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Telefonkönyv,
nemzedékenként
A második világháború utáni korszak hihetetlen ma

gyar nemzedékeket hozott létre. Világszerte. Mert mos
tanában egyre világosabban kibontakozó magyar tudat
struktúrák válnak külön és próbálnak egyesülni. Az 
újak genézise megtörtént az elnyomás malenkij robot
ja szerint, magában a lágerben és megannyi alállomá- 
sán (emigráció, ideiglenes külföldre menekülés és ha
zatérés közben). Ha ezeket a különös nemzedékeket a 
maguk óriás telefonkönyvei szerint tárcsázzuk fel, né
ha egészen más lelkületű, hangulatú, kicsengésű vála
szok érkeznek, mint amit az egésznek a menete eló'ír, el
vár, nyugtázni tud -  nyugtázni szeretne.

A „semmim sem olyan” érzetének gyökere -  mint a 
földben felejtett világháborús srapnelek -  két irányba 
robbanhat: egyrészt a nemzedékek egymás elleni tilta
kozásában és egyes nemzedékek fejleményeinek ellensé
ges indulatában. Van, aki megfér a múlttal, van, aki úgy 
épül rá, mint új elágazás, madárfészek, van, aki csupán 
fagyöngyként.

Márpedig a múlttal való egység az a közös cél, amiért 
dolgozunk: minden, amit megó'rzünk, a múlt továbbépí
tését kéne hogy jelentse. Tagadni, megtagadni, elvetni 
bármit lehet, csak a közös építés gondján belül. A hu
morban feloldódó múlt jellegzetes alapviccei közül még 
itt cseng a fülünkben ama Dévavár- és szocializmus-épí
tés korabeli kapkodás: jaj gyerekek, de hát nem nő elég 
gyorsan a fal! Hogyhogy? Hát építünk, nem bontunk?

Sem a klímaváltozás nem vár, sem a haza. Mind a ket
tőnek folytonos munkásságra, folytonos odafigyelésre 
van szüksége. Mind a kettő irányzékainak kezelésében 
el lehet bukni és ragyogó lépcsőket lehet vágni. A baj ott 
van, hogyha valamelyik cél kevésbé fontossá válik abban 
a telefonkönyvben, amit az új mesterségek, hivatások, 
méltóságok és türelmetlenségek önmaguk számára fel- 
állítnak. Halló, ide egy asztalos kell, de politikai érzék
kel! Halló, ide egy pedagógus kell, de környezet iránti fo
gékonysággal! Halló, ide egy dada, és pap, és prostituált 
kell, egy női Dugovics Titusz, egy egri nő, aki többet elvi
sel, mint egy árva Bethlen Kata.

Mi innen, a múltból már még csak levelező tagjai, in
ternetpiszkáló szenvedélybetegjei sem lehetünk ezeknek 
a jövőbeli telefonkönyveknek. Mégsem úgy van, hogy hát 
csak lapozza őket a szél napozás közben, tengerparti ho
mokot szórva közéjük...

Talán ott leszünk a zizegő lapozásban, ahol valakiket 
valaha valahol felhív a haza, felhív a klímaváltozás, fel
hív a jövő, felhív a szél...
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Beszélgetés Kántor Lajos 
irodalom történésszel

Új tervek ideje
Ezen a héten először fordult elő, hogy 

olyan e-mail üzenetet kaptam, ame
lyet személyesen Kántor Lajos küldött 
számomra, a saját számítógépéről. A 
számítógép rendszeresebb használa
ta tudomásom szerint újdonság az éle
tedben. Általában hogyan viszonyulsz 
a változásokhoz?

A számítógéppel születésnapomon 
lepett meg a családom, és meg kell 
mondanom, nem volt egyértelműen 
kellemes meglepetés. Én a szerkesz
tőségben korábban inkább csak dik- 
tálás révén használtam a számítógé
pet. De ha már megvan a gép, és én 
valamivel többet vagyok itthon, meg
van az a haszna, hogy közvetleneb
bül férhetek hozzá információkhoz, 
gyorsabban jutnak el hozzám az üze
netek. A számítógép tehát elsősorban 
a személyes kapcsolatok intenzíveb
bé tétele miatt fontos számomra, így 
tartom a kapcsolatot azokkal, akik 
távolabb élnek tőlem. És persze az 
internetes információszerzés is fon
tos számomra, ezt most tanulgatom.

Cikket, tanulmányt írni próbáltál 
már számítógépen?

Nem, és nem is tervezem ezt egye
lőre. Ebben a tekintetben, azt hiszem, 
konzervatív vagyok. írógéppel írok, 
van egy kialakult gyakorlatom, és 
ezt nem szívesen változtatnám meg. 
Nem azért, mintha nem tudnék átáll
ni technikailag a számítógépen törté
nő írásra, de számomra fontos, hogy 
vissza tudjam nézni és egymás mellé 
tudjam tenni a szövegváltozatokat. És 
persze szeretem ápolni a régi kapcso
latokat -  az Erikámhoz, az írógépem
hez fűződő kapcsolat pedig már közel 
hatvanéves. De ugyanígy ragaszko
dom az íróasztali lámpához is, amit 
édesapámtól örököltem, és amely las
san múzeumba való.

A számítógépet ezek szerint nem ér
zed radikális változásnak...

Pozitív változásnak érzem, most 
már nem nyomaszt, hanem segítséget 
jelent. Számomra ugyanúgy eszköz, 
mint az autó, amelyet ugyancsak mér
tékkel használok több mint huszonöt 
éve. Nem ülök mindennap autóba, iga
zából csak távolabbi utakra vagy a ka- 
lotaszentkirályi malomba történő ki
ruccanásainkhoz használom. Eszköz 
tehát, és nem cél: nem száguldani aka
rok, és nem végeérhetetlenül írni, mint 
néhány mániákus blogszerző.

Kicsit tágítsuk a kérdést: az életed 
során mikor érezted, hogy nagy, jelen
tős változás történt veled, benned?

Ha végiggondolom, tulajdonkép
pen inkább folyamatnak tekintem az 
egész életemet, és ezt akár az elődök 
életének, életkörülményeinek a foly
tatásaképpen is érthetjük. Az 1940- 
es változást még nyilván nem tuda
tosan éltem meg, bár akkor, 1940-41 
telén fagyott le a fülem -  három és fél 
évesen ugyanis ragaszkodtam hozzá, 
hogy mindig Bocskai-sapkában jár
jak. Az 1944-es változás még mindig 
gyerekként ért, abból már inkább em
lékszem valamire, egyfajta nagy szo
morúságra. Akkor a Éarkas utcá
ban laktunk, édesapám volt az állami 
gimnázium igazgatója, és én az ablak
ból néztem, ahogy a katonák jöttek ki 
a Balassa utcai katonai körzetből, és 
az utolsó csapatrész elvonult a Farkas 
utcán. Később, amikor a Református 
Kollégiumot állami líceummá alakí
tották, tizenegy éves korom táján, az 
is változás volt, de kevésbé érzékel
tem. Ugyanabban az épületben ma
radtunk, a tanári kar nagy része is 
megmaradt, nem hagyott tehát ben
nem nagyon mély nyomot.

Az 1956 utáni letartóztatásokra 
már sokkal élénkebben emlékszem. 
A Szabédi öngyilkosságát ugyancsak 
súlyosan éltem, éltük meg, nekem leg
kedvesebb tanárom volt.

A Korunkhoz kerülésem 1958-1959- 
ben öröm volt, de készültem is rá. Az 
évfolyamunkról egyébként gyakorlati

lag mindenki, aki publikált, aki jelen 
volt már az irodalmi életben, az szer
kesztőségekbe került.

Amit leginkább fordulatként él
tem meg, azt hiszem, 1989 decembere 
volt. December közepétől, a temesvá
ri események elkezdődésekor nagyon 
erősen éreztük a fordulat szelét, és az 
én életemben is nagyon lényeges vál
tozás állhatott volna be. Ezt végül is 
nem akartam -  hogy teljesen elmen
jek politikusnak, vagy hogy ott ma
radjak a politikában, ahová félig-med- 
dig elvittek a decemberi események.

Húsz éve már annak is. Hogy érzed, 
sikerült megvalósítani azóta azokat a 
fontosabb dolgokat, amiket szerettél 
volna?

Bizonyos dolgokat igen. Egy másik 
út talán egy „nemzetközibb” karrier le
hetett volna, érvényesítve, kihasznál
va például azt, hogy már középiskolá
ban angolt tanultam. De igazából nem 
pedáloztam ebben az irányban, és 
nem bánom, mert azt remélem, hogy 
amit tenni próbáltam a saját terüle
temen, a saját írásaimban, az intéz
ményben, a Korunk ban, amelyhez kö
tődtem, az maradandóbb. Ha mondjuk 
Bukarestben lettem volna államtitkár 
vagy miniszterhelyettes vagy diploma
ta, azt mulandóbbnak éreztem volna.

2008 elején úgy döntöttél, hogy nem 
veszel részt tovább a Korunkba/ kap
csolatos napi teendőkben, és átadtad a 
főszerkesztői funkciót. Ez milyen válto
zást jelentett az életedben?

Örvendek annak, ahogy alakultak 
a dolgok, mert úgy érzem, egy normá
lis folyamat zajlott le. Bár többen van
nak, akik hetvenéves koron túl is la-

Kántor Lajos
Irodalomtörténész, kritikus. Kolozsváron született 1937. augusz

tus 7-én. 1959-ben végzett a kolozsvári Bolyai Egyetem Nyelv- és 
Irodalomtudományi Karán, 1979-ben szerezte meg a doktorátust. 1959-től 
a Korunk folyóirat irodalmi szerkesztője, 1963-tól a művészeti rovat veze
tője is. 1973-tól vállalta a Korunk Galéria kiállítássorozatának szervezé
sét. 1990-től a Korunk főszerkesztője, tisztségéről 2008-ban köszönt le.
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pot készítenek (hirtelen Réz Pál esete 
jut eszembe, aki máig is a Holmi fő- 
szerkesztője), én úgy gondolom, hogy 
az embernek különböző tartozásai 
vannak önmagával szemben, a csa
ládjával szemben és az intézménnyel 
szemben is. Önmagával szemben nyil
ván az, hogy ha vannak tervei, akkor 
próbálja azokat megvalósítani addig, 
amíg még fog az agya. A családdal 
kapcsolatos teendők, betegségek mi
att másrészt többet kellene itthon 
lenni. Harmadrészt pedig egy in
tézményt éltetni kell, és nagyon fon
tos, hogy idejében normális átmene
tet biztosítson az ember. Úgy érzem, 
ez nálunk sikerült, és a folyamat lé
nyegében 1989 óta folyik: egyrészt a 
fiatalításra gondolok, az újítás lehe
tőségének megteremtésére, másrészt 
az elődökkel való kapcsolattartásra. 
1989-ben sokkal nagyobb váltásra 
volt szükség, mint most, éppen azért, 
mert most menet közben sikerült ala
kítani a Korunk koncepcióját és ar
culatát. Egy jó állapotban levő lap 
új menetének kialakítását könnyebb 
megtenni, mint ha olyan pillanatban 
kerül erre sor, amikor valamilyen ok 
miatt esetleg romlani kezd a lap hely
zete, vagy amikor a főszerkesztő ne
tán előrehaladott kora folytán alig 
tudna bebaktatni a szerkesztőség
be, és mindent elfelejtene. így viszont 
nyilvánvaló az is, hogy az ember a ta
pasztalatait át tudja adni, tervezés
ben, ötletelésekben részt venni. És 
ami talán fontosabb: a megszerzett 
pozícióknak -  amelyek nem egy sze
mély, hanem egy intézmény pozíciói 
-  a továbbépítése. Meg szokták kér
dezni tőlem, hogy miért kellett átad
ni a főszerkesztést, lévén, hogy nem 
úgy látták rajtam, mintha ne tudnám 
még akár évekig tovább csinálni, de 
én azt gondolom, ez volt a megoldás, 
ami biztosította azt, hogy ne szakad
janak meg a kapcsolatok egyik irány
ban sem -  és itt a személyes kapcso
latokra is gondolok, de a fiataloknak 
a Korunk hoz fűződő kapcsolatára is. 
A legfontosabb, hogy az ember min
dig az adott életkor nyújtotta lehető
ségekhez próbáljon alkalmazkodni, és 
azokon kicsit tágítva élje az életét.

Mi újat hozott az életedbe a 
Kolozsvár Társaság, amelynek jelenleg 
elnöke vagy?

Ez egy olyan fórum, találkozási lehe
tőség, amely jó dolgok születéséhez já
rult hozzá, és jó dolgoknak adhat ke
retet. Történészek (Romsics Ignác, 
Gyarmati György) is tartottak előadást 
a Társaság főtéri székhelyén, de irodal
mi jellegű rendezvényekre is sűrűn sor 
került ott. Vendégül láthattuk Hubay 
Miklóst, Láng Gusztávot köszöntöttük 
hetvenedik születésnapján, Konrád

György is felolvasott nemrég abban a 
teremben. Azt gondolom, egy plusz le
hetőség a többi mellett, hogy izgalmas 
kulturális eseményeket hozzon a város 
életébe, amelyek az eddigieknél széle
sebb közönséget szólítanak meg.

Említetted, hogy a főszerkesztői te
endők átadásával időt is nyertél bizo
nyos tervek megvalósításához -  köny
vek megírásához például. Mik ezek a 
tervek?

Talán azt is mondhatnám, hogy so
ha annyi tervem nem volt, mint mos
tanában. Korábban elkezdtem egy 
könyvet, amelyik a Korunkhoz kap
csolódna, és amely A  Korunk kapui cí
met viselné. Volt már két „kapu-köny
vem”, amelyek személyesebbek voltak 
a korábbiaknál. Ezeket folytatná bizo
nyos értelemben ez a vállalkozás, va
lószínűleg több kötetben. Ebből mint
egy hatvan-nyolcvan oldal készült el 
eddig, de most egy időre félretettem. 
A tervem az, hogy ehhez újraolvas
nám a Korunkot, 1958 decemberétől, 
amióta ott dolgoztam, és hozzáolvas
nám az akkori levelezésanyagot is, 
amely nagyon sok háttérinformáci
ót tartalmaz. Ezzel a foglalatosság
gal eljutottam 1960 elejéig, de nyilván 
rengeteg anyag van, és rengeteg mun
ka ezt feldolgozni. Közbejött néhány 
dolog, ami miatt ezt félretettem. Az 
egyik nem az én könyvem, hanem kö
zösen találtuk ki Laci fiammal, hogy 
új, bővített kiadásban jelentetjük meg 
a Túlélő képek című kötetet. Ennek 
az első kiadása 1989-ben jelent meg. 
Harmincnégy, akkor itt élő erdélyi 
magyar író fényképeit és a fényképek
hez írott szövegeket tartalmazta.

Gondolom, egy ilyen könyvnek 1989- 
ben volt egy sajátos töltete. Ezzel szá
mot próbál vetni az új kiadás?

Teljes mértékben. Döbbenetes most 
újraolvasni a szövegeket és a hozzá
juk kapcsolódó levelezés anyagát. A 
Nórán Kiadónál fog egyébként meg
jelenni a könyv 2009 könyvhetére. Az 
első kiadás megjelenésekor teljesen el
sikkadt, hiszen 1989 decemberére ké
szült el. A romániai diktatúrának di- 
rektebb, az adott körülmények között 
lehetségesnek (vagy helyenként már- 
már lehetetlennek) ítélt kritikája szá
momra nehezen elképzelhető, nagyon 
fontos, hogy ezek az írások akkor így 
elkészültek. A megjelenés nagyon kö
zel esett a decemberi eseményekhez, 
így nem is tudni, hogy az illetékesek 
felfigyeltek-e rá, tudtak-e róla egyál
talán. „Megúszta” tehát a kötet, de 
ugyanakkor egy erősen „forradalmi” 
térbe került, amelyben már minden
ki másra figyelt. Húsz év múltán, úgy 
érzem, érdemes kiadni, így a szöve

gek eljutnak az olvasóhoz. A harminc
négyből tizennégyen nem élnek már, 
de a leveleik megvannak: Méliusz 
József, Domokos Géza levelei is. És 
persze a ma élőké is, Pusztai Jánostól 
Ferenczes Istvánig. A húsz „túlélőtől” 
újabb szövegeket is kértünk a kötet
be, s ezek nagyrésze már megvan, né
hány kitűnő szöveg született ebből: 
vers, próza, esszé.

Nagyon érdekes -  és ezt többen el
mondják -, hogy mennyire nehéz attól 
a múlttól szabadulni. Az egyik legszó
kimondóbb szöveg ebben a tekintetben 
az Egyed Péteré, Lángoló labodák cí
men: arról az időről szól, amikor azok 
a képek készültek, egy hosszabb pró
zai szöveg arról, hogy mennyire meg
határozóak azok az élmények. Nem 
egy nosztalgikus antológia lesz ez te
hát, hanem annak a korszaknak és a 
rákövetkezőknek egyfajta tükre, azo
kon keresztül, akik akkor itt éltek.

A másik terved, úgy tudom, Csíki 
Lászlóval kapcsolatos.

Nemrég néztem utána: a kalota
szegi kapcsolat, illetve a kalotaszent- 
királyi régi vízimalomhoz fűződő vi
szony is már több mint huszonöt éves. 
Ezt a malmot először „írói” használat
ba, városi tulajdonosként, Csiki Laci 
vette, és az ő családja használta rövid 
ideig, amíg ki nem költöztek, és akkor 
el kellett adniuk. Ez a malom-történet 
hozzám rendkívül közel áll, ráadásul 
rengeteg irodalmi vonatkozása is van. 
Itt, csak hogy két végletet mondjak, 
Csurka Istvántól Poszler Györgyig so
kan megfordultak nálunk. De annak 
idején ott készült az Igaz Szónak az a 
humor-összeállítása, amit Csiki Laci 
Panek Zoltánnal szerkesztett. Az én 
Mennyei kapu című könyvem részben 
ehhez a malomtörténethez is kapcso
lódik. Csiki Lacival nagyon régről is
mertük egymást, negyven év annak 
is az is, 1968-ban még meglehetősen 
éles vitákkal kezdődött ez a viszony, 
utána viszont, nem utolsósorban a 
malomnak köszönhetően nagyon kö
zel kerültünk egymáshoz. Engem na
gyon megdöbbentett az ő halála 2008 
őszén, és az a régi ötlet, amiről még 
vele is beszéltünk, újra körvonalazód
ni kezdett bennem — az volt az elkép
zelésünk, hogy csinálunk egy közös 
malomkötetet. O egyébként já rt ott 
a Magyarországra költözése után is, 
és írt a Kalotaszentkirályhoz fűződő 
kapcsolatáról. Leveleztünk is a ma
lomról, a levelekbő, be fog kerülni né
hány a tervezett kötetbe.

Műfajilag hogy néz majd ki?

Én szeretem ezt a műfajt, és azt re
mélem, ez leginkább az én műfajom
> > > > >  folytatás a 4. oldalon
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» » >  folytatás a3. oldalról

-  ahol kapcsolódik az irodalomtörté
neti megközelítés a személyes kap
csolatok megelevenítésével. Ez egy 
szabad műfaj, esszészerű, dokumen
tumokkal kiegészítve. Beépülnek 
majd a Csiki Laci Korunk ban közölt 
dolgai és a levelek, beépülnek azok 
az írások, amiket én írtam róla an
nak idején. Ezekből is sok van. Amit 
felölel, az szinte monografikus meg
közelítése az életművének, és nagyon 
sok mindent mond el a negyven év
ről is. Ha igaz, az lesz a címe, hogy 
Barátom a malomban.

Személyes meglepetések ezek sze
rint biztosan lesznek benne, már csak 
az előkerült dokumentumok miatt is. 
Irodalomtörténeti meglepetést oko
zott-e neked ez az anyagi

Én meg voltam győződve, és évek 
óta mondom, hogy Csiki sokkal jelen
tősebb írója a kortárs irodalomnak, 
mint amennyire az a köztudatban 
él. Kapott díjakat -  József Attila-dí- 
jat például - , általában jó volt a ma
gyarországi elismertsége, de mint
hogy nem csatlakozott semmilyen 
csoporthoz sem, így beló'le nem lett 
zászlóvivő, pedig semmivel sem rosz- 
szabb író, mint azok, akik esetleg a 
média figyelmének előterében van
nak. Arra jöttem rá most újraolvas
va a munkáit, hogy jobb költő, mint 
amilyennek gondoltam. Prózaíróként, 
drámaíróként régóta kiválónak ta r
tottam. Azon kívül nagyon jók az 
esszéi is. Terjedelmében is nagy, je
lentős életműről van szó. Senkinek 
nem volt olyan normális a kapcsola
ta az itthon maradottakkal, mint ne
ki, ugyanakkor mindig a teljes ma
gyar irodalomban való jelenlétben 
gondolkodott, miközben határozot
tan vállalta az erdélyiségét is. Ez na
gyon rokonszenves az ő esetében. A 
Titkos fegyverek, A céda nyúl egyér
telműen az első vonalba tartoznak, 
és én az utolsó regényét, az Ajakírt is 
ide sorolnám, bár az talán nem telje
sen egyenletes, annak ellenére, hogy 
világirodalmi szintű dolgok vannak 
benne. A groteszknek és a realista 
leírásnak az izgalmas keveredése, és 
a politikai történések egyfajta átmi
nősített beírása a könyvbe nagy vál
lalkozássá teszik.

