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A lavinatörvény
Ami valaha is elindult az emberi dolgokban, az 

tulajdonképpen erőszakkal sem volt, csak időlege
sen leállítható. Az egész a hegy- és vízrajzi törvé
nyekre meg az öntözéses gazdaságok kialakulásá
ra épült. És persze a rengeteg ismétlődésre, melyek 
önmaguk igazsága mellett szóltak, ha nem is voltak 
azonnal felfoghatók. Jeremiás, Buddha, Konfuciusz, 
a csodák párhuzamai önmagukat erősítették, minél 
távolibb színhelyeket, világtájakat kapcsoltak be a 
folyamatba, annál könnyebben működött alapelvük: 
a lavinatörvény.

„Segíts magadon, az Isten is megsegít”, és budd
hista párhuzama: „magatoknak kell erőlködnötök, a 
tökéletesek csak utat mutatnak”. Az ilyesmik alap
ján könnyű az összegezés: a zsinatok voltak a világ- 
történelem első parlamentjei. Persze az első zsinato
kon többnyire egy-egy személy, egy-egy vallásalapító, 
egy-egy törvényhozó mindössze másodmagával alko
tott egy-egy parlamentet. Mint Ádám meg teremtője, 
mint Abrahám és az Úr, jó, hogy a harmadikként elő
szólított, áldozatul beígért fiát végül nem adta oda. 
De hát később egész kis völgyek közösségei, egymás
tól lényegesen elszigetelve csak feltalálták a spanyol- 
viaszt, ugyanazokra a kiutakra és befordulásokra 
lyukadtak ki. A zsinatok voltak a világtörténelem el
ső parlamentjei, és ezek a parlamentek csak úgy on
tották a szövetséget. A szövetséget, mint megoldást, 
mint törvényt, mint szervezkedési formát a sokszáz
féleképpen megtörténő emberi dolgoknak. Isten szü
lető birodalma istenek születő birodalmaiként vált a 
kísérlet színhelyévé, mely sokasodván mindig egye
sült, egyszerűsödvén és megsokszorosodván. Mindez 
láthatatlanul biztosítani kezdte, hogy mindenben 
nem lesz benne már az erőszak, a türelmetlenség, a 
rosszindulat, az ártó szándék.

Mert ezekben a hegyekről lezuhanó lavinákban 
és parlamentekben és öntözőrendszerekben az erő
sebb fél arra intette az embereket, azt parancsol
ta, azt akarta elérni, hogy a bűneiket megbánják. A 
nagy körforgás centrifugálisan sosem szakadt meg, 
csak újabb szenvedések és örömök zsilipjein áradt to
vább az erények túlvilági értékrendeken épülő kijá
ratai folytán: születés, szerzés, pazarlás, bűn és ha
lál. Sajnos az alapigazságot az elmúlás tartotta meg 
magának, a becsületességet, amit a hitre átszámítot
tak, az üldözés kísérte.

így alakult ki a pozitívumok mentén a téves vá
lasz: „Nem azt, hanem Barabást”! (Karinthy csodá
latos felkiáltása: „Mindenki Jézust kiált, de Barabás 
hallszik!”)

OLVASÓINK A p osta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 3012.
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B eszélgetés Szántai János íróval, 
költővel, film k ritik u ssa l
Az irodalm ár m agányos farkas

------------------- HELIKON-------------------------------------------

-  Sokan tudják rólad, hogy a pályádat 
orvosként kezdted... volna. Hogyan veze
tett az utad mégis az irodalom felé?

-  Ha önironikusan akarnék fogalmaz
ni, azt mondanám: spleenes állapotom
ból kifolyólag kezdtem írni; egyszerűb
ben szólva: unalomból. 1989 nyarán nem 
sikerült a felvételim az orvosi egyetemre
— persze akkor mindent a numerus clau- 
sussal, a kisebbségi elnyomással magya
ráztunk, de valójában az volt a helyzet, 
hogy nem tanultam eléggé, hiszen három
szor felvételiztem, és egyszer sem jött ösz- 
sze. Más kérdés, hogy a vonal alatt időn
ként tényleg tobzódott a sok magyar... 
Aztán jött a forradalom, és elnöki rende
lettel levitték a bejutó jegyát
lagot fél ponttal, így sikeresen 
vettem az akadályt. Visszatérve 
a kezdetekre: 1987-ben végez
tem el a középiskolát, felvé
teliztem az orvosi egyetemre, 
kiestem, és következett egy bor
zasztó rossz év a magánéletem 
szempontjából. Be voltam zár
va a házba, és azzal kellett vol
na foglalkoznom, hogy készülök 
a következő' felvételire. Igazság 
szerint nagyon untam magam.
Volt egy halom könyvem, eze
ket a cserge alatt olvasgattam
-  vagyis betakaróztam a cser
gővel, alatta ott voltak a regé
nyek, kívül, a látszat kedvéért, 
a biológia tankönyv. Aztán az 
olvasást is meguntam, ezért el
kezdtem írni, verset, természe
tesen. Egy ideig ezeket a szövegeket nem 
mertem megmutatni senkinek, mert fél
tem a negatív visszajelzéstől, csak 1990 
elején vittem be az Utunkból akkor éppen 
Helikonná váló folyóirat szerkesztőségé
be. Apám tanácsára Lászlóffy Aladárnak 
adtam oda a verseimet. Közben elkezdő
dött az egyetem, de én írtam tovább a 
verseket, amelyeket, Lászlóffy Ali bácsi 
mellett, Bállá Zsófia nézett át lelkiisme
retesen. Elvittem hozzá többszáz lapnyi 
szöveget, megjegyzem, kézírással, bár il
lett volna legalább legépeltetnem... O el is 
olvasta: mikor visszakaptam a kéziratot, 
több volt benne a pirossal jelölt rész, mint 
a többi, még azt is kijavította, ha ly-t ír
tam j helyett. Azt mondta, hogy nagyon 
sokat kell még dolgoznom, ha ezen a pá

lyán labdába szeretnék rúgni. Akkor per
sze nem hittem neki. Ez volt a kezdet.

-  A kettő -  az orvosi praxis és az iroda
lom -  viszont nem zárja ki egymást...

-  Sok példát tudunk: orvos volt Csáth, 
Bulgakov, Axel Munte, Örkény -  mond
juk, ő gyógyszerész - , sőt, nemrég tud
tam meg, hogy a nagy Stanislaw Lem is 
orvosi egyetemre járt. Voltak, akik foly
tatták az orvosi praxist, és voltak, akik 
otthagyták. Apámmal volt egyfajta szem
benállásunk, és én meg akartam mutat
ni neki, hogy meg tudom csinálni ezt is. 
’89-ben azt mondtam neki, hogy megyek 
bölcsészkarra. Erre azt válaszolta, hogy

mész, fiam, de csak ha rúglak, akkor vi
szont repülősnek. Én azonban nagyon 
örültem, hogy az egyetemre való beju
tás révén kikerültem abból a posványból, 
amit a három otthoni év jelentett, a ta
karéklángon égéssel, büntetésekkel, szi
gorral... Szóval, lenyomtam a hat év egye
temet, lediplomáztam, aztán elmentem 
Bukarestbe vizsgázni, sikerült is, igen 
előkelő helyen futottam be, gyakorlati
lag azt a szakot választottam, amit akar
tam, kivéve a plasztikai sebészetet, ah
hoz még jobb helyen kellett lenni. De így 
is gyomor-, bélgyógyász, gasztroentero- 
lógus lettem volna. Egyet szerettem vol
na elkerülni, a sebészkedést; nahát jól 
belenyúltam: kiderült, hogy itt rendesen 
kell csövet dugni, nyílást vágni, ilyesmi, 
tehát félig-meddig sebészetről van szó.

Eléggé megijedtem, de egy évet még le
dolgoztam.

-  Gyakran említed édesapádat, aki a 
régi Kolozsvár életének ismert személyisé
ge volt. Te magad Kolozsvár felső-közép
osztálybeli, polgári rétegéből származol 
-  hogy mást ne mondjak, a Farkas utcá
ban nőttél fel. Talán nem állok távol az 
igazságtól, ha azt mondom, hogy ennek a 
„nyomait” mai napig viseled...

-  Nagyon örülök, ha ez látszik rajtam, 
bár nem törekszem erre tudatosan. A té
nyek azonban önmagukért beszélnek: itt 
születtem Kolozsváron, és azóta, a kirán
dulásokon kívül, sosem hagytam el ezt a 
várost, vagyis nem laktam soha máshol. A 
világot csak Kolozsvár viszonylatában tu
dom felfogni; bár bizonyára mások is így 
vannak a saját szülőhelyükkel. Apám, or
vosként, a város életének valóban színes 
és jelentős figurája volt, aki elég magas

ra jutott a szakmájában, emel
lett kiváló sportemberként is szá
mon tartották, 1952-ben ott volt a 
Helsinki olimpiai játékokon, a ro
mán vívócsapat tagjaként. Ezt az 
örökséget ő át akarta nekem ad
ni -  lehet, épp az volt a probléma, 
hogy mindenáron. Én egy kicsit 
másféle ember voltam, és ez ta
lán bántotta őt; nem tudom, so
sem tudtuk megbeszélni, illet
ve mire eljutottunk volna oda, 
hogy megbeszéljük, ő kicsit kilé
pett ebből a világból -  bár még 
élt... Valószínűleg kis puhány le
hettem, nem értettem a gyakor
lati dolgokhoz, csúfoltak is ezért a 
többiek. Viszont mesélni, hazud
ni nagyon tudtam -  ezért kaptam 
is apámtól egy párszor. A hazudo-

zásról leszoktam, de a mesélés megmaradt. 
Amikor proletár származású emberek
kel találkozom -  nem akarok megbántani 
senkit, de ez tény -, időnként észreveszem, 
mennyi frusztráció gyűlt föl bennük ve
lem és a hozzám hasonló származásúakkal 
szemben. Van, aki ezt, korrekt módon, be is 
ismeri. Mostanában jöttem rá viszont, hogy 
milyen frusztrált voltam én is velük szem
ben. Az iskolában például, ahol mindannyi
an együtt voltunk, nem volt „szegregáció” 
vagyoni vagy kulturális alapon, és láttam, 
hogy ők olyasmikhez értenek, amikhez én 
nem. Tehát ez kölcsönös dolog volt, és sze
rencsés esetben mindkét fél tanult a másik
tól. Ók jelentették a kolozsváriságnak azt a 
vetületét, amit én nem ismertem -  hiszen, 
amint mondtad, a Farkas utcában nőttem 
fel, honnan ismertem volna? Egyszer ki
mentem a Monostorra, hát úgy megvertek, 
mint a lovat. Pedig volt nálam egy boxer, 
ami komoly fegyver lehet, de egyszerűen 
nem mertem használni, anynyira távol állt 
tőlem az a világ. Utólag visszatekintve, ez 
a védettség egyáltalán nem vált a javam
ra. Nagyon későn találkoztam az életben a 
nagy pofonokkal, és ez az írásaimra is ne
gatív módon hatott. Lehet, hogy épp ezért 
figyeltek fel rám először a gyerekirodalom, 
a mese területén...

Szántai János
író, költő, kritikus, forgatókönyvíró, producer. 1969-ben született Kolozsváron. 

1990 és 1995 között a kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem általános or
vosi karán végzi tanulmányait. 1999 és 2001 között a sepsiszentgyörgyi Cimbora 
című lap főszerkesztője. 2003 és 2007 között a kolozsvári Korunk folyóirat filmmű
vészeti rovatvezetője. 2005-ben Lakatos Róbert filmrendezővel és Fábián Zoltán 
vágóval közösen megalapítja az ARGÓ Audiovizuális Egyesületet. Kötetei: Kis csi
gák s nagyok (1997);Az igazi és a márványelefánt (1998, a Romániai írók Szövetsége 
kolozsvári fiókszervezete díjazza); Utazások az elefánttal (1999); Beszélyek (2000); 
Sziszüphosz továbblép (2005).
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HELIKON
-  Eleinte valóban gyerekeknek szóló szö

vegekkel jelentkeztél, később azonban fo
kozatosan áttértél a „felnőtt” irodalomra...

-  Az első kötetem, Kis csigák s nagyok 
címmel 1997-ben jelent meg a Stúdium 
kiadónál. Műfaji besorolása szerint: vers 
és próza gyerekeknek. Eléggé világné
zetiden, későn érő, infantilis figuraként 
érthető, hogy a mese állt hozzám a legkö
zelebb, és nem azért, mintha a mese in
fantilis lenne, hanem egyszerűen ez volt 
az a technika, amellyel a legjobban ki 
tudtam fejezni magam akkoriban. A má
sodik meg a harmadik kötetem már csak 
részben nevezhető gyerekirodalminak. A 
másodikért kaptam egyébként életem el
ső és mindmáig utolsó díját, a Romániai 
írók Szövetsége kolozsvári fiókszerveze
tének elismerését. Ez volt Az igazi és a 
márványelefánt: kicsit Tandori Dezső kö
pönyegéből bújtam elő, abban a stílus
ban próbáltam újrafogalmazni a magam 
kis világát. Azoknak a szövegeknek a jó
részét ma se tartom rossznak. Akkoriban 
márványelefántokat gyűjtöttem — az el
sőt Indiából hoztam —, ők voltak a törté
neteim mozgatórugói, personái. Ha valaki 
majd veszi a fáradságot és feldolgozza ezt 
irodalomtörténetileg -  ha netán eljutok 
odáig -, akkor azt fogja mondani, hogy 
ez volt a Tandori-korszakom, ezt aligha 
tudnám letagadni. ’99-ben jelent meg az 
Utazások az elefánttal, a budapesti Dee- 
Sign kiadónál, szép illusztrációkkal — és 
szépen meg is bukott. Egyre inkább kezd
tem viszont úgy gondolni, hogy meg kell 
mutatni az igazi írói muszklit, ezért el
kezdtem „felnőtt” verseket írni. Ennek 
eredménye volt 2000-ben a Beszéljek cí
mű verseskötet, amely a Polis kiadónál je
lent meg. Utólag újraolvasva, nem tartom 
túlzottan sikerültnek -  bár ha valaki leír 
két sort, és az nem kifejezetten bűnrossz, 
akkor bizonyára megtalál egy olvasói 
szegmenst. Érdekességképpen említem 
meg, hogy nyolc évvel a kötet megjelené
se után, a Sziámi zenekar egy marato
ni koncertjén a verseimet is „elénekelte”. 
Ezután viszont öt évig nem írtam.

-  Nem tekinthetünk el attól, hogy a 
’90-es évek közepén Erdély -  különösen 
Kolozsvár -  egy nagy irodalmi forrongás 
színtere volt. Téged ez mintha egyáltalán 
nem érintett volna: kívülálló voltál, és bi
zonyos értelemben ma is az vagy.

-  Ennek több oka van. Az egyik, hogy 
az olyasfajta irodalmi csoportosulások 
létrejöttéhez, mint az Előretolt Helyőrség, 
kell egyfajta miliő, ez mindenütt így mű
ködik. Én ebben a miliőben, sajnos, nem 
voltam benne. Egyrészt azért, mert nem 
a bölcsészkarra jártam, másrészt úgy 
éreztem, nem fogadnak be igazán -  talán 
túlságosan kispolgárnak, sznobnak tűn
tem számukra. Tény, hogy sokáig a ko
lozsvári irodalom Von-tollája, kívülállója 
voltam, igazándiból csak az utóbbi né
hány évben fogadtak el, kezdtek számol
ni velem. Ilyen szempontból fordulópont 
a 2005-ös, Sziszüphosz továbblép című 
prózakötetem, amely az Erdélyi Híradó 
Kiadónál jelent meg. Azt mondtam az 
imént, hogy az ezt megelőző öt évben nem

írtam — ez csak részben igaz, vagyis nem 
írtam úgy, hogy az kötetben meg is jelen
jen. Ezekben az években kezdtek jönni a 
pofonok, a szakmaiak -  például pályázati 
sikertelenség - , aztán meg a nagybetűs 
élet keserű, nagy pofonjai. Nem akarok 
általánosítani, ezért nem mondom azt, 
hogy mindenkinek át kell mennie ezen 
a szenvedéstörténeten -  nekem viszont, 
úgy érzem, szükségem volt rá, még ha 
nem is ebben a formában. így kezdett le
peregni az infantilizmusom, kezdtem fe
lelősséggel viseltetni magánélet, munka, 
irodalom iránt...

-  Erről a kívülállásról eszembe jut a 
westernfilmek magányos cowboyfigurá- 
ja. Tudom, hogy vonzódsz ehhez a filmtí
pushoz; a filmmel való kapcsolatod pedig 
meglehetősen szoros. Honnan ez a művé
szeti „kétlakiság”?

-  Apám azt mondta, hogy mindig áll
jak több lábon, bár attól tartok, ő ezt nem 
egészen erre értette. Úgy kezdődött, hogy 
nézegettem a filmeket és olvasgattam 
a róluk magyar nyelven írott kritiká
kat. Ez utóbbiak színvonalával nem vol
tam megelégedve. A ’90-es évek közepén 
volt egy hiátus a magyar filmkritika te
rén. így hát besétáltam a Szabadság na
pilap szerkesztőségébe, azzal, hogy film
kritikát írnék, azt mondták, rendben 
van, bár keveset fizetnek. Itt muszáj egy 
kis kitérőt tennem. Kolozsváron soká
ig az a hír járta, hogy engem a nők ta r
tanak el. Éz egyáltalán nem volt igaz, 
csakhogy olyasmit csináltam, amiről az 
emberek nem tudtak: ültem otthon, és a 
Disco very nek fordítottam különböző fil
mek magyar feliratát. Életemben akkor 
kerestem a legtöbb pénzt. Ezért nem volt 
tényező, hogy mennyit kapok a szövegei
mért. Elkezdtem egy egészen provokatív 
filmkritikát művelni, de sietek leszögez
ni, nem én találtam fel ezt a műfajt sem. 
A későbbiek megértéséhez vissza kell tér
nünk a kívülállás fogalmához: úgy gon
dolom, hogy az irodalmár lényegében 
mindig is magányos farkas marad. írhat 
négykezest, lehet tagja bármelyik cso
portosulásnak, amíg ki nem forrja ma
gát eléggé, de a végén mégiscsak ketten 
maradnak: ő és a szöveg. Épp azért, mert 
magányos farkas voltam, szerettem vol
na egy csapathoz tartozni. Találkoztam 
Lakatos Róbert filmrendező-operatőrrel, 
aki frissen tért haza Lengyelországból, 
vele korábban osztálytársak voltunk, is
mertük egymást. Győzködni kezdtem, 
hogy hozzunk létre egy filmes műhelyt, 
amelynek keretében megvalósíthatjuk az 
elképzeléseinket. Először -  természete
sen -  irodalmárokkal próbáltunk együtt
működni, de ez kudarcba fúlt, mert túl
ságosan öntörvényűnek bizonyultak. így 
jegyeztük be az ARGÓ audiovizuális 
egyesületet, amelynek a neve az argona
utákra utal. Később Robival egyetértet
tünk abban, hogy a másik nélkül egyi
künk sem tudta volna ezt végigcsinálni. 
Van még egy szerencsés egybeesés: nin
csenek hasonló típusú ambícióink, ha 
lennének, szerintem szétrobbanna a csa
pat. Nos, így kerültem közelebb a film
hez, nem csak mint kritikus.

