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Közélet a dobogón
„Az az év, amelyben én szü

lettem” — kezdődik Kisgyörgy 
Réka egyik írása -  „a megegye
zések éve volt. A hatalom meg
egyezett önmagával abban, 
hogy nem hagy senkit szóhoz 
jutni, a nép pedig egyszerűen 
hagyta, hogy szavát szegjék. A 
téboly épp csak hogy elkezdő
dött.” De mikor is kezdődött el 
mindez? Most végre bekövetke
zik, amit Petőfi Az Apostol vé
gén ír, csak más kicsengéssel, 
más tanulsággal: vénül s kihal 
a szolganemzedék. S íme, nem 
marad senki majd tanúnak.

De hányadszor? Elnézem a 
választásra készülő senkiházi
ak hadát, a győzelmes demok
rácia összes részbirodalmában. 
Szózatokat, leveleket, szemé
lyes megszólításokat intéznek a 
szavazat érdekében a többi sen
ki tömegéhez, akitől a teljes ha
talmat kunyerálják. Istenem, 
mennyivel könnyebb volt a ki
halt dinasztia legkisebb trónkö
vetelőjét megkeresni, hogy a le
gitimáció működésbe léphessen! 
Ezeket odateszik kellemetlen
kedni, dicsekedni. Régebb egy 
valaki, akiről Szókratész szólt 
egy jó szót, vagy Szolón dicsér
te, netán a párhuzamos élet
rajzok szerzői, a Plutarkhoszok 
említették a nevét — évszázadok 
múlva is tekintélyt élveztek. 
Ezeknek itt a statisztika, a mis
másolás kurvája segít csupán. 
A nagy demokrácia révén a köz
jó emberei vagy Robespierrek 
vagy senkik! Nulla-Hitler, Sem- 
mi-Mussolini, Por-Sztálin és 
Hamu-Brezsnyev. Hogy neki, 
attól függően, hogy Birodalom- 
gulágja vagy Reich-koncentráci- 
ós tábora volt, élete során ennyi 
és ennyi beszéd, ennyi meg eny- 
nyi törvényhozási javaslat, kér
dés, interpelláció, büdzsé-szá
monkérés gyűlt a háta mögé.

Na és akkor rá kell bízni a jö
vőt is, ugye? A nagy ígérgetések 
és a nagy sikkasztások után, 
ugyebár? Mert ez már nem el- 
sőszülöttségi úri trükk, hanem 
a baloldaliság nagy-nagy vará
zsa. Ahol minden katona a tar
solyában hordja a marsallbotját 
és következésképpen a marsall- 
bot az a varázspálca, amitől te
lik a zseb és a tarsoly.

Pedig a baloldaliság a sza
maritánusok elsődleges ismér
ve kéne hogy legyen. „A balol
daliság elsősorban szolidaritást 
jelent -  írja Balavány György, 
az ismert publicista. — A nemes 
baloldali szegénypárti; feleme
li a megalázottat, meglátogat
ja az özvegyet és árvát nyomo
rúságában, s ha következetes, 
mindenkit egyformán értékes
nek ismer, társadalmi helyzet
től, származástól, nemtől füg
getlenül.” De hol van ettől a mai 
baloldalinak kitenyésztett bal
oldal?

„A kétkezi munkások -  ír
ja másik futamában Kisgyörgy 
Réka -  az egyszerű dolgozó 
nép, a kisemmizettek s a nincs
telenek sürgése egy hajnalon. 
Látszatra mindnyájan embe
rek. Ám ha kissé elmélyülteb
ben vizsgálod a képet, mindjárt 
kiderül, hogy történelmi. Valaki 
azt is füledbe súgja, hogy tabló. 
S hogy Dózsa György vagy va
lamelyik más híres személyi
ség lakomájára siet itt minden
ki. Nekem csak számolnom kell. 
Feladatom tán könnyű, de bele
izzadok, amikor megsejdítem, 
hogy ezt különös módon, cso
portokat választva s a tömeget 
kisebb-nagyobb részekre bont
va kell tennem. Senki nem uta
sít. Talpam alatt dobogó, szinte 
szűkölni tudnék. Képtelen va
gyok a kisemmizetteket külön
választani a nincstelenektől.”

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A p o sta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 3012. 
F olyó iratu n k ra  a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 és  14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l kézb esítjü k  a HELIKONT.



HELIKON

B eszélgetés Orbán János D énes költővel, íróval

Az írás mindig is a hobbim volt
-Még című írásodért -  még középisko

lás koromból tudom -  odavoltak a lányok. 
Ebben többek között a Nőről és a Városról 
írsz, ez utóbbi egyértelműen Kolozsvár. 
Még mindig Kolozsvár a Városi

-  Annak idején, diákkoromban való
ban Kolozsvár volt életem Párizsa, de 
azóta vagy a város változott meg, vagy én
-  valószínűleg én. Tizennyolcadik eszten
deje élek Kolozsváron, mondhatni, időben 
most már utolérte Brassót: a fél élete
met Brassóban, felét Kolozsváron töltöt
tem, ha nem számítjuk Budapestet és 
Bécset, ahol szintén elég sokat tartózkod
tam. Annak idején, mint minden ifjú, én 
is a tömeget kedveltem, lányokra vadász
tam és minden lehetőséget megragad
tam, hogy szórakozzak, most pedig egyre 
inkább magaménak vallom a rousseau-i 
jelszót, „Vissza a természetbe!” -  már szí
vesebben megyek el egy erdőbe, mint egy 
kocsmába. Erre sokan azt mondanák, 
hogy ez már a vég, ha OJD ilyesmit je
lent ki, de tényleg így van. Hamarosan el 
is fogok költözni Kolozsvárról -  valahova 
olyan helyre, ahol fák vannak és nyuga
lom, és csak akkor fogok feltűnni, amikor 
rám tör a duhajkodhatnék. Valószínűleg 
én változtam meg, és nem a város, bár a 
város is sokat változott, rossz irányba — 
ezt nem szellemileg értem, hanem a zsú
foltság és a hihetetlen környezetszennye
ződés tekintetében. A városban régebb 
lehetett élni és sétálni, most az ember a 
legszörnyűbb tüdőrákot látja lebegni ma
ga előtt, ahogy beszívja az irtózatos kipu
fogógázt. A következő hely lehetőleg nem 
város lesz, hanem falu vagy tanya, de 
mindenképp Csíkországban.

-  Érdekes, hogy a legendás helyőrsé- 
ges alapcsapatból rajtad kívül már min
denki (Sántha Attila, Fekete Vince, László 
Noémi) elhagyta Kolozsvárt.

-  Egyes kollégáim okosabbak voltak. 
Legokosabb Fekete Vince volt, aki nem 
sokat teketóriázott, és Kézdivásárhelyre 
költözött. Néhány évre rá Sántha Attila
-  bár minden székely rabonbánsága el
lenére urbánus alkat volt -  is megelégel
te a metropolist, és ő is visszavonult egy 
Kézdivásárhely melletti faluba. Nonó leg
inkább Bukarestben tartózkodik, úgy
hogy őt nem irigylem.

-  Azt beszélik, hogy kiégtél és tíz éve 
nem írsz. Erre a tények rácáfolnak, hi
szen négy éve jelent meg a meseregényed, a 
Búbocska, amelyből azóta bábdarabot is 
írtál, és 2007 októbere óta műsoron tart
ja a Puck Bábszínház. Bár az egyik le- 
geladhatóbb műfajról van szó, gondolom,

nemcsak a pénz motivált a megírására. 
Honnan a meseregény ötletei

— Nyilván a pénz is közrejátszott a do
logban, mert gyanús módon a meseregény 
megírása egybeesett egy zsíros pályázat 
meghirdetésével, de mégsem ez volt a fő 
mozgatórugója, mert elég régóta nem va
gyok rászorulva, hogy irodalomból keres
sek pénzt. A meseregény egy olyan műfaj 
volt, amelyet még nem próbáltam ki, de 
amire mindig készültem, mert mai napig 
is a gyermekirodalmi műfajok a kedven
ceim. A legkedvesebb irodalmi csemegém 
-  a könyv, amelyet a legtöbbször, har- 
minckétszer olvastam életemben Móra 
Ferenc Csilicsala Csalavári Csalavérja 
volt, és azóta sem tudok ennél szelleme
sebb könyvet elképzelni, szerintem az 
a gyermekirodalom csúcsa. Annyira él
veztem, hogy kijelenthetem: életem leg
meghatározóbb olvasmányélménye volt. 
Messze felülmúlta a mindössze tizen
négyszer elolvasott Az utolsó mohikán cí
mű művet, de a sokszor elolvasott Jókai- 
regényeket is. Tíz éve úgymond nem írok 
verset, bár ez sem teljesen igaz, hanem az 
elmúlt tíz évben csak körülbelül tíz ver
set írtam. Inkább könnyedebb, kabaré
műfajokkal foglalkoztam. Más elfoglalt
ságaim voltak, mint például az üzletelés. 
Persze hazudnék, ha ez volna a magyará
zata, mert azért szabad időt csak teremt 
magának az ember, de úgy éreztem, hogy 
versben nem tudom felülmúlni az 1999-es 
produkciót, a Hivatalnok-lírát, és mindad
dig, amíg azt nem tudom felülmúlni, ad
dig nem fogok verseskönyvvel jelentkez
ni, mert nincs értelme egy, az előbbinél 
gyengébb kötetet írni. Rengeteg szemre
hányást kapok, de alanyi és állampolgári 
jogom nem írni. Akkor írok, amikor ked
vem van. Nem az írásból élek, nekem az 
írás nem is hivatásom. Ennek az ellenke
zőjét soha nem állítottam, az írás mindig 
is a hobbim volt. Sokkal inkább hivatá
somnak érzem például a természettudo
mányokat, és most, hogy úgy alakult a 
világ, hogy internet, filmek és effélék áll
nak az ember rendelkezésére, végre bepó
tolhatom azt, amire gyermekkoromban 
hiába voltam borzasztóan kíváncsi, csak 
silány könyvekhez lehetett hozzájutni, 
filmekhez meg egyáltalán, most viszont 
szenzációsabbnál szenzációsabb műve
ket talál meg az ember. Ha szabadidőm 
van, akkor inkább ezzel foglalkozom. Azt 
is figyelembe vehetjük, hogy elég sok mű
vet írtam, több mint kétszáz verset, leg
alább két tucat novellát, írtam színdara
bot és rengeteg alkalmi szöveget, főként

Orbán János Dénes
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paródiákat — úgyhogy még nagyon sokan 
nem értek utol, ezt az írás mennyiségére 
értem. Ez egy ilyen periódus volt, most 
már egyre inkább úgy érzem, hogy meg
van az új verseskönyv, majd lejegyzem. 
Lesznek további írások. Nem fogom ab
bahagyni, de csak akkor vagyok hajlandó 
írni, amikor kedvem van hozzá, és hála 
Istennek nem kell olyan műveket gyárta
nom, amelyeket nem szeretek, csak azért, 
hogy honoráriumot kapjak értük, és eb
ből éljek meg.

-  Idén leszel harminchat éves. Úgyhogy 
közel egy éve már nem sorolnak a fiatal 
szerzők kategóriájába. Miért és miben kü
lönbözik a nem fiatal és a fiatal irodalom? 
Hogy látod, határvonal-e a harmincöt év?

-  Nem tudom, ki találta ki ezt a barom
ságot, hogy harmincöt éves korig fiatal 
költő az ember, és harmincöt fölött pedig 
költő. Ha valaki a fiatalságomat próbál
ta támadni, mindig azzal érveltem, hogy 
a magyar irodalom legreprezentatívabb 
költője, Petőfi Sándor is huszonhat évesen 
halt meg egy komplex életművel és egy 
igen intenzív élettel és élettapasztalattal 
a háta mögött. Ezek után szerintem rö
hejes fiatal költőkről beszélni. Eszerint a 
harminckét évesen elhunyt József Attila 
is tacskó volt. Ady is a legjobb verseit har
mincöt éves kora előtt írta, úgyhogy sze
rintem az ilyen irányú kategorizálás egy 
éktelen nagy baromság. Van, aki tizen
nyolc évesen már kiforrott költő, és van, 
aki egy életnyi kínlódás után is csak köl- 
tőutánzat marad. Azt is hülyeségnek ta r
tom, hogy vannak ösztöndíjak, amelyek
re csak fiatalok jelentkezhetnek, holott 
ezt nem így kellene elhatárolni. Nyilván 
értelmesebb a pályakezdő szót használni. 
Amikor az Irodalmi Jelen Debüt rovatát 
szerkesztettem, hatvanéves pályakezdőt 
is közöltem.

-  A világhálón olvasható néhány részlet 
a készülő regényedből. Három éve ígéred, 
hogy be fogod fejezni, éslvagy újra fogod 
írni. Hogy áll most ez a regény, és mikor 
kerül az olvasók elé?

-  A regény második variánsa van meg, 
mert már egyszer gyökeresen átírtam, és 
ezt még legalább egyszer, de inkább két
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szer szeretném megtenni, ugyanis az 
1-től 10-ig terjedő skálán még csak 8- 
asnak érzem, és amíg nem érzem 10-es- 
nek, nem fog napvilágot látni.

-  A gyökeres átíráskor a szereplők is ki
cserélődnek, és megtörténhet, hogy az ed
dig közzétett részek már be sem kerülnek a 
végső változatba?

-  Ez is előfordulhat. Általában először 
egy nyers változatot jegyzek le -  bármely 
műfajról is legyen szó. Ezzel egy hétig nem 
foglalkozom, utána pedig előveszem, és 
addig írom át, ameddig egyetlen egy sza
vát sem tudom egy jobbra kicserélni, és 
csak akkor van kész, és csak akkor jelen
het meg könyvként. Időben ez nem vesz fel 
épp olyan sok időt, de egy ilyen nagyobb 
lélegzetű mű esetén nyilván jó volna, ha 
lenne két hetem-egy hónapom csak erre. 
Ennyi idő meg nagy luxus... Három éve 
bele sem olvastam a regénybe.

-  A regényeden majd érezhető lesz, 
hogy épp az elvonulóbb korszakodat éledi 
Hangulatában ezt adja vissza, vagy még a 
régi nyüzsgést?

-  A regény teljesen a régi nyüzsgést, a 
legfergetegesebb ifjúkori nyüzsgést tük
rözi majd. Kétlem, hogy az írásaimon 
meglátszana, hogy visszavonultam a ter
mészetbe, mert a tájlíráért nem rajongok. 
A filozófiáért sem. Ne aggódjon vagy re
ménykedjen senki, hogy unalmas, gondo
lati irodalmat fogok művelni, ugyanis én 
javíthatatlanul karnális alkat vagyok.

-  Egy ideje már hosszasan tudsz érte
kezni arról is, hogy miben mennyi kalória 
van, és ezeket mennyi idő alatt és milyen 
módszerekkel lehet elégetni. Miért kezdett 
el ez érdekelni? Talán nem csak hiúságból, 
ha kisportolt testedet amúgy is hamaro
san száműzöd az erdőbe...

-  Egy karnális embernek fontos az 
erőnlét. Meg én egyáltalán nem kedvelem 
az elhanyagolt külsejű, szétdohányzott és 
szétivott, szakállas, puhány poéta-alka
tot. A férfi legyen erős fizikumú is, mert 
az életnek vannak olyan helyzetei, ahol 
nem az számít, hogy hány rigmust tudsz 
kirázni a kisujjadból. Gyerekkoromtól 
rendszeresen sportoltam, sajnos egy év
tized erejéig ez megszakadt, de újra
kezdtem. Szaladok, súlyozok. Ha meg
felelő vizet találok, órákig elúszkálok 
benne. Vízbolond vagyok, és nagyon dü
hös vagyok Árpád vezérre, hogy nem 
Dalmáciába vagy Itáliába vitte a népün
ket.

-  Kitől kaptad életed első szobanövé
nyét, milyen alkalomból és mikor?

-  Az első szobanövényemet én vásá
roltam magamnak. Elég sok növényünk 
volt otthon Brassóban, ez egyrészt csa
ládi mánia, mert mind a mamámnak, 
mind a testvéreimnek rengeteg szobanö
vényük van. Kevés növényt kaptam aján
dékba életem folyamán, mert mindenki 
meg volt győződve, hogy egy üveg itallal 
nagyobb örömet okoz nekem, pedig ez té
vedés. Rengeteg szobanövényt vásárol
tam magamnak — nem kímélem a pénzt, 
ha egy szép növényt meglátok, nem érde
kel, mennyibe kerül. A lakásom valósá
gos botanikus kert, de még hozzá akarok 
építeni, hogy több helyük legyen.

-  Megszámoltad, hány növénnyel élsz 
együtt?

-  Nem tudom pontosan. Mindenesetre 
sokan vannak. Mindegyiküket igyek
szem a lehető legpontosabban és doku- 
mentáltabban gondozni, vannak kedven
cek is. A főkegyencet Toldi-növénynek 
nevezem, mert a Toldi vendéglőben talál
tam. Állítólag az üzlettársam szerezte, 
de ez nem érdekelt, belebetegedtem vol
na, ha nem viszem haza. Sehol nem ta
lálom, hogy mi a neve, pedig számtalan 
könyvet tanulmányoztam át. Azért szere
tem, mert nemcsak különlegesen gyönyö
rű, hanem roppant hálás is: nagyon gyor
san növekedik -  egy év alatt már óriás 
lett belőle, két év múlva már ki fogja nő
ni a lakást, de remélem, addig átvihetem 
egy nagyobb házba.

-  Nemrég cseréltél lakást, és költözéskor 
kidobáltad a korábban felhalmozott plüss- 
játékokat. Most viszont megint kezdtek be
gyűlni a pink ruhában táncoló tehenek, 
görények, denevérek, patkányok és társaik.

-  A másik mániám a szobanövények 
mellett a plüssállat. Nem túl férfias, de 
félreértés ne essék, én a szellemes plüss- 
állatokat gyűjtöm, nem a nyálas nyula- 
kat meg báránykákat. Hogy mit találok 
szellemesnek, változik; ha megunom, ki
dobom. Remélem, majd el fogom érni, 
hogy Búbocskábői is plüssállat legyen, a 
maketteket már megcsináltattam.

-  Korábban többször utaltál arra, hogy 
egy költő karizmája legalább olyan fontos, 
mint a művei. Egy évtizede még sokkal 
aktívabban építgettétek egymás legendá
ját. Összeegyeztethető-e a tíz évvel ezelőt
ti OJD-legenda az épp most készülővel, 
amely szerint OJD visszavonul a termé
szetbe?

-  Elő poétának valóban fontos a kariz
ma, ha népszerűsíteni kívánja a műve
it, és nem a fióknak írja. A körém szőtt 
fenegyerek-legenda tartalmazott valós 
és valótlan elemeket is, no de miért til
takoztam volna ellene, mikor erre a kö
zönség vevő volt? Aki meg akart ismer
ni közelebbről, megismerhetett. Sosem 
tagadtam, hogy szeretem a jó cimborák 
duhaj társaságát, a jó italt és a szép nő
ket. Ez most sincs másként, csak most 
már tartok pihenőt is. Ami meg a termé
szetbe való visszavonulást illeti: ott is le
het baszni.

-  Szakmai körökben időnként felvetik 
-  negatívumként -, hogy az általad veze
tett Erdélyi Híradó Kiadónál induló mű
vészek többsége még mindig az Előretolt 
Helyőrség köpönyege alól bújik ki, nem ta
lál eredeti hangot. Mennyire befolyásolod 
azon pályakezdők műveit, akik megkeres
nek téged, milyen korábbi művek, szerzők, 
témák felé irányítod őket? Van-e „helyőrsé- 
gesítés” a közös munkátok során?

