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Fordított világok
Amikor a Föld még lapos volt, könnye

dén fel- vagy lefordította bárki, ám a nagy 
Világszél vagy a perzselő Nap, ki tudja, hajlí
tani kezdte a négy sarkától fogva, a négy sar
kán elhelyezkedő négy igazsággal együtt. így 
történhetett, hogy a négy igazság egyetlen 
pontban találkozott, és aztán a Föld majdnem 
tökéletes gömb formáját vette föl. Azóta bárki 
bárhová mehet, nem kell különösebb merész
ség hozzá, úgysem lehet már lezuhanni a vi
lág pereménél.

A Föld gömbölyű lett, biztonságosabb, de 
már senki sem tudta, hogy az egyetlen pontba 
tömörült négy igazság pontosan hol találha
tó. Ekkor jelent meg egy különös törzs, és fel
adatául tűzte ki, hogy azt az egyetlen pontot, 
ahol az igazság lakozik, e hatalmas gömbfe
lületen újra megtalálja és helyére tegye, elsi
mítsa a világ dolgait. A kései leszármazottak 
már nem is hisznek e régi törzs létezésében, 
de akadnak még olyanok, akik hasonlítanak 
a hajdani törzs hajdanvolt harcosaihoz. Ókét 
szokás manapság Fordítóknak nevezni.

A Fordítók ha el is tűrik ezt a túlságosan 
is fellengzős, szerénytelen titulust, nagyon 
jól tudják, hogy a teljes fordításhoz nem elég 
egyetlen tárgy (legyen az regény, novella, vers) 
tökéletes ismerete. Magát a tárgyat csak ak
kor lehet lefordítani, ha a világot ismét elsi
mítjuk, ha a Föld, ez a gömbbé alakult Föld, 
ismét lapos lesz, akár egy papírlap.

Azt mondják a szakértők, mert beavatot
takról nehéz beszélni a mai időkben, hogy a 
Fordítók munka közben, a fordítás folyama
tában kitapintják a gömb felszínén egyetlen 
pontba tömörült igazságot. Ilyenkor a gömb 
néhány pillanatra kisimul, és a négy igazság 
újra eredeti fényében tündököl.

Igazi Fordítóval még nem talákoztam, de 
nemrég, a kolozsvári Tribuna és a Helikon 
hasábjain útjára indult egy Tra-ford tér címet 
viselő, román és magyar szövegeket műfordí
tásban megjelentető közös rovat, amelynek 
célja, hogy legalább egymás irodalmakban 
lakozó igazságait jobban megismerjük, há t
ha a világ négy hajdani sarkát is könnyebben 
megtaláljuk így.
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Interjú Szakács István Péter íróval, irodalom történésszel

Egy író nem árulhatja el a mondatait
Kevés hozzád hasonlóan meghatározó ta

nárom volt a középiskolában. Ritkaságnak 
számít, hogy egy íróembernek a tanárkodás 
ilyen fontos szerepet foglaljon el az életében, 
pályáján, mondhatni egyenrangú szerepet 
magával az írással. Honnan ez a pedagógu
si elhivatottság?

Töredelmesen bevallom, szeretek taní
tani. Mondhatnám úgy is, hogy kaland
vágyból teszem. Márpedig a kaland teljes 
embert igényel, nem lehet egy ismeretlen 
őserdőn csak úgy ímmel-ámmal átjutni. 
Persze, erre csak közben jöttem rá, későn 
érő típus vagyok. Először be kellett jut
nom az egyetemre. Kétszer elbuktam a fel
vételin, harmadszorra lekéstem a szóbe
li vizsgát, negyedszerre végre sikerült. Ott 
aztán meg akartam mutatni, hogy nem va
gyok olyan hülye, mint ahogyan azt -  az 
előzmények alapján jogosan — gondolhat
ta a környezetem. Ez olyannyira sikerült, 
hogy évfolyamelsőként végeztem a ma
gyar-francia szakon, s én is kezdtem elhin
ni, hogy tényleg nem vagyok annyira bal
fácán, mint gondoltam. Igen, az egyetem 
fordulópont volt számomra. Először csak 
tanulni akartam. Olyan kitűnő tanára
im voltak, mint Antal Árpád, Cs. Gyímesi 
Éva, Láng Gusztáv, Péntek János, Rohonyi 
Zoltán. Ott, a kolozsvári Babe§-Bolyai 
Tudományegyetemen jöttem rá, hogy mi is 
az irodalom. Ez a felfedezés oly nagy hatás
sal volt rám, hogy azóta minden diákom
mal szeretném megosztani. Ehhez azon
ban először meg kellett tanulnom tanítani. 
S ezt csak terepen lehet. Ott derül ki, hogy 
tényleg pedagógusnak való-e az ember, 
vagy választhat veszélytelenebb mestersé
get, mondjuk, oroszlánszelídítést vagy rob
banószerkezetek hatástalanítását. A sors 
és az országos kihelyező bizottság kiszá
míthatatlan kegyelméből kezdő tanárként 
a székelyudvarhelyi 6-os számú Általános 
Iskolába (ma Bethlen Gábor Általános 
Iskola) kerültem. Igazi pedagógiai nagy
üzem volt ez a nyolcvanas években: kétezer 
gyermek három váltásban. Négy vagy öt 
ötödik osztállyal kezdtem, már nem emlék
szem pontosan. Csak arra, hogy ugyanazt 
tanítottam látástól vakulásig. Hogy ne go
lyózzak be, mindig ki kellett találnom vala
mi újat, valami érdekeset. Játszótérré kel
lett átalakítanom a szövegtereket. Az itt 
szerzett tapasztalattal mentem a Tamási 
Áron Gimnáziumba, hajdani iskolámba. 
Diákkoromban itt fejlődött ki gyógyírként 
a humorérzékem, így nem csoda, hogy ta
nárként vegyes érzelmekkel léptem át az 
ősi alma mater patinássá fényesedéit kü
szöbét. Mostanra, azt hiszem, már tűrhető
en belejöttem a gimis tanár szerepébe, néha 
azonban a folyosón megpillantom hajdani

diák-önmagamat (egyenruha, karszám, ka
tonásra nyírt haj), amint enyhe iróniával 
figyeli, hogyan vonulok pedagógusi öntu
datossággal telve órára, s ilyenkor megpró
bálom lazábbra venni a dolgokat.

Veteránnak számítasz a gimnáziumban: 
hogyan látod, hol tart a magyar irodalom 
oktatása húsz évvel a rendszerváltás után, 
mennyire sikerült a váltás az elózó' rendszer 
irodalomoktatásához viszonyítva?

Az irodalomoktatás reformjáról azt gon
dolom, hogy zsákutcába jutottunk. A kro
nologikus irodalomtörténetet felváltó mű
fajcentrikus tantervekkel az a baj, hogy 
túlságosan is esetlegesek. Művelődés- és 
irodalomtörténeti háttér nélkül a művek a 
levegőben lógnak, nem alakul ki egy többé- 
kevésbé összefüggő kép a diákokban arról, 
amit négy éven keresztül tanulnak. Úgy 
tűnik, manapság már nincs igény művelt, 
összefüggésekben gondolkodni tudó embe
rekre, csak könnyen irányítható fogyasz
tókra. Vannak viszont kitűnő magyaror
szági tankönyvek...

Az elsők között foglalkoztál Erdélyben 
Rejtő Jenő munkásságával: államvizsga 
dolgozatodat is belőle írtad. A diktatúra 
idején ez nem tartozott a leginkább „támoga
tott” kutatási témák közé. Hogyan jutottál el 
Rejtőig, és hogyan fogadták a témát az egye
temi tanáraid?

Rejtő Jenő, alias P. Howard regényeit di
ákkoromban szerettem meg. Sokáig meg
tűrt írónak számított: könyvei tüneményes 
gyorsasággal keltek el, ám elit irodalmi kö
rökben nem illett róla beszélni. Ponyvaíró, 
címkézték fel kategorikusan, és ezzel el is 
volt intézve. Harmadéves egyetemista vol
tam, amikor elhatároztam, hogy belőle írom 
az államvizsga dolgozatomat. Izgalmas és 
szórakoztató feladatnak találtam filoló
gusként újraolvasni. Manapság hétköznapi 
vállalkozásnak számít egy ilyen téma, ak
kor azonban, a „sokoldalúan fejlett szocia
lista társadalom” építése idején megütkö
zést keltett a választásom. Nahát, nahát... 
Hogy pont Rejtőből! Ki gondolta volna er
ről a céltudatos fiatalemberről?! Külön bá
ja a dolognak, hogy akkoriban az állam
vizsga dolgozatok elejére egy-egy frappáns 
Ceauíjescu-idézetet illett tenni -  a végzős 
diák elkötelezettségét tanúsítandó. Már el
készültem a kézirattal, amikor igen fino
man, igen diszkréten jelezték, hogy eny
hén szólva rossz fényt vetne a tanszékre, ha 
izé... Ceau§escu elvtárs neve és bölcs út
mutatása Piszkos Fred és társai fölé íród
na. Mit mondjak, hagytam, hogy meg
győzzenek. Valóban nagy kitolás lett volna

Rejtő Jenővel, ha egy lapra kerül egy pitiá
ner diktátorral. Végül, mint egy hamisítat
lan P. Howard regényzárlatban, happy end- 
del végződött a dolog: a megvédésen Fülig 
Jimmy életfilozófiájáról értekeztem.

Az E-MIL honlapján írod: „A nyolcva
nas évek második felétől -  a diktatúra leg
sötétebb időszakában -  kezdett el foglalkoz
tatni az írás gondolata; szellemi légszomjam 
csillapításáért, menekülésként, a kiszolgál
tatottság miatt érzett düh levezetéséért, vagy 
egyszerűen intellektuális kalandvágyból 
kezdtem el írni, magam sem tudom már.” 
Hogy állsz most az íráshoz, amióta nem kell 
menekülni semmi elől, nem kell a sorok kö
zött olvasni?

A nyolcvanas évek második feléig -  leszá
mítva a kötelező ifjúkori szerelmes verse
ket -  nem foglalkoztatott különösképpen az 
írás gondolata. Tanítottam és minden hát
só szándék nélkül olvastam. Aztán 1987-ben 
történt bennem valami. Egy tizedik emele
ti erkélyről lenéztem a mélybe, s meg kellett 
kapaszkodnom a korlátban, hogy azt a hir
telen rám törő, rettenetes vonzerőt legyőz
zem. Tudtam magamról, hogy tériszonyom 
van, de nem emlékeztem, hogy valaha is 
éreztem volna hasonló félelmet. Azt hiszem, 
ez volt az a közvetlen ok, melynek hatására 
írni kezdtem. Nem lírát, hanem epikát. Ha 
jól emlékszem, az elsőben konkrétan benne 
volt az a rettenetes helyzet is. A nyolcvanas 
években egyetlen mesém, novellám, elbeszé
lésem sem jelent meg. Jó is, hogy így történt, 
így legalább utólag nincs mit megbánnom. 
Sokan úgy gondolják, hogy egy irodalomta
nárnak könnyebb elsajátítania a mesterség 
fortélyait, mint másnak, hiszen ideje nagy 
részét szépirodalmi szövegek között tölti. 
Hát nálam nem így történt. Ugyanúgy végig 
kellett járnom az inasiskolát, mint minden 
kezdőnek. S közben fokozottan figyelnem 
kellett arra, hogy a fejemben visszhang
zó olvasmányélmények között, a mesterek 
kórusán át meghalljam a saját hangomat. 
A kollegáim gyanakodva figyelték próbál
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kozásaimat... Egy magyartanárnak, aki 
harminc fölött egyszerre csak írásra ad
ja a fejét, biztosan nincs ki a négy kereke. 
Mindebből azonban előnyöm is származott: 
nem volt dolgom a cenzúrával. Lehet, hogy 
sokan megmosolyognak, de én kezdettől fog
va úgy gondoltam, hogy csak szabadon ér
demes írni. Egy író sok mindent feladhat, a 
mondatait azonban nem szabad elárulnia. 
Azoknak tisztáknak, hiteleseknek kell ma
radniuk, hogy szükség esetén legyen miben 
kapaszkodnia az embernek. Ebből a szem
pontból az idők folyamán nem történt sem
miféle változás az íráshoz való viszonyulá
somban. Most is ugyanúgy kezdek bele egy 
új történetbe, mint a nyolcvankilences ce
zúra előtt: csak az írásra összpontosítok, és 
nem arra, hogy milyen hatalmi érdeket sért
hetek meg vele.

Első köteted, az 1996-os, jó szakmai fo
gadtatásban részesülő Francia tavasz óta 
folyamatosan jelentek meg novelláskötete- 
id (A belga utazó, Jerikói loncj. Úgy tűnik, 
a novellaformában érzed otthon magad, re
génnyel nem próbálkoztál...

Az, hogy az ember egyszerre két hiva
tást gyakorol, a kettős örömön kívül ket
tős kockázattal is jár. Gyakorló tanárként 
egyszerűen nem jut idő terjedelmes mű
vek írására. A regényíráshoz rendszeres 
munka szükséges, pontos napi munkabe
osztás, laza munkahely, vagy egy év fize
tés nélküli szabadság egy kellemes hőmér
sékletű, lakatlan szigeten. Ha valaki heti 
25—26 órát tanít, az „megelégszik” a novel
lával. A novella különben csodálatos műfaj, 
olyan, mint lírában a szonett. Egy jól meg
írt novella ugyanúgy megajándékozhat a 
teljesség örömével, mint egy több száz ol
dalas regény. Azért mégiscsak történt va
lami változás, ami talán a regény felé mu
tat: első kötetemet követően megnőtt az 
írásaim terjedelme, a 2003-ban megjelent 
Jerikói Zoncban jobbára nagyobb lélegze
tű elbeszélések vannak, a még kéziratban 
levő Elízium panzió ban pedig még tovább 
mentem: a visszatérő témák és motívumok 
alapján egymásra utaló szövegeket rendha
gyó regényként is lehet olvasni.

Az első két kötetedben megjelenő francia! 
belga népnév, megnevezés felkeltheti az olva
sók figyelmét, hogy itt talán szándékosság
ról van szó. Összefügghet ez a számunkra, 
magyar olvasók számára távolibbnak mond
ható népekre való utalás a novelláid titokza
tosságával, rejtélyességével?

A Francia tavasz köteteimnek nagyon 
egyszerű a magyarázata. Van egy tündé- 
ri keresztanyám Franciaországban, aki 
évtizedeken keresztül francia könyve
ket küldözgetett nekem. Mondhatnám úgy 
is, hogy a francia kultúra légkörében nőt
tem fel. Először tizenhét évesen voltam 
Franciaországban, s ez az élmény alapve
tően meghatározó volt személyiségem, íz
lésvilágom, szellemi irányultságom ala
kulásában. Számomra Provence az a hely, 
ahová rendületlenül visszakívánkozom. A 
belga utazó címmel más a helyzet. Hosszú 
évekkel a történet megírása előtt, két si
kertelen felvételi között helyettesítő tanár
ként Lövétén tanítottam. Akkoriban egy 
ártalmatlan bolond járta a vidéket, aki azt 
képzelte magáról, hogy valami nagy funk
cióban lévő állami vezető, és rendszeresen 
látogatta a környékbeli üzemeket. Később

apósomtól hallottam, hogy Maros me
gyében volt egy hasonló alak, akit minden
ki belga utazóként ismert. Arra már csak 
az elbeszélés megírása után jöttem rá, hogy 
a belga és a balga jelző milyen szépen ösz- 
szecseng. Különben történeteim nagy ré
szének a témája az utazás, lehet ez elvágyó
dás, menekülés, kihívás, nyomozás vagy 
egyszerűen a másság, az idegenség iránti 
kíváncsiság.

Egyszer méltatlankodva utasítottad visz- 
sza azt a megjegyzésemet, hogy elbeszélései
den érződik a nagy latin-amerikaiak, példá
ul Cortázar vagy Borges hatása...

Mint már mondtam, mielőtt írásra ad
tam volna a fejem, sok olvasói tapasztalat
tal rendelkeztem már. A nagy latin-ameri
kai írókat, Borgest, Cortázart, Márquezt 
fiatal tanárként ismertem meg, s való
ban nagy hatással volt rám az európai iro
dalmakétól eltérő írói világuk. Első köte
temen biztosan érződik is ez, azt hiszem, 
nem szégyen tőlük tanulni, mint ahogyan 
Maupassant-tól, Poe-tól, H. G. Wellstől, 
Dürrenmatt-tól vagy Kosztolányitól sem. 
A névsor, persze, ennél jóval hosszabb, 
magam sem tudnám kapásból felsorolni. 
Ott van például a nálunk kevésbé ismert 
Romain Gary, akinek a cinizmusba haj
ló iróniája, lázadása szintén nagy hatással 
volt rám. Akárcsak Michel Tournier filozo
fikus prózája vagy Márai Sándor írói tar
tása, bölcsessége. Talán azért utasíthattam 
vissza méltatlankodva azt a bizonyos meg
jegyzésedet, mert akkor már úgy éreztem, 
hogy rátaláltam a saját hangomra.

Úgy tudom, bibliai témájú novellafüzért 
írsz éppen. A bibliai történetek „apokrif’ új
raírása akár kockázatos vállalkozás is le
het -  hiszen nagy hagyománya van, sokan, 
sokszor éltek ezzel a „műfajjal”. Mi ragadott 
meg a témában és milyen szempontból köze
líted meg?

Hosszú évek óta beszélek irodalomórán 
az intertextualitásról, s tavaly egy ilyen al
kalommal -  éppen a Bibliáról volt szó —, át
futott rajtam, hogy miért nem írhatnék én 
is egy ilyen novellát. Már régóta dédelget
tem magamban az édenkerti Elet Fájáról 
származó almamag történetét, amely több 
ezer év múlva csempészáruként tűnik föl... 
Könnyebben ment, mint ahogy gondoltam. 
Aztán eszembe jutott a következő téma. 
Most az ötödiknél tartok. Közben fellapoz
tam a Bibliát is, ha az ember egy ilyen vál
lalkozásba kezd, akkor nem szabad félvállról 
vennie a Könyvek Könyvét, melyen tudósok 
hada dolgozott századokon át, s melynek 
egyéni értelmezése miatt jó néhány írástu
dó máglyán végezte az Inkvizíció buzgó fi
lológusi figyelmének köszönhetően. Olvasás 
közben egészen más fényben kezdtem látni a 
szakralizált szövegeket. Játékra invitáltak, 
apokrif krimik megírására, akképpen, hogy 
a másféle megvilágítás ellenére is hitelesek, 
elgondolkodtatóak és nem utolsó sorban szó- 
rakoztatóak legyenek.

Irodalomtörténet-írással is foglalkozol, a 
kanadai magyar irodalomról szól Szavak 
prérijén című köteted. Hogyan találtál rá a 
témára? Van-e fogadtatása ez irányú mun
kásságodnak a kanadai magyarok körében?

A kilencvenes évek első felében iratkoz
tam be a doktori képzésre. Azelőtt nem sok

kai akadt a kezembe egy rövid írás a ka
nadai magyar irodalomról. Olyan volt, mint 
egy palackba zárt üzenet. Doktori dolgozat
nak el sem lehet képzelni hálásabb témát: 
utazás, kutatás, írás, ez való nekem, gon
doltam, és sikerült meggyőznöm erről a fel- 
vételiztető bizottságot is. Akkor még nem 
tudtam, hogy milyen nagy fába vágtam a 
fejszémet. Száz év kanadai magyar kultu
rális, irodalmi jelenlétről kellett számot 
adnom. Soros-ösztöndíjjal sikerült kijut
nom Kanadába, ahol heteken át bújtam a 
könyvtárakat. Számos barátra, segítőtárs
ra leltem: írók, költők, tanárok, teológusok, 
a média munkatársai segítettek munkám
ban, később pedig a könyvem megjelenése
kor elismerően írtak róla. Ezt az összegező 
jellegű könyvet kellene most folytatni, a je
lentősebb alkotók pályájának részletes be
mutatásával.