-  Az Insomnia kávéházban szervezed a 
Thoreau unokája című irodalmi estsoro
zatot, és -  ebből kiindulva -  ötletgazdája 
vagy a Helikon és Tribuna közös műfordí
tói projektjének, a Tra-ford tétnek. Miért 
tartottad fontosnak egy ilyen program be
indítását?

-  Mivel jó ideje, a családommal együtt, 
az Insomnia kávéház képezi a fő megél
hetési forrásunkat, fel kellett tennem 
magamnak a kérdést: ha már a gazda
sághoz, sajnos, nem értek, mit tehet
nék én itt anélkül, hogy hátramozdító 
lennék? így kezdtem a kulturális ren
dezvények szervezésével foglalkozni. 
Körülnéztem, hogy mi az, ami hiányzik 
a piacról. A kortárs magyar irodalom
nak Kolozsváron megvan a megfelelő fó
ruma: a Bulgakov kávéház és a hozzá 
kapcsolódó rendezvények. Viszont ész
revettem azt, hogy a kortárs román iro
dalomnak nincs ilyen fóruma. Ezen a té
ren sokat köszönhetek Bréda Ferencnek, 
aki otthonosan mozog ebben a közegben. 
Több próbálkozás után összehozott a sors 
§tefan Manasiával, a Tribuna folyóirat 
szerkesztőjével, aki a fiatalabb, rebellis 
román írónemzedék képviselője, vele kö
zösen indítottuk a Thoreau unokája kört. 
2008 nyarán eszembe jutott, hogy én, 
magyarságom miatt, ebben a történet
ben mégiscsak marslakó vagyok, még ha 
kedvelnek is a román kollégák -  hogyan 
lehetne mozgósítani a hozzám hasonló 
marslakókat? Adta magát az ötlet: egy
részt a Helikon is, a Tribuna is kétszer je
lenik meg egy hónapban, másrészt a ro
mán-magyar keresztbefordításnak nagy 
hagyománya van Erdélyben, hozzunk hát 
létre egy közös, keresztbefordítói progra
mot. Nyilván, én itt is kívülálló voltam, 
lévén, hogy nem vagyok egyik lap szer
kesztője sem. A műfordítói projekt nehe
zen indult be, de aztán annál nagyobb si
kerrel folytatódott, és ha mind a két lap 
tudja tartani a ritmust, az év végén való
színűleg kötetben is megjelennek a Tra- 
ford tér anyagai.

-  Idén márciusban töltötted a negyve
nedik életévedet. Közhelyeken túl, jelent ez 
valamiféle határt vagy csak egy születés
nap a többi közül? íróként milyen irányba 
lépnél tovább?

-  Nevettem azokon, akik kajánul fi
gyeltek az „ifjúság elmúlását” jelző negy
venedik születésnapom előtt, mégpedig 
azért, mert én valójában most jutottam 
oda, ahová egy kevésbé infantilis em
ber huszonéves korára eljut. Nincs ben
nem összegzési szándék, és egyáltalán 
nem vagyok frusztrált, mert — ha lehet 
ezt mondani -  szakmai téren most men
nek a legjobban a dolgaim. A 2005-ös 
Sziszüphosz-kötet pedig jó alapot jelent 
a továbblépésre. Most egy történetfüzért 
írok, amely a saját életemből ihletődik -  
ódzkodom attól, hogy regénynek nevez
zem, maradjunk annyiban, hogy nagyobb 
lélegzetű mű lesz, terveim szerint. És 
persze marad a magányos farkas attitűd, 
csak ma már kicsit másképpen viszonyu
lok hozzá.

PAPP ATTILA ZSOLT
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HELIKON

SZ Á N T A I JÁ N O S

Egy lassú  skizofrén naplójából
Mottó: A szálloda én vagyok.

(részlet)

Nagyapám
Nagyapám a szálloda egyik alagsori, 

vagon alakú szobájában lakott. Annak 
idején, születésem előtt olyan hatvan év
vel, a helyiség éléskamraként működött. 
Érthető tehát, hogy nagyapám befőttként 
oda tette el magát. Bár a szoba alakja is 
közrejátszott a választásban. Az öreg moz
donyvezetőként indult. Tulajdonképpen 
gyűlölte az időt. Meggyőződése volt, hogy 
ellene dolgozik. Pedig nem. Csak ő ezt 
nem tudta. Bosszúhadjáratot indított el
lene. Mégpedig úgy, hogy minden áldott 
nap nyakon csípte. Hosszú éveken át úgy 
vezette kedves szerelvényét, hogy az uta
sok a vonat érkezése szerint állították be 
óráikat. Sokan azt hitték róla, zseni volt. 
Elérte, hogy állandóan ugyanabba a fo
lyóba lépett. Pedig nem volt zseni. Csak 
leszarta Hérakleitoszt. Pontosabban, le 
se szarta. Nem tudott róla. Hérakleitosz 
egy régi görög volt, és, nagyapámmal el
lentétben, tényleg zseni. Épheszoszban 
született, az én születésem előtt olyan 
kétezerötszáznégy évvel. Az epheszosziak 
megkérték, alkosson nekik törvényeket. 
Hérakleitosz le se szarta őket. Ennyiben 
hasonlított nagyapámra. Inkább ját
szott a gyerekekkel az Artemisz temp
lomban. És gondolkodott. Ilyeneket ta
lált ki. Mindig volt, van és lesz: örökké élő 
tűz, fellobban mértékre, és elalszik mér
tékre. Amitói pedig elalszik, az a víz. 
Hérakleitosz utálta a vizet. Talán ezért 
is találta ki, hogy nem léphetünk két
szer ugyanabba a folyóba. Mert ő legszí
vesebben egy folyóba se lépett volna bele. 
Egyszer se. Csak hát ezt még ő sem te
hette. Talán ezért volt az is, hogy később 
vízkóros lett. Persze nem engedte meg az 
orvosoknak, hogy kezeljék. 0  jobban tud
ta. Zseni volt. Megparancsolta rabszol
gáinak, hogy kenjék be szarral. A szar 
ugyanis felszívja a vizet. Tüzes. Aztán 
kifeküdt a napra. A nap szintén tüzes. 
Viszont a szar rákeményedett. A kóbor 
kutyák pedig megették. Hérakleitosszal 
együtt. Szép. Nagyapám a végtelensé
gig vadászgatott volna az időre, ha hagy
ják. Csakhogy egy szép napon felbuk
kantak a városban a haladárok. Senki 
nem tudta, honnan jöttek. Borsos néni 
azt állította, a Pokolból. Sanyi szerint a 
Marsról. Nagyapám szerint a vonat hoz
ta őket. Mindenkinek igaza volt. A hala
dárok, miként nevük is mutatja, egy dol
got akartak. És ezt komolyan is vették. 
Kitalálták, hogy az időben való haladás 
meghaladott. A megoldással is készen 
álltak. Pofonegyszerű volt. Megállították 
az időt. így sokkal többet lehet haladni, 
mondták. Ha az időegység végtelen, ak
kor végtelen sokat lehet haladni időegy
ség alatt. Tulajdonképpen igazuk volt. 
Nagyapám viszont mérhetetlenül fel
háborodott. Ha ugyanis áll az idő, mint

mozdony a hangárban, akkor hogy a 
francba tudja nyakon csípni, kérdezte. 
Egyik reggel bevezette vonatát a hala
dárok központi székházába. Udvariasan 
megtapsolták. Persze csak rutinból. Volt 
akkoriban olyan esztergályos, aki a gyár
ral együtt érkezett. Egy főhaladár felmá
szott hozzá, a mozdonyra. Nagyapám vil
lámló szemekkel nézett rá, és felmutatta 
kedves svájci óráját. A főhaladár intett. 
Egy titkárnő illegális konyakot hozott. 
Sokat. Ittak. Nézze, Martinecz elvtárs, 
mondta a főhaladár, magának idő kell. 
Igaz, vagy nem igaz? Nagyapám nem ta
gadhatta ezt. Ittak. Hát akkor ide fi
gyelj, Pistukám, mondta később a fő
haladár, minél gyorsabban haladunk, 
annál hamarabb indíthatjuk újra az időt. 
Világos ez, édes elvtársam. Nem volt vi
lágos. De nagyon nem. Nagyapám nem 
volt egy észkombájn. Még bicikli sem. 
Viszont nagyon vissza akarta kapni az 
idejét. Ezért Stanislaw Lem szellem
ében járt el. Stanislaw Lem jó tollú len
gyel író volt. Negyvennyolc évvel előttem 
született. Orvosi egyetemre járt. Én is. 
Ennyiben hasonlítunk. Én elvégeztem. 
O nem. Belőle jó tollú író lett. Belőlem 
szállodatulajdonos. Ennyiben különbö
zünk. Ennek a Lemnek volt egy köny
ve, amiben ezt írja: Gondolkodás nincs,

Kádár F. Tibor: Mezők

enyém lesz a kincs! Nagyapám Stanislaw 
Lemet se szarta le, viszont ösztönösen 
úgy cselekedett, ahogy a jó tollú író su
gallta. Elhitte, amit a főhaladár mondott. 
Nahát akkor, Pistukám, lépj be hozzánk. 
Az öreg beleegyezett. És ha már belépsz, 
intézd el, amire kérünk. De hát nem csi
náltak azok nekem semmit, jegyezte meg 
nagyapám. Ittak. Szeretsz te vadászni, 
kérdezte később a főhaladár. Mondom, 
a haladárok komolyan vették a dolgokat. 
Ismerték az ember vágyait. Nagyapám, 
ugye, hosszú évekig vadászott az időre. 
Persze másra, földibb dolgokra is szere
tett volna. Utoljára katona korában volt 
rá alkalma. Egyébként úgy lőtt, mint Old 
Shatterhand. ittak. Tudod, Pistukám, 
mondta később a főhaladár, a nyúl sem 
bánt minket, mégis lelőjük. Nagyapám 
ezt is belátta. Gondolkodás nincs, enyém

lesz a kincs. Na, kapsz egy puskát, meg 
engedélyt is, csak lépj be és intézd el, 
amire kérünk. Sőt. Te leszel a vadász
egyesület elnöke. Na? Nagyapám bele
egyezett. Kedves óráját betette a fiókba, 
aztán belépett, intézte, amit a haladárok 
kértek tőle, ő meg kapott puskát, enge
délyt, elnökséget. Tiszta sor. Az idő pedig 
állt, úgy negyven évig. Szegény Pistuka 
nem is érte meg, hogy újra beinduljon.

Ezerkilencszáznyolcvannégyben gya
korlatilag eltűnt.

Egyszer a főhaladár megkérte nagy
apámat, segítsen neki egy országos je
lentőségű ügyben. Jött az illegális ko
nyak. Pistukám, nyakig vagyunk a 
szarban, mondta. Nagyapám a zsebéhez 
kapott. Az óra persze otthon lapult a fi
ókban. Elindult az idő, kérdezte nagy
apám rögtön. Nagyon ihletett volt, mint 
mindig. A húgyos lófaszba az idővel, te 
barom, ordította a főhaladár. Nem ér
ted? Ha ezt elbasszuk, a saját szarunk
ba fojtanak. A faszba a rohadt idővel. 
Nagyapám hallgatott. Rájött, jobb, ha 
Lemre bízza a dolgot. Na, mondta a főha
ladár. Az van, hogy jön az Elnök. Éljen, 
emelte fel poharát nagyapám. Pofa be, te 
idióta, üvöltött a főhaladár. Vadászni jön. 
Ittak. Sokat. Na, folytatta a főhaladár, 
az a helyzet, hogy az Elnök nem tud lőni. 
Viszont muszáj lelőnie a hatvanhatost. 
Azt a kapitálisát, kockáztatta meg nagy
apám a kérdést. A főhaladár bólintott. 
Nagyapám ekkor olyasmit csinált, amit 
egész életében soha. Gondolkodni kez
dett. Kapott is érte egy hatalmas pofont 
a főhaladártól. Abbahagyta. Pistukám, 
te csak lődd le a hatvanhatost, a többit 
bízd ránk. Nagyapám bólintani is elfelej
tett. Na ide figyelj. Van egy illegális film. 
Ebben a filmben van ez a nagy fejes, aki 
elmegy egy világvégi budiba, hogy részt 
vegyen egy alkoholista fasznak a temeté
sén. Igyál. Ittak. Na. A sajtót persze ér
dekli, mi lehet a köze a nagy fejesnek az 
alkoholista faszhoz. És a nagy fejes el
meséli. Hogy annak idején ügyvéd volt 
ebben a világvégi budiban. És ki akar
ta pucolni a budit. Viszont az akkori fe
jeseknek ez nem tetszett. Ráküldtek hát 
egy kemény fiút. Na, és akkor az alkoho
lista fasz segített rajta. Pedig ki nem áll
hatta. Szarfaszúnak tartotta. Csakhogy 
az alkoholista fasz szeretett egy picsát, és 
a picsa meg a későbbi nagy fejest szeret
te. Ilyen ez. Na most, a kemény fiú egy al
kalommal párbajra hívta a későbbi nagy 
fejest. Csakhogy annak, aki egyébként 
tényleg szarfaszú volt, úgy állt a kezé
ben a pisztoly, mint kurváéban a liliom
szál. Ott állt az utcán, a kemény fiúval 
szemben, és reszketett, mint a kocsonya. 
És akkor az alkoholista fasz lelőtte neki 
a kemény fiút. Pont akkor, amikor a szar
faszú is lőtt. Tudnak valamit ezek a ka
pitalisták, na. Érted már, Pistukám? 
Nagyapám csak nézett. Hogy is értette 
volna. Hiszen éppen ezért kapott puskát, 
engedélyt, vadásztársaságot. A főhala
dár legyintett. A lényeg, elvtársam, hogy 
amikor jelzek, te lősz. Világos? így is tör
tént. Az Elnök lelőtte az amúgy is félholt
ra etetett hatvanhatost. Mindenki boldog 
volt. Nagyapám is. Pedig ezért a tettéért 
nem kapott semmit.
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M irabeau polgártárs fantomja 
a lipcsei csata után

LÁSZLÓFFY CSABA

„Már Talma is? -  méltatlankodik ma
gában a császár. -  Nem átall azokkal kö
zösködni, akik a természethez való köze
lítés jelszavával képesek lealacsonyítani 
a tragédiát; mintha a színpadi megférne 
a banálissal, a köznapival!”...

Bár Talmára gondol, Metternich gú
nyos képét látja maga előtt: a herceg a fe
szélyezett hangulatban lezajlott kihall
gatás végén mosolyát alig rejtve arra 
kéri, hogy amíg nem túl késő: mondjon le 
Spanyolországról, Itáliáról, lengyelorszá
gi hódításáról -  só't a Rajnai Szövetségről 
is!...

Nem titok, hogy a császár kövéren is 
pont olyan izgatott, mint valaha; a korzi
kai vér pillanatok alatt felforr. Napóleon 
ne tudná, hogy mi rejlik egy elfojtott 
gesztus mögött? Vagy mennyit kockáztat 
az ember — a személyiség — annak nevet
séges voltával. (Bosszúsan ismeri be/föl 
megint, miszerint: Mindent!)

Most azonban megfagyni érzi ereiben 
a vért; utoljára akkor vett erőt rajta ha
sonló érzés -  állítólag ilyen helyzetekben 
szólal meg bennünk hirtelen a természet 
hangja (!) - , amikor Talma Hamlet sze
repében tőrét anyja kebeléhez érintve, 
teltházas közönségével játszadozott.

*
Kedve lett volna a szemébe röhög

ni Metternichnek -  hiszen egymás után 
nyert Lützennél, majd Bautzennél, igaz, 
kis csatákat. Hogy aztán -  a bajorok meg 
a württembergiek árulásának köszönhe
tően, az ellenség szorongató gyűrűjéből 
curukkolva — egy rozoga kölcsönfogaton, 
a lovakat hajszolva, didergető novemberi 
szürkületben, torkát fojtogató keserűség
gel meneküljön hazáig. A szalon meghitt 
hangulata valahogy még jobban felbő
szítette. Pufók fiacskája, a Becsületrend 
nagykeresztjével (születésnapi ajándék 
apjától) s a vállrózsáival ugrabugráló, 
anyjának szőke fürtjeit elöröklő „római 
király” sem volt képes, mint annyiszor, 
felvidítani.

Orosz tél, porosz ősz lángoló vagy zu
hogó iszonyata -  minden a feje tetejére 
állt benne. Nem sok idő volt hátra a lip
csei döntő ütközetig. Akkoriban terjedt 
el -  suttogásnál fojtottabban -  a rémhír, 
hogy orvosa (akit a császár magabiztos 
fölénnyel a bizalmasai közé számított), az 
ellenfelei alattomos vagy fantáziadús rá
galmait s egyben a legváratlanabb csa
pásokat is mindig elegánsan fogadó és 
elviselő Cabanis, a filozófia ösvényéről le
térve, mintegy okkultista történelmi su
gallatra: mérget etetett volna a válság
tudatával szembenézni képtelen törpe 
„óriással”. A rémuralmat s a direktórium 
korrupcióját átvészelő, liberális gondolko
dású doktor, akinek ősz tincsei visszasír
ták még Mirabeau barátságát, jól emlé
kezett arra, amit Diderot a felvilágosult 
despotizmusról -  mint amilyen a parvenü 
császáré -  mondott: azért veszélyesebb,

mivel „gondoskodó hatalmával” megtöri 
az emberek morális rezisztenciáját. („A 
franciák parvenü császára a hazafias de
magógiával az ellenállás írmagját is kiöl
te belőletek!”)

.. .Úgy látszik, kevés volt a Cabanisnak 
tulajdonított méreg (vagy inkább sok volt 
a Napóleont környezők/környékezők be- 
leképzelése), mert az Európa-szerte kano
nizált „népek csatáját” követően -  a lip
csei vereség dacára -  a császár egészsége

Veress József szobra

bősz, fenyegető elszántságban és indu
latokban mérve, változatlanul az embe
ri önzés és gátlástalanság határesetének 
számított; viszont kétségtelenül lehetett 
egy-két rossz, lidérces éjszakája.

