volt szó. Manapság afféle 
bűnnek számít a kiszámítha
tóság: AZ, HOGY TUDOM AZ 
ELŐZMÉNYEKBŐL, HOGY 
MI KÖVETKEZIK.

Változtass minden pilla
natban: ez az új törvény, ne 
légy tetten érhető a művésze
tedben sem, mert így nem ke
rülsz bajba. Mit tehet a mű
vész: KÍNLÓDIK A VILÁGGAL 
EGYÜTT.

BOLDOG(ABB) ÚJ ÉVET
KÍVÁNOK
MINDANNYIUNKNAK!

TERÉNYI EDE
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MMR
A z Erdélyi Magyar írók Ligája gála

estje keretében, az E-MIL és az Előretolt 
Helyőrség Szépirodalmi Páholy immár 
hagyományosnak mondható évzáró iro
dalmi fesztiváljának zárómomentuma
ként, decemberben Kolozsváron átadták 
a liga és az Irodalmi Jelen tavalyi díjait. 
A liga Méhes György Nagydíját a fran
ciaországi Jean-Luc Moreau költő, mű
fordító, egyetemi professzor kapta for
dítói munkásságáért és Bánffy Miklós 
£ra(é/y-trilógiájának francia fordítá
sáért. A legtehetségesebb induló szer
zőnek szánt Méhes György Debütdíjat 
Jancsó Noémi vehette át Emotikon című 
kötetéért. Az Irodalmi Jelen prózadíját 
Cserna-Szabó András a Puszibolt című 
kötetéért, a lap költészeti díját Weiner 
Sennyey Tibor A tengerszint feletti ma
gasság meghatározása című könyvéért 
kapta. Az Irodalmi Jelen kritikadíját 
Elek Tibor kapta a folyóirat kritika
rovatának szerkesztéséért és a 2008- 
ban megjelent Magatartások és formák. 
Magyar irodalom Erdélyben tegnap és 
ma című kritika-, tanulmány- és be
szélgetésgyűjteményéért. Az elismeré

seket Orbán János Dénes költő, a liga 
elnöke adta át a díjazottaknak.

A Magyar írószövetség Csikófogat 
című rendezvénysorozatának keretében 
Király Farkas költővel találkozhattak 
az érdekló'dők az írószövetség budapes
ti, Bajza utcai székházában január 7- 
én. A szerzőt Vincze Ferenc kritikus, 
szerkesztő mutatta be, az est moderáto
ra Erős Kinga volt.

B réda Ferenc Boldogok és bolondok 
című kötetét (esszék, AB-ART könyv
kiadó, Pozsony, 2008) mutatták be de
cember 15-én Kolozsváron. A szerzővel 
Farkas Wellmann Endre beszélgetett.

H árom , Székelyudvarhelyen élő fia
tal szerző mutatkozott be a nagykáro
lyi közönségnek december 22-én a helyi 
Szent László Közösségi Házban. Farkas 
Wellmann Évához, Bálint Tamáshoz és 
Murányi Sándor Olivérhez negyedik
ként a nagykárolyi születésű Ármos 
Lóránd csatlakozott. A szerzői „vonós
négyest” Bréda Ferenc költő, kolozsvári 
egyetemi tanár mutatta be. A tréfásan 
Literature Dance Shownak nevezett

rendezvény hajnalig tartó táncmulat
sággal zárult.