-  A kritikusok azt állítják, hogy szá
mos epigon hagyta el a Helyőrség padjait. 
Ez nézőpont kérdése. Nekem az az elvem, 
hogy nem eredetieskedni kell, hanem jó
nak kell lenni. Az ifjakat arra biztatom, 
hogy elsősorban arra törekedjenek, hogy 
feltűnőek, izgalmasak legyenek. Azaz 
óvom őket a gondolati lírától. Ráérnek 
majd. Úgyhogy a karnálisabb líra felé 
irányítom, ami általában egybe is esik ér
deklődési körükkel, hiszen csak hibbant 
ember töpreng tizen- meg huszonévesen 
a metafizika kérdésein. A régi oskolák

ban meg kellett tanulnod mások stílusá
ban költeni, és csak utána alakíthattad 
ki a sajátodat. Ezzel is egyetértek. Ne fe
ledjük azt sem, hogy számos olyan em
berből lett költő-író a Helyőrség-oskolá
ban, akikből amúgy nem lett volna, csak 
fölcsillant bennük egy kis tehetség, és rá
vettük a versírásra. Ok hátránnyal indul
tak azokkal szemben, akik tehetségesek 
és elhivatottak is voltak. A kezdőkön va
lóban érződött az idősebbek hatása. De 
aztán? Nézzük csak Szálinger Balázst. 
Az első kötetén -  amúgy egy remek kö
tet -  valóban érződött, hogy kik bábás
kodtak fölötte. Ám utána egyéni hangja 
megerősödött, és pár év alatt minden ba
bért learatott. Sokan kritizálják a kiadói 
stratégiámat, hogy kiforratlan poéták 
könyvét is kiadom. De csak olyanét adom 
ki, aki tehetséges. Hatalmas biztatást je
lent az első könyv, ám ugyanakkor felelős 
helyzetbe hozom, hiszen egy kötet után 
már komolyabban kell venni a dolgokat. 
Állítom -  hiszen elég jól ismerem mind- 
annyiukat -  többen elkallódtak volna, ha 
nem jelenik meg még teljes beérés előtt a 
kötetük. így nyertünk pluszba egy tucat 
jó írót-költőt, és az egyáltalán nem kevés. 
A helyőrségesek zömére -  állítom -  jel
lemző a félreismerhetetlen egyéni stílus, 
csak hát könnyebb volt az elmélet okosa
inak is egy kalap alá venni a bandát. De 
hol rokon Farkas Wellmann Endre lírája a 
Lövétei Lázár Lászlóéval, vagy a György 
Attila prózája a Demeter Szilárdéval? 
A Muszka Sándor lírája a Papp Attila 
Zsoltéval, vagy Nagy Koppány Zsolt pró
zája a Jancsó Noémiével?

-  Azt mondtad, nem tudsz jobb verses
kötetet írni, mint tíz évvel ezelőtt, és ed
dig mások, az újak sem tudtak továbblép
ni. Biztos, hogy az általatok kitaposott út 
nem zsákutca? Ennek az iránynak van lét- 
jogosultsága és jövője?

-  De most már tudok, és fogok is. Tíz 
év nagy időnek tűnik, ha egy költő ra
jongó kortársa vagy, de az irodalom tör
ténetében egyáltalán nem. Eddig va
lamivel több mint 200 verset írtam. 
Ha ezután tízévenként írok egy kötet
nyit, mondjuk ötvenet, és teszem azt, 
élek még ötven évet, az még 250 vers. 
Nem elég? Még túlságosan sok is. Ennyi 
jó verset nem is lehet írni egy életben. 
Legjobb volna csak azt a 20-30-at meg
írni, ami esetleg fennmarad. Azt vallom 
és arra intettem a többieket is: mindig 
próbáld meg felülmúlni az előző művei
det. Inkább írjál kevesebbet, de ha pub
likálsz, az legyen ünnep az irodalmi ber
kekben, ne pedig legyintsenek, hogy na, 
az e havi folyóiratok is XY újabb szalag
munkáival vannak tele. Nem kell kiful
ladásra gyanakodni, csak azért, mert a 
társaság nem grafomán. Szinte gyerek
ként a helyőrségesek megváltoztatták az 
erdélyi magyar irodalmat, nagy hatással 
voltak a magyarországira is, és az iroda
lomról való gondolkodást is megváltoz
tatták. Most már veterán tisztekről van 
szó, akik a legjobb korban és erőben va- 
nak. Figyeljétek csak az elkövetkezendő 
éveket, majdnem bizonyos vagyok, hogy 
nem fogtok csalódni.

BONCZIDAI ÉVA
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M egfestett lélek-emlékek
Én m ár já rtam  ezen a tájon. A nap 

elbújt a hold mögé, hűvös, kékes á r
nyékok borították be a fákat, a me
zőt, a m adarak  hirtelen elcsende
sültek, zavarunkban mi is suttogva 
beszéltünk. Idő: 1999. augusztus 11. 
Hely: Szent Anna-tó, H argita me
gye. Á lltunk a valóság ha tárán , bi
zarr, szemüveges csoport, meredten 
bám ultuk a furcsa, sötét korongot az 
égen és vártunk . Percek, órák m últak 
el, a fények lassan-lassan előcsillan
tak , felmelegedett a táj, s mi visszatér
tünk, honnan is: az álomból, egy föl
döntúli világból, a halálból? Korábban 
ez az emlék vidámsággal volt teli. 
M űvészbarátokkal viccelődtünk, fény
képek készültek, körbejárt a vodkás- 
üveg, s bár tudtuk, hogy életünkben 
erre a term észeti jelenségre, a teljes 
napfogyatkozásra többet nem kerül 
sor, megkönnyebbülve lélegeztünk fel 
— szép volt, jó volt, menjünk fürödni.

F in ta  Edit képei az élmény másik, 
elfeledett rétegét hívják elő bennem. 
Azt a benyomást, amikor úgy érez
zük, m egtorpan az idő, nincs moz
gás, nincs élet, s a kim erevített kép 
egy szavakkal alig m egragadható ál
lapotot rögzít. „Emléktelenül, / ebben 
a húszezeréves jelenben...” -  ír ta  a lé
tezés m agányában didergő ember leg
jobb ismerője, Hervay Gizella. F inta 
Edit 1999-ben festette meg az Áhítat 
című triptichonját, amelynek egyik 
tábláján vöröslő ruhában  eliramló nő
alakot látunk. H át mégis van mozgás? 
Tényleg múlik az idő? Emberek az 
ember nélküli tájban? A kapkodó sza
vak egym ásra torlódnak, hangos be
széddel próbáljuk elhessegetni a szo
rongást, m indannyiunk szorongását. 
Lehetnénk durvák és kíméletlenek. 
Mi közünk van mások fájdalmához? 
M iért kell nekünk ezeket a képeket

néznünk? Másfelől lehetnénk tárgy i
lagos mindentudók, akik viszonylag 
könnyedén sorolnánk az idegenség- 
és otthontalanság-érzet megfogalma
zásait az elődök és idősebb kortársak  
művészetében: felidézhetjük P ittner 
Olivér haragoszöldben, hidegkékben 
vagy míniumvörösben játszó, jelképes 
gyökérfonadékait, Miklóssy Gábor 
borzongató, szürreális látom ása
it vagy Balázs Im re sötétből elővilla

nó, szurokszínű, balladisztikus figu
ráit. Addig hangoskodunk, addig, amíg 
végre belátjuk a nyilvánvalót: a ké
pek m ár régen nem a művészről, sa
já t életéről, az ism ertnek vélt erdélyi 
művészettörténetről, hanem  álta lá
ban rólunk szólnak. Segítségül hívott 
m etaforákért, hasonlatokért, akado
zó és megformált mondatokért k iál
tó világ ez, miközben a látvány önma
gában teljes, kerek egész, egyáltalán 
nem igényli a m agyarázatot, a túlbe- 
szélést. „Állnak a mosónők a szélben, 
/ zuhogó időben, / térdig születésben- 
halálban.” -  tolakodnak elő ismét a 
verssorok.

Nem véletlen persze, hogy az évti
zedek alatt, az irodalmi berkekben 
járatos F in ta  Edit művei köré a leg
jobbak ácsoltak szó-kerítéseket vagy 
kalapáltak  rím es és rím telen verse
ket, szövegtöredékeket, m int Bállá 
Zsófia, Csíki László, Király László, 
Lászlóffy Aladár, Szőcs Géza vagy 
Tolnai Ottó. Nem véletlen az sem, 
hogy -  másoké mellett -  életének 
egykori tá rsa , Mózes A ttila könyve
inek vizuális hangütését az ő borító
tervei, illusztrációi terem tették  meg: 
Egyidejűségek, Fény, árnyék átdereng, 
A  gonosz színeváltozása. Ha körül
nézünk, a szavak nélkül is érthető, 
egyetlen pillantással átfogható kom- 
pozíciós rend belső képlete mégsem 
egyszerű. A művész ugyanis követke
zetesen emlék-lenyomatokat, m áskép
pen lélek-emlékeket fest, rajzol. Egy 
olyan, az öröm és boldogság hiányától

szenvedő világot épített fel, amelynek 
távozó szereplői -  úgy tű n ik  -  m ár el- 
szalasztották a jelen időt, a jelenben 
való létezés lehetőségét. Néhol éppen 
elsuhanó, ismerősnek látszó alakok
ra  figyelünk fel, ak ár u tánuk  is k iá lt
hatnánk , de egy pillanat múlva m ár 
bábuszerű, időtlenné koptatott em
lékműveikbe ütközünk. A Fiumei ab
lakok (1977) lebbenő függönye mögöt
ti lángoló vörös -  szeretnénk hinni 
-  h á tha  a szobában lobogó tűz ottho
nos fénye, de mégsem, valójában a fel
robbanó napé, az újabb és újabb vég
ítéleteké. A fehér, zöld, vörös leplek 
emberi form ákat őriznek mielőtt el
repülnének vagy szétfoszlanának. 
Hiába a művész erőlködése, viasko- 
dása a saját m aga alkotta világ idő
démonaival, s hiába a szándékoltan 
vaskos, plasztikus festésmód, a súlyos 
drapériák  körvonalai lassan  elpuhul- 
nak, s m arad a fémes felületű, meg
gyűrt táj, a marsbéli Sziklás-hegy
ség, a kihűlő holdsivatag. Az 1970-es 
években F in ta  Edit képei ta lán  beszé
desebbek, konkrétabbak voltak, egy- 
egy ottfelejtett v irág a reménykedést 
sugallta, az elhagyott gum ikesztyű 
pedig mégiscsak egykori tulajdonosát 
túlélő profán emlékké, az utókornak 
szánt, mi-is-itt-voltunk üzenetté vált 
(Banális tárgy, 1972). A legerőteljeseb
ben mégis a lecsupaszított alakzatok, 
megkövesedett, olykor felfénylő for
m ák hatnak , amelyek a szavak és a 
beszéd, az elmesélhető történetektől 
megfosztott világ csendjét vigyázzák. 
Azt a csendet, amely éppúgy ta r ta l
mazza az egyes ember egzisztenciális 
bénultságát, az elveszített harm ónia 
fölött érzett fájdalmát, a szükségsze
rű  elmúlás érzetét, m int a feszült vá
rakozást, az újraéledést, a valódi lán
golást és az életben való bizakodást. 
„Lefelé hull a szó, / lefelé hull a gon
dolat, / lefelé néz a lélek. // Szívén egy 
kisüveg remény.”

SZŰCS GYÖRGY

Elhangzott Budapesten 2009. feb
ru á r  17-én a k iállítás megnyitóján.

Finta Edit képei a kiállításon
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KENÉZ FERENC

G yerm ekrajzok
A selyem hernyók  
neszezése
Ha kinyitottuk a kamraajtót 
és elhallgattunk, 
kihallatszott a szoba közepéig 
a selyemhernyók finom neszezése.
És délelőtt újra kimentünk 
szütyőinkkel, zsákjainkkal 
a hosszú Aradi-útra, 
s egyre fennebb s fennebb 
mászva az ágakon eljátszottuk, 
hogy ott, ott vagyunk már szinte 
a bolygók között mi is, 
a naprendszer egy-egy újabb 
kócos kisbolygójaként, 
s délután újra ott álltak 
eperlevéllel megtömött zsákjaink 
sorban a kamra fala mellett.
A selyemhernyók mit sem 
tudtak arról, hogy percegő rágásukkal 
csillagközi sorsunkat irányítják 
a kamra mélyén, a papírral 
letakart polcok homályából.

A kerékgyártó  
p e s ti  k a la n d ja
A pesti borbélyüzletben
csak nézték, nézték a kerékgyártó
hatalmasra dagadt arcát,
nem akarózott senkinek
hozzákezdenie a beretváláshoz,
lásson csak hozzá bátran, barátom,
meglesz magának is a magáé,
mondta Sóska bácsi, fogfájós,
vidékies fölényességgel,
tudja, az a helyzet, hogy nagyon
félek a foghúzástól, életemben
még nem voltam fogorvosnál,
azért vagyok így feldagadva,
mondta a kerékgyártó,
aztán nem sokkal később,
miután hazajött,
házuk kiskertjében,
szekercéjével,
mint egy tököt,
széthasította a felesége
fejét.

N agylányhabuci 
h iva ta lb a  kerü l
Sok mindent
el tudtam képzelni Bábudról, 
mint például azt, hogy 
ő lesz a húsgyár igazgatónője, 
vagy ő lesz az állomásfőnök, 
esetleg az énekkar karmestere, 
vagy azt, hogy hattyútelepet 
alapít a városszélen, 
csak azt nem, hogy 
egyszercsak, hirtelen,
Nagylányhabuci 
ott ül,
a városházával szemben, 
a postahivatal kis zöldrácsos 
ablaka mögött,

s minden nap 
reggeltől estig, 
csak üti, üti, 
kis bélyegzőjével 
a leveleket.

Neked is mondom
Vigyázzatok a röpcédulákra,
ha valami olyasmit láttok,
ami hasonlít a röpcédulára,
le ne hajoljatok érte,
ha valamelyik társatok kezében
olyasmit láttok, ami hasonlít
a röpcédulára, mondjátok neki,
hogy dobja le azonnal,
segítsetek neki ti magatok is,
mutassátok meg a helyet
a szüléiteknek, ahol a
röpcédulákat találtátok,
s lehetőleg ne menjetek többet
arrafelé, de ha mégis arra
kellene mennetek, például
kenyérért, jól láthatóan
kerüljétek ki azt a helyet,
ahol előzőleg a röpcédulát
találtátok, és semmiképpen
ne csináljatok úgy,
mintha éppen keresnétek, hogy
vajon most nincsen-e
ott röpcédula, de, és erre most
külön is felhívom a figyelmet,
papírgyűjtéskor ilyesfajta
hulladékot ne hozzatok be az iskolába,
és ne kérdezzétek meg,
hogy tessék mondani,
ez most hasonlít, vagy sem a röpcédulára,
mert olyasmit, ami a röpcédulára
hasonlít.

Samu Géza: Teknős

egyáltalán nem hozhat be senki 
szeretett iskolánkba.
És ezt neked is mondom, 
fiam!

K loccs néni e ljá r t m osni
Kloccs néninek nem volt senkije.
Kloccs néninek azok voltak 
a családjai, ahova eljárt mosni.

A Kloccs néni mosóteknője 
a mi mosóteknőnk volt.
A Kloccs néni mosószappana 
a mi mosószappanunk volt.

Disznóvágás után főzték ki 
a jó szappannakvalót.
Szépen darabokra vágták, 
aztán egy darabot odaadtak 
Kloccs néninek.

„Ezzel mosson, Kloccsné, 
ezzel az igazi!”
S Kloccsné azzal mosott.
Az igazival.

Kloccs néninek mindig ott volt a
mosóteknője,
ahol éppen mosott.
Kloccs néninek mindig ott volt a
mosószappana,
ahol éppen mosott.

Kloccs néninek nagyon sokféle 
mosóteknője volt.
Kloccs néninek nagyon sokféle 
mosószappana volt.

És mindenhol azt mondogatta:
„Ez az igazi mosóteknő!”
„Ez az igazi mosószappan!”

Kloccs néninek egyszer
azt mondta valaki, hogy Amerikában
már mosógépek vannak.

Mire Kloccs néni azt válaszolta:
„No, hát azért nem megyek én 
Amerikába!”

A n agyfiú k  g á zm a szk ja i
Ilonanapján hű vendégsereg 
töltötte meg a nagynéni házát.
A bácsik nyáriasan poharaztak, 
a nénik a világ legjobb linzertjének 
receptjét próbálták a világ 
legrafináltabb keresztkérdéseivel 
kitudakolni,
a virágládákban ott illatozott 
minden egykorvolt virág.
Tíz év is eltelt már a háború óta.
S a szőlővel befuttatott nyári verandáról 
senki nem figyelt a gázmaszkokra 
s a nagyfiúkra. így hát később 
senki nem tudott számot adni 
azokról a rémületes eseményekről, 
amelyek emléke miatt az akkori kisfiúk 
hátát még ötven év múlva 
is elöntötte a hideg veríték, ha 
a sötét kamrapolcon őrzött 
gázmaszkokra gondoltak.
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D E M E T E R  SZ IL Á R D

Béla
(R észlet a Lüdércnyom ás  
cím ű regényből)
Fejezet, amelyben Kistarisznyát magá

hoz hívatja a Nagyhatalmú Direktor úr, 
és Kistarisznya nagyon jó alkut köt vele.

A Csinálmány szerkesztősége magától 
alakult ki, a hajdúsógorok az ötletelés iz
galmában testületileg vettek részt, de ír
ni a többségük nem szeretett, elég volt ne
kik a házi feladatok másolása, inkább a 
lüdérckék szoknyája utáni futkosást tartot
ták normálisnak, mintsem francia egzisz
tencialisták olvasását, és milyen igazuk 
volt. A francia egzisztencialisták olvasá
sát, valljuk be, Kistarisznyán kívül 
senki nem tarto tta  normális dolognak, 
Zulukafferbihalbocs sem, Keksz sem, 
Cézár sem, Svájciegér sem, Roppant 
Hauer sem, Öreg Piszoj sem, bár őt ép
penséggel senki nem kérdezte, mert őt 
illusztrátorként nevesítették. A szer
kesztőség kissé el volt kenődve, mert 
nem vicclapnak szánták a Csinálmányt, 
postaládát szereltek fel a visszajelzések 
begyűjtése végett, és hát vissza nem
igen jelzett a hálátlan olvasótábor, in
kább a vicceket mesélték úton-útfélen, bu
diról budira, Svájciegér és Kistarisznya 
már utált bevonulni szünetekben a füstöl
gő lüdérckék közé cigarettázni, nehogy visz- 
szahallják valamelyik viccüket.