Orvosát tulajdonképpen a francia tör
ténelem egy másik nagyságától örökölte. 
Mirabeau-tól. Aki, idejében megboldogul
ván (Talleyrand szerint teljes dicsfény
ben távozva, úgymond „megrendezte a 
halálát”), szerencsésen megúszta a guil- 
lotine-t. Mirabeau őszinte barátja volt 
(lehetett) a felvilágosodás nagyművelt-

— HELIKON--------------------
ségű orvosának és gondolkodójának, 
Pierre-Jean-Georges Cabanisnek, aki 
»orvosi lélektanával« a szenzualista filo
zófiát próbálta érvényesíteni a pszichiát
riában. Nemcsak hitte, miszerint az el
mebajt klinikai tünetként kell vizsgálni 
és kezelni, mintsem a természetfeletti go
nosz büntetési szándékát látni az embe
ri elme destruktív megnyilvánulásaiban, 
de volt alkalma néhány kivételes szemé
lyiség tanulmányozásába is belemerülni, 
vagy legalábbis belekóstolni.

Mirabeau jó kedélye, mohó élniakarása 
nagyon is ellentéte volt a Napóleonénak. 
Ő, mint a legfőbb tekintéllyel bíró nép
tribün, a császár bosszúálló szerepével 
ellentétben gyarló polgártársai kicsinyes
ségétől, korlátolt demagógiájától s egyben 
a felbőszített primitív tömeg bosszújától 
tartott -  felelőssége tudatában a bűntu
datot is kénytelen volt megízlelni olykor, 
hogyha már elindított egy megfékez- 
hetetlen folyamatot. Hányszor hallotta 
volt Cabanis, a pékeket, prostituáltakat, 
fegyverkovácsokat, börtöntöltelékeket, 
kirúgott lakájokat képviselő Konvent fül
süketítő zajában, a bozontos szemöldöké
vel egykedvűen gubbasztó barátja háta 
mögött, hogy: „Mirabeau polgártárs le
becsüli jakobinus tagtársait!” A bőség
ben és kötetlen -  nem katonás, kiköve
telt! -  népszerűségben dúskáló néptribün 
odaadó szeretetéről biztosította mind a 
fortyogó jakobinusokat, mind az eszmé
nyi szabadságot hirdető forradalmat... 
Az ő túlzásai nem tíz- és százezrek biz
tonságát és életét veszélyeztették, mint 
az Európa térképét össze-visszaszabdaló, 
a világ urának kijáró kultuszt megköve
telő Napóleonéi. Mirabeau a vég közeled
tét érezve az áprilisi napfényben fürdet
te frissen borotvált, himlőhelyes, hájas 
arcát, s miközben ágyánál aggályoskodó 
hívei elhallgatták előtte, hogy tikára, a 
legkiválóbb, legnemesebb szellem agóni
áját látván, felindultságában kést döfött 
magába, Mirabeau nyűgölődő porhüve
lye (a rossznyelvek szerint az utolsó per
cekben is) amiatt kesergett, hogy nincs 
immár módja s ideje kielégíteni szexuá
lis étvágyát. Kicsapongásainak legutol
só éjszakáján -  a tűrhetetlen bélgörcsök 
akkor kezdték kínozni -  két nagycsecsű 
táncosnővel űzte az eszét; s miután toka
ji borral kúrálta magát az Esterházyak 
pincéjéből, volt ereje még felszólalni a 
Nemzetgyűlésben, jóllehet mészfehér or
cáján már kiütköztek a vészes jelek. Mire 
az orvosát hívták, már vért köhögött. 
Cabanis nemi betegség vagy mérgezés 
helyett máj-, vese- és gyomorbántalma- 
kat s nyirokmirigy-gyulladást állapított 
meg.

A végképp ágyhoz kötött beteg rég túl 
volt már a politikusok minden illúzióján; 
kegyes türelemmel hallgatta Cabanis 
doktor fejtegetéseit az anatómiai kísér
letek jövendő esélyeiről, de titokban min
dinkább igazat adott Helvétiusnak, aki 
kétségbe vonta ugyan, hogy rövid idő 
alatt el lehet butítani egy nemzetet, a ne
velés mindenhatóságának hangoztatá
sa mellett azonban -  az emberi természet 
végtelen flexibilitásának következménye
ként — nem zárta ki az elbutulás lehetősé-
» » >  fo ly ta tá s  a  6. o lda lon
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GAAL GYÖRGY

Az u to lsó  H erep ei-k ötet
folytatás az 5. oldalról

gét, különösképpen, ha hatalmi érdekből 
történik. „Ez lenne hát a nevelés bume
rángja!”, kockáztatta meg jóságos vigyor- 
ral kendőzött cinizmusával, szűk baráti 
társaságban Mirabeau.

A gyászoló tömeg hangulata Mirabeau 
temetésekor megoszlott, mivel sírfelira
tából nem maradt el az őszinte kifaka- 
dás, hogy: „a királyságot gyászolva tá
vozom”. Napóleon viszont megvetette e 
tömeg gyengeségét, hisztériáját; ő egy
maga írta a franciák históriáját, és egy
szerűen nem tűrte meg a pártoskodó 
nemzetet.

*
A császár elpilledő' szemhéjjal -  a mé- 

lázás túl erős szó lenne rá -  még egy
szer átéli az ünnepelt Mirabeau -  a for
radalom első hőseként, öltönyén gombok 
helyett drágakövekkel, került be a hal
hatatlanok Panthéonjába -, majd a meg- 
hurcolt-megtagadott „népáruló” -  kiha
jították a Pantheonból -  kínos agóniáját 
(„Betegsége volt-e több, vagy vétke?”), s 
közben a falánkszemű-agyú fantom fé- 
kezhetetlen kacagását hallva — fölé
nye már egészen elhagyta —, föl-alá sza
ladgálva gépiesen többször is elismételi: 
„Mindkettő... természetesen!”; majd föl
idézve a nagy előd temetésén rögtönzött 
szimbolikus színjáték címét, tovább mor
fondíroz: Mirabeau megérkezik az elíziu- 
mi mezőkre!...

Korai még az időt tölteni ilyesmivel, 
hogyan hangzana az, hogy: Napóleon!...

Habár van némi igaz abban, hogy 
olyan „bagatell” dolgok, mint például a 
trikolór kötelezővé tétele, nem pótolhatja 
a letaglózó pénzhiányt...

„Hát ahhoz a teóriájához mit szól, fel
ség -  kérdezte volt egyik villámlásos-zi- 
vataros estén Cabanis, midőn kint vihar 
tépte a fákat -, hogy a királyt talán köny- 
nyebben meg lehetett nevelni, mint a tö
meget?” .. A császár elkomorulva bámulta 
a rojtos szélű térképet, majd miután orvo
sa egyre fenyegetőbb hangú citátumokkal 
hozakodott elő Mirabeau állítólagos ha
gyatékából -  hogy: „Ne ringassátok maga
tokat a csalóka biztonság érzésébe, mert 
annál szörnyűbb lesz ébredésetek” (hol az 
a néhai Nemzetgyűlés, amelyiknek ezt el 
lehetett dörögni?) Napóleon neheztelő 
hangon utasította rendre az ittas embert.

A császár orvosa bambán bámult az 
üres pohárra és maga elé; karikás szemé
be kiült a kétely: „Illúzió lett volna részé
ről? Aligha tévedett...”

A folytatást Cabanis már a vesztes 
csata éjszakáján, fogát szíva és a vendég
mennyezetre köpve vinnyogta, mintha 
a fájással egyszer s mindenkorra gyáva 
megalkuvását is kiköphetné: „Nem azért 
harcoltam a zsarnokság ellen, hogy tör
vényerőre emeljem a diktatúrát!”

A császár magára maradva, először fél 
életében a halálra gondolni. Elhessegeti 
magától a párhuzam lehetőségét is bárki 
halandóval. (Még hogy a szexuális kicsa
pongásairól hírhedt Mirabeau!)

Ám, ha egyszer mégis...
Őhozzá, a világhódítóhoz semmikép

pen sem méltó egy, az üdvözültek árnyait 
alkalmilag befogadó, ókori mező!
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Tragikus tudós-sors jutott Herepei 
Jánosnak. Olyan, amelyhez hasonló csak 
a mi tájainkon érheti a szenvedélyes ku
tatót. Két ország felségterületén élt, de 
egyikben sem tudtak számára hossza
sabban méltó munkahelyet biztosítani. 
Csodálták, elismerték, de nem becsülték 
meg. S most, halála után négy évtized
del megállapíthatjuk, hogy mégis jelen
tős életművet alkotott.

Pályája a kolozsvári Farkas utcai ré
gi papilakból indult. Évszázadokon át 
laktak ott a város vezető református lel
készei, köztük a két Herepei Gergely, a 
nagyapa és az édesapa. Ha az ő nyomu
kon indul az 1891-ben született János is, 
bizonyára békésebb viszonyok közt űz
hette volna szenvedélyét, a történelmi-ré
gészeti kutatást. 0  azonban szakított a 
családi hagyományokkal, s a bölcsésze
tet választotta: magyart, történelmet, 
régészetet hallgatott a kolozsvári tudo
mányegyetemen. S ha a világ nem for
dul nagyot a világháborúval, bizonyá
ra szép egyetemi vagy múzeumőri pálya 
várt volna rá. Hisz az egyetem Érem- és 
Régiségtárában alkalmazzák, még kül
földi utakra is kiküldik. Az iskolateremtő 
Posta Béla professzor irányításával jegy
zi el magát a régészettel és a numizma
tikával. Aztán elragadja a világháború 
forgataga, alighogy hazakerül, az egye
temet elfoglalja a román hatalom, Posta 
professzor meghal. Ám a román kézbe 
került egyetemnek is szüksége van jól 
képzett régészre, de azt már nem tudják 
elviselni, hogy munkatársuk egy főté
ri illemhely-kialakításnál Árpád-kori sí
rokra bukkanjon. így Herepei kénytelen 
más megélhetés után nézni. A Minerva 
Műintézet Rt., a magyar egyházak ala
pította nyomdaipari vállalat alkalmaz
za könyvelőként 1925-ben. Ettől fogva a 
hivatali munka mellett csak szabadidejé
ben élhetett a kutatásnak. De állandóan 
jelen volt a lapok, folyóiratok hasábjain 
kis adatközlésekkel, néha egy-egy dol
gozattal. Mert fáradhatatlanul gyűjtött: 
hol a temetőben sírköveket másolt le, hol 
a levéltárban vagy valamelyik könyv
tárban jegyzett ki adatokat. S néha fel
adatokat is kapott. Az Erdélyi Kárpát 
Egyesület múzeumőrévé, egykori iskolá
ja, a Református Kollégium levéltárosává 
választotta.

Kutatómunkájának hátterében a csa
ládi hagyományok mellett a baráti kör 
állott, mindenek előtt a nála másfél év
tizeddel idősebb Kelemen Lajos és a más
fél évtizeddel fiatalabb Szabó T. Attila. 
Herepeivel együtt ők az erdélyi múlt leg
következetesebb feltárói. Kolozsvári vi
szonylatban még munkamegosztás is 
kitűnik: Kelemen Lajos inkább az unitá
rius, Herepei viszont a református örök
séget kutatta. Egyházától Herepei min
den támogatást, elismerést megkapott. 
1937-ben a Kalotaszegi Református 
Egyházmegye Kós Károlyt főgondnokául, 
Herepeit főjegyzőjéül választotta: ezzel 
Herepei kilépett szülővárosa bűvköréből, 
s érdeklődése Kalotaszegre is kiterjedt.

Igazi elismerést azonban a sepsiszent
györgyi Székely Nemzeti Múzeumtól ka
pott, amikor ennek választmánya 1938. 
február 1-jétől meghívta igazgatóul. Alig 
haladt a múzeum átszervezésével, ami
kor a második bécsi döntés 1940 őszén 
új feladatok elé állította: intézménye a 
Magyar Nemzeti Múzeum része lett, s 
megbízták egy Székely Tudományos és 
Közművelődési Intézet létrehozásával. Az 
intézet nem alakult meg, de 1944 őszén 
parancs jött a fővárosból, hogy a múzeum 
legértékesebb kincseit ládákba csoma
golva el kell menekíteni. A 47 láda útnak 
indítása egyben Herepei kálváriájának 
kezdete lett. A ládákat a hadi helyzetnek 
megfelelően többször lerakták, átrakták, 
míg végül 1945. március 29-én a zala
egerszegi állomáson bombatalálat követ
keztében porrá égtek. Összesen 44 darab 
apró fémtárgyat s 95 érmét sikerül a ro
mokból kimenteni. A hatóságok ugyan 
felmentették Herepeit a felelősség alól, de 
sokan szemére hányták a parancs szol
gai teljesítését, s hihetően az önvád is kí
nozta. Érthető, hogy nem mert visszatér
ni Romániába.

A kálvária folytatódott. A Tolna me
gyei Bonyhádon létesült Székely Múzeum 
élére nevezték ki. Az államosítás után 
ezt beolvasztották a szekszárdi múzeum
ba. Egy darabig oda ingázott. 1950-ben 
nyugdíjaztatta magát, majd 1953-ban lá
nyához Kajdacsra költözött. 1957-től fe
dezték őt fel a szegedi egyetem magyar 
tanszékének munkatársai, s 1961-ben fe
leségével és leányával együtt beköltözhe
tett a Tisza-parti városba. Itt alkalmilag 
a múzeumnál is dolgozhatott, de minde
nek előtt lehetőséget kapott tanulmánya
inak sajtó alá rendezésére. Adattár fő
címmel három tekintélyes kötete (1965, 
1966, 1971) jelent meg közel kétezer olda
lon a szegediek kiadásában. A harmadik 
kötet közzétételét már nem érhette meg, 
mert 1970 októberében a szegedi temető
be tért örök nyugalomra. Kegyeletes csa
ládja édesapja házsongárdi sírkövére is 
bevésetté nevét.

Egy ilyen hányatott életpálya sem
miképpen sem kedvezhetett a nagy ösz- 
szegezéseknek. Adatközlések, kisebb 
adalékok s alig néhány kidolgozott, szak
szerűen lezárt tanulmány maradt utá
na. Egyetlen tekintélyes kötetet kitevő, 
átfogó munkája a Bonyhádon véglegesí
tett: A Házsongárdi temető régi sírkövei. 
Ez is gépiratban kerengett több intézet
nél, amíg az Akadémiai Kiadó 1988-ban 
vállalta kinyomtatását. Hatodfélszáz lap
ján Kolozsvár sírkertjének 1750-ig terje
dő történetét dolgozza fel 151 sírkő ada
tainak közlésével. De a kötet lényegében 
közel kétszáz év várostörténetét is fel
öleli. Lapjairól minduntalan kicsendül 
a panasz, hogy kézikönyvek, elpusztult 
jegyzetei nélkül, falusi magányban kény
szerül az összegzésre.

Sokáig úgy tűnt, hogy a három kö
tet adattárral és a temető-monográfi-
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ával mindaz sajtó alá került, ami érté
ket jelent a Herepei-életműből. Hírek 
ugyan még a 80-as években is szóltak ar
ról, hogy Szegeden számos kézirata talál
ható Herepeinek, de azok befejezetlenek, 
közzétételük rengeteg előkészítő mun
kát igényelne. Akkoriban elképzelhetet
len volt csak úgy, jegyzetelés nélkül sajtó 
alá bocsátani adattárakat, nem lezárt ta
nulmányokat.

Sas Péter budapesti történész kutatóé 
az érdem, hogy kézbe vette a Herepei- 
hagyatékot, s abból minden valamennyi
re is közölhető anyagot kötetekbe gyűj
tött, sajtó alá bocsátott. Nem különben 
dicséret illeti a kolozsvári Művelődés fo
lyóirat kiadóját, mindenek előtt Szabó 
Zsolt főszerkesztőt, hogy ezt a sorozatot 
felvállalta, egymás után jelentette meg 
a köteteket.

A 2001-ben indult sorozat most, a ha
todik kötettel -  úgy tűnik -  végéhez ér
kezett. Ennek az előszavába illeszt
ve Sas Péter közli Herepei kéziratainak 
1941-es jegyzékét. Ebben tizenhárom 
témakörbe (Történelem, Régészet és 
éremtan, Néprajz, Művészet és iparmű
vészet, Irodalomtörténet, Nyelvészet, 
Neveléstörténet, Egyháztörténet, Címer
tan és családtörténet, Könyvészet és 
könyvnyomtatás, Honismeret, természet- 
járás, természettudomány, Jelentések, 
Egyéb dolgozatok) sorolva több mint 175 
címet említ. Közülük számos adatgyűj
tés, feldolgozás, névmutató, vagy éppen 
csak elkezdett téma. Akkor még csak 
néhány került sajtó alá, mára többsé
gük. Már ami eljutott Szegedre. Mert jó 
néhány a költözködések során elkalló
dott. Előfordulhat, hogy némelyik még 
előkerül.

A most megjelent kötet a Művelődés- 
történeti tanulmányok és adattárak címet 
viseli. Sajtó alá rendezte, szerkesztette 
és az előszót írta Sas Péter (Művelődés, 
Kolozsvár, 2008). A 220 lapos kötet az 
előszón kívül tulajdonképpen adat- és ok
mánytárakat tartalmaz, egyik sem ne
vezhető tanulmánynak. Ezek a tárak sem 
a szélesebb olvasóközönségnek, hanem a 
kutatóknak, a témában jártas szakem
bereknek rejtenek kincseket. Mert a ha
lottak jegyzékét nyilván az forgatja, aki 
valakinek az adatait keresi, vagy netán 
a névanyagot kutatja, esetleg a járvá
nyok pusztításait akarja felmérni. A tá r
sadalmi összetételre, sőt a későbbiekben 
az utca megjelölésével a területi eloszlás
ra is kap utalást. Herepeinek szüksége 
volt ezekre a 17—18. századi jegyzékekre 
a Házsongárdi temető sírköveinek azo
nosításánál. Sok esetben ma már pótol
hatatlanok, mert az akkori források el
pusztultak vagy éppen lappanganak. Az 
egyik összeállítás az 1645—1704, a másik 
az 1752-1779, a harmadik az 1775-1785, 
a negyedik az 1653-1799 közötti haran
gozások jövedelmét veszi nyilvántartás
ba -  számos kihagyással. A harangozás 
napja mellett legtöbbször a halott vagy 
a családfő („Lévai Pál fiacskája; László 
János anyósa”) nevét tüntetik fel, néha 
azt, hogy többször is harangoztak. Néha 
a rang is kitűnik: „Méltóságos Gróf Bánfi 
Dienesné asszony ő Méltóságának halá

lozása -  9 Harang”. Ritkán sejteni lehet 
a halál okát: „Egy szegény legény, akit 
megütött a malomkő”, „Mikó Albert, az 
kit megöltek”, „Az mely katonát hegyes 
tőrrel által vertek”, „Hideg megvett ide
gen legény Nagy Ferenc”. Alaposabban 
kutatva néhány híres személyiség ada
tait is megtaláljuk. így 1702. március 
22-én jelzik „Tótfalusi Miklós úr kopor- 
sóbatételé”-t, s csak egy jó hónap múl
va, április 24-én „Tótfalusi úr temeté
sé”-!. Szeptember 24-én már „Tótfalusi 
Miklósné asszonyom leánykájáéért ha
rangoznak. Ezek a református nyilván
tartások.