Volt képzőművészeti tárgyú vállal
kozásod 2008-ban is, és úgy tudom, 
egy újabbra is készülsz 2009-ben.

A  harmadik könyv, amelyik az 
Erdélyi képtár. Barcsaytól Vinczeffyig 
munkacímet viseli, nyilvánvalóan össze
függ -  mint ahogy az én képzőmű
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vészeihez vezető kalandom is — a 
Korunkkal. Az egész úgy kezdődött 
ugyanis, hogy szerkesztői feladatként 
rám osztották a Korunk képanyagá
nak a szerkesztését 1962-1963 tá
ján. Ebből született később a Korunk 
Galéria, amelyiknek a történetét ta
valy a Közösség és művészet című al
bumban foglaltuk össze. Egy szakasz 
méltó lezárását jelentette minden
képp a Bánffy-palotában rendezett 
kiállítás is, ahol a könyvet bemutat
tuk. A Galéria kiállításain túlmenő
en, miután az ember belekerült a kép
zőművészeti élet közegébe, ez egyfajta 
közszereplést is jelentett (nagyobb ki
állítások megnyitását például), de 
igazából a műtermeknek, műhelyek
nek a megismerése és rendszeres lá
togatása volt a fontos. így, teljesen au
todidakta módon alakult tehát az én 
képzőművészethez fűződő viszonyom, 
persze rengeteg dolgot olvastam hoz
zá, de ezt a „mesterséget” végül is a 
műtermekben tanultam. A kiállítás
rendezést olyanoktól lestem el, mint 
Fülöp Antal Andor, aki annak ide
jén a Kolozs megyei kiállítások szer
vezője volt, és nagy gyakorlata volt 
benne. Az első időkben nagyon támo
gatta a Korunk Galériát is. Azt gon
dolom, hogy egyfajta affinitás szük
séges ehhez, nagy gyakorlat, és főleg 
egy csomó emberrel való beszélge
tés. Gyakran jártam  Nagy Alberthez, 
sokszor találkoztam Barcsay Jenővel, 
aki az egyik leghíresebb tanára volt 
a képzőművészetnek. De sokat beszél
gettem Nagy Imrével vagy a már em
lített Fülöp Antal Andorral, Balázs 
Péterrel is. És persze a fiatalokkal. 
Rengeteget dolgoztunk együtt Deák 
Ferenccel, nagyon jó barátság alakult 
ki Cseh Gusztávval, Baász Imrével, 
akik egy-egy periódusban meghatá
rozói voltak az erdélyi magyar képző- 
művészeti életnek, vagy a képzőmű
vészet egy-egy ágának. Most ezt az 
anyagot rendezgetem, nagyon gazdag 
ez is, van miből válogatni egy kötetre 
valót. Számomra ez egy szép történet, 
és hálás vagyok ezért is a Korunknak: 
a képzőművészettel és a képzőművé
szekkel való szoros kapcsolatom nagy 
öröm számomra, és ezt végül is a szer
kesztőségnek köszönhetem.

Az ilyesfajta összegzések min
dig egyfajta kommunikációs helyze
tet is létrehoznak, erre szeretnék rá
kérdezni. Az elmúlt évben például a 
Szilágyi Domokos-emlékkönyvnek, A 
költő életeinek készítetted el egy új, 
bővített kiadását. 2008 őszén folyó
irat- és könyvszerkesztői képzést kez
deményeztél a Korunk Akadémia 
keretén belül. Milyen szembesülni a fi
atalabbak Szilágyi Domokos-képével

vagy lapszerkesztésről alkotott kon
cepciójával?

Nagyon fontos dolog, hogy legyen 
folytonosság ebben is. Ebben a tekin
tetben, azt gondolom, folytatni kell 
azoknak az örökségét, akikét lehet. 
És itt megemlíteném azért Balogh 
Edgárt, akivel nekem nagyon sok vi
tám volt -  talán nekem volt a leg
több vitám. Például 1968-ban a szer
kesztőségben, vagy utazás közben, a 
Korunk autójában. „Ezt ti lőttétek el” 
-  mondtam neki többször is. Sok vi
tám volt vele tehát, de egyet el kell 
ismerni: minden konzervativizmusa 
meg egyoldalúsága, „szocializmus” 
melletti elkötelezettsége ellenére 
volt benne a magyar kultúrának egy 
olyasfajta folytonosságtudata, ami 
figyelemre méltó, és amit szerkesz
tőként is próbált érvényesíteni. Az, 
ahogy tanított a szerkesztői példájá
val vagy ellenpéldájával, az alakítot
ta az embert. Én szerkesztőként tőle 
tanultam a legtöbbet -  abból is, amit 
ő szélsőségesen csinált. Úgy, ahogy 
emberileg, szakmailag Szabédi jelen
tett nekem legtöbbet, szerkesztőként 
Balogh Edgár jelentett sokat.

Az ember fölhalmoz bizonyos ta
pasztalatokat, és fontos, hogy a kö
vetkező nemzedékek valamit megis
merhessenek ebből. Akár úgy, hogy 
ők bizonyos dogokat nem fogadnak 
el belőle. Az embernek kell annyi 
korkritikával is rendelkeznie, hogy 
azt mondja, ez egy természetes dolog. 
A kiegészült újrakiadások is tanul
ságosak nyilván, tudatosítani a meg
kér dőjelezhetetlennek vélt értékek 
iránti újabb magatartásokat, és itt 
mindenekelőtt Szilágyi Domokosra 
gondolok természetesen, de ugyanúgy 
Szabédi Lászlóra is.

A Korunk Akadémia folyóirat- és 
könyvszerkesztői képzése, úgy érzem, 
sikeres dolog, persze az ilyesminek 
hosszú távon látszik igazán az ered
ménye. Nyilván nemcsak engem hall
gat az a tizenhat fiatal, aki eljár ezek
re a találkozásokra, hanem Dávid 
Gyulát is, vagy a magyarországi meg
hívottakat: Mészáros Sándort, Fűzi 
Lászlót és másokat. Ez azért is na
gyon fontos, mert a mai körülmények 
között gyakori, hogy felkészületlenül, 
vagy akár felelőtlenül szerkesztenek 
magyarországi vagy itteni műhelyek
ben. Merem állítani, hogy nálunk volt 
és mindmáig van néhány szakember, 
aki igényesen végzi a munkáját ki
adóknál és lapoknál, és a Korunk is 
a szerkesztés igényességével figyelte
tett fel magára, nemcsak ma, hanem 
már a hetvenes években is.

BALÁZS IMRE JÓZSEF
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Jegyzet
Nyomában Cenk,
avagy
Pont-Atlantisz
a mélyben
Persze, persze, a címben hivatkozott 

verssorok nem pontosak, azonban az aláb
biakban éppen a poníaí/anságról van szó: 
ugyanis „a Cenk alatti város”, azaz Brassó, 
több más egyéb között, a költői pontatlan
ságok fővárosa is. És a pontatlanságokra 
nem az a jellemzó', hogy le- vagy elmerül
nek, mint Atlantisz, hanem felmerülnek, 
kiütköznek, napfényre kerülnek (és milyen 
érdekes, az alább említendő könyvek egyi
kében éppen e sorokra esik a tekintetem: 
Erdélyország, tenger alja, melyről rég le
folyt az ár*, hanem hajlamosak a túlélésre 
és az önnemzés útján való, nem ivari sza
porodásra.

Például Brassó neve és kissé tágabb 
földrajzi környezete: sok nyelv-ész kapásból 
állítja, hogy bizonyára szláv eredetű s va
lamely bogyóféleséget jelentene, néhányan 
meg a óara-su-ból magyarázzák, ez vala
milyen török nyelven azt jelentené, hogy 
fényes víz, szemben a bánsági Krassó-val, 
amely mint kara-su -  fekete vizet jelent, 
előbbiből jönne nemcsak a Brassó, hanem 
a Barca-patak s egyáltalán a Barcaság ne
ve. S földrajzilag külön érdekesség, hogy 
amíg egyrészről a tiszántúli Hortobágyon 
is van (volt?) egy Brassó-ér nevű vízfolyás, 
addig másrészről Brassótól kissé észak
nyugatra folyik egy Hortobágy nevű fo
lyócska! Avagy, a szászok műveltebbjei 
által oly szívesen használt latin neve a vá
rosnak: Corona. Ez a címe Meschendörfer 
Brassó-regényének is. Ezt a régi szász 
lakta vidéknek Királyföld nevével hozzák 
kapcsolatba, holott arról van szó, hogy a 
daru(madár) éppen úgy, mint a gém, az őr
ködés, a figyelés, a leselkedés jelképe volt, 
egy „daruvár” nevezetű erőd tehát őrvár 
volt, és a daru németül Krane, amiből ép
pen olyan könnyen lehet egy kis ambició
zus tudákosság által Corona, mint ahogy 
Kronosz száműzött görög isten nevéből 
Grönland.

Avagy, éppen Brassó tövében, a Cenk 
hegyével átellenesen ott van a Bolgárszeg, 
a város régi román negyede. Eme bolgárok 
azonban valószínűleg nem is szlávok vol
tak, hanem egy bolgár-török törzs, a bu- 
lák (blaccus) maradványai. Mindezt és még 
sokkal többet is éppen egy brassói, nemrég 
elhunyt ismerősömtől tudom, Hajós József 
filozófiatörténésztől, aki a filológiai pon
tosság megszállottja volt (tulajdonképpen 
mániákusát akartam írni, de nehogy sér
tőnek hasson, így mondom: a pontosság 
engesztelhetetlen szigorúságú bajnoka).

Azt persze akárkitől hallhattam, hogy 
az újkori iparművészet Európa-szerte meg
becsült áruja, a „brassói szőnyeg” ugyan
csak nem brassói volt, hanem perzsa, amit 
török kereskedők vittek a szász városba, s 
onnét továbbították Európába.

És a tárgyhoz közeledvén, egy nagy hí
rű irodalmi pontatlanság: az említett 
Corona című regényt Kós Károly fordítot

ta, szépen és hűen. És mégis egyszer csak 
felakad az olvasó szeme, mert a brassói sö
tét éjszakában a Fekete-templom falán egy 
párduc kúszik lefele!

... Ugyanis a Panther bizonyos „tájdiva
tos” szóhasználatban nemcsak párducot, 
hanem repkényt is jelent.

ÉS MOST DRÁMAI HIRTELEN
SÉGGEL TÉRJÜNK A LÉNYEGRE!

A nemrégiben elenyészett 2008. esz
tendőben megjelent egy szép kis kötet: 
101 vers Brassóról." Tartalmazza többek 
közt Leopold Maximilian Moltke neveze
tes költeményét 1846-ból, az Erdély-dalt. 
A pontatlanság egyáltalán nem az, hogy 
Brassó még nem Erdélyország és hogy 
Moltke lengyelországi, inkább abban lát
ni a problémát, hogy a vers alján ez olvas
ható: Balogh András fordítása. És ez csu
pán azért baj, mert e költeményt nem is 
Balogh Andris, hanem Ritoók János for
dította, aki Kettős tükör című, valóban hé
zagpótló művében a 30. oldalon egy régi 
szász politikus humanizmusáról és emberi 
tisztaságáról szólva írja, hogy ez a tiszta
ság a lengyelországi Kostrzynból szárma
zó és Brassóban új hazájára lelő Leopold 
Maximilian Moltke versében is hangot kap 
óhajként: „Erdélyországban”, az „áldás
földjén” e tájak „minden gyermekét egyet
értés fogja át”. Ez az 1846-ban született 
Erdély-dal később... a szászok népi him
nuszává vált, s érdemes itt teljes szövegét 
idéznünk (MAGYARUL E SOROK „írójá
nak FORDÍTÁSÁBAN”.) Kiemelés tőlem, 
de csak a harmadik strófát idézem: 

Erdélyország, türelem-föld, 
minden hitnek tábora!
Óvd meg hosszú századokon át 
fiaidnak szabadságjogát, 
s légy a tiszta szó hona.
Hát ez az óhaj ugyan nem jött be, most 

nem erről van szó, hanem egy olyan pon
tatlanságról, amely -  nem először esett 
meg.

Ugyanis ilyen elírások keletkezhetnek 
szerkesztő, szedő, korrektor fáradtságából, 
vagy félreértéséből, és amint mondják, 
hogy „egy tanú nem tanú”, ugyanúgy még 
egy hiba sem olyan nagy galiba. Néha-néha 
a jó öreg Homérosz is alszik, sőt akár hor
kol is, mint a százforintos csikó, satöbbi. 
Azonban éppen tizennégy évvel előbb, egy 
Telepes népség"' című szász olvasókönyv
ben a 85. oldalon megint csak olvasható e 
vers, szóról szóra így, a fordító neve pedig 
a 307. oldalon megtalálható, alulról a 3- 
4. sorban: Erdély-dal (Siebenbürgenlied), 
fordította Balogh András. (Ezt az aláírást 
nem az én sastekintetem, hanem Ritoók 
özvegye vette észre, Emma asszony, ő fi
gyelmeztetett, ő különben egy életen át jó 
szemű, lelkiismeretes korrektorként mű
ködött közre számtalan itteni kiadvány 
megjelenésénél.)

Mérlegelve az esetet, számomra világos
nak tűnik, hogy ennek a megismételt pon
tatlanságnak az oka nem Balogh András 
műfordítói becsvágya, nem ő tulajdonítot
ta el az akkor -  1994-ben -  már 13 éve ha
lott kollegája szellemi termékét, hanem a 
Telepes népségé ben merült fel a pontatlan- 
tisz, szerkesztői lazasággal, iszappal és hí
nárral borítva. Balogh Andrással szem
ben viszont annyit lehet szóvá tenni, hogy 
újabb tizenhárom év alatt sem talált módot 
az „elhatárolódásra”1 így aztán a 101 vers 
Brassóról szerkesztői, a különben mindig 
oly alapos Jancsik Pál és Krajnik-Nagy

Károly zavartalan lélekkel vehették át ezt 
az ilyenformán már súlyossá vált hibát.

Rosszindulatot, rosszhiszeműséget azon
ban a Telepes népség összeállítójánál, 
Hajdú Farkas-Zoltánnál sem tételezek fel, 
csupán trehányságot. Miután kötetében a 
Ritoók-fordítást több Balogh András-fordí- 
tás előzi meg és követi, a tartalomjegyzék
ben az elírás „kézenfekvő” volt. Csakhogy: 
a különben érdekes válogatással az olva
sót nagyon is méltányolható módon gaz
dagító könyvben még itt-ott felbukkannak 
más pont-atlantiszi romok is.

Például a színvonalas előszóban -  amely 
azért, mellesleg szólva, az erdélyi szá
szok történelmét eléggé idealizálva mu
tatja be, és a magyar vonatkozások terén 
kiegyensúlyozatlanul -  ilyesmi is olvas
ható: „1700-ban az általános erdélyi adó
rendszert követelő Sachs von Hartenecket 
fejezteti le Szeben főterén a magyar ne
messég, 180 év múlva Stephan Ludwig 
Roth esik a magyar forradalmi nacionaliz
mus áldozatául”. Itt valami nem stimmel. 
A magyar forradalmi nacionalisták -  még 
jó, hogy nem Kossuth-kutyákat írt — „ál
dozatos” tevékenységének évszáma eléggé 
közismert, tehát valószínűleg az 1700-as 
adat téves. Másrészt nem említi a szebeni 
Lőwenbrigád, azaz Oroszlánosztag terro
rista ellenforradalmár alakulat áldozata
inak számát... Vagy például az egyik leg
érdekesebb olvasmány szerzőjének, Frida 
Franznak az „életrajzi adatai” szerinte 
„ismeretlenek”. Holott a szövegből kide
rül, hogy 1924-ben született és höltövényi! 
(Legalább azt megmondhatta volna, a for
dított részlet eredetije hol jelent meg.)

Példát vehetett volna Hajdú akár e rész
letkérdés kezelésében is Ritoóktól, aki
nek Kettős Tüköré nem „jó szándékú pub
licisztika”, hanem valóban tudományos 
munka. Annál is több figyelmet érdemelt 
volna, mivel ő nemcsak „vidéki magyar” 
költő, műfordító és lapszerkesztő volt, ha
nem erdélyi szász is! „Apai neve” ugyanis 
Miess Günther János; édesapját ’45-ben a 
Szovjetunióba deportálták.

Tehát bár plágiumról szó sincs, azért 
a kollegialitás hiánya, a szaktársi közöny 
sem valami szép! Különben e tárggyal 
kapcsolatban szándékoztam volna elme
sélni néhány vidám eltulajdonítás-histó
riát is, de így csak a legkedvesebbnél ma
radok.

Egy nagyon rokonszenves osztály- és 
játszótársam első gimnazista korunkban 
bizalmasan félrehív: „írtam egy verset”. 
Lelkesen olvasni kezdtem, hát mindjárt 
az eleje így szól: „Mit nem beszél az a né
met!” -  a vers meg le van rövidítve a felé
re. Te, mondom, ez benne van a Petőfiben, 
nézd csak meg, ott a polcon... Nem omlott 
össze, hanem hosszas mélázó hallgatás 
után elérzékenyülve ezt mondta: „Ebből is 
láthatod, milyen jó a versem! Ha Petőfi is 
csak így tudta megírni, de ő is csak hosz- 
szabban!”

*Ritoók János: Kettős tükör. A magyar
szász együttélés múltjából és a két világhá
ború közötti irodalmi kapcsolatok történeté
ből. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979.

**101 vers Brassóról. Kriterion Könyvki
adó, Kolozsvár, 2008. Válogatta Jancsik Pál 
és Krajnik-Nagy Károly.

***Telepes népség. Erdélyi szász olvasókönyv. 
Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1994. 
Válogatta, szerkesztette, az előszót és az össze
kötő szövegeket írta Hajdú Farkas-Zoltán.
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SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER
aÁldozatok

Tegnap á ru lta  el a fiam nekem, hogy 
mire készül. Az utolsó előtti napon. 
M ár alkonyodott, amikor a hosszú úttól 
elcsigázottan megérkezett. Kenyérrel 
és hallal kínáltam . M iután csillapítot
ta  éhét, beszélni kezdett. Lassan, tü 
relmesen, m intha gyereknek, megpró
bálta elmagyarázni a dolog lényegét. 
Én azonban csak a rra  tudtam  gondol
ni közben, hogy ő az én egyetlen fiam, 
s milyen iszonyú feladatot vállalt a cél 
érdekében. Megrettentem, s a szívem 
megtelt mérhetetlen fájdalommal.

Az igazat megvallva régóta sejtet
tem  már, hogy valam i jóvátehetet
len fog bekövetkezni az életünkben. 
Valami sorsszerű, végzetes dolog, aho
gyan a fiam mondta, amikor nyugta
lanságom at látva a karjaiba zárt.

-  Meg van írva a csillagokban -  is
mételgette, s megremegett a hangja. 
-  A legjobb, ha m iham arabb túlteszed 
m agadat rajta. Nekem is könnyebb 
lesz, ha a legnehezebb pillanatban 
számíthatok a megértésetekre. Az 
írásnak  be kell teljesednie.

Egészen kicsi volt még, amikor ilyen 
mérhetetlen gyermeki szeretettel á t
ölelt, így nem csoda, hogy teljesen ösz- 
szezavarodtam, s szó nélkül hagytam , 
hogy elmenjen. Pedig mindenképpen 
meg kellett volna akadályoznom. Csak 
akkor kaptam  észbe, hogy ellenvetés 
nélkül elengedtem, amikor m ár mesz- 
szire járhatott. Az apja tó'lem tudta 
meg, hogy mire készül. Figyelmesen 
végighallgatott, majd szó nélkül a mű
helyébe botorkált. Ekkor vettem ész
re, hogy mennyire megvénült az utób
bi hónapokban.