Kistarisznya nemrég szokott rá a do
hányzásra. A Villony zenekar néhanap
ján összeverődött, elindult próbálni, és 
valahogy mindig a Metál Bárban kötöt
tek ki. A Metál Bárban zenészek és rajon
gók ültek, őket pedig zenészként tartotta 
számon a rajongótábor, igaz, hogy az első 
koncert nagy égés volt, de mint kiderült, 
ez senkit nem érdekelt, a rajongótábor elég 
botfülű volt, még imponált is nekik, hogy 
részegen tartották az első koncertjüket, 
a tökösség bizonyítékaként könyvelték el, 
tökös zenészként ültek be a Metál Bárba, 
ahol mindenki olcsó vörösbort ivott és min
denki cigarettázott. Kivéve Kistarisznyát. 
Kistarisznyának eszébe se jutott rágyúj
tani, nem érezte úgy, hogy ő most emi
att kevesebb lenne, mindaddig, amíg tár
sai nyilvánosan nem kezdték el cikizni 
a nemdohányzása miatt, és emiatt nem 
kezdtek el röhögni rajta a metálledérek. 
Kistarisznyának ez kínos volt, kínjában és 
dühében vett egy doboz úri cigarettát, rá- 
költötte zsebpénzének tetemes részét, egy 
házibuli alkalmával leült a sarokba, rá
gyújtott, elszívta félig a cigarettát, kisza
ladt az udvarra, hányt egyet, visszament, 
leült a sarokba, elszívott félig egy cigaret
tát, megint hányt egyet az udvaron, szóra
kozott az úri közönség, de Kistarisznya fel 
sem vette, mit neki félrészeg gúnykajabá- 
lások, beszólások, Kistarisznya reggelig el
szívta az egész doboz cigit, és attól kezdve 
minden nap elszívott egy doboz cigit. Nem 
úrit, persze, arra nem lett volna elég a vi
lág összes zsebpénze, a zordon Kárpátok 
nevét viselő dohányterméket vette, szű
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rő nélkülit, hamar megtanulta köpködés 
nélkül végigszívni a rudacskát, sőt, nem
sokára azt is megtanulja, hogyan kell két 
gyufaszál segítségével teljes egészében vé
gigszívni a drága matériát, jóval később 
csikkeket is keres majd a földön, jön még 
kutyára teherautó. De az később lesz, az 
Elet egy magasabb iskolájában, jelen pil
lanatban Sváciegérrel komoran hallgatják 
vicceiket a harmadik emeleti budiban, lü
dérckék vihognak át a fejük felett.

A füstöt vágni lehetett volna, hajtsunk 
fejet a hagyományok előtt, így szokás áb
rázolni, hát, ami a harmadik emeleti budi
ban képződött, azt apró kockákra lehetett 
volna nyiszitelni, olyan töménységű állagot 
fújtak össze röpke tíz perc alatt, minde
nesetre a szolgálatos tanár, miután benyi
tott, és mellbevágta a füstfal, inkább egy 
kolléganőt küldött be Kistarisznya után. 
A szolgálatos tanár diszkréten elfintorod- 
va legyezett az orra előtt, és azt tanácsolta 
Kistarisznyának, úgy is mint Szivarkának, 
mert ezen a néven kezdték ismerni rajongói 
körökben, hogy gyorsan szerezzen be egy 
rágót, ha a Nagyhatalmú Direktor elé megy, 
márpedig tüstént, mert a Nagyhatalmú 
Direktor úr várja az irodában.

Kistarisznya nagyonkistarisznyává 
zsugorodott egy szempillantás alatt, el 
nem tudta képzelni, mit akarhat tőle a 
Nagyhatalmú Direktor úr. A Nagyhatalmú 
Direktor úr nem tanította őket, ezért köz
vetlen kapcsolatba eddig nem került vele, 
sem szóban, sem cselekedetben nem ke
resztezték egymás útjait, a Nagyhatalmú 
Direktor ritkán mozdult ki az irodájából, 
ahová titkárnőin keresztül vezetett az út, 
és ezek a titkárnők nem akármilyen tit
kárnők voltak. Ezek a titkárnők egyetlen 
tekintélyt ismertek csak el, mégpedig a 
Nagyhatalmú Direktor úrét. Nem paran
csolt nekik sem isten, sem senki, nem fo
gott rajtuk az átok, nem hatódtak meg a 
könyörgésektől, a kis figyelmességekkel 
sem lehetett a korrupció bűzös mocsarába 
csábítani őket, nem született még olyan 
Orpheusz, aki meglágyíthatta volna éne
kével szívüket. A Nagyhatalmú Direktor 
úrnál csak a titkárnői éltek nagyobb ha
talommal, hiszen ők döntötték el, ki fölött 
gyakorolhatja hatalmát a Nagyhatalmú 
Direktor úr. Hogy meglepődött hát 
Kistarisznya, amikor ezek a kőszívű ször
nyetegek, civilben amúgy csinos és meleg
szívű asszonykák, kedvesen rámosolyogva 
kértek tőle egy perc türelmet. Kávéval kí
nálták.

Kistarisznya meg volt győződve, hogy 
itt a világvége.

S tényleg, volt valami az Utolsó ítélet 
napjából abban, ahogy a Nagyhatalmú 
Direktor úr rászegezett ujjal felsorolta a 
bűneit.

-  Bűzlesz a cigarettától -, mondta a 
Nagyhatalmú Direktor úr -, nem figyelsz 
órákon, hanem a pad alatt olvasol. Tudom 
én. Vörösbort iszol a Metál Bárban, és immár 
a nem is tudom, hányadik lüdércke szívét tö
röd össze. Kialvatlanul jössz a reggel hétkor 
kezdődő órákra, pedig a Palipalotában es
te tízkor villanyoltás van, hát el tudom kép
zelni, mit csinálsz éjszakánként -  dörögte a 
Nagyhatalmú Direktor úr.

A Nagyhatalmú Direktor úr irigyke
dik, döbbent rá Kistarisznya. Kissé meg

is sajnálta a Nagyhatalmú Direktor urat, 
hiszen a Nagyhatalmú Direktor úr az 
ántivilágban ette meg a kenyere javát, to
vábbképző táborokban töltötte nyári sza
badságait, nem olvashatott francia eg
zisztencialistákat, és a négyszögbe állított 
gyereksereglet előtt nem tátogtathatta a 
himnuszt. A Nagyhatalmú Direktor úr
nak alighanem tényleg meg kellett tanul
nia a himnuszt, borzadt el Kistarisznya, 
és valószínűleg túl idős már ahhoz, hogy a 
szép, új világ eljövetelére várjon.

A tanárainak nagy része túl öreg már 
ahhoz, hogy elfelejtse a régi himnuszt, gon
dolta Kistarisznya, amíg a Nagyhatalmú 
Direktor úr a „hát mi lesz belőled így, fi
am” retorikai kérdésre kereste a választ, 
az újat meg senki nem akarja megtanulni, 
mivel nem kötelező. Ha kötelező lenne, ak
kor még ugyan nem akarnák megtanul
ni. Nem nagyon akarnak már megtanulni 
semmit, ez a nagy büdös igazság, ismerte 
fel Kistarisznya az összefércelt új pedagó
gia mögöttesét, nem bíznak a szép, új vi
lág ígéretében. Kistarisznya tanárainak 
jelentős része nagyon okos volt, igazi pe
dagógusok, akik pontosan tudták, hogy a 
szép, új világ sem szép, sem új nem lesz, és 
nem kértek belőle. Nyugdíjba mentek vol
na, ha nem lett volna ez a sok nyikhaj, ez 
a sok okulni vágyó csemete. Miattuk ma
radtak, kissé riadtan, kissé kétségbees
ve, kissé eltévedve, hogy megvédelmezzék 
őket valamennyire az új kor hajnalá
nak viszontagságaitól. Ebben vallottak 
kudarcot, ezért ül most Kistarisznya a 
Nagyhatalmú Direktor úr irodájában, a be 
nem vallott kudarc miatt. Hirtelen meg
szerette a Nagyhatalmú Direktor urat, 
méghirtelenebb Tyúkanyót is, felelősséget 
kezdett érezni tanárai iránt.

A Nagyhatalmú Direktor úr valami di- 
ákvezérfélének nevezte ki. Kérte fel, pon
tosabban.

-  Az volna a kérésem -  nézett valaho
vá Kistarisznya feje fölé a Nagyhatalmú 
Direktor úr - , hogy ha már annyi haszon- 
talanságot kitaláltok, találjatok ki valami 
hasznosat is, ami értelmes és építő jelle
gű, szervezzétek meg a diákéletet.

Cserébe nem ígért semmit. Kistarisznya 
cserébe viszont a könyvtár melletti kis rak
tárhelyiséget kérte saját céljaikra, külön 
kulccsal és általuk megszabott órarend
del. A Nagyhatalmú Direktor úr tüstént in
tézkedett. Kistarisznya kért még két írógé
pet, havi egy doboz ívpapírt, golyóstollakat, 
egyéb irodaszereket, és engedélyt arra, 
hogy szükség esetén a délutáni szilenciu- 
mot az új hadiszálláson tölthessék. Itt ki
sebb vitába bonyolódtak a „szükség esetén” 
értelmezése körül, végül kompromisszu
mos megoldásként a lapzárta három napja, 
illetve az esetleges rendezvény szervezésé
nek utolsó két hetében maradtak.

Kistarisznya vigyorogva állt fel. Jó al
kut kötött. A Nagyhatalmú Direktor úr 
sóhajtva nyújtott kezet, látszott rajta a 
megkönnyebbülés. Bízom benned, ben
netek, fiam, mondta atyaian, amiért 
Kistarisznya egy kicsit kezdte nem szeret
ni, így elrontani ezt a kezdődő barátságot, 
na, mindegy, legyintett magában rá. Az 
ajtóból visszafordult:

» » » » » »
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-  A budin olvasok -  mondta. A 

Nagyhatalmú Direktor úr értetlenül né
zett rá. Éjszaka, magyarázta Kistarisz- 
nya, azért megy kialvatlanul a reggel hét 
órakor kezdődó' órákra. A Nagyhatalmú 
Direktor úr érezte, hogy a titkát osztja 
meg vele ez a kölyök. Gyorsan lecsapott 
a lehetőségre, hogy még szorosabban ma
gához édesgesse Kistarisznyát, elintézhe
tem, hogy külön engedéllyel éjszaka a ta
nulóban is olvashass, ajánlotta fel. Nem 
kell, köszönöm, rázta a fejét Kistarisznya, 
úgy már nem az igazi.

A Nagyhatalmú Direktor úr nem tud
hatta, pontosabban eszébe sem jutott, 
hogy az éjszakai olvasás nélkülözhetet
len kelléke a cigaretta. Azt sem tudhat
ta, hogy a könyvtár melletti kis raktár- 
helyiség utcára nyíló ablakairól semmi 
percbe se kerül lemászni, ki volt már pró
bálva. És honnan tudhatta volna, hogy a 
Cerberák délutántól már ki sem teszik a 
lábukat az épületből, egyik épületszárny
ból a másikba igen, az a szokott útvonal, 
de átvágjanak az intézmény előtti udva
ron, hogy a könyvtár szárnyához elslaty- 
tyogjanak, ilyent még nem látott földi ha
landó, ezért nem is tartott nyitva délután 
a könyvtár. A Cerberák nem vállalták a 
felügyeletet, a könyvtárosnó'bó'l viszont 
az utolsó piculáját is ki lehetett udvarol
ni, amilyen vajszívű volt, fegyelmet tar
tani nem tudott, és csak azért nem lop
ták szét a könyvállományt, mert Roppant 
Hauer kiverte a vezérhisztit, és minden
kit arra kötelezett, hogy vigye vissza a 
„kikölcsönzött” könyveket. Még a lüdérc- 
kéknek is képes volt testi retorziókat ki
látásba helyezni, ha könyvlopáson érte 
őket. Ezért inkább a városi könyvtárból 
loptak, Kistarisznya Döncöst megtaní
totta könyvet lopni, Döncös az a tanít
vány volt, aki semmi perc alatt megha
ladta mesterét, Döncös akár rendelésre is 
lopott, így Roppant Hauernek egyre keve
sebbszer kellett kivernie a vezérhisztit.

Kistarisznya viszont tudta, hogy az 
ebédlő ablakából látni lehet a különbejá- 
ratot, ami a könyvtárhoz vezet, és sejtet
te, hogy onnan vizslatják majd őket, bár 
ha ott mennek be délután négykor, és es
te tízkor hangoskodva ott jönnek ki, ak
kor nincs az a Cerbera, aki arra gondol
na, hogy a büdös kölkek képesek napvilág 
ki-be mászkálni az első emeleti ablakon.

Kistarisznya nagyon jó alkut kötött, 
ebben testületileg egyetértett a Nagy 
Hajdútanács, és gyorsan megalapították 
a Diáktanácsot. A Diáktanácsba lüdércké- 
ket is bevettek, sőt, kintlakókat is, látszat
ra a szép, új világ legreményteljesebb és 
legdemokratikusabb intézményének tűnt.

A kis zugot kinevezték a Gonosz Mókus 
Iroda székhelyének, a Csinálmány szer
kesztőségének, és hogy a demokratikusan 
megválasztott diákképviselők nehogy azt 
higgyék, hogy ők pisilték a Golf-áramla
tot, beleülni a készbe, mi, Kekszet gyor
san megválasztatták a diáktanács elnö
kének.

Első intézkedésük az volt, hogy nevet 
adtak a Diáktanácsnak. A Diáktanács 
neve Béla lett. így, egyszerűen: Béla.

Csak hogy a lüdérckék is tudják, mihez 
tartsák magukat.

„Van egy forrás titok alatt”
Egy Árva élet mindennapjaiból ese

ményeket beszél el a közönségnek 
Kakuts Ágnes színésznő egy dísztelen, 
nagy, üres térben, a Kolozsvári Magyar 
Színház stúdiószínpadán. Anna néni, a 
moldvai csángó asszony nyelvjárását, 
előadásmódját pontosan követve, egy 
nem mindennapi ember története kel 
életre a szavak varázsereje révén.

Anna néninek olyan különös tehet
sége van az elbeszéléshez, mint a ma
gyar nyelv régi mestereinek. Népdalok 
és balladák születésének tájain ba
rangolunk a szövegmondás nyomán. 
Kakuts Ágnesnek nincs szüksége ar
ra, hogy kellékekkel hitelesítse a sza
vakat, még a hordozatot (viseletét) 
sem veszi fel, az ott van elhelyezve 
egy szocreál asztalon: az ing, melyen 
a gazdag hímzés a kopásnak legin
kább kitett felületet díszíti, a diszkrét 
színek keverésével kézzel szőtt kat- 
rinca, az öv, a ruha (szőttes fejreva- 
ló). Egyedül a ruhát teszi a fejére, azt 
is akkor, amikor már jó ismerősünk 
Anna néni, s mindegyre megszólít -  
hallja-e? Ilyenkor a súlyos helyzetek 
elmondása közben a szöveg alkotója 
maga is rácsodálkozik az átélt, ponto
sabban a túlélt eseményekre, mert a 
túlélés a tét minden megpróbáltatás
ban. „Az élet elől az élet volt a mene
déke” -  írja róla Marosi Julianna, aki 
a szövegeket lejegyezte. A legnehezebb 
helyzetekben is a túlélés esélyeit mér
legeli, a sikert hozó döntés öröme meg
erősíti, ebből születik Anna néni cso
dálatra méltó morális tartása.

Gyermekkoráról nem beszél, nincs 
amit mondania arról, ami vidám volt 
és gondtalan. Házassága kiszolgál
tatja egy nehéz természetű társnak. 
„Negyvenöt esztendő véle s a bánat- 
val... még rossz embervei is setétedik, 
világosodik. Reateszed a húsodra, s bé-

eszi csontig” — mondja saját emberéről, 
akit egy napig sem szeretett. De tud ró
la, hogy másnak olyan ura van, „tedd a 
sebre, s meggyógyít.” Ez a képes beszéd 
ki tudja milyen rég óta csiszolódik száj- 
ról-szájra, hogy ilyen érzékletesen kife
jezhesse a tapasztalatot.

Istenbe vetett feltétlen hit táplálta 
lelkierő, szeretet, s talán nevén nevez
ni sem lehet, mi minden szükséges ah
hoz, hogy becsülettel vállalni lehessen 
az életet. Anna néni világképében azo
nos minőség a valóság és a hiedelem, az 
álom, a szakrális és profán mitológia. 
Az ősszimbólumok tárháza a lelke ne
ki és a körülötte élőknek -  önmaga je
lentésén túl mutató jel a fény, a sötét, a 
szép, a rút, a tűz, a víz, egyszóval min
den, ami körülveszi.

Az anyaság a legfőbb parancsolat, 
attól származik, aki az életet adta. 
Megszüli a szép kisfiút, s akkor mond
ják, hogy van még egy. „Én olyan éffi- 
un, két kicsikém. Otthon már egy fal
ka.” Az élet szent dolog, kap észbe 
hirtelen, s nehezen tudja kivárni, hogy 
végre szoptathassa őket.

Élethitvallásként hangzanak a kö
vetkező szavai: „Az én hitemért, az 
én hordozatomért, az én nyelvemért 
kínhalált szenvedek, mint Krisztus 
Urunk, de én azt nem hagyom el, nem 
vetem el, ami az én édesanyámtól s 
édesapámtól reám maradott. Nem! 
Sem hitemet, sem hordozatomat, sem 
nyelvemet.” Nem csak mondta, élettör
ténete a bizonyíték: úgy is élt.

Kakuts Ágnes hitelesen közvetít. A 
hallgatókban megpengeti azokat a hú
rokat, melyeket valamikor Anna néni 
szavai őbenne és Marosi Juliannában 
pengettek. Az előadás egy hosszú mű
vészi pálya betetőzése.

1980 novemberében évadnyi
tó előadás volt a Kolozsvári Magyar 
Színházban: Paul Foster I. Erzsébet cí
mű drámája. Marosi Péter a követke
zőket írta akkor: „...ezen az estén ug
rott ki a sorból, vált jó epizodistából a 
legnagyobb lélegzetű erdélyi magyar 
színésznők egyikévé Kakuts Ágnes. 
Szép tudott lenni és pillanattal később 
viszszataszító, kívánatos és elborzasz- 
tó, fáradt, kedvetlen, de mindjárt min
denkinél mozgékonyabb és játékosabb, 
szűz boszorkány és boszorkányosán 
nőies, gyermekien naiv, majd minden
kinél ravaszabb -  intellektualitásá- 
ban.”

Az Árva élet sokszínű szövegének 
elmondásában most újra megcsillog
tatta mindazt, amit a színikritikus 
írt róla közel harminc évvel ezelőtt. 
Köszönjük!

Makár Alajos: Parasztasszony SZILÁGYI T. JÚLIA
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SZÁLINGER BALÁZS LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ
Téglás Gábor sírverse 
(1878-1906-2006-)

Húsból voltam -  megkehesedtem, a földbe temettek;
Bronzszobor állt e helyen, benne maradt meg a láng. 

Bronzból voltam -  megdöntötték egy éjjeli órán,
S most száz Dacia visz: új utakon robogok.

Már kétszer sikerült, ti halandók, újraszületnem, 
Házsongárd, ne sirass: várom a harmadikat.

JÁSZ ATTILA
(vak szópelyhek)

Nincs annál vigasztalanabb, amikor sürü hóes 
és fedi lábnyomod, és körbe keringsz a lapon.

(néma kishalál)
Én fecsegő' voltam mindig, egy néma kanál, ha 

fekszik az abroszomon, dísztelenül a halál.

PRÁGAI TAMÁS
Drága hazám...!
Drága hazám! kérded, hogy másszál már ki a szarból? 

Markold a... hajadat. Fogd, a tiéd, ez a fó'l

Születésnapomra
Lázamat ez méri: harminchét évem az égi 

hőmérő higanyán, kétezer-öt derekán.

A szerkesztő 
a z  epigrammák olvasóihoz
Vén vagy már? Fiatal? Most meg ne lepődj a szavunkon, 
írtak ilyet már rég, olvasd, azt, ami új.
Vér, epe és köpet is keveredhet, kéri a műfaj, 
pajzánság idején, pont így verdes a szél!