Herepei kézbe vette az „Unitária 
Eklésia” számadásait is, hiszen a pia
ci (főtéri) templomban ők harangoztak. 
1676-1678 közöttről írja ki az adatokat. 
Az utolsó jegyzék 1775-1778-ból szárma
zik, a református papok vezette temeté
si jegyzék.

A Kalotaszegi adattár eredetileg a táj
egység falvainak református papjait 
szándékozott felsorolni életrajzi adatok 
kíséretében. Gyalu 1590-es évektől az 
1930-as évekig működő 13 lelkészét veszi 
számba az elkészült rész. Az Okmánytár 
Bánffyhunyad múltjához Viski János ot
tani lelkipásztor 1746-tól 1760-ig néhány 
évről vezetett feljegyzéseit tartalmazza. 
Többnyire a keresztelések, esketések és 
temetések, néha a bevételek rögzítése ta
lálható itt napi pontossággal.

A legértékesebb Kolozsvár városá
nak 1838. évi homagiális eskükönyve cí
mű másolat a pecsétek elemzésével. 
Az V. Ferdinánd király iránti hűséges
küt Kolozsvár valamennyi tanácstagja 
és tisztségviselője letette, ezt aláírásá
val és pecsétjével bizonyította. Úgyhogy 
155 vezető polgár (közülük több nemes) 
kézjegye és pecsétnyomójának rajzolat
ja látható itt. Megállapítható, hogy né
ha nagyon primitív vésetű pecsételőket is 
használtak, sőt néha kölcsön kérték egy
mástól a nyomót. Az aláírók között sok 
jeles személyiség neve bukkan elő. Ilyen 
Gyarmathi Sámuel, az ekkor még jegyző, 
1848-as főbíró Grois Gusztáv, a későbbi 
királybíró Gyergyai Ferenc, Barra Imre, 
Judenhoffer Mihály orvosok, Schilling 
János mérnök.

Az utolsó írás egy jegyzet a magyar-ro
mán nyelvi kölcsönhatásról. Végül a szer
kesztő felsorolja a kötetben közölt kéz
iratok lelőhelyét. Illett volna megjelölni, 
hogy a „Herepei János hagyatéka, Bp.” 
pontosabban kit vagy milyen intézményt 
jelöl, netán magát a sajtó alá rendezőt. 
Az ilyen jellegű adattár-kötet használa
tához nélkülözhetetlen a névmutató. Ez 
itt több mint 30 oldalt tesz ki, s 2600 ne
vet tartalmaz.

Aki Kolozsvár régebbi múltját kutatja, 
nem nélkülözheti Herepei János adattá
rait. Ezek most már közkézen forognak, 
s így méltó elégtételt szolgáltatnak egy 
minden megpróbáltatás ellenére a célki
tűzéseihez hű maradó történésznek.

Herepei János: Művelődéstörténeti 
tanulmányok és adattárak. Sajtó alá 
rendezte, szerkesztette és az előszót 
írta: Sas Péter. Művelődés, Kolozsvár, 
2008 .  220 1.

ADY ANDRÁS 
P illa n a t híve
Tudom, ha szólnál, 
az kérdés lenne, ha én 
kérnék, az követelés, így 
csak a kemény belső csend 
jelent védelmet a véletlenre; 
jó vagy rossz döntés az értékes 
most ellen durva merénylet lenne.

A ku li á lm a
Két bambuszkaró a világ, 
küllők, kerekek, s a rúdra 
hajolva, rongyokba burkolt 
árny haldoklik vagy szendereg.

Kocsi és kövezet közé zárva, 
még ültében is szalad, lábán 
ájult rohanás rángatja a kidagadt 
ereket, s a hátára száradt sötétben, 
a semmiből semmibe megállás 
nélkül vontatja az örök szekeret.

Két bambuszrúd, kerékagy, 
fakeret, s bár a halál a vitelért 
már aprópénzt ajánl, a kuli még 
alkuszik, és álmod magának 
végtelen fuvarként életet.

R égi fénykép  
h á to ld a lá ra
Fekete-fehér képen 
egy öklömnyi bámuló 
gyerek, mint pöttöm 
felhúzható játék egy már 
elfeledett, behavazott tájon 
pihen, s kivárja, ahogy a 
rengeteg lencse mögött 
megörökíti magának, tán 
későbbi énemnek a szeretet.

Fekete-fehér most is 
bennem minden, csak 
fotósom hasal már egy 
felhő szélén, s a lencsékre 
hajolva a magasból figyel... 
jelentem neki tisztelettel: a néhai 
játékszerben semmi sem változott: 
csavarok, rugók, rejtett lendkerekek 
az egykoritól csak méretben térnek el.

L átom ás
A szögesdrót mögött, ahol 
a barakkok kegyetlen csodáján 
már ezernyi turista zajos kíváncsisága 
tetőzött, feltűzött szuronnyal járkált a nap, 
s az őrtornyok egyre növekvő árnyain, mint 
megannyi merőleges sínpáron, 
a múltnak több hallgatag 
transzportja az égi 
elosztóhelyig 
pöfögött.

A főkapu rácsán egy virágcsokor 
aludta fonnyadó álmát, s még 
mielőtt meghalt volna, 
helyére újabb 
költözött.

7
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irántija é s  s z e r l t e s t t i  l ^ a r á c s c ^ i  2 s * l t Mi
CSEKE RÓBERT 
a szavak fényében
(felszabadítások)

ha kimondom  
s e j t e d  
nagyobb vagyok 
a felszabadításnál

*

csodaként terpeszkedik bennünk az idő  
zuhan m int rücsökbarna mandula  
bár mogyorószem ő

megszámlálom  
az összegyűlt bogyószemeket

a csereszín néhányukból 
korhadt tengergally 
máris kimered

Post-eposz I - 
szamuráj metszet
szeretem hallgatni a dermedt ninjafejek potyogását 
az időtlen íveket leíró hóhérkönyök kilengését a csapásnál 
koordinált fejszedöccenés am int hozzáirányul a fejhez 
vagy a domboruló nyakhoz a vériszapos penge 
a zsákutcákon s a piactéren szinte hullámokban zúg az égbolt 
aritmiás dobbantások, rossz igény 
blaszfémia ma már a verítékvesztés 
rángó zsinórok közt ég a megteremtő 
m int egy sercegő légy
igazolják a fenyőforgácsok is a révész lapátnyelén
nincs már isten
csak bimbófejű halszag
és néha ez a csalóka ninja-éj

Post-eposz II - 
trópusi

*

ami marad  
a hernyósikoltás
varjúfekete levesben az aszalt gránátalma  
a kitalált bűnök s a kihagyott tolongás 
egészen pici pesszimizmus 
hernyó- vagy pedig éppen embermódra

*

légy hát m int az éjjeli lámpás 
puha árnyú és tiszta fényű 
ne kötelezd magad 
kutyaszőrű  
felszabadítókhoz
hisz itt vagy már a szavak derében 
csapásra kész kihalt tehén 
tizenhárom bögyű
legeled a kertből a mennyei paradicsomot 
angyaltrombitát ördögvirágot

hegyezed a szemed 
végtelenül 
a szavak fényében

mégis kivel kelnél a napszaki kikötőn 
a zenélő tűztorony meghatározott terve 
sok m indent betakar 
csónak sodródik tova 
meghatározva a módszer viharja 
asszonnyal elnyomva a magán-pillanat 
két jelző rendre megnyitják a pihenést 
veszély lett, éghajók jönnek (!) 
szállítanak árnyékot, szalonnát, cseresznyét 
beszűkült titkon már a naptorok 
a kémcsőből plasztikusan korog a sár

-  és úgy van a szerelem ahogy sok minden van

Post-eposz III - 
motet op. 1
bérgyilkos lehetnék ki elhiszi saját viccét 
pofátlan elhurcolnak kis szonett-hibák

egyik-másikban megcsirázik a késő trágárság: 
nyíló pipacsok a petro-máglyán

tömegek nyelvén beszél a macskakő  
fölötte összesikolt a város

papucsom tétován csoszog a múltban 
lődörögnek a talpak egy hóvirághagymán

a függöny szappanhabosan intonál...

g KilometriK
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Golghelóghi. Széljegyzetek 
Határ Győző ítéletjátékához
Magnus Ludus Passionalis — olva

som a dráma címoldalán: a hajdani 
passiójátékok kései utódaként hirdeti 
nagynak magát. Mi tagadás, valóban 
nem kis könyv ez, és igencsak megle
pődnék, ha valaki egyszer színre vin
né, értó' s értetlen közönség állóképes
ségét próbára teendő' kilenc teljes estén 
keresztül. De talán nem is teátrum ba 
való, hanem esteli elmélkedésekre nyí
ló-csukódó olvasódráma az éjjeliszek
rény polcára, gondolatok megzavarásá
ra, álomnak nyugtalanítására. Mégis, 
ha közönségért kiáltana, inkább vásári 
sokadalom mutatványos deszkáin érez- 
né jól magát -  én legalábbis ott nézném 
szívesen, ácsorgó bámészok között to
longva, hüledezve, riadozva, ujjongón 
bekiabálva. Dehogyis komolytalansá
ga okán látnám  oda: éppen rendítő sú
lyosságáért. Merthogy hiába komédiás 
bakugratás, torkunkba fagy a kacaj, de 
sírni sem enged: mire szánalmunkban 
csordulna a könnyünk, már vigyorba 
rándul az arcunk.

Azonban, támadjon bár sírhatnékunk 
vagy nevethetnékünk, véges-végig ott 
sunnyad bennünk egy kínos feszen
gés, amitől sűrűn ágaskodó botránko- 
zásunk sem szabadít. Botránkozásunk 
ugyanis esik benne bőségesen, hiszen 
H atár ez üzenettel bocsátotta útjá
ra szerzeményét: írtam: édes feleségem 
gyönyörködtetésére II pápistaság röt- 
tentésére //  reformátusság rökönyödésé- 
re / /  zsidóság köntöse-megszaggatására 
II gonosz J ó  R a b l ó k  botránkozta- 
tására II tudományosság füle-hasoga- 
tására II kurafiliszterség felzaklatá
sára II rúgó filiszteusság hántására... 
Ahogy illik egy vérbeli rabelais-i hősé
nekhez. Egy goliardok duhaj kedvével 
tomboló s tobzódó nagyeposzhoz, amit 
egy oldalt haláltáncba, másoldalt sö
tétkori titokjátékba ojtottak.

Talán a misztériumjáték a legmegfe
lelőbb jellemző mégis, a szerző legalább 
így címezi, mégpedig passionálisnak, a 
hajdan húsvétonként eljátszott golgotái 
szenvedéstörténet-drámák mintájára. 
És igaz, szenvedéstörténet is -  mégha 
gargantuásan vaskos de közelebb áll

a komorabb középkori drámajátékok 
másik válfajához, az Antichristspiel 
hagyományhoz. Felépítményében, de 
egyes hősei tekintetében is, a tegern- 
seei Ludus deAnticristo vásáros játéká
ra hajaz, és meséje sem gurul amattól 
messzire. Ördögszekér gyanánt guru
ló hőse: Golghelóghi viszont korunk ab
szurd drámáihoz méltó antihős. Neve, 
mint szerzője magyarázza, az akasztó- 
fáravalónál is elvetemültebb: az akasz
tófa alatt is megátalkodottan hazudo- 
zót idéző Galgenlüge fantáziaszóból 
ered (bízvást nem minden morgens- 
terni ihlet nélkül). Vélhetjük joggal te 
hát, hogy a rokonítás mégsem véletlen: 
az Antikrisztus és Golghelóghi az ámí
tás nagymesterei, és azt is művelik, 
mihez leginkább értenek. A Tegernseei 
Játékban -  az évezredes hagyomány
nak megfelelően — az Antikrisztus 
megtévesztés, hamis csodák, cselszö
vések, fondorlatos ajándékok segítsé
gével kerül világhatalomra: a jeru- 
zsálemi trónra, s ebben segédkezik

neki a Jelenések könyvének két fene
vadját idéző két allegorikus hadnagya 
-  Képmutatás (Ypocrisi) és Eretnekség 
(Heresi). Golghelóghi ugyan csak a 
markgrávi rangig viszi, de eszközei
ben és segédeiben ő sem tisztább kezű 
öreg Krisztus-tagadó Rokonánál, s ha
talomra jutván a maga tartományában 
éppoly gyalázatos. Ám itt véget is ér a 
hasonlóság jellemben és cselekedetek
ben egyaránt.

A m intha a Faustból, Till Eulenspie- 
gelből és Peer Gyntbó'l összegyúrt 
Golghelóghi a játék második felében 
megkettőződik: Arany Golghelóghi lo
vag, Kujávia markgrávja tovább űzi 
Antikrisztus-játékait, míg doppelgán- 
gere, aki csak Golghelóghi, éppen azért 
indul a pokolba, hogy a Sátánnal meg
küzdjön, és Jüdást ott helyéről kitúrja. 
E megkettőzött kaland egyike a nem 
kevés hasonlóságnak, amit H atár drá
mája Hamvas Béla Karneváljával visel: 
de m ialatt Michael és Michail azért bo
lyongja körbe a világot, hogy önmagát, 
Bormester Mihályt megtalálja, a ha
sonlóképpen botorkáló Golghelóghi ha

sonmásától menekül, és mintegy fordí
tott mártírium m al korábbi-új énjének 
bűneit igyekszik levezekelni-megto- 
rolni. Érdekes, ahogyan mindkét mű
ben a főalak megjárja a túlvilágot/al- 
világot: Bormestert, mint számos más 
elődjét Énoktól Dantéig, körbehordozza 
(két) lélekvezetője; Golghelóghi pedig 
Orfeuszként egyedül küzdi végig ma
gát a poklok bugyrain, hiába keresve 
magának kalauzt, aki a Legnagyobb 
Ördöghöz vezesse. Más azonban az in
díttatás, és más az eredmény is a két 
esetben: Hamvasnál a beavatás, a fe- 
leszmélés útjának bizonyul a túlvi
lág, H atárnál viszont az abszurdum, 
a hiábavalóság keserű tapasztalata -  
Golghelóghi, aki engesztelő kárhozatát 
keresi a mélyben, leforrázva s dolgavé- 
gezetlenül merül fel újra.

Pedig sietnie kell, hiszen Júdás óta 
a legnagyobb bűnt érzi száradni a lel
kén: az Álla(dalo)m kieszelését, amit 
Arany Golghelóghi oly ragyogóan ül
te t gyakorlatba a Nagy Szent Római 
Birodalomban, a Világ utolsó eszten
deiben. Sürg(ettet)ése ebből is fakad, 
a Végítélet jő, és mindenki őrjöng
ve vezekel, hogy lerója vétkeit, de ne
ki, vállán a legnagyobb teherrel, sehol 
sem sikerül szabadulnia. Bűntudata 
mind gőgösebb, s ez eleve kudarcra 
ítéli; desperát hadakozása hőn vágyott 
kárhozásáért kínosabban hat, mint a 
La Mancha-i lovag vergődése. Nekem 
a gőgje még érthető és rokonszenves 
is, monomániájából fakad, s a titáni 
bűntudat csak egy másik alakja a bib
liája vesztébe nem nyugvó indulatnak. 
De éppen monomániája az, mi megőrzi 
ta rtá sá t és állhatatosságát a körülöt
te tolongok örökkön változó alakm ása
iban, tetteik  fejetlen forgatagában; és 
ugyancsak az, ami számomra hiteles
sé teszi.

Az első ciklus játékaiban a bibliá
ja iránti megszállottsága vezérli, ami
ért otthonról megszökik, amiért meglo- 
pása után a városba veti magát, amiért 
sírrablókkal szövetkezik, amiért vá
rost ostromol, am iért ellenségeivel bé- 
külve hatalomra tör. Csak a negyedik 
játék, a Megpróbáltatása végén riad 
fel görcséből, amikor szembesül a kö
zelgő ítéletnap rettenetével, s annak 
fényében érti meg a körülötte zajló for
dulásokat, maga is megfordul, hogy el
dobja hatalm át, és tékozló fiúként ha
zaindul. Ha ekkor befejeződne, lenne 
esélye a műnek, hogy szabályos dicsé
ret legyen a kereszténység győzelmé
ről, még rímelne is az Antikrisztus-já- 
tékok első részének végével, amikor is 
az ellenfelein győzelmet aratott (né
met-római) világcsászár leteszi koro
náját Jeruzsálemben, az Ecclesia javá
ra, és ő maga visszavonul országába. 
Csakhogy az előadás folytatódik, s ami 
korábban úgy tűnt, hogy közönséges 
halálos vétek volt, mit bűnbánó zarán-

> > > »  fo ly ta tá s  a  10. o ld a lo n
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KIRÁLY FARKAS

Zen Zsizsőnek
> > > »  folytatás a 9. oldalról
doklattal le lehet vezekelni, arról a ha
sonmásával, Arany Golghelóghival való 
szembesülésekor mindjárt kiderül, hogy 
Júdás árulása óta a legnagyobb anti- 
krisztusi merénylet Isten és ember el
len: az állam(gépezet) kifundálása. Míg 
arany hasonmása beteljesíteni megy a 
szörnyű „találmányt”, Golghelóghi mér
hetetlen gó'ggel magára veszi a szerzés 
bűnét, és oly Penetencére készül, a legsö
tétebb m ártírium ra, milyet nem látott 
még a Világ -  elkárhozni akar.

Ezért aztán, m ialatt mindenki mor- 
zsácska üdvét kergetve vezekel így-úgy 
az egyre fokozódó mérhetetlen ezred- 
évi végítéletes őrületben, Golghelóghi 
az árral szemben hadonászik. Ettől is 
lesz oly hatalmassá, holott gőgös őrü
lete nem kisebb a körülötte tébolygók- 
nál, és — bár maga is le-lebukik a túrba 
hömpölygésébe -  áldozata is ettől ígér
kezik oly rettenetesnek. Tragédiája (ko
médiája?) az, hogy hiába veti magát a 
pokolba, hiába halmozza bűneit, eret
nekségekkel, hamis „bibliás” gyógyítás
sal, tetézve sacrilegiummal, sátánkí
sértéssel, istenkáromlással; a megváltó 
kárhozat nem adatik meg neki. Miután 
a haláltáncból is szégyenletesen kima
rad, s a Csontember előtte hullik dara
bokra, bűnei elismerése mellett akasz
tanak  rá  szörnyű szárnyakat a Végső 
ítélet Széke előtt.