Hivatalosan is eldőlt, hogy a 2009- 
es Budapesti Könyvfesztiválon a világ
hírű orosz írónő, Ljudmila Ulickaja lesz 
a díszmeghívott, ő veszi majd át a fesz
tivál nyitónapján a Budapest Nagydíjat. 
Ulickajának ebből az alkalomból új köny
ve is napvilágot lát magyarul, a Magvető 
Kiadó jelenteti meg a Daniel Stein, tol
mács című kötetét, Morcsányi Géza for
dításában. Csehország, Lengyelország, 
Franciaország, Olaszország, Németország, 
Oroszország, Spanyolország, Kanada 
és Kína után idén Románia, a ro
mán könyvkultúra és kortárs iroda
lom lesz a fesztivál díszvendége, a ro
mán könyvkiadók és a román Kulturális 
Minisztérium támogatásával. Az elmúlt 
években Magyarországon bemutatkozó 
országok nagyon sikeresnek ítélték sze
replésüket, a kiadók sok új fordítással 
tisztelték meg a díszvendéget. Még olyan 
távoli országok, mint Kína és Kanada 
bemutatkozását is 50-50 új fordított mű 
segítette.
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Nietzsche
VÍZSZINTES
1. Friedrich Wilhelm Nietzsche 

(1844-1900), német filozófus műve. 15. 
Csillagkép. 16. Utcán idegent meg
állító. 17. Vágó- és szúrófegyver. 18. 
Féljegy! 19. Angol férfinév. 20. Az ar
gon vegyjele. 21. Épületszárny. 22. 
Botond beceneve. 24. Nemzetközi, 
röviden. 25. Alattomos, gálád. 26. 
Jéghatárok! 27. Ebédet elfogyasztó. 29. 
London levegője! 31. A keresett helyre 
jutó. 34. Porció, dózis. 37. Titkon arra 
a helyre pillant. 38. Ellentétes kötő
szó. 40. Amely személy. 41. Mindig ez 
van! 43. Lendület. 44. Kelet, angolul. 
46. Orsóvá határai! 47. Erre a hely
re. 49. Az Etna krátere! 50. Minden 
eledelt a jószágoknak ad. 52. Román 
költő (Octavian). 54. USA-beli nem
zeti parkból való. 57. Szótoldalék. 59. 
Nincs ki mind a négy ...: eszement. 
60. Előtagként kettő(s) a jelenté
se. 62. Álhal. 64. Éneklő szócska. 66. 
Csordultig. 67. Bírósági ügy. 68. Nézd 
csak! 69. Svájci folyó. 71. Gömbfej! 72. 
Állóvízben tenyésző. 73. Karácsonyt 
megelőző kései napszak. 76. Magyar 
matematikus (Pál).

FÜGGŐLEGES
1. Az aszú hazája. 2. Trónoló, ré

gi szóval. 3. Lant. 4. Fertőtlenítőszer. 
5. Cin. 6. Biológiai létezéshez szük
séges körülmény. 7. Ismételt tiltás. 8. 
Egyhangú resti! 9. Oxigénmódosulat. 
10. Disznócomb. 11. Sylvester Stallone 
beceneve. 12. Kettőzve: apró, ropogós 
édesség. 13. Grúz férfinév. 14. ... had
járat, katonai akció volt a II. világhá
borúban. 18. Törvényes viszonyban 
résztvevő személy. 22. Éleget tesz adott 
szavának. 23. Kortyolás. 25. Tejtermék. 
27. Néger néptörzs a Nílus mentén. 28. 
Tűzifa mértéke. 30. Príma áru jelzése. 
32. Elődobó! 33. Arra a helyre magasító. 
35. Elavult hordómérték. 36. Nietzsche 
műve. 39. Naplementekor nyíló virág. 
42. Közteher, illeték. 44. Füstkarikákat 
enged. 45. Fej, franciául. 48.... csillagok 
(Gárdonyi). 50. Kázus. 51. Személyes 
névmás. 53. Azonosak! 55. Motívum. 
56. Érkezését erre a helyre reméli. 58. 
Magyar festő (Oszkár). 61. Orosz női 
név. 63. Remélő. 65. Valutaterület. 67. 
Folyószél. 69. Előtag: ellen. 70. Zavaros 
ser! 72. Fekete tinta. 74. A fordított
ja is igekötő. 75. A tantál vegyjele. 76. 
Tupoljev-gépek jelzése.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 2008/24. 
számában közölt Magyar 
közmondás című rejtvény 
megfejtése: Még a legrosz- 
szabb országúinak is van 
vége. 5*9484 I 0 0 0 0 0 6 5  02
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