Gyerekkorában elég gyakran meg
gyűlt a bajunk a fiunkkal. Amilyen 
szelídnek nézett ki első látásra, olyan 
konok volt valójában. Amit a fejébe 
vett egyszer, azt véghez is vitte. Más 
volt, m int a környékbeli gyermekek. 
Az uram  azt szerette volna, ha  foly
tatja  a mesterségét, ő azonban hallani 
sem ak a rt erről, egy perc nyugta sem 
volt az asztalos műhelyben, naphosz- 
szat a zsinagóga környékén kószált, 
a vének beszédét hallgatta. Ha pe
dig valam i nagyon bántotta, kiszökött 
a város fölött húzódó cédrusfa erdő
be, a sötéten terpeszkedő lombok alá. 
Sokszor órákon át kerestem, amíg rá 
bukkantam  végre. Azt mondta, ez itt 
az ő menedéke. Később, amikor iskolá
ba adtuk, gyakran vitába szállt a tan í
tójával. Az is igaz, hogy jófejű gyermek 
volt, első hallásra megtanult mindent. 
Tizenegy éves múlt, amikor egy na
pon egyszerűen besétált a templomba, 
s kioktatta a papokat, akik szigorú
an megfeddték szentségtörő viselke
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dése miatt. Ő azonban, ahelyett, hogy 
megbánta volna felelőtlen viselkedé
sét, kinevette az elképedt rabbikat. 
A főpap, aki az uram  ifjúkori barátja 
volt, még aznap fölkeresett, és töviről- 
hegyire beszámolt nekünk a felhábo
rító esetről. Azt mondta, minden te 
kintélyét latba kellett vetnie, hogy ne 
legyen folytatása a dolognak, paptár
sai ugyanis azon a véleményen voltak, 
hogy szigorú megrovásba kell része
síteni ezt a szemtelen kölyköt. Akkor 
este hoszszasan elbeszélgettünk a fi
unkkal. Elm agyaráztuk neki, hogy a 
törvények betartása  mindenki számá
ra  kötelező. Hogy a kiválasztott nép 
fiainak példát kell m utatniuk a pogá- 
nyoknak. Ismervén a nyakasságát, azt 
gondoltuk, hogy velünk is szembesze
gül, meglepetésünkre azonban most 
először ellenvetés nélkül meghallga
tott, s csak annyit mondott a végén, 
hogy nem ak art fájdalmat okozni ne
künk. Szelíd viselkedése megnyug
tatott. M intha hirtelen megváltozott 
volna, m ár nem kellett kérlelni, hogy 
segítsen a műhelyben, egészen jól ki
tanulta  az apja mesterségét, s az is

kolában sem panaszkodtak rá  többé. 
Lecsendesedett, kerülni kezdte az em
bereket, gyakran kaptam  azon, hogy 
a világ zajától félrehúzódva, m agá
nyosan töpreng. Ha ilyenkor megkér
deztem tőle, hogy bántja-e valami, za
vartan  rázta  meg a fejét. Csendben, 
békességben teltek a napjaink. Lassan 
fölcseperedett, a vézna gyermek
ből szép szál ember lett, mi pedig az 
uram m al annak  rendje és módja sze
rin t megöregedtünk közben.

M ár rég megfeledkeztünk gyerekko
ri csíny tevéseiről, amikor hónapokkal 
ezelőtt feltűnt a vidékünkön egy furcsa 
jövevény, aki Keresztelő Jánosnak ne

vezte magát. A pusztában élt, remete 
módjára, és bűnbánatra szólította föl 
az embereket. Egyesek azt rebesget
ték, szent ember, Isten küldte őt, nagy 
változások elébe nézünk. Ne higgye
tek ennek a jöttmentnek, figyelmez
tettek  a bölcs rabbik a zsinagógában. 
Közönséges szélhámos, aki visszaél a 
hiszékeny emberek bizalmával.

Sok ellenséget szerzett m agának 
ez az ember, az biztos, de sok hívet
is. A fiam egy napon azzal té rt haza, 
hogy fölkereste, és arra kérte, mások
hoz hasonlóan őt is keresztelje meg. 
Döbbenten hallgattunk az urammal. 
O azonban azt mondta, ott a Jordán 
vizében értette  meg igazán, hogy mit 
kell tennie. M ásnap reggel elbúcsúzott 
tőlünk, és ú tnak  eredt, hogy -  am int ő 
mondta - ,  beteljesülhessen a prófécia. 
Ettől fogva csak néhanapján kaptunk 
h írt felőle. S azóta, hogy azt a pusztai 
prófétát lefejeztette a király, többé m ár 
nem volt se éjjelünk, se nappalunk, a t
tól rettegtünk, hogy fiunk is annak  a 
szerencsétlen embernek a sorsára jut.

Tegnap aztán, alkonyattájt, váratla
nul meglátogatott. Egyedül voltam ott

hon, a szobában búslakodtam éppen. 
M ár rég lemondtam arról, hogy valaha 
is viszontláthatom, így annál nagyobb 
örömmel fogadtam. Vándorlásai köz
ben jócskán lesoványodott, kim erült
nek látszott, ám beesett arcából külö
nös tűzzel sütött rám  a tekintete. Azt 
mondta, csak keveset m aradhat, azért 
jött, hogy elbúcsúzzon. Szavai hallatán  
kicsordult szememből a könny.

-  Ne félj, minden jóra fordul majd 
-  vigasztalgatott, m iután elmesélte, 
hogy hol já rt, és m it csinált az utóbbi 
időben. -  Bármi rosszat mondjanak is 
rólam az ellenségeim, ne higgyetek ne
kik. Nem tudják, hogy mit beszélnek.

Maszelka János: Pisztrángos
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-  Csak ez az egy út van? -  küszköd
tem a könnyeimmel. -  Meg kell neked 
ezt tenned?

-  Hát még mindig nem érted—fordult 
felém, s a tekintetében már nyoma sem 
volt annak a perzselő' tűznek, amely 
úgy megrémisztett. Szomorúságot lát
tam benne és félelmet, már-már álla
ti rettegést. — A sorsom meg van írva a 
csillagokban — ölelt át gyengéden. — A 
legjobb, ha mihamarabb belenyugszol 
te is. így nekem is könnyebb lesz meg
békélni vele -  mondta, s búcsúzásként 
megsimogatta az arcomat.

Csak ültem szótlanul a szobában. 
Lassan besötétedett. Soha nem érez
tem még magamat ennyire gyengé
nek, kifosztottnak.

-  S ha valóban úgy van, ahogy mond
ta? -  próbált vigasztalni az uram, ami
kor végre visszatért a műhelyből. — Ha 
tényleg rajta múlik a mások üdvössé
ge, még ha ilyen rettenetes módon is 
kell elérnie a célját? Ő a mi fiunk, bíz
nunk kell benne. Komoly, meglett em
ber lett belőle.

Kétségbeesve kapaszkodtam a sza
vaiba. Addig ismételgettem magam
ban őket, amíg csodálatos gyógyírként 
hatni nem kezdtek. Bebalzsamozták a 
szívemet, elkábították a fejemet. Jóleső 
bágyadtságot éreztem, mintha túl len
nék már az egészen. Az uram gyengé
den az ágyunkhoz vezetett, és lefekte
tett.

Éjjel különös álmot láttam. Egy fe
kete köpönyeges, őszülő szakállú férfi 
jelent meg előttem, valami távoli föld
ről érkezett vándor.

-  Akadályozd meg a fiad, amíg még 
nem késő! -  parancsolt rám ellentmon
dást nem tűrő hangon. -  Rád talán 
hallgatni fog...

-  A fiam azt mondta, hogy meg van 
írva a csillagokban... -  válaszoltam té
tován. -  Hogy rajta múlik a mások üd
vössége.

-  Méghogy a mások üdvössége?! -  
mosolyodott el gúnyosan. -  A történe
lem legértelmetlenebb áldozatára ké
szül. Számtalan ember fog meghalni 
miatta. Keresztények — fintorodott el 
lenézően. -  Egy meséért, ami bármi
lyen szépen hangzik is, mégiscsak me
se. Először a más hitűek fogják irtani 
őket, aztán ők fogják legyilkolni azo
kat, akik nem hajlandóak áttérni az ő 
hitükre. Majd jobb híján egymásnak 
esnek. Később az elvakult hívőket föl 
fogja váltani a képmutatók tengernyi 
hada. Komédia lesz az egészből, az áj- 
tatos hazugság, a szégyentelen szem
forgatás tömjénfüstös komédiája. Hát 
érdemes ezért meghalni?! Inkább nő
süljön meg a fiad, nemzzen utódokat, 
ahogyan azt az ő korában minden 
egészséges férfiember teszi!

Miközben beszélt, véres képek ka
varogtak körülöttem, én azonban csak 
a fiamra tudtam gondolni. Bármilyen

rettenetesnek is tűnik, már nem érde
kelt, hogy mással mi lesz. Nekem csak 
az járt a fejemben, hogy el fogom veszí
teni őt.

Reggel arra ébredtem, hogy az uram 
ott ül az ágy szélén, és aggódva fogja a 
kezemet.

-  Ne félj -  simogatta meg verítékes 
arcomat. -  Én már elfogadtam. Az iga
zi áldozat mindig fájdalommal jár.

Hiába vigasztalt, bátorított, azo
kat a rettenetes álomképeket nem tud
tam elhessegetni magamtól. Délben 
aztán döntöttem. Elhatároztam, min
dent megteszek a fiam életéért cse
rében. Az uramnak nem szóltam, azt 
gondoltam, egy gyermekéért könyörgő 
anyát inkább megszánnak a hatalma
sok. Fölvettem az ünnepi köntösömet, 
és a helytartó palotájához siettem.

-  Kihallgatásra jöttem -  mondtam a 
kapuban álló fiatal katonának.

-  A helytartó ma már nem fogad 
senkit -  szólt rám mogorván az őr. -  A 
főpapokkal tárgyal valami szélhámos
ról, aki Isten fiának adta ki magát.

-  Ebben az ügyben jöttem én is — 
néztem rá könyörögve. — Segíteni sze
retnék. A fiam életéről van szó.

-  Mit tehet ott egy gyenge asszony, 
ahol még a bölcsek is tanácstalanok? -  
vigyorodott el a katona kétkedőén.

-  Egy asszony bármire képes, ha a 
fiáról van szó -  ismételgettem görcsö
sen. -  Kérlek, segíts rajtam, meghálá
lom.

A katona jobban megnézett, majd 
kelletlenül intett: -  Gyere, talán be 
tudlak juttatni a helytartóhoz.

Átvágtunk a palota udvarán, majd 
egy mellékajtón át az épületbe lép
tünk. Keskeny, sötét folyosón halad
tunk végig, arcomon éreztem a katona 
borgőzös leheletét. A helytartó fogadó
terme helyett a testőrök szobájába ve
zetett.

-  Itt ez az asszony -  lökött a helyi
ség közepébe. -  Azt mondja, bármit 
megtesz a fia érdekében. Lássuk, be- 
tartja-e az ígéretét?

-  Vetkeztessétek le -  állt föl az asz
tal mellől egy csupasz képű suhanc. -  
Nézzük meg az árut közelebbről is, mi
előtt nyélbe ütnénk az üzletet.

Kezek nyúltak felém, durván megra
gadtak, leszaggatták a ruhámat, majd 
hanyatt döntöttek a földön, és szétfe
szítették a lábamat.

Először az a fiatal katona hatolt 
belém, akivel a kapunál beszélget
tem. Aztán egy gyapjas hajú, tagba
szakadt szerecsen, majd a csupaszké
pű suhanc, s utánuk mind a többiek. 
Markolásztak, csipkedtek, megütöt
tek. A fájdalomtól elvesztettem az 
eszméletem. Később, amikor magam
hoz tértem, újrakezdték. Hiába kö
nyörögtem nekik, hogy ígéretükhöz 
híven most már vezessenek a helytar
tó elé, csak röhögtek rajtam. Másnap

BORDY MARGIT
H eg y g er in c

„Jöjj hát, napok és éjek légiója, 
vezess tovább is.”

J. Keats
Naptár nélküli időben 
Megtagadva az intelmeket 
Lélegzetállító magasságban 
Smaragdzöld ragyogás 
Isten földi nyomdokán,
Ahol feleslegessé válik 
Minden földi bölcselkedés, 
Éghatárolt hegygerincen 
Árva lélekért, könnyen jön a halál.

Elemészt vágyat, bűnt a messzeség. 
A lélek zugaiban felgyűl a fény,
A döbbenet éberségre eszmél,
Hogy újra életbe szerelmesedhet, 
Sötét végzet után is, az ember.

Gondolatba oson a félelem,
(A) minden véget érhet 
Janusz arcú pillanatban,
Bár mindent áthat a szerelem 
A föld, a tenger, a csillagos ég 
Mandulák titkos misztériuma 
Szakrális helyek vonzásában 
S megváltó lehet a teremtő szó, 
Mintha életet imádna,
Hegygerincet ölel a néma idő.

Lásd, a világ tetején jártam,
Dante pokla felett, mennyei ég alatt. 
Utak és ösvények vesztőhelyén 
Gerinces időt kívánt a képzelet,
A fenti és lenti világban.

délutánig tartottak fogva az őrszo
bán. Aztán rám parancsoltak, hogy 
szedjem magamra a rongyaimat, és 
kotródjak ki a palotából. A helytartó
nak nincs szüksége egy vén lotyó ta
nácsaira.

Amikor a kapun kiléptem, hirtelen 
elsötétült az égbolt. Az emberek ijed
ten néztek a magasba. Néhány percet 
tartott az egész, aztán újból kisütött a 
nap. S ekkor megéreztem, hogy valami 
jóvátehetetlen történt.

Tudtam, hol találok rá a fiamra. 
Sietve megindultam fölfelé az utcán. 
Fájt minden porcikám, s a lelkemre 
súlyos csönd nehezedett. Megrettent, 
összezavarodott emberekkel találkoz
tam. Útközben többször is meg kellett 
állnom, hogy erőt gyűjtsék. Már alko- 
nyodott, amikor kiértem a város szé
lére. Talán még nem késő, támadt föl 
bennem váratlanul a remény. A leme
nő nap ellenfényében a cédrusfák fe
nyegető árnyakként meredtek az ég
re. Már csak néhány lépést kellett 
megtennem, a tekintetem félve föl
emeltem. A szívem fájdalmasan meg
dobbant. Bevégeztetett. A fiam már 
fent függött a magasban. Sokáig néz
tem élettelen testét, aztán megadóan 
lehajtottam a fejem.
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ANDREI DOBO§

E g y  v a s á r n a p  

reggel
(0 dimineatä de duminicä)

Nem is lelhetnék szebb dologra én: 
Vasárnapok, mikor a füst ködén 
Almos szörnynek tűnsz, ha kávét főzöl 
Steaua-pólódban, míg Travis bömböl. 
S a kertbe is kisétálsz, hoppla-hé, 
Hogy neked ütközzék egy lomha méh.

Nincsen ennél édesebb a földön: 
Vasárnapom mikor otthon töltöm. 
Mellkasomban mintha kehely lenne -  
S minden gyönyör fellelhető benne.

Ne mondj neki 
semmit
(Nu-i spune nimic)

Ne mondj neki semmit 
mert sírva fakad.
Ne mondj neki semmit 
mert beléd mar
és nem áll veled szóba soha többé.
Ne viccelődj
amíg a gépezet nincs bejáratva
és a motorocskák még nem burrognak.
Sem ez
sem a másik
bölcsnek kell lenned.
Tégy úgy, ahogy Osho javasolja 
rejtőzz el a budiban 
és nézz farkasszemet 
a tükörben magaddal.
Képzeld el, hogy nincs fejed 
hogy soha nem is volt fejed. 
Barátkozz meg a gondolattal 
és szeress.

Valami mocskos
(Ceva murdar)
Valami mocskos 
ami elvisz 
a végső határig
valami hasonlóképpen mocskos 
ami visszatart.
Valami, amitől úgy maradsz
jéghideg kezekkel
üres tekintettel
a fakó felhőgomolyagok alatt
hajnali négykor
amikor összegyűlnek
és a lélegzeted is eláll -
olyasmi, mint egy szanatóriumi gyermek
egy freak csaj
valami egyetemi városból
viliódzó
foszladozó ruhában 
a bőrre feszülő 
aszfalt fölött.
Fekete szerelem 
hideg szél 
mérgező 
szeptemberi szél.

Hogy elhelyezkedjen
(Sä se a§eze)

Hagyom, hogy elhelyezkedjen 
Hagyom, hogy elhelyezkedjek 
Csak rövid lehetek 
Csak kirobbanó 
Lehetek

Indulhat a ritmus 
Indulhat az extázis 
Lassan-lassan 
Amíg telítődik

Visszaszámlálás 
A spektrométer bekapcsolva 
Le fel

Kicsi kicsi 
Szinte semmi 
Erőfeszítés nélkül 
Szétterjed

Hagyom, hogy jöjjön 
Hagyom, hogy tegyen, amit akar 
Lábacskáival a szőnyegen 
Hogy kényeskedjen

Hadd keresgéljen 
Idegen kezeivel

Hadd vigasztaljon meg 
Zavart elméjével

PAPP ATTILA ZSOLT 
fordításai

Andrei Dobo§ és Vlad Moldovan versei a Thoreau unokaöccse felolvasóklub szá
mára íródtak. Andrei Dobo§ elsó' kötete Manashtur Story címmel jelent meg 2007- 
ben, Vlad Moldovan blank című verseskötetével debütált 2008-ban.
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VLAD MOLDOVAN 
Tripon
Megpróbálok őszinte lenni, 
nem kertelek tovább.
Egy repedésre bukkantam a falban,
egészen a vállamig ér,
így kényelmesen tudok írni.
Jobb oldalon lángol a nap, 
úgy süt, ahogy csak szeptemberben lehet -  
Hátrasomfordál, túljut a füveken, 
a kövek közé ágyazódik.
Bal oldalamon ott a sör, 
nem kell sokat nyújtózni 
és elérem.

Elhaladt egy biciklista 
egy autó is éppen utána.
Látom én lehetőségekben 
Gondolkodunk és 
a világ halkan hajlik 
szépségük göröngyös felszínére.

Nincs sok mondanivalóm.
Azt hiszem, hogy folyton újabb, 
egymástól nagyon eltérő 
különös technikákat gyakorló 
majmok vagyunk mi.
Egyeseknek a szocializáció 
lett a vesszőparipája.
Mások csak összedobnak ezt-azt, 
és beszélnek róla 
vagy kielemzik.
Biztonságos.
A változás miatt van.
Nevetséges utánzás.
Én is azt csinálom.

Gondom csak az,
Hogy elég vad vagyok.
Technikáim számos embernek 
nem is tetszenek.
Nem beszélhetek sokat 
az egyre növekvő hatalmasság

magába szív.
Nincs időm élmény cserére, 
de türelmes vagyok 
Es néha félek a 
felvonulási stílusotoktól.

Azt mondanám, hogy vad vagyok 
De nem akarok jelzőkkel dobálózni, 
se túlzásokba esni, 
ha nem értetek egyet 
elhagyom e címet.

Békés lény vagyok, akár 
a városszéli utcák alacsony kutyái. 
Kissé kötekvő, ha lehet.
Kissé érzékeny és homályos ha nem.

De higgyétek el
egész gyorsan megértem
mit mond bennetek az aprócska lélek.

Olykor, ha már túl sokat voltam egye
dül

hihetetlenül fellelkesít 
amit írok, azt hiszem 
új dolog
amivel néhányon 
tudnak kezdeni valamit.
Egészen biztosan nem tudom sosem. 
De eksztázisban vagyok 
ami kívülről tölt meg hihetetlen módon 
a csodák minden egyes miliméterén.

Szeretem a zenét és
tetszik minden csodás
mert sok csodás dolog létezik valóban
hacsak nem röptetem meg
a tudat szóvirágai közt
így szólok magamhoz.
így biztatom magam.

Tudom én is, akár egy majom, 
ahogy ti is, ha szembenéznék 
az élet súlyos élményeivel, 
ha kiraknám kártyáimat, 
ciki és szükséges 
dolgokat tennék.
Őszinteségükben átlagos és 
szomorú dolgokat 
melyekről meg is feledkeznék 
egészen hamar.
De nem ez történik
és szerencsésnek mondhatom magam
hogy a világ egy
különös burokban őriz
hogy az „élet nehézségeit”
egészen jól kicseleztem idáig.

Ilyen helyzetben szólok hozzátok.

Mint egy Hiperérzékeny 
azt mondom hogy csodálatos.
Mert az aura túl gyakran tűnik fel

a romos falon, a szeptemberi fénytől 
szétzúzott háztetőn.
Valahol fenn az erdőn 
itt-ott az eresz alatt.