Aktív szerepet vállaltál a Romániában 
háborús bűnösnek tartott, és a magyar iro
dalmi közvéleményt is élesen megosztó Wass 
Albert rehabilitálásának folyamatában, hoz
zád köthető A vádlott neve: Wass Albert cí
mű kiadvány megjelentetése. Hogyan látod, 
sikerrel járt a kezdeményezésed?

Wass Albert és életműve már rég túlnőt
te az irodalmi élet kereteit. Átpolitizálták, 
tömeghisztéria lett belőle. A Wass-szindró- 
ma mély gyökerekig nyúlik vissza, s a ma
gyarság kellőképpen ki nem beszélt nya
valyáira utal. Elég az író nevét kimondani 
egy társaságban, s az máris polarizálódik. 
Igazodni kell a trendhez, melynek lénye
ge tömören így fogalmazható meg: vála
szolj arra a kérdésre, hogy szereted-e Wass 
Albertet, vagy sem, s megmondom, ki vagy. 
Ideje volna már az elragadtatást és gyűlö
letet félretéve végre tárgyilagosan beszél
ni róla és a könyveiről. S ez vonatkozik a 
perére is. Egy demokratikus országhoz nem 
passzolnak a koncepciós perek.

Nemcsak szépíróként és irodalomtörté
nészként, de publicistaként is jelen vagy az 
erdélyi magyar nyilvánosságban, sőt egy 
időben a politikával is kacérkodtál. Le nem 
hallgatási botrány című könyved publicisz
tikai írásaidat gyűjti egybe. Mi vonzott a 
közélethez, közíráshoz?

Az ember a szűkebb vagy tágabb környe
zetében tapasztalt visszásságokra vérmér
sékletétől függően többféleképpen reagálhat. 
Van, aki felgyújtja magát, van, aki éhség- 
sztrájkba kezd vagy tüntetést szervez, eset
leg falura költözik s biogazdálkodással fog
lalkozik. Én az írást választottam, kövek, 
Molotov-koktél helyett ironikus szavakat. 
Publicisztikai írásaimnak van egy irodalmi 
vonulata is, Tamásiról, Radnótiról, Márairól, 
Faludyról, meg egy egészen személyes jelle
gű. A Le nem hallgatási botrányba publicisz
tikai termésemnek mintegy felét válogattam 
bele. Kellemesen megleptek az elismerő visz- 
szajelzések. A közéleti szerep, nos, az tanul
ságos kitérő volt számomra. Aki ismer, tud
ja, hogy alkatomnál fogva nem vagyok homo 
politicus, semmi sem idegenebb számomra 
a közéleti magamutogatásnál. A rövid ide
ig tartó politikai szereplést azért vállaltam, 
mert nem értek egyet az egypártrendszer- 
rel, azzal, hogy egyesek a közéleti funkciói
kat egyéni érdekeiknek rendelik alá. Ugye, 
mennyire naiv vagyok még most is?

DEMETER ZSUZSA
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Kutyák birodalma
--------------------HELIKON —

SZ A BÓ  R Ó BER T C SA B A

Sejtettem, hogy előbb-utóbb csak 
találok valamit, mert a kutyasétál
tatásban eleve benne van a felfede
zés lehetősége, ráadásul a kutyám 
természete olyannyira alá is játszik 
mindennek, hogy már jó előre felké
szítettem magam sebti-ben elkapart 
hullák, kukába dobott csecsemők és 
levágott fejek látványára. Nem szá
mítottam semmi jóra, mert a mai vi
lág tele van mindenféle borzalmak
kal, hát nem igaz? Reggel hétkor 
kelünk, én és a kutya, amelyet egy 
kedves ismerősöm bízott rám, szó
val fölkelünk, és a korábbi tevés-ve- 
vés, ami annyira meghatározza egy 
kutyátlan ember életét, vagyis a cél
talanság helyett pontos cselekvéssort 
végzek el. Először üdvözlöm a ku
tyát, aki úgy ront nekem a folyosón, 
mintha gazdája tért volna vissza any- 
nyi hónap után, ezután a dolgozószo
bába rohan, felugrik a kü-lön számá
ra vásárolt hajlított lábú foteljébe, 
és onnan figyel, izmai pattanásig fe
szülnek, hogy legkisebb intésemre 
újra nekem szökhessen, hogy aztán 
legyűrhessem a padlóra, és hosszan 
tartó cirógatással végképp megadás
ra kényszerítsem az amúgy csípősen 
erős harapásokkal a védekezést elját
szó állatot.

Alig van időm magamra. Újabban 
a reggeli hírleveleket sem olvasom el 
rögtön ébredés után, hanem csak ké
sőbb, reggeli után, amikor már ki
hűltek, merevek, mint a hullák, és 
a kutyám is, megnyugodva sétától, 
reggelitől, lustán végigfekszik a nap
pali szőnyegén.

Reggel hétkor persze aligha tud
nám rávenni, hogy nyugton üljön. 
Míg készülődöm, ott nyüzsög körü
löttem, ha a vécékagylón ülök, letelep
szik a kagyló elé terített fürdőszoba
szőnyegre, amelyre épp hogy ráfér, 
és várakozik. Ha kimegyek a kony
hába, egyfolytában a lábam között 
bújkál, nem lehet rászólni, megsér
tődik. De azért ott marad, úgyhogy 
mindegy. Vagy visszaandalog öt má
sodperc múlva, és elölről kezdi. Nem 
mintha nem adnék neki enni, ellen
kezőleg, azt mondják, túl sokat is, de 
ez egy olyan kutya, aki azt szeretné 
enni, amit én.

Vannak jelek, amikből egyértel
műen tudja, hogy séta következik. 
A séta szóról nem is beszélve, mert 
azt tökéletesen érti, elég kimondani, 
hogy séta, és máris ugrándozásba 
kezd, ha tehetné, előrefutna az utcá
ra, ott várna meg. Ha a laptop előtt 
ülök, és úgy döntök, eljött az ideje a

sétának, de nem szeretném, ha össze
vissza ugrálna, míg nem készülök el, 
akkor nem csukom le a laptop fede
lét. Ugyanis, ha lecsukom, az számá
ra biztos jel az indulásra.

Újabban rászoktattam, hogy a be
járati ajtó előtt ülve várakozzon, míg 
magamra veszem a vastag pulóvert, 
cipőt húzok, azt persze ott, az orra 
előtt, az előszobában, kabátot, sap
kát, és csak ezután kezdek el rá fi
gyelni, mégpedig úgy, hogy egy fél 
dióbéllel megjutalmazom, majd le
akasztom a pórázt a fogasról, és a 
nyakára erősítem.

Egyik barátom azt mondja, hogy a 
kutyát az ember függővé tette, ugyan
olyanná válik egy idő után számára 
a gazda, mint a drog. Gondolkodtam 
ezen, arra jutottam, hogy az együtt
élésnek feltételei vannak, nem iga
zodhatok teljesen egy másik lény élet
ritmusához, mint ahogy ő sem az 
enyémhez, valamiképp ki kell egyez
nünk. Rá kell szoktatni például a ku
tyát arra, hogy bármikor visszajöj
jön, hogy bármikor rendelkezhessem 
vele. Ha sietős dolgom akad, akkor 
azonnal meg tudjam szakítani a sé
tát. Ugyanígy meg kell győznöm ar
ról, hogy az asztalról tilos bármit is 
levennie. Ha a fenti elvárásaimat si
keresen teljesíti, jutalomfalatot kap. 
Egy idő után aztán már csak azért 
is betartja a szabályokat, hogy juta
lomhoz jusson. De azt is megérti, mit 
nem szeretnék, ha megtenne. Néha 
azért megteszi, mert ahogy egy má
sik ismerősöm mondta, a kutyában 
állandóan ott van a kiszámíthatat
lansági tényező. Lehet, hogy egyszer 
csak nem jön vissza azonnal, vagy le
het, soha többé, és akkor egyedül me
gyek haza. Amit persze, jól sejtem, 
nem tudnék elviselni.

A negyedben, ahol így éldegélünk, 
van pár hajléktalan, csöves, akik ál
landóan itt lézengenek, mintha föl 
lenne osztva a város közöttük, min
dig ugyanazok. A városnak azon a 
részén élünk, ahol a fás részek egyál
talán nem ritkák, sőt, mintha első
sorban a fák lennének hangsúlyosab
ban jelen, és a blokkok esetlegesen, 
másodlagosan. Nyáron így hát külö
nösen jó hely a hajléktalan számá
ra, elbújhat a fák közé, mert bizony 
sűrű, erdőszerűbb részek is vannak, 
bozótosok; akár valamiféle vackot is 
készíthet magának, nincs szem előtt. 
Ha valaki kutyát ta rt ebben a vá
rosban, akkor jobban teszi, ha ebbe 
a negyedbe költözik, mert ez az er
dős jelleg tökéletes a kutyának is. A

gazdának nem annyira, mert kevés
bé tudja szemmel követni, ha kutyá
ja betéved a bokrok közé, ott akármit 
csinálhat, baja eshet, fönn-akadhat, 
ha nyomra lel, macskáéra például, 
akkor könnyen eltűnhet a gazdi vi
gyázó szeme elől; a kutyák mind
azonáltal boldogok egy ilyen helyen, 
ez jól látszik rajtuk.

Összesen öt csövesre emlékszem, 
most, hogy azt a felfedezést tettük, 
amitől annyira izgalmassá vált a ku
tyasétáltatás. Hármat csak azért em
lítek, mert különösen agresszívnek 
mutatkoznak, még fiatalok és erő
sek, bár mindegyikük arca puffadt, 
az alkoholizmus biztos jeleként. Mint 
ilyeneket azért is említem még, mert 
rendszeresen tanúja voltam annak, 
hogy a másik kettőtől elszedték azt, 
amit aznap a kukákból öszszegyűjtöt- 
tek. A másik kettő, anya és fia, gyen
gébbnek, védtelenebbnek és menthe
tetlenebbnek mutatkozott mindig a 
másik háromnál, az anyát gyakran 
láttam négykézláb mászni az úttest
ről a járdára, a fiát pedig húgyában 
fekve aludni a patika sarkánál; több
ször mentőt hívtak az itt lakók. Azt, 
hogy találtam valamit, nekik tudtam 
be, ennek a két szerencsétlennek. Az 
anyát már legalább két hete nem lát
tam, míg máskor szinte minden reg
gel belébotlottunk kutyámmal, addig 
mostanra teljesen eltűnt, nyoma sem 
volt. Lassan arra kezdtem gyana
kodni, hogy történhetett vele valami, 
esetleg, amit a jobbik esetnek tarto t
tam, kórházba került, és kimosták 
mocskos gönceiből, ami száz méterre 
bűzlött, vagy a korai hidegben meg
fagyhatott, és akkor már többet nem 
is fogunk összefutni vele. Hogy vala
mi történhetett, abban az is megerő
sített, hogy a fiát később többször is 
láttam, de egyedül.

Először a hátizsákot találtuk meg, 
pontosabban a kutyám lelt rá, egy 
csúszda tövébe volt elrejtve. A játszó
tér, ahol ez a csúszda állt, a legelha- 
gyatottabbak egyike. Kis, négyszögű 
bemélyedés, amelynek egyik oldalát 
garázsok határolják, tehát zárt, má
sikát pedig valamiféle sűrű, mellkö
zépig érő sövény, a végét pedig nagy 
szemű, hatos vasakból hegesztett 
hálókerítés, aminek közepébe már
is egy rést vágtak, mert a játszótér 
után egy sűrű bozótos és meredek 
rész következett, végképp átlátha
tatlan, kitűnő búvóhelynek gondol
tam, bár nem tudnám megmagya
rázni, miért is akarna bárki elbújni 
egy hasonló helyre, viszont a rés és 
a járatok nem erről árulkodtak. A 
hely természetesen rettenetesen bűz
lött a húgytól, az ürüléktől, állatétól 
és emberétől egyaránt, de főként az 
utóbbi átható, hányingerkeltő szaga 
volt erősebb, úgyhogy nem szívesen
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engedtem el a kutyát. Talán így m ár 
az is érthető, a szülők m iért nem hoz
zák ide a gyerekeiket. A ráadásu l á r 
nyékos, iszamos já tszó tér egyáltalán  
nem te tt rám  jó benyomást, és odébb 
is á lltunk  volna, m int ahogy m indig 
is odébb álltunk , ha erre vetődtünk, 
ha a kutya rá  nem bukkan  a zsákra. 
Egyből fölismertem, hogy az egyik 
csövesé, azé, aki az anyjával szokott 
m ászkálni, lá ttam  m ár nála  többször
is. E lrejtette, itt hagyta, majd később 
u tán a  fog jönni.

Csak néhány perccel később vet
tem  észre azt a felkapált, fél m éter
szer fél m éteres te rü le te t a beton
kockával és a m űvirágokkal. Rögtön 
lá ttam , ez egy sírhely. R áadásul 
nem rég készíthették , hiszen tegnap 
is erre  já r tu n k , akkor még nem volt 
itt.

Egyértelm ű, gondoltam, egy tö rté 
netre bukkantam , itt hevernek előt
tem  az alkatrészei, m int egy vil
lam osm otornak, csupán össze kell 
raknom . Ami m áskor annyira  nehéz, 
az most íme, csodálatos könnyedség
gel megmutatkozik. M egm utatja m a
gát. M ert h á t szám om ra világos volt, 
hogy a hajlék talan  fiú az anyját si
ra tja  ezzel a jelképes sírhellyel, va
lószínűleg m eghalt, elvitték, össze

szedték az ú ttestrő l, és ism eretlen 
helyre tem ették, legalábbis őt egyál
ta lán  nem értesítették , azt meg köte
lességének érezte, hogy egy sír előtt, 
jobb híján egy saját m aga á lta l készí
te tt  sírhalom  előtt im ádkozva em lé
kezzék a rra  az em berre, aki á lla ti
as á llapotában  is az anyja volt. Most 
m ár é rte ttem , m it érezhet Philip 
Marlowe, am ikor a számos bizonyí
tékot és nyomot összeköti, am ikor a 
fejében összeáll a kép.

M indazonáltal volt valam i félel
metes az egészben, olyannyira, hogy 
meg sem m ertem  érin ten i em iatt a 
zsákot, a sírhelytől pedig távoltar
to ttam  a kutyát, nehogy rátaposson 
a m űvirágokra, am ikről először el 
sem tud tam  dönteni, hogy élők, vagy 
pedig műanyagból vannak, m ert sá
rosak voltak, és csak m iután  meg
p illan to ttam  egy törö tt levélszár 
műanyagszemcséit, jö ttem  rá, hogy 
halottak . Hogy sosem is éltek.

De mi van, ha  a zsákban pénz van? 
Vagy egy levágott fej? így rém isztge
te tt  engem a barátom  egy távoli vá
rosból, telefonon. Tiltakoztam . M ár 
hogy lenne, i t t  nem tö rténnek  ilye
nek. Nevetett. M iért nem néztem 
meg? Meglátom, holnapra hűlt he
lye lesz a há tizsáknak , valaki meg
ta lá lja  benne a pénzt, és lelép vele. 
Boldogan él, míg meg nem hal, kö
szöni szépen. Most meg én nevettem. 
Pénzt nem adnak  ingyen, azért vala
m it tenn i kell, meg kell dolgozni ér
te. És csomó efféle közhely.

A hátizsák  m ásnapra eltűnt. A sí
ron, m ert m agam ban így neveztem 
továbbra is, sírnak , gyertyák jelen
tek  meg, összesen tizenegy, és kezd
tem  nem érten i a dolgot. Tizenegy 
gyertya? M iért tizenegy? Az a nő leg

alább ötven éves lehetett, vagy több. 
Vagy csak ennyire fu to tta  a fiának? 
M ásnap reggel, a szokásos reggeli sé
ta  előtt zsebembe tettem  az apró di
g itális fényképezőgépemet, és fönt, 
az elhagyatott játszótéren az egyik 
pad tám lájához kötöttem  a kutyá
m at, és készítettem  néhány felvételt 
a földhalomról, a gyertyákról, a m ű
virágról. Nem tudtam , hogy m iért te 
szem mindezt, hogy m it fogok majd 
kezdeni ezekkel a képekkel, nyilván,

semmi értelm e nem volt az egésznek, 
de én mégis fényképeztem. Miközben 
a sír körül toporogtam, és igyekez
tem  egy jó szöget ta lá ln i, valam int 
távolabbról is lekapni, hogy az egész 
já tszótér ra jta  legyen a képen a s ír
ra l együtt, észrevettem , hogy fotó
zásom m áris tú l nagy érdeklődést 
válto tt ki a kelleténél, m ert egy nő 
felém közeledett. Nem hagytam  rög
tön abba tevékenységemet, csak am i
kor a nő rámszólt. Azt kérdezte, mi
ért fotózom. Választ kellett adnom, 
m agam nak is, ha  ak artam , ha nem. 
Dadogtam, term észetesen, mondtam, 
hogy csak erre já rtam , és itt van ez 
a földkupac, jobban mondva ta lá ltam  
egy hátizsákot, és tulajdonképpen 
azért hoztam  a gépemet m agam m al, 
de aztán  m egláttam  ezt a földkupa
cot... Nem folytattam , nem volt rá  
szükség, a nő odalépett a sírhoz, és 
rendezgetni kezdte a virágokat meg 
a gyertyákat.

Tényleg, m iért is fotóztam? Hogy 
elküldjem a barátom nak a m ásik vá
rosba? Hogy otthon nyugodtabban 
nézegethessem? Hogy nyilvánossá 
tegyem?

Az elhagyatott já tszótér végében 
egy pincsit tem ettek  el. Tizenegy éves 
korában pusztult el. M eghalt, jobban 
mondva. Összesen huszonhét kölyök- 
nek adott életet tizenegy év alatt. 
Gazdája gyári m unkás, 52 éves, m ár 
nem emlékszem a nevére. Nem mesz- 
szi lak ik  a játszótértő l. Régebb erre 
sé tá lta tta . A pincsik sokkal agresz- 
szívebbek, m int a nagy testű  kutyák. 
Mivel azonban apró term etűek, nem 
jelentenek semmiféle veszélyt m ás 
élőlényekre. A nő nem ak ar többé ku
tyát. Sokat siratja. M egkért, hogy ha 
m ár m agam m al hoztam  a fényképe
zőgépemet, fotózzam le őt is a sírral. 
Készítettem  néhány közelit, egy tá 
volabbit. M intha az érkezése előtt el
kezdett foglalatoskodást folytattam  
volna. M egmondta a címét, ahová 
majd el kell vinnem  a pap írra  nyom
ta to tt fotókat.