New York-i epigrammák
„Naturam furcá expellas, 
tarnen usque recurret...”*

(Horatius-Arany)

3. Financial District
Eposzi méret, 
mégis alig ju t itt hely 
egy haikunak.

NYC, Wall Street, 2006. szeptember 13.

5 .  JA: Hazám
Egy hét se kellett, 
s Haza ám! lett a versed 
adequate címe.

NYC, 2006. szeptember 14.

8. Museum of Modern Arts
Húsz percig otthon.
A vészkijárat: Chagall 
Az én falum/a.

NYC, 2006. szeptember 21.
*”Űzd vasvillával, de a természet bejön újra...” (Bede Anna fordítása)

Hétköznapi disztichonok
-  Nem történt ma se semmi; igaz, hogy még tizenegy sincs!

-  Tőled az is szép, hogy méred a rongyos időt.

-  Kellene írjak hirtelen egy darab isteni verset!
-  Már hogy a faszba’ ne! Sőt: száztizenöt darabot.

-  Kár, hogy a hexameterből lassan ronda rutin lett!
-  így legalább írhatsz egy laza pentametert.

-  Jegyzetelek!!!!! (Vagy a jegyzeteimből irtom a dudvát?)
-  S akkor most ez a sor „dudva”-e vagy micsoda?

-  Azt hiszem, ez sem az ép napom; ennyit még a vak is lát!
-  Épkézláb mondat... Kár, hogy a lelke halott...

Csíkszentdomokos, 2009. február 25.
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PAPP ATTILA ZSOLT

A századik kilométerkőre
(Szimónidész-átirat)

Itt írunk. Költő, vidd hírét Pest-Budavárig: 
száz ez a lépés, lesz még biza százezer is.

Az isteni Angelinára
Angyali nő, tőled még vén Clint is bepörög tán. 

Lennék ügynököd én: oldjam a ... pénzügyeid.

A hatvannyolcasokra
Ché ülepét tisztára törölték volna a múlttal;

hitték volna-e ők: már hagyomány ez a trend?

KIRÁLY FARKAS
vörös amőbák
akkuhalál

Hajnal, várok a buszra -  a busz pedig énrám.
Lökni a jégen kell -  máris elindul a gép.

séta

Utcai lámpa, mi fényt ad az éjbe, csak egy a negyedben. 
Ez lett volna a cél: emberből denevért?

hazafelé
Nem bizonyos, hogy ezen az utón hazaérek egészben. 

Éhes az eszkortom -  gyilkos kóbor ebek.

trófea
Színes, szép bádog, amiben sör volt nem is oly rég. 

Államig ér a szemét -  dobozom ritka darab!

emigramma

Vághat a metrika százba -  ha gyűjt azután a kupacba. 
Bár nem vagytok itt -  vagy nem vagyok én ott...

C S E H Y  Z O L T Á N

Néhány gramm epe, bors és só
Kevesen hinnék el, hogy egy olyan ele

ven műfaj, a való világ olyan esszenciális 
párlata, a pillanatba sűrített költői világ
tapasztalat olyan dióhéjnyi kiterjedésű 
csodája, mint az epigramma, a temető- 
ben született. Kezdetben kifejezetten va
rázsszöveg volt, mely a halott túlvilági 
karrierjét igyekezett befolyásolni, foko
zatosan azonban afféle túlvilágról itt fe
lejtett névjeggyé vált, melyben vagy ma
ga a sír szelleme vagy a halott összegez 
egy-egy életpályát. Az epigramma foko
zatosan vált epe-grammává, vagy hogy 
valamiképp megidézzük Képes Géza le
gendás epigrammagyűjteményének cí
mét: néhány gramm epévé. Az epés
ség, a só, a bors alapkritérium, ahogy az 
emberszag is, melynek teóriáját maga 
Martialis, a műfaj római atyja fejtette ki: 
itt nem rúg labdába a mitológia, a tudós 
poézis megannyi retorikai csodája, itt az 
aktuálisból, a jelenlévőből kell mind az öt 
érzékszerv számára hitelesnek ható ze
nei (elsősorban, de nem kizárólag a disz
tichon keretein belül) eseményt, jellemet, 
leírást kreálni. Babits európai irodalom- 
története posztromantikus hevületében 
még Martialis költői rangját is elevette, 
ám az epigramma műfajának szapulása 
és peremesítése filológusi körökben má
ig eleven. Nézzünk egy martialisi példát 
a Babits által méltatlanul becsmérelt, a 
vicclapokba való bökversek előzményei
nek tartott antik műfajra:

Jó nőért sohasem lángolt úgy férfi,
miképpen

Laurust űzte a vágy egykor
a labda után!

Pályánk ördöge volt szilaj ifjúként,
ki tagadná!

Nem labdázik már, hisz puha labda
szegény.

Fantázia, elegancia, tökéletes, szin
te tragikus karakterrajz. Tagadhatatlan 
a költői mélység jelenléte, mely a szűkre 
szabottság keretein belül úgy mélyül be
le a leheletfinoman komikusra hangolt 
nyelvbe, hogy szinte beleborzongunk a 
tragikumba, saját létszorongattatásunk- 
ba. Miről van itt szó? Az öregedésről, a 
depresszív visszavonulásról vagy a tárggyá 
váló emberről, aki nem tud kilépni önma
ga korlátái mögül? Vagy egyszerűen egy 
élsportoló elhájasodásáról? Az aktív lét
formálásból a passzív kiszolgáltatottság
ba való átzuhanásról? Martialis úgy lesz 
filozófus, hogy eszébe se jut filozófusi ál
láspontból szemlélődni a világban, mely
nek tükreként imádott műfaját tartotta. 
Az obszcén epigramma éppúgy megfér 
jellemével, mint a gnóma vagy az aján
dékkísérő költemény, a bökvers vagy a 
Colosseum megnyitására írt látványos
ság-leírások sorozata.

Bajza József, az epigramma első ma
gyar teoretikusa Martialis nyomán így

definiálta a műfajt: „oly költemény, mely 
valamely jelenné tett tárgy egyes tulaj
donát bizonyos szorosan meghatározott 
ponthoz függesztve adja elő.” Minden 
szó helyettesíthetetlen, kimozdíthatat- 
lan helyzetű, és olyan pontosan rétegző
dik az ideológiai csomópont köré, ami
lyen természetességgel a vízbe vetett 
kavics köré szerveződnek azok a bizo
nyos koncentrikus körök. A „meghatáro
zott pont” mellett azonban van még egy 
szerkezeti kritérium: az előkészítés fázi
sa, azaz az expozíció és a zárlat, azaz a 
konklúzió, mely nem jelent szükségkép
pen csattanót, de elmésséget vagy epés
séget mindenképp. Az epigramma önnön 
műfajiságát számos alműfajjal kibélel
ve fokozatosan gömbölyödve hízta ki: elég 
csak a világ leghatalmasabb epigramma
korpuszába, az úgynevezett Anthologia 
Palatinába pillantani: több mint 4500 gö
rög nyelvű epigramma (melyeknek csu
pán töredéke ismert magyarul) 16 könyv
be osztva, tematikus elrendezésben a 
keresztény epigrammáktól, a lakodal
mi vagy sírverseken és a versbe szedett 
matematikai fejtörőkön, szöveges felada
tokon, képverseken át a lányokhoz vagy 
a fiúkhoz írt szerelmes, illetve erotikus 
versekig.

Sajátos költői specialitások tereként is 
mértékadó műfaj: a görögök például sze
rették számmisztikailag is biztosítani 
a vers mágikus kisugárzását, erre szol
gált az úgynevezett iszopszéphikus epig
ramma, melynek lényege, hogy minden 
egyes disztichon görög betűinek számér-

> > > > >  fo ly ta tá s  a  10. o lda lon
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HELIKON

FEKETE VINCE 
Tévé
Borhamisítók, szeszcsempész atyafik, tyukosok meg 

kecskebaszók, vénasszonyvalagot löködők, 
mind ezek és ilyenek folynak már csapjaiból is 

az embernek. Csak ismételik a híradók, hogy 
kétfejű borjú, háromlábú kiscsibe, és hogy

hol kaszabolta le, hol és mikor és hogyan ölt 
meg valakit valahol valaki, s gyilok és az erőszak, 

durva halál meg a sok vér az agyunkat is már 
lassacskán beborítja. A dílerek és a kokó, szex, 

vagy hogy a gyermek az apját, apa a gyerekét, 
volt szekusok, stricik és kurvák, besúgók meg a sok-sok 

egykori áldozatuk... Mind ezeket böfögik!

Hagyd a tévét, a hülye híreket, és napilap se 
rontsa az otthoni légkört! Ki velük, kifelé!

Olvass könyveket, a költők, írók sorait vedd, 
és meglásd: nyugalom, béke köszön le reád.

A saját véleményről
Bár jól jönne nagyon: még csak mutatóba se tudna 

mondani. De van a társának: az néki saját.

A siránkozókról
Mint a szopós malacok, sírnak és úgy visibálnak.

Ne adj, végy el ezektől! Nekik adni a bűn!

A nimfomán
lm, lefeküdtem, hágj a hasamra, te nagyinu Isten!

Tégy magadévá! Itt! Mindenem ég, lobogok! 
Esküszöm én a magasságos szerelemre, hogy érted 

izzik a testem, csak téged akar: de ma, most!

DOBAT BÁLINT 
Iron Malden
Merre szökött el a hős, régvolt ikonok ragyogása?

Hol van a hosszú lobonc? És hol az érckori hang? 
Mért ez a nyápic, kákabélű divat itt ma a bálvány?

Mért kell ennyi csapat, hogyha a harc lefutott? 
Törjön száz bakelit, CD, gyűrődjön a szalag, 

hangot hord az idő: hősök százada volt!

LÁSZLÓFFY CSABA

Bálint mester intelmei 
az ifjú Rimaynak
1. Szűzi ölekbe kemény (le ne törj!) -  megülöd, s ha csikó még,

sírva-kacagva nyerít... Győzelem? Nem nyereség.

2. Jaj, micsa csaj s csecs, felfegyverkezik -  épp a tiéddel...
OvidiusraO), komám: össze ne vágja magát.

» > »  fo ly ta tá s  a  9. o lda lró l

téke ugyanannyit adjon ki. Itt szó sincs 
verselméleti szabályról vagy költőileg, 
esetleg olvasóilag érzékelhető esztétikai 
minőségről: a struktúra egyszerűen alá
rendelődik egyfajta kozmikus harmónia
tannak. A számok misztikus együttál
lásának poétikai kiaknázása a magyar 
epigrammaköltészetben is felvillan pl. 
Spiegl Máté korszakos remekművében, 
mely egy hibátlan (ne restellje senki át
számolni!) matematikai műveletsort volt 
képes összehangolni a hexameterrel:

77 520 x 3 =
6x10+232 500.
Édes Gergely külön epigrammasoroza

tot szentelt egy-egy magánhangzó kulti
kus ismétlődésének e „szent” metrum ke
retei között, álljon itt az O magasztalása:

Oh okos, óh nyomorogj, dolgodhoz
fontos okon fogj,

Jót gondolj, jót szólj,
sok gonoszoktól oszolj.

Rájnis József egy fantáziadús kottá
val egyesítette a metrumot, és zeneileg 
fejezte ki egy karrier megsemmisülését. 
Hosszan idézhetnénk a költői elméncsé- 
gek végtelen sorozatát, mely e műfaj élet- 
képességét példázza, és sajnos sikertelen 
epigrammák is akadnak, szép számmal 
éppen nagy romantikus költőink for
gácsai közt. A formáról is ejtsünk szót, 
méghozzá metaforikus szinten: a diszti
chon mint az epigramma tökéletes edé
nye antik eredetű, és mindmáig eleven.

Kazinczy szemében (A disztichon feltalá
lása) a hexameter Apolló nyila, mely az 
Olümposzra repül, a pentameter pedig a 
zengve leszálló nyílvessző. Az epigram
ma ideológiai lényege a célzás és a talá
lat, melynek eszköztára a forma. Az epig- 
ramm című versében Kazinczy viszont 
rácáfol erre: „Szökj, Epigramma, de nem 
mint nyíl, melly czélra fut és öl, / Szökj 
mint csók, mellyet félve lop a szerelem.” 
Szemere Pál a disztichonba egy házasság 
viszontagságait látta bele: bármit szól 
szegény hexameter, arra azonnal rea
gál a „házi doromb” pentameter. Ovidius 
Amor csíny tevéseként írja le a diszti
chon feltalálását: Amor elcsent a hexa
meterből egy lábat, és így keletkezett a 
pentameter. A szerelem és az erotika el
választhatatlan az epigrammától: irodal
munk nagykorúsítása is e műfaj kerete
in belül megy végbe, elég csak példának 
okáért felidézni Janus Pannonius sikam
lós szövegeit Orsolya alvilágjárást kíná
ló „muffjáról”, vagy Pindola mesterkedé
seiről. Janus humorának regiszterkeverő 
zsenialitására álljon itt egy magyarázat
ra szoruló példa:

Lánglelkű Linusom, mondd,
üdvösséges igéddel,

azt hiszed, eltérítsz, bárkit a bűneitől?
Iszkol az ördög -  ilyent magyarázol -

a farcicerétől.
Hát, ha igaz, mért nem farcicerél

kicsi, nagy?
(Csorba Győző)

A vers poénja korántsem az aktus ken
dőzetlen lejegyzése vagy az anális szexre

tett utalásrendszer (ördögűzés, a kísérté
sek kínzó jelenléte, a far és az alvilág to
poszszerű kapcsolata) obszcén humorának 
kiaknázása, hanem nyelvi természetű. 
Linus atya nyilván raccsolt, nem ejtet
te kellőképpen az - r  hangot, ebből kifo
lyólag valahányszor azt a szót harsogta a 
szószékről, hogy praedico (prédikálok), az 
úgy hangzott, mintha azt mondta volna: 
paedico, azaz férfiakat dugok farba.

Természetesen az epigramma rímes 
formákat is kialakított, ebben a mű
fordítás terén különösen Kosztolányi 
Dezső és Faludy György remekeltek. 
Kosztolányi például Martialis egy hí
res versét így domesztikálta: „A félszemű 
Thaist meglátta Quintus / és szeretője 
lett ő. / Thaisnak csak a félszeme hiány
zik. / Quintusnak mind a kettő.” Vagy 
egy másik: „Férjül akar a gazdag Paula. 
/ Irtózatos. Ez a vén skatula. / Nagyon 
öreg. Ha vénebb volna, tán / nem mon
danám...” Az első magyar nyelven fenn
maradt szerelmes vers, egy 1485-ből való 
tolipróba is tulajdonképpen epigramma: 
„Emericus Terek köszön Krisztinának, / 
legyen kenyvebb jonhának. / Száz jó na
pot, két száz jó éjt hozjája.”

Manapság az epigrammát kiszoríta
ni látszik a limerick, mely azonban ko
rántsem olyan széles spektrumú, mint 
ez a parányi térbe rótt, sokfunkciós mű
faj, melyet már alapozó klasszikusai is — 
méltán -  a legnehezebb költői megszóla
lásformák közt tartották számon, holott 
nem kell más hozzá, mint néhány gramm 
epe, némi bors és egy csipetnyi só.
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HELIKON

Nagy Alexandrosz 
felperzseli Perzsiát
Az édenkert, a perzsa város volt a 
barbár, romboló ösztöneink ára. -  
Felprédáit Perszepolisz, van-e nálad 
ősibb szó az intoleranciára?

Európa
Atnó'sz valami másba 
(szabadságba? szabad romlásba?) 
álomfalnak ütó'dó' sértett 
huszadikszázadi kísértet.

BENŐ ATTILA

Ismeretlen középkori költő 
epigrammái ifjú barátjához
Szereplés
Költő', fintorod most is kilóg soraidban, erőltetsz

mozdulatot meg halált, és nem szabod magad, lám, 
holmi világod arányaihoz, kezed lendület rabja; 

eltakar gesztusod fényt, árnyakat mások elől.

CSEKE RÓBERT 
Epigramma
a borban lelt szerelemnek
Esz s szív mélyül a méhben, hisz mindennek az őre 

O, a nemes Derü-hölgy. Édesem ínyemen úgy

csókol, akár Ariadné ajkát Thészeusz vitéz...
-  Légy mint trágár szó: ajkamon ékesülő!

Ó, mért ily kéjt csak múzsák adhatnak? Egy emlék, 
és már oly picivé válik a bacchusi fürt...

Azúr
Nem szabadultam: a város lármájával eláraszt. 

így hagy el pénz és nők -  elhagy már az azúr.

Tantalosz könyörgése
Átkoz apám, Zeusz, és nővéreim a lusta giliszták 

lesznek. Öleld hát őt, szép Niobét, Helikon!

Pyramus halálbeszéde
így esek én porrá: szeretőm többé ölelést nem 

ád. Szétmarcangolt keble: halál-eperág.

Neved elmarad
Mondtad: mint egy apokrif irat, neved elmarad újra, 

nem nevez néven a Könyv, és nem idéz a tudó, 
és amit eddig tehettél önmagad, senki nem vési eszébe.

Márpedig ott ahol még megjelen, él a hiány, 
súlya lesz a kihagyottnak is, háttere a kiemeltnek; 

süllyedező fahajó, fogva nem tarthat a mély.

Szövegek
Régi barátom, a könyveket éled a napjaid csendjén.

Messzi időt lapozó, önmagad elfeledő 
lettél. Olvasol ódon betűt, de benned a Jelet 

érteni nem tudod még, pulzusod néma szavát 
sem veszed észre, a bent íródó szöveg ritmusa, 

az utalás szövevény az, mit betűzni sem tudsz.

KISS NELLI

VARGA BORBÁLA 
Zár
Nem első vagy köztük, de utolsó, nálad a vége.

Legendák s álmok mind eltemetődtek eléd.
Pátoszt s méltóságot hogyha kívánok, elédbe 

kell hogy lépjek, aki gyűlölöd és taposod.

Mondd, minek együtt laknia két embernek a kínnal, 
hogyha egyik mint só csíp és másik a bőr?

Azt felelik, hogy hűség és szeretet köti őket.
Inkább futnának messzire egymástól.

KARÁCSONYI ZSOLT 
Ünnepiek. Születésnapra
1. Joan de Sankt Máj tiszteletére
Szántani jár az idő dús női testeken által,

ott liheg ő a nyomán, szántana Szántai is!

2. Humus Bredixnek
Búsulsz, mert már nincsen elég szép nő körülötted,

hogyha egyéb nem akad: bölcs Ciceród csecserészd!

3. Johannis Orbis Deus vészire

Janus Pannonius sírkövére
Pannon föld rögein holtra fagyott a csoda.

Ismerjük, van ilyen. Kár volna kutatni okát: nincs. 
Gyászoljátok meg, mint ki magáért sír,

s higgyétek: nem a kor, sem az égi hatalmak bűne. 
Véletlen baleset -  emlékezzetek így.

Nagy fa szikáron reccsen, rázza a lírai szélvész, 
Múzsa ha nem közelít, rázd egyedül magadat!

Százegy
Százegy költőt hordoz Várad városa testén.

Jöjj peceparti Pecér! Foltos kiskutya mind!
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NAGY KOPPÁNY ZSOLT
A m e l y b e n  E k l e r  Á g o s t r a  e m l é k e z ü n k

regényrészlet

Aki emlékezik: Nagy Stefi (29): öröm
lány, akihez Ekler Ágost gyakran el
látogatott papírszagú felesége mellől. 
Hetérikusan olvasott. Aranyos és cuki nő, 
a könyvből mindenki szeretné megdugni, 
talán Auréliát kivéve.