A végkifejlet azonban még személyes, 
tragikomikus fel-bukását is kínosan ér
telmetlenné teszi. Bűnhődhetetlensége 
visszaolvad az egyetemes és végeér
hetetlen Világkarnevál lüktetésébe. 
A Játékm ester de(mon)us ex machina 
megjelenése érvényteleníti a Végítéletet. 
Szatanael meghosszabbítja a Korongoló 
Demiurgosznak albérletét (mily fanyar 
fintorítása ez a Jelenések könyvében ál
ló látomásnak: a Sárkány ezer évre va
ló megláncoltatásának!), és új fényt/ho- 
mályt vet a világ folyására. Az ítélet 
reménytelenül elmarad, a Világ tovább 
megyen, s a teodicea kérdése helyett 
egy nem kevésbé kínos démoni adicea 
keserű ízével maradunk. H atár Győző 
emberiségkölteménye nem vigasztal a 
madáchi üzenettel, hogy „ember küzdj, 
és bízva bízzál”. És bármily Karnevál- 
szerűen tomboló is a Magnus Ludus 
Passionalis, nem a humor felszabadí
tó derűje uralja, mint Hamvas világko
médiáját, hanem egy oly keserű szatíra, 
ami reménytelen ürességbe borítja a te 
remtést. A végkifejletben felsejlő gnosz- 
tikus „sátántisztelet” vádját pedig maga 
H atár utasítja el, hiszen a Golghelóghi 
„nem-euklidészi metafizikájában” a 
Játék hökkentő Megfordítójának sze
repén túl, nemhogy jelentőséget, de lé
tet sem tulajdonít annak, akinek rette
gésében telt amaz (s emez újabb) ezredik 
esztendő.

KENYÉR LÁSZLÓ

Csak kettőt ütött el a nagytemplom 
órája ezen a délutánon. Csodálatosan 
kellemes délutánon egyébként. A domb
oldalt, ahol a kocsma dülöngél, csodás 
színkavalkád ékesíti: ilyenkor, szep
temberben a bokrok egy része még 
nyárzöld, más része viszont őszfoltos 
színekben vigyázza a Fattyú vendégeit. 
S kora délután még van annyira meleg, 
hogy az ember egyszerre csak egy sört 
rendeljen magának, mert mire a má
sodikhoz jutna, hát az igencsak meg- 
langyosodna időközben. Abból ítélve, 
hogy a Zsizső gyerek ilyen korán már 
ott üldögél a Fattyú teraszán és Varga 
Teofil nyugdíjas áccsal beszélget (vagy 
inkább beszél neki), probléma esete fo
rog fenn -  vagy ahogy a legfiatalabbak 
mondanák: megbomlott az egyensúly 
az Erőben.

— Tudod, Teofil bácsi — bizalmasko
dik - , reggel belőném a tévét, de meg se

hess. Mi van, öcsém, kipurcantál, né
zegetem, hát minden mindenhová be 
van dugva, de a tévé nem és nem akar. 
Levisszük -  meséli -  a szomszéddal a 
másodikról, lerakjuk a kapu mellé, per
sze bent, az udvaron, hogy ha jön Béla, 
a tévés, kaphassa fel s vihesse javítani. 
U tána felmegyek átöltözni, bekapom a 
szendvicset, s indulok dolgozni. De mi
kor a kapuhoz érek, hát nincs a tévé. 
Hívom Bélát, persze rendesen fel is éb
resztem, mert az ilyenfélék éjjel dolgoz
nak, nappal meg alusznak, hát mondja, 
hogy ő ugyan el nem vitte a ládámat. 
Érted, Teofil bácsi? Ellopták a rohadt 
tévémet!

Szomorú dolgok ezek.
-  És ez még semmi -  sóhajt nagyot a 

Zsizső gyerek. Aztán hozzálát a lelkét 
nyomasztó másik nagy probléma kiön
téséhez. -  Itt van ez a kuncsaft, már 
egy hónapja polírozom a kéróját, saját 
anyagomból ráadásul, de ő még egy fil
lért sem fizetett. A pénz meg csak fogy 
és fogy, mint ültetéskor a lószar, hol- 
nap-holnapután bevihetem a cuccaim a 
zaciba.

Vág erre Teofil bácsi egy félreérthe
tetlen, egyértelmű fintort. Hányszor,

de hányszor já rta  ő is meg ezt. A leg
rosszabb gondolat, ami felvetődhet egy 
ember fejében, az, hogy nem becsü
li meg a szakit. Természetesen a kon
tá r t  meg a gányolót seggbe lehet rúg
ni és lehet nem megfizetni, de a szakit 
-  azt nem. Mert a szakinak sok min
dene van. Van neki elsősorban jó híre, 
amit meg kell védenie. Van ezenkívül 
önérzete, amit szinten kell tartania. 
És vannak kötelező költségei is, amiket 
ha egyszer csak nem tud állni, hát gya
nakvó szemmel fogja méricskélni a sza
kitársadalom és nem csak. Mert ugye 
nem olcsó az anyag, s dolgozni akkor is 
muszáj, ha mindet a szakinak kell meg
vennie. Teofil bácsi kedveli a fiatal kol
légát. Úgy gondolja, valami igazságtól 
dús tanácsot kellene adnia neki.

-  Zsizső fiam, tudod te, mi az a zen?
— Japán pénz. Vagy nem: az a jen. 

Nem tudom, mi az?

-  Mindegy. Szóval, lakik az egyik pa
nelházban a földszinten egy morcos há
zaspár. A gyerek külföldön dolgozik, és 
mindenfélét küld nekik.

-  Zénó bácsi, őt ismerem. O a Zen?
-  Inkább felejtsd el egy kicsit a 

zent, fiam, és hallgass. Na küldött ne
kik a fiú egyszer egy hatalm as tojást. 
Akkora volt, mint... mint egy... szóval 
nagy volt, mint a fejed, még nagyobb. 
Strucctojást. Mellékelt hozzá néhány 
receptet is, hogy kell belőle rántottét 
meg majonézt meg ilyeneket csinálni. 
Azt is leírta, hogy meddig lehet eltar
tani.

-  Mint a fejem, akkora volt?
-  Még nagyobb. Szóval küldött re

cepteket is. De az öregek nem akar
ták  a csodálatos tojást gyorsan el
használni, mert egyrészt ajándék volt, 
másrészt pedig még soha nem láttak  
ekkora tojást. Persze mutogatták a 
szomszédoknak is. Gyorsan híre ment, 
hogy milyen csoda van a kamrájukban, 
s egyszerre csődülni kezdett hozzájuk 
a nép, eleinte szomszédok és ismerő
sök, aztán meg mindenki a környék
ről. Rendes búcsújáróhely lett a föld
szinti lakás. Egyedül a tizediken lakó
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kínai öregember nem látogatott le hoz
zájuk. Pedig tudott a dologról. Piroska 
néni, aki takarítan i já r t  hozzá, mond
ta  el a hírt: nagy, csodálatos tojást kül
dött a gyerek külföldről, mindenki kí
váncsi rá, ilyet még nem látott a világ. 
De a kínai csak azt mondta: Hát nem 
csodálatos az élet?

Teofil bácsi kis szünetet tarto tt, mert 
épp arra  já rt a pincér, a söre pedig fogy
tán  volt.

-  Aztán a búcsújárás kezdett üzlet
be fordulni. A boldog tojástulajdonosok 
rájöttek, hogy némi jövedelem-kiegé
szítésként belépó't kérhetnek a látoga
tóktól -  a velük szemben albérletben 
lakó egyetemistánál némi felárral meg 
is lehetett vásárolni a jéghideg sört 
meg a csempészett cigarettát. A má
sodikról Julcsa néni lehordta a faluról 
hozott zöldségét, hogy a kíváncsi sor- 
banállók közben vásároljanak ezt-azt. 
Az ötödikről az autószerelő és a má
sodikról a nyugaton kidobott számító
gépeket áruló srác komoly m arketin
get folytatott a bámészkodni vágyók 
közt, a kurva pedig, akinek senki nem 
tudta a nevét, nyakig neccharisnyá- 
ban próbált vendégeket szerezni, bár 
őt az asszonynép elkergette gyorsan. 
Szóval kis bazárrá  nőtte ki m agát a 
lépcsőház. Piroska mondta is az öreg 
kínainak: Lássa, mit jelent egy meg
felelő külföldi ajándék? Mindenkinek 
jobb lett az élete, van társasági élet, 
van plusz kereset, életszínvonal, tud
ja? Amire a kínai csak azt mondta: Hát 
nem csodálatos az élet?

De egyik éjjel, éppen, m iután elutaz
tak  egy hétre vidékre a tojásosék, ösz- 
szeomlott, vagyis inkább felrobbant 
ez a kis világ. A negyvenfokos júliusi 
hőséget m ár nem b írta  a hetek-hóna- 
pok óta kamrából a konyhába és on
nan visszacipelt óriástojás, és pukk!, 
megadta magát úgy hajnali kettő kö
rül. Nagy tojás, nagy büdösség: a bűz 
a kam rák közös szellőzőjén keresztül 
gyorsan beszivárgott minden lakás
ba. Éjnek évadján dörömbölni kezd
tek a szomszédok az ajtón. De hiába 
kiabált az autószerelő meg a komp- 
júteres meg a kurva, hogy megdögle- 
nek a bűztől, az ajtó zárva m aradt, a 
kotlóstojás-szag pedig csak egyre te r
jedt és erősödött. H ívták a rendőrsé
get, majd a tűzoltókat is, de azok egy 
tojás m iatt nem hogy betörni valaki
nek a lakásába, egyáltalán kiszállni 
sem voltak hajlandók. Végső elkesere
désükben megkeresték Jenő bárót, a 
börtönviselt lakatost is, hátha kinyit
ná, csak egy icipicit, a kérdéses ajtót, 
de ő csak legyintett: egy kis büdösség 
csak színesíti az életet. Panaszkodott 
is Piroska néni az öreg kínainak, 
hogy: Lássa, milyenek ezek az embe
rek. Közveszélyes óriástojással próbál

nak meg nem érdemelt előnyökre szert 
tenni, aztán mikor robbanékony lesz 
a helyzet, visszavonulnak a vidéki há
zukba. Mint annak idején az asztiro... 
arisztro..., mint a grófok! A kínai, aki
nél nem volt bűz, m ert le takarta  a szel
lőzőnyílásokat kartonnal, és amúgy is 
folyton nyitva ta rto tta  az ablakokat, 
csupán ennyit mondott a bejárónőnek: 
H át nem csodálatos az élet?

Teofil bácsi, mint aki épp megvál
totta a világot, elégedetten mosolyog. 
Zsizső sűrűn pislogva nézi. Valami hi
ányzik neki.

-  És a mese vége?
Teofil bácsi megissza maradék sörét.
-  Na, fiam, ez például zen. Érted?
Pár másodperc múlva érkezik a vá

lasz:
-  Nem.
Gyakran váratlan és megmagyaráz

hatatlan fordulatokat rejt az élet. Mert 
abban a pillanatban, amint Zsizső gye
rek ismét nekirugaszkodna a panasz
kodásnak, hát odasétál asztalukhoz 
Anti, a kubista. Nem, nem valamiféle 
Picasso-epigonra kell gondolni — Anti a 
város legnagyobb tudású kubikusa, aki 
mindent tud a föld mozgatásáról: tud
ja, hogy milyen szögben, milyen lejtés
sel, milyen akármivel kell kiásni vala
mit ahhoz, hogy tökéletes legyen. Élete 
és munkája amúgy egyszerű: mindig -  
mindig! — van nála ásó meg talicska. 
Amúgy pedig fölöttébb őszinte és gya
korlatias:

-  Szevasztok, srácok, reggel, képzel
jétek el, mit találtam , fel is pakoltam a 
talicskára, hazavittem, de végül is nem 
kell nekem, szóval találtam , Zsizső, épp 
a kaputok előtt, egy szuperjó színes té 
vét, nem kell valamelyikőtöknek, olcsón 
adom?

Hatalmas pofont kap erre kubista 
Anti, meg utána fájdalomdíjként egy 
nagy pálinkát. Teofil bácsi elmosolyo
dik:

-  Na, fiam, ez is zen. Most m ár ér
ted?

Zsizső bólint és rávágja:
-  Nem.
Feláll a nyugdíjas mester az asz

tal mellől, felkapja az esernyőjét, és el
mondja Zsizsőnek a zent:

-  Fiam, tojás kell a falba. Egész to
jás.

Zsizső fejében kigyúlnak a fények, 
és valami mentális tűzijáték veszi kez
detét a koponyájában. Már látja maga 
előtt, amint a nem fizető macsógyerek 
lakásának minden szobájában kis lyu
kat váj a falba, majd beléjük dug egy- 
egy tojást, aztán gipsszel betapasztja... 
Aztán február lesz, minden szobában 
rettenetes kotlóstojás-szag terjeng, az 
ablakok tárva-nyitva, s a lakatlan ház
ban egyetlen hang hallható, a gyilkos 
tempóban pörgő gázóra surrogása.

AYHAN GÖKHAN
Séta

Zitának

sétálunk összeér a két arc 
szél fú j jégtáblák a Dunán 
úsznak m int mi a sötétben 
megölellek mert így szokás 
nem mintha lennének 
szabályaink a törékeny víz 
a part mentén a lábunk elé 
fröccsen bámuljuk a szerelem 
összegömbölyödött állatként 
óvatos törékeny vagy kézmeleg 
fu tnak az arcodon végig a hídon 
a lámpákból az első fények.

Meghajt
a nézése m int egy kádé, 
a függönytől a vesém, 
szédül a csap a kezemben, 
rosszul használom? kérdez, 
használhatatlan vagyok, 
kulcsszó a tökéletlenséghez, 
magára fordít, ő  az ellen,

teraszmelegben szemközt 
ül, a rossz érkezése, m int 
egy filmben érzem magam, 
kávét tálcán szolgál fel 
a keze, az operatőr arcán 
a hibáim szégyene, meg 
mondat úszik a vizespohárban,

nem vehetem ki, mást meg 
nem is tehetek, próbálom  
eldugni a kezem, ne lássa, 
tudom, női hang messziről, 
a kedvesem lehet, vagy a 
lélegzete, puha, színtelen, 
m int a szeretet rossz aránya.

Felújítás
„mégiscsak egy nagy ismeretlen Úrnak 
vendége voltam.”

a fűtőtest nem működik a tűzhelyet 
álljuk körül a Kedves ujja 
maszatos a festéstől a szobabelső 
mennyezete felől még rózsaszín 
a lakás a földszint alatt 
a pincébe nyíló három ajtó 
egy kereszthez vezet viccesen 
kérdezi Zita nem viheti-e magával 
egy mankón bicegek a falig  
az előző tulajé idős házaspár 
a festés szünetében két üveg bor 
az asztalon kibontva nincs pohár 
üvegből meg én nem tudok inni 
beszélgetünk az asztrológiáról és 
a nagy hó veszélyes nehéz majd  
kijutni innen a nap nagy részét 
átnevetjük átcsókolózzuk 
jó  látni hogy alakul egy lakás 
ideiglenes átmeneti otthonunk.
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GYENGE ZSOLT

Szentim entáié -
érzelem történ etek  B erlinben
A Berlinálé sok szempontból érzelmes 

fesztivál: legtöbbször az az érzésünk, hogy 
nemcsak a válogatást, hanem a díjak ki
osztását is az a megközelítés határozza 
meg, amely inkább emel ki egy, a szívhez 
közel álló témát feldolgozó munkát, mint 
egy szakmai szempontból számottevő al
kotást. A politikailag kényes kérdéseket 
feszegető filmesek, az ideológiai problé
mák mentén szerveződő művek vagy a 
társadalmi igazságtalanságok által súj
tottakat bemutató mozik mindig számít
hatnak a berlini döntéshozók ellágyu- 
lására. Filmen érzelmekkel alapvetően 
kétféleképpen lehet foglalkozni. Sok film, 
a nézői azonosulást elősegítő moziappa
rátus segítségével, a befogadó érzelmeire 
tett hatással operál, mások ellenben tá r
gyukká teszik az érzelmeket, és viszony
lag racionális megközelítéssel mutatják 
be a szereplők érzelmeinek alakulását.

E második opció mellett döntött példá
ul az idei, 59. Berlinálé versenyprogram
ja talán legjobb filmjének rendezőnője, 
aki egy Szardíniába kiránduló fiatal né
met pár viszonyát elemzi, ahogy a köny- 
nyed élcelődés játékai versengésbe, majd 
pedig komoly vitákba mennek át. A meg
valósulatlan tervekkel házalgató, komp
romisszumképtelen építész srác a hosszú 
nyaralás közben egyre nehe
zebben viseli saját sikertelen
ségének terhét, amit megne
hezít az a tény, hogy Gittivei 
való viszonya úgy definiá
lódott, hogy a csipkelődések 
és az ironikus megjegyzések 
mindennapiak voltak benne.
Tovább ront a helyzeten, hogy 
a szigeten összefutnak a srác 
egyik sikeres kollégájával, aki 
ráadásul úgy tudta felépíte
ni saját párkapcsolatát, hogy 
minden liberális gondolkodás 
és szabadosság ellenére jól 
kivehetően megmaradt ben
ne a tradicionális nemi sze
reposztás legtöbb jellemzője.
Az Alle Anderen (A többiek)
-  alapvetően női szerzőre jel
lemző szemszögből készült -  
érzelemelemzése ott válik iga
zán erőteljessé, mikor Chris a 
szakmai kudarcok miatt ér
zett kisebbrendűségét megpróbálja a ko
rábban egyenlőségen alapuló párkapcso
lat hierarchikussá tételével kompenzálni. 
A két főszereplő (Birgit Minichmayr és 
Lars Eidinger) alakítása azért igazán re
mek, mert olyannyira lassú az átmenet a 
közelségből az idegenségbe, hogy képtele
nek vagyunk lokalizálni a fordulópontot, 
amikor a még igen már nemmé változott. 
Visszafogott képi világú, gondosan meg
szerkesztett, helyenként elgondolkodtató 
film ez, amelynek középpontjában a köz
vetetten érzékeltetett, de nyíltan nem áb
rázolt érzelmek vannak.

1 2 --------------------------------------------------------

Érzelmek bemutatásáról szól a ver
senyprogram másik kedves darabja, a 
Happy Tears (A boldogság könnyei) is, 
amely két, egymás iránt csöndes haragot 
érző lánytestvér apjukhoz fűződő ambi
valens viszonyát veszi górcső alá. A jómó
dú, nagyvárosi életet élő, több ezer dollá
ros csizmában pompázó Jayne-t (Parker 
Posey felszabadult alakításában) jóval 
szerényebb körülmények között élő nővé
re (Laura -  Demi Moore parádézik a sze
repben) csak nagyon nehezen veszi rá, 
hogy elutazzon vidékre egyre szenilisebb 
apjuknak a pátyolgatására. A világéle
tében nagy szoknyavadász apa a lánya
inak a fejét is „elcsavarta”: sikerült egy 
olyan különleges álomvilágba ringatnia 
őket évtizedeken keresztül, amelyben a 
gyerekkori meséknek még mindig létjo
gosultsága van. Idővel azonban a lányok 
emlékeit megkeseríti a valóság alaposabb 
megismerése, különösen az arra való rá- 
ébredés, hogy apjuk folyamatosan meg
csalta anyjukat. A mesékből azonban 
mindezek ellenére maradt néhány mor
zsa: Jayne például rendíthetetlenül hiszi, 
hogy apja igazat mondott, mikor arról 
mesélt nekik, hogy fiatalkorában a kert
ben kincset ásott el. Apró-cseprő konflik
tusok, remek dialógusokkal megírt viták 
és az időnként széttartó események kö

Mitchell Lichtenstein: A boldogság könnyei (Happy Tears)

zött előrehaladva egyre inkább rájövünk, 
hogy az egész történetet a három fősze
replő egymáshoz fűződő érzelmei tartják 
össze. A film végén a kertet éjjel teljesen 
szétdúló kotrógép fényszórójának fényé
ben megcsillanó könnycseppek az érzel
mek sokoldalúságáról szólnak: minden 
keserűség ellenére az esendőség megbo
csátásából fakadó boldogság is felsejlik 
bennük.