Az istenülés és a csönd 
ikererények.
Az istenülés és a csönd 
azóta ringat, hogy 
kinyitottam szemem.

Megálltam, elolvastam amit írtam 
kicsit borzongtam tőle kissé nevetséges volt 
és aztán rögtön észrevettem 
az óriás diófát.
Törzsén az alkony

tette amit kell.
Azt hiszem ezzel fejezem be, 
mert egyes embereknek 
megadatik a boldogság 
kínos magányuk közepette is.

Blankend
Reggel még sütött a nap 
de most már esik 
-  ti is tudjátok hogy van ez. 
Szobáitokba senki se lép be 
4-kor sem 11-kor.
Az ablaknál látszik az utca
és valahol lennebb
a hotel ahol ázsiai nők
laknak, látom őket este,
hol az egyik, hol a másik tűnik fel,
váltogatják egymást
az emberek akik
ruhát teregetnek
csomagokban kutatnak,
míg a lányok
sorban állnak a fürdő előtt. 
Két-három nap múlva 
valószínűleg egy másik állomásig 
vándorolnak és új útikönyveket 
vesznek maguknak.

Én se maradok már sokáig 
nekem is bejött 
a server not found.

Boldog a járda boldog a repedés 
boldog a satnya növényzet.
Mit is kereshet itt?
Hogy boldogul a lábak 
És az erre járó kutyák között, 
akik mindegyre rágcsálják, 
megjelölik újra és újra.
Gratulálok növényke!
Nem is hasonlítok rád 
csupán
bizarr madár vagyok 
Alkalmi találkák között.

Amit már nem is látni

De az első idei szúnyog 
ott játszik láthatatlanul 
a szobában amit 
az előbb hagytam el.

KARÁCSONYI ZSOLT 
fordításai
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BOER TAMAS

D iszn ótor
Ez a nap egészen más volt, mint a töb

bi. Még a kakas sem nyitotta ki csórét, 
hogy elharsogja reggeli indulóját, mégis 
a házban akkora volt a mozgás, mint plé
bánián szentmise idején. Apám kelt első- 
ként, felöltözött, és még mielőtt bármibe 
belekezdett volna, a konyhai kisasztalnál 
termett, melyen ott árválkodott a tegnap 
megbontott pálinkásüveg. Ivott egy kor
tyot, aztán annyit ivott, hogy csak egy 
kortyot hagyott, majd eró're kapva kiment 
az ólhoz, hogy még utoljára életében meg
csodálhassa a Gazsit.

A disznót én neveztem el Gazsinak 
egykori barátomról, Isten nyugosztalja. A 
tavaly télen halt meg. Azt vette a fejébe, 
hogy át fogja korcsolyázni a tavat. Persze 
szegényt senki sem világosította fel, hogy 
csak akkor lehet átkorcsolyázni, ha be 
van fagyva. O úgy volt vele, ha tél van, 
akkor biztos jég is van a vízen. Hát akkor 
télen nem volt.

Valami furcsa zajra ocsúdtam fel, ki
lestem az ablakon. Apám elcsúszhatott 
valamin, mert a disznók között feküdt és 
magán kívül káromkodott. Anyám is éb
redt, hallottam nyöszörgését a szomszéd 
szobából. O mindig is félt a disznótortól, 
no nem azért, mert az összeszaporodó 
vendégsereglet képes lenne ültó' helyében 
felzabálni az egész malacot, hanem mert 
a Beregi Pista mindig annyi pálinkát 
visz magával, hogy leitatná az egész em
beri társadalmat.

Apám még mindig káromkodott, mi
kor belépett az ajtón. Hideg levegó't ho
zott magával, némi havat, meg disznótrá
gya szagot. Tenyerébe köpött egy kifejlett 
zöldhátút, majd mellém térdelt és engem 
is befedett a kellemes illattal.

-  No mi van leiköm! Nem köll egy kis 
szívmelengető?

-  Hagyd mán a kölköt, te ganyé -  csen
dül föl anyám lágy és meleg szava. -  Nem 
ölég, hogy ti mindannyian részögre isz- 
szátok magatokat, még a gyerököt is er
re bujtod!

Az elszabaduló acsarkodásnak Csurfai 
Gyula kopogtatása szabott gátat. Úgy dö
römbölt, mintha az ajtótokot szerette vol
na kivenni a falból, és azzal gyújtani be 
az üst alatt.

-  Pálinkás jó röggelt! -  kiáltott -  
Möghoztam a szíveró'sító't!

Csurfai Gyula tisztességes ember 
hírében állt. Mindig azt mondotta, hogy 
inni is csak akkor iszik, ha valami kü
lönleges esemény van. Én csak késó'n 
értettem meg, hogy a Csurfai számára 
az isten mindennap biztosított különle
ges eseményt, sőt volt mikor túlzásba is 
vitte a dolgokat. Szegény alig józanodott 
ki az eló'zó' napi különleges eseményből, 
már kezdhetett is hozzá az aznapihoz. 
O ennek ellenére keményen viselte az 
élet megpróbáltatásait. Csurfai eló'ha- 
lászott köpenye mélyéből egy üveget és 
a kisasztalra rakta, az apám megkez
dett pálinkája mellé. Aztán megálltak

egymás mellett és szótlanul a két üveg
re meredtek.

-  No ezt azért már mégse! -  mordult 
fel jó atyám. -  Hát nem gyűjtöm én a to- 
roknedvesítőt! Javaslom, ne is szaporít
suk föl.

-  Egyetértők, komám.
Aztán volt két üveg, nincs két üveg.
-  No, de most már gyere, nézzed mög 

a disznót!
Amíg odakint voltak, megérkezett a 

Beregi Pista is nyakkendőben, zakóban, 
mintha menyegzőre készülne.

-  Hát az apád hun van? -  nézett rám, 
legalábbis arra énfelém vérben úszó sze
meivel.

-  Kiment a Csurfaival megnézni a 
disznót.

-  Szóval kimönt — morfondírozott ma
gában.

Biccentett anyámnak, aki nem igazán 
örült a jelenlétének, és csak némán táto- 
gott valami köszönésszerűt. De hát a férfi 
nem is azért jött, hogy anyámmal megvi
tassák a túrókészítés fortélyait. A kisasz
talhoz ment és a karján lévő garabolyból 
kipakolta az üvegeket.

Hűvös szél csapta meg a helyiséget. 
Lackó Sadi úgy állt az ajtó peremén, 
mint egy faszobor. Gondoltam arra is, 
hogy talán odafagyott, de ezt gyorsan 
ki is tiltottam a fejemből, mert amint 
megpillantotta Beregi pálinkáját, rög
tön magához tért a dermedt állapotból. 
Úgy futott a férfi mellé, hogy azt hit
tem, engem is magával ragad a szele. 
Reszkető kezeivel megtöltött egy poha
rat és jó alaposan az aljára nézett. Nem 
tudom, milyen érdekességet láthatott 
ott, mert jó sokáig bámulta, végül meg
unta, visszatette a poharat az asztalra 
és rám nézett.

-  Találkoztam apáddal! A sarki kocs
mában vannak Csurfaival. Azt mondta, 
mindjárt gyünnek.

Nem tudom, apám mit kereshetett 
ott, mert nem említette, hogy a disznó
kat a Csabaki fogadóba ment megnézni. 
Ráadásul az előbb még ott voltak az ólba.

Kopogtattak. Bogda Jenci, a böllér ér
kezett meg.

-  Adjon a jóságos atyaúristen bőségös 
lakomát szépasszonykámnak — köszön
tötte anyámat.

-  Adjon egy nagy nyavalyát kendnek, 
nem lösz itt semmiféle lakoma, disznóto
ros mög aztán főleg.

-  No, hát mér ilyen csípős a nyelve, tán 
az éjszaka Jóska bátyám hurkájába nem 
volt elég töltelék?

-  Na most már befogja a pofáját, mert 
belezsúfolom egy hordóba és kicsapolom a 
disznók vájlingjába!

-  Haló, haló! -  harsant fel egy ismerős 
hang a verandáról. -  Haló, haló!

-  Eridj -  szólt rám anyám. -  Nézd már 
meg, mi az.

Odakint apám toporgott a hóban.
-  Mi a baj? — kérdeztem.
-  Nem tudok bemenni.
-  Hogy -  hogy nem?
-  Nem találom az ajtót.
-  Hát itt van, most jöttem ki rajta.
-  Ja, ha itt van, akkor jó.

-  Maga mit áll ott? -  kérdeztem 
Csurfaitól, aki apám mellett várakozott 
zsebre tett kézzel. -  Mért nem mutatta 
meg, hol az ajtó!

-  Hát én hunnan tudnám, mikor 
nem is itt lakok. Nálam máshol van, 
ezért mondtam apádnak, nem biztos, 
hogy ez az.

-  Egyszer már bejött rajta!
-  No, elég a vádló szavakból, inkább 

gyerünk be, oszt nézzük mög azt a pálin
kát, amit apád emlögetött.

A pálinkát nem kellett sokáig keres
niük, a kisasztal már zsúfolásig meg 
volt telve mindenféle toroknedvesítővel. 
Eközben utolsó segítőnk, Csatra Géza 
is megérkezett. Úgy nézett ki, mintha a 
föld alól kaparta volna elő magát. Se há
za, se földje, semmije nem volt. Mindig 
azt mondogatta, hogy majd az isten 
megsegíti és jobbra fordul a sorsa. De én 
sosem értettem, milyen áldást vár ő az 
úrtól, mikor templomba sose járt, és a 
papot se ismerné fel a Menykóci cigány
hegedűsök közül.

Eközben a pálinka csak fogyott. 
Egyszer apám vezényletére, egyszer a 
böllér kérődző szavára koccintottak a po
harakkal. Aztán dalra kaptak. Ha kán
tor uram látta volna, miféle kórus csapó
dott itt össze, biztosan elküldte volna a 
templomi dalnokokat és apámékat hívta 
volna a misékre.

-  No uraim -  szólalt meg Bogda Jenci 
-  Azt hiszöm, elgyütt az ideje, hogy mun
kához lássunk.

Elindultak az ajtó felé, de már olyan 
részegek voltak, hogy menni is nehezük
re esett, ráadásul mindent felborogattak, 
ami az útjukba került. Nagy nehezen ki
billegtek a verandáig, ott aztán hullot
tak sorra, mint a legyek. Legalább fél 
óráig tarto tt az alig tízméternyi út, a 
lépcsőtől az ólig. Apám ment be első
ként a disznók közé, majd sorra követ
ték a többiek is. Hallottam az összes jó
szág észveszejtő üvöltését. Acsarkodás 
szűrődött ki az ólból. Apám szidott min
dent, még azt is, ami talán sose létezett. 
Csatra Géza ordított és a lábát fájlal
ta. Csörömpölt a vájling, sorra követték 
egymást a hangos puffanások, nyögések. 
Na aztán egy perc elteltével volt ám for
dulat. Apámék helyett a disznók jöttek 
ki az ólból, méghozzá a Gazsi vezényle
tével. Könnyedén ki tudtak surranni a 
nyitva hagyott kertkapun és egy pilla
nat alatt el is tűntek az utcában. Később 
lementem anyámmal megnézni, hogy mi 
is történt a férfiakkal.

Ott feküdtek mind egy kupacban, ré
szegen. Fel sem tudtak kelni. Majd egy 
órába telt, mire fel tudtuk őket vinni a 
házba, de anyám gyorsan meg is bánta, 
mert olyan bűz lett a lakásban, hogy a 
falubeliekkel két hónapon keresztül alig 
tudtuk megértetni, hogy ne hozzánk ho
zassák a pöcéjük salakanyagát, mert 
nem nyitottunk közösségi emésztőgödröt.

Amíg apámék odafent kialudták fá
rasztó napjukat, addig anyámmal kimen
tünk a verandára és csodáltuk a hóesést. 
Olyan szép volt, mint még soha.
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Becsületbeli
ügy
Elég szép kis vendégsereg gyűlt össze 

a Csabaki fogadóban a kora hajnali órák 
ellenére. Én még a csipát törölgettem a 
szememből, mikor elfoglaltuk szokásos 
helyünket a fal mellett. Apám minden 
szerdán magával cipelt a kocsmába, azt 
mondta odahaza, hogy a malomba me
gyünk őrölni, közben itt töltöttük el a fél 
napot. Gondolom, azért anyámnak is fel
tűnt, hogy soha semmit nem vittünk ma
gunkkal a malomba, amit meg lehetett 
volna őrölni, és soha semmit nem vittünk 
haza, ami meg volt őrölve.

-  Kellemetes jó röggelt az urakoknak 
-  lépett a kocsmába Rádi Mihály föl
des gazda. Megállt a helyiség közepén, 
felmérte a vendégsereget, majd Beregi 
Pistát kiválasztva a tömegből, mellé lé
pett. -  Pista bátyám, ráérne-e?

-  Nem érők rá.
-  Akkor né érjön rá! -  mordult fel a férfi.
-Jó.
-  Jó, mi?
-  Jó, nem érők rá.
-  De hát azt se tudja, miről van szó.
-  Nem, de jobb is, ha ennyibe mara

dunk.
-  Tudna neköm valaki segétközni a 

krumplimat leszödni? -  tette fel kérdését 
ezúttal már mindenkinek.

Senki nem válaszolt, sőt a kérdés el
hangzása után a megtermett embertár
sadalom úgy el kezdett gubbasztani az 
asztala peremén, mint Bujáki uram ka
csái, miután a nagymetszővel fejüket vet
ték.

-  Adnák hozzá egy hordó bort is. No, 
meg persze a napszámot is mögfizetném 
becsülettel.

Na erre már kezdett újra élet lehelődni 
a társaságba.

-  Oszt, ha máma möginnánk azt a 
bort, holnap mög leszödnénk a krump
liját, az jó lönne-e? -  állt elő ötletével 
Ropszky Máté, miután már csak egy ki
ürült borospohár mellett tengette kiszá
radás-veszélyes perceit.

-  Már hogy képzeli ezt Máté bátyám! 
A végén még mög merészölik inni a bort, 
oszt holnap mög mind egy szálig elma
rasztalják magukat a munka elvégzésé
től.

-  No, ha kend ilyen vádaskodó -  állt fel 
a férfi -, akkor jobb, ha mögfogja a saját 
grabancát, oszt kitöszi a szűrét a kocsma 
peremére. Mög aztán az se árt, ha jól va- 
lagba pöccinti magát, nehogy még a vé
gén visszamerészködjön közébünk!

-  Na most már elég volt, tróger zsi- 
bongásból! Jobban töszi kend, ha a szája 
elé rak valami acsarkodás gátló létesít
ményt, különben oda találok hasítani a 
füle botjára!

-  Azt a szentségös anyám úristenit! -  
szívta fel a levegőt Ropszky Máté. -  Hát 
hogy gondolkodik olyan módon, hogy erő
sebbnek hiszi magát attól, amilyen én 
volnék! Jobban töszi, ha hátrálásba kész
teti a lábazatát, különben ha én hátrálta

tom mög magát, abból biztosan nem lösz 
többet előre gyüvetel!

-  Fú, azt a férges fába szorulását kend 
moslékkavaró szójárásának! Hát tán nem 
akar képes lönni arra, hogy velem hadi
állapotba kerüljön!

Na erre aztán volt felzendülés a kocs
mában. Apám felhajtotta ingujját, utána 
meg lehajtotta a pálinkáját. Beregi Pista 
úgy huhogott, mint egy odúban megre
kedt bagoly. Bujáki bátyám önszorga
lomból kezdte kitologatni az asztalokat a 
kocsma közepéről, hogy legyen hej a cse- 
te-patéra. Csabaki Dezső azonban útját 
állta az összezörrenésnek.

-  Na most aztán be lehet fejezni -  mor
dult fel. -  Csak nem képzelik kendtek, 
hogy tűzifává aprítják a kocsmámat! Itt 
nem lösz semmiféle verekedés. Ha elég
tételt akarnak, akkor vállalják föl mind
ketten a párbajt, amit aztán becsülettel 
mög lehet vívni.

-  Én biza vállalom — húzta ki magát 
Ropszky Máté.

-  Én sem futamodok mög! -  csulázott a 
padlóra Rádi Mihály.

-  No, akkor ez tanúk előtt eldöntetett! 
Eridjön ki-ki a maga útjára, oszt kezdje 
mög a fölkészülést. A párbaj szombaton 
kora röggel vitetik véghöz. Addig a kocs
mát semleges övezetté nyilváníttatom 
és összevereködési tilalmat röndölök el. 
Aki ezt mögszegi, azt egy áldó napig nem 
szolgálom ki itallal.

No, ezek után kisebb csoportosulással 
Csurfai háza felé vettük az utat, mert a 
jóravaló ember felajánlotta hajlékát a fel
készülésre. Meg azt is mondotta, hogy 
volna néki egy hordó bora is, amivel a 
Máté gyakorolhatna a párbajra. Aztán, 
még a Beregi Pista is felajánlott két üveg 
pálinkát, abból a híres vésztartalékból.

-  Na, most aztán nem vallhatunk szé- 
gyönt! -  szólalt fel apám a konyhai kis
asztalra támaszkodva. — Máté fiam, most 
te fogsz valamennyiünk nevében párba
jozni, oszt gátat köll vetnöd a földesgaz
dák terjeszködésének.

-  Mögvetöm én azt a gátat, Jóska bá
tyám, de úgy, hogy azt még senki se ve- 
tötte mög annyira.

Annak a bizonyos gátnak a megveté
sét ott kezdték, hogy Csurfai boroshordóit 
meglékelték, függetlenül attól, hogy volt- 
e rajta csap vagy sem. Aztán Beregi bá
tyám pálinkája is hasonló sorsra ítéltetett. 
Végül, mikor már kezdett elfogyni minden 
iható, Csurfai bátyám a színem elé tárult, 
oszt rendesen a képembe vigyorgott.

-  No fiam, akarol-e a Máté szárnyse
gédje lönni?

-  Akarok biza — fogadtam el a megtisz
telő ajánlatot.

-  No, akkor eridj el a Csabaki fogadó
ba, oszt hozzál néhány liter bort. A végén 
még kiszárad Máté fiam, és a te lelkedön 
szárad majd a szomjhalála.

Amikor visszaérkeztem a kocsmából a 
borral, azt hittem, én vagyok a Messiás. 
Mindenki a nyakamba borult, ölelgetett, 
csókolgatott és már-már azt hittem, soha 
többé nem akarnak ereszteni.

Aztán mégis csak eleresztettek, sorra 
hullottak a padlónak, oszt ott is ragad
tak, belekezdve az alváseseménybe. Én

meg -  mivel szófogadó, becsületes ember 
hírében állok -  úgy döntöttem, véghez vi
szem szárnysegédi feladatomat. A két li
ter bort mind az utolsó cseppig beleeről
tettem Máté szájába, nehogy miattam 
lépjen a kiszáradás mezejére.

Szombaton korán ébresztett apám, 
azt mondotta, mint hű apród, nekem is 
kötelességem a párbaj eseményeinek ré
szesévé válni. Volt is gyülekezet a kocs
mába, a falu minden derék férfija ott 
szobrozott, ki bort, ki pálinkát szűrésűi
vé. A középre helyezett asztal volt kine
vezve párbajterületnek. Ott gubbasztott 
már Máté is eléggé ramaty állapotban. 
Mintha tegnap többet ivott volna a kel
leténél.

— No akkor, uraim -  szólalt meg 
Csabaki Dezső, -  akkor vitessék végbe 
a párbaj. Két liter pálinkát köll möginni 
mindkét félnek. Aki tovább a székén ma
rad az a győztes, a vereségöt szenvedött 
félnek pedig el köll ismerni a másik iga
zát, oszt bűnbánása jeléül mög köll fizet
ni az elfogyasztott torokkaparó árát.

Csurfai Gyula elharsogta a párbaj in
dulóját, oszt kezdetét is vette a pálinka
háború. Az első liter gyorsan elfogyott, a 
második is nagy sebességgel lépett a pá
rolgás útjára, már-már Csabaki bátyám 
arra kényszerült, hogy újabb üveget ho
zasson fel, mikor Rádi uram egy rossz lé
legzetvétel után rücskös köpettél borítot
ta be az asztalt.

-  No kend mán okádik! -  harsant fel 
Máté. — Akkor a szabályzat második 
pontjának értelmében én nyertem mög a 
párbajt.

— Nem okádtam — morgott a gazda. — 
Csak csuklottam, oszt ez volt huzatja néki!

-  Né hazudozzon itt kend -  húzta ki 
magát Ropszky, -  okádott, oszt punktum. 
Ismerje el a verségét, mert olyant vágok 
a halántéka tövére, hogy az agyveleje a 
seggin fog kifolyni!