A kutyám ról, am i nem is az én ku 
tyám , csupán rám bízták , annyit, 
hogy vannak  jelek, am ikből egyér
telm űen tudja, hogy séta következik. 
Ahogy kitavaszodik, e ljárunk az er
dőre is, beszívni a fákban m egindu
ló nedvek illa tát. M ár föl vagyok ké
szülve a hajlék talan  nő lá tványára  
is, csak először fogok meglepődni, 
hogy kikelt a sírjából, u tán a  megszo
kom, és a kutyám  sem ugatja meg. A 
hátizsák  a vállán lóg, benne a pénz
zel és a levágott fejjel. Ahogy elha
ladunk m ellettük, jól hallani, ahogy 
a játszótér mögött egy apró term etű  
kutya lihegve kaparja  a földet. Csak 
úgy röpköd a levegőben a sok felka
pált fűcsomó. Jó tudni, hogy a kutyák 
birodalm ában m inden m ásként van.
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B E R T H A  ZOLTÁN

Lászlóffy Aladár világa
Széles Klára nagy monográf iája
Lászlóffy Aladár az újabb erdélyi és 

egyetemes magyar költészet egyik ki
magasló, klasszikus rangú alakja. Elénk 
visszhangot kiváltó indulása az ötvenes 
évek második felében, illetve markáns 
költó'i jelentkezése a hatvanas évek jelleg
adó Forrás-nemzedéki könyvsorozatában: 
az egész erdélyi irodalomra úgymond 
„vérátömlesztő” hatást gyakorolt. A jóté
kony felfrissülést hozó esztétikai „nagy- 
korúsítás” irodalomtörténeti szerepét 
akkor már Kányádi Sándortól Székely 
Jánosig a közvetlenül a háború után in
dulók közül is sokan vállalták, de az 
avantgardizmustól a tárgyias-elvont lí
rai formákig kísérletező' Forrás-lírikusok 
újdonságai (Páskándi Gézától Szilágyi 
Domokosig és Hervay Gizelláig) szintén, 
olykor még inkább vitathatatlanul erőtel
jes felpezsdülést, korszerűséget jelentet
tek. S ha az említettekről napjainkra az 
átfogó tanulmányok mellett megszülettek 
már a mérvadó monográfiák is, Lászlóffy 
Aladár hatalmas életművének a teljes
ségigényű feldolgozása mindeddig vára
tott magára. S ezt a hiányt most az a ki
tűnő irodalomtörténész, irodalomkritikus 
Széles Klára pótolta, aki évtizedek óta 
baráti közelségből figyeli az író pályájá
nak alakulását, s aki rengeteg résztanul
mány, kritikai áttekintés után -  immár 
szintézisbe rendezve saját kutatásainak 
anyagát -  két monumentális összegzés
sel is előállt. Az egyik a Lelkünkre így ül 
ez a kor című „szubjektív nemzedéktörté
net” (a Dávid Gyula fémjelezte kolozsvári 
Polis Könyvkiadónál 2005-ben), s a másik 
ez a mostani „Mit látsz egy íróasztalon?” 
-  Lászlóffy Aladár világa című, csaknem 
hetedfélszáz lapos elemző pályarajz (a 
Szondi György vezette budapesti Napkút 
Kiadónál, Vincze Ferenc kiadói kötetszer
kesztésében), amelyet a költő hetvene
dik születésnapi köszöntésekor mutattak 
be impozáns ünnepség keretében a budai 
várban. Olyan műként, amely nem pusz
tán „a kisebbségi költőről, hanem a ma
gyar költőről beszél, akinek minden bi
zonnyal kitüntetett helye van a kortárs 
magyar irodalom értékrendjében” -  aho
gyan Bányai János fogalmazott (Napút, 
2007/9.).

A bensőséges tárgyismeretet és az ér
telmezői szakszerűséget példásan össze
kapcsoló könyv roppant korfelidéző adat
gazdagsággal, hallatlan finom részletező 
körültekintéssel, egyszersmind rendkívü
li társadalom- és szellemtörténeti érzék- 
letességgel eleveníti meg egyrészt a hosz- 
szúra nyúlt romániai ötvenes évek lelki és 
kulturális közállapotait, azokat a küzdel
meket, amelyeket a színre lépő fiatal írók 
is -  mint a Láng Gusztáv fogalma szerin
ti „erkölcsi ellenzék” részesei -  a minden
nemű gondolati-művészi nyitottság ér
vényre juttatása érdekében folytattak és 
vívtak meg a bornírt „proletkultos” dik
tátumok, cenzurális erőszakoskodások 
és megfélemlítések közegében és ellené

ben. Másrészt pedig azokat a belső költői 
világképformáló folyamatokat, amelyek 
a részben a klasszikus avantgárdizmus 
vagy aktivizmus kollektivista (így fra
zeológiai értelemben a baloldali ideolo- 
gémákkal bizonyos fokig összerímelőnek 
hangzó) hitelvűségéből, részben a József 
Attila-i társadalomváltoztató kritikai 
racionalizmus, a Szabó Lőrinc-i tárgyi- 
as intellektualizmus progresszivitásából 
eredó' szemléleti irányultságot sajátsze
rűvé asszimilálták, majd önálló és telje
sen újszerű karaktervonásokkal kitágí
tották. Hogy aztán lenyűgöző érzelmi és 
bölcseleti telítettségű, grandiózus szöveg
folyamként bontakozzék ki az a sajátos lí- 
raiság, amely a csak Lászlóffyra jellemzó' 
poétikai dimenziókat és létszemléleti ér
tékszférákat (Cs. Gyímesi Évával szólva: 
a „sokszögű tekintet” eredményét) kiala
kítja és meghatározza.

A közvetlenül valóságos téridő határa
it folytonosan meghaladó, az egyetemes 
emberi léttapasztalatok távlatait kozmi
kussá végtelenítő, a transzhistorikus él
ményvilág teljességét borzongató meta
fizikai szellemi univerzummá lényegítő 
költői látásmód valóban különös szug- 
gesztivitással hatja át minden Lászlóffy- 
alkotás hangulati tartományát, és Széles 
Klára érzékeny észrevételek rengete
gével bontja ki ennek minden vetületét. 
Azt, ahogyan ez a különféle korokat, tör
ténelmi helyzeteket, példateremtő szel
lemóriásokat vagy köznapi emberalakok 
özönét megjelenítő konkrét vagy látomá- 
sos emlékáradat ráterjed a lírai művek 
egész spektrumára, a szabad- vagy hosz- 
szúverses poémáktól a prózaverseken át 
a klasszicizáló rímes, ritmikus, dalos 
alakzatokig, sőt „csasztuskákig”, aztán 
az epikus történetmondás novellisztikus, 
regényes (önéletrajzi vagy történelmi em
lék- és tudatregényes), mitologikus, me- 
sei-kalandos vagy éppen anekdotikus el
beszélői változatainak sokaságára, sőt 
a félreismerhetetlenül egyedi publicisz- 
tikus, esszéisztikus, krónikás-reflex
ív eszmefuttatások, gondolatindáztatá- 
sok minden sziporkázó szövegfajtájára. 
Nagyívű horizontokat bejáró értéklátás
sal mutatja be a monográfiaíró továbbá 
azt, amiképpen ez a személyiségsokszo
rozó, az időtlen emberi eszmélet univer
zalitását szimultán elvonatkoztató („ma
dártávlati”) képzetek összevonásával 
és összeszikráztatásával megszólalta
tó, az ezerarcú szellem teljességvízió
jára és egységvarázsára fogékony lírai 
alany, ez a virtuóz, parádés, belső izzású 
nyelvjátékokban megnyilatkozó határta
lan szubjektivitás a hagyományosnak te
kinthető értéktudatot (az örök embermi
nőségért, a nemzeti megmaradásért, a 
közösségi tradíciókért aggódó etikumot) 
olyan értelemsűrítő és jelentésvibráltató 
nyelviséggel köti össze, amely a posztmo
dern intertextualitás, a sokszempontú 
szövegköziség, a rájátszásos és áthallá-

SZÉLES KLÁRA

„MIT LÁTSZ EGY 
ÍRÓASZTALON?"

Lászlóffy Aladár 
világa

sós szövegképzés legmaibb regisztereit is 
erőteljesen magába ölelheti. És arra is a 
szövegközeli, szoros olvasásmód (a „close 
reading”) révén derül fény, azt is moti
vikus mélyszerkezeti analízisek segítsé
gével tárja fel és taglalja Széles Klára, 
hogy a legjellegzetesebb Lászlóffy-meta- 
forák, káprázatok, képek, képzetek, jel
képek és fogalmak milyen metamorfózi
sokkal és milyen motívumsorokká, sőt 
jelentéses strukturális összefüggés-háló
zatokká szövődnek az egyes művek asz- 
szociatív jelentéstartományában, meg az 
egész életmű sokdimenziós övezeteiben. 
A „szövegek szövetségét” megteremtő, a 
„képzeletbeli ásatásokkal” és az életér
dekű üzenetek folytonos vándoroltatásá
val a végső morális és létkérdéseket fag
gató intenzív (mert a műfaji keretekkel 
is szabadon bánó) költőiség a lehető leg
változatosabb viszonymódokban társít
ja, kaleidoszkópszerűen forgatja a ma
ga alkotta képzettartalmakat. És ennek 
jár utána, ezt tárgyalja külön nagy fe
jezetekben is a monográfia szerzője, aki 
előzőleg már József Attila költői motí
vumrendszerét is önálló kötetben vizs
gálta („...minden szervem óra”, 1980), s 
átfogó elméleti könyvében (Van-e értel
me a műértelmezésnek? Ha van, mi az?, 
1996) pedig általános érvényű perspek
tívákat adott a költői motívumkutatás 
lehetséges szemantikai és strukturális 
irányai számára. Mindezeket a teoreti
kus megfontolásokat bőven kamatoztat
va sikerült a motívumfeltáró vizsgáló
dásokkal itt pontosan azt a gócpontját 
megragadni az értelmezett életműnek, 
amely felől ez a boltozatos Lászlóffy-féle 
szövegépítmény csakugyan bevilágítható 
vagy legalább érzékeltethető. S hogy egé
szen pontosan miféle láncolatokká szer
vesülnek az álom, az eső, a hó, a szoba, 
az ablak, a tükör, a madár, a kő, a vár, 
a torony és a többi metaforikus és meto-
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nimikus képzetei (és megannyi más, ant- 
ropologikumhoz, históriához, természeti 
mindenséghez, év- és napszakokhoz fűző
dő alapmotívum komplex alkotórétegei), 
azt a mélyreható fejtegetések mellett 
még az egyszerre tüzetes aprólékosság
gal és lucidus lényeglátatással elkészí
tett magyarázó, illusztratív versszerke
zeti ábrák is világosan és szemléletesen 
magyarázzák.

A Lászlóffy-írásművészet logikai, raci
onális veretességét hangsúlyozó interpre
tációk mellett az értó' kritikusok hamar 
felhívták a figyelmet e költői magatartás 
és hanghordozás mögöttes szenvedélymi
nőségeire: az emberlény korokhoz kötött 
és mégis kortalan kulturális ősértékei
ért hadakozó, hitvalló sorsbeszéd ihletett 
elementaritására. Szőcs István „logikai 
értekezés” és „orfikus hangütés” kettős
ségét emlegette már kezdetben, Láng 
Gusztáv szerint pedig ezeket a költemé
nyeket „nemcsak az értelem sugallja, ha
nem az évezredek során mindig fenyege
tett teljes emberség önvédő indulata” is. 
Ez csap ki csak a groteszk-abszurd, iro
nikusjátékos transzfiguratív szókapcso
lások szellemes, aforisztikus példáiból 
is, mint amilyen az, hogy: „a humánum 
eminenciája az ember evidenciája”. Mert 
a megtartó kulturális emlékezet -  mí
tosz, tudás, műveltség, hit sohasem ki
záró, hanem éppenséggel egymást erősí
tő eszmei-spirituális összessége -  mindig 
elsődleges és magasabbrendű, mint az 
értékhiányos valóság; az „ordas-idők” 
után ránk köszöntő „patkány-idők”-ben 
sem adható fel az az emberi alternatívát 
kínáló társadalom- és civilizációkritikai 
attitűd, amely a pusztító devalváció min
den egyes jelenségére felrázó erővel ké
pes figyelmeztetni -  a művészi szó igaz
sága által. És Széles Klára árnyaltan 
határozott vonásokkal vázolja fel az élet
műnek ezt az arculatát is -  így összegez
ve: „Mit látsz egy íróasztalon? Egy olyan
fajta íróasztalon, mint amilyen Lászlóffy 
Aladáré? Többek közt ’tükröt’ is. Tükröt 
önmagadról, a világról, a világodról. A 
világról: mint történelemről, mint a tör
ténelem állandó tanulságairól és tanul- 
ságtalanságairól. Az állandó csatáról, 
hogy az előbbi legyen a győztes. Állandó 
ütközet, akkor is, ha nem bunkó, ágyú, 
vagy karabély, atombomba a fegyver, ha
nem csupán egy toll. Az íróasztalánál fe
szülten gondolkodó tudja és átéli, hogy ’... 
az igazi történelem a sejtjeinkbe, a refle
xeinkbe ivódott emlékezés; nem könyv
ből tanuljuk, hanem a vérünkbe köti va
lami titkos hemoglobin.’” Képviselve az 
emberi tartás modelljét: az életjel, az él
ni akarás, a felelősségtudat parancsát, 
s közvetítve a mindenkori szabadság és 
méltóság üzenetét.

Az igaz ember és író tehát betölti hiva
tását, miként ez a kivételes teljesítményt 
reprezentáló munka is. Amely mint mo
nografikus szakkönyv és eszméltető ol
vasmány egyaránt nagy érdeklődésre és 
elismerésre tarthat számot.

Széles Klára: „Mit látsz egy író
asztalon?” -  Lászlóffy A ladár vilá
ga. Cédrus Művészeti Alapítvány -  
Napkút Kiadó, Budapest, 2007.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

M indig  k iü t a z  em beren
Árpádapánk és Donkihote, 
Naszreddin és Artúrkirály... 
Hányszor kérdem: bolondabb volt-e 
Napóleon, mint Hannibál?

Hazánk piheg, úgy látszik, boldog 
Gyönyörű-volta kínpadán. 
Krisztustövisként szögesdrótok 
futnak az árvalányhaján.

Eddig sem egyezett az egylet, 
de voltak jó malactorok.
Welszben a mártír bárd sereglett, 
Hellászban széttört oszlopok.

Átoson kettő' közt a szkíta, 
nyomában jönne a tatár...
Ezt a lovaglást csak ő bírta: 
a csont-és-bó'r lovagszamár.

Ő az én nomádom, törököm. 
Románom, kurdom, törököm.
Talán Maraton óta nézem, 
hogy is marad itt kó' kövön?

Szerelme köd-és-vas menyasszony, 
sír vár reá, nem nászi ágy.
Röhejt s ne könnyeket fakasszon 
világsajtó és délibáb.

Száraz mézeskalács a pajzsa.
O magyarom és lengyelem.
Védd meg, Uram. Ez pátosz rajta, 
nem átok mégsem. Úgy legyen!...

Pengeti s írván
Itt van a baj, itt van újra.
Szép, mint mindig, énnekem. 
Voltam Bánk, Tiboréba bújva 
már ezen a terepen.

Hosszú méla lesben ülve 
néztem hogy vonulnak át 
balladává egyesülve 
vizigótok s vadlibák.

Néha felismerés járt át, 
mintha Nyugat volna itt: 
mérlegeltem Magna Chartát 
s Euklidész dolgait.

Fel-feldobva, visszahullva 
síneken az énekem.
Előtt, alatt, közbe-múlva 
két apród az életem.

M indig  téged
Egy év alatt vesztettünk mindig 
s vagy százötvenig várni kellett, 
míg visszaérhettünk a szintig 
gyalázat-lemosások mellett.

Túl sok a gyűlölet már benned. 
Légy higgadtabb, ha igazad van. 
Ne vidd neki a végtelennek azt, 
ami megbocsáthatatlan.

Mi úgyis jóvátehetetlen, 
miért terheljen megint téged, 
ha testedről levethetetlen 
bűnös, éber ruha a lélek?

F ehéren fé lre á lló  függönyök
Milyen egy ilyen kék kora tavaszi este, itt, ahol élünk, 
így, ahogy élünk, benne futkározik a gyermekkorunk, 
benne üldögélnek, akik már elmentek innen.
Benne van minden zajos és minden kellemes.
Hideg, de nem az fáj, sötét, de nem az borít el.
És szemmel láthatóan nem árt neki ez a szél sem.
Ez itt fog még sokáig maradni.
Házak, fák, kertek és tekintetek, riadt vagy töprengő 
vagy szomorú tekintetek az ablakok mögül, 
a fehéren félre álló függönyök résében.
Magabiztosan kopogok végig a járdán, pedig már vannak 
vissza nem kapható, örökre elvesztett helyzeteim.
A házak közt árnyék fekszik, odafenn süt még.
Egy marék földet tartottam ide a napra, s hagyom, 
hogy kiperegjen az ujjaim közül.
Nem, a kezem nem könnyezik, inkább 
kiszárította ez a kevés, pergő, barna sírás is.
De nem is tudna belőle építeni semmit.
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VÁRADI NAGY PÁL
Simplicio
az utcán árnyalak bolyong 
kuvik csupán a társa 
borong tudós-e vagy bolond 
sóhajt és túr hajába

és egyre hangosabb szava 
perel hisz sérti bántja 
a koraesti gondola 
s előtte négy vitája

hová haza csak egy rakás 
könyv összes házanépem 
szomjas megszédül senki más 
bár a kútig segítsen

megindul méghogy végtelen 
s a nap körül forogna 
látni s a józan értelem 
szerint is áll dohogja

merít a vízből megpihen 
kacajt hall hess te kurva 
megcáfoltak majd szelíden 
tán hazavisz ez utca

országló garbarekek
elemésztő vágy 
menetel a hóban 
lyukas ing-nadrág 
kamu hogy jól van

szive pöttyét fáj 
nyomom a kínja 
unikum-bánat 
made in kína

a magány

***

mesemondó lett 
cserepes a szája 
ki hisz el mindent 
az öröm drága

fel a fejjel szól 
rizsa rizsa hátán 
ez a filing jó 
made in tájván

a remény

másnapos miaz
(plágium)

mottó: „a dezoxi az ribonuk, az leinsav..

a másnapos hogy itt vagyok 
a holnemvolt kezében 
akár a fény vagyis gyalog 
elindulok de mégsem

a másnapos szökés ugyan 
reménye pár viaszszárny 
de tudja is hová suhan 
s ha lesz mi lesz is aztán

a másnapos találgatás 
vagány magánya gyáva 
a másnapos legénylakás 
s a fogkeféje árva

amikor a mozdonyok 
énekelnek 
(mozdonyszone tt)

amikor a mozdonyok énekelnek 
aluszik az ölben a gyönge gyermek 
kipiheni csöppet a hús a terhet 
amikor a mozdonyok énekelnek

mocorog a mélyben a régi rejtek 
megelevenednek a hulla csendek 
ahogyan a sínek is énekelnek 
amikor a mozdonyok énekelnek

amikor a mozdonyok dalától 
zakatol a talpfa alatt a távol 
szavaira haliga hegyek felelnek

pihepuha hó vagy a nyári zápor 
kihasad a mély rege rejti rejtek 
amikor a mozdonyok énekelnek

sol Invlctvs
van hogy én vigyázok rá 
mert kicsi és törékeny és 
kiszalad a labda után 
az útra

és van hogy én vigyázok rá 
figyelem néha merre guruljak 
mert futnia kell még akár 
az útra

1435
(weöres szemmel, 
félvakon)
különben van, aki sebesen 
haladva kisiklik, tűz, egyebek 
martaléka lesz. másokat egy 
holtvágányon ücsörögve 
emésztget szép lassan a rozsda, 
mígnem magukba roskadnak. 
a múzeum kifestet, de abból már 
nem lesz vasút, legfeljebb belépőjegy.

ja és van persze, akit még lábon 
eladnak, messzire, 
például borotvapengének.

egy vászhoz*
(ki mozogsz, csak 
ha szél Illet)
eltakarítalak nyomról nyomra

jártál hegyeket 
én vittelek
mellettem te még levegőt 
kimondanom is kár

mert méltatlan voltál

ülj húgyodban hitvány macska kölyke
mert mi vagy te
csak darab hús és két szöme

*vász: rég. madárijesztő
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NYÍRFALVI k a r o l y

Könnyű Toll 
tábori naplója

A távoli mezőn embereket 
látunk szénát kaszálni, 

a  fe jük  ép púgy  leng, 
m in t a  fű , am e ly e t v á g n a k .
A  távolból a  szél eg y fo rm án
hajlítja őket.