A bevezetőben elsőként említett utat, 
az érzelmi ráhatást szokták választani 
a társadalmi problémák iránti érzékeny
ség felkeltését célzó munkák. A legtöbb

rendező ennek érdekében az ideológiai és 
szociális kérdések dimenzióit megpróbál
ja az egyes emberek szintjére méretezni, 
egyéni drámává téve a kor előítéleteinek 
vagy a társadalom berendezkedésének 
nagy problémáit. Az idei Berlinálén két 
film is ezt a megoldást választotta. A leg
jobb férfi főszereplő díjával jutalmazott 
Sotigui Kouyate a London Riverben egy 
olyan, Franciaországban élő muzulmán 
férfit játszik, akinek fia Londonban dol
gozott a júliusi terrorista merényletek 
idején. Mikor a robbantások után napo
kig nem érkezik hír a fiú felől, az angolul 
nem beszélő öreg elindul a szigetországba 
-  és ugyanígy tesz az a vidéki Angliában 
élő keresztény nő, akinek a lánya nem je
lentkezik. Hamar kiderül, hogy a két fi
atal együtt élt, ám a nő nagyon nehezen 
emészti meg a tényt, hogy az ő kislánya 
egy feketével kötötte össze az életét, és 
ennek megfelelően nagyon nehezen fo
gadja el a másik fél apját társnak a sze
rencsétlenségben. London olyan, mint 
egy folyó -  sugallja a film címe (London 
River), ahol távolról érkező életek sodród
nak, ütköznek össze, és kénytelen-kellet
len haladnak együtt tovább. A hihetetle
nül kifejező arccal rendelkező főszereplő 
valóban megérdemelte a díjat, ám Rachid 
Bouchareb filmje sajnos túl szájbarágóssá 
válik, az alaphelyzet kezdeti frissességét 
egyre inkább felváltják a megrendezett
nek tűnő szituációk, a túlontúl sorssze

rűnek ható véletlenek. 
Ennek ellenére a két, 
radikálisan különbö
ző világból érkező idős 
ember egymásra ta
lálásának története 
megindító.

Ahogyan ugyan
csak megindító Costa 
Gavras Eden a l’Ouest 
(Az Éden Nyugatra 
van) című alkotása is, 
amely az illegális be
vándorlók rendezetlen 
és kegyetlen helyzeté
re mutat rá. A film fő
hőse egy balul sikerült 
hajóút után valahol 
Görögország partjai
nál, egy luxus üdülő
telep közelében sodró
dik az áhított Európai 
Unióba, ahol egy ko
rosodó német nő veszi 

minden értelemben pártfogásába. Egyik 
este Párizsból érkezett bűvész lép fel, 
akinek mutatványai a szó szoros értelmé
ben elbűvölik Eliast, a művész névjeggyel 
kísért párizsi meghívása pedig végleg le
veszi a lábáról a naiv fiút. Ezzel pedig 
kezdetét veszi egy viszontagságos uta
zás Európán keresztül, amelynek során 
jó- és rosszindulatú emberek közreműkö
désének köszönhetően, a megaláztatások 
számtalan formáján keresztül, a rend
őröktől való folyamatos menekülés ré
vén eljut álmai városába, Párizsba, ahol 
viszont a művész röviden kineveti, így
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„csavarja ki” hónapokkal korábban mon
dott szavait, és magára hagyja a srácot. 
Costa Gavras filmje elsősorban nem a be
vándorlók keserű életét kívánja bemutat
ni, hanem ezen kétségbeesett emberek 
álmoknak való érzelmi kiszolgáltatott
ságára világít rá. Azok, akik minden va
gyonuk feláldozásával és életük kockáz
tatásával kelnek útra, elsősorban nem a 
hivatalok packázásainak vagy a rendvé
delmi szervek erőszakoskodásainak van
nak kiszolgáltatva, hanem a gazdag, ci
vilizált és befogadó Nyugat ideálképének, 
annak az álomnak, amelynek beteljesülé
sét nagyon kevesen érhetik meg. A ren
dező egy különleges csellel próbálja ezt a 
filmben érzékeltetni: minden egyes hely
színen valamelyik jelenet hátterében 
megjelenik egy forgatócsoport, kamerák 
és mikrofonok között sürögnek az embe
rek, lázasan dolgoznak azon, hogy mi
nél jobb felvételt készítsenek. Soha nem 
jutunk közelebb hozzájuk, nem kerülnek 
közvetlen kapcsolatba egyik főszereplővel 
sem, nem tudjuk meg, hogy mit művel
nek. Egyszerűen csak ott vannak, és rög
zítik azokat a képeket, amelyek majd va
lahol messze, sanyarú sorsú vidékeken az 
ígéret földjeként láttatják ezt a világot.

Más jellegű, de ugyancsak érzelmi ki
szolgáltatottságról szól a versenyprog
ram másik párdarabja, amely a privát 
viszonyokban megnyilvánuló alá- és fölé
rendeltséget elemzi. A két film rendezői 
egyaránt az idősödő nők korral, kórral, 
valamint szerelemmel és szexualitással 
kapcsolatos problémáit kísérlik meg fel
tárni; arra kérdeznek rá, hogy miként 
tudják elfogadni önmagukat és a hozzá
juk tartozók viszonyulásának megválto
zását az ötvenhez közelítő nők. Stephen 
Frears Michelle Pfeiffer segítségével me
sél egy huszadik század elején játszó
dó kosztümös filmben (Chéri) a kiörege
dő kurtizánok keserű életéről. A rengeteg 
szeretőből busásan meggazdagodott kon- 
zumhölgy már a visszavonuláson törné a 
fejét, mikor egyik pályatársnője fiába bot- 
lik, és egy fura, hat évig tartó kapcsolat 
bontakozik ki közöttük, amelyben sosem 
esik szó szerelemről vagy távlatokról. A 
nő kiszolgáltatottsága egyértelműen a 
korából fakad: míg neki ez a kapcsolat a 
valódi érzelmi kötődés lehetőségének ta
lán legutolsó esélye, a fiatal srác számá
ra ő egy a sok közül. És ezt az sem tud
ja felülírni, hogy a fiút vonzalma rendre 
visszaviszi hozzá.

Rebecca Miller (mifelénk a Jack és Rose 
balladája rendezőjeként lehet ismerős) a 
kurtizánok változó élete helyett a hosszú 
párkapcsolatok problémáira kérdez rá. 
Robin Wright Penn (Pippa) egy nála évti
zedekkel idősebb férfi feleségeként, közel 
az ötvenhez éli napjait egy luxuskörülmé
nyeket biztosító' nyugdíjas telepen. Az el
sősorban partneri kapcsolatként működő, 
jólétet, nyugalmat és gondtalanságot biz
tosító házasságba Pippa egy drogokkal, 
szabad szexszel és művészkedéssel tarkí
tott szertelen, vad periódus lezárásaként 
kerül. Az elmúló évek, a felnevelt gyere
kek után a súlyos szívbeteg férj mellett 
a megnyugvás helyett a helyet nem talá
lás időszaka köszönt be. Mit tegyen ilyen

helyzetben egy nő, akinek a feladata, 
amellett, hogy a párját átkíséri a túlvi
lágra, azt is kitalálni, hogy mihez kezd
jen önmagával a fennmaradó néhány év
tizedben. Míg eddig arra törekedett, hogy 
viselkedésében, életmódjában a férfihoz 
öregedjen, most újra ki kell találja önma
gát. Rebecca Miller a The private Lives of 
Pippa Lee-ben a könnyebb utat választ
ja ennek a dilemmának a feloldására: az 
idős férj viszonyának felfedezése Pippát a 
szomszédban lakó, nála húsz évvel fiata
labb férfi (Keanu Reeves) karjaiba löki. A 
nő számára -  úgy látszik -  ez a fajta in

gadozás maradt, amelyben saját évei mel
lett egyszerre kell megküzdenie azokkal 
az évekkel, amelyek lefele vagy fölfele el
választják őt a férfiaktól.

Két másik film az ellenkező végletet, 
a nagyon fiatalok érzelmi világát céloz
za meg. Az első filmes Radu Jude kezéből 
kikerült Cea mai fericitá fata din lume (A 
legboldogabb lány a világon) főhősének ar
cán egyszerre tükröződnek a generációs 
különbségekből és a szociális helyzetből 
fakadó konfliktusok. A Hunyad megyéből 
származó vidéki lányt apja viszi fel roz
zant Daciájában Bukarestbe, ahol egy üdí
tőital reklámkampányában nyert Logant 
kell átvennie, és ennek fejében egy rövid 
reklámfilmben kell szerepelnie. A dundi, 
anyja szoknyája mellett nevelt, félénk lány 
viselkedése és ruházata idegenül hat a 
pörgős, trendinek látszó fővárosban, ráa
dásul az új autót eladni szándékozó szüle
ivel durcás konfliktusba keveredik. A film 
a román újhullám korábbi alkotásaihoz 
hasonlóan a tárgykultúra, az öltözködés 
és a környezet pontos ábrázolásán keresz
tül képes rendkívül hitelesen megjeleníte
ni a szereplők életérzését és a közöttük ki
rajzolódó viszonyokat.

A Berlinálé legszebb jelenetét egy dél
koreai filmben láttam, a legfiatalabbak 
érzelmeit feldolgozó, gyönyörű Treeless 
Mountain-ban. A hatéves Jint és húgát 
anyjuk -  labilis idegállapota és hektikus 
munkavégző képessége miatt -  egyre ke
vésbé képes eltartani, így végül úgy dönt, 
Amerikába megy az apa után, a lányokat 
pedig egy nagynéninél helyezi el vidéken.

Az idős, alkoholista asszonynak se türel
me, se kedve nincs a gyerekekkel foglal
kozni, akik így az utcán kószálnak, és 
sütött szöcskék eladásával próbálják éle
tük legfontosabb mítoszát valóra válta
ni. Az egyre jobban hiányzó anya ugyan
is elindulása előtt azt ígérte nekik, hogy 
mire megtöltik a rózsaszín malacper
selyt pénzzel, ő is visszajön. Lassan gyűl 
a pénz, mikor a kisebbik lány egy vélet
len folytán rájön, hogy a boltban a nagy 
érméért cserébe sok kicsit adnak -  ezzel 
a trükkel pedig pillanatok alatt megte
lik a persely. A fesztivál legszebb jelenete

pedig az, mikor a két kislány naphosszat 
ül a persellyel az ölében abban a megál
lóban, amelyben anyjuk felszállt a busz
ra. So Young Kim rendezőnő legnagyobb 
érdeme abban áll, hogy képes volt a gyer
mekekből az egyedüllét, a hiány, a vágy 
és a hit komplex érzéseinek megjeleníté
sét kiváltani.

Kedves ellenségem (My Dear Enemy) a 
címe annak a másik dél-koreai filmnek, 
amelynek Szöül egyszerre háttere és fő
szereplője. Egy fogadóirodában keresi fel 
volt élettársát egy csinos fiatal nő, hogy 
visszakérje tőle azt a 3500 dollárt, amit 
az egy évvel azelőtt, szakításukkor kért 
el tőle. A teljesen leégett fickó természe
tesen nem tudja neki megadni, de mivel 
a nőnek azonnal kell a pénz, elindulnak, 
hogy a srác ismerőseitől, haverjaitól köl
csönkérjenek. Ezt az egyetlen napot lát
juk végig a film során, régi barátnők, ha
verek, volt osztálytársak, rokonok tűnnek 
fel, akik mind segítenek többel-keveseb- 
bel a kissé gyerekes, de kedves fiúnak. A 
film középpontjában a korábban intenzív 
kapcsolatban álló pár között meglévő, fe
szült érzelmek állnak. A mesterségesen 
hideg-rideg nő időnként elérzékenyülne, 
próbál is néhány kedvesebb szót váltani, 
de nem találja a hangot ezzel a bohókás, 
ok nélkül felhőtlen és persze felelőtlen 
alakkal. Lee Yoon-Ki nagyvárosi road- 
movie-jában elképesztő finomsággal raj
zolódnak ki az árnyalt karakterek, a rez
dülésnyit változó viszonyok, és a mindig 
megragadhatatlan, definiálhatatlan ér
zelmek.

Maren Ade: A többiek (Alle Anderen)
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V. GILBERT EDIT

Boldogítók és kivonulók
A világ megjobbításának igénye, szán

déka társadalmi szinten is folyamatosan 
napirenden van, ám e törekvés érvényes
ségi köre -  utópiákkal foglalkozva arra ju
tottam -  jócskán korlátozottá vált mára. 
A műfaj nagy korszaka, a globális rend
szerek átalakítási irányának és újszerű 
működtetésének meggyőződéses hirdetése 
a modernitással lezárult. Ha valaki utópi
át kíván írni szépirodalomban vagy társa
dalomtudományban, számolnia kell azzal, 
hogy konstrukciójának működésképtelen
sége, ezernyi gyenge pontja posztmodern 
világunkban könnyen szembetűnik.* 1

Volt és nincs, van, de rendkívül kényes 
helyzetben leledzik tehát napjaink -  bár
miféle -  utópiája. Idétlenek, merevek, 
szörnyszülöttek mai szemmel a klasszi
kus elképzelések is. Kudarcaikat a plura- 
lizmus-relativizmus-dialogicitás értékka
tegóriáival átvilágító mai olvasataik 
viszont érdeklődésre tarthatnak szá
mot. A műfaj értelmezéstörténete 
nyilvánvalóvá teszi, hogy az ideális 
társadalmi berendezkedésről szőtt 
ábrándok belső logikájukból követ
kezően átcsapnak rémálomba, rette
netbe. Utópiából antiutópiába (disz- 
tópiába). A két, nevében ellentétes és 
egymást kizáró műfaj recepciójukban 
összecsúszik, az állításból tagadás, 
utópiából annak ellentéte válik. Nem 
képzelhető el ugyanis olyan általáno
sítható elképzelés, amely megfelelne 
-  egyrészről -  más-más kultúrák ar
culatának, tradíciójának, másrészről 
pedig fel tudná oldani az egyén és a 
közösség dilemmáját.

A meg-megjelenő rövidebb-hosszabb 
szakirodalom vegyes; a címében ha
tározottan sokat ígérő Az utópia me
chanizmusa (Cioran) például jóval ke
vesebbet mond, mint az utóbbi évek 
szerintem legkiválóbb utópiaértelmezé
se, az újra kiadott, félszáz éves Isaiah 
Berlin-mű. Plasztikusan kifejező, poé- 
tikus címe van: Az emberiség göcsörtös 
fája. A könyv azt a tételt bizonyítja ár
nyaltan, hogy az egyes kultúrák esz
ményei különböznek, és hogy sérülés 
nélkül nem lehet őket egymáshoz iga
zítani. Az egyes csoportok, egyének, 
vallások ideálja is más és más, így a leg
több, amire egy társadalmi berendezke
dés törekedhet, mindössze a legkisebb kár
tevés elve. Egy adott társadalomban, de az 
egyénben magában is ütköznek azonban a 
különböző késztetések, törekvések, értékek 
(ld. igazságosság kontra könyörületesség...). 
A legjobb talán az lenne, ha minimális vesz
teséggel hagynánk megvalósulni az egyen
rangúan értékes programokat úgy, hogy a 
rendszer a szélsőségeket, a szenvedést jelen
tősen mérsékelje. Ezen ingatag egyensúlyi 
állapot fenntartása igencsak munkás folya
mat. A belőle lepárolható váz pedig kevés
sé vonzó, mert nem elég látványos... mondja 
még Berlin, de ezzel a mai olvasó már nem 
feltétlenül ért egyet. Napjaink legizgalma
sabb, legfontosabb átfogó gondolatkísérle

tei ugyanis éppen azt célozzák: miféle mini
mális elv tarthatja fenn a békés és megértő, 
résztvevő együttélést szétforgácsolódó, a kü- 
lönféleséget együvé engedő, terelő világunk
ban. Éppen azoknak az integrált modellek
nek a vizsgálata tartozhat ide, amelyekben, 
ha ideig-óráig is, fennállt, fennáll ez a bizo
nyos egyensúly. Le kellene írni, hogy mű
ködnek a heterogén összetételű közösségek. 
Méltó feladat tehát a szociológia, kultúr- 
antropológia számára a mikro-és makró- 
közösségek „résztvevő” vizsgálata — s elke
rülhetetlen szétesésük (akár részvétteli) 
konstatálása.

Némi tanulsággal szolgál az irodalom 
is. Rendszerekbe illeszkedésünk kudarca 
manifeszt műfajaként, szabadsággal ter
hes világunk írás általi önmegértéseként 
tartható számon az irodalmi antiutópia.

Dosztojevszkij és korának orosz böl-

Odilon Redon: A néma Krisztus

cselői, így Vlagyimir Szolovjov lehet, 
hogy „antikrisztusinak” nyilvánítanák
I. Berlin fenti „minimalista”, pragmati
kus programját. Irodalmi antropológiá
juk szerint az, aki nem isteni sugallat
ra cselekszik, nem hisz a dolgok egy tőről 
fakadásában és abban, hogy Isten nevé
ben hozhatók közös nevezőre a különbö
zőségek, óhatatlanul bűnös, kártékony, 
mert emberisteni tevékenységet folytat. 
Az ember igenis szabadságra érdemesült, 
mert arra teremtetett, de ez Istentől va
ló -  és hozzá visszavezető a szabadság, 
mondja már Bergyajev.