— Az anyád úristenit! Képes vagy a fe- 
nyögetésömbe mélyülni? Majd mindjárt 
összecsavarlak, oszt belezsúfollak egy 
zsákba, hátha Beregi Pista összetéveszt 
a kukoricával és tégöd visz a malomba 
mögőrölni.

— Engöm maga csak ne keverjön bele -  
mordult fel Beregi. -  Életömbe nem já r
tam még a malomba, úgyhogy né vádol
jon efféle tettökkel!

-  Tőgye csak magát csöndesebb pozí
cióba! — lépett Rádi bátyám védelmére 
Jászabó Pali. -  Még a végén a szöme alá 
talál a balkezem, oszt még szüret előtt 
odateremtök egy kék szilvát!

-  Az anyád vérös bugyiját töszöm a 
szömöd alá, te, moslék!

Beregi odabillegett Jászabó uramhoz 
és olyat lekevert neki, hogy a férfi rögvest 
seggre is ereszkedett. Na ezzel ki is ásták 
a szunnyadó armaggeddont. Mindenki 
egymás püfölésének szorgoskodásába mé- 
lyedt, oszt mint valami mesebéli világban, 
mindennek szárnya kélt. Repült ott asztal, 
szék, pohár, pálinkásüveg, de még Csatra 
Géza is.

Mire mindennek vége lett, azt hittem, 
mindenható atyánk beteljesítette a pró
féciát, mert bizony tűzifává aprították az 
egész kocsmát.

A ■ a e h K ilometriK
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F R IE D  ISTVÁ N

Az Előretolt Helyőrség
újabb légionárusai
(kötetek ifjú erdélyi szerzőktől)

(befejező rész)

Noszlopi Botond Csendrappszódia című 
verseskötete 2006-ban látott napvilágot, 
társkiadóként az aradi Irodalmi Jelen van 
feltüntetve. A cím, egyébként a kötet utol
só versének is címe, pontosan érzékelte
ti, miféle végletek között oszcillál ez a fajta 
versbeszéd. A csend, az elhallgatás, az ön
magába fordulás, a kontempláció csendje a 
szerelmet kereső', a szerelemben elbizonyta
lanodó, önmagát a szerelem által létrehozni 
megkísérlő' személyiségnek korántsem csó'd- 
del fenyegető „nekiszánása”, hanem a min
denfajta emberi létezésforma végességének, 
hirtelen történő megszakításának, ok-oko
zati nyomozással fel nem deríthető megszű
nésének története, amelyben nem rajzolódik 
a történet számos részlete, csupán a kezdet 
és a vég halvány kontúrjait vehetjük észre 
hosszas szemlélődést követőleg. S mindezt a 
sikerültebbnek tetsző első ciklusban olyan 
vers/ciklus-szerkezet révén, amelyben ver
sek sorai egymásba játszódnak át. Mintegy 
érzékeltetve, hogy még a közlés által „vég
legesének tekintett szövegek helye sem 
biztos, verskezdetből lehet versvég, versin
dító kifejezésből „slusszpoén." Ennek révén 
motívum(rendszer) rajzolódik ki, eképpen 
mintha valami lényegi sugalmazódnék. 
Fenntartva azt a lehetőséget, hogy mindez 
csupán nyelvi-poétikai játék. Persze, anél
kül, hogy a játékosság a szó köznapi értel
mében igazolható lenne. Éppen ez a versek 
közötti átjárhatóság int arra, hogy a beszé
lő nem hisz frázisok, mondatok, verssorok 
rögzített helyében, hiszen egy és ugyan
azon sornak más kontextusban egészen 
más lehet értelme/értelmezése. Ilyen mó
don a nyelvi variabilitás szintén témaként 
jelentkezik, az egymásra reflektáló versso
rok a nyelv „mélystruktúrájának” átvilágí
tását célozzák meg, annak érdekében, hogy 
a nyelvi kölcsönösségek poeticitásként is
mertessenek el. S bár „kulcsszóként” a hiá
ba neveztetik meg (három versben), lényegi 
ez a fajta megszerkesztettség, ti. az a tény, 
hogy nem teljesen reménytelen a megszer
kesztettség, ennek következtében a beszéd 
eljuttatása egy feltételezett címzetthez, il
letőleg ennek a versbeszédnek dekódolása. 
S éppen azért, mivel a hiába oly sok alak
ban íródik körül.

Az Otthon I. (Pihentetó'leg, kötetbeli alá
húzás) mintegy mellékesen, odavetve köz
li: „mert hiába,/a sorsnál jobb szervező a 
nő”, ez a gondolatjelek között odaírt mon
dat a reménybeli beteljesülés idézetében/ 
ígéretében fogant, miután a játékos indí
tás szintén motivikus jellemzőkkel ren
delkezik. Ezzel az előző versre utal vissza, 
amely a címével a kezdetet látszik temati- 
zálni (Ab ovo), egybevetve azonban a ha
sonló kifejezéseket, nemcsak a sorok eltérő 
helyzete és helyzeti energiája bukik ki, ha
nem az is, hogy hasonló elemekből egészen

más vers építhető. Maradjunk azonban a 
kulcsszónál, amely a Fides első sorának vé
gén rímhívó: „Minden hűhó végül is hiá
ba” (beszédes a rím: az Otthon /.-ben világ
ba, itt hibája), az Elmúlás megidézi az Ab 
ovo-1 , valamint a Fides-1 , a virágá-t jelöli 
ki rímhívónak, és az alábbi sort csattantja 
el zárásul: „s minden hűhó végül is hiába”. 
Lezárul-e a történet ezáltal? Hiszen a be
lenyugvás, a rezignáció, a föladás hangjai 
zendülnek meg, csöndesen, nem rapszodi
kusan, józanon. Csakhogy az Elmúlás a kö
tet közepén található, a versek elrendezése 
egyetlen másodpercig sem kíván megfelel
ni a történések kronológiájának. Minthogy 
minden vers emlékezés egy pillanatra, egy 
jelenésre, egy aktusra (a kötetben főleg az 
aktusra), rekonstruálódnak és kevésbé 
konstruálódnak az események, a személyi
ség önmaga szemlélése közben hol ezt, hol 
azt kapja ki a történések rendjéből, hol ide, 
hol oda fordul (ön)igazolásért, részint átpoé- 
tizálja emlékeit, azaz versként jeleníti meg, 
részint eltávolítja a felül-poétizálás kísérté
sétől, jóllehet a szonettforma szirénhang
jai az érzelmesebb megoldások felé csábí
tanák. Ehelyett marad a szintén különböző 
vershelyzetekben felcsillanó humor:

Egy lyukon annál súlyosabb világba 
bújtunk egy kedves, dolgos délután...

(Otthon /.)

míg e látomás
darabjaira törve száll szitálva, 
egy lyukon ennél súlyosabb világba.

(Mozaik)

Körénk tucattal gyűlt a mell s a láb, 
míg ájulásba kergettük magunk, 
s kétszer olyan méllyé lón lyukunk.

(Otthon 2.)

Csendrappszódia: a kötet záró, terjedel
mét és nekiszánását tekintve a legigénye
sebbnek látszó, helye szerint összegző ver
se. Egyben az elhallgatás bejelentéséé, 
hogy erre (minthogy ez az első versszak
ban olvasható) a versegész cáfolatul szol
gáljon. Az egyes szám harmadik személy 
emlegeti az elhallgató költőt. A rapp nem 
a csöndesebb műfajok közé tartozik, egyet
értő, együtthallgató, együttkiáltó közönsé
get céloz meg, az elhallgatások tárgyainak 
indulatos felsorolása, a keretes szerkezet 
az önmagába visszatérő, de önmagának 
korántsem elég gondolkodásról tudósít, a 
múlttól és jelentől való megszabadulás ve
zérli, elfúló kiáltását a vers utolsó verssza
kában a háromszoros satöbbi (az egész vi
lág, az ismert meg az ismeretlen, a közeli 
meg a távoli, a személyes meg a személy
telen, a költői meg a költó'ietlen?) artiku
lálja, hogy első lezárásul nyomatékosítsa: 
„Ezt fogom most szépen elhallgatni”, azaz 
a folyamatos jelenben, mely tagadása (min

denféle?) jövőnek. Második lezárásul meg a 
hosszú gondolatjelek közé iktatott CSEND 
íratik. A többi (meg a satöbbi) valóban né
ma csend. Ám ezt a kötet tartalomjegyzéke 
követi. Az olvasást kezdhetjük elölről.

Murányi Sándor Olivér 2007-es 
Felnyomták szentnek kötete olyan érte
lemben meglepetés, hogy a végletek no
vellisztikája, meglepő a novellák fesztá- 
volsága, a hangvételek változatossága, a 
szabályosabb meg a szabálytalanabb elő
adásmód ciklusokba rendeződése, mineku
tána tudatosul, hogy a szent és a profán 
valójában ugyanannak színe és visszája 
(Anatole France ezt tudatta a maga szkep
tikus-ironikus módján Thais-ával, Thomas 
Mann A kiválasztott című regényével ta
núsította, hogy a legnagyobb bűn közelé
ben ott a kiengesztelődés, a szentté válás 
lehetetősége). A világirodalmi példák csu
pán azt célozzák, hogy obszcén és emelke
dett, nevetséges és fenséges, szakrális és 
deszakralizált mai szemlélését értékel
ni tudjam a novellista kötetét lapozgat
va. A ciklus első részében Szent Ferenctől 
Fráter Györgyig, kisvárosi különcöktől 
gyermekkori traumáig, szinte misztiká
ba hajló erdélyi történettől a költőkarrier 
szatírába hajló, egyben anekdotizáló elő
adásáig próbálja Murányi a megszólalás 
célszerű, tömörített alakzatait -  sugallva, 
hogy egy terjedelmesebb epikai mű törté
netváltozatai felé ugyanúgy nyitható ez 
a fajta novellisztika, mint egy korszerűb
ben értelmezett erdélyiség felé (amelynek 
olyan képviselőit érdemes idesorolni, mint 
Mózes Attila, Király László és nem utol
sósorban Bálint Tibor). Murányi egyetlen 
epizódot vázol föl, nemigen bontja ki, sejte
ti, hogy a színre hozott emberi sorsok egy 
szigorúan megtervezett vagy éppen ellen
kezőleg, egy sugallatra megváltozó tudati 
cselekvés irodalmivá alakuló dokumentu
mai. A tömörítés minden bizonnyal erős
sége, a lemondás a fölös retorikáról nem 
kevésbé. A középkor emígy jelenik meg: 
„Alkonyodott, a környező dombok, mint 
hasukon fekvő vörös oroszlánok búcsúztak 
a Naptól, egyre inkább maguk közé rejt
ve széles mancsaikkal a várost”. Hogy az
tán a Naphimnusz (a novella végén) elárul
ja az itáliai tájkép mögöttesét. Az utolsó 
napját élő Fráter György a sírba viszi leg
újabb, fondorlatos nemzetmentő tervét, s 
ami marad, a természeti mítosz sokértel
műsége által elfedett üzenet a létezés ki
számíthatatlanságáról:

„...Pisztrángjai szétrebbentek a gyilko
sok fegyverei elől, nyíl-oldaluk megvillant 
a reggeli napsütéstől áttetsző vízben -  elő
ször a Maros fűzfái alatt, majd a Küküllőbe 
szöktek, és üldözőik elől menekülve, a he
gyi vizek felé vették útjukat. Azóta is szün
telenül zaklatják őket, de mindig ott ta
nyáznak a Tatros völgyét keresztül-kasul 
irdaló patakocskák mélyebb árkaiban.”

A második ciklus beszédes címe: 
Pinufiusz apát pornóprédikátzióiból. A har
madiké: Lógalék: Pinufiusz apát hagyatéká
ból. Tág tere nyílik a szent lerántásának a 
profánba. Történhetne ez kamaszos kaján- 
sággal, történik (a kevésbé sikerült dara
bokban) rousseau-i civilizáció-kritikával, 
illetőleg a civilizációs kényelmesség ter
mészetelvű ostorozásával, a nyelvi humor 
azonban menti még a „fedezet” nélküli ki-
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jelentéseket is; és történik a legsikerültebb 
darabokban a regiszterek igen ügyes és ha
tásos keverésével. Hiszen a prédikáció a 
jobbulás, a tanítás, az útmutatás, nagyon 
kevéssé a személyes esetlegességek, az ön
irónia műfaja, az évszázadok szentesítette 
műforma, a rituálé a közbeszéd, az alulre- 
torizáltság, a töredékesség hangján szólal 
meg, prédikációs fordulatok kénytelenek 
megférni obszcén kifejezésekkel, a szentség 
fölmutatása szembesül a testiség különfé
le képeivel. S ha olykor némi didakszis üt 
át a jóízű szemtelenséggel előadott történe
teken, bőségesen kárpótol a történetekben 
föl-fölbukkanó, akár fergetegesnek is ne
vezhető humor. Összetett ez a humor: akad 
benne olyasmi, amit a diákbeszéd szaba
dosságából örökölt a beszélő, akad olyasmi, 
ami kitűnően megszerkesztett ál-naivitás
ból fakad, és akad olyasmi, ami a történet 
nyitottsága révén az olvasóra bízza a végki
fejlet megkomponálását, amelyhez azonban 
az elbeszélő semmiféle útmutatót nem mel
lékel, drámai és vígjátéki befejezést egy
ként megengedve.

A Lógalék betekintést enged a fiatal er
délyi irodalom hétköznapjaiba, ennek no- 
vellisztikus epizódjait fűzi csokorba, kis
sé belterjes világot, beltenyészetet mutatva 
be. Alábbi idézetem a második ciklusból 
való, annak bizonyságául, miként ölelhe
tő egybe teológia és a megismerésnek bibli
ai jelentése, mondjuk ezúttal is így: a szent, 
és a profán, a szerelmi aktus során miként 
válhat egy dísztelen legénylakás egy zuga 
szent térré:

„A liturgiái tér és idő harmonikusan egé
szítette ki egymást, miközben az asszonnyá 
lett Barbarával ott lebegtünk a mindenség 
határán. Morális mélységeket és dogmati
kai magasságokat egyaránt átjárva, pri- 
miciám hangos ordítással többször is élet
vizet hintve mindenek forrásába, az örök 
és szent női ölbe, újra és újra felfedeztem a 
szerelem nyálkáján csúszó ujjaimmal, nyel
vemmel és szentelő botommal (az eszmé
vel), hogy milyen jó az, ha a férfi elhagyja 
anyját és apját -  de utóbbinak magával vi
szi lakáskulcsát...”

A visszaemlékező és emlékeit prédikáció
formába öntő idős pap a beszélő, aki a rég
múltat az ifjú szerelmes füzével prédikál
ja, tekintettel lévén arra a frazeológiára, 
amely szerint szentbeszédeit meg kell szer
kesztenie.

Bálint Tamás messze nem sikertelenül 
keresi hangját, szerepeket próbál, bevált 
versformákat igazít „félre”, torzít, vesz föl 
olyan pózt, mintha a chanson-kabarédal 
megszólítás-alakzatait hinné önmaga be/ 
elfogadtatása biztosítékának; a kissé ka
cifántos című kötet, a szintén 2007-es ki
adású A pap leánya, birtokostul elsőrend
ben éppen ezért a maga helyét keresi a 
XXI. század költői ajánlatai között. Ennek 
következménye, hogy nem egyetlen hang
ja van, hanem a hangkeresésnek viszony
lag széles a skálája. Akad köztük olyan, 
amely semmiképpen nem talál ahhoz a po
étái alkathoz, amely a legjobb versekből ki
tetszik, ilyenkor toldalékszavak, verstani 
hibák csúsznak be, az akartság átüt a szö
vegen. A legjobbnak tűnő versek (s ilyen jó- 
néhány akad) egy visszafogott, legalábbis 
visszafogottnak látszani akaró, körül- és 
messzetekintő verselőt hoz színre, aki sze

relmi álmait a triviálistól és a fenségestől 
nagyjában-egészében egyenlő távolságban 
képes tartani, jóllehet képkincse egyként 
merít a triviálisból és a fenségesből. A De 
működött a csengő? verscím kérdésre élet
kép válaszol. Olyan, amely a hang- és szín
hatásokkal jelez környezetet, „furcsa embe- 
rek”-kel a létezés kontextusát, hogy aztán a 
vers második egysége cáfolatául szolgáljon 
az elsőnek, semmi sincs úgy, ahogy a vers 
első soraiban körvonalazódik. Az egész 
csak „hangulat”, ugyanakkor cáfolata a vi
lág csak hangulat XIX. századi poézisének. 
A derű hangjai-színei illúziók, a lecsupa
szított létezés ellenpólusa a képzelgésnek. 
A vers csattanója akár József Attila-remi-

Ló'rincz Lehel: Nyár

niszcenciát ébreszthetne, a vers végére il
lesztése visszafelé hitelesíti a versben végig 
bujkáló groteszket:

nincs rádióm, utálom a vágott 
virágot, a ház lakatlanul áll már 
évek óta, és Te sem tudsz olvasni, 
de a postást ez sem akadályozta 
meg, hogy jó reggelt köszönjön.

Elképzelhető, hogy ennek a valóban csön
des költészetnek ma nemigen jut ki nagyon 
nagy népszerűség. Annál inkább becsülen
dő, hogy még a személyes líra, az én-léte
sítés kétsége sem a pátoszt vonzza e kötet
ben. Lássunk erre is példát!

A hagya... elharapott szavával címet 
alkotó vers, amelynek megszólítottja (cik
luskezdő vers, így még nemkörvonala
zódhat a beszélő és a partner, s még az 
is feltételezhető, hogy az egyes szám el
ső személyű beszélő önmagához szól, ön

magával vitatja meg helyzetének adott
ságait, mutatja meg elképzelt vagy valós 
sebeit, sértődéseit) ismeretlen; de körvo- 
nalazatlan a helyzet is: allegorikus vagy 
egyszerűen leíró verset tartunk a kezünk
ben? A részletező első versszakhoz képest 
elbizonytalanít a második, a „lázas ámu
lat” kétségeket ébreszt, lezajlott-e az első 
szakasz történése, úgy zajlott-e le, akkor, 
ha a második szakaszba beiktatott, sza
kaszzáró természeti kép nem hajlítaná 
át a verset a bizonytalanba, hogy aztán a 
harmadik versszakból meglepő tudósítás 
bontakozzék ki, a vers a versről szól, ép
pen íródik a vers:

Soraim olvastán, ne szűrd betűim,
a zár vagy kulcsa nem lapul a szóban,
s feléd is jönnek e határ gyepűin,
azonban...

Rutinos költőnek becsületére váló két
felé nyitás: a mondat abbamarad, a ver
set záró szó azonban felel a rímhívásra. 
A töredékesség ennyire meg volna tervez
ve? A német koraromantika által nagyra 
becsült fragmentum efféle modern alak
zatban is érvényes volna? A kedv csütör
töké című vers azt tanúsítja, hogy látvá
nyosabb átírási javaslattal is képes élni 
Bálint, a szakrálist a személyesbe lerán
tó, a bibliai allúziót a hétköznapiság hely
színére transzponáló rövid vers jelzi, hogy 
a látszólag eszköztelen Bálint természe
tesen nem eszköztelen, csak éppen nem 
teszi ki közszemlére költői eszköztárát. 
Öntudatos szerénysége a nyelvbe vetett 
bizalomként is fölfogható, tudni látszik, 
hogy további munkájával még inkább ké
pes hasznosítani a nyelv többlet-tudását.

A két lírai és az egyetlen prózai kötet 
az ifjú erdélyi irodalom tájékozódását hoz
za tudomásunkra. Elsőkötetként is hatá
rozott elképzeléseket árul el, magabiztos
ságát és a nyelvkezelés olyan biztonságát, 
amely a kísérletek jogosultságának hite
les voltát tanúsítja.

Amit elutasítanak: az illúzió, hogy a jól 
megcsinált darab önmagáért beszél. Amit 
igeneinek: az önreflexió, az, hogy nem ele
gendő ráhagyatkozni a nyelvre, szüntelen 
viszonyt kell kialakítani a nyelvvel, e vi
szony egyben folyamat, amelybe belefogla- 
lódik a megannyi magyar és világirodalmi 
előzmény. Amit elutasítanak: az érzelmi 
áradás, a bőbeszédű önsajnálat, a világba 
veszettség miatt érzett fájdalmas aggoda
lom. Amit igeneinek: a személyiségjegyek 
újragondolása, a személyiség létesítésé
nek nyelvi kétsége, a szabad rendelkezés 
a hagyománnyal. Amit elutasítanak: a pa- 
tetikus megszólalás, a hősi póz, a mártí- 
romság tudata, a kisebbrendűségi érzés 
bármely többségi tudattal szemben. Amit 
igeneinek: a helyzettudat józan felmérése, 
annak a fogalmi tárnak megkérdőjelezése, 
amely meghatározott és kívülről rákény- 
szerített szerepeket írt elő, hiszen szere
peiket maguk választják, a díszleteket és 
a jelmezt maguk tervezik, és maguk dön
tik el, mikor melyikben tartják meg az elő
adást.