Thoreau

[ 1]

furcsa szellemet szabadít el 
hosszan beszélek kérdezhet bármiről 
szétmorzsolja a hallgatás ajkán ülő

mézízű köveket
hogy néhány mondat után hirtelen

elhallgatva
érezzem nehéz vizeken járok
evezők és mentőövek nélkül
s nem tudom ki ő:
egy álom kényszeredett alakja
kit sok másból gyúrtam össze
vagy egyvalaki aki folyton új külsőt ölt

[2]

képeket teleírt lapokat aggatok a
bölcsesség képlékeny falára
múlnak a napok egyre többet tudok arról
amiről nem kéne
a szavak jelentése kéztől kézig
arctól arcig is mindig más
(húsz ember megy át a hídon
húsz ember húszféleképpen ha
egyazon erdőben is
húsz különböző hídon)
javul az étvágyam
eltünedezőben a kiütések hasamon
fogy a papír

[3]
ahogy beszívod a levegőt 
ahogy kiengeded
ahogy a mindennapi mozdulatok 
szertartásrendjével megteremted a 
beszéd feleslegét 
a csend teljességét 
és mégis mégis megszólalsz és 
elhallgatsz újra meg újra

ahogy folytonosan beszívod és
kiengeded a levegőt 

írni annyi mint lélegezni 
hallgatni nyugalom 
megszólalni tenger

[4]

a szabad vizek nem ivásra valók
á tfo ly n a k  r a j ta d
megülnek itt-ott
hígul benned minden
a zárt terekben pedig rossz ízű
vizeket szolgál fel a gondviselő
mi legyen hát?
holnaptól másutt legyünk?
az élhetetlen csorda elvonul
írmagja sem marad?
miről rovom a sorokat eztán?
ne hagyj magamra eltűnő fajtám!

[5]

az egyetlen cukrászda teraszán ülök 
előttem narancslé mögöttem a hegy 
szürke árnya fedi emlékeimet 
remeg a levegő
mint Leonardo képein az érzékeny ecset 
a pillanat örök és megfoghatatlan 
ez ju t eszembe napról napra a 
hely közelében és távolabb

[6]

most az egyhangú és tünékeny rend 
pisla fényével kezemben 
a rám hagyott szobában készülök

lefeküdni
lefeküdni készülök
a cipővel kezdem
kezdem a cipővel
majd az egyéb kellékek
úgy mint szemüveg óra karperec

polcra kerül
e rövid időre is meghatározott helyére 
a számbavétel után az elszennyeződött

ruhák az
utazótáska oldalsó rekeszébe 
a folyosóról behozok még egy takarót s a 
növekvő szélben a kusza sorokat 
a füzetben árván hagyva 
álomra hajtom a fejem 
befejezni egy ilyen napot s 
elkezdeni egy hajszálnyira hasonlót

[7]

csúsznánk másznánk a folyékony salakon 
nem engedik
eső elöl a teraszra menekülünk 
ma nem leszek sem őz sem farkas 
nem kergetnek végig az erdőn 
ha tovább is ilyen a felhők állása 
ez már végleg elmarad 
helyette valami egészen más 
és nem lényegülök át 
nem halok meg 
még jelképesen sem

[8]

az aprónép elvonul
kezdődhet a nyugalom ideje
rendet rakok utánuk
az itt maradók erre arra dőlnek
mint gyermekszívű megfáradt felnőttek
tespednek pihennek kezelik sebeik
készülnek valami nem vártra
szomorú vagy éppen tudatlanul

boldog a táj
benne a körülmények 
mint acsaros hőhullámok 
öregedő érett férfiak testében 
úgy lepnek meg a változékony

hangulatok
már mennék még maradnék 
a finom erezetre gondolok a plázs

homokján
a strandoló lurkókra az aprónépre 
akiknek szükségük van rám 
akikre szükségem van 
alkonyatig megemberelem magam

[9]
járja járja táncát gyomrukban

a gonosz róka
vizet nyelnek észrevétlen 
szégyenteljes csíkokat húznak

maguk után a
hirtelen növő édes gyermekek 
egyik görnyed másik kórházban 
mennek a maguk útján 
messziről hasamban enyhe görccsel

követem
közvetlen szándékuk akaratos üdvét 
míg az idő megjavul s 
mindegy már itt ott vagy bárhol

másutt vagyok
egyedül is köztük 
velük is egyedül

[10]

a szélben lengő tudás lapjait
szedegetem a házfalról
begyűjtőm a rajzszögeket
kulcsszavunk a rend
azt kell hagynunk követőinknek
holnap hazautazunk
sem elmenni sem itt maradni
de útközben lenni sincs kedvem
a lassan sötétülő eget kémlelem
elfogyó szavaimmal a nyelvemen
az utolsó gyümölcs húsával fogaim között
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HELIKON

LOVÁSZ KRISZTINA
A d u gófü ggön y-k észités e lm é le te
Az írót akkor még kevéssé ismerték. 

Várakozott a könyvsátor előtt, bizakodón 
s már nem túl fiatalon. Kiszolgáltatottabb 
helyzetben érezte magát, mint valaha 
egyszer a tengeren, viharban, bár az esó' 
most is esett. A téren lézengtek az embe
rek, mindenki jött-ment valamerre, bá
mészkodott és az írók, mint valami va
dászebek, megfeszült inakkal, ugrásra 
készen várták az arra tévedő ártatlan ol
vasókat.

A lány, megsejtvén a már pattanásig 
feszült várakozást, a „mi van, ha nem jön 
senki?” végső kétségbeesése előtt meg
érkezett; mint mentőövet a pocsolyába, 
nyújtotta felé a dedikálandó könyvet.

Gyermekkora óta ó'rizte az emléket, és 
el nem tudott volna képzelni nagyobb bol
dogságot, mint kezet szorítani az íróval, 
aki egy antológia lapjáról nézett vissza 
rá, olyan eleven tekintettel, ami éveken 
át mágneses erővel vonzotta, mondhatni 
predesztinálta a lányt e kora júniusi dél
utánra.

Másképpen nem is történhetett: vásá
rolt hát egy fehér ruhát, leárazva és de
rékban beszűkítve, térde aljáig érő szép 
kidolgozású csipkével, amihez ugyan
olyan csipkeujjú boleró járt. Német áru, 
stílusa leginkább a Havasi Hófehérke a 
városban NDK-sorozat amerikai western 
filmváltozatának jelmezét idézte.

A lány eltervezte a találkozást, és a 
hatást is kiszámította, hiszen ismerte az 
író minden sorát: egy horgolt csipkekesz
tyűt húzott ujjaira, és sikere biztos tuda
tában rohamra indult.

Olybá tűnt a békés járókelőknek, hogy 
most menekülhetett szegény a saját es
küvőjéről, mivel a vőlegény még idejében 
-  látva a ruhaválasztást és a kiegészítő
ket -  faképnél hagyta. Valami vidéki el
szántságféle tükröződött tehát az arcán, 
amivel a hirtelen elgyávult vőlegény ke
resésére indult.

Közeledett a sátorhoz. Erre a pillanat
ra várt, ezt dédelgette magában a hosz- 
szú téli estéken, forgatva az író könyvét, 
akkor már a második kötetet, amit kiad
tak, egy novellafüzért a tengerészek és 
kutyatenyésztők hétköznapjairól, a zá
ró novellával helyezvén fel az imaginári- 
us koronát a társadalom eme két keskeny 
szeletének fejére. Belegondolt, hogy mi
lyen lehet egy társadalmi szelet feje, plá
ne kettőé? Vagy egy kétfejű szeletről len
ne szó inkább, amire még egy koronát is 
helyezünk ráadásul, ez roppant módon 
szórakoztatta.

Gyengéden, szinte megfeledkezve saját 
mozdulatáról is, végigsimította kezét a bo
rítón, ahol férfiasságának teljes tudatában, 
vagányul és hányavetien — fittyet hányva 
az akadémikus irodalomnak ugyanúgy, 
mint az időnként gépiesen lázadó és az új 
keresésébe fásult fiataloknak -  feszített 
ő, helyet foglalva a két korosztály között, 
egy vitorlafehér, kötött pulóverben, far
merben, azzal a nyíltan dévaj tekintet
tel, amivel egy faunt simán megszégye

nít, leseper a porondról, hogy amaz aztán 
kullogva osonjon vissza a mitológiai lexi
kon kellemesen biztonságos lapjaira vagy 
a zenemű álmos délutánjába, és ami a 
lányt mellesleg megigézte.

Csak az az átkozott cipő ne lett vol
na egy számmal kisebb. Mesénk egy 
Hamupipőke-Hófehérke történeti hibrid, 
ez most már világosan látszik, de a sze
repszemélyiségek, az archetípusok még 
nincsenek körvonalazva és milyen kár, 
hogy Marie-Louise von Franz is meghalt, 
pedig igazi csemegét kínálunk neki itten.

(Az író először nem hitte, majd a szer
kesztőség asztalán lekottázták és jegyző
könyvbe vették, hogy a lány bolond, ezért 
történjék minden a lány akarata szerint, 
akár egy Bergman-filmben, aminek a vé
gén végül mégsem minden a lány akara
ta szerint történik és főbe lövik a rendezői 
változatban.)

Az író minden alkalommal hozott egy 
üveg száraz vöröset, és a lány minden al
kalommal megtartotta a dugókat, szerel
mi együttlétük kilométerköveit.

(„Az abszolút, igaz és matematikai idő 
magától és saját természetétől fogva egyen
letesen

folyik, bármely máshoz való viszonyítás 
nélkül.”

„Az abszolút tér természeténél fogva, 
bármely máshoz való viszonyítás nélkül 
mindig hasonló

és mozdulatlan marad.")*

Vajh hány dugónyi még ez a szerelem, 
sóhajtott időnként a lány, és újra megszá
molta dugóit, az idő eme parányi-parafá- 
nyi leképeződését, az emígyen tárgyia
sult, konkréttá vált eksztázist, a banális 
tárgyba vetült banális élményt. Az író ál
tal annyiszor és annyiféleképpen meg
énekelt szerelem, lám milyen egysze
rű, tömör és ruganyos kifejezési formát 
bír ölteni, egy csapásra megoldva a való
ságos idő és az illuzórikus idő közötti el
méleti fizikai problémát is. Az író menet- 
rendszerűsítette a heti egy találkozást, 
mindig ugyanazon keretek közé szorít
va a majdnem mindig megegyező cselek
ménysort, a keret mindig a vörösbor volt 
és a zene, általában egy vén, recsegő ka
zettát hallgattak, szomorú spirituálét és 
bluest. Ha a szerelmének címere lehet
ne, akkor vörösborban úszó dugók lenné
nek rajta, az idő kis hajótöröttjei, a hul
lámok pedig a magnószalag összekuszált 
gombócai. Kellőképpen klasszikus és kel
lőképpen modern, merész gondolat a kité
pett magnószalag, a lány meg volt eléged
ve magával.

A találkozások szabályosak voltak, 
mint maguk a dugók, a lány ezért is vá
lasztotta szerelme jelképéül, mert vala
mi jelkép ugye kell, és már fejébe vette, 
hogy összefűzi a dugókat, készít egy szép 
függönyt, amit az előszoba és a szoba kö

zé függeszt, és ha elköltözik, akkor is vi
heti magával, mert csak leakasztja az 
ajtófélfába vert szögről. Hordozható du
gófüggöny. Olyan függönyt tervezett, ami 
térelválasztóként töltötte volna be a vi
lágban számára kijelölt helyet, gyönyörű
en megvalósítva a tér idő általi metszé
sét, egyszersmind leplezését; a függönybe 
sűrűsödött kis élménypatronok, a mon
danivaló festékanyagai, számszerűsí
tett együttlétek, és ő mindegyikről tud
ja, hogy milyen élmény tartozik hozzá. 
Általában egyforma, a heti ismétlődés 
kényszerétől pedig kellemes találkozások 
voltak, mintha ezzel is kijátszották volna 
a kapcsolatuk összes általános buktató
ját, előre felállítva magát a csapdát is.

Talán a rendszeres és elszánt együtt
létek, az először spontán majd később 
kényszerűvé vált jókedv, a kapcsolat szi
gorú határai, a titkolózás és az író kettős 
játszmája juttatta el a lányt odáig, hogy 
készülő dugófüggönyének tervét mégis 
elvesse.

Az író ivott, és mindig egy nagy sze
relemről beszélt, aki nem a lány, hanem 
egy férjes asszony, és ettől reménytelen 
az ügy, eleve kudarcra ítélt. A lány min
den héten meghallgatta, majd egyszer 
megszámolta a dugókat és végleg elrak
ta egy zacskóba.

A lány ma is elment. Valami homá
lyos nosztalgia érzésével kereste az írót, 
felidézve azt a képet a júniusi esőben, 
ahogy az író kezet csókol neki és kedve
sen, áludvarlással fürkészi a lány hajlan
dóságának mértékét, miközben a lány 
sarkából csendesen szivárog a vér...

Nem tudta megközelíteni. Az író, szem
üvege mögül fel sem pillantott, észre sem 
vette őt; a hosszan kígyózó egytestű és 
százlábú sornak dedikálta könyvét, im
már a sokadikat, saját könyveinek som
máját, ami legjobb mondatainak kivonata, 
idézetgyűjtemény, breviáirum, vademe- 
cum és zsebkönyvecske azoknak, akik 
mindig maguknál akarják tartani az írót, 
hogy aztán metrón vagy a buszra várva 
elővehessék egy üdítő mondat erejéig.

A százlábú, de egytüdejű olvasómasz- 
sza áldozatot keres mindig, a falánk és 
zsákmánya biztos tudatától ellustult tö
meg irodalmi éhségét készült enyhíteni, 
az írók, mint riadt nyulak cikáztak a ra
jongók, dedikáltatok nyálkás tapadóko
rongjai elől.

Az író már nem keresett senkit a te
kintetével, valami bágyadt kötelességtu
dással írta kerekded betűit, ezen mindig 
csodálkozott a lány, hogy lehet egy faun
nak ilyen a kézírása, mintha egy másik, 
benne lakozó női kéz vezetné, annyira 
gömbölyded.

A lány így nem tudta megajándékozni 
az írót az azóta megjelent saját könyvei
vel, amit már előre dedikált neki otthon, 
csipkekesztyűben; majd elküldi postán 
a Hogyan dedikáltassunk gyorsan, fájda
lommentesen és A dugófüggöny-készítés 
elmélete és gyakorlata I. kötet Elmélet; II. 
kötet Gyakorlat tiszteletpéldányait.

* Newton definíciói, önkényesen és sza
badon alkalmazva.
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HELIKON

Dzson Vájn, H eid egger  
é s  Newton a P áncélb an
A lány anyja akkor már nem volt fia

tal. Egy hete esett át második műtétjén, 
olyan friss volt még a fájdalom s a műtét 
alatt hallott hangok élménye, mint ami
lyen friss hó esett aznap a faluban. Most 
is esik. Hideg van, a szél is fúj, a regge
li tűznek már a hamuja is emlék. Ül a hi
degben, fekszik a hidegben, a lány apja, 
„apátok” sehol sincs. Illetve van valahol, 
mert a „sehol”-nak nagyon szép metafo
rája a kocsma, ahol a biliárdasztal körül 
folyik egy másik élet, az igazi, a heideg- 
geri létfeszegetés: a lét idő általi beavatá
sán már mindenki túlesett; a válogatott
ban ott ül a lány apja is. A sehol teteje 
bádogból van, valami ócska pléh, amit a 
hálás közönség, költó'i ihletettségében 
„Páncéllá” keresztelt át.

A történet azért érdekes, mert így be
tekintést nyerhetünk a dugófüggyöny- 
készítéshez szükséges mélylélektani és 
szociológiai előfeltételekbe: mi késztet
te a lányt arra, hogy maga után hagy
va csapot-papot, kitépje magát a társa
dalom eme szeletének tudatából (milyen 
lehet egy társadalmi szelet fejében szé
kelő tudat a materiális elgondolás sze
rint? Azokban az időkben éppen ez a né
zet volt divatban...), és elinduljon álmait 
követve a dugófüggöny-készítés mester
ségének kitanulására, mert valami mes
terség ugye kell.

a nagy ház, ahová beköltözhetett volna 
azonnal, ha a főügyészt választja férjül, 
ma is élne boldogan, ahogy azt az ő ap
ja és anyja annak idején tanácsolta, elő
revetítvén a jövőt, ami most itt a hóban 
valósítja meg magát és abban a házban 
teljesedik be, amelyben már maga sem 
tudja, hogy boldog volt-e, mindenesetre 
még nincs bevakolva, mindig akad vala
mi, amint dolgozni kell, akár a házassá
gon, a házon is, de szeretné hinni, ezért 
hiszi is rendületlenül, és ettől a dolgok 
néha valóban annak mutatkoznak, mint 
amik lehettek volna a legelején, ez a hit -  
ami inkább már dac -  viszi most is előre, 
négy kicsi tappancs nyoma, a járókeret 
gumilábnyomai szinte azonnal eltűnnek 
a hóban, csak annyira van éppen ideje, 
hogy összekösse a pontokat képzeletbeli 
egyenesekkel, és egy szabályos, egyenlő 
szárú trapézt rajzoljon gondolatban. És 
eszébe jut a keret mértani alakzatáról 
az a másik trapéz, Toni Körtisszel [Tony 
Curtis], ott is micsoda dráma zajlott!

Közben folyik a létfeszegetés tovább, 
Florika, [Florica] a csaposhölgy, ha nem 
tudnánk milyen környezetben játszódik 
a történet, azt hinnők, hogy egyenesen 
Hrabal egyik kiadatlan művéből eresz
kedett le hozzánk, hogy nemes küldeté
sét teljesítse, klasszikusan aranyfogú, 
a havasi legelők illatát pedig már régen

(„Ez az előrefutás nem más, mint saját 
ittlétem autentikus és egyetlen jövője. Az 
előrefutásban az ittlét -  már a maga jövő
je, oly módon, hogy ebben a jövői-létben, 
ebben a jövőiségben [Zukünftigsein] múlt
jára és jelenére visszatér.”)*

A lány anyja tehát elindult olyan vak 
elszántságot tükröző arccal, mintha egy 
öngyilkos merénylő lenne, aki éppen ha
zájáért indul meghalni és közben a nem
zeti himnuszt énekli, mert azt hiszi, 
hogy az ő küldetésétől most népek béké
je függ. Nehezen jár, szinte eggyé olvad a 
keretével, ami lehetne a táj is, de nem, ez 
a járókeret maga, amit görcsösen szorít, 
és közben képek pörögnek szeme előtt, az

elfelejtette, mióta a nájlonkombiné elkö
telezett híve lett, és a tulajdonos asszo
nyaként szolgáltatja most az italokat. 
Hatalmas kontya az ég felé mered, óriá
si totemként tornyosulva a fején, jelezvén 
női és emberi felsőbbrendűségét rokonai 
előtt, akik a heti vásárban eladott termé
nyek árából minden kedden italáldozatot 
mutattak be a totem előtt. A konty stá
tusszimbólummá vált a nem őslakos fele
ségek, asszonyok körében, a kiemelkedés 
és az együvé tartozás cinkos és rafinált 
női eszköze; tetszés szerint lehetett va
riálni a kontyba kerülő díszeket, ám a 
forma mindig azonos a hajmennyiségtől 
függetlenül, lévén a faluban egyetlen fod
rásznő, aki ezt az egyetlen fajta kontyot 
tudta kikísérletezni az évek során.

A sarki fagylaltárusnő is ilyen kon
tyot hordott, tetejében egy patyolatfehér 
fityulával és köténnyel jelezve a higié
né iránti néma elkötelezettségét. Kétféle 
fagyit árult, sárgát és pirosat. A sárga a 
„vaníliás” fantázianevet viselte, a piros 
volt a „gyümölcs”, ám színéből valami 
laboratóriumi gikszer folytán kikerült 
esszencia jutott mindenkinek az eszébe, 
és ha megkóstolta, az elmélet máris bi
zonyosságot nyert. Quod erat demonst
randum. A vaníliás finom volt.

(Az abszolút tér, saját lényegénél fogva, 
külsőleg egyáltalán semmihez sem viszo
nyítva, mindenkor egyenlő és változatlan 
marad.