A szabad teokrácia azonban ellent
mondás, nem mutatja meg a szellem ön
fegyelmezésének módját. Dosztojevszkij 
Inkvizítora A Karamazov testvérekben

elveszi az egyéntől a szabadságot, hogy 
hamarabb ráléptethesse az igaz, vagyis 
végső soron úgyis igaznak bizonyuló ú t
ra. Ez a szereplő hosszasan magyaráz
kodik az inkvizíció korában megjelenő 
néma Krisztusnak: teljesíthetetlennek, 
arisztokratikusnak, elitistának, csak a 
beavatottak számára járhatónak, kivi
telezhetőnek állítja be az eredeti, újszö
vetségi menetrendet, az egyén szabad 
választásán alapulót. Krisztus pedig 
nem is kérdez, nem vádol, mindössze je
len van, s -  a másik vélekedése szerint 
-  jelenlétével állít, vizsgáztat, számon 
kér. Párosuk mélységesen dialogikus, 
összetetett, árnyalt. Egymás rezdülé
seire, kimondott és ki nem mondott ér
veire, gondolataira, gyötrődésére, in
dulatára, fájdalmára is fogékonyak. 
Dosztojevszkij sors-felismerésregényei, 
regény-tragédiái, vezeklő szenvedéstör
ténetei, mélypszichológiai realizmusa 
(a szakirodalom terminusai) áttétele
ken s a (bahtyini meghatározású) több
irányú, többfelé kötődő, legalább két
féle irányultságú szóval demonstrálja, 

hogyan zajlik két ember találkozá
sa. (Két testvér közt zajlik a poéma 
megvitatása, s a hallgató fél, Aljosa 
végül „irodalmi” csókkal nyugtat
ja meg, oldozza fel gyötrődő bátyját, 
Ivánt, akinek szellemi kettéhasadt- 
ságát ábrázolja az általa szerzett 
és előadott poéma.) Az inkvizítor és 
Krisztus verbálisán ugyan egyolda
lú, végzetesen aszimmetrikus pár
harcát a nem szavakkal kommuni
káló szereplő, a hallgató Krisztus 
végül egy csókkal oldja fel, ami
nek jelentése azóta is intenzív értel
mezés tárgya. Krisztus -  a keresz
tény hagyomány és az Inkvizítor 
monológja szerinti — utópiája a sze
retet Istenének szabadon válasz
tott, önként vállalt követése lenne. 
Az Inkvizítoré a formális, biztonsá
gos, a rövidre zárt, rövidre szabott 
út, amely az egyént az előre látott 
végcél közelébe helyezi, kiskorúnak 
tételezve, helyette döntve -  mézes
madzaggal és megfélemlítéssel. Ám 
mivel ez nem az ember saját dönté
se, nem saját, megszenvedett tudá
sa, ezért hiteltelen, értéktelen, ér
vénytelen -  mondatik ki az izgatott 
értelmezőben, s nem a szövegben. 
Krisztus -  és a narrátor -  nem vág 
vissza sem indulatosan, sem higgad

tan, még csak szelíden sem. Úgy tűnik 
a befogadónak, az inkvizítori pozícióban 
nincs helye az ember istenarcúságába 
vetett bizalomnak, a főpap nem hisz ab
ban, hogy az egyén magától is eljuthat 
a szeretet vallásáig. Pozíciója, m agatar
tása és érvelése tartalm azza azonban a 
nehézségek tudását, s ez nem csak men
tegetőzés. Monológja magában foglalja 
az irtózatos, mert megtapasztalt teher 
nagysága feletti riadalm at és az áldoza
tok mérséklésének szándékát is, hiszen 
az ember szabad kísérletezésének ered
ménye más ember életének, szabadságá
nak elvétele is. Eltévelyedése tehát nem 
csak magánügy: keresésének, próbálko
zásának ártatlan  áldozatai vannak. így 
hát az inkvizítori pozícióval is azonosu-
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lünk: semmi nem előre eldöntött és le
zárt Dosztojevszkijnél. Egyenrangú, ön
magukban is dialogikus tudatok nagy 
csatája folyik nála. Paradox módon, jó
indulatúan értelmezve -  a szeretet- 
antropológiának ez is része -  éppen az 
Inkvizítor tanúsít mély megértést, rész
vétet az esendő', gyenge ember iránt, és 
segít rajta a praxisban, a földön, a rea
litásban -  a maga módján.

Két utópia áll tehát szemben egymás
sal képviselőik által: Krisztusé, amely 
belsőleg, erkölcsileg s az Inkvizítoré, 
amely szervezetileg, külsőleg szabá
lyozott. Dialogikus megmérkőzésük 
Dosztojevszkij polifon módszerén ala
pul. Megrázkódtatással teli, dinamikus, 
krízises, forrongó, vívódó, lezáratlan, át
meneti helyzetben mutatja be az eszmék 
viadalát. A hősök magukat állítják sza
vaikkal és/vagy cselekedeteikkel, s csak 
egymást válthatják meg. Az isteni világ
rend, úgy tűnik, nem váltható aprópénz
re, az isteni Ige önjelölt közvetítője nem 
takaríthatja meg az egyén (és az egyház, 
az Igazság) számára annak vargabetűit, 
s nem állíthatja fölülről, a földi állam- 
igazgatás pozíciójából rendbe az emberi
séget. Nem élhet vissza a Szentírás betű
ivel. Szabályozott és ideális együttélést a 
Másik, Krisztus egykor elhangzott és le
jegyzett igéi sem hozhatnak társadalmi 
szinten. Dosztojevszkijnél azonban nem 
az a helyzet, ami Szolovjovnál: nem vá
lik egyértelművé a szerzői ítélet, a szer
zői nézőpont, nem mondatik ki a narráció 
hatalmával az ítélet. Az Inkvizítor anti- 
krisztusiságának lelepleződése helyett2 
a cselekmény azzal zárul, hogy Krisztus 
megcsókolja a másikat. Együttérzés, fel
oldás, megbocsátás -  és még mi min
den van ebben a gesztusban! Bahtyin a 
váratlant, előre láthatatlant, a csodás 
eseményt és a belülről való befejezhe- 
tetlenséget, valamint a testhatár meg
vonásának kegyelemadó aktusát is em
líti műveiben mint léteseményt és mint 
a hősök megformálásának, a szüzsé ala
kulásának esélyét, lehetőségét, módját 
az irodalomban. A csókban a testi érint
kezés lelkivé, szellemivé és hősalakítóvá 
lényegül.3 A bűnösnek, az elhajlónak, az 
árulónak, a hamis prófétának, aki em
ber, tévelygő, szánandó, alakulásban lé
vő és lezáratlan -  megbocsáttatik vétke.

Az orosz irodalom jól ismeri és a ké
sőbbiekben is alkalmazza ezt a meg
oldást. A Jézus-Júdás-Pilátus-para- 
frázisok visszatérő eleme a Másikhoz 
(tanítványhoz, árulóhoz) kötődő részvét
teli vagy elutasító, testbeszédben is ki
fejeződő viszony. Bulgakov Mestere sem 
tudja egyedül lezárni szólamát, befe
jezni regényét, a szerző-szereplő-olvasó 
(Jesua) kéri és hatalmazza fel a Mester 
környezetét, hogy segítsenek neki eb
ben. Andrejev Iskarióti Júdása (1938) 
azért válik árulóvá és mindent túlbeszé- 
lő-túlreagáló, szánalmas és veszélyes, 
marginalizálódó figurává, mert meste
re átnéz rajta. Kíméletlen, fagyos, át
hatóan kioktató közönnyel utasítja el 
deviáns tanítványának az éppen őt vé
delmező testi aktusait, s ezzel az elkese
redésbe, a csakazértis bizonyítás dacos 
állapotába sodorja. Önfejű és rémült ta

nítványa éppen a felmentő, együtt érző 
testi viszontválaszt, az érintést, a részt
vevő tekintetet nem kapja meg tőle.

A magyar Kodolányi János Én va
gyonában (egyre „teljesebb” kiadások: 
1972, 2002) szereplő művelt Jehuda in
tellektuális vívódásai maradnak meg
értés nélkül, a portugál Jósé Saramago 
Jézus Krisztus evangéliuma (1991) cí
mű regénye pedig kíméletlen, követke
zetes humanista antiutópia, amelyben 
a Sátán igyekszik lebeszélni az Úristent 
gőgös, mohó tervéről, a kereszténység
ről, előrevetítve a mából retrospektiven 
már ismert múltat: negyven oldalon át 
sorjáztatva azt az iszonyatos véráldoza
tot, amivel bevezetése jár(ni fog).

Platonov Dzsanjában (1934) egy fiatal 
komisszárt küldenek vissza Moszkvából 
szülőföldjére, egy sztyeppéi nép pusztá
ból történő kivezetésére: metaforikusán 
az igaz, a szocialista útra térítésére, tere
lésére. A főszereplő népvezér-messiásból 
szerencsétlen, agonizáló népével együtt 
szenvedő alannyá válik az iszonyatosan 
nehéz kivándorlás során. Együtt él ve
lük, idejükbe-terükbe, „kronotoposzuk- 
ba” vonódik, részt vesz léteseményükben 
-  potenciális-irreális megváltástörténet
ből átforduló valós szenvedéstörténetük 
részesévé válik, testi reakcióikban osz
tozva.

A megváltónak ígérkező állami ideoló
giának tehát nincs esélye; az azt hirdető 
személy még okulhat, feladva öntelt po
zícióját, részvevővé és résztvevővé válva. 
Perszonalisztikus megoldás kínálkozik.

Kevéssé ismert vagy e vonatkozásban 
kevesebbet említett (anti)utópikus regé
nyekben is visszaköszönnek változatos 
formában a fentiek. Századunk első fe
léből választottam ki elmélyültebb tá r
gyalásra három művet. Swift, Karinthy, 
Orwell, Huxley, Wells ismert szüzséi he
lyett egy, a műfaj modern ösztönzőjének, 
az alig emlegetett orosz Mi-nek a tá r
gyalását Jevgenyij Zamjatyintól (1924), 
a még mélyebb homályba zuhant ma
gyar „karinthyádának”4 (Szathmári 
Sándor: Kazohinia, 1941, 1946), vala
mint a tulajdonképpen köztudatban for
gó, ám mégsem értékén emlegetett né
met nagyregénynek, Hermann Hesse Az 
üveggyöngyjátékának (1943) összevetésé
re vállalkozom. Az irodalmi megfogalma
zás, megformálás áttételeinek követése 
egzisztenciális felismerésekhez ju ttat
hat el bennünket. Eszménykereső, esz
ményt tagadó korunk közelebb kerülhet 
saját hiányérzetének forrásaihoz, ha be
lép ezekbe a szövegekbe. A manapság so
kat hallható „kanonikusság” fogalma is 
új értelemben merül fel bennük.

Általában is elmondható: nagyrészt a 
hangok alig tudatosuló játékától, a narra
tív kompozíciótól függ, milyen hatást tesz 
ránk egy műalkotás. A lejegyzés narratív 
módja -  így az is, hogy a főhős azonos-e a 
mesélővei -  az antiutópiákban különösen 
jelentéses. Még a műfaj-meghatározás za
varáról is lesodorja a fátylat. Hogy egyál
talán utópiának indul-e egy mű, az dönti

el, hogy a narrátor, másrészt a főszerep
lő mit hisz el a műben szereplő állam ide
ológiájából. Az pedig, hogy kiábrándu
lása merre viszi, a regénybeli alternatív 
valóságok léte vagy nemléte felől értel
mezhető. A világok közti viszony, funk
ciómegoszlás, átjárási lehetőség, a műbeli 
domináns világállapottal, az állami ideo
lógiával és gyakorlattal oppozíciót alkotó 
obiigát szerelmespár helyzete, történet
szálának vezetése; a totális rendszer me
revségének vagy rugalmasságának mér
téke, kibúvóinak megléte megint csak az 
elbeszélőhöz térítenek vissza, aki a fen
tieket elénk tárja, s előbb-utóbb színval
lásra kényszerül. Semleges leírásra nincs 
mód: az antiutópia világa oppozicionális. 
A narrátor a kétosztatúság ismertetésé
vel értelmez, minősít, állást foglal.

Jegyzetek

’A sugárzó személyiségre ta lá n  még felfi
gyelünk... K iderült: a személy sem közömbös 
ugyanis, ak i az elképzelés mögött áll, sőt. Ha 
valaki n e tán  m égiscsak fordítani ak a r a világ 
során, s elképzelés-rendszerét a világ tudo
m ására  is hozza, szembe kell néznie a media- 
tizált erőszakosság, m anipulativ itás unalo
mig ism ert buktatóival. A hiteles tan ító  az, 
aki nem hirdeti m agát újságokban, mondta 
valaki, az tán  h am ar belátta , hogy az ellenke
zője sem igaz: el sem bújhat egészen. H a kell, 
igenis „legyen képben”, legyen látható, bizo
nyos tek in tetben  elérhető. Fontos pillanatok
ban ne hallgasson, hanem  szólaljon meg. Az 
intonáción sok m úlik, s a személyes példán 
ugyancsak. Nem lehet hangos, erőszakos, de 
tú l h a lk  sem. Legyen erős, következetes, de 
rugalm as, párbeszédre is képes. Legyen k a 
rizm atikus. T aláltam  is ilyen személyt, ak it 
egy szélesebb, nem is homogén összetételű kör 
(jellegzetes, keleti tradíción alapozott) életel
vei hiteles nyugati képviselőjének fogadott el: 
aki úgy él, ahogy beszél, aki nem „szórt iden
titá s”, hanem  összhangot terem tő, a n n ak  ne
hézségeivel m egrendítően számoló, együ ttér
ző -  ily módon jobbító -  személy, közszereplő. 
Aki itt, a nyugati féltekén tud  kontem plativ 
és résztvevő m aradni. Szépíró és festő, böl
cselő, publicista, tanár. A politikai állásfogla
lás hevülete azonban egyszer csak elragadta. 
Falsul ak tualizá lta  program ját. T iszta h a n 
gú, derűs, nem sértődékeny a m ásik, a h in 
du vallási filozófia és gyakorlat ta la ján  álló 
ismerősöm, aki azáltal is figyelmet érdemel, 
hogy olyannal alkot szeretetteli életközössé
get, aki vallási értelem ben nem tag ja  csoport
juknak . Ok így -  kis körben -  az egyeztetés 
rendkívüli fontosságú m űveletét is gyakorol
ják. V ilághíresség, metsző eszű rendszerfilo
zófus a harm adik. Kis esélyt ad az emberiség 
túlélésére, de az ocsúdás érdekében m indent 
megtesz -  és annál is többet: egész életét, h a l
la tlan  mély és k iterjed t in te llek tusát áldozza 
a túlélési projekt összetevőinek kidolgozására 
és m egism ertetésére.

2Szolovjov 1993.
3B ahtyin 2001/ 38, 40, 44, 47, 67, 77, 80, 83, 

B ahtyin 2004/ 87, 144, 147, 180, 280, B ahtyin 
2007/ 359.

4Szathm áry Sándor K arin thy  Frigyes kor
tá rsa  volt.

(folytatás következő számunkban)
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GAGYI ÁGNES

A düh a szab ad ság  eg y e tlen  m ódja
„Románia” — ismerjük ezt a hangsúlyt, 

amivel a rosszul működő dolgok miatti 
frusztrációnk fölött szoktuk elegyenget
ni a személyes homlokzatunk felületét. 
Szar ez a hely, és én nem tartozom ide. Ez 
a hangsúly messze nem csak a romániai 
magyaroké: Kelet-Európa és a „Balkán” -  
a megbélyegző hangsúly alapesete — álta
lában hasonló módon szokott szerepelni 
lakóinak öneltávolító gesztusaiban.

Alexander Kjosszev „öngyarmatosítás
nak” nevezi azt a gyakorlatot, amelynek 
során a balkáni országok értelmisége a 
Nyugat gyenge másolataként határozza 
meg saját nemzeti kultúráját, a legfőbb 
célt ezáltal a másolat tökéletesítésében 
jelölve ki. De hogyan tudjuk megmagya
rázni, kérdezi Kjosszev, hogy ezek a „kü
lönös kultúrák” „nemcsak, hogy elfogad
ják a külföldiek terjedő univerzalisztikus 
ideológiáját, amely marginálissá és fejlet
lenné minősíti őket, de még oda is van
nak érte?” Kjosszev itt arra a történeti 
mozzanatra utal, hogy a nemzeti kultúra 
Nyugatról átvett eszményképe nem val
amiféle organikus nemzeti kultúrát he
lyettesített a balkáni országok esetében, 
hanem ez jelentette a nemzeti kultúra el
ső és egyetlen mintáját: a saját magunk
kal való elégedetlenség ezeknek a kul
túráknak egyik alapkódját jelenti. Aki 
innen indul, mindig csak kisebbrendű
ként lehet kulturált.

Az Enervári-könyv, mint utószavában 
Christian Cráciun is méltatja, azt a ma 
30-as román értelmiségi generációt szó
laltatja meg, amely ’89 után először ta
nulhatott nyugati egyetemeken, s vissza
térve, a Nyugattól való távolságot annál 
fájdalmasabban éli meg. Talán mind a 
Nyugatra látogatás szakrális öröme, mind 
az attól való hazai eltérések szégyene en
nél a generációnál a legerősebb. A náluk 
idősebbek kevésbé voltak kitéve ilyenfaj
ta személyiségformáló nyugati élmények
nek, a pár évvel fiatalabbak számára pe
dig már a saját életviláguk hálózataiként 
megélt képek és fogyasztói javak, isko
lai kirándulások, Erasmus-ösztöndíjak 
megspórolják az egyszeri kilépés szent 
élményét. Mit kezdhet azonban ezzel az 
élményhalmazzal az az értelmiségi gene
ráció, aki a Nyugat túláradó csodálatával 
szívében visszatért Románia építéséhez, 
de a romániai élet percenként sérti meg 
legmélyebb értékeiben és reflexeiben?

A mindennapi kis dühök, az „enervá
ri” ezeket a pillanatokat, az ideál és az
zal szimmetrikusan leértékelt valóság 
ütközési felületét jelentik. Felháborító él
ményeket megosztani egymással a kö
zös genfi tartózkodás után a romániai 
hétköznapokba visszatérve: a könyvben 
ez a visszatérés lényegét foglalja össze -  
azaz: magukat a mindennapi dühöket. 
Feldühödöm, tehát még vagyok, nyuga
ti ideálokat hordozó emberként, Románia 
mocsarában. A könyv utolsó mondata 
szerint: „Mindaddig, amíg a változások 
nem válnak mikroszinten is láthatóvá ... 
a DÜH jelenti az egyetlen módját annak, 
hogy szabadok maradjunk”.
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Ez a düh ugyanakkor nem tiszta kép
let: a külső értékek csodálata és az ön
gyűlölet ugyanúgy nem alkotnak vilá
gosan értelmezhető párt, mint ahogy az 
„enervári” helyzetei sem csupán a kul
turális „kelet-nyugat lejtő” helyzetei, 
hanem ott van bennük mindaz, amit ez 
a „lejtő” eltakar: a gazdasági „lejtő”, a 
nagyhatalmi tekintet gúnyos egalitaria- 
nizmusa, a saját társadalom mélyrétege
ivel kapcsolatos félelem, gyűlölet és szoli
dáris felháborodás elegye stb.

Számomra, egy tíz évvel fiatalabb ge
neráció tagjaként, akinek a Nyugatra és 
„Romániára” való hasonló reflexiók im
már kevésbé belső élményét, mint kül
ső környezetét jelentették, az Enervári- 
könyv egyszerre félelmetes és komikus 
pontossággal foglalja össze azt a feszült
ségteli szembenállást, amelyet én már 
nem ilyennek éltem meg, de reprezentá
cióiban és nyomaiban magam is ilyen
nek tanultam, s ott érzek a mindennapi 
és kulturális élet minden zeg-zugában. 
Az Enervári-könyv éles és durva dühösz- 
szefoglalója jó anyag lehet arra, hogy így, 
sűrítve, azonosíthatóvá tegye az öneltá
volítás éthoszát, s ezáltal az arról való 
leválást is, hogy végre arccal fordulhas
sunk a hely felé, ahol élünk.