Három ígéretes, emeljük a tétet: jó kö
tet, amely az egész XXI. századnak szól...

Szeged-Budapest,
2008. novemberének végén
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Kaffka Margit 
a kortárs könyvkiadásban

V É G H  B A L Á Z S B É L A

A huszadik századihoz hasonló fele
más helyzetben van a Kaffka Margit- 
életmű a kortárs könyvkiadásban, leg
alább kétféle gyakorlat él egymás 
mellett: az intézményes (irodalomtörté
net, irodalomkritika, oktatás) és a po
puláris. Az életmű újraélesztésének 
kedvezett a Nyugat megjelenésének 
századik évfordulója: különböző kiad
ványok, folyóiratok, tanulmányok, mo
nográfiák, kiállítások, tévéadások em
lítették Kaffka Margit nevét és műveit.

Mindkét könyvkiadói regiszterben 
(hivatalos és populáris) jelen vannak 
Kaffka művei. A megjelenések időrend
jét követve először a népszerűsítő ki
adványokról értekezhetünk. A Mária 
éveit 2005-ben adja ki a budapesti Eri 
Kiadó, a Kis szerelmes irodalom soro
zatának tizedik darabjaként. A copy- 
rigt oldalon hiányos hivatkozás tör
ténik az 1912-es első kiadásra, ám a 
szükséges könyvészeti adatok nélkül. 
Viszont az impresszumban feltünte
ti a példányszámot. A Színek és évek a 
Klasszikusok mindenkinek sorozatban 
jelent meg az STB Könyvek Kiadó Kft- 
nél 2007-ben. Itt semmiféle utalás sincs 
az alapkiadásra, tisztázatlan marad a 
szövegátvétel. Ez meg is látszik a szö
veggondozáson. Érdekessége, hogy a 
Kínai Népköztársaságban nyomtatták. 
Mindkét kiadvány formailag és szer
kesztési koncepciójával a ponyvairo
dalom körébe utalja Kaffka Margit re
gényeit. Szerkesztésbeli, nyomdai és 
szövegminőségi hiányosságai m iatt pri- 
mér szövegként fenntartásokkal kell 
kezelnünk mindkét könyvet a tudomá
nyos munkában, sőt az oktatásban is.

Szerkesztésben, szöveggondozás
ban és nyomdatechnikai kivitelezésben 
egyaránt minőséget jelent a Szukits 
Könyvkiadó 2001-es könyve, Kaffka 
Margit válogatott novellái címmel. A 
gyűjtemény a prózaíró érett korszaká
ból (az 1905 és 1918 közötti időszak
ból) tartalm az novellákat. Ezek egyré- 
sze a korábbi válogatásokból jól ismert 
antológiadarab: Kaland, János, Egy 
régi eset, Lefekvés eló'tt, Májusi zápor, 
Iskolások. Vannak továbbá kötetben 
meg nem jelent írások, az elbeszélése
ket válogató Urbán László felfedezései 
korabeli folyóiratokból: A kérő', A bar
langvasút, Mesék a temetőről, A halál 
meséje, Átutazóban, A város felé. A ki
adványhoz Sipos Lajos írt előszót, ben
ne többszörös határhelyzetben láttatja 
Kaffka Margit egzisztenciáját: törté
nelmiben, társadalm iban és irodalom- 
történetiben. Olyan lét- és művészálla
pot ez, amelyben egykor Kaffka Margit
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és manapság az életmű „örök mérle
gen”, állandó megmérettetésben érez
heti magát.

A középiskolai irodalomoktatásban 
gondok nélkül hasznosítható az Európa 
Diákkönyvtár sorozatában, 2007-ben 
megjelent Színek és évek. A regényhez 
Osztovits Szabolcs készített jegyzete
ket, korunk diákolvasója számára is 
hozzáférhetővé téve a múlt század ele
ji szöveget, annak elavult vagy kevés
bé ismert szavait, kifejezéseit. A tény, 
hogy Kaffka Margit regénye része a kö

zépiskolai tantervnek, alaposabb szö
veggondozásra kényszeríti a kiadót, ez
zel a gesztussal erkölcsi és szakmai 
felelősséget vállal az általa kiadott re
gényszövegért. Az életmű kritikai ki
adásának hiányában elengedhetetlen 
a szöveggondozó (a textológus) munká
ja. Az ilyen szakavatott szöveggondozás 
segítségére lehet a majdani kritikai ki
adásnak, és semmi esetre sem kerülhe
tő meg.

Néhány hete (november elején) jelen
tette meg a Nap Kiadó Kaffka Margit 
naplófeljegyzéseit, Napló címmel. Több 
szempontból is figyelemre méltó kiad
vány ez, megerősíti a habent sua fata li- 
belli latin szállóige igazságtartalm át. A 
könyv harm adik darabja annak a soro
zatnak, amelyet a könyvkiadó indított 
el ebben az évben, Különleges Könyvek 
címmel. Az eddig megjelent „különle
gességek”: Domokos Mátyás: A metafi
zikus költészetről, Dalos László: A vén 
budai hársfák, Kaffka Margit: Napló, 
Pilinszky János: Karácsony. A kötet elő
ször foglalja egybe Kaffka Margit há

rom naplótöredékét: 1914 augusztus, 
Feljegyzések egy háztartási könyvben és 
Lírai jegyzetek egy évről. A naplógyűj
temény, ill. a szerkesztés és az utósza
vazás az idén ősszel elhunyt Bodnár 
György irodalomtörténész, a Kaffka- 
életmű kitartó kutatójának utolsó mun
kája. Kronológiailag mindhárom napló- 
töredék az első világháborúhoz köthető, 
ugyanakkor írójának Bauer Ervin irán
ti szerelméhez. Az életmű ismerői egyéb 
művekben is fellelhetik a naplószerűsé
get, a vallomásosságot és az önéletraj
zi jelleget. A naplóban természetes mó
don, spontánul ötvöződik a tartalom és 
a forma, kizárólagos szerep jut a do
kumentumnak, a fikció kizárásával. 
Mivel Kaffka Margit az első világhábo
rú  történelmi eseményeit is személyes 
ügyként élte át, naplófeljegyzéseit is 
(egész prózájához hasonlóan) lírai szub
jektivitás hatja át. „Az első mozgósí
tástól kezdve a hadifeleségek sorsában 
osztozott, azok életét élte. Megismerte 
a rettegést, a létfenntartás gondjait, az 
egyén kiszolgáltatottságát. S minthogy 
sorsa a tömegek sorsához kapcsolódott, 
lassanként megismerte ’a mindenki’ 
fájdalmát, gondjait is. így alakulhatott, 
hogy ő, a voltaképpen passzív ember, 
azonnal az uralkodó hangulat ellen for
dult, s hogy szubjektív élményei olyan 
láncreakciót indítottak el érzelem- és 
gondolatvilágában, amely kihatott ez
után született művei minden részletére 
és világnézetére is”.

A kortárs Kaffka-filológiában há
rom olyan kiadványt is találtam, amely 
az életmű teljes vagy tematikus feldol
gozására vállalkozott. Összegezik száz 
év kutatásait, értékeléseit, egyfajta ke
resztmetszetét adják a gazdag szakiro
dalomnak, az eddigi eredményeknek, 
hellyel-közzel újabb szempontokra is fi
gyelnek. Bodnár György Kaffka Margit 
című monográfiája 2001-ben jelent meg 
a Balassi Kiadónál. Félévszázados ku
tatói munka tapasztalatai halmozód
nak fel benne, megteremtve a korszerű 
Kaffka-filológiát, módszert, szemléletet 
mutatva. Bodnár a kezdetektől (a hat
vanas évektől) arra  törekedett, hogy 
összetett portrét formáljon Kaffkáról, 
ne egyoldalú interpretációját nyújt
sa az életműnek, ne egyetlen aspektu
sát (pl. feminizmus) vizsgálja. Minden 
esetben kitért az író kísérletező, próza
újító törekvéseire, formálódó világké
pére, impresszionizmusára, valóság- és 
jellemábrázolására, pszichológiai ih- 
letettségű lélekrajzára. A teljes élet
művet belehelyezte abba a folyamatba, 
amelyet Nywgaí-mozgalomként isme
rünk, és meghatározója volt a magyar 
irodalmi modernségnek. Nyugtalan és 
kísérletező szelleme azokkal a kortár
sakkal rokonítja Kaffkát, akik a husza
dik század elején felzárkóztatni akar
ták  az irodalmat esztétikai minőségben 
és világszemléletben az európai szint-
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re. Ugyancsak a Nap Kiadónál, ill. an
nak In memóriám sorozatában jelent 
meg 2005-ben a Színek, évek, állomások 
című könyv. A kötetet szintén Bodnár 
György válogatta, szerkesztette és ál
lította össze. A sorozat jellegéhez iga
zodva változatos és átfogó pályakép áll 
össze Kaffkának, a szerkesztőnek a szö
vegeiből, a pályatársak és a kortársak 
méltatásaiból és visszaemlékezéseiből, 
így az antológiaszerű válogatás műfaji
lag is változatos, van benne önéletrajz, 
kritika, recenzió, levél, napló, évfordulós 
megemlékezés stb. A könyv megerősíti 
a Kaffkáról kialakított képünket, de az 
írói pályához és a magánélethez kötődő 
epizódokkal is gazdagítja olvasói isme
reteinket. Különösen érvényes ez a kora
beli folyóiratokban megjelent írásokra, 
továbbá a kortársakhoz és a családta
gokhoz írt levelekre. Hasonló újdonság
nak számít a naplójegyzetek jelenléte, 
melyek eddig esetlegesen bukkantak fel 
egy-egy Kaffka-kiadványban (pl. Az élet 
útján, Szépirodalmi Kiadó, Bp., 1972.). 
Itt viszont szervesen épülnek be a kötet
beli szövegek környezetébe, segítve az 
életpálya eseményeinek jobb megismeré
sét, a személyes cselekedetek motivációi
nak megértését. A könyv oktatási segéd
anyagként, a szövegpontosság és a közlés 
hitelessége miatt, maradéktalanul meg
felel az elvárásoknak. 2006-ban jelent 
meg a Holnap Kiadó Szerelmes magyar 
írók sorozatának nyolcadik darabja
ként A te színed előtt. Kaffka Margit sze
relmei című kötet. Benne Borgos Anna 
szerkesztő kísérletet tesz arra, hogy re
konstruálja az író szerelmeit az első 
vonzalmaktól haláláig. „Szerelmi élete, 
szerelemről való gondolkodása jellem
ző egész személyiségére és világhoz va
ló viszonyára. Egyszerre mutatja az oda
adás, az önalávetés, a megfelelni akarás 
és az öntörvényűség, a függetlenség, az 
integritás megőrzésének szükségleteit” 
(Borgos Anna). A szerkesztő azt követő
en jut erre a megállapításra, hogy a le
velek, a naplótöredékek, a versek, a visz- 
szaemlékezések alapján újraírja Kaffka 
Margit „szerelmi regényét”. Életében 
két rövid házasságot kötött: 1905-ben 
Fröhlich Brúnó erdőmérnökkel és 1913- 
ban Bauer Ervin bakteriológussal. Első 
házassága öt év után válással végződött. 
Nem tudott feloldódni benne, nem talált 
elégtételt a házastársi kötelezettségek 
teljesítésében, egyetlen gyereke (Lacika) 
születését követően sem. Igyekezett füg
getlenségét és női emancipációját kihar
colni és megtartani. Ennek a kapcsolat
nak alig lelhető fel nyoma az életműben, 
talán közvetett módon, a megsejtések 
szintjén rekonstruálhatunk egy-egy epi
zódot. 1913-ban ismerkedik meg Bauer 
Ervinnel, Balázs Béla öccsével, aki tíz 
évvel fiatalabb Kaffkánál, bakterio
lógusnak készül, utolsó vizsgáit teszi 
le éppen. De a háború miatt megsza
kad a karrierje. Ez a kapcsolat hozza el

Kaffka Margit számára a régen várt be
teljesülést, a testi együttléten túl a lélek 
felemelkedését a szerelem és a szellem 
szakralitásába: „Ahogy neked ez lehe
tett csak már hátra -  Ugyanolyan nagy 
ajándék vagy te nekem, és ugyanúgy ne
kem csak ez lehetett hátra: veled talál
kozni.” így fogalmazza meg kapcsola
tuk lényegét, emberi-érzelmi tartalm át 
egyik Bauer Ervinhez írott levelében. 
Ám szerelmüknek nem kedvez a kor, és 
benne az első világháború, a férjet kato
nai szolgálatra hívják. Kaffka Margit 
hátralevő élete aggódásokkal telve, időn
ként boldog, ám rövid együttlétekkel (he
tente látogatja meg Temesvárra helye
zett katonaférjét) múlik el. A Bauerrel 
kötött szerelmi házasság visszamenőleg 
is értelmet adott életének, ahogy azt A 
te színed előtt című versében megfogal
mazta: „Mindig azt hittem: rú t vagyok,/ 
csak durva vágyra hangoló,/ Szívet bá- 
jolni nem tudó./ -  Te megszerettél, -  s 
rámigézted / ezt a halk, esteli szépsé
get.// Oly csúnya volt, mit eddig éltem,/ 
kevert, pocsékló, fél, törött!.../ -  Most a 
múltam is rendbejött,/ Ahogy tenéked 
elmeséltem./ -  Mert láttad sorsom: meg
szerettem.” Bauer aggódó levelei többek 
között a „spanyoltól” is óvták Kaffkát. O 
inkább a ráktól félt betegesen, de végül 
nem kerülte el a járvány -  sem őt, sem 
kisfiát. 1918-ban, harmincnyolc évesen 
halt meg. December 3-án temették közös 
sírba a fiával (aki dec. 2-án követte édes
anyját). Deres, ködös délután volt, így 
emlékeznek a kortársak. A járvány ret
teneté visszatartotta a baráti kör nagy 
részét, főképpen a gyermekes anyá
kat. Babits Mihály és Móricz Zsigmond 
mondja a búcsúszavakat a sírnál, ame
lyet alig néhány barát áll körül. Teljesül 
Kaffka Margit régi kívánsága és sejté
se: „Hátjöjj, halál.../ Komolyan, némán, 
fövegét levetve,/ Virrasszon egy-két hall
gatag barát./ Csak meddó jajszót, szemé
lyes könnyeket ne!/ A két hideg kezem 
tegyék keresztbe,/ S mormoljanak halk, 
elcsukló imát” {Temetés). Bauer Ervin 
(Kaffka végakaratának megfelelően) új
ranősült, elismert bakteriológussá vált, 
a húszas években szovjet kutatóintéze
tekben dolgozott. 1938-ban, húsz évvel 
Kaffka halála után feleségével, Szilárd 
Stefánia matematikussal együtt a sztá
lini terror áldozata lett.

Eddig a „Gutenberg galaxis” kortárs 
szakaszában követtük nyomon Kaffka 
Margit életművét, nem lenne teljes az 
alkalmi recepciós modell a világháló, a 
virtuális elektronikus könyvtár anyagá
nak ismerete nélkül. Az internet hozzá
férhetőséget biztosít egy-egy életműhöz 
vagy irodalmi alkotáshoz. Mindegyik 
közül két honlap, a Wikipédia és az 
Országos Széchényi Könyvtáré ta rta l
maz számottevő anyagot a Kaffka-élet- 
műből. A Wikipédia mint szabad encik
lopédia nyolc témakört sorakoztat fel, 
utalva más elérhetőségekre is. Hasznos

KAFFKA MARGIT 
A te sz ín ed  e lő tt
Az én két fáradt asszonykezem 
Hogy milyen lágy, amikor simogat, 
Mily enyhén tárul, amikor ad: 
Terajtad ösmerte meg.
-  Köszönöm neked a két kezemet!

Szemem, a bágyadt, bús tükröző 
(Áldott csoda ez!) sorsodba nézett;
S megtanulta, hogy tiszta szövétnek, 
Betlehemcsillag, égi vezér...
-  Áldjon meg az Isten a két szememér’!

Mindig azt hittem: rút vagyok,
Csak durva vágyra hangoló,
Szivet bájolni nem tudó.
-  Te megszerettél, -  s rámigézted 
Ezt a halk, esteli szépséget.

Oly csúnya volt, mit eddig éltem; 
Kevert, pocsékló, fél, törött!...
-  Most a múltam is rendbejött,
Ahogy tenéked elmeséltem. -  
Mert láttad sorsom: megszerettem.

Nemes, szent csordultig-hited 
Aranykelyhét felém kínáltad, 
Szerelmed grál-borát ajánltad:
Most már, míg élek, szent leszek; 
Felmagasztaltál; fennt leszek;
Végig „te színed előtt” járva.. .
O hála, hála, hála, hála!

a sor végén található Kaffka-linkgyűjte- 
mény. Az Országos Széchényi Könyvtár 
elektronikus könyvtárában (mek.oszk. 
hu) gazdag válogatásra találunk a 
Kaffka-életműből: az író életrajza, mű
veinek kiadása, összes költeményei, pró
zai alkotásai közül: Csendes válságok 
(elbeszéléskötet), Színek és évek (re
gény), Hangyaboly (regény). A Sulinet 
kimondottan diákok számára teszi közé 
Kaffka Margit írásait és a róluk szóló 
információkat. A világhálós hozzáférés 
rendkívül fontos a mai olvasó számára, 
aki a hagyományos könyvtári tájékozó
dás és olvasótermi tartózkodás helyett 
a gyorsabb és praktikusabb képernyős 
keresést választja. Az irodalomfogyasz
tásnak ez a változata átalakítja olvasá
si kultúránkat és szövegértési képessé
geinket, időigényes meditáció helyett 
gyors interaktív tevékenységet felté
telez. Az igények kielégítésére újab
ban az irodalmi alkotások megrövidí
tésével, újramesélésével kísérleteznek. 
Újraéled a felvilágosodás (XIV.Lajos 
korának) ad usum delphini gyakorla
ta. Ha a delfinológia (Szörényi László 
kifejezése) internetes változata meg
honosodik, gyerekeink és unokáink 
lesznek a kárvallottak esetleg haszon- 
élvezői. A Kaffka-életművet illetően 
egyelőre marad az eredeti szöveg, csak 
a forma internetszerű, átszerkesztett, 
a „Gutenberg galaxisról” az „Internet 
galaxisra” átirányított.
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PO M O G ÁTS B É L A

Szabédi László (1907-1959)
Erdélynek mindig voltak vértanúi, 

közéjük tartozik Szabédi László is, 
aki mindig önemésztő küzdelmekben 
igyekezett érvényre juttatni meggyő
ződését, ráadásul egy olyan törté
nelmi korszakban, amelyben a hittel 
képviselt meggyőződésnek valójá
ban nem voltak esélyei. Eredeti ne
ve Székely László volt, Sáromberkén 
született 1907. május 7-én. Nagyapja: 
Rédiger Géza Szabédon unitárius 
lelkészként végzett szolgálatot. 1913 
és 1925 között a kolozsvári unitári
us kollégiumban tanult, részt vett a 
Remény című diáklap szerkesztés
ében. 1925-1927-ben az unitárius 
egyház ösztöndíjával a strasbourg- 
i protestáns teológián, 1927-1935- 
ben a kolozsvári teológián és a böl
csészkaron tanult, közben tanított, 
magántisztviselőként dolgozott. 
1945-ben szerzett bölcsészdoktori fo
kozatot. 1933-ban az Ellenzék mun
katársa lett, 1939-1940-ben katonai 
szolgálatot teljesített a román hadse
regben. Eszak-Erdély visszacsatolá
sa után a Kolozs megyei Báré román 
iskolájában kapott tanítói állást, ro
mán népköltési gyűjteményt adott 
közre (Zöld levél, 1945). 1941-ben a 
kolozsvári egyetemi könyvtár mun
katársa, a kolozsvári színház dra
maturgja lett. Jékely Zoltánnal és 
Kiss Jenővel együtt szerkesztette az 
Udvözlégy szabadság (1942) című köl
tői antológiát, majd szerepet vállalt 
a Termés szerkesztésében. 1942-ben 
részt vett az utolsó marosvécsi íróta
lálkozón, 1943-ban felszólalt a máso
dik szárszói konferencián.