Az abszolút mozgás a testnek egyik ab
szolút helyről a másikra való helyváltoz
tatása.)**

Dzson Vájn*** [John Wayne] belépett 
a hunyad-hálivúdi [Hollywood] kocsma 
és inercia rendszer kétszárnyas ajtaján, 
az ajtók, mint valami hajbókoló szolgák, 
még sokáig nyicorogtak a test keltette 
lendülettől. Az asztalnál ülők megder
medtek, a lecsapni készülő pikk dáma 
a levegőben sasolt, a kifújt cigaretta- 
füst lassított felvételen áradt szét a leve
gőben és alig észrevehető kanyargással 
burkolta misztikus ködbe a totemet.

Dzson Vájn arca, a fogzási fájdalom 
előérzetétől terhes csecsemőé, ami félő, 
hogy végleg az arcára fagy, ha nem szó
lal meg és nem kér Florikától egy italt.

Ennyi idő kellett, hogy a lány any
ja végre odaérjen a Páncélhoz, a pokol, 
a létfeszegetők váróterméhez. A farost 
lemezből összetákolt építményt fehér
re festette a tulajdonos, de ne gondol
juk, hogy lelkiismeretét ilyen jungi fifi- 
kával próbálja megnyugtatni, hanem a 
Vasboltban -  ahol mindenféle háztartá
si barkácsoláshoz szükséges kiegészítők 
mellett, mezőgazdasági gépekhez szük
séges alkatrészeket is be lehetett szerez
ni, spárgát, kaszát és fenőkövet szintén, 
és amit a nép nemes egyszerűséggel, is
mét vasboltnak titulált -  csak ezt az egy 
színű festéket lehetett kapni.

A trapézkeret lassan felemelkedett, 
a lány anyja iszonyatosan koncentrált, 
hogy arra a pillanatra ne veszítse el 
egyensúlyát, majd belökte a Páncél aj
taját és tekintetét — mint zsenge zöldpa- 
szuly levest a tejfölös eresztékkel -  óva
tosan végigfuttatta a létfeszegetőkön. 
Önmaga szobraként, egy trapéz alapza
tán állt egy darabig, majd lassan meg
fordult és elindult hazafelé. Akkor már 
tudta, hogy nyert ügye van a következő 
negyven évre, és már csak azt számol
gatta szórakozottan, hogy milyen átlag- 
sebességgel kell haladnia a lány apjának 
ahhoz, hogy mire hazaér, lobogjon a tűz.

A hó színpadi függönyként lassan le
ereszkedett a tájra.

*M artin Heidegger: A z  id ő  fogalm a. Bp., 
Kossuth Kiadó, 1992, 41. oldal.

**Newton, szabadon és önkényesen.
*** Hunyadi d ialektus szerin t ejtendő'.
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SZŐ C S ISTVÁ N

Gyakor-nevek, nevetlenek, nevetségek
(nemcsak) Mottó
Nálunk nincs középnemzedék. Az ifjak 
Pillanatnyi idő alatt levedlett,
Halott linkjei lesznek önmaguknak 
Százezer zseniből, ugyanannyi koszlott, 
Életunt nagy öreg -  hivatkozások 
Gyűjteményei.

(Szálinger Balázs)

Szálinger Balázs rokonszenves -  kö
tetei száma már több kettőnél -  és még
is, még mindig fiatal költő'. Minden ne
hézség nélkül meg lehet különböztetni 
kortársaitól és eló'djeitől is, annak elle
nére, hogy mindegyre felölti magára az 
egész tizenkilencedik század magyar 
költészetének, valamint a jelenbeli
nek a stílusjegyeit, és magáénak álcáz
va tárlatokat rendez mások jellegzetes 
gondolkodásmódjának műfogásaiból.

(... O lett a vidéki Fiú. / Az őserő. És 
jól élt a helyzetével, / A falusi akcentust 
visszavette, / S  mint öntudatot nyert 
néprajzi munka / Gyűjtötte be a sznob 
lányok viháncát. / (...) „Anyu, itt min
dig zsíros a kilincs.” / „Nem baj fiam, 
eriggy Rilkével a tisztaszobába.”

Kitűnő' nemzet-imidzseket rajzol -  
saját magunkról, pl. első nagyobb mű
véből, a Zala és Veszprém vármegyék 
közt vívott háborúságok homéroszi é- 
poszából gyakran idézik a meglátása
it, hogy mikor fenyegető vész közelget, 
elfeketül a láthatár s távolról vészmo
raj hallatik, akkor a magyar ember el
kezd nagy kedélybó'séggel adomázni; és 
amikor m ár itt mennydörögnek az ellen 
lovasságának patái, és ki kellene áll
ni a nagy útra, kard-ki-kard, rá-rá-rá, 
akkor akkurátusán elkezdi csutakol
ni a lovát. S ez a kritikus beállítottság 
és kétely legkevesebb húsz-huszonöt sor 
után mindig fel-felmerül a habból, s bár 
keserű helyzetfelmérései sohase jutnak 
el az oly nekivadult önostorozásig, mint 
Ady Endrénél, aki ilyeneket is leírt, 
hogy ha valaki egyszer magyarba rú 
gott, annak megjön a rúgáshoz a kedve, 
ő a fáradt akarók hadának, Xerxes gyá
va népének korbács helyett csak kard
lapozást javall.

(Felejtsd el, Ukkó, a köztes nemzedé
ket. / Örök bátyusok, nettó hivatkozá
sok. / Csak átkötések, két nagy remé
nyű, / De elordasult nemzedék között. 
/ Egyetlenek, kik szívvel hiszik, hogy 
tiszták, / Mert félreálltak, amikor rá
juk  / Került a sor. „neem”... mondták, 
„nem, nem: / Teremtsenek az újak vilá
got, / Mit nekem történelmi pillanat... 
mit nekem felelősség... / Csinálják ezek 
a tehetséges fiúk... / És ha elkúrják, a 
partvonalról / Nagyon, nagyon jó lesz 
bekiabálni.”)

Nemrég, a múlt év végén találkoz
tam  vele Kolozsváron, egy vendéglátó 
irodalmi rendezvényen, ahol valameny- 
nyi nemzedék békésen együtt bólogat

va díjakat osztogatott valamennyi nem
zedék képviselőinek. Szálinger annyira 
szerényen és szelíden viselkedett, hogy 
szinte kedve tám adt az embernek egy 
kis kötődésre.

-  Most már, hogy annyi verset írtál, 
írhatnál egy regényt is -  mondtam ne
ki. Nagyon határozottan, szinte indula
tosan válaszolt:

-  Nem írok regényt! Nem fogok pró
zát írni! Csak verset írok!

-  Akkor legalább írjál színdarabot... 
úgy szokás...

Nagy elképedésemre közölte: nem
csak hogy írt m ár színdarabot, de azt 
be is mutatták. A meglepetésem még 
nőtt, amikor azt is bevallotta, hogy -  
Bukarestben is játszották, a Bulandra 
színházban, egy hónappal azelőtt.

Innén kezdve m ár kapcsoltam. Az 
elmúlt ősz nagy részén egy Európai 
Színházi Fesztiválnak nevezett, megle
hetősen gyéres-ritkás eseménysorozat 
-  olykor hetes szünettel is -  szivárgott 
be a város kisebbik (al)felének esti éle
tébe. Eurofest! Előzőleg majd egyéves 
media-wave harangozta be, amolyan 
közlési túlhabzás, de amikor bekövet
kezett, hiába vártuk, hogy a helyi saj
tó diadalmasan és részletesen, naponta 
ismertesse az európai színikritika rea
gálásait. Még a „perodico” ünnepi olda
lait sem vették át! Micsoda Eufest, mi
csoda eu-nuch szellemiség, hogy még az 
Euripidész bemutatókról sem esik szó!

A nagy örvendezés mellett, hogy a 
város ilyen kontinentális vérkeringésű 
eseménykavalkádnak ad otthont, ke
vesen ugyan, de észrevételezték, hogy 
az egész Eufest minden szegényessé
ge mellett is szélsőséges ötlettelenségről 
és vészes fantáziahiányról tesz tanúbi
zonyságot. Például, hümmögtek, igaz, 
hogy a kolozsvári (dictus) magyar szín
ház bemutatta a III. Richardot, ám mi
lyen érdekes lett volna, ha nemcsak a 
Magyarországon megesett előbemuta- 
tóról írt rendkívül érdekes kritikákat 
teszik közzé a város köztereire kifüg
gesztett falragaszokon, vagy legalábbis a 
helyi napilapban, a bordélyok és hason
lók rovattal váltogatva, hanem bemu
tatják m ár a hajdani Lawrence Olivier- 
változatot is filmről... És ugyanezt 
megtehették volna a Három nővér 
moszkvai Művész Színház-beli változa
taival is; különösen, ha több mint egy 
hétig úgyis üresjáratban futottak.

Viszont ugyancsak vakmerő megol
dásnak tűnik, hogy az egyetlen, nem 
„hazai” - ,  hanem „magyar’-m agyar 
produkciót, méghozzá Szálinger Balázs 
Kalevala című „táncosdrámai költemé
nyét” nem Kolozsváron játszották, ha
nem Bukarestben, s ami nyilván az 
ottani színházi körökben hallatlan ér
deklődést váltott ki?

Szálinger Balázs arra  a kérdés
re, hogy írt m ár valaki a darabjáról, 
azt felelte, hogy nem. Lehet, úgy ér
tette, hogy Romániában nem, ugyanis 
a Színház nevű budapesti folyóirat ta 
valyi szeptemberi számában olvasható 
Szoboszlai Annamáriától egy nagy cikk: 
Import identitás és „Szampóóó” cím
mel Szálinger Balázs -  Horváth Csaba: 
Kalevala mint a debreceni Csokonai 
Színház -  Trafó Kortárs művészetek há
za produkciójáról.

De m ár az első oldalakon is, a múlt 
évad magyarországi táncszínházi ese
ményeiről szóló összefoglalásban is ol
vasható: „Horváth Csaba évek óta 
széles skáláját mutatja be az újra tö
rekvésnek. Legutóbbi »fizikai színházi« 
kísérlete, a Kalevala sokkal jobb ered
ményt hozott, mint az azt megelőző ha
sonló, A tavasz ébredése. Ebben lénye
ges szerepet játszik, hogy kifejezetten 
az előadás kedvéért (Szálinger Balázs 
jóvoltából) új szöveg is született, így a 
fizikai színházi (koreografikus, mozgá- 
sos, eszközhasználatos megoldások hi
telesebben szervesülhettek a szöveg
tartalm akkal.” (Kútszegi)

Amint a sajtóból kitűnik, a kolozsvá
ri alternatív rendezvényeken sem sok 
szó eshetett erről a Kalevaláról, pedig 
lett volna rá „keret”, hiszen például a 
Stop the tempo című, fiatal román drá
maíróktól válogatott kötet bemutatóján 
Keresztes Attila rendezésében és Visky 
András fülszövegével „csak úgy rázkó
dott a közönség a nevetéstől”... -  amint 
ez megtudható a Korunk idei első szá
mából, amely „színházi súlypontú”. És 
ugyaninnen azt is, hogy azért voltak ve
títések is, csak, persze, alternatív ke
retben.

A vetítések nem a sportcsarnokban, 
nem is a színházban, s nem is a vá
ros sok üres mozijában zajlottak, ha
nem egy kávéházban. ízlelgessünk 
kissé egy részletet a beszámolókból: 
„Jürgen Goasch Macbeth-rendezését 
(Düsseldorffer Spielhaus, 2005) a vetí
tésen közreműködők csak edzett idegű 
nézőknek ajánlották, s a rejtett jóslat 
be is teljesedett: az előadás végére csak 
ketten m aradtunk a Shadow vetítés
re szánt termében. Többliternyi művér 
folyt végig a színpadon és a meztelen 
szereplőkön, mindezt megspékelte jó 
néhány vizelős, ürítkezős jelenet. Mivel 
a német szöveget kevésbé értettem, így 
értelemszerűen a kegyetlenség mint 
látvány maradt meg bennem erősen”...

Egy másik részlet, Stefan Pucher: 
OZ/ieZZ-rendezéséről. (Hamburg, 2005) 
„... különböző felületeket csúsztat egy
másra, képernyőt és színházteret, szí
nészeket és mozgó díszleteket... Később 
a produkció szünetében az utcán folyta
tódik a darab, Othello a tülkölő kocsik 
közt meztelenül rázza magát... A velen-
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cei mór Michael Jakson-os karikírozása 
itt nyilván rasszista szempontból is in
dokol^??????) és illeszkedik a darab ek
lektikus zeneeffektusaihoz, különösen 
az Eminem sziklára mászó alak eről
ködéséhez, aki minden hatásvadász 
eszköz kimerítése után, a nézők taps
vihara között »Ich bin nicht fertig« ki
áltással (»Nem vagyok kész«, mai zsar
gonban: »Még nem mentem el«!) még 
rohangál egy ideig fel-alá...”

A csöpögő fekete festék a legtöbb 
jelenetben és különösen Othello és 
Desdemona érintkezésekor válik jelen- 
tésképzővé, a gyilkolást szimbolizáló 
szeretkezésükkor a mór ördögként fer
tőzi meg, csepeg rá  fehér ruhás felesé
gére, mint ahogy Alexander Scheer ki
tűnő alakításában a kapitány egész 
személyisége, akrobatikája bejárja a te 
ret, és szétfolyásában bekebelezi azt.”

Mi más ju that az olvasó eszébe, mint 
Hitchcock nevezetes védekezése: „Én 
nem azt mondtam, hogy a színészek 
barmok, hanem, hogy úgy kell bánni 
velük, mint a barmokkal.” Nyilván „szí
nészek” alatt ő „színháziakat” értett, 
oda sorolta a rendezőket és kritikuso
kat is. Sajnos, álláspontját visszájára 
fordították: a közönséget veszik barom
számba.

Vetítésről beszélve nem ilyesmikre 
gondoltam. Régebben a nagy színhá
zak, az igaziak, a Comédie Framjaises, 
a Royal Shakespeare Company, 
a Berliner Ensemble, a moszkvai 
Művész Színház legjobb előadásaikból 
„Színházfilmeket” készítettek, színhá
zi előadásnak, filmnek egyaránt jókat. 
Ki felejthetné el például az Úrhatnám 
Polgárt, aki így látta? Lawrence 
Oliviernek még a színes film előtti 
„szürke” Hamletjébe csak nagyon nehe
zen lehetett volt jegyet kapni, bár sem
mi szex-exhibicióra nem került benne 
sor, hogy a szerkesztőnek kedvenc kife
jezését használjam.

Nyilván, most a filmeket is úgy vá
logatták ki, hogy ne általában az 
Európai színjátszást m utassák be, csak 
azt a trendet igazolják, amit ma miná- 
lunk történetesen a Tompa-Visky-fé- 
le kisszínházasdi képvisel. Az is elkép
zelhetőnek tűnik, hogy Szálingerben 
nemcsak a „magyar izét” nem akarták  
vállalni, hanem azért, mert bár szöve
ge enyhén szólva sem finnyáskodó, szel
lemében nem „gájl” (geil), nem az ipszá- 
cionisták ízlésvilágát szolgálja.

Igaz, hogy ha megnézi az ember a 
Színház említett számának fedőlap
já t a Kalevala előadásának illusztráci
óját, azt hihetné, hogy Vámpír és macsó 
a strandon! -  nyesett bozont, borosta, jó 
nagy mellehúsák, szőrös láb és cseppet 
sem elegáns úszónadrág.

Ehhez azonban láthatatlanba nem 
lehet hozzászólni, hiszen a koreográ
fus-rendező, Horváth Csaba, 50%-os 
társszerző. A jól fogalmazó kritikus, a 
szövegről szólva, előbb a Karinthy-féle 
Emberke tragédiájára hivatkozik mint 
a koncepció alapötletére, majd így foly

tatja: „A szampókészítés ürügyén tulaj
donképpen Madách Falanszter-]elenetét 
játssza újra az Ádám-Vejnemöjnen- 
Költő és a Tudós-Ilmarinen-Kovács. 
Ilmarinen, mint egy doppingszermá
morából ocsúdott ésszerű, önérzetes 
„újragondolkodó” üzletember, leegy
szerűsítve szellem és anyag, művész 
és iparos szembeállítását... A költőben 
(Vejnemöjnenben nyilván) nyoma sincs 
a finnek delejes erejű dalnokának, sem 
a XIX. század szent hevületű művészé
nek (...) minden szavát áthatja a rezig
nált irónia. A kovács sem a képzele
tünkben élő, az izzó anyagnak formát 
adó mester. Megunta a kétkezi mun
kát, s a könyvek felé fordult, mert az 
egészet kívánja látni”. (A nagyzoló, pi
szok proli!)

Majd alább: „az eposz demitologizá- 
lásával együtt a Favágók beszélgeté
sében Vejnemöjnen is trónfosztottá vá
lik -  »így működik jól az irodalom: a 
szerző; él, a műve: semmiség«. Egy má-

Kovács Margit: Serdülő lány

sik rákontráz: »egy szent tehén minek 
kérőddzön, ember? Adnak tejet helyet
te gyönge marhák«. A finnek mitikus 
dalnokának verbális kivégzése a nyelv
ről kiállított halotti bizonyítvány”... s 
nem győzünk csodálkozni: m intha egy 
új, más Selyem Zsuzsát hallanánk! A 
kritikusnő úgy jár, mint az a naiv szín- 
házbajáró, aki nem tudja a szerepet a 
szereplőtől megkülönböztetni. Hiszen e 
darab címe ellenére sem a Kalevaláról 
szól, sem a finnek „mitikus dalnokáról”, 
hanem a „köztes”-sé válásról; többek 
közt. És végül a kritikusnő ügyes fog- 
technikusként felteszi a koronát a szín
padi koprodukció Lemminkejnenjének 
hangsúlyozottan hegyes szemfogára. 
„Az ember hadat üzen a Természetnek, 
és egy, Vörösmarty Előszójából csent

sorban abszurd módon öngyilkosság
gal* fenyegeti a Teremtőt.”

Már fentebb is kibuggyan a kritikus 
rosszindulata, amikor azt írja, hogy „s 
szampókészítés ürügyén”. -  Miért kell 
ürügyül szolgálnia a szampó, vagyis 
a csodamalom készítésének egy olyan 
műben, amely a Kalevala cselekmé
nyét -  szerepelteti?! Olyan, m intha azt 
mondaná: a vőlegény a szerelem ürü
gyén megcsókolta a menyasszonyt. 
És mi ez, hogy „a Vörösmartytól csent 
sor?” Jellemző, hogy előbb fel sem tűnt 
a kritikusnak, nemcsak egy „ürügyad
ta” lehetőségként foglalkozik Szálinger 
a Tragédiával, és nemcsak egy sort 
„csen” Vörösmartytól, hanem e költők 
hangszerének regisztereiben hosszabb 
fúgákat és kadenciákat is eljátszik, és 
Karinthytól nemcsak az emberke tragé
diáját ismeri, hanem a Szabolcska-pa- 
ródiákat is „meditáció tárgyává teszi”.

Kissé kínos ehelyen egy lendületes 
kritikusnak olyan primitív dolgokat 
magyarázgatni, hogy az „idegen szöve
gekhez való viszonyulások terén” nem
csak parodizálás és plagizálás létezik, 
hanem: parafrázis, idézés, utalás, á t
értelmezés, a koncepció átvállalása, a 
gondolatmenet folytatása, dialogizá- 
lás, sőt kollázs, turm ix és más egyéb is. 
Vajha csenésnek kell-e mondanunk azt, 
ha a kiadás és az oldalszám feltűnte
tése nélkül megkérdez valaki egy kri
tikusnőt, hogy hová merült el szép sze
med világa?