Sárgarépa-pucolás közben, sok kunco
gással.

(Állókép: kissé lecsúszott tanga rop
pant formás fenéken, hátulról, kilógó 
címkével)

Szia, szia -  van ugyan egy kis dolgom, 
de szívesen beszélek; kérdezz bátran.

Ágost... hát persze, hogy ismertem. Mi 
van vele? Micsoda? Meghalt? Na hiszen. 
Biztosan öngyilkos lett... mert nem bírta 
tovább a savanyú felesége mellett.

Egyszerűen fel nem foghatom, hogy 
egy nő miért savanyú, mikor örülhetne is 
az életének. Itt vagyok például én: min
dig jó a kedvem, pedig volt egy-két haj
tűkanyar az életemben, amíg idáig ju
tottam. De most már kiegyensúlyozott 
vagyok, és tudom, hogy ha jól beosztom a 
testemet, szép, utazgatós és fényképezge- 
tős öregkor vár rám. Persze, ehhez többet 
kell nyújtanom, mint a kolleginák, mert 
ez a legkeményebb versenyszféra ám, és 
durván megy a licit. Nem elég ma már 
kedvesnek, odaadónak és bevállalósnak 
lenni: az ügyfelek gyakran műveltséget 
is várnak. Hiszen azért jönnek ide, amit 
otthon nem kapnak meg — és ez nem csak 
a gyengédség vagy az anális szex, hanem 
a tudás, az értelmes és földi unalmaktól 
elszakadt dolgokról való beszélgetés ké
pessége.

Jár hozzám egy öreg doki, Karcsi bá
csi, ő adta az ötletet. Szegény, már nem 
nagyon tud mit kezdeni velem, de szereti, 
ha simogatom és beszélek hozzá.

Egyik ilyen simogatós félóránk köz
ben kezdte magyarázni ezt a kurtizán
dolgot. Azt mondta, hogy manapság a 
kurvák csak simán kurvák, és kurvá
nak lenni könnyű; én viszont könnye
dén megkétszerezhetném a forgalmat 
(de az árat mindenképpen), ha a három 
nyílásomon kívül valami egyebet is tud
nék nyújtani a vendégeknek. Úgyhogy el
kezdtük kieszelni, mi legyen az. Én a ha
ját babráltam, ő a puncimat, ez így volt 
megbeszélve. Mondom neki, mert a ked
vébe akartam járni, hogy Karcsi bácsi, 
tudok injekciózni, az nem jó? Olyan dühös 
lett, hogy majdnem elvert a serpenyővel, 
azt mondta, a buta nőket ezzel szokta el
intézni. Tehát csendben tovább töpreng
tünk. Hirtelen azt mondja:

-  Stefiké, aranyoskám, tud maga ze
nélni? Képzelje, milyen jól mutatna a hir
detésekben: utána citerázok... vagy lan
tot pengetek. Én bizony azon nyomban 
felhívnám!

-  Áhh, Karcsi bácsi, nem tudok, és már 
túl öreg is vagyok ahhoz, hogy bármilyen 
hangszeren megtanuljak játszani.

Úgyhogy ezt elvetettük, és újra törni 
kezdtük a buksinkat. Végül így szólt:

-  Akkor nem marad más, csak az olva
sás. Az ugyan nem olyan látványos, mint 
a zenélés, de magácska mégis elegendő 
összezagyvált bölcsességet szedhet össze 
a könyvekből ahhoz, hogy szavai kampó
jával bármilyen csevegési téma bőrének 
felső rétegébe, na persze csak felszínesen, 
de bele tudjon kapaszkodni.

Gondoltam, ez aztán egy okos ember, 
és repestem az örömtől, amikor felaján
lotta, hogy majd ő ellát könyvekkel: er
re fel következő alkalommal hozott há
rom anatómia-atlaszt. Mondtam neki, 
hogy ezt nagyjából tudom, úgyhogy hoz
zon egyebet. Dohogott, de hozott, és azó
ta olvasok.

Remek móka, és azt élvezem a legjob
ban, hogy a könyvekben egy csomó hely
zetre kitűnő leírást találok. Van pél
dául egy pasi, elég gyakran jön, aki, 
mint mondja, csak egy kis gyöngédség
re vágyik. Ehhez képest azt akarja, hogy 
leszopjam, de utána olyan nehezen fi
zet, mintha a bőre alól kéne előszednie a 
pénzt. Márpedig onnan kell, mert még a 
bőre alatt is pénz van. Fáj neki minden 
egyes letett bankó, és közben úgy pa
naszkodik, hogy engem a düh majd szét
vet. Néhányszor már el is sírta magát -  
persze szigorúan csak a szex után —, hogy 
milyen rosszul megy az üzlet, én meg itt 
követelőzöm, és azt is a szememre hány
ta, hogy az általános gazdasági válság el
lenére drágítani merészeltem. Erre fel
olvastam neki a következőt... az a címe, 
hogy Petale válasza. Ez a Petale egy ilyen 
hozzám hasonló lány volt, de az egészet 
egy pasi írta, valami görög pofa, na vár
jál, mert nem olyan könnyű ám kimonda
ni, Al-kiph-ron... (kezét a nadrágjába tör
li, lassan betűzve olvas):

„Jó is volna, ha könnyekkel ki lehetne 
elégíteni a hetéra igényeit! Hiszen akkor 
fényesen élhetnék, mert könnyet aztán 
bőségesen kapok tőled. De nekem most 
arany kell, ruha, ékszer, cselédség! Ez az 
egyetlen módja megélhetésemnek. Nincs 
nekem Myrrhinusban ősi birtokom, sem 
ezüstbányám, csak a keresetem, és az os
toba szerelmeseknek keservesen megszol
gált ajándékai!

Veled már egy éve ta rt a viszonyom, és 
csak nyomorgok, a hajam gubancos, hi
szen azóta sem volt részem illatszerben!

- M  tó-ftl tó-fel tó-fel tó-fel tó-fel tó-fel tó-fel

Úgy éljek, hogy barátnőim előtt szégyel
lem már ócska és foszladozó tarantoni ru
háimat. (Nem tudod, milyen lehet ez a ta
rantoni? Nem? Senki sem tudja. Meg kell 
néznem a guglin.) Hát azt hiszed, hogy 
megélek abból, ha folyton melletted kuk
solok? Ha nincs valaki, aki eltart, én bi
zony éhen halok. De te csak sírdogálsz! 
No majd abbahagyod! Csodálkozom raj
tad: a könnyeid sem tudnak meggyőzni. 
Ó, úrasszonyom, Aphrodite!

Te ember, azt mondod, hogy szeretsz. 
Azt akarod, hogy a szeretőd testestül- 
lelkestül odaadja magát neked, hiszen 
nem tudsz élni nélküle! Hogy is van ez? 
Hát nincsenek otthon serlegeid, nincse
nek anyádnak aranyedényei, nincse
nek apádnak kamatozó kölcsönügyletei? 
Philotis a boldog: jóságos szemmel tekin
tettek rá a Charisok! Pompás szeretője 
van: Menekleides! Naponta meglepi vala
mivel! Ez többet ér, mint a siránkozás. 0, 
én szerencsétlen! Az én szeretőm inkább 
siratóasszony: koszorúkat küldöz nekem 
meg rózsákat, mint valami fiatal halott
nak, és azt hajtogatja, hogy egész éjjel 
sír. Ha hozol valamit, gyere siránkozás 
nélkül. Máskülönben csak magadat gyöt
rőd, nem engem!”

A pasas végighallgatta, elszégyell- 
te magát és attól kezdve nem siránko
zik, ha fizetni kell. Úgyhogy megvan a 
gyakorlati haszon is: amióta könyveket 
olvasok, könnyebben keresek pénzt, a r
ról nem is beszélve, hogy két ügyfél kö
zött elég nehéz mással kitölteni az időt. 
Ha tévézni kezdek, biztos, hogy pont a 
legérdekesebb résznél érkezik valaki: 
ilyenkor aztán bosszankodhatom, ami
ért nem láttam a műsor végét, és leshe
tem az újságot, hogy mikor adják újra. 
Tehát olvasok inkább. Hogy miket? Az 
elején csak azt olvastam, amit Karcsi 
bácsi hozott, de azóta mindent, ami a 
kezembe kerül. Nem vagyok túl válo
gatós, gondolom, ez szakmai ártalom. 
Járok a könyvtárba is, sok kolleginához 
hasonlóan -  mit gondolsz, mitől van ott 
annyi széplány?

De te tulajdonképpen azért jöttél, 
hogy Ágostról érdeklődj, ugye szívem?

Micsoda? Hahaha! Ne haragudj, kis 
pockom, de képtelen volnék megtenni. 
Inkább mesélek.

Pedig sajnos be kell érned ennyivel. 
Jaj, istenem, ti férfiak, mind egyformák 
vagytok. Amíg nem kerültök olyan hely
zetbe, hogy a fejünket hátulról elkaphas
sátok, a hajunkba markolhassatok, és a 
mélytorkot gyakoroltassátok velünk, ad
dig kisasszony így, meg kisasszony úgy, 
meg kisasszony kérem. Van virág ezer
szám, bájmosoly, napi háromszori zuha
nyozás, borotválkozás reggel és este, meg 
Hölgyeknek a belépés ingyenes, hölgyek
nek, na persze. Utána... Utána viszont 
semmi.

Nem, sajnos nem tehetem, a néni nem 
tudna téged szeretni, mert ahhoz túlsá
gosan is viccesen nézel ki. Ne haragudj. 
Hűha, most látom, hogy menned kell, 
mert jönnek hozzám. Talizzunk jövő hét
en, és akkor majd mesélek Ágostról is, jó? 
Na, tessék egy puszi, és szia.
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R A R E ?  M O L D O V A N

A t r i lo b i t á k  ostrom a
Tegnap éjszaka kezdődött. 

Megéreztem, kimentem a kapuba, hogy 
lássam. A túloldalon két taxi lehúzott 
a járda mellé. Két óra ötven perc volt, 
és estek. Az egyik taxisofó'r kiugrott 
az autóból, és behúzódott a közjegyzői 
hivatal árkádja alá. Rágyújtott, majd

dühös pillantást vetett rám, m intha 
én lettem volna a hibás. A másik be
lülről rátenyerelt a szélvédőre, mint 
amikor jégeső esik, arcát elfordítot
ta, ha netán betörne az üveg. Vártam. 
Végül a második sofőr kiszállt az au
tóból, a csomagtartóhoz ugrott, kivett 
egy takarót és a járm űre dobta. Egy 
ideig úgy tűnt, a héjak nem érnek hoz
zá, m intha a düh erőteret, pajzsot al
kotott volna körülötte, ám aztán az 
egyik kurtán  csattant a feje fölé emelt 
kezén, majd egy másik a vállán, végül 
nyögve az első mellé húzódott. A kol
léga élvezettel figyelte, aztán odanyúj
tott neki egy cigarettát és az öngyúj
tóját. Mindketten felém pillantottak, 
intettem  nekik. Sajnálkozó és együtt
érző jeleket váltottunk. Én tudtam. 
Éreztem, mondom, hogy ránk  szakad
nak a kambriumi lövedékek, találom
ra zuhogtak a cserepekre és lám pates
tekre, kemény kokonokként csattantak 
a tévéantennák karóin, gellert kaptak 
a drótokon, mint valami légtornászok, 
flikflakoltak, míg végül becsapódtak, 
dirr-durr-bumm, ahova éppen.

Zuhogott a trilobiták kilenc rend
je, a többszörösen ízelt, primitív 
Paedeumiasok és Fallotaspisok, az 
aprócska Agnostusok, mint glabellá-

ris lebenyek függönye, és a Lichidae 
családok, az impozáns A rctinurus és 
a félelmetes Kettneraspis, aládübö
rögve a cserepeken, az áramvonalas 
Paedeumiasok szabadesésben, tüskés 
széleikre esve, és a hétszáz szaruhár- 
tyás, schizochroális szemű, hosszúkás 
Reedopsok. A Neoasaphusok szarvacs
kái szikráztak az aszfalton. A házak
ban kigyulladtak a fények, arcok je 
lentek meg az ablakokban. Érdekes 
lesz holnap sétálni egyet, gondoltam, 
ahogy felhangzottak a mentők és tűz
oltóautók szirénái a dobogás, pat
togás, kopogás, üvegcserepek, régi 
házak tetőtörmeléke, vízelvezető á r
kok dübörgése közepette, melyek tel
tek, gyorsabban, lassabban. Egy séta 
a kislánnyal, egy mese kövületekkel 
és kövületekről, tenyere megizzad az 
enyémben, ide-oda rángat, a magnóli- 
ás park, majd a múzeum felé, mögöt
te a rak tárakkal, a falakon levő graf- 
fitiket kilyuggatták a százmillió éves 
golyóbisok. Ültem a sötétben, az ágya 
mellett, és imádkoztam, hogy amikor 
majd másnap hazaérünk, belépünk az 
ajtón, későn, túl későn, halljuk a két
ségbeesett kiáltást, Hol voltatok? Hol 
voltatok? Tudod, mennyit telefonáltam, 
és... És én ne halljam meg, és kitépjem 
a kislányt a karok közül, melyek ráz
zák, mint egy ruhát.

Én is rángattam  egy kicsit, miután 
olvastam valamennyit egy pádon, kiál
tásai percenként megzavartak, Nézd! 
Nézd! Nézd már, na! Igen, igen, érkez
tek válaszaim egy-egy befejezett mon
dat után, míg egyre sürgetőbb kérdései, 
a kabátrángatás, a Hát ez mi? És ez? És

ez? görgeteggé váltak a térdemen, ki
ömlöttek a kabátzsebből és a kapucni
ból, egy sor Harpes és Euharpes, a kö
zép-kambriumból érkezett Damesella 
és hullámos tövisű Miraspis. Kis halot
tak  sora a pádon, talán megkövült tojá

sokkal a fejrészükben. A lábainknál fél
körben rendeződő csendes publikum, a 
tökéletes Ampyx trinucleoida, mint egy 
nászutasoknak készült űrhajó, a nagy
darab Hemirhodon, hétevezős bárka, És 
ez még szebb, ezt megtartom, jó?, Igen, 
igen, Ezt odaadom Juli néninek, szerin
ted tetszeni fog neki, miiii? Nézz már ide. 
Tekintetem elmozdult a... mit is vettem 
ki a táskából... ja, igen, egy vékonyka és 
oda nem illő románcot..., az ujjaira sik
lott, melyek a Pandaspinapyga mutica 
kandiscukor testén húzódó farokszelvé
nyek intarziáit követték. Betértünk a 
kávézóba, álltuk a pincérnő ellenséges 
pillantását, Mit kér, kávét, nem is volt 
kérdés, aztán kedvesen a kislányhoz 
fordult, Kérsz szörpöt, drága?... Kért, 
egy Parodoxidest forgatott a kezében. A 
kávézóban, írók és a gyerek társaságá
ban, rácsodálkoztam és karakterológiai 
megjegyzéseket tettem a megdöbbent 
csavargókra, kezük tele trilobitával, va
jon mennyit érhetnek, egy kisöreg ra
fiazsákba gyűjtötte őket, pedánsan vá
logatott a köztisztaságiak által a falak 
mellé tolt halmokból.

Maia időnként kiment, felkapott 
egyet-egyet, visszajött velük. Dobd 
el, szóltam rá, tenyeremmel legyezve 
a cigarettafüstöt, ő pedig nézett rám 
odalentről, és így szólt, Miért, megbe- 
tegszek? Aztán felsorakoztatta a kö
vületeket a párkányon. A pincérnő 
egy ideig figyelte a bárszékről, aztán 
megszólalt, csak úgy, a semmibe, Ne 
hagyják ott. Kotorásztam a hátizsák
ban, egy szebb példány után kutatva. 
De csupán az utolsók egyike akadt a 
kezembe, ez ta lán  lá tta  nemzetségé
nek végét, egy repedt, nyomorúságos 
Pseudophillipsia. Felajánlottam a pin
cémének, mondtam is mellé valamit. 
Adhatom a számlát, válaszolta.

Ha rajtam  múlik, elérkezett volna a

gyanús pillanat, amikor áttérünk a ká
véról a meleg sörre, de nem, én hallot
tam a hangot, amit hallani akartam , 
így hát felcihelődtünk és elindultunk, 
a pincérnő hangja mögöttünk vibrált, 
amint nézte, hogy távozunk a földtör
ténet legnagyobb kipusztulásának rom
jai között. Drága, kérlek vedd el őket on
nan, jó, mire a kislány sarkon fordult, a 
kezemet fogva, és válaszolt, De hát ma
gának ajándékozom őket. A karjaimba 
vettem, felültettem a vállamra, és sza
ladni kezdtünk, ő boldogan kiáltozott, 
szaladtunk hazafelé..

SZÁNTAI JÁNOS fordítása

Rare§ M oldovan
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PETRES LÁSZLÓ

Az utoló boszorkány krónikása
Cseteltél már angyallal? Találkoztál 

már angyallal, akinek be nem állt a szá
ja? Felajánlotta lelkét cserébe halandó 
testedért? Ha válaszod igenló', az emléke
idben éló' alakot összehasonlíthatod Alina 
Nelega könyvének angyalával. Ha nem, 
ha a felsoroltak nem estek meg veled, ak
kor Az utolsó boszork@nyt elolvasva akár 
meg is történhetnek. A másikkal való ta
lálkozás, legyen az akár egy angyal, ma
radandó élménnyé válhat. Úgy elmesélni 
ezt, hogy a hallgató is teljesen átélje, leg
alább olyan intenzív lehet, mint maga az 
elmesélt esemény.

Alina Nelega ennek az intenzitás
nak az elérésére törekszik Az utol
só boszork@ny című szövegében. A 
törekszik szót nem elmarasztalóan 
használom, inkább a ’sok mindent 
megtesz annak érdekében, hogy egy 
állapotot létrehozzon és működtes
sen’ értelemben. Azért csak törek
szik, mert megtett gesztusai azon is 
múlnak, akinek mesél, aki olvassa, 
aki hallgatja. Ezért is tartom meg- 
feleló'bbnek a szöveg szót, a regény 
megjelölés korlátozó volna. És itt 
hirtelen bonyolulttá válik a kezdeti, 
inkább érdekes helyzet: ha a szer
ző előbb vázolt ügyködését vennénk 
szemügyre, akkor a szövegszerke
zettel, a konstrukciós technikákkal 
kellene szembenézni, továbbá tisz
tázni kellene azt, hogy milyen vi
szonyban áll a szöveg a címmel, és 
nem utolsósorban azt is, hogy meny
nyiben lehetek olvasója, ha már elő
zőleg hallgatója voltam egy törté
netnek. Nos, egy -  maradjunk most 
annyiban, hogy -  mesei szám, a há
rom mankójára támaszkodva indul
junk el, választ találni kérdéseink
re.

Az utolsó boszork@ny című szö
veg, amely románul 2001-ben je
lent meg a Paralela 45 kiadónál, két 
nagy részből áll. Mindkét részt egy- 
egy Laurie Anderson-idézet vezeti 
be. Az első részben egy angel nick- 
name-es angyal szövegel. Nem el-beszél 
valamit, bemutat, hanem szövegel, tracs- 
csol. És ha már ezt teszi, akkor valaki fe
lé fordulva, valakinek teszi. Valakinek, 
aki hallgatja. Ugorjunk előre, és mond
juk azt, hogy egy dramaturgiai megoldás 
logikus következménye ez a helyzet. Kell 
egy viszonyítási pont, amihez képest va
laki körvonalazható, képes cselekedni.