Családi és kulturális öröksége, sző
kébb szellemi környezete egyszer
re tette fogékonnyá az élet dolgainak 
romantikus és realista felfogására. 
Kalandos családi történeteket és ter
mészettudományos műveltséget, a 
bibliai hitelvek mellett az unitáriusok 
józanságát és nemes puritanizmusát 
kapta örökül. így lett belőle a „ráció 
romantikusa”, aki az általa felismert 
erkölcsi követelményekhez, akár ön
pusztító szenvedéllyel, következete
sen ragaszkodott. Szenvedélyesen élte 
át a huszadik század kínzó gondolati 
és érzelmi feszültségeit, mégsem mon
dott le a gondolkodás szigorú fegyel
méről, szíve mélyén féktelen konflik
tusokat hordozott, mégis megpróbált 
rajtuk úrrá lenni. Megkísérelte a leg
nehezebbet: az értelem szolgálatába 
állítani a szenvedélyt. Józanság és in
dulat, kritikai készség és feltétlen hit, 
ráció és romantika — ezek a látszatra 
ellentétes fogalmak mintha egyszerre 
irányították volna emberi személyisé

gét és költészetét, és valójában ezek a 
benső ellentmondások készítették elő 
személyes tragédiáját.

Korai versei illúziók nélküli, kiáb
rándult lélekről tanúskodtak: egy fi
atal költő arról tett vallomást, hogy 
az idegenség és a tehetetlenség tu
data miként akadályozta meg, hogy 
élete valódi tartalm at és célt kapjon. 
„Hasonlítom magam kergült kerék
hez, / mely gyors iramban hasztalan 
szalad: / hozzátapadva szilárd tenge
lyéhez / — bár menekülne -, / egy hely
ben marad” — foglalta egyetlen szem
léletes képbe közérzetét (Hasonlatok). 
A költői kép, az általa megnyilatkozó 
önismeret kritikai igényt sejtet, azt, 
hogy a költő nemcsak felismerte és le
írta helyzetének fonákságait, hanem 
szembe is fordult velük.

A kritikai (önkritikái) szenvedély 
lett az az erő, amely kilendítette a 
magányos szemlélődésből, és mint
hogy erős volt benne a szolgálat vá
gya, nem tudott kitérni a kisebbségi 
közélet tettekre hívó szava elől, kétel
kedve bár, mégis vállalta a cselekvés
sel járó kockázatot. De minthogy raci
onalista volt, egyszerre ismerte fel a 
cselekvés szükségességét és korlátáit. 
Biztonságérzése a harmincas években 
erősödött fel: „Harcolj! A hihetetlent 
hidd el” -  hangzott a cselekvésre szó
lító parancs (Ne ismerd meg magad). 
Nemcsak a hit nőtt meg, nemcsak a 
lélek ereje, a költő biztonságtudata is 
kiteljesedett. Az otthontalanság, a ve- 
szendőség évtizede után Szabédi, úgy 
tetszik, otthonra talált. Ezt az ott
hont mindenekelőtt nemzedékénél lel
te meg, olyan költőknél, mint Jékely 
Zoltán és Kiss Jenő, olyan elbeszélők
nél, mint Asztalos István és Bözödi 
György: a Termés táborában. A fiatal 
író otthontalanság-érzését a nemze
déki szolidaritás és a közösen vállalt 
feladat szüntette meg.

Józan elme volt, eleve gyanakvás
sal tekintett arra a túltermelésre, 
amit a harmincas évek magyar és er
délyi közélete mozgalmakban és ide
ológiákban létrehozott, Esz és bűbáj 
(1943) című könyvének bevezetésében 
ő maga óvta a „nemzetmentő” esz
mék csábításaitól a népe sorsáért ag
gódó magyart. Magányát, elszigetelt
ségét azonban fel kellett számolnia, a 
népi mozgalom szociális és esztétikai 
elvei keltették fel érdeklődését, így 
lett a magyarországi népi írómozga
lom erdélyi szövetségese. A népi írók 
erkölcsi felelősségtudata, szociális ra
dikalizmusa erős hatást tett rá, de 
vonzódott a szomszédos népek -  ma
gyarok, románok és szlávok -  testvé

riségét és együttműködését hirdető 
eszmékhez is.

A népi mozgalom íróinak hatá
sára születtek legjobb elbeszélései 
(Műkedvelő napszámos, Kalliopé, A 
keserves), valamint Veér Anna alszik 
(1941) című kisregénye. A szociogra
fikus igénnyel dolgozó „valóságiroda
lom” munkamódszerét fogadta el, ezt 
az ábrázoló módszert szelíd iróniával 
egészítette ki. Kántor Lajos megfi
gyelése szerint Szabédi prózája Nagy 
István „szikár munkásepikája” és 
Gelléri Andor Endre „tündéri realiz
musa” között helyezkedik el. A szoci
ális és nemzetiségi valóság nyers je
leneteit ábrázolta, ezeket szőtte át az 
álom és a képzelet élénkebb színeivel. 
A társadalmi lét torzulását, az embe
ri jellem szomorú fogyatkozásait mu
tatta be, ugyanakkor felvillantotta a 
szociális és nemzetiségi konfliktusok 
megoldásának humánus távlatát. A 
sötétebb képnek biztatóbb derengést 
adott a remény fényeivel.

Szabédi rokonszenvezett a magyar- 
országi népi mozgalommal, ennek 
törekvéseit egészítette ki a francia 
kultúrától tanult racionalizmussal. 
Bizonyára nem volt véletlen, hogy a fi
atal erdélyi költőre éppen Illyés Gyula 
figyelt fel, a társat: a magyar népi és 
egyetemes európai alapokra egyaránt 
építkező költőt fedezve fel. „Szabédi 
székely -  hangoztatta Illyés - , annak 
az ifjú erdélyi írónemzedéknek tag
ja, amely a regionalizmust is úgy szó
laltatja meg, ahogy kell: európai szín
vonalon, s amelynek a regionalizmus 
csak jellemzője, s nem értelmezője.”

A népi mozgalom arra tanította 
Szabédit, hogy a cselekvésnek erköl
csi jelentősége és közösségi küldeté
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se van, egyszersmind arra , hogy sze
mélyiségét akkor valósíthatja meg 
igazán, ha  m egtalálja helyét a né
pi közösségben, és vállalja a nemzeti 
ku ltú ra  hagyományait. Szabédi ifjú
kora az otthontalanul m aradt, m agá
nyos lélek vergődése volt, kiszakadt 
egy közösségből, rossz közérzettel fi
gyelte az erdélyi m agyar értelm iség 
küzdelmes életét, s környezetétől el
idegenedve menekült filozófiai prob
lémák közé. a népi mozgalomhivatást 
és ugyanakkor közösséget adott szá
m ára; egyszerre kötelezte el a dolgo
zó parasztság ügye mellett, és helyez
te vissza a közösségi élet védelmező 
és erkölcsi erőt adó közegébe. A fia
ta l költő egyszeriben hazatalált, a ha 
zára ta lá lás  nagyszerű vallom ását A  
szabadi Nagyréten című vers fejezte 
ki. Ez a vers a „tékozló fiú” m egtéré
sének m otívum ára épült, a költő ván
dorlását, bolyongását és a hazatérés 
örömét beszélte el. Az ifjúság vergő
dését, nyugtalanságát egyszerre érzé
keltette a vándorlás iram ának  és a lé
lek zaklato ttságának leírása: „Boldog 
vagyok kicsit, / m ert kínjaim  kicsik, 
/ fut a nagyja előlem; / m últam  m ú
ló agyrém, / a szabédi Nagyrét / ka 
pát m ár új erőre. / Életemet onnan / 
kezdem el, ahonnan / kiszülettem  be
lőle.” A menekülésszerű vándorlás a 
költő nyugtalanságának szimbóluma, 
és ezt a belső zaklatottságot oldja fel, 
a menekülés lázát csillapítja az o tt
hon, a szülőföld. A költő lelkesült fel
kiáltásokkal fejezi ki a nagy ta lá lko
zást: „Rét! Rét! Ez a Nagyrét! / Fény! 
Fény! Ez a napfény! / Megérkeztem 
m ár haza.” A megérkezés, a szülőfa
luval való találkozás képe ugyanúgy 
szimbolikus, m int előbb az utazásé. A 
megnyugvást, az otthonra ta lá lást, a 
belső békét fejezi ki.

A vallomásos költemény a régi ma
gyar költészet hangját (verselésében a 
Balassi B álintnak tulajdonított, való
jában  a tizennyolcadik században ke
letkezett Őszi harmat után című né
pies költemény egy szövegváltozatát) 
kelti életre. Az egykori költemény a 
bújdosásba kergetett kuruc fájdalmát 
szólaltatta meg. Szabédi verse, ellen
kezőleg, a hazata lált költő örömét. Az 
egész vers -  a stílus régies ízei, a v ir
tuóz módon kezelt Balassi-strófa, az 
ütemezés és a modern rím techniká
ba belopakodó archaikus megoldások 
-  a „régi m agyarság” hagyománya
it idézik, annak  jeleként, hogy a ha
zatalálás nem pusztán geográfiai és 
életrajzi, hanem  kulturális és morális 
értelmű. Szabédi nemcsak szülőfalu
ján ak  családias melegében, gyermek
kort idéző látványaiban és meghit
tebb paraszti emberségében ta lá lta  
meg otthonát, hanem  elsősorban a 
„régi m agyarságban”, a nemzeti kul
tú ra  örökségében.

A múlt, m int nyelvészt és iroda
lomtörténészt is, mindig érdekelte, 
költőként ugyancsak gyakran kel
te tte  életre a régi m agyar vers for
m áit, retorikai alakzatait. Csillogj, 
Margitka című verse például egyene
sen az Ómagyar Mária, siralom  sora
it idézi emlékezetünkbe: „Világolj há t 
világom, / világolj életemben, / fényed
nél a világon / a rendet m egterem 
tem.” Ugyanígy újítja fel a népmeséi 
poétikát a Sárkányölőben, a balladát 
A  szabédi zsoltárban, vagy a népi rig
musok friss dallam osságát a Halál 
házasító ban. A népköltészet és a ré 
gi m agyar költészet poétikai hagyo
m ányainak felújítása a népi mozga
lom költői törekvései között helyezi el 
Szabédi László érett verseit. Erdélyi 
József Petőfi Sándorra emlékezte
tő  élményverset formált a népdalból, 
Sinka István m itikus ráolvasássá ala
kíto tta  a balladát. Szabédi m ással k í
sérletezett, az európai költészet kor
szerű törekvéseihez igazodott, midőn 
intellektuális lehetőségeket keresett. 
A népdal természetélményéből poéti- 
kus lírai metaforát, arányos s tru k tú 
rájából Paul E luard-ra vagy Federico 
Garcia Lorcára emlékeztető áttetsző 
dalszerkezetet hozott létre, például a 
Virág soraiban: „Virág a réten  / illato
zik / Isten kezében. /  H a cifra szirm a 
/ váratlanu l / kacagna, sírna! / Virág 
a réten  / se lát, se hall. / Csak van ke- 
vélyen.”

Többnyire mégis a modern vers 
m ásik pólusán kereste az eredm ényt, 
a dalszerűséget szerette volna a gon
dolati líra  követelményeihez h a n 
golni. A népköltészet term észeti ké
pekben kifejezett szimbolizmusával, 
dallam osságával ezért kellett szakí
tan ia . Verseiben az érvelő, kérdező; 
gondolatokat megfogalmazó fordula
tok váltak  uralkodóvá, azaz a re to ri
kai elemek. Balladás vagy zsoltáros 
hangja  aforisztikusan tömör érvelés
sé alakult. A z egészet akartam , a Nil 
hum anu a me alienum puto  vagy a 
Külön kerék a belső v ita  lázában, é r
vek és ellenérvek egym ásnak feszü
lő dialektikájában született. A vers 
az önelemzés eszköze lett: „mint or
vosi kés, boncol az objektív em léke
zés” -  mondta m aga a költő Csillogj, 
M argitka című versében. Ehhez a töp- 
rengő-gondolkodó, érvelő-cáfoló lírá 
hoz igazodott a versidom, Szabédi azt 
a kompozíciót a lak íto tta  ki, amelynek 
ism ertebb változatait Szabó Lőrinc 
vagy Illyés Gyula költészetében ta 
láljuk meg. A dalszerű szerkezetet, 
a gondolatok m enetét, vá ltása it kife
jező re to rikai előadásmóddal válto t
ta  fel. Esz és bűbáj című könyvében 
beszélt arról, hogy m iképpen lehetne 
„alkalm assá tenn i »a m agyar nem 
zeti versidom«-ot egy gondolatibb lí
ra  szám ára.” „Elsősorban -  fejtette

ki — kínálkozott a verssorok szoro
sabb egym ásbafonódására az enjam- 
bement. De amilyen term észetes az 
enjam bement a j am bus esetében, 
ahol a sorok m ár ritm ikailag  is egy
beolvadnak, éppoly term észetellenes 
a szabályos m értékű m agyar verssor 
esetében. M indenekelőtt teh á t m agát 
ezt a verssort kell lazább szerkezetű
vé tenni.” Próbálkozott ezzel a meg
oldással, A  szabédi Nagyréten élénk 
és kihívó ritm usát enjambement-ok 
közbeiktatásával fékezte meg, ille t
ve igazíto tta  a gondolatmenet vá ltá
saihoz.

Szabédi László ígéretes költői m un
kássága végül nem bontakozott ki tel
jesen, a negyvenes évek elején még 
töretlenül haladt pályáján, az ő tolla 
nyomán született az az Üdvözlégy sza
badság! című nagy költemény, amely 
(az ugyanilyen címet viselő költői an
tológia meghatározó darabjaként) üd
vözölte az Észak-Erdélyben bekö
szöntő szabadságot, egyszersmind a 
hatalm i tényezővé vált m agyarság er
kölcsi m egigazulásának követelmé
nyére figyelmeztetett. Szülőföldje sor
sának  újabb fordulata u tán  azonban, 
nem minden belső vívódás nélkül, úgy 
ítélte meg, hogy csak akkor tudja né
pe védelmét eredményesen szolgálni, 
ha  az új rend támogatói közé áll, nem 
csak ő ju to tt el erre a következtetés
re. Ekkortól valók „pártosan” szocia
lista versei {Költők s bírálók, Vezessen 
a párt): költészete mindenekelőtt poli
tikai követelményeknek a k a rt megfe
lelni, ezért lassan elapadt.

Teljesebben bontakozott ki tudom á
nyos és közéleti tevékenysége, a ko
lozsvári m agyar egyetem tanárakén t, 
a m agyar verstan tudósaként (Kép és 
forma, 1969) és a m agyar nyelv őstör
ténetének eredeti, ám m egállapítá
sait tekintve szakm ai körökben erő
sen v itato tt összefoglalása révén (A 
magyar nyelv őstörténete, 1974) szé
les körben fejtett ki tevékenységet. 
Mindezek mellett, m int a Romániai 
M agyar írók Szövetségének alelnöke, 
a Népi Egység című lap szerkesztője, 
az Erdélyi Múzeum Egyesület főtit
kára  tevékenykedett. Életét trag ikus 
események zárták  le, a kolozsvári ma
gyar egyetem felszámolása ellen tilta 
kozva szembekerült a pártvezetéssel, 
majd végső kétségbeesésében, 1959. 
április 18-án Kolozsvár közelében a 
vonat alá vetette magát. Em beri tra 
gédiája az erdélyi m agyarság önma
gára eszmélésének egyik indítéka 
lett, alakja szinte legendává vált a 
m agyar értelm iség önkereső küzdel
mei során. A hatvanas évek végén a 
bukaresti Kriterion Kiadó gondozásá
ban jelentek meg korábbi művei, vá
logatott írásait Enyém ez a történelem 
címmel 1980-ben K ántor Lajos ren
dezte sajtó alá.
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ANTAL BALÁZS

Disznóól legóból
A közírás formái és lehetőségei közül 

kétségkívül a tárca műfaja az, amelytől a 
legtöbbet várja a magamfajta, különösen, 
ha nem egyszerű zsurnaliszta, hanem je
les költő jegyzi azt. Végül is mégsem csak 
száraz tényújságírásról van szó, novel
laként viszont a közember napi(lapi) ta
pasztalatában jelentkezik, egészen más 
jellegű szövegek társaságában, kontex
tusában, és, ami talán még perdöntőbb, 
azok olvasóinak apparátusa által is be
fogadható alakban. A klasszikus, máso
dik világháború előtti tárcatárak persze 
réges-rég elolvadtak, hosszú évekre alta
tásba került a műfaj, s fogékony műhe
lyek híján lassan-lassan a tárcaírás is ki
ment a divatból (kivételek persze mind 
műhelyek, mind alkotók dolgában min
dig akadtak). A talán mai napig legiz
galmasabb, állandó műhely, az Elet és 
Irodalom vonatkozó rovatában is megfi
gyelhető, hogy az írások sokszor inkább 
kisebb terjedelmű novellák, mintsem a 
szó klaszszikus értelmében vett tárcák. 
Persze az ilyen kijelentésekhez illenék 
akkor pontos, hogy ne mondjam, egzakt 
fogalmak szerinti körülhatárolást-meg- 
határozást illeszteni, ez azonban, mint 
tudományunk minden egyes kifejezése 
esetében, valószínűleg meghaladná az 
egész lapszám terjedelmét, és még akkor 
is maradna minden bizonnyal lefedetlen 
rés a definícióban (vagyis meghaladná a 
recenzens képességeit is). Egyszerű értel
mezést persze megkockáztathat a kriti
kus, de csak az ellenvélemények s a fel
tűnő hiányok ódiumát vállalva. Szóval 
valamilyen szinten alkalmazott írásfor
ma volna ez, a szépírás esztétikai funkci
óján túl magára vállalva az újságírás kéz
zelfoghatóbb, tényközlő, véleményformáló 
stb. funkciójából is valamicskét. Nem árt, 
ha közérdekű, nem árt, ha kontextuali- 
zálható a napilap-események tükrében is 
— és hogy szépen és kedvesen irodalmár- 
kodjak, nem árt az sem, ha mindezeknek 
az ellenkezője igaz rá. Fekete Vince, a kö
tet alcíme szerint immár sokéves tárca
írói terméséből válogatott össze jelen kö
tetébe hétszer hét tételt. Bár napilapban 
nem találkoztam az írásokkal, a kiadás 
helyéből (Sepsiszentgyörgyi, s a könyv fe
lelős kiadójából (Farkas Árpád) arra kö
vetkeztetek, e pálya (egyik) színhelye a 
Háromszék lehet. A kötetben viszont a 
darabok kilépnek az előbb felvázolt napi
lap-kontextusból, s immár az újságírás
ra jellemző funkciókat levetkőzve „vissza
lépnek” a „pusztán” esztétikai funkciójú 
szövegek halmazába, az olvasónak meg
hagyva azonban a kitételt, hogy eredeti 
megjelenésükkor a szövegek másképpen 
működhettek (ez megint csak minden
féle szövegre igaz, de itt most különösen 
és másféleképpen). És ez egy újabb pró
batétel: ki tudja-e emelni a szerző vagy 
a szerkesztő (utóbbira utalás nincs a kö
tetben tehát, gondolom, a szerző válogat
ta az anyagokat) azokat a tételeket, ame
lyek így is megállják a helyüket? Amelyek

időtlenek, általánosabbak, a napi esemé
nyeknél tágabb horizontot átfogók, az idő 
és a hely viszonylatából is kiemelhetőek, 
s beilleszthetők más idő- és földrajzi ke
retek közé, még akkor is, ha pusztán csak 
az olvasó rossz beidegződése, hogy ha tá r
ca, hát akkor beilleszteni akarja valaho
va, izzadva, lihegve, bőgve -  nos, Fekete 
Vince megtalálta ezeket a darabokat. Az 
olvasónak nem kell latolgatni, mi hova 
való, ha néhol sejthetőek is az írások ki
váltóiként konkrétabb események, akkor 
is a Nyírségben épp úgy érthető, mint a 
Székelyföldön.