Avagy Szálinger névrokona, J. D. 
Salinger csent-e, amikor oly népszerű 
Zabhegyező]ében folytatta Céline stílus
forradalmát? És O’Neill, egyik drám á
jának címében, Hosszú út az éjszaká
ban ugyancsak egy Céline-regényeimet 
idézett meg: Utazás az éjszaka mélyére? 
És a Föld öngyilkosságának vagy még- 
inkább a meggyilkolásának gondola
ta  sem olyan „abszurdi” módi, hiszen 
a romantika kezdete óta jelen van; ha 
kritikusunk Vörösmartynak nemcsak 
Előszó c. versét ismerné (súgás után), 
hanem esetleg a Csongrádi Tünde című 
disszertációját is, ott az Ej mono dogjá
ban sok mindenen elmélázhatna. Hogy 
ne is beszéljünk arról, amióta kiépült a 
szampói nukleáris fegyvertár, azóta ez 
az abszurdum mint morbid megoldás, a 
világpolitika ultima ratio-ja!

Ezek után Szálinger Kalevalájának 
érdembeli elemzése is esedékes volna, 
azonban erre én is csak azt mondom, 
hogy -  csinálják a fiatalok! S majd be
kiabálom a pálya széléről: „Szemüveget 
a bíróóónak!” Befejezésül elénekelhet
jük azt a kis népköltészeti fosszíliát is, 
hogy csen-csen gyűrű, aranygyűrű, itt 
csörög, itt pörög, kapd be itt!

*Bőséges jegyzetanyagot készítettem 
elő, pl. a Szálingernek mint magyar köl
tő nevének abszurditásáról, s érdekes 
neveiről tudós nőknek, de ez kitöltené a 
Helikon egész terjedelmét. Netán más
kor.
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BENŐ ATTILA 
(oroszlán  vagy idom ár)
Az oroszlán vagy meg az idomár.
Aki tetszetős célokat vélni lát, 
ami makacskodik, és néz lomhán.

Hétfő, kedd, szerda: próbák,
tűzkarikák.

Másik magadra irányul az ostor 
és rajtad csattan.
Nézz farkasszemet önmagaddal 
csalva és megcsaltan.
Álljad tekintetét a félig-meddig 
szelídíthető ragadozónak.
Csütörtök, péntek: mint mindig, 
késésben a holnap.
A hiábavalóságok színpadán 
álljad tekintetét az ostoros úrnak. 
Látvány lettél, ügyességi mutatvány, 
a körön kívül idegen tapsok hullnak.

Futótűz a félelem 
a két szempárban.
(Sokan néznek, meglátják 
Ketten vagy hárman.)

Az ugrás előtti feszültség ez.
Az örök döntetlen: minden

megtörténhet.
Lehull vagy tovább szorít a jelmez. 
(Legfőbb: tetsszél a nézők

tekintetének.)

(Ami ott kintről látható, kacat, talmi 
verseny: megvásárolható valami.)

A tűzközelben már a lendület hordoz. 
Szoktasd két magad 
a cirkuszi vadonhoz!

Ha oszlik a taps, a kényszer-játék, 
ablakodra nőnek a párafoltok.
(Hideg tükör falán másik halánték.) 
Tudod-e most kinek a szemét hordod?

(u jja id  hegyéből)
Ujjaid hegyéből 
előbizsereg a költemény, 
mint néhány csepp vér 
a tűszúrás zsibbadó helyén.
Mint idő-anyó 
ujjaiból a sejtfonal-köteg, 
a köldökzsinór,
mely más-más sorsokat összeköthet;
mely összerostál testeket,
idegen ikreket
ringató, zaklató létben:
a mostoha anyaméhben,
akik egymást rúgják,
taszítják, világukat féltve,
és a vérátömlesztésben
testvér lesz a sok herold.
(Pulzuscsere a szíverekben.)

A vér fertőz vagy felold.

(Mint a vers, hogyha létre serken.)

(galambok
a  M úzeum kertben)
i.
Ugyanúgy élnek, mint az első 
reggelen egykor.
Kapirgálnak és tipegnek 
jó falatokhoz 
a világváros kertjében 
szórt kövek élén.
Csipegetik a morzsáit időt fürge 
mozdulatokkal.
Másvilágok terhétől mentesen, 
képzavar nélkül.
Szűk mindentudásban 
élnek a fényben.
Gyűrt újságok fölött 
szállnak a légben, 
a szélbe öltözve 
lendület rajban 
és fölmagasodnak 
újra meg újra 
huzalok fölé, más 
létre szegődve,
hol nincs más, csak szárnyak 
könnyed uralma 
csak súlytalan lebegés 
távlat-erődben.

II.
Évezredek villanása 
tolláik árnya.
Csőrük pontos koppanása 
tűnt korok hangja.
Tipegnek, keringnek 
folytonos mában.
A város képeskönyvét 
a szemeikkel 
föllapozzák a magasság 
lé g h u z a tá b a n .

Kényszer-leszállásukat 
föld-iszony nélkül 
teszik, ha ölelésre tárul 
a rögös otthon.
Nem érinti, sebzi őket 
a kor hatalma.
Tollúk könnyű páncél. Színük 
szürke vagy barna.

Sükösd Ferenc: Kompozíció

LÁSZLÓFFY CSABA 
Szem érm es
(m ondjuk asszír) h ód o la t
Gyöngédség? Könnyen lépre mész, ha 
nem ismered ki magad a lét mezején. Néha 
megcsal a barát is, és vadidegen kézbe 
fogózkodsz, mint aki az ellenségére 
is féltékeny lehet. Jóleső idegenség hatol 
beléd. (Csak be ne szeszelj az örök 
avantgárd kénes kortyaitól.)

Minden töredék -  mindegy, hogy görög, 
asszír, vagy terrorista (aki szemberöhög): 
isteni lehet!

Feltéve, ha nem „egy-az-akol”.

Kényszerkorok balladája
Kényszermunka kényszerhelyzet 
kényszerűnek(?) -  „nem felejtek!” 
közöny-ár sodor -  kiálts rám 
elgáncsolva ébren kábán 
mindegy kőszikla- vagy porszem
képzet kínoz lehetsz őrszem 
önjelölt (akár öngyilkos) 
ne kísértetekkel birkózz 
gének gőgtüzére pánik 
csurran ömlik mindhalálig

kényszeráru kényszerárak 
megfizetnek felhasználnak -  
ki elárult bosszúvágyat 
táplált volna vagy csak vállat 
vonva szolgált(?) -  kényszer-rendszer 
mindenkor! s bárha verekszel 
velük (ezren millióan 
hiszik hazudjak hogy jól van 
buzgón bólogatnak) -  néha 
sakálvigyoruk vesz célba 
zsoldos ajk- s agylágyulásuk 
veszted lesi -  árulásuk 
nyelven mozdulaton túl visz

csak a kétség így is úgy is

A m i m á r sosem
ami sekélyes
ami lucsok -  nem vérez
nyugalma vértelen

ami csak borzalom 
hangzatok mocska (mennykék 
helyett rom unalom) 
laterna-idegenség 
és csekélység az ára 
a gödör szabadsága

ami csak kéreg 
vagy totem 
és ami már sosem

amihez alig férhet 
kétség csupán kísértet 
mint latrina-hányásszag

ami más -  másabb 
nyugalma végtelen 
kihűlt ha nem is hagyták 
nem érdemes hát 
várni hogy jobb legyen

14



HELIKON

LÁSZLÓ  N O ÉM I

Hova küldenek a bóják?
Király László -  versszolgálat a csillag árnyékában
Ötödéves magyar szakos diákként a 

kolozsvári bölcsészkar emeleti folyosó
ján akaratlanul tanúja voltam két ta 
nárom magánbeszélgetésének. A párbe
szédfoszlány lényege körülbelül abban 
állt, hogy lassanként teljesen természe
tes módon a diákok zöme el sem olvassa 
az alapművet, de legalább akadnak né- 
hányan, akikben rekedt annyi jóérzés, 
hogy Szerb Antal irodalomtörténeteibe 
belekukkantsanak, még akkor is, ha az 
említett összefoglalók szakmai körökben 
kevésbé népszerűek.

Hát persze, hogy kevésbé. Hiszen köz- 
érthetőek, gondoltam én, és gyorsan to- 
vábbálltam. Ha pedig munkájának 
gyümölcse közérthető, akkor a humán 
tudományok bátor bajnokának készülő' 
tanonc mivel bizonyítja majd, hogy kü
lönb a pallérozatlan tömegnél? Mi vá
lasztja majd el ó't, dobogón álltában, az 
alant kusbadó gimnazistától, ha képte
len szoros, pontos és szakszerű fogalmi 
hálóval halászni az irodalom zavarosá
ban? Ki tiszteli majd és ki ismeri el tu 
dós mivoltát, ha mindenki érti, amit 
mond??? Bizony, nehéz kenyér az iroda
lomtudós kenyere, annak rághatását ke
mény nyelvtani tornamutatványok és 
lexikális ficamok árán lehet csak kiérde
melni.

Nos, én nem vagyok irodalomtudós, 
soha nem is tettem úgy, mintha az len
nék, inkább hatszor átbogarászom ked
ves Szerb Antalom, semmint hogy 
egyszer is a nagy szakavatottak szófo
lyamába (m)ártsam magam. Itt pedig 
súgni szeretnék a különféle intézmények 
folyosóin lézengő', hozzám hasonlóan kel
lemeset a hasznossal ötvözni nem átalló 
barátaimnak az olvasásban, hogy azt hi
szem, Kolozsváron akadt valaki, aki ma
gára húzta nagytudományú mesterünk 
köpenyét, és megkockáztatta, hogy olva
sóközönségével szót értve, megkóstoltat- 
ja-megkedvelteti velünk a huszadik szá
zadi költészetet.

A dolog, mint Király László három 
évtized múltán újból kiadott Bóják cí
mű kötetének bevezetőjéből kiderül, az 
Utunk oldalain kezdődött 1971-ben, lé
nyege a „mindenheti bepillantás a leg
különfélébb poétái ’boszorkánykonyhák’ 
ablakán”, sikerének titka pedig, a szerző 
szavaival élve, ez: „közös kalandot akar
tam, nem okítást”. Azonnal illusztráljuk 
is azt a bizonyos közös kalandot, amely
nek folyamán túravezetőnk áttetsző, 
tiszta szerkezetekkel képes az irodalmi 
szöget mégis fején találni: „valahányszor 
olyan optimista verseket olvasok, melyek 
feltétel nélküli derűvel szólnak minden
ről, amiről költészet szólhat, elfog a szo
morúság — és fordítva: áradó nyugalmat 
sugároznak felém a szomorú hangulatú 
versek, és munkára ösztönöznek.”

Nem tudom, emlékeznek-e olvasóim 
a kilencvenes évek közepének-végének 
szűkebb hazánkban játszódó „irodalom

történeti” eseményeire. Egy adott pilla
natban mindenki a transzközépró'l ér
tekezett, cikkezett, vitázott. Körülbelül 
ilyen hangulat lehetett abban a korban 
is, amellyel a Bóják indít: az izmusok el
méletektől zsongó idején, amikor előbb 
született az elmélet, például Tristan 
Tzara dadaizmusa, utána a „hozzá ta r
tozó” művek, ha egyáltalán. Abban a 
korban, amikor Németh Andor Király 
László tolmácsolta emlékezései szerint 
Apollinaire azért „találta ki” A kubista 
festészet elméletét, hogy valamely ellen
lábasát, aki szintén „ki akart találni va
lamit”, érdekesebb szövegével bosszant
sa. Úgy tűnik, nincs új a nap alatt — a 
transzközép kiáltvány is részben jóízű 
tréfának indult. Hogy végül mégiscsak 
létezik kubizmus, dadaizmus, esetleg 
transzközép -  például emiatt bizonyul
hat izgalmas olvasmánynak a közönség
barát nyelven fogalmazott irodalmi esz
mefuttatás.

Most pedig a kényesebbek húzzák be a 
fejüket, felsorolás következik: Baudelaire, 
Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Walt 
Whitman, Apollinaire, Blaise Cendrars, 
Tristan Tzara, Marinetti, Majakovszkij, 
Aragon, Paul Eluard, Saint-John Perse, 
Lorca, Jannisz Ritszosz, Jorgosz Szeferisz, 
Kavafisz, Alekszandr Blok, Paszternak, 
Vitezslav Nezval, Jiri Wolker, Rilke, 
Weöres, Ginsberg, Sandburg, Tadeusz 
Rózewicz, osztrák költészet, amerikai 
költészet, finn költészet, iráni költészet, 
török költészet, Nicolás Guillén, Octavio 
Paz, Ungaretti — kérem, továbbiak mel
lett, ezekkel a szerzőkkel, irodalmakkal 
foglalkozott Király László nyolcvanhá
rom pénteken át az Utunk +1 oldalán, a 
vers-csemegézők örömére.

Néhol rövidebben, néhol pedig na
gyobb lélegzettel sorjáznak a fenti szer
zők költészetét boncolgató-bemutató 
darabok — persze, lehetne itt azt is fej
tegetni, mennyire más korban szület
tek ezek az írások, mennyire más érzés 
volt akkor a kommunista formatervezés 
remek tömbjeihez képest „egyebet” csi
pegetni, hogy Király László választá
sa mögött mennyi alkalmazkodókészség 
húzódott. Ahogy a Bójákból kitűnik, kö
rülbelül semmi. Vagy lehetne azzal aka
dékoskodni: persze-persze, ez volt a hab 
a tortán, hogy a kedves fogyasztó a neki 
szánt szójafasírtot, cikóriakávét, tojás
porpótlót, nájlont, művirágot és furnírt 
is lenyelje.

De nem akadékoskodni, hanem új
fent lelkendezni bátorkodom, hogy mi
lyen jó az, ha a költőnek időnként eszé
be jut irodalomról értekezni. Mennyire 
üdítő és pontos, ugyanakkor, mondhat
ni, izgalmas. Mennyire más szempon
tok szerint keveri a kártyát. Például fon
tosnak tartja megemlíteni, hogy Tristan 
Tzara minden valószínűség szerint sak
kozott Leninnel, Zürichben, a Terasse- 
Kávéházban. Vagy hogy Saint-John

Király László

; r

Perse civilben, egy adott pillanatban, 
pekingi követségi titkár volt.

Van mersze kijelenteni, hogy Lorca 
bartóki módon közeledett a népkölté
szethez, mert alkotói útján a „csak tiszta 
forrásból” elve vezette. Vagy hogy az iro
dalmi Nobel-díj kitüntetettjei sorában 
gyanúsan sok a diplomata. Hogy Rilkét 
ötéves koráig lánykaruhában járatta  
mamája, mert kislányt szeretett volna. 
Hogy Günter Grass verset írt a disznó- 
fejkocsonyáról. És mindezt a legnagyobb 
természetességgel, teljesen magától ér
tetődő módon, miközben az olvasónak 
fogalma sincs, hány átvirrasztott éjsza
ka, elkobzott könyv, kockázatos cseleke
det áll a cikkek hátterében. És, ugye, az 
esetek többségében az olvasót ez túlzot
tan nem is érdekli.

Maradjunk annyiban, hogy a recen
zens nem átallja kijelenteni: bizony 
hasznos és kellemes breviárium Király 
László 2008-ban újra kiadott rovatköte
te. Egyrészt azért, mert az arra kíván
csi megtudhatja belőle, mivel etették a 
hetvenes évek elején a kolozsvári versra
jongót, másrészt pedig azért, mert segít
ségével a versre éhező a mai napig fel
fedezheti, hogy a huszadik század lírai 
menüjéből leginkább melyik fogáshoz 
lenne kedve, hogy aztán valamely na
gyobb szövegszolgáltató létesítmény ter
meiben békés lakmározásba fogjon.

A bóják általában azt jelzik, meddig 
ta rt a sekély víz, hol húzódik a határ, 
amit az avatatlan fürdőzőnek tilos átlép
ni. Persze, minden normális kalózjelölt 
arról álmodozik: nagykorában milyen 
jól lubickol majd a bójákon túl. Király 
László bójái nem azt mutatják: eddig 
s ne tovább, hanem azt: itt kezdődik a 
mélyvíz, erre gyertek, erre. Aki ebbe a 
vízbe merészkedik, garantáltan kipró
bálja majd, milyen érzés azokon a bizo
nyos bójákon túl szelni a tengert.

Király László: Bóják. Erdélyi 
Híradó, Kolozsvár, 2008.
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Sem megoldani, sem megbirkózni
Kétszáz éve született E. A. Poe
Edgar Allan Poe neve, a Franz 

Kafkáéval ellentétben, nem vált jelző
vé, noha prózájának stílusa, hangulata 
legalább annyira jellegzetes, mint euró
pai pályatársáé, és bizonyos értelemben 
az irodalom alakulását is hasonló mér
tékben befolyásolta, mint a prágai író -  
már ha lehet ilyesmit hasonlítgatni. Az 
angolszász kritikában itt-ott előfordul 
ugyan a „poesque” kifejezés, mi viszont 
egyáltalán nem mondjuk azt, hogy vala
mi „poe-i”, például egy fenyegető, kelle
metlen álomra, amiből csak az ébredés 
menekít. Talán azért van ez így, mert 
míg Kafka valami olyasmit hozott lét
re, ami sem előtte, sem utána nem volt, 
addig Poe-nak ezerszám akadtak köve
tői. Kafka lehetővé tette egy életérzés, 
egy állapot megfogalmazhatóságát, Poe 
viszont megteremtett egy műfajt: a de- 
tektívtörténetet, vagy ha úgy tetszik, a 
kriminovellát. Előbbi felfedett valamit, 
amit nem lehet továbbmondani, legfen- 
nebb ismételni (emiatt válhatott a neve 
jelzővé), utóbbi viszont elgurított egy hó
golyót, ami azóta is gurul és gyarapszik.

Rejtélyek nyomába eredő irodalmi hő
sök korábban is voltak, példának kapás
ból ott van Az ezeregyéjszaka meséi, ám 
profi nyomozóval addig nem találko
zott az olvasóközönség, míg fel nem tűnt 
Auguste Dupin A Morgue utcai kettős 
gyilkosságban. Valószínűleg nem vélet
len, hogy az első irodalmi detektív fran
cia nevet visel, és a cselekmény hely
színe sem New York vagy Baltimore, 
melyeknek utcáin a szerző naponta bo
torkált tántorgós alkoholmámorban, ha
nem a tengerentúli Párizs. Ugyanis itt, 
azaz ott, Franciahonban élt Vidocq, a le
gendás bűnöző, aki aztán jó útra térvén 
megszervezte az első európai rendőrsé
get, és akit egyben az első hivatásos nyo
mozóként ismerünk. Belőle ihletődve al
kotta meg Poe a nemes Dupin alakját.

Dupin hivatalosan nem tartozik a 
rendfenntartó erők kötelékébe, em
berként igazából nem is létezik. 0  ma
ga a szigorú logika és a kreatív képze
lőerő közötti pengevékony bemetszés. 
Ilyen ember nem létezik -  ezt mondják 
Sherlock Holmes-nak is A skarlát tanul
mányban, amikor Dupinhez hasonlítják. 
Holmes amúgy nincs túl jó véleménnyel 
Dupinről, de természetesen jól esik neki 
a hasonlat. És ezzel Arthur Conan Doyle 
nagyjából le is rótta tiszteletét az előtt 
a Poe előtt, akit a detektívnovella atyjá
nak tartott. Borges később továbbmegy, 
ő egyenesen azt állítja, hogy Poe kimerí
tette a műfaj lehetőségeit. Ez túlzásnak 
tűnhet, különösen ha végigszörfözünk a 
krimi főbb hullámain: az „aranykor”, az
tán a keményvonalas amerikai krimi, 
majd a kémtörténetek, maffia-sztorik, 
thrillerek, a posztmodernnek nevezett 
bűnügyi történetek, ahol a bűntény meg
oldása másodlagos, ha lényeges egyálta
lán, végül a kortárs krimi, amely mint
egy tiszteleg a múlt századi ponyva előtt, 
és ötvözi azt az elit igényekkel. Igencsak
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gazdag kínálat, és ha nem is értünk 
egyet Borgesszel, közelebbről vizsgálva 
el kell ismerni, hogy ezek közül néhány, 
hacsak csírájában is, valóban ott rejtőzik 
Poe kincsesládájában, sőt, alműfajokat 
is teremtett (pl. az úgynevezett „locked- 
room mystery”-t, a zárt szoba rejtélyét, 
amikor a tettes elvileg nem mehetett se 
be, se ki a bűntény helyszínéről).