Az angyal angel anamnesis destru- 
do nevű betegségben szenved. A kvázi 
freudi fogalmat az „önromboló impulzus 
energiájának kor előz ményei”-ként lehet
ne fordítani, vagy csak egyszerűen úgy, 
hogy romboló feledés. Angel azt mond
ja erre, hogy nem bír a jelenben élni. A 
betegsége okán is kívánkozik az embe
rek közé. Egy testbe, amelyben nyugod
tan tudna feledni, emlékezni. Netezni is 
ezért netezik: keres egy lelket, akivel cse-
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rélhetne. Csetpartnerei griff, egy prágai 
lány, sztriptíztáncos, és mellesleg diák a 
ruházati marketing szakon. Csetelni pe
dig a műsorszámok közötti szünetekben, 
a munkahelyétől egyfalnyi távolságra lé
vő internet-caféban szokott, kedvezmé
nyes diákbérlettel. Ráveszi angelt, hogy 
vigyen el egy levelet a bossnak, amely
ben kifejti, hogy az Ige igazi vírusként 
egy új programot hozott létre, egy új vi
lágot, a Teremtő szükségképpen magára 
maradt, és ezt illő volna most már beis
mernie. Annak ellenére vállalja el ezt an

gel, hogy a főnököt megközelíteni szinte 
lehetetlen. A lehetetlenül merev bürok
rácia miatt -  természetesen. Moonlight, 
vagyis egy másik történetben Mátéi diák 
valamelyik rendező szakon Romániában 
és egy repertoárszínház ügyfélszolgá
lati irodájában gyakorlatozik; Cristian 
Neumann rendezőasszisztense A zarán
dok barlangja című előadásban. Az elő
adás kapcsán mindenképp szólni kell 
Laurie Andersonról, akinek az 1986- 
os Home of the Brave című multimédi
ás előadás-performansza előképe lehe
tett Cristian Neumann előadásának. Az 
1989-ben megjelent Strange Angels és 
az 1994-es Bright Red albumainak szö
vegvilága mindenképp hatott Nelegára, 
ahogy William S. Burroughs gondolatai
-  Language Is a Virus from Outer Space
-  is. Laurie Anderson és az általa meg

idézett 70-80-as évtizedek popművésze
tének világa érezhetően Nelega egyik ih
letforrása.

A szövegben még feltűnik julieta, ex- 
calibur, Louise Rif reá, S. A Tawn, W. O. 
Tawn, ez utóbbi három szoros családi kö
telékben, aztán Sidi R. Tha, és némi meg
lepetésre Szt. Alin is.

A második rész Martina Boros 
Neumann naplóját tartalmazza. Martina 
újságírónő és Cristian Neumann, a már 
említett rendező és Vinicius Boro§ liberá
lis irányultságú politikus, ügyvéd húga. 
Martina egyik megjegyzéséből tudunk 
két állandó kísérőjéről, a jó és a rossz an
gyalról. Az angyalhoz hasonlóan ő is az 
anamnesis destrudo nevű betegségben 

szenved. Esetében fordított a beteg
ség folyamata, mindinkább a fele
désbe kívánkozik, miközben a jelen 
személyes és történeti meghatáro
zottságának a foglya. Martina érzé
keny, labilis idegzetű nő, szenvedé
lyesen érdekli családjának múltja, 
és a bátyjai révén bejárása van a 
jelen kulturális-politikai vagy kul
turális és politikai érdekszövet
ségeinek és ellenségeskedései
nek történéseibe. Egyik dédapjuk 
Vásárhely hóhéra volt és Báthorytól 
kapott nemességet szolgálataiért.

A város színterét a vár és az 
1239. augusztus 16-án alapított 
ferences kolostor, ma református 
templom, a dominikánus kolostor 
és a katakombáira ráépített, a le- 
züllés és felszámolás felé tartó vá
rosi színház, a családi ház, a hóhér 
háza -  ahonnan titkos alagutak ve
zetnek az előbbi helyszínekhez -  
határozzák meg. Nem feledkezhe
tünk meg a városi irodalmi újság, 
a Vremea szerkesztőségéről sem, 
ahová Martina barátnője, Mimi ré
vén nyerünk bepillantást, és ahon
nan szintén titkos „utak” vezetnek 
az előbb említett történelmi he
lyekhez. Két történet, két történe
lem: az egyik a ferencesekhez, do
monkosokhoz, reformátusokhoz és 
Báthoryhoz vezet, a jelenben pe
dig, a „gulyásssal egynyelvű egyé
nekhez”, a másik pedig a „balka- 

nizmust fáradt erdélyi enerváltsággal, 
önelégültséggel és prosztósággal” vegyí
tő gyarmatosítóké. Ez az Alina Nelega 
által berendezett tér. Ismerős és mégse. 
Identitásokról vagy inkább identitáskép- 
ző elemek puzzle-szerű elrendezéséről, és 
azokban megképződő titokzatos erőkről 
van szó. Erőkről, amelyek személyiséget 
formálnak, konfliktusokat generálnak. 
Hiszen valamivel magyarázni kell egy 
háromnyelvű, titokzatosnak tűnő csalá
di identitás problémáit. Miért használja 
mindegyik testvér másként a családi ne
vet, miért kötelezi el a család háromfe
lé magát? Lehetne ez a könyv egyik ol
vasata.

A város helyszínei: a labirintusszerű 
alagutak, járatok, katakombák, a felszín 
omladozó, átépülő, történelmi jelentősé
gű, kötődésű építményei, és a „heaven-
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bó'l” az angyal által felülről szemlélt vá
roskép. A város ideje a pontosan nem 
körvonalazott múlttól (1239, Báthory) a 
közelmúlt impériumváltása a jelen de
mokratikus berendezkedésén, és a pon
tosan nem körvonalazott jövőig ta rt (lásd 
Vinicius Boro§ későbbi karrierje). Ez a 
hármasság határozza meg a szöveg, a cse
lekvések egyik tér-idő szerkezetét, hátte
rét. És nem járunk messze, ha a múlt-je- 
len-jövőt átlátni képes Teremtőre vagy 
épp Szent Ágostonra gondolunk. Mely fi
gurák eszmerendszerükkel, látásmódjuk
kal együtt beépülnek vagy beidézó'dnek a 
szövegbe. És ezzel el is érkeztünk Nelega 
szövegének egyik kockázatos és bravú
ros kísérletéig: olyan eszmerendszerek
kel, irodalmi, filozófiai, teológiai, törté
nelmi, fizika- és matematikatudományi 
fogalmakkal, utalásokkal zsúfolja tele 
írását és működtetve is azokat, amelyek 
újra- és újrastrukturálják a szöveget, 
mozgásban tartják azt. A szöveg még
sem lesz túlterhelt, okoskodó, fárasztó ol
vasmány. Nelega ügyesen lavíroz a túlbe- 
széltség és a sekélyesség között. Számos 
utalásnak végére járhatnánk, de számot- 
tevőleg nem igazítana el a szövegben. 
Legföljebb az a benyomásunk alakulhat 
ki, hogy a világ (lásd fentebb, tér-idő hár
masság) egy nagyon bonyolult összefüg
gésrendszer, és sokféleképpen struktu
rálható annak függvényében, hogy épp 
milyen eszmei vagy hatalmi pozíciót fog
lalunk el. Mi több, ez a világ távol került 
a Teremtő és a Teremtés kezdeti egyér
telműségétől. Erre a szerkezetre építi rá 
Nelega a szövegelő angyal figuráját és az 
emlékező Martina személyét. Azonban ez 
az építkezés is nagyon furmányosan van 
megoldva. Az egyik elsődleges problémát 
az jelenti, hogy a vázolt szerkezeti megol
dás miatt nagyon nehéz egy kiemelt ér
telmezői pozíciót találni. Itt kerül konf
liktusba a hallgató, néző az olvasóval. És 
ezért kell az előbbi számára engedményt 
tennünk.

Vagyis kezdjük az elején: a szöveg el
ső 14 oldala, angel szövegelése elsőre 
meglepő és lehengerlő, lendületes kez
dés. Feltűnik a szövegben többek kö
zött Martina és az ő rossz és jó angyala, 
Wotan a német mitológiából, Gilgames 
mint kötögető angyal, griff, moon
light csetpartnerei. Aztán van itt még 
Amerikát fikázó szöveg, vélemény az 
őszinteségről, az igazságról és az alakos
kodásról, és természetesen a színházról, 
a készülő Zarándok barlangja című elő
adásról a domonkos kolostor kriptájában, 
a jövőről mint az élet megélésének tér
idejéről, elméleti fizikáról és Lukasiewicz 
logikájáról, új pszeudorongol nevű, maxi
málisan biassed stílusú regényíró-tech
nikájáról, Romániáról mint a történelem 
keresztútján fekvő országról, az angya
lok szaporodásáról, Szent Ágoston lélek- 
modelljéról, amit három angyal szemé
lyesít meg, valamint az elszalasztott és 
a megélt pillanatról, no és nem utolsó
sorban egy látványról és egy időpontról. 
Ez utóbbi két elem, az ezeket tartalm a
zó fél oldal, ha úgy akarom, akár egyik

kiindulópontja is lehet a szöveg olvasásá
nak. Ugyanis ez a fél oldal a szöveg ele
jéről és végéről, keretként adja magát. 
Két ablakszemen illusztrációk: az egyi
ken fekete-fehér képek, Brecht, két lap 
az anatómiai atlaszból, koponyába éke
lődő tű, rózsaszirmok és egy teljes csont
váz, közöttük vásári fotón egy angyalka. 
A másik ablakszemen színes nyomtat
ványok, Albrecht Dürer sötét önarcképe 
akácfavirággal, egy levélrészlet Angelius 
Silesiusról, egy prágai villamosjegy. Az 
ablakszemek között a fogantyún egy 200 
éves zsebóra lóg, ami a szöveg kezdetén 
2 óra 23 percet és 57 másodpercet mutat, 
hogy a végére 211 órát 3923 percet és 157 
másodpercet mutasson, pontosan. Hogy a 
mutatók „egy másodpercnyi idő múltával 
tovább lendüljenek”. Akár ezekből a lát
vány- és temporális elemekből is felépít
hető a szöveg egyik vonatkozásrendszere. 
Az, hogy a tekintet oda tér vissza, ahon
nan az elején kiindult, nemcsak egyfaj
ta körkörösségre utal, hanem a szcenika 
változatlanságára, ami lehet időnkívü- 
liség is. Az eltelt időintervallum a meg
adott végértékek szerint jelent egy egy
ségnyi időt. A szöveg, a történések idejét, 
a megélés idejét, ami -  épp a végpon
tok rögzítettsége okán is -  csak egy tá- 
gabb intervallumnak lehet a része. Nincs 
kezdő- vagy végpont. Minden, legalábbis 
minden, amiről ebben a szövegben szó 
van, valaminek a folytatása, folyamat, 
amit így a szöveghez társítható alanyok 
-  Marina, angel, olvasó — nem láthatnak 
át. Nincs mindentudó szerző, totalizáló 
olvasat. Ez a kijelentés is ezért csak mód
szertani lehet. Ami van, ami lehet, az egy 
intenzív jelenlét megteremtése a szöveg
ben, illetve annak átélése.

A szöveg mindkét nagy egysége -  az 
angyal szövegelése, Martina naplója — a 
személyes fókuszpontot tágítva egyre na
gyobb szeletet fog be, így kerül aprólékos 
bemutatásra az első részben: Vásárhely, 
egy londoni söröző, Prága egyik lakóhá
za, a Boros Neumann család, az internet 
és a felhasználók világa és a színház az 
utolsó darabbal, amit annak intézményes 
keretében játszanak. A második részben 
a napló, a személyiség állandói után ku
tatva, nemcsak a közvetlen környeze
tét, a romladozó hóhér ősi házát mutat
ja be, de egy szótár megszerkesztésig is 
eljut, amiben azokat a szavakat határoz
za meg, amelyek ennek a világnak, vilá
gának kitüntetett pontjait képezhetik. 
Mindkettő egy táguló világot mutat fel 
anélkül, hogy a határait is kijelölné. Erre 
a világra épül rá a számítógépes, netezős 
szótár, metaforika, a maszkok és hordo
zójuk révén megelevenedő színház világa, 
és kiemelten a beszédregiszterek sokszí
nűsége, amit Nelega a szövegben megszó
laltat. Úgy tűnik, hogy szükségképpen 
csak elveszni lehet ebben a szövegvi
lágban, azonban épp ez késztetett arra, 
hogy a három beszélőn -  Martina, a jó és 
a rossz angyal -  és a két szövegegységen 
keresztül arra az egy lehetséges kiindu
lópontra legyek kíváncsi, amire a törté
nések láncolata visszavezethető. Nem egy

végső nyugvópontot keresek, hanem azt 
a pillanatnyi állapotot, időleges személyi
ségszerkezetet, amiből aztán tovább le
het indulni a további szétaprózódás irá
nyába: a szűkebb család, a három testvér 
által kapcsolatba hozható világszeletek, 
a város térbeli és időbeli tagoltsága stb. 
A személy úgy jelenik meg előttünk, mint 
egy összetett rendszer kiindulópontja. A 
személyiség a kulturális-történelmi-szo- 
ciológiai folyamatok meghatározottja. 
Ezt a kölcsönös meghatározottságot mu
tatja meg a szöveg, de nem időbeli kifutá
sában, hanem pillanatnyiságában. Ezért 
nem nevezem angelt vagy Martinát sze
replőnek. Jelenidejűségük a fontos. Az a 
jelenidejűség, amely a hallgatóban meg
képződik, aki így reflektáltan lesz a szö
veg olvasója. Kétségtelen, hogy ez a -  leg
inkább a színpadi jelenléthez hasonlító 
-  állapot megképzése a színházi kellé
kek és helyzet hiányában roppant nehéz 
feladat. A közvetlen, érzékelhető kapcso
lat nélkül a beszélő egy dologra hagyat
kozhat: a nyelvre. Ezt a közvetlenséget 
Nelega az élőbeszéd és a napló szemé
lyességével éri el. Jó dramaturgként tud
ja, hogy a karakter, akárcsak a színpa
di fény, csak valamivel való viszonyban 
körvonalazódik: egy másik, egy meg
idézett szereplő, a nézőtér sötétje. Alina 
Nelega ennek a helyzetnek a metaforiká- 
ját is igen következetesen bontja le: a te
remtő és teremtett világ, a szerző és da
rabja, beszélő és beszéde, mind egyfajta 
viszonyt, és így viszonyítási pontot képez
nek le. Angel, Martina nyelve rugalmas 
és képlékeny, annak függvényében, hogy 
a megidézett helyzetben mi az, amit leg
inkább jellemez. Sokszor él beszélt nyelvi 
fordulatokkal, és ennek széles regisztere
ivel, az alpáritól a kifinomultig, a locso
gótói a szűkszavúig, használja és kihasz
nálja azt a színházi közhelyet, hogy a 
nyelvhasználat jellemez. Nelega így jele
níti meg a többi szereplőt Martina nyelv- 
használatában.

Ha fentebb arra a következtetésre ju
tottam, hogy a szövegvilágok origója
ként a személy és a személyiség áll, ak
kor itt azt kell mondanom, hogy a nyelvi 
világok kiindulópontja az, amihez a nyelv 
és használata elsősorban köthető, vagyis 
Alina Nelega. Úgy bontja le a hagyomá
nyos regényszerkezetet, hogy azt csem
pészi vissza, amit a modernitás utáni re
gény kiiktatni igyekezett: a szerzőt, az 
alanyiságot. Úgy vélem, hogy egy nagyon 
egyszerű felismerés áll e cselekedett mö
gött: az élet pillanatait csak az alany tud
ja meg- vagy nem megélni. Hogy ezt a 
jelen-létet, színen-létet nárcisztikus haj
lamként értelmezzük, felfogható abbé
li félelmünknek is, hogy mi, én, hallgató, 
olvasó nem vagyok képes erre. A szöveg, 
a szövegelő felénk fordulása ebben lehet 
segítségünkre. Rajtunk múlik, hogy mi 
oda tudunk-e fordulni.

A lina Nelega: A z u tolsó  bo- 
szork@ ny. L’H arm attan Kiadó, 
J ó zse f A ttila  Kör, 2007. F ordította  
K irály H ajnal.
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SZŐ C S ISTV Á N

Még egy épületes jegyzet
Stíltörténet és szakfintorgatás

A hold a barna éjben 
A torony sárgaszín hegyében 
Ült, mint a pont az i-n.

(Musset -  TÁ f.)

Máris figyelmeztetést kell az értelmes 
bevezető helyett ideírnom: a cím harma
dik szavának első tagja szak, szándéko
san az, és nem javítandó szagra. Azért 
szükségeltetik ezt tennem, mert a mai 
számítógépen szedők és szerkesztőnők 
egyre gyakrabban folyamodnak, talán 
egy új középkor reményében, a hajdani 
kódexmásoló tudákos barátok és szerze
tesnők módszeréhez: beékelnek. (Lásd in- 
tercallatio). El akarják sütni azt a keve
set is, amit tudnak. Például Özséb atya, 
amikor a szövegben odaér, hogy Silvester 
pápa, közbeékeli: „az magyarok Sylvester 
estéjének az bőved-est nevet is adták volt”; 
páter Anselmus már odaírja azt is: „más
ként bélved estéje”. Sorror Chrysostoma, 
az aranyínyű apátsági konyha-főnöknő 
a saját példányában hosszabb magyará
zattal él: „Sylvester pápa azt rendelte a 
magyaroknak, hogy az év utolsó napján 
bélvedet, másként bélvadat, helyes kiej
téssel: vadas bélszínt vegyenek maguk
hoz”. És ez így ment évszázadokon, sőt 
évezredeken át, és végül is a mai német 
tudósoknak élesen fel kell szisszenni
ük: zavaros az egész történelem, a mito
lógia és a tankönyvirodalom, mert Nagy 
Károly talán nem is élt, vagy ha igen, ak
kor nem úgy hívták, és a nagyszülei sem 
léteztek.

Én magam is sokat szenvedtem életem 
és működésem során az ilyen tudós kiiga
zításoktól, elmondhatom, mint a bibliai 
zsoltárszerző Dávid király egy nevezetes 
kiadásban:1 „sokat háborgattak engem a 
nyomdászok”. Ha majd lesz még egyszer 
szilveszteri szám vagy április elsejei, el is 
mesélem. Annyira, hogy el is határoztam, 
nem kommunikálok többet senkivel, szó
ban sem nagyon, de írásban végleg nem. 
Csakis egy feltétellel: ha írásaimat nem 
javítgatják többet ki, többet ki; hagyjuk 
meg mindenkinek a saját hibáját. Cuique 
suum. A chacun le sien.