Ha tehát a közírás egyik formájaként 
gondolom el a tárcát, nem is olyan zák- 
hányos csuda, hogy miért Udvartér a cí
me a kötetnek (a gerinc szerint méghozzá 
Fekete Vince udvartér, amelynek, tudjuk, 
egy elég gübü tisztaszobájában stb., stb.). 
A találkozási pont, a közbeszéd helyszí
ne a tér. A közbeszéd pedig sok és sokfé
le. Az Udvartér fő szervezőelve hamar ki
derül: a hét fejezet vagy szakasz hétféle

általános tematikáját jeleníti meg Fekete 
Vince tárcaírásának, a Fekete Vince-féle 
közéleti beszédnek. Az első, Nagymonológ 
című szakaszban „a gyermekkor nehéz il
lata, volt-napok percei, órái, pillanatai” 
idéződnek fel, keserű nosztalgia lappang 
a szövegekben, mert hát kénytelen-kellet
len nosztalgikusan kell megjelennie egy 
sötét kornak, ha egyszer arra esett az 
ember gyermeksége. Az A vezetés öröme 
a tárcaíró (úgy sejtem, ezekben az írá
sokban nagyvonalúan el lehet tekinteni 
a narrátor-kitételtől) jelenidejét viszi pa
pírra, zömmel a napi bosszúságokat. A 
Porlód mintájára alakított Sajnódról cí
met kapó szakasz a tárcák írójának és, 
ami még lényegesebb, olvasóinak, első ol
vasóinak világa jellegzetes rekvizituma- 
it veszi számba. Talán már a címből ki
derül ironikus felhangja az itt olvasható
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szövegeknek, a sírva vigadó sajnódiak 
megírásának, akik az első legójukból is 
disznóólát építenek. Természetesen nem 
teljesen átmetaforizált helyszínről van 
szó, talán itt kezdődnek a jobban meg
kötött írások -  merthogy a bizonyos tá r
gyi világ-beli rekvizitumok egyike-mási- 
kával már nem tud sokat kezdeni a nem 
Romániában élő, vagy ott nem különö
sebben járatos olvasó. Ugyanakkor az 
ironikus felhang s az ironizált jelenetek 
meg sehol sem ismeretlenek, példaként 
a bicskás szövegeket említeném -  ebben 
bár Székelyföldnek kétségkívül komoly 
hagyományai vannak, recenzens sző
kébb világa, a Nyírség is rendelkezik ér
demekkel, nóta bene tanórákon sem ke
rülhető meg — recenzenst nyugtatták 
már meg hallgatói, hogy ne féljen, most 
éppen nincs náluk bicska - , bár a misz
tériumba talán kevesen avattattak be. 
A helyi ember a tárgyi világ után a cím
ben megjelölt alakot írja körül. A kisvá
rosi, a valutázó, az iszákos, a kocsma böl
cse a szereplői e résznek — megint csak 
mindenhol ismerős figurák. A másik el
lenben a máshol élő ember, vagy a másik 
ország is lehet, vagy az adott térségen be
lüli másik világ. Úgy is, mint olyan, ami 
rám, a szöveg olvasójára sosem igaz, el
lenben másra... Az irónia ezekben az írá
sokban itt-ott maró gúnnyá is alakulhat 
(pl. a Barbi-nemzedékben), de vannak ke
serves tapasztalatokat rögzítő tételek is 
-  mint amilyen a magyarországi „vendég- 
munkásokról” szóló Fenyő a sivatagba'. A 
Hogyan legyünk boldogok? a Kárpát-me
dencét időnként elárasztó „amerikai típu
súdnak  álcázott) életmód-segédleteknek, 
s az azoknak hitelt adóknak állító gúnyos 
emlékművet, míg az utolsó, Futóhomok 
című rész a rendszerváltás utáni típusok 
enciklopédiája: az újgazdag, a nagymenő 
vállalkozó, a politikus, a helyi maffiafő
nök, vagy a helyi főfoglalkozású nagyma
gyar a főszereplők.

Ennyiből talán látható a kötet egészére 
jellemző néhány vonás: az enciklopédikus 
jelleg, a hol keserű, hol felhőtlen humor, 
a nosztalgiával fűszerezett irónia, és hát, 
nem megkerülhető, a szeretet. Hogy hát 
mégiscsak szeretetteljes figyelemmel for
dul a világa felé a tárcák szerzője, önma
gát valahová a legszürkébb közember pozí
ciójába gondolva el, onnan beszél, közvetít 
egyfajta konzervatív nézőpontot (egyálta
lán nem politikai értelemben gondolom), 
mert a köz, különösen a napilapot még ol
vasók rétege valamilyen szinten konzer
vatív, de hol óvatos, hol kevésbe finom lé
péseket tesz a keretek tágítása érdekében. 
A Fekete Vince-tárcákra kevésbé jellemző 
a novellásítás, az írások legnagyobb része 
esszéisztikus, történet helyett a közgon
dolkodás logikai folyamatát igyekszik be- 
látni-bejárni. Egészében fontos dokumen
tuma a közírás igényes, szabad fajtájának 
a 21. század elejéről, amely nem feled
kezik meg feladatairól, egyszerre szóra
koztat és gondolkodtat, provokál és kész
tet egyetértő, összekacsintó bólogatásra. 
Sajnódiaknak kifejezetten ajánlott.

Fekete Vince: Udvartér (tárcano
vellák 2000-2008), Kaláka Könyvek, 
Sepsiszentgyörgy, 2008.
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%ÓrDfE X  —
Nagyon fontos könyv jelent meg az idén Adyról A 

Komp-ország poétája címmel a Nap kiadó In memóriám 
sorozatában. A kötetnek évfordulós apropója nincs, nem 
észleltem az utóbbi idó'ben Ady-reneszánszt sem. És A 
Komp-ország poétáját elolvasva arra kellett rájönnöm, 
hogy Ady Endre ma sokkal messzebb van, mint gondol
tam. Az In memóriám sorozat a huszadik századi ma
gyar irodalmat tekinti át a teljesség igényével. Minden 
fontos magyar írónak és költőnek Csáth Gézától Weöres 
Sándorig egy-egy külön kötete van vagy lesz benne. Az 
Ady-könyv kitüntetett helyet kapott a sorozatban: az öt
venediket. Jelentó'ségét erősíti az is, hogy szerkesztő
je maga a sorozatszerkesztő, Domokos Mátyás. A mű
faj szemelvénygyűjtemény, de ez ne riasszon el senkit: a 
sorozat darabjai egy kis irodalmi érdeklődéssel regény
ként is olvashatók. Úgy olvastam az Ady-kötetet én is, 
mint egy gyerekkori kedvencet. Alig vártam, hogy szín
re lépjenek a kedves szereplőim: a jók (Babits Mihály, 
Juhász Gyula, Móricz Zsigmond, Révész Béla, Ignotus) 
és a gonoszok (Rákosi Jenő, Szabolcska Mihály, Ábrányi 
Emil, Tisza István, sőt, maga Kosztolányi Dezső). És 
nem is csalódtam: jöttek mind, élükön a főhőssel, „Isten 
szörnyetegével” -  ahogy Németh László nevezi Adyt A 
Komp-ország poétája 341. oldalán. Olvassa el a köny
vet az is, aki egyszerűen arra kíváncsi, milyen egy zse
ni. Nagyságával és gyarlóságaival együtt megtalálja. 
Fényképeket talál, önéletrajzokat, vitairatokat, leve
leket, a nagy versek mellett Ady-paródiákat, a hódo
ló cikkek, visszaemlékezések mellett pletykákat, inti
mitásokat és ezek forrásait. Mindent szépen, több felől 
megvilágítva. A „duk-duk-afférról” szóló oldalak össze
állítása kimondott szerkesztői bravúr — ahogy néhány 
levélváltás segítségével képet kaphatunk Ady Endre 
intrikusi munkásságáról. Nagyon tanulságos nyomon 
követni a kötetben egy tévhit történetét: Ady butasá
gáét. A mindenkori fölényes bennfentesek álláspontja 
ez: Ady Endre zseni volt, na ja, de buta. Halász Gábor 
1928-as esszéjéből például kiderül, hogy Hatvány Lajos 
valósággal megsértődött, amikor rá kellett jönnie, hogy 
Ady Endre -  gondolkozni is szokott... De hiába leplez
te le Ady butaságának legendáját Halász, hiába emlé
keznek sorra a kortársak, hogy Ady Endre volt a legéle
sebb eszű ember, akit valaha ismertek, maga a tévhit 
kiirthatatlan maradt. És bizony átcsusszant az idők 
rostáján hozzám is. Gimnazista koromtól Ady-rajon- 
gó voltam, de még ma is alig tudom elhinni, hogy tény
leg létezhet olyan ember, aki nemcsak mindent tud (ez a 
zseni), hanem ebből ért is egy keveset. Hogy a felületes 
sznobok és a fásult magyartanárok vitájában mégiscsak 
a magyartanároknak van igaza: Ady Endre igenis tisz
tán látta a korát. [...]

Igazi hiányérzetem A Komp-ország poétája elolvasása 
után támadt. A kötet gyakorlatilag véget ér Ady száza
dik születésnapjával, 1977. november 22-ikével. Pedig a 
centenárium nagy ünnep volt. A tévé közvetítette a dísz
előadást. Úgy rémlik, a legnagyobb színészek szavaltak 
akkor (csak Latinovits volt egy éve halott), a régi nagy 
költők pedig (ma már csak Juhász Ferenc él közülük) 
mintha díszhelyeken ültek volna. Akkor még úgy tűnt, 
hogy az Ady-kultuszt nem kezdi ki az idő. És most kide
rült, hogy az volt az utolsó nagy nekibuzdulás Ady-ügy- 
ben. Azóta csönd van. És lehet, hogy ez a huszonöt éves 
nagy csönd maga az igazság: A Komp-ország poétája azt 
mutatja, hogy Ady Endre korának az elmúlt huszonöt 
év alatt vége lett. A nyolcvanas, kilencvenes és kétezres 
évek Ady-„irodalmát” a kötetben összesen két kis sze
melvény képviseli 2001-ből -  Czeizel Endre tollából.

KEMÉNY ISTVÁN: Komp-ország, a hídról. A 
Komp-ország poétája. In memóriám Ady Endre. 
Holmi. 2006 február
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MIÉRT HALLGATJUK A ZENÉT?
H a llg a tju k  a zen ét?

Új sorozatom címében két 
nagy kérdés lappang: vajon még 
mindig HALLGATJUK a ze
nét, és ha igen, HOGYAN hall
gatjuk? Legszívesebben idéző
jelbe tenném a HALLGATJUK 
szót. A zenét már régen nem 
abban az értelmében vesszük 
magunkhoz, mint ahogyan 
azt a 19. század nagy, roman
tikus pátosszal teli zenerajon
gói tették. Valahogyan elillant 
az a feszült csend, az a sokszor 
idegesítően ható csend, ami a 
hangversenytermekben az el
múlt két évszázadban megho
nosodott. Csak az előadók tud
ják igazán, hogy az első hangok 
előtti másodpercekben kiala
kuló arctalan csend milyen lé- 
legzet-elállítóan félelmetes ha
tású. Néha még a közönség 
soraiban ülők is megsokallják 
ezt a feszültséget, zavarónak 
érzik, néha megpróbálják egy
két suttogó szóval, kedélyessel, 
viccessel fel is oldani a mindent 
beborító CSENDET. Ösztönös 
reakció váltja ki az ilyen gesztu
sokat, amelyeket egyből lepisz- 
szegnek a szomszédos székeken 
ülők. Egyik híres karmester jut 
eszembe, aki azt mondta, hogy 
Wagner Nürnbergi mesterdal
nokok nyitányát csak tapsban 
szabad elkezdeni. Ó ezt úgy in
dokolta, hogy a közönségnek 
részt kell vennie a zenei pro
dukcióban, hozzá kell járulnia 
a cselekmény elindításához. Ez 
nem más, mint az a szintén ak
tív részvétel, amivel a közönség 
a legszebb zenei momentumo
kat jutalmazza közbeékelt te t
szésnyilvánításokkal, gyakran 
még dicsérő füttyel is szaporít
va, színezve azt. A finnyásabb 
zenerajongók dühösek is emi
att: zavarja élvezetüket. Nos, 
elérkeztünk a hallgatói feszült 
csend egyik okához: zavarta
lanul ÉLVEZNI akarjuk a ze
nét, egyedül akarunk maradni 
a felhangzó dallamok, harmó
niák világával.

Amikor — az utcán is! — fel
tesszük a fülhallgatót, ugyan
ezt az individuális gesztust 
ismételjük meg. íme a két alap
kérdés, hogy miért is hallga
tunk zenét: örömet akarunk 
szerezni magunknak, és ezt az 
örömet egyedül akarjuk megél
ni, átélni. A zenei élmény min
denkinél más és más területet 
kapcsol be a spirituális és pszi
chológiai ÉN világából. Az él
mény szellemi, lelki táplálék, 
és mint ilyen, energiával tölt fel 
bennünket. Egyszerűen éhesek 
leszünk egy idő után a zenei él

ményre. Az ÉHSÉG nagy úr, 
parancsszavára nem lehet nem
mel válaszolni. ENNI KELL -  
szokták mondogatni az étvágy
talanok éppúgy, mint a mindent 
magukba tömők -, mert ezzel 
az életet tartjuk fenn. Az élet
ösztön dolgozik bennünk szel
lemi létünk életében ta rtá 
sa esetében is. A nagy kérdés, 
hogy mit és mennyit fogyasz
tunk a felkínált vagy éppen
séggel a magunk választotta 
ételekből. A 20. század kon- 
zumtársadalmának egyik leg
nagyobb gondja a táplálkozás 
és vele együtt járóan az elhízás 
réme, miközben milliók éhez
nek testileg-szellemileg.

A szellemi-lelki túltáplál- 
kozás is megbetegedésekhez 
vezet. Kezdetben csak affé
le ételundorhoz, és akkor már 
csak különlegességeket kez
dünk fogyasztani a kultúra, 
a művészetek, sőt még a tu 
domány „élelmiszer-raktárai
ból”. A művészetek világában 
is megjelentek a gyorsan elké
szíthető félkész ételáruk, a bio
termékek, a kalóriatáblázatok. 
Kialakultak a kultúra vegetá
riánusai, az ökológiai kultúr- 
katasztrófák megelőzésére fel
szólalók mind népesebb tábora. 
Már Debussy azt ajálja, hogy 
Beethoven Hatodik szimfóniá
jának madárfüttyjelei, patak
csobogása, viharhangjai meg
hallgatása helyett menjünk ki 
a természetbe és csodáljuk meg 
a hajnalt, vagy bármi más ter
mészeti tüneményt, szépséget, 
íme, a zenében messze megelőz
tük a mai ZÖLDEK mozgalmát. 
Hasonlóan ehhez a múlt század 
hetvenes éveinek folkloristái is 
tűzzel-vassal irtották maguk 
körül a népdalfeldolgozásokat, 
mondván: hamisak, mesterkél
tek, tehát művészietlenek azok 
a kísérletek, amelyek minden
féle más, anyagidegen ruhába 
öltöztetik a népzene remekeit. 
Menjünk vissza a tiszta forrás
hoz: a népmuzsika a maga ere
detiségében szép és művészi. 
Mi más lenne ez, mint a ma
napság oly divatos biotermékek 
reneszánsza. A szavakkal játsz
va bio-népzenéróí is, akárcsak 
úgy egyszerűen BIOZENÉRŐL 
is beszélhetnénk. És valóban: 
a világ mind több BIOZENÉT 
igyekszik fogyasztani, régi ze
nét -  még megmásítatlan kora
beli hangszer-környezetben új 
zenét hozzáadagolt tartósítósze
rek nélkül.

TERÉNYI EDE
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Februári évfordulók
1 -  550 éve született Konrad Celtes német humanista

30 éve halt meg György Dezső költő
135 éve született Hugo von Hofmannstahl osztrák drámaíró
100 éve született Képes Géza költő

2 -  250 éve született Karl Friedrich Hensler osztrák író
3 -  135 éve született Gertrude Stein amerikai írónő
4 -  300 éve született Vasile Cirlova román költő

160 éve halt meg Costache Conachi román költő 
385 éve halt meg Vicente Martinez Espinel spanyol író

5 -  120 éve született Berde Mária írónő
35 éve halt meg Gáldi László nyelvész
150 éve halt meg Alecu Russo román író
330 éve halt meg Joost van den Vondel holland drámaíró

6 — 80 éve született Keith Waterhouse angol író
7 — 480 éve halt meg Baldassare Castiglione olasz költő

200 éve született Frederik Paludan Müller dán költő
8 -  100 éve halt meg Catulle Mendés francia író

30 éve halt meg Alexandru Al. Philippide román költő
80 éve halt meg Rákosi Jenő író
190 éve született John Ruskin angol író
30 éve halt meg Nyikolaj Szemjonovics Tyihonov orosz író

9 — 170 éve született Bodnár Zsigmond irodalomtörténész
135 éve halt meg Jules Michelet francia történész 
85 éve született Tompa István író

10 -  400 éve született John Suckling angol költő
11 -  180 éve halt meg Alekszandr Szergejevics Gribojedov

orosz író
60 éve halt meg Axel Munthe svéd író 
130 éve halt meg Vahot Imre író

12 -  200 éve született Charles Darwin angol tudós

13 -  240 éve született Ivan Andrejevics Krilov orosz költő
340 éve született Elia Levita jiddis nyelvű költő

14 -  1140 éve halt meg Cirill szláv hittérítő
90 éve halt meg Viktor Gomulicki lengyel író

15 -  140 éve halt meg Ghálib indiai költő
250 éve született Friedrich August Wolf német filológus

16 -  80 éve született Héra Zoltán író
260 éve született Johann Jakob Wilhelm Heinse 
német író

17 -  385 éve halt meg Juan de la Mariana spanyol történész
18 — 450 éve született Isaac Casaubonus francia humanista

160 éve született Alexander Kielland norvég író 
35 éve halt meg Cicerone Theodorescu román költő

19 -  160 éve halt meg Bemard Barton angol költő
190 éve halt meg George Cartwright kanadai író 
140 éve született Ovanesz Tumanjan örmény író

20 — 60 éve halt meg Berde Mária írónő
685 éve halt meg Dino Compagni olasz író 
260 éve született Huang Csing-zsen kínai költő

21 -  135 éve született Krüzselyi Erzsébet költőnő
20 éve halt meg Márai Sándor író

22 -  335 éve halt meg Jean Chapelain francia filozófus
770 éve halt meg Gotoba japán költő

23 — 110 éve született Erich Kästner német író
24 -  260 éve született Révai Miklós tudós
25 -  110 éve született Erwin Wittstock szász író
26 -  40 éve halt meg Karl Jaspers német filozófus
27 -  60 éve halt meg Franz Adam Beyerlein német író
28 — 40 éve halt meg Maxwell Anderson amerikai író

185 éve született Kertbeny Károly műfordító
140 éve halt meg Alphonse de Lamartine francia költő

29 -  185 éve született Stevan Mitrov Ljubisa szerb író

Strauss
VÍZSZINTES
1. Id. Johann Strauss (1804- 

1849), osztrák zeneszerző, kar
mester műve. 11. Ritka férfinév. 
12. Ahhoz hasonló. 13. Erdő kö
zepe! 14. Gléda. 16. Vadat elejt.
17. Oszrák, spanyol és magyar 
gépkocsijel. 19. Kellemetlen bí- 
belődéssel járó. 21. Mező..., 
borsodi község. 23. Miattad, 
érdekében. 24. Régi tömegmér
ték. 26. Gravíroz. 28. Undorító, 
visszataszító. 30. Ikonikus. 32. 
Szégyenítve leszid. 34. Részben 
megóv! 35. Ájulásszerű álla
potba kerül. 36. Mátka. 38. 
Kiütéses győzelem az ökölví
vásban. 39. Maros megyei tele
pülés. 41. Abból az irányból.

FÜGGŐLEGES
1. Zamatos gyümölcs. 2. 

Durva felületű. 3. Néma csata!

4. A jód, az urán és a kén vegy- 
jele. 5. Kemény fém. 6. Fába 
betűt, jelet vés. 7. Adófajta. 8. 
Profit, haszon. 9. Orv, aláva
ló. 10. Saját (érdek). 15. Zavaros 
éra! 18. Paraszolvencia. 20. A 
króm és a vanádium vegyjele. 
22. Dravida nép. 25. Lombtalan.
27. Számtani alapműveletet 
végző. 28. Összefüggéseiben 
megért valamit. 29. ... Carrere, 
filmszínésznő. 31. Kupa, néme
tül. 32. Id. Johann Srauss mű
ve. 33. Királyi ülőhely. 37. És, 
angolul. 40. Súlyhatárok! 42. 
Nugátszelet!

BOTH LÁSZLÓ

A H elikon 2009/1. szá
m ában közölt Nietzsche cí
mű rejtvény megfejtése: Túl 
a jón és rosszon, imigyen szá
la Zarathustra.
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Nemzeti Kulturális Alap

'őTöTt *
N em zeti K u ltu rá lis  A lap

Kolozsvár Város Tanácsa 
Szülőföld Alap 
Communitas Alapítvány
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