Ami a kincsesláda tartalm át illeti, ta
lán nem is a hagyományos (akkor még 
hagyományteremtő) detektívnovellák a 
legizgalmasabbak, hanem azok a titok
zatos történetek, amelyek elkalauzolnak 
a jellegzetesen poe-i univerzumba. Egy 
sötét, a gótikus irodalomra emlékeztető 
világba, amely tele van rejtélyekkel.

Milyen is a poe-i rejtély? Legjobb de
finícióját maga a szerző adja Az Usher- 
ház vége című novellában (ezt is, mint 
annyi Poe-művet, Babits remek fordítá
sában ismerjük): „A rejtélyt nem tudtam 
megoldani; sem megbirkózni az árnyké
pekkel, melyek mindenfelől megszáll
tak, amint így tűnődtem. Vissza kellett 
térnem ahhoz a ki nem elégítő konklú
zióhoz, hogy míg egyfelől kétségtelenül 
léteznek szimpla természeti objektumok 
oly kombinációi, melyeknek ily hatal
muk van érzéseink felett, addig másfelől 
e hatalom analízise azok közé a vizsgá
lódások közé tartoznék, melyek túlha
ladják elménk mélységeit.”

A rejtély fogalmát itt nem úgy kell ér
teni tehát, mint titkot, amire még nem 
derült fény, problémát, ami még nem ol
dódott meg, hanem inkább mint kérdést, 
amelynek megválaszolása meghaladja 
képességeinket.

Persze az olvasó könnyen észreveheti, 
hogy a poe-i rejtély azáltal létezik, hogy 
a narrátor akként beszél róla. Ha az el

beszélőben nem lakozna rettegés, bete
ges kíváncsiság vagy valami sötét hajtó
erő (A kút és az inga, Az aranybogár, Egy 
hordó amontillado, A perverzió démona 
stb.), a poe-i rejtély nem rejtély volna, 
hanem jellegtelen probléma, vagy csu
pán egyszerű ténymegállapítás, leírás. 
De Poe elbeszélője szerencsére sosem 
tárgyilagos. A hagyományos detektív- 
történetekkel ellentétben a rejtély az ő 
számára nem egy kristálygömb, amelyet 
vizsgálva a nyomozó előbb-utóbb meglát
ja a megoldást, hanem ő maga is a kris
tálygömb része. Nem pusztán szemlélője 
az eseményeknek, hanem elkülöníthetet- 
lenül részese a titoknak, éppen ezért van 
rá olyan nagy hatással, és emiatt nem 
láthatja át egészen. A rejtély megoldásá
hoz nem közeledhet a ráció segítségével, 
hiszen ahhoz objektív kívülállónak kel
lene lennie. Az egyetlen, amit tehet, az, 
hogy belemerül a titokba, és érzékeivel, 
benyomásaival próbája letapogatni azo
kat az erőket, amelyek a gömb belsejé
ben munkálkodnak.

Poe elbeszélője a leghiggadtabb pilla
nataiban is érzékeny, fogékony a misz
ticizmusra, és tulajdonképpen megtes
tesítője annak a vonzalomnak, amit az 
ember az ismeretlen iránt érez.

Ha le akarnánk leplezni a poe-i rej
télyt, akkor gyanakodnunk kellene, 
hogy az egész nem más, mint egyszerű, 
ám hatásos írói fogás, amivel szerzőnk 
az olvasó érdeklődését kívánja ébren 
tartani. De miért is akarnánk leleplez
ni? Sokkal izgalmasabb belemerülni és 
élvezni — kétszáz év után is.

SZÉKELY CSABA

PAPP ATTILA ZSOLT 
A fehér ó riá s
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Im Arthur Gordon Pym, a tengerész 
a hajó orráról a partra néz;

hosszú útján nem gyűrte le álom: 
fehér óriás a láthatáron,

havas sziklacsúcsokon a csend 
honol, s e tájon nincs se fent, se lent.

Thulén túl és Eldorádón innen 
mely barlangban húzódik meg Isten

a terpeszkedő óriás hasában 
-  a kapitány ezen mereng, és bátran

szembenéz a déli szellemekkel: 
fehér rózsát visz felé a tenger,

mely a vízen átváltozik köddé...
S  Arthur Pym nem tud aludni többé.
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Poe h iteles tolmácsa: 
Roger Corman
Noha már hosszú évek óta nem ült ren

dezői székben, producerként a mai napig 
dolgozik Roger Corman, a B-filmek kirá
lya, az amerikai független film egyik leg
nagyobb, idén 83 éves dinoszaurusza, az 
ember, aki soha nem veszített pénzt film
mel, és a legenda szerint három nap alatt 
forgatott le egy komplett nagyjátékfilmet 
-  és nem utolsósorban Edgar Allan Poe 
egyik legismertebb filmes adaptálója.

Az ötvenes évek végén a B-filmek rob
banásában volt hatalmas szerepe. Horror, 
szex, erőszak -  minden, ami filmben ki
használható, „exploitable” volt, azt ki is 
használta. Akár évi hét filmet is el tudott 
készíteni, irgalmatlan módszereit (és ta
nítványait) később Hollywood is felhasz
nálta, hogy kilábaljon az érdektelenség
ből, és Uj-Hollywood néven feltámadjon. 
Ő fedezte fel a világnak Coppolát, James 
Cameront, Jack Nicholsont, Martin 
Scorsesét, Dennis Hoppért, Robert De 
Nirót -  és nem utolsósorban Poe-t. A hat
vanas években, amikor a B-film még a 
legjavában tombolt, nagy mellű náci fegy- 
őrökkel és messzi bolygóról érkezett em
berevő szörnyekkel, Corman igényesebb 
irodalmi adaptációk felé fordult, és pár év 
leforgása alatt jópár Poe-novellát filmesí- 
tett meg: ezek közül néhány azóta is eta
lon, olyasfajta hiteles Poe-tolmáccsá téve 
Cormant, mint amilyen mondjuk Menzel 
lett Hrabal számára.

Az első ilyen Poe-feldolgozás a hangu
latos Az Usher-ház (The House of Usher, 
1960). Corman ebben Richard Matheson 
forgatókönyvíróval dolgozik együtt -  aki
nek amúgy a már háromszor filmre adap
tált Legenda vagyok (I am Legend) cí
mű regényt is köszönhetjük. Ez a sikeres 
együttműködés még három másik Poe- 
adaptációt szül, a többi három (Corman 
összesen hetet rendezett) Charles 
Beaumont, illetve Robert Towne írókkal 
készül el. Ugyancsak itt dolgozik először 
az utánozhatatlan hangú (és utánozható 
mimikájú) Vincent Price-szal, aki aztán 
Az elsietett temetésen kívül minden Poe- 
adaptáció főszereplője lesz, teljesen egy
benőve a begolyózott kékvérűek szerepe
ivel.

A film nyitóképe a (gótikus) horrorok 
kedvelőinek nagyon is ismerős: ködös, ko
pár tájon egy magányos lovag közelít a 
kastély felé. Megdöngeti a hatalmas ko
pogtatót, majd kisvártatva feltűnik egy 
szolga, aki már első perctől eltanácsol
ná a vendéget — s persze az nem hajlan
dó kintmaradni. Ez a kívülálló-figura 
tökéletes dramaturgiai eszköznek bizo
nyul a novellák filmre viteléhezhez: ál
tala a szinte mindig egyes szám első sze
mélyben író Poe figuráját helyezik bele a 
filmbe — a képbe. Noha Az Usher-ház vé
gében az elbeszélő családi barátként lép 
Roderick Usher (Vincent Price) kastélyá
ba, a film írói valami konkrétabb célt ad
tak a film elbeszélői szemszögét biztosí
tó kívülálló személynek: mint kiderül, 
a menyasszonyát keresi. Corman ren

dezésében az a szép, hogy úgy adagolja 
az információt, úgy vezeti a tekintetün
ket, hogy a kívülállóság szinte mindvé
gig megmarad, de ugyanakkor a Poe-fé- 
le egyes szám első személyű narráció sem 
csorbul: a film kulcsszava a titok, amit 
Corman finoman, fokozatosan tár fel, de 
így is marad belőle kevés a film végére. 
A hírhedett Corman-féle költséghatékony 
munkamódszertől nem lesz olcsó a film, 
hacsak a festett kastély nem tűnik mí
nusz pontnak a CGI-grafika érájában; vi
szont a mindösszesen négy szereplő töké
letesen elegendőnek bizonyul a feszültség 
és a síri hangulat fenntartásához.

Míg a legtöbb irodalmi adaptáció ese
tében a legfőbb probléma az, hogy a for
gatókönyvíró mit vagdosson ki a törté
netből, a Poe-adaptációk esetében az 
lehetett a kihívás, hogy egy leforgatható, 
eladható, nagyjátékfilmnyi hosszúságú

Vincent Price Az Usher-ház című filmben

(90 perc) filmmé bővítsék a sokszor igen 
rövid és/vagy táj-, lelkiállapot-leírásokból 
álló szöveget, annak lényegi csorbulása 
nélkül. Ennek az egyik hátulütője látszik 
az egy évvel későbbi A kút és az inga (The 
Pit and The Pendulum, 1961) című pro
dukcióban. Kezdőképei szinte kockáról 
kockára ugyanazok, mint Az Usher-házéi 
— csak most éppen Spanyolországban já
runk. Itt is élve eltemetés gyanúja forog 
fenn -  csak most éppenséggel Vincent 
Price kikel magából, és az előző film
hez hasonló elv alapján működő kívülál
ló-figurát kikötözi és őrült inkvizítorként 
megkínozza egy hatalmas alabárd-ingá- 
val. Ez utóbbi egyébként szinte az egyet
len motívum, amit sikerült átmenteni a 
nagyon kevés narratívával rendelkező 
novellából.

Szintén hasonló történt A holló 
esetében (The Raven, 1963): itt is vaj
mi kevés (majdnem semmi) maradt meg 
az eredeti Poe-műből, főként, hogy vers
ről van szó -  viszont a megszokott alkotó
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gárdának sikerül jócskán elrugaszkodni 
a gótikus horrorok kliséitől, illetve nem 
is rugaszkodnak el annyira, csak éppen
séggel azok zseniális paródiáját készí
tik el a rogyásig ismert, ismételt és idé
zett Poe-költemény kapcsán. Ráadásul 
Vincent Price is emberére akad a film
ben: olyanokkal szerepel itt együtt, mint 
Peter Lorre, Boris Karloff és a fiatal Jack 
Nicholson, valamint a sikolykirálynő hor
ror-nagyasszony Hazel Court. Tényleg 
csak szegény Lugosi Béla (meg esetleg 
Lon Chaney) hiányzik, és teljes lett vol
na a rémfilm-múzeum (főleg, hogy 1935- 
ben, karrierjük csúcsán Karloff és Lugosi 
együtt szerepeltek egy, ugyancsak The 
Raven című, szintén Poe-inspirálta film
ben). A film két varázsló közti konfliktus 
története, ami aztán egy nagy csatában 
materializálódik, miközben időnként hol
lóvá változtatják az igyekvő, de annál te
hetségtelenebb harmadik varázslót.

De talán az összes Corman-féle Poe- 
adaptáció legjobbika A vörös halál álar
ca (The Masque of the Red Death, 1964). 
A forgatókönyvírók úgy érték el a más
fél órás játékidőt, hogy a sztorit kiváló
an egybeolvasztották a Bice-béka (Hop
toad) című novellával és megspékelték 
némi sátánista felhangokkal. Prospero 
herceg a kastélyába zárkózik a vidéket 
sújtó vörös pestis elől, ahol perverz tánc- 
mulatságokat szervez. Az egyik ilyen ál- 
latutánzós mulatságon feltűnik egy skar
látruhás alak, akiről a herceg, lerántva 
a leplet -  és a film itt tesz hozzá igazán 
ötletesen a novellához -  saját magát lát
ja pestisesként. Vincent Price jobb és go
noszabb, bársonyos hangja fenyegetőbb, 
mint bármikor. A film sokat köszönhet 
az inventív képi világnak (a felelős most 
nem Corman megbízható házi operatő
re, Floyd Crosby, hanem a fiatal angol 
Nicholas Roeg): a Poe által leírt, különbö
ző színű szobák expresszíven elevenednek 
meg, és a kor gyenge speciális effektjeivel 
sem tűzdelték tele a filmet, így negyven- 
valahány év után is érvényes marad.

A többi Poe/Corman-film: Elsietett te
metés (Premature Burial, 1962), Tales of 
Terror (1962, több Poe-novella összefér- 
celése) és a Ligeia (The Tomb of Ligeia, 
1964). Érdekességként: Corman a sikeres 
sorozat után jópár évre, 1990-ben produ
cerként elősegítette a Morelia című Poe- 
novella adaptációját is: az eredmény a 
The Haunting of Morelia című gyengécs
ke film lett.

A fokozatos titokfeltárás, a kitűnően 
érvényesített kívülálló-szemszög, a né
ha teátrális és túlzó színészi játék, az 
okosan és költséghatékonyan használt 
díszlet, valamint a néha vissza-visszaté- 
rő képzőművészi ihletés (Az Usher-ház- 
ban pl. a leghátborzongatóbb kockák az 
Usher-család tagjairól készült festmé
nyek), valamint a gyenge effektusok és 
a néha túl rutinos rendezés a legfonto
sabb jellemzője ennak az amúgy kiváló 
sorozatnak.

JAKAB-BENKE NÁNDOR
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MIKE ÁGNES

B écsi szelet 4.
Iskolaéveim rémálmai voltak azok az 

alkalmak, amikor egy-egy nemzetet jel
lemezni kellett. Sosem tudtam egy-két 
szónál többet mondani, nem is akar
tam. No, nem azért, mert nem kirán
dultam eleget, s nem találkoztam em
berekkel. Ellenkezőleg: kicsi korom óta 
nagy járókelő vagyok, mindig is élvez
tem a másokkal való találkozást, mert 
az idegen izgalmas és kalandos terü
letként hatott. A sztereotípiákban va
ló gondolkodást viszont nem szívleltem: 
talán  azért, mert sosem volt időm és 
kedvem mindenkire, úgymond „a nép
re” figyelni. Összkép helyett inkább 
egy-egy vicces öregember, hóbortos piz
zamester, segítőkész sofőr, kedves el
árusító maradt meg emlékezetemben, 
ők pedig annyira másak voltak, hogy 
ma sem tudnék közös nevezőt, katego
rikus jelzőt találni jellemzésükre.

Ez persze nem azt jelenti, hogy néha 
nincsenek előfeltevéseim. Meghasonlás 
volna, ha azt állítanám, hogy először 
mindig tapasztalok, s csak aztán al
kotok véleményt. így vagyok Béccsel 
is. Mielőtt megérkeztem volna, m ár élt 
bennem egy egészen komoly, még gyer
mekfejjel kialakított kép az osztrá
kokról. Rövid bőrnadrág, népies zeke, 
barna harisnya, zergetollas kalap, h ar
monika és jó sok életkedv: ilyen az oszt
rák  férfi, gondoltam. Ezt az elképzelést 
minden bizonnyal a Heidi (az egyko
ri híres osztrák sorozat) befolyásolta. 
Lassan négy hónapja, hogy itt vagyok, s 
megvallom, gyermekkorom osztrák fér
fijával ritkán  találkoztam. Valószínű, 
hogy nem is a fővárosban kell keresni. 
A bőrnadrágos osztrák bácsik inkább 
az Alpok alatti falucskákban marad
nak, mert ott nincs olyasmi, ami egy vi
lágvárosra jellemző.

A bécsi emberekről általában azért 
tudok nehezen véleményt alkotni, mert 
szinte több a bevándorló, mint a tősgyö
keres. Ebben érzékelem leginkább, hogy 
ma m ár mennyire nem a földrajzi hatá
rok szabnak ha tárt a nép fogalmának. 
Törökök, arabok, japánok, magyarok, 
románok, lengyelek -  az utca elég han
gos a dürüm, sikam, yako, szia, te púp, 
dwoma szavaktól. Persze, osztrákok
ból sincs hiány. Fel is tűnnek a tömeg
ben, mert van bennük valami az élet 
kényelmes eleganciájából. Kedvenceim 
az ötven-hatvan év körüli házaspárok. 
Lehet, hogy valójában inkább a hetven 
felé közelítenek, de ezt ügyesen palás
tolják. Ha valamit tipikusnak nevez
hetek, akkor az ő ünnepélyes megjele
nésük annak fogható föl. Karon fogva 
sétálnak: a férfi fekete kabátot, bőr
kesztyűt visel. A nő kasmír kendőt, kis 
kalapot, bundát vagy elegáns szövet
kabátot (ízlés kérdése, nekem a máso
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dik mindig jobban tetszik). Vállán bőr- 
táska, ha nem, akkor kezében retikül. 
Arca barnás, enyhén ráncos, látványo
san ápolt, diszkréten (kivéve mikor 
nem) festett. Ha őket figyelem, akkor 
mindig az a benyomásom, hogy ezek az 
emberek egy életet a színházban, ope
rában, hangversenyeken töltenek. Nem 
meglepő, hogy a kávézókban-cukrász- 
dákban is törzsvendégek. Teljesen más 
a levegő a fiatalok körében. Akad belő
lük sokféle, ahogy a földrész bármely 
más pontján. Van kedves, közömbös, 
udvarias, neveletlen, ittas, józan, mű
velt, műveletlen. Az egyetemisták olya
nok, mint máshol: szívesen húzódnak 
be kuckókba, „kocsmákba”, ahol finom 
melange vagy forró hibiszkusztea vár
ja a hideg télből betévedőket. Öröm a 
szemnek az egészen picik korosztálya. 
Azt hiszem, sehol sem láttam  annyi ba
bakocsit, mint Bécsben. Ősszel jellemző 
napi látvány volt a kismamák és csöpp
ségeik sétája, mostanság m ár ritkább 
a turnéjuk. Ha valaki mégis bevállalja 
a hideget, a picit kis eszkimónak öltöz
teti. Jópofa látvány. A legkritikusabb a 
tinédzserek korosztálya. Többször ta 
pasztaltam, tanúja voltam annak, ho
gyan veszekednek a szülőkkel, meny
nyire telhetetlenek, akaratosak, egyre 
többet és többet akarnak. A nemzedé
kek közötti szakadás itt eléggé nyilván
való, amit egy vicces eset szemléltet is: 
a minap azt válaszoltam egy tizenhá
rom éves leányzó kérdésére, hogy „fre
ilich”, ami annyit jelent: igen, persze. 
Erre kioktatott, hogy bár ez tipikusan 
osztrák szó, többet soha ne mondjam, 
mert ez szégyen, ilyet csak az ötvenéves 
mamák mondanak.

Emberből, korosztályból tehát sokféle 
van, ahogy a nyelvjárásból is. Ami tény
leg szeretnivaló Bécsben, az éppen ez, a 
nyelv ízessége. Én is élvezem, hát akkor 
még az, akinek anyanyelve! Legalább 
négyféle á, háromféle a, s számtalan ö 
hang van, s ha ezek találkoznak, előfor
dul, hogy az osztrák az osztrákot nem 
érti meg. Németül beszélnek, dehát 
úgy megspékelik sajátos fordulataik
kal, hogy elégtétel, ha a végére belejön 
az ember. Ha pedig nem, csak mond
ja, hogy „ja, ja...” úgyis mindegy, s ha 
nem, akkor „Pech gehabt”.