*
Azért kénytelen vagyok egyelőre még 

folytatni, mert úgy látom, legutóbbi, e 
lapban közölt írásomnak már a címét 
sem fogta senki: Megújulás -  viaszérés
ben... Ugyanis a közelmúltban egy hosz- 
szabb cikksorozatom felcíme ez volt: A 
spanyolviasz történetéből. Ez alkalommal 
is a viasz alatt spanyolviasz értendő, amit 
megannyi szemfüles műkedvelő nyomán 
most már a hivatásosok is kezdenek fel
fedezni: vagyis, hogy az egész őstörténet 
nem is úgy volt, ahogy írják, a miénk se, 
a másé se, ám nem kell azért kétségbees
ni, mert mindig akadnak olyanok, akik
nek a szeme éppen azon akad meg, ami 
a lényeges; észreveszik a paradicsom
mártásban a kilőtt töltényhüvelyeket. 
Egy olvasó már meg is kérdezte: ha azt 
írom Petrik Istvánról, hogy „ismeretlen”
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történész, avagy régész, honnét tudom, 
hogy „régi, tekintélyes”? Hát onnét, hogy 
ő maga írja: amikor a hatvanas években 
a Szovjetben diákoskodott... És hogy te
kintélyes? Azt onnét, hogy egy időben sa
ját állítása szerint jobb orosz tudósok is 
odaengedték az ásatási árok szélére... 
Például, amikor koporsós hun temetkezé
sekre bukkantak. Stb.

Szóval, előbbi cikkemben az amatö- 
rizmus és a professzionalizmus látszóla
gos szembenállásáról értekeztem, egyes 
tudományágak területén. És most azért 
kellett már a mottóban egy tornyot emle
getnem, mert különösen az ÉPÍTÉSZETI

Mozaik a marosvásárhelyi Kultúrpalota homlokzatán

ÖRÖKSÉG terén észlelhető, hogy a szak
értők vadabbakat mondanak, mint a tel
jesen tájékozatlan nagyközönségbeliek.

Itt van például a kolozsvári Szent Mi- 
hály-templom csodálatos szépségű neogó
tikus tornya, amit, az előző elpusztultak 
vagy lebontottak helyén a XIX. század 
dereka felé emeltek, hogy maiasan szól
junk, Kolozsvár „alapvetően imídzsfor- 
máló emblematikus látványelemeinek 
legkiugróbb példánya”, egy műítésznő 
sem mondhatná szebben. Pár éve fent járt 
nálam egy magát művészettörténésznek 
valló fiatalember, olyan jellegzetes előre
görbülő metszőfogakkal, amiről a székely 
azt mondja, hogy ki tudja harapni vele a 
szoba sarkából a pókot. Égyszer csak szó
ba került a torony. ,,Há’ meg kell mond
jam, nekem nem nagyon tetszik!” -  így ő.

Semmi baj, hogy ezt mondja; fiatal
embernek szokása hetvenkedni, hány 
ifjú költőtől hallottam, hogy azon a 
Shakespeare-en már nincs mit enni.

De ahogy felhúzta a felsőajkát, ahogy 
-  ekkor tűntek elő antitarantula fogai -  
összeráncolta orrcimpái környékét, akkor 
belémvillant: ez nem eredeti! Ezt hány
szor láttam már világot járt műtörténész
nőnél, irodalmi díszpintynél, országos te
kintélyű építésznél, s még mit tudom én 
kinél, amikor a gótikáról esett szó! S fő
leg a neogótikáról.

Valaha ugyanis a nagyon felvilágosul
tak, a nagyon haladók szemében a gó
tika maga volt a megtestesült reakció, 
hiszen a csúcsíves stílus az egyház te
kintélyét és hatalmát hirdette. A nagy 
katedrálisok, amelyek annyira lenyűgö
zik az embert és annyira felemelik a lel
ket, hogy mind írhatják az aufkléristák: 
„Igen? és az mi, hogy a bíborosok fiúsze
retőt tartanak? a püspökök meg a ház
vezetőnő püspökfalatját lapongatják, he? 
és akkor jösztök azzal, hogy a gótika, és 
hogy a magasság, meg a Fennvaló, és a 
többi, mi?”... Annyira, hogy értekezé
sek jelentek meg, és nagy művészettör
ténészektől komolynak szánt javaslatok 
arról, hogy a csúcsíveket le kell nyírni! 
Például Magyarországon is akadt magas 
státusú műépítész, aki tekeró'zve ugyan, 
de kinyögte, hogy legjobb volna a pesti 
Országházat lebontani.2

Miket mondtak szegény Steindl Imréről, 
a tervezőjéről! Még azt is szemére hány
ták, hogy milyen alacsony termetű, és eb
ből ered a nagyzolása, mint Napóleoné az 
ismeretes kéjszervi miniatürításból, vagy 
Tamerlánnál, a nem ismeretes, de felté
telezhető emésztési zavarokból, aki azért 
akarta legyilkolni az egész világot, mert 
mind csak szárított tevehúst fogyasztott; 
semmi zöldség, semmi gyümölcs!

Az építészet, pontosabban az építőmű
vészet mindég is erősen ideológiai expo- 
náltságú volt. Az eredeti arcvonalak már 
elnéptelenedtek, a harcosok elporladtak, 
és mégis: a félműveltség és a szolgalelkű- 
ség nyirokerein még egyre szivárog, ter
jeng a gótika-ellenesség. És pláne a neo- 
gótika-ellenesség.

*
Egyébként ebbe az ügybe (mintegy 

Fekete-ügybe) belefolyik az is, hogy épí
tőművészek nevének számontartása nem 
számít az általános műveltség kívánal
mai közé. Egy átlagos tájékozottságú er
délyi magyar értelmiségi, ha építőművész 
nevét fogják kérdezni hazaiak közül tőle, 
csak Kós Károlyt fogja emlegetni. Mivel 
íróként is ismeri.

Jegyzetek
‘Lásd Ráth-Végh István: A  kö n yv  ko m é d i

ája.
2Erdélyben is látni olyan, a XX. század leg

elején restaurált gótikus templomot, amely
nél, ha kívülről betekint az ember a csúcsíves 
ablak felső részén, egy csúnya padlásra lát 
be, s nem a templom belső terébe, vagyis egy 
lapos álmennyezetszerű megoldással kizár
ták a magasba ívelést. Feltételezhetően -  és 
remélhetőleg -  az ilyesmi anyagi okok és nem 
eszmei indokok miatt történt.

(Befejező része a következő számunkban.)
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BÍRÓ ANNAMÁRIA

Schlözer, Hoffmann 
és az ő „nagy igazságaik”
Szó'cs István Megújulás -  viaszérés

ben című írásában1 hosszasan elemzi a 
Kortárs folyóirat januári számában köz
zétett kerekasztal-beszélgetés szerkesz
tett változatát. Elemzését a műkedveló'k 
és szaktudósok egymással való szembe
állításával indítja, igaz, az nem világos, 
melyik oldal mellett kötelezi el magát. Az 
amatőrök szimpatikus vonása, hogy té
vedéseikről meg lehet győzni őket, ám 
a szakemberek mereven ragaszkodnak 
kényszerképzeteikhez, rendelkezniük kell 
viszont a szakirodalom minimális ismere
tével.

Jómagam sem régész, sem nyelvész, 
de még kimondott történész sem vagyok, 
Szőcs István szövegének mégis vannak 
olyan vonatkozásai, melyekhez röviden 
hozzá szeretnék szólni. Már csak azért is, 
mert szövegének célja véleményem sze
rint az lehetett, hogy az általa sarkított
nak, gyakran megalapozatlannak ítélt 
kijelentésekre felhívja a figyelmet, vagy 
amennyiben ez lehetséges, korrigálja azo
kat. Egyetlen bekezdéshez -  melynek el
ső mondatát kénytelen vagyok idézni az 
érthetőség kedvéért -  fűznék hozzá né
hány adatot. A magyar-finn-lapp rokon
ságról értekezve, ennek magyar recepci
óját tárgyalva Szőcs megjegyzi, hogy a 
magyarok elutasító magatartása, a „régi 
dicsőség féltése” nem állja meg a helyét, 
mindez nem volt egyéb, mint „az ébrede
ző pángermán sovinizmus hecckampá
nya.” Az idézett szövegrész relevanciájá
ról, különösen a 18. század utolsó, illetve 
a 19. század első évtizedeire vonatkoz
tatva (a későbbiekben ugyanis erről lesz 
szó) hosszasan lehetne vitázni, különösen 
a porosz—ausztriai ellentétekről.

Lényegesnek tartom a Szőcs által -  ál
lításának alátámasztására -  hozott két 
„jellemző tényt” pontosítani, talán azok 
rávilágíthatnak a kijelentés megalapo
zatlan mivoltára is. Elsőként a Grosse 
Wahrheiten című röpiratot említi, amely 
a szerző megfogalmazása szerint azok
ban az években jelent meg és szerzőjének 
Schlözert tekintik. Nem világos, ponto
san melyik évekről van szó, elfogadható 
viszont, hogy a szövegkörnyezetből min
den józan olvasó számára kiderül, hogy a
18. század második feléről. A röpirat egé
szen pontosan 1792-ben jelent meg, hosz- 
szabb címe pedig: Grosse Wahrheiten und 
Beweise in einem kleinen Auszuge aus der 
ungarischen Geschichte?A röpirat va
lóban névtelenül jelent meg, viszont a 
mai szakirodalomban senki nincs, aki 
ezt Schlözernek tulajdonítaná, utoljá
ra Concha Győző tette 1880-ban, igaz, ő 
sem írta le konkrétan Schlözer nevét.3 
Bármilyen írólexikont vagy szakirodalmi 
munkát fellapozva világossá válhat, hogy 
a szerző nem más, mint Alois Leopold 
Hoffmann, aki valóban nem magyarba
rát magatartásáról volt híres. Benda 
Kálmán kutatásaiból azt is tudjuk, hogy 
nem saját ötletből származtak a szövegei,

hanem II. Lipót szervezte azt a röpirat- 
hadjáratot, amely a magyar nemesség 
kéréseit volt hivatott nevetségessé ten
ni.4 Eszközként ehhez a tervéhez Leopold 
Alois Hoffmannt használta, aki könnyen 
és hatásosan írt. Feladata az volt, hogy 
egy nagy röpiratban leplezze le a ma
gyar nemesi mozgalom Bécsből megítél
ve reakciós arcát, ugyanakkor pedig biz
tassa a városokat jogaik védelmezésére.5 
Látható tehát, hogy a szöveg provoka
tív szándékkal íródott, és már csak azért 
sem fogadható el Schlözer szerzőként va
ló beállítása, mert Szőcs ez utóbbiról ezt 
álltja: „a magyarokról azt írja, hogy nem 
történelemalkotó népek, nincs is saját 
történelmük, létük csak arra való, hogy 
más népeknek zsákmányul szolgáljon.” A 
röpirat viszont — ahogyan címéből is ki
derül -  pontosan a magyar történelem 
visszáságait mutatja be valóban igen ne
gatív megvilágításban. Munkájának exp
licit célja bebizonyítani, hogy a magyar 
és barbár kifejezések korábban ugyanazt 
jelentették.

Ebben a kontextusban jelentős szerep
hez jut a magyar eredettörténet, ennek 
megírásában egyik fő forrása Schlözer, 
akit meg is nevez munkájában. (Schlözer 
betartotta a szakma játékszabályait. Ha 
szerző lett volna, soha nem idézte vol
na önmagát munkájában.) Azzal indít, 
hogy leépíti a hun-magyar azonosság mí
toszát. A finn-lapp közös eredetet nem 
tartja megvetendőnek, véleménye szerint 
a lapp rokonság szégyellése helyett in
kább példát kellene venni róluk, hiszen a 
legmostohább körülmények között is ké
pesek viszonylag jól élni, míg a magya
rok hihetetlenül termékeny földjüket sem 
tudják kihasználni.

Egyáltalán nem állíthatjuk tehát, hogy 
a lapp-magyar rokonság szégyellését ge
nerálta volna. Sőt mintákat állított ma
gyar olvasói elé, hogy miképpen lehetne 
ezt a rokonságot pozitív példaként emle
getni.

Igaza van Szőcs Istvánnak abban, 
hogy a magyar értelmiség (talán túlzás 
szakértelmiséget emlegetni) nem nyugo
dott bele hasonló állításokba. A magyar 
nemesség reformer képviselői leveleik
ben kikelnek Hoffmann ellen, nyomtat
va azonban csupán két szöveg terjedt el: 
előbb Alxinger János, II. József reformja
inak lelkes híve írt cáfolatot, majd pedig 
Huber, aki műve címében nagyjelentősé
gű kérdést fogalmaz meg: befolyással le
het-e egy Hoffmannhoz hasonló szerző a 
német közvéleményre. Egészen más súly
pontjai lettek tehát a további vitának, 
szereplői pedig kiváltképpen a bécsi ud
var köreiből kerültek ki.

Mivel Szőcs István szövegében August 
Ludwig (von) Schlözer neve is felmerült, 
szükségesnek tartom, hogy az ő munkás
ságára is felhívjam röviden a figyelmet, 
különösen azért, mert Szőcs azt a hagyo
mányt viszi tovább, amely a jeles göttin-

gai történészt magyargyűlölőként állítja 
az olvasók elé.

A magyarok vonatkozásában elhíresült 
egyik állítása, hogy a magyarok a bese
nyők és a kunok ikertestvérei lennének 
(nem nyelvi vagy történeti vonatkozás
ban, hanem kulturális szinten -  minden 
esetben a honfoglaló magyarokra vonat
koztatva), kérdése pedig az, miként le
hetséges, hogy míg előbbiek nyomtalanul 
eltűntek, a magyarok virágzó országot 
tudtak létrehozni. A szakirodalom általá
ban csak negatív kijelentéseire figyel, pe
dig ideje lenne észrevenni, hogy ő volt az 
első történészek egyike, aki tudományo
san bizonyította a finnugor eredetet, sőt 
Gyarmathi Sámuelt is folyamatosan tá
mogatta nyelvészeti kutatásaiban.

A Szőcs által emlegetett Allgemeine 
Nordische Geschichte6 című munkájában 
teret enged a magyarok eredetkérdésé
nek is. Viszont a munka nem tekinthe
tő kizárólag Schlözer írásának, ő csupán 
összeszerkeszti a témában addig meg
jelent szövegeket. Ugyan a magyarokat 
nem nevezi ősnépnek (Stammvolk), vi
szont ősnépen nem bizonyos területek 
őslakosait érti, azaz nem releváns ná
la az a kérdés, hogy ki népesítette be és 
lakta először a földterületet.7 Osnépként 
azt a népcsoportot fogadja el, amely for
rásokkal tudja igazolni bizonyos terüle
tek fölötti uralmát. Az egyes népek világ
történeti jelentőségét nem természetes 
körülményeikből vezeti le, hanem politi
kai helyzetek függvényének tekinti. A po
litikai és természeti hatások eredménye 
lehet egyes népek fennmaradása, illetve 
eltűnése is, ezért a népek történetének 
megírásakor a korai történetre vonat
koztatva elsősorban ezeknek a körülmé
nyeknek a vizsgálata szükséges. A ma
gyar történelemről nem azt állítja tehát, 
hogy nem létezne, hanem hiányolja a ko
rai történetre vonatkozó kutatásokat, az 
államalapítás körüli okiratok meglétét. 
Mindezekkel inkább serkentette a míto
szok és legendák leépítését, hiszen konk
rét dokumentumok felmutatását, régésze
ti és nyelvészeti kutatásokat sürgetett.8

Jellemző Szőcs nagyvonalú adatkeze
lésére a következő példa is, melyben tu
lajdonképpen saját csapdájába esik: „»ha 
jól emlékszem, 1796-ban« az Augsburger 
Zeitungban megjelent egy pályázati hir
detés: Alkalmas-e a magyar államnyelv
nek?” Igen valószínűnek tartom, hogy a 
tübingai pályaműről lehet szó, ez esetben 
azonban a tisztelt szerző nem jól emlék
szik, így a kerekasztal résztvevőire va
ló ironikus utalás visszafelé sül el. A fel
hívás ugyanis 1808-ban jelent meg az 
Allgemeine Zeitung március 10-én kelt 
mellékletében, melynek szerkesztősége 
akkor Tübingában volt, később pedig az 
Allgemeine Literaturzeitung 1808. április 
25. számában. Előbbi valóban Augsburger 
Zeitungként is ismert, ám a felhívás már 
csak azért sem jelenhetett meg 1796-ban, 
mivel a lap első száma csupán 1798-ban 
látott napvilágot. A továbbiakban Szőcs 
azt állítja, hogy csupán az elutasító vála
szokat jelentették meg, és hogy a pályá
zatot a bécsi titkosrendőrség főnöke adta 
ki. Ez utóbbi kijelentéssel minden bizony-

> > > > >  fo ly ta tá s  a  18. o lda lon
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> » »  fo ly ta tá s  a  17. o lda lró l

nyal egyetérthetünk, pontosítani csak 
a kiírás körülményeit kinyomozó szor
gos kutatók megnevezésében szeretnénk. 
Egyetlen pillanatig sem vonjuk kétségbe 
Dümmerth Dezső fontos kutatásait, ám a 
tübingai pályamű és a titkosrendőrség vi
szonyát elsőként Wertheimer Ede tisztáz
ta a Századok 1896-os számában (293— 
309, ill. 394-412), majd pedig Heinrich 
Gusztáv az Egyetemes Philologiai Közlöny 
XXIII. kötetében (436-442), valamint 
1916-ban kiadott könyvében (Kazinczy 
Ferenc tübingai pályaműve a magyar 
nyelvről). Heinrich Gusztáv kutatásaiból 
az is kiderül, hogy a díjat végül nem osz
tották ki, sem a magyar nyelvet pártoló, 
sem pedig az azt elutasító írásokat nem 
jelentették meg. Az pedig csupán mel
lékes adat, hogy a bírálóbizottság egyik 
oszlopos tagja Teleki Sámuel erdélyi kan
cellár lett volna, aki a jutalmat többek kö
zött a magyar nyelvet pártoló Rothnak és 
Kazinczynak kívánta ítélni.

Reményeim szerint Szőcs István ha
sonló örömmel fogadja írásomat, mint 
amilyen türelmetlenséggel nyugtázta 
Ery Kinga kutatásainak visszhangtalan- 
ságát. A végzős magyar szakos hallga
tók számára nyilvánvalóan nem dicsőség, 
hogy nem hallottak Julianus barátról, ám 
azt pontosan tudják, hogy a rá vonatkozó 
adatoknak hol lehet pillanatok alatt utá
nanézni. A kétségbevonhatatlanul impo
záns ismeretanyaggal rendelkező szerző
nek is csupán minimális időt kellett volna 
szánni arra, hogy egyetlen bekezdés állí
tásai legalább a tárgyi tévedésektől men
tesek legyenek.

Jegyzetek
1H elikon , XX. évf., 2009. 4. (522. sz.) febru

á r  25.
2G rosse W ahrheiten u n d  B ew eise in  e i

nem  kleinen  A u szu ge au s d e r  ungarischen  
G eschichte. Dem Adel und der Geistlichkeit 
dieser Nation zur Beherzigung empfohlen von 
einem freim üthigen Deutschen, F ran k fu rt 
und Leipzig, 1792.

3Concha Győző: Az angolos irány politikai 
irodalm unkban a m ult szazad végén, E rdély i 
M uzeum , 1880, 2. szám, 35.

4Benda Kálm án: A m agyar nemesi mozga
lom 1790-ben, in  L ukáts János (szerk.): B enda  
K álm án : A  n em zeti h iv a tá s tu d a t n yom ában , 
M undus, Budapest, 2004, 236-266.

6Ballagi Géza: A  p o lit ik a i iroda lom  
M agyarországon  1825-ig, F ran k lin  T ársulat, 
Budapest, 1888, 387. Gaál B ernadett azon
ban H offm ann kéziratos életrajzának közlése
kor m aga is a Bécsi Udvar alkalm azottjának  
tek in ti a röpirat szerzőjét. Gaál Bernadett: 
Leopold Alois Hoffmann életrajza 1792-ből, in 
L ym bus. M ag ya rsá g tu d o m á n y i fo rrásközlem é
nyek, Budapest, 2003, 273-281.