UNGVÁRI LÁSZLÓ ZSOLT 

A rejtőzködő éneke
Borítsd be lepke-szárnyaiddal 
szülőd, ki él, karodban itt van.
Szőlő fonja a kertet, a házad.
Villany ég, jánosbogár-alázat,

körötte ott bolyong a nyár, 
botló széken ül a talány.
A lélek hálóing, átsuhan, 
ígéretért bocsáss meg, Uram.
Hullass levelet, te nyírfa, 
ahogy az északi költő írta!
Hull a betű a papírokra, 
pörög, mint csillag-motolla.
A régi malomhoz visszajárok.
Keresek magot, álom-zsákot.
Udvar kacag, kutya vigyázza, 
szemében liget, labda futása.

Födnek a lombok, tartanak.
Futnak lélekben a habok.
Kard nőtt a télben, jég alatt, 
mit kezembe a király adott.

Gyúlnak a láz apró lámpásai.
A tó mentén hull a sirályhad.
Zengnek az öregek rezes álmai, 
mit eltakar a gyermek-játszat.
Építs magadnak birodalmat, 
hömpölygő cserfalomb között, 
hol árnyékodra ruhát varrhat 
az angyal, ki beléd költözött.
Légy erős, mint az isten, 
hogy bohócra: rád tekintsen 
e kor, mely nem küld utat.
Szorult szíved után kutat.

Tél tán ca
Hány nyelven beszél a Hold, 
a hattyú, ha víztükrön haldokolt, 
az apró léptű percek árnyán 
hányszor illant hab, szivárvány?
Kitől lopod libegő muzsikád, 
ha pörg lapod s szobádon villan át? 
Kövek alatt a verssorok 
éltetnek még egy dalnokot,

ki nem kér, nem ad sugár-szalagot, 
ha melledre tél tánca ráfagyott.
A csillagvigyázó tekintet elsuhan.
A karácsonynak gondja van.

Hallom: koppan a kenyér.
Az élet súlya földig ér, 
s a szavak, ha felhőt nyitanak, 
alattuk égő sivatag.

Hívd hozzád, aki átvezet 
e léten, mely bőszült rengeteg, 
hívd, ki fuvolát fújni tud, 
csiholni reményt, lakni faodút -

hátha segít majd évkörök 
mögött lelni maréknyi örömöt.
Jöjj, ha szilánk már a fény 
a tél-unikornis ezüst fején.
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Boldogság-époszok, történelem-époszok hordozzák 
a „szívcsíra ütését, remegését” — a költő is megerősí
ti, hogy époszainak-hosszúverseinek nincs lineáris 
története, „fejben van a történetük” (Juhász Ferenc- 
Csábi Domokos: Szívbe nyomott mag) s a biológi
ai lét csaknem mikroszkopikus vizsgálatára kiterje
dő, a szótárak (biológia, magfizika, növénytan stb.) 
címszavait valaminő különös révületben verssé eme
lő alkotásmód milliárd — sokszor követhetetlen — vál
tozatban termi gyümölcsét. A poéta nyelvszerelméről 
van itt szó, ami az ő felfogásában: határtalan világo
kat még határtalanabbá tágít. Mértéket a lávaszerű- 
en áradó látomás ad. A nyelv -  a siratok fájdalmát és 
az öröm gyomorszájütéseit visszhangozva — a nyüzs
gő, bozsgó lét tükre. Ünnepélyessége oszthatatlan: a 
ragyogás -  a mítoszi háttér aranyakat görget - , amely 
a mindenség- huzatban megdidergő legapróbb fűszá
lat éppúgy megilleti, mint a pusztulással szembené
ző uralkodót (A halottak királya). A költő „anyaghite” 
szublimálódik ebben a mitikussá tágított nyelvtenger
ben. A bódulatban sosem a történésszerű megidézés
— az időbeni linearitás — az érdekes, hanem a sejté
sek ezerét-miriádját sejtelem-kozmosszá, érzelem-uni
verzummá emelő káprázat. A nyelv eldorádója! A pa
radicsomi bőség! Juhász nem véletlenül szentelt annyi 
figyelmet -  most csak a Krisztus levétele a keresztről 
vonatkozó részét idézem -  ennek a számára közpon
ti: a megdicsőülés egyetlen módját kínáló „témának”. 
„Ez a nyelv az én hazám! A te hazád ez a nyelv, költő. 
És nincs Isten, aki nyelvedből kiűzhet! / Hát bújj nyel
vedbe, mint a csigaházba, héjkürt-tornyába magadat 
alázva! / Gömbölyödj nyelved csonttűgömb-köpenyébe, 
akár a sün, ha éji kutyafej-cikkanat denevér bőrköny
vét fekete kismalac-orrára lapozza, / kőművesfia köl
tő, építs világegyetem-házat szavaidból, amiben a te
remtés elfér, s szikrázik, ragyog, izzik, lobog, tűzzel és 
tenyészettel gomolyog... [...] Ez a nyelv a te akaratod! 
Ez a nyelv a te hited! Ez a nyelv a te reményed! Ez a 
nyelv a te hódolásod és születésed! Ez a nyelv a te ir
galmad! / Ez a nyelv a te szépséged, ájulásod, hatal
mad! [...] Ez a nyelv bizonyosság-máglyád, boldog gyé
mánt-sírod, a mindenség szülőcsatornája...”

Akárhogy is van -  A szenvedések Édene olykor örö
mök édenévé tágul - , az életként megélt vershaza, 
akár szó-ömléssel, akár szó-visszavonással, olyan -  
a XX. században páratlan -  poéta-univerzum, amely
ben a vers legteljesebb önmaga. Úgy bagzik benne az 
értelem gyémántköszörűjén a szó, hogy már-már meg
érint bennünket a világhiány. Ennek megérzése -  az 
emberiét diadala. Az Elvágtatás a képzelet-lovon nyil
ván Adyból-Adytól indul, ám sorsszerű létfölismerése
-  a harangok már nem annyira zúgnak -  a biai költőé. 
„Aki voltam ember-tartományból / kristály lettem szi
gorú hiányból. / Kentaur vagyok: iszonyból és lóból. / 
Jövendőm fekete lobogóból.”

Juhász Ferenc lírája a legélőbb tanúja annak -  
nyolcvanéves lévén Isten éltesse sokáig! hogy „a lét 
nem elvont szerkezet”. Aki titkát faggatja, az nem hős, 
hanem -  épp ez adja a bűvöletet -  költő. Örökzöld. A 
metafora igézetében hadd mondhassam: a csönd ma
gány-szigetére nőtt borostyán.

SZAKOLCZAY LAJOS: Csönd magány-szigeté- 
re nőtt borostyán. Juhász Ferenc költészetéről. 
Hitel, 2008. december
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MIÉRT HALLGATJUK A ZENÉT?

M iért, h ogyan , m ikor, hol v e sz ü n k  zenét?

A hallgatjuk-e még a zenét 
kérdése mögött még egy másik 
vonulat is meghúzódik: a zene 
árucikk mivolta. Ebből követke
zően a zenét kereskedelmi célra 
gyártják, forgalmazzák, reklá
mozzák. Áruként KAPJUK, vá
sároljuk, használjuk, majd egy 
idő után eldobjuk, mint annyi 
más hulladékanyagot, amit már 
nem tudunk mire felhasználni. 
A lemezrégiségeket, főleg a di
vatból kiment könnyűzenéket 
egyszerűen a szemétre dobjuk, 
mert mi mást is kezdhetnénk ve
lük. A nagy, mikrobarázdás le
mezeinkkel sem tudunk már ré
góta mit kezdeni, a mind kisebb, 
ezüstszínű CD-k értelmetlen
né tették további megőrzésüket. 
Annyi zenét kapunk a legkülön
félébb utakon, hogy szinte időnk 
sincs rá, hogy valóban meghall
gassuk.

Adjuk, vesszük, kapjuk a ze
nét, óriási kereskedelmi láncok 
szállítják házhoz a napi zenei 
újdonságokat. Listákon jelzik, 
hogy melyik lemez milyen he
lyezést ért el a népszerűségi 
rangsorban. Reklámok özöne 
vesz bennünket körül, amelyek 
mind-mind eladni akarnak va
lamit, a sok minden között ze
nét is. Érték és értéktelenség 
teljesen összezavarodva kerül 
elénk. Jó, ha mi magunk válo
gatni tudunk ebben az áruká
oszban. Valahonnan diktálják 
is, hogy mit, mikor és hol ve
gyünk a mérhetetlen árukíná
latból. A legfontosabb az, hogy 
VÁSÁROLJUNK.

Végérvényesen és védtelenül 
magunkra maradtunk a zene- 
dömping mindent magával sod
ró árhullámában. A mindenna
pok viharában vergődő ember 
hagyja is sodortatni magát az 
árral, lemondott minden egyé
ni kezdeményezésről, hogy ki
igazodjon a semmi fogódzót nem 
nyújtó mai világban. Mindig és 
mindenhol zene vesz bennünket 
körül. Ha kell, ha nem, készen 
kapjuk a zenét. A zenebőségbe 
fulladunk bele. Ki beszélhet itt 
ZENEHALLGATÁSRÓL? Meg 
sem próbáljuk hallgatni a ze
nét, inkább elmenekülünk előle. 
Sokkal inkább zaj és lárma lett 
a zene, mint hallgatásra érde
mes szellemi-lelki táplálék. De 
hová lehet menekülni?

Otthon vár a tévékészülék, a 
rádió, az internetes és a külön
böző elektronikus zenegépek. 
Bármit kapcsolsz be, zene szól. 
Még az éjszakai nyugalmunkat 
is valami zene zavarhatja meg:

például a mobiltelefonunkról 
felhangzó zeneidézet csergése. 
(Óráimon, zenéről szóló magya
rázataimat is gyakran „zavarja” 
meg egy-egy mobil-zenei idézet: 
a zeneirodalom legszebb reme
keiből is felhangzik néhány 
hangnyi üzenet a sok mindenfé
le egyéb zene, elektronikus zaj, 
kisgyermek-kacagás, dobverés, 
sípszó mellett.)

Most már tényleg minden
kié a zene -  mondhatnánk. De 
tudjuk: ez nem ilyen egysze
rű: hiába a mindent beborító 
ZENETSUNAMI, a zene, az iga
zi zeneművészet ma sem min
denkié. A zene mindenütt van, 
minden pillanatban körülvesz 
bennünket, és talán éppen ezért 
SENKIÉ SEM.

Hatalmas energiát fordítot
tunk és fordítunk ma is arra, 
hogy megmagyarázzuk, miért is 
szép a valódi zeneművészeti al
kotás. Alig hiszem, hogy ezek a 
jó szándékú zeneismertetések 
valaha is célba érnének a mai vi
lágban. És íme, most ismét meg
próbálkozom a lehetetlennel: új
ra éltetni szeretném a kérdést: 
miért is hallgatunk zenét. Vagy 
miért veszünk, fogyasztunk, ka
punk, adunk, alkotunk, semmi
sítjük meg a ZENÉT?

ZENÉT?! De milyen ze
nét? Komolyat vagy könnyűt? 
Fogyaszthatót vagy fogyaszt- 
hatatlant? Régit vagy újat? 
Valóságosat vagy könyvtárak 
polcain heverő, megsárgult lapú 
partitúrákét? Szembesülnünk 
kell azzal a ténnyel, hogy minden 
felosztás mesterséges: a ZENE 
EGY ÉS OSZTHATATLAN. A 
„magas”-zene hívői fensőbbsé- 
gük tudatában néznek le a föl
di dolgokra, miközben egy átlag 
kisiskolás olyan részletesen is
meri a könnyűzene éppen idősze
rű szelvényét, hogy azt még egy 
kitűnő zenetörténész is megiri
gyelhetné. De nem teszi, mert a 
dolgok mai állása szerint „felet
te” kell állnia a napi szórakozta
tó (zene)iparnak. Apropó! A zene 
magas és mély régiói régóta fog
lalkoztatják a zenei köztudatot. 
Mindig is megkülönböztettünk 
„tudós” és „laikus” zenét, egyhá
zi zenét és népi muzsikát, szelle
mi emelkedettségre szánt zenét 
vagy szórakozásra használt mu
zsikát. De ezt egyszerűen a ze
ne két, de szorosan összetarto
zó oldalának tartottuk, és arra 
kerestük a választ: MIÉRT VAN 
OLY NAGY SZÜKSÉGÜNK A 
ZENÉRE.

TERÉNYI EDE
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HOL-
A magyar Oktatási és Kulturális 

Minisztérium megbízásából a Petó'fi 
Irodalmi Múzeum ösztöndíjpályázatot 
hirdetett fiatal írók, irodalmárok 
részére, akik szépirodalmi, kritikai, 
szociográfiai vagy irodalomtörténeti 
munkájukhoz kérnek támogatást 2009- 
re. A pályázatok elbírálásánál előnyben 
részesülnek azok, akik szépirodalmi te
vékenység támogatására pályáznak, ed
dig még nem részesültek Móricz-ösz- 
töndíjban, ill. akik a meghirdetett 
időtartam alatt nem részesülnek egyéb 
itthoni vagy külföldi ösztöndíjban. Az 
ösztöndíjak odaítéléséről az oktatási és 
kulturális miniszter által felkért szak
mai kuratórium dönt.

Ösztöndíjban részesülhet: évente 13 
fő'. Pályázhatnak: 1974. január 1. után 
születettek. Az ösztöndíj bruttó összege: 
80 000 Ft/hó. Az ösztöndíjasnak vállal
nia kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy 
kb. 20-30 flekkes, az ösztöndíj elnyerése 
előtt nem publikált dolgozattal (szépiro
dalmi művel) ad számot a támogatás ide
jén végzett munkájáról.

A pályázati kérelemhez csatolni kell: a 
pályázati adatlapot; szakmai önéletrajzot

(fel kell benne tüntetni, ha a pályázó ko
rábban már részesült Móricz-ösztöndíj- 
ban, illetve a meghirdetett időszak alatt 
pályázott vagy elnyert más támogatást, 
ösztöndíjat); publikációs jegyzéket; 5- 
10 oldalnyi szövegmutatványt; részletes 
munkatervet; nem kötelező, de hasznos 
lehet a szakma elismert képviselőinek 
ajánlása.

A pályázatokat a Petőfi Irodalmi 
Múzeumhoz (1053 Bp., Károlyi M. 
u. 16.) kell benyújtani személyesen 
munkaidőben vagy postai úton. Beadási, 
ill. beérkezési határidő: 2009. február 13.

A Helikon és a Tribuna folyóiratok 
Tra-Ford tér című, közös magyar-ro- 
mán/román-magyar műfordítói prog
ramját mutatták be 2009. január 15-én a 
kolozsvári Insomnia kávéházban. A két 
irodalmi lapban párhuzamosan és a ter
vek szerint folyamatosan jelen lesznek a 
román, illetve magyar szerzők lefordított 
művei. Az esten részt vett Karácsonyi 
Zsolt, a Helikon főszerkesztő-helyettese, 
Stefan Manasia, a Tribuna szerkesztője, 
Szántai János, Bréda Ferenc és Mihai 
Mateiu, akiknek műveit eddig lefordí
tották a program keretében, valamint 
Marius Tabacu és Papp Attila Zsolt mű
fordítók.

A kolozsvári Bretter György Irodalmi 
Körön mutatták be január 19-én Darkó 
István (1954-1982) A következő pillanat
ban. Macskarádió című kötetét. A szer
zőről és a kötetről Egyed Péter (a könyv 
szerkesztője) és Karácsonyi Zsolt beszél
getett.

H árm as könyvbemutatót tartottak 
január 12-én a kolozsvári BBTE böl
csészkarán. Demeter Zsuzsa a Jankovics 
József és Nyerges Judit által sajtó alá 
rendezett Gyöngyösi István szöveg- 
közlés-sorozatról, Biró Annamária a 
Seidler Andrea által sajtó alá rendezett 
Briefwechsel des Karl Gottlieb Windisch 
című kötetről beszélt, Bartha Katalin 
Ágnes Enyedi Sándor -  A Tragédia a 
színpadon című könyvét mutatta be.

Mmrgitházi Beja Az arc mozija. 
Közelkép és filmstílus című könyvének 
bemutatójára került sor 2009. január 15- 
én a kolozsvári Sapientia-EMTE szék
házában. A bemutatón dr. Pethő Ágnes, 
Visky András, Dimény Áron és a szerző 
beszélgetett film, arc és közelkép kap
csolatáról.

MI

Szív
VÍZSZINTES
1. Blaise Pascal (1623-1662), francia 

tudós aforizmájának kezdete. 14. A rét
re. 15. Irattárba helyezendő (latin). 16. A 
szobából nézni tudja az utcát. 17. Fekete, 
vészthozó (latin). 18. USA hírügynökség. 
19.... Zola, a Plassans meghódítása című 
regény szerzője. 20. Sietve fut. 22. Vél, 
gondol (népies). 24. Kémiai anyagmeny- 
nyiség. 25. Kazah sóstó. 26. A vas vegy- 
jele. 27. ... Ráby (Jókai regénye). 29. -..., 
-nek. 30. Somogyi városka. 31. Csavar 
egyet rajta. 34. A lantán vegyjele. 35. 
Cin. 36. Só, franciául. 37. Lappföldi ál
lóvíz. 39. Bibliai eredetű férfinév. 41. 
Sok pénzbe kerül. 43. Két dolgot egy
mástól eltávolítva taszít. 45. Észak-er
délyi folyócska. 46. Ady egyik álneve. 
47. Kaik belseje! 48. Magasba emelő. 50. 
Oszmán tiszti rang. 51. Zambia, Málta 
és Gabon nemzetközi autójelzése. 53. 
Részben ráemel! 54. Az Arno partjai! 55. 
Nagyon csodálkozik. 56. Mag, magtok 
(angol). 58. Ropogós gyömbérsütemény 
(angol). 60. Világjáró. 61. ... River, folyó 
az USA-ban. 63. Gemenc határai! 64. 
Pan komikustársa. 65. Szándékozó. 66.

Természeti erők által kopik. 68. Éneklő 
szócska.

FÜGGŐLEGES
1. Makacs, dacos. 2. Mely személy? 

3. Dél-afrikai tartomány. 4. Martin ... 
(Jack London). 5. Végtag. 6. A nitrogén 
és a szén vegyjele. 7. Szomjoltó folya
dék. 8. Időbeosztás. 9. Zavaros kés! 10. 
...-zumm, darázshang. 11. Trója másik 
neve. 12. Megbízatást elfogadó. 13. Női 
becenév. 17. Idegen férfinév. 21. Algériai 
kikötőváros. 22. Elektronikai márkanév. 
23. Porszívózó. 26. Labdarúgócsapat 11 
játékosa. 28. Ide-oda mozgatva a zsákba 
juttató. 31. Szakember. 32. Te és társaid. 
33. Lettország fővárosa. 36. Biztonsági 
kassza. 38. Kettőzve: magyarországi vá
ros. 39. Lekvár. 40. Sziklás sivatag. 42. 
Arra a helyre csünget. 43. Fiú becenév. 
44. Cickafark! 46. Török nyelvű nép. 47. 
Blaise Pascal aforizmájának befejezé
se. 49. Gyors, daloló beszéd. 50. Román 
festő (Theodor). 52. Holland anatómus 
(Regnier de, 1641-1673). 55. Szégyell. 57. 
Nyersselyem. 59. Angolszász földmér
ték. 60. Ki nem állhat. 62. Szélhárfa. 64. 
Rozsdafoltok! 67. Költői sóhaj. 68.... Paz, 
Bolívia fővárosa.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 2. szá
mában közölt Strauss 
című rejtvény meg
fejtése: Bécsi keringő; 
Radetzky induló.

__ Kolozs-
TÁMOGATÓINK: / q A vár Város Tanácsa
Romániai írók Szövetsége
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