6Schlözer: 1771.
7Schlözer: 1771, 263.
8Schlözer m unkásságából nem régiben re 

mek monográfia lá to tt napvilágot, mely
ben a m agyarokról alkotott képe is új meg
világításba kerül: M artin  Peters: A ltesR eich  
u n d  E uropa. D er H istoriker, S ta tis t ik e r  u nd  
P u b liz is t A u g u s t L u d w ig  (v.) S ch lözer (1735-  
1809), LIT Verlag, M arburg, 2000.
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B écsi szelet 6.
Nemrég felváltotta a bécsi napokat a ko

lozsvári élet, a bécsi szeletet a kolozsvári 
káposzta. Hazajöttem. Jó ezt leírni, jó eb
be belegondolni, hisz igazán ez a légkör az 
enyém. Nem baj, hogy nincs melange, az 
sem tragédia, hogy hiányzik a mézes-fa
héjas péksüti (optimizmussal vallom, hogy 
csak idő kérdése, s a kis házi pogácsám túl
tesz Demel cukrászainak a tudományán), 
s bár sokan kérdezik, kultúrsokknak sincs 
(épp olyan nagy) nyoma.

Azért hiányzik Schönbrunn. A csendes 
sétákra alkalmas nagy park, a dombon lé
vő Gloriette, a gyönyörű sárga kastély, a 
történelmet megörökítő szobák és kis terek. 
Ugyanígy visszamennék a barokk kastély
ba is, a Belvederébe, ahol a világ legnagyobb 
Klimt-gyűjteménye található. Bár szinte 
minden nap a környéken jártam, a központ 
épületeit sem untam meg. A gyűrű való
ban gyűrű. Tökéletesen kerek, s építésze
tileg szép egységet alkot. Kakukktojásnak 
csak a parlament tekinthető, az nem annyi
ra érdekes, sokkal inkább egy agyonkop
tatott imitáció, dehát ez csak az én meglá
tásom, csak az én szemüvegem szűrőjének 
eredménye. Izgalmas viszont, hogy micso
da meglepetésekkel szolgál építészetileg a 
város. Csak úgy előbukkanak a kanyarok
ból a paloták, monumentális épületek, épí
tészeti remekek. Az ember fordul egyet, s 
már szembe is találja magát az újabb óriás
sal. Nyilván van különbség aközött, hogy az 
első kerületben található Hofburg udvarán 
sétálgatok, vagy a tizedik kerület postahi
vatalába lépek, de alapvetően a stílusos, 
felújított, karbantartott épületek látványa 
örömmel és tisztelettel tölt el. Látszik, hogy 
micsoda kulturális élet van a fővárosban.

Gyakran gondolok az „üzleteimre” is. 
Hiába no, olyan Bebe young care típusú 
arckrémet, amilyet én előszeretettel hasz
nálok, csak a DM-ben lehet vásárolni. A 
DM önmagában fogalom, hisz a nők egyik 
kedvenc helye: minőségi termékek, jó árak, 
nagy választék -  lehetetlenség üres kéz
zel kijönni. Bár más reszort, legalább eny- 
nyire fognak hiányozni a Schottentor és a 
Kuppitsch könyvesüzletek. Nagyon sze
rettem a kínálataikat, különösen ősszel, a 
nagy leárazások idején. Mindig megtalál
tam azt, amit kerestem, s a pénztárcámat 
elnézve, néha azt is, amire nem volt életbe

vágóan szükségem. Bár nálunk még nem 
annyira elterjedt, Bécsben azért gyakori 
volt a foteles, kávés „beleolvasok a könyv- 
be”-sarok, s ezt ki is használták jócskán az 
emberek. A kedvenc ruhásüzletem mind
végig a C&A maradt. Kár, hogy egyelőre 
Kolozsváron nincs belőle semmi. Itt lehe
tett olyan darabokat találni, amelyek nem 
föltétlenül a divatot majmolták (bár erre is 
volt példa), hanem olyan különlegességeket 
is közszemlére bocsátottak, amelyek ízlése
sek, egyszerűek voltak. A Librót is nagyon 
élveztem. Ez olyan emeletes papírüzlet, 
amelyben külön részleg van a különbö
ző kézimunkákhoz szükséges anyagokkal. 
Jópofa és leleményes, olyan, mint más he
lyeken a kreatív hobbi. Szintén törzshellyé 
alakult a Vienna Center. No, nem a sok ká
vézó és üzlet miatt, hanem azért, mert ott 
volt a mi mozink. Milyen jók is voltak azok 
az esték...

Hiányozni fog a színház, az Opera, a ko
molyzene is. Ezeket itthon mind pótolha
tom, tudom, de ez már más hangulat, más 
nyelv, más állapot. Próbáltam Strauss ke- 
ringőire pihenni, de valahogy mégsem az a 
hatás, mint a Bécsi Opera környékén (eh
hez tudni kell, hogy az említett épület alatt, 
közvetlen az aluljáró elején van egy dalo- 
lászó közvécé, ahonnan egész nap halla
ni Bécs világhírű klasszikus zeneműveit). 
Kissé sajnálom, hogy egyhamar nem látom 
a kiplakátolt, figyelemre érdemes kiállítá
sokat sem, nem veszek részt az érdekes író
olvasó találkozókon, nem rohanok az egye
temre.

Bécs szép élmény marad. Ahhoz képest, 
hogy főváros, számomra nyugodtnak tűnt. 
Nyugodtnak, elegánsnak, történelminek. 
Érzékelni még a Monarchia jegyeit, talán 
onnan öröklődött ez a nagy kultúraigény, 
élni tudás, carpe diem gondolat. Sok tipi
kusan osztrák dolgot megismertem, s utó
lag elmondhatom, hogy jó néhány dolog
ban megmosolyogtatnak. Nincs „deutsche 
Pünktlichkeit”, nincs nagy rohanás. A bécsi 
filozófia inkább arról szól, hogy tudj élni, s 
ha teheted, műveld magad, hisz számtalan 
lehetőséget kapsz rá. Jól hangzik, de ez nem 
azt jelenti, hogy maradéktalanul működik. 
Láttam sok alkoholistát is, tönkrement fia
talt, utcára került öregembert, gyanús ban
dákat, vad embereket, elszomorító állapo
tokat. Ez is Bécs, ez is része a csomagnak, 
dehát túlságosan irreális volna, ha ez hiá
nyozna. Végülis ez is csak egy város, ahol 
emberek laknak.
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[...] Nem volt nehéz észlelni a köznemesi származású vagy 

ilyen öntudatú nyugatosok: Ady, Móricz, Kosztolányi, Juhász 
belső meghasonlását, azokkal az eszmékkel, törekvésekkel 
szemben felmerült kételyeiket, amelyekkel korábban lelkesen 
azonosultak, amelyeket harcosan képviseltek és védelmeztek. 
Az ellenfél elidegenítési kísérletei azon a ponton szenvedtek ha
jótörést, amelyen Rákosi Jenó'ék, Herczeg Ferencék, Horváth 
Jánosék a nyugatos kételyeknek, vívódásoknak, a modernség 
táborán belüli konkurenciának és belső feszültségeknek túl
zott jelentőséget tulajdonítottak. A meghasonlás ugyanis csak 
az esetek kisebb részében, például Lukács György, Balázs Béla, 
Szabó Dezső, Oláh Gábor, Kemény Simon esetében vezetett el
szakadáshoz, szembeforduláshoz. Túlnyomó többségében épp 
ellenkezőleg, a nézeteltérésektől nem mentes együtt munkál
kodás olyan kitartásnak bizonyult ezek mellett az eszmék és 
törekvések mellett, amely a konfliktusok kihordásában, a vál
ságok leküzdése során megedződött, ellenállóbbá vált.

Babits is hamar elérkezett ebbe a viharzónába. Bármennyire 
is kitartott a modernség programja mellett, ennek fenntartá
sa nem zajlott le nála sem önkritika és önkorrekciók sora nél
kül. Az ifjúkori levelezésében büszkén hirdetett pogány derű 
elkomorodott. A nagy Bűn melletti provokatív, dacos kiállást a 
megalázkodás és a vezeklés gesztusaival váltogatta. A vallási 
közömbösséget rejtő sokistenhitet a gyermekkorban maga mö
gött hagyott, de újra feltámadó vallásos hit vonzereje egyensú
lyozta ki. A dekadencia tüneteivel szemben teret kapott az ízlés 
és az erkölcs normalitásának vállalása. A tüntetőén nyugatos 
kozmopolitizmus mellett a magyar gyökerekhez való visszaté
rés is esélyhez jutott. A relativizmus vállalása mellett helyet 
szorított magának az abszolútum keresésének buzgalma. A 
népnemzeti kánon elutasítása pedig nem hagyománytagadás
ba, hanem rendkívül tág horizontú, de nem kevésbé mély tra- 
dicionalizmusba torkollott. Ez a meghasonlás sokféle formában 
kifejezésre juthatott, s igazán nem vethető a Veszedelmes világ
nézet vagy a Magyar költő kilencszáztizenkilencben című írások 
szerzőjének szemére, hogy kímélte volna magát, hogy kerülte 
volna az önbírálatot, sőt az önmarcangolást.

A modernség projektjének megvalósítása azonban még
sem volt puszta magánügy. A költő nem érhette be az önma
gának tett szemrehányásokkal, hanem úgy érezte, a világhá
borút elfogadó mentalitás kifejlődéséért felelősök keresésében 
nem lehet tekintettel senkire és semmire. Kárhoztatnia kell 
még kedvenc filozófusait, Schopenhauert, Nietzschét, Bergsont 
is. Szembe kell fordulnia Browninggal, Meredith-szel vagy 
Anatole France-szal, akikről egyetértő méltatásokat írt nem is 
oly sokkal korábban. A felelősség keresése során nem kímélte 
hazai szövetségeseit, a nyugatosokat, s köztük Ignotussal sem 
tett kivételt. A veszedelmes világnézetet elmarasztaló írása köz
vetlen szomszédságában született, s a Nyugatban látott napvi
lágot ennek a fordulatnak első, még tompított tónusú megnyil
vánulása, Ignotus verseit méltató kritikája.

Babits a kritikában úgy járt el, hogy Ignotusban kettévá
lasztotta a költőt és az értekezőt. Míg a költőt sűrű simogatá- 
sokkal becézte, vállon veregetéssel kényeztette, addig az érte
kező, voltaképpen a gondolkodó Ignotusra érzékeny pontjain 
fájó ostorcsapásokat mért. Olyan tulajdonságokat vélt felismer
ni a Nyugat főszerkesztőjének írásmódjában, amelyeket koráb
ban ő is becsült, sőt, amelyek birtoklására talán még töreke
dett is, de amelyeket ekkorra már elítélt: „A Józanság, a Kétely 
egyik alapvonása Ignotusban a költőnek éppúgy, mint az író
nak, a gondolkodónak. Csakhogy a prózában a politikai hely
zetek és emberi viszonyok elemzése közben, a dolgoknak ez a 
szkeptikus minden oldalról való nézése (mert a kifelé irányu
ló emberi attitűd minden oldalról nézve más és más) a stílus
nak és gondolkodásnak szinte szofisztikus vagy talmudisztikus 
komplikáltságát eredményezi, amely sokszor bántóan kuszálja 
e prózát.” [...]

TVERDOTA GYÖRGY: Virgil vagy Vilmos? A Nyugat 
két útja. Tiszatáj, 2009/3.
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M I É R T  H A L L G A T U N K  Z E N É T ?

Fél fü llel...
Miért is hallgatunk zenét 

-  teszem fel magamnak is új
ra meg újra a közkeletű kér
dést. És gondolatban végigfu
tok sorozatom eddigi írásain 
és az azokban megfogalmazott 
válaszaimon. Elsőként azt ír
tam, hogy a zene szellemi táp
lálék, tápértéke nagyon nagy 
lehet aszerint, hogy mennyit 
és hogyan fogyasztunk belőle. 
Másodszorra azt vettem sor
jába, hogy bárhol, bármikor 
könnyűszerrel vásárolhatunk 
magunknak zenét, minden ze
ne eladó, csak vevőt kell hozzá 
találni. Harmadszorra azt bo- 
gozgattam, hogy a zseniális ze
neszerző védjegye (névaláírá
sa) milyen fantasztikus erővel 
hat a zenét fogyasztóra: zseni
ális művet gyanít ott és akkor 
is, amikor más, kisebb alkotó 
műve húzódik meg a háttér
ben. Negyedszerre azt firtat
tam, hogy mások fülével, pél
dául egy teremnyi hallgatóság 
fülével is lehet és érdemes ze
nét hallgatni. Szerencsére si
került mindeddig elkerülnöm 
a közhelyként használt vá
laszt: azért hallgatunk zenét, 
mert SZÉP. Most ötödszörre is 
valami másról szeretnék írni, 
mint a zene szépségéről, a pá
tosszal hangsúlyozott MIÉRT 
SZÉP-et messze elkerülve.

Nos, a zenét manapság csak 
úgy, fél füllel hallgatjuk, va
lódiból és átvitt értelemben 
egyaránt. A minap is láttam 
egy fiatalembert, aki egyik fü
lével (fülhallgatóját használ
va) jazzt hallgatott (olyan erő
sen, hogy mi, akik elhaladtunk 
mellette, szintén jól hallot
tuk a zenét!) és közben valaki
vel kedélyesen társalgóit, vic
ceket mesélve. Jelképes eset. 
Mindent, nemcsak a zenét, fél 
füllel hallgatunk. Innen egy 
hajszál, és ott vagyunk, hogy 
mindent félvállról is veszünk... 
a zenét is.

Sok tévéműsor foglalko
zik a modern zenével, a mo
dern zeneszerzők életrajzával. 
Hogyan éltek, hogyan véleked
tek a világról, saját műveikről, 
hol és milyen sikereket értek 
el, mennyi és milyen jelentő
ségű kitüntetések birtokosai, 
milyen anekdotákat mesélnek 
el. A műsor érdekes, eseten
ként lenyűgöző, figyelve hall
gatjuk, egyáltalán nem fél fül
lel fogjuk az információkat, és 
már várva várjuk a felcsendü
lő zenét, a szerző valamelyik

jellemző művének kiragadott 
részletét, mintegy igazolásul 
mindannak, ami addig a pon
tig információként felcsigázta 
érdeklődésünket. Végre szól a 
zene. Három ütemnyi muzsi
ka után már rábeszél a zenére 
a kommentátor. Magyaráz va
lamit. Talán a felhangzó zenét 
magyarázza, de lehet, hogy 
csak aláhúz valamit a már el
hangzottakból, vagy éppen 
előlegez valamit. Teljesen ösz- 
szezavarodunk, már nem tud
juk, hogy mire is figyeljünk. 
A zene is tüneményes gyorsa
sággal eltűnik, mintha csak 
szégyellné a műsorszerkesztő 
a zenei idézet jelenlétét, szin
te bocsánatkérés a hirtelen
ség, amivel tovább folytatják 
a diskurzust. Beszélnek, rö- 
hincsélnek, aztán borzasztó
an elkomolyodnak. Ismét jön 
egy zenerészlet, ugyanúgy el
kapkodják, mint az előzőeket. 
A műsor végén döbben rá a né
ző-hallgató, hogy éppen abból 
nem kapott semmit, ami a leg
jobban érdekelte, a ZENÉBŐL. 
Hányszor voltam így én ma
gam is. Lélegzet-visszafojtva 
vártam, hogy mit is mond szá
momra a bemutatott zeneszer
ző művészete.

A saját magam világá
ról készített tévéműsorokban 
ugyanígy alig került néhány 
ütemnyi részlet műveimből. 
Tévéműsorral való felkérései
met az utóbbi időben már nagy 
kedvem volna teljesen elutasí
tani, hiszen nyomatékos kéré
sem ellenére sem kerül beléjük 
szinte semmi zeneidézet leg
szebb műveimből sem. Azt még 
érteném, hogy a legvadabb, 
legmodernebb zenei részleteket 
rejtegetni kell a türelmetlen 
közönség elől, de azt, ami meg
értésre számít, miért kerül
jük, azt sehogyan sem tudom 
megérteni, elfogadni. Sokáig 
azt hittem, hogy mindez azért 
van, mert a műsorszerkesz
tők utálják a beadható zenéket 
és igyekszenek azok tartamát 
a legrövidebb időre korlátoz
ni. Lassan azonban meggyő
ződhettem arról, hogy mindent 
csak úgy fél füllel, félváll
ról vesznek, és közben valami 
mással foglalkoznak. Ragadós 
betegséggel állunk szemben. 
Sokszor magunkon is tapasz
talhatjuk a fertőzés tüneteit: 
fél füllel figyelünk a világra.

TERÉNYI EDE
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Áprilisi évfordulók
1 -  200 éve született Nyikolaj Vasziljevics Gogol orosz író

140 éve született Vikár Béla műfordító
2 — 190 éve született Dimitrie Bolintineanu román költó'

100 éve született Erdó'dy János író
3 -  140 éve halt meg Emich Gusztáv könyvkiadó
4 -  235 éve halt meg Oliver Goldsmith angol író

30 éve halt meg Mesterházi Lajos író
5 — 80 éve született Czine Mihály irodalomtörténész

590 éve halt meg San Vincent Ferrer katalán író
6 -  435 éve halt meg Paulus Mantius olasz humanista

730 éve született Ahmed an-Nuvairi arab történész
7 -  120 éve született Gabriela Mistral chilei költőnő
8 -  150 éve született Edmund Husserl német filozófus
9 -  185 éve született Raphiel Erisztávi grúz költő

85 éve született Francisc Munteanu román író
10 -  270 éve született Baróti Szabó Dávid költő

35 éve halt meg Marcel Pagnol francia író 
100 éve halt meg Algernon Charles Swinburne angol költő 

1 1 -8 5  éve született Csetri Elek történész
12 — 35 éve halt meg Kahána Mózes író

110 éve született Tudor Teodorescu-Brani§te román író
13 — 280 éve született Thomas Percy angol költő

260 éve született Ráth Mátyás publicista
14 -  160 éve halt meg Ján Holly szlovák költő
15 -  350 éve halt meg Simon Dach német költő

80 éve született Huszár Sándor író
290 éve halt meg Madame de Maintenon francia írónő

16 -  440 éve született John Davies angol költő
360 éve született Jan Luyken holland költő

17 -  100 éve született Ember Győző történész
18 -  50 éve halt meg Szabédi László költő
19 -  185 éve halt meg George Gordon Byron angol költő

190 éve született Mentovich Ferenc költő
20 — 130 éve született Robert Lynd ír író
21 -  80 éve született Cholnoky László író

210 éve született Táncsics Mihály író
22 -  285 éve született Immanuel Kant német filozófus

120 éve született Ludwig Renn német író
23 -  150 éve született Lazar Saineanu román folklorista
24 -  180 éve született Bartal Antal filológus

290 éve született Giuseppe Baretti olasz író
25 — 100 éve született Aurél Marin román költő

150 éve született Jegor Jefimovics Necsajev orosz költő
26 -  310 éve halt meg Jean Racine francia drámaíró
27 -  250 éve született Mary Wollstonecraft angol írónő
28 -  90 éve született Karl Kraus osztrák költő

125 éve született Kovács József történész 
150 éve született Antonio de Oliveira brazil költő
29 -  285 éve született Pedro Antonio Carcao portugál költő
30 -  200 éve született Ludwik Sztyrmer lengyel író
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