Az öneltávolítás rasszizm usa
Hogyha bárki a cigányokról vagy etni

kai értelemben vett magyarokról/romá- 
nokról beszélne úgy, ahogyan a „keleti 
hely” értelmében vett Magyarországról, 
Romániáról, Bulgáriáról stb. értelmisé
gi körökben szokás, valószínűleg a nyom
dafestékig se jutnának el mélyen irraci
onálisnak és rasszistának ítélt szavai. 
A saját népet keleti elmaradottsága mi
att szidni azonban nem szégyen, hanem 
kulturális érték. Erre gyakorlatilag szin
te külön orgánumok szolgálnak -  csodál
koznék, ha bármely más téma gyakorisá
ga megközelítené az önostorozásét az ES 
vagy a Dilema Veche számainak szöveg- 
elemzése során.

A könyv kiindulópontja ez: Mirel és 
Codruf együtt végezték az egyetemet 
Genfben, s „a lelki nevelődés alapmoz
zanatai” „a valódi svájci társadalom 
megismerése” után „otthagyva egy jól
szervezett, tiszta és gazdag országot, a 
visszatérés sokkja annál nagyobb volt”. 
A svájci „normalitás” megszokása után 
Románia „anormalitása” még fájóbban 
fakasztja fel nap mint nap a kisebbren
dűség sebét. A mindennapi kis dühökről 
való levelezés terápiás gyakorlatként in
dul a brutális és kaotikus romániai élet
be való visszaszokáshoz. A könyv ennek 
az életnek a tablója lesz, „egy furcsa, át
meneti periódus” lenyomata.

Lássunk ilyen kis dühöket. Olyan 
klasszikus formák sokasága mellett, 
mint „az utcák ázsiai mocska”, számos 
nemzetkarakterológiai észrevételt ol
vashatunk, pl. „Dühít engem a románok 
pszichózisa, ez az őrült kedvük a vesze
kedéshez. Nincs nép, amely ennyit vészé-
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Enervári
sau despre bucuria 

de a trai in Románia
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kedne”. A sajátosságok legalapvetőbbje 
azonban a negativitás: az értékek hiá
nya. „Sehol semmi, ami normális, semmi, 
ami működne. Vajon volt valaha egyálta
lán funkcionális ez az ország?”

A felháborító helyzet másik oldalán 
természetesen az ideál áll. Parker-tollá- 
nak kapcsán Codruj így fakad ki: „Jaj, a 
Parker cégnek, ha már én is általa gyár
tott tollal írok (és hol?) a gödrökkel és bű
zös ruhájú emberekkel teli vlah provin
ciában”. Egy Franciaországot kritizáló 
asztaltársaság kapcsán ugyanő azon há- 
borog, hogyan szórakozhatnak ezek „egy 
Nagy Kultúrával, amellyel szemben a vla- 
hok nem mások, mint paysans de Danube, 
büdös parasztok, neveletlenek, komolyta
lanok, nem európaiak”. „Jajgatunk, hogy 
lecsúsztunk ... De mi gyakorlatilag sosem 
voltunk Nyugat, tehát az sincs, ahogy le
csússzunk onnan. Röviden: mindig is el
hibázott, provinciális európaiak voltunk, 
a Birodalom szélére száműzve, lehet, 
hogy a Nyugat védelmére, de abban is 
sorra kudarcot vallottunk (utoljára 1944- 
ben)”.

Az ember és ember közti különbségté
telnek ez az egyáltalán nem, és mégis mé
lyen „európai” lendülete a nemzet hagyo
mányos kettéosztásáig is eljut: „Mélyen 
deprimáló Romániának ez a vulgarizá
lódása. Mintha már eluralkodtak volna 
rajtunk a vulgáris emberek. Régi elmé
letem: ebben az országban két nép él: a 
nyugati és a keleti románok”.

A vállalhatatlan hellyel való azonosság 
folyamatos, kínos nyomás a mindennapo
kon. „Bármennyire is megszoktam már -  
írja Codruf -  , mégis ugyanúgy gyűlölöm 
ezeket a dolgokat, mintha először talál
koznék velük.” Fájdalmasan tiltakozik az 
ebbe a leértékelt „mi”-be való összezárt
ság ellen: „Miért mindig a mi futballistá
ink rúgják a gólt, a mi koldusaink, a mi 
zenészeink, a mi nemzeti költőnk? Miért 
fövünk mind ugyanabban a magasnyo
mású fazékban?”
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A N yugat nem  is a N yugat
Minthogy a düh nem egy analitikus 

műfaj, Codru( és Mirel felháborodásai 
sem ragaszkodnak a kelet—nyugat szem- 
beállításnak ahhoz az egyetlen, világos 
értelméhez, amely a fent példázott önle
értékelés kiindulópontját nyújtja. A „lé
tező Nyugattal” ugyanis gondok vannak, 
olyan gondok, amelyek a kelet-nyugat ér
tékkülönbség mellett, sőt éppen annak 
jelenléte miatt, folyamatosan felháborít
ják hőseinket.

A felháborodás egyik fő oka a nyuga
ti kulturális fejlettség dekadenciába haj
ló túlcsordulása. Mirel kanadai ösztöndí
jasként dühöngve panaszolja barátjának, 
milyen incifinci problémákkal foglalkoz
nak ottani kollégái. A fő példa a nigéri
ai fényképész szakma elnőiesedéséről 
író lány, aki -  itt a fájdalom másik fele -  
Mirel beléptekor rendszerint le sem veszi 
a szemét a laptopjáról.

Bár a nyugati dekadencia több össze
függésben is felmerül még — többek közt 
a keleti szeretőkkel kapcsolatban jegyzik 
még, hogy Nyugatnak immár, úgy tűnik, 
a Kelet „állati potenciájára” van szüksé
ge -  a legfőbb tünetnek mégis a nyugati 
baloldalt látják, mint a nyugati önrefle
xió túlfeszített, egyszerre álszent és ön
pusztító szerénységét. A baloldal ugyan
is csupa olyan dologról papol, amelyek 
megélése miatt Codru$ és Mirel szenved
nek. Szocializmust akarnak, de nem lát
ták, milyen a szocializmus. Tüntetnek a 
McDonald’s ellen, de ha rájuk jön a szük
ség, nonchalant lógnak be a McDonald’s 
vécéjébe, amelyet emiatt egy időben ép
pen Codruf takarított Genfben tízper
cenként. A nyugati baloldal Mirelék-fé- 
le kritikája egyszerre védelmezné a nagy 
Nyugat ideálját a létező Nyugat gyakor
latától, szenved jótanulóként ennek az 
ideálnak a pusztulásától, és kárörvendez 
halkan a perifériáról. Nem egy tiszta ér
zés, mint ahogy a helyzet sem az.

„Szerencsétlen dolog a nyugatiaknak 
ez az önvádja, amely végül az egész vi
láguk romlásához fog vezetni, miközben 
mi azért harcolunk, hogy részesei lehes
sünk. Tudom, hogy úgy beszélek, mint 
valami lakótelepi al-Spengler, de a fenébe 
is, mit gondolhat az ember ezt a végtelen 
butaságukat, vakságukat látva? Elegem 
van. Bekapcsoltam a rádiót, Radio 
Selectet hallgatok (manele kalózrádió a 
Pantelimonból). Belemerülök a keletisé- 
gembe. Kiengedek a manelere...” Mirel 
levelére az „irreleváns” nigériai témá
ról Codruf hasonló eszmefuttatással fe
lel: „Végtelen hülyeségében a nyugati bal
oldal szép lassan el fog tűnni, vagy mert 
meggyilkolják őket a fanatikus muzul
mán bevándorlók, akik semmit nem ér
tenek az akadémiai prezentációikból meg 
szemináriumaikból, vagy mert a nyuga
ti kormányok megelégelik végre, hogy az 
ablakon szórják ki a pénzt...”

Élet a m alom kövek között
Személyes életükben, értelmiségiként 

Codruf és Mirel elsősorban természete
sen a nyugati értékekkel azonosulnak, 
és a romániai valóságot ítélik el. A dolog 
ugyanakkor mégsem ennyire egyszerű,

hiszen mégiscsak ők is elsősorban a ro
mániai valóság részei. Nyugatiságuk lé
nyegi, alapvető tulajdonság: keletiségük 
nemkülönben. Igaz módon élni ebben a 
kettősségben nem kis feladat.

Egyik első levelében Mirel arról számol 
be, hogy épp a kommunizmus nosztalgiá
járól ír kutatási tervet egy francia pályá
zathoz. „Remélem, ez lesz majd a mentő
öv, ami kiment édes hazámnak enyhén 
büdös habjaiból. Bonyolult dolgokat pró
bálok benne ötvözni ... olyan kulcssza
vakat, amelyek a nyugati akadémia gé
pezetét nyitják. S mindezt minek? Hogy 
tetszeni próbáljak néhány steril, rafinált 
francia intellektuellnek, akik úgyis mé
lyen lenéznek minket, s akik titokban még 
mindig a kommunizmusról álmodnak. (...) 
A velük való versenyben mi mindig veszí
tünk, mert ők a rendszer idomított házi
állatai (...) Te lehettél volna ilyen példány, 
ha nyugatabbra születsz. De számunk
ra így nem marad más, mint hogy két-há
rom évre megkóstoljuk a mennyországot, 
hogy utána finoman, álszent bátorítások 
kíséretében, visszataszítsanak minket 
Barbáriába, ahova valók vagyunk”.

Tipikus példa azokra a helyzetekre, 
amelyekben Codrut a malomkövek közt 
őrlődve próbál hű lenni „önmagához”, eh
hez a lényegileg paradox pozícióhoz, ami
kor egy francia fotóst kell elkísérnie a „ci
gányokhoz” mint nyugati sikertémához. 
Hogy „a roma kisebbség életének pozitív 
aspektusairól is képet kapjon”, a francia 
fotós elkísérteti magát egy Phare projekt 
keretében működő téglavető műhelyhez. 
A cigányok azonban gyanakodva, ellen
ségesen fogadják őket. A konfliktus nyo
mán a francia fotós arcára keserűség ül 
ki -  „épp egy cigánykodáshoz sikerült 
asszisztálnia” -  jegyzi meg Codru( iro
nikusan. Kínos számára, hogy siker
telenül jártak, és kínos számára, hogy 
a francia kulturális ideáljai és saját ud
varlási kényszere miatt ilyen helyzetekbe 
kell keverednie. Szégyelli a „romániai va
lóságot”, amit mutat, és sérti, hogy mu
togatnia kell. Majd végül, mivel máson 
nem tud, a cigányokon áll szimbolikus 
bosszút: „A Loganba beülve megkérdi tő
lem, hogy kell mondani, cigány vagy ro
ma. A kérdést arra használtam fel, hogy 
bosszút álljak azokon, akik éppen átver
tek, és az első változatot mondtam be.” 
A franciával szemben pedig, pillanatnyi, 
egyszerre önfelszabadító és önleértékelő 
gesztussal, elfoglalja a szegény rokon po
zícióját -  a pozíciót, amelyet meghatáro
zás szerint tagadni szokás. A vendéglői 
ebéd után, amely természetesen bővelke
dik olyan kínos részletekben, mint hogy 
szombat délben a menü háromnegyede 
nem kapható, „nem siettem fizetni, mel
lőzve azt a kínos kis előadást, amelyet a 
románok szoktak tartani, ha nyugatiak
kal előzékenykednek.” Az előzékenység 
egyszerre norma és hazugság. A kettő 
közti átjárást pedig, mivel a kelet-nyu
gat lejtő keretrendszerben nem értelmez
hető, a pillanatnyi feldühödés nyitja meg.

Önvád és átm enet
A kelet-nyugat lejtő, mint a kelet—nyu

gat közti jelenlegi viszonyokat a kulturá
lis és időbeli „utolérés” normájává átíró

értelmezési keret, minden negatívként 
értékelendő különbséget a vesztesek nya
kába varr. Az Enervári-könyv, bár a hely
zet ellen háborog, mélyen hisz ebben az 
értelmezésben. „20 év alatt akarnánk át
hidalni a történelmi különbséget, betöm
ni gyorsan 500-600 évinyi folyamatos 
regresszió helyét, mint ahogy a kátyúin
kat foldozgatjuk az utakon. A hiba csak 
a miénk, hozzáadódva a többi tökéletlen
séghez, amelyet annyira jól ismerünk és 
elemezgetünk finom és marginális lapok
ban. (...) Jó utakhoz és funkcionális já r
dákhoz az útépítés kultúrájára lenne 
szükség, azt viszont nem 19 év alatt lehet 
megtanulni” -  így Codruf

A különbség egyszerre ártatlan, és az 
elviselhetetlenségig sértő. Elvben csak 
kulturális és felszámolható, a gyakorlat
ban anyagi és kényszerítő. A feloldás, a 
név, amellyel jelenlegi helyzetünkre rá
bökhetünk -  hol vagyunk mi, ha minden, 
ami nálunk van, nem más, csak a Nyugat 
hiánya? — az átmenet. Az átmenet a könyv
ben a mindennapi kis dühök pozitív pár
ja. Míg a düh a hiány és az inkoherencia 
negatív kifejeződése, az átmenet annak a 
reménynek a neve, hogy a düh oka idővel 
majd felszámolódik. Az átmenet gondola
ta legalább potenciálisan valódivá avatja 
az egyébként kínosan jelenlévő, de minden 
szempontból illegitim hazai valóságot.

Utolsó levelében Mirel így foglalja ösz- 
sze felháborodásaik sorát: „Ez a nyugta
lanságunk és mindennapi kis düheink 
gyümölcse, amit általánosan le mai d’étre- 
nek nevezhetnék ebben az országban, 
amely mégis olyan sokat jelent nekem, s 
amelyet nehéz gyűlölettel szeretek, ahogy 
Cioran, a híres rue de l’Odéon-i manzárd
tulajdonos fogalmazott. Nehéz periódus
ban élünk, amit jobb híján átmenetnek 
nevezünk. A tőkefelhalmozásnak, letisz
tulásnak, a rend és a természetes dolgok 
beállásának periódusában. Mindaddig 
pedig kénytelenek vagyunk elviselni az 
életet egy olyan társadalomban, amely
nek a szaga is büdös, egy mocsárban, 
kisebb és nagyobb, többé vagy kevésbé 
vad halakkal együtt.” 2009-ben, alig há
rom évvel a levelek kelte után, az átme
net mint a jól működő kapitalizmushoz 
való nyugodt, építkező felzárkózás ide
álja egyszerre komikus és tragikus éllel 
vágja mellbe az olvasót. Mirel zárólevele 
végén elmereng: „Egy olyan Romániáról 
álmodom, amelyben mi ketten egy tera
szon, nádszékekben ülve beszélgetünk 
az időjárásról, fajkutyákról, a Bordeaux- 
i bor áráról és felszolgálási hőmérsékle
téről, meg a pakisztáni menekültek prob
lémájáról a keleti határnál”. Érdemes ezt 
az álmot a kelet-nyugat különbség meg
duplázásával, komikus irrealitásával és 
mégis totális magától értetődőségével 
együtt átérezni. Mit érzünk, amikor ezt 
érezzük? Érezhetünk-e mást, itt és most, 
mint a periféria centrum iránti remény
telen szerelmét és önmaga iránti megve
tését? Honnan származhatna az önma
gunkra nézés másik kultúrája, ami azt 
nézi, ami van, és nem azt, ami nincs?

Mirel Bänicä -  Codru$ Constanti- 
nescu: Enervári, sau despre bucuria 
de a trá i in Románia. Polirom, 2007.
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Még egy épületes jegyzet
Stíltörténet és szakfintorgás
(folytatás előző számunkból)

Kolozsváron az egyetem filológiai ka
ra olyan épületben működik, amelynek 
Marianum volt az eredeti neve, többszin
tű római katolikus lányneveló' intézetnek 
adott otthont, félig-meddig zárdajelleg
gel. 1948-ban államosították. Az épü
let maga mutatós, de elűkeló'en tartózko
dó, elegáns, szecessziós vonásai vannak, 
a francia reneszánszból ihletó'dó' neo-jel
leggel. Vajon az itt felsó' és legfelsőbb ta
nulmányokat folytatott sok ezer diák
ból hánynak jutott eszébe megkérdezni, 
hogy ki tervezte az épületet? (Különben 
Hübner Jenő 1863-1929.) Több száz sze
mélyes ismerősöm közül például senki
nek. Hányán álltak meg szemközt vele, 
csak azért, hogy csodálják homlokzatát, 
hányán vették észre egyes első emeleti 
ablakkereteken a finom groteszk fejecs
két?

Vajon a (román) Nemzeti Színház pa
lotájában megforduló százezrek közül há
nyán ismerik Fellner és Helmer nevét? És 
az még nem is baj, ha nem tudnak az épí
tészről semmit, de meg sem fordul a fe
jükben, hogy egy épület nálunk is lehet 
szellemi alkotás, amelynek lelkisége van, 
kötődik valamihez és elutasít másvala
mit.

Az emlegetett torony, például a zse
niális rekonstrukció példája, mert még 
kövei is a templommal egyidős régi vá
rosfalból kerültek ki, a nap minden órájá
ban, ahogy a fény körüljárja, más és más 
hangulatot áraszt, hol szelídet, hol áb
rándosat, vagy fenyegetőt. (Emlékszem 
a Ceau§escu házaspár megsemmisült ar
cára, amikor gépkocsijuk mellett hirte
len hatalmasan felmagasult a napfény 
aranyglóriájában fürödve: talán a dies 
irae, a harag napja fenyegetését akkor 
érezték meg először?) Hányán ismerik 
építőmestere, Alföldi Antal nevét?

Csak annyit tudunk még róla, hogy 
az első magyar kőszínháznak, amely va
laha a kolozsvári Farkas utcában állott, 
ugyancsak ő az építésze. Ám a különböző 
tárgyú közleményekben és az interneten 
elszórt, vele kapcsolatos közlések annyi
ra hézagosak és ellentmondásosak, hogy 
az ember nem is meri idézni őket. Csak 
annyi bizonyos, hogy tevékenysége egy
idős az angliai neogótikusokéval!

Elgondolkoztató, hogy művészettör
ténészeink, akik annyi kitűnő és alapos 
tanulmányt írtak kevésbé jelentős építé
szekről is, őt mellőzik.

Világnézeti elfogultság nemcsak miná- 
lunk szólt bele a műépítészet értékelésé
be. Például a weimari időkben a kommu
nisták a parlamentben követelték, hogy 
Berlinben a Brandenburgi Kaput rom
bolják le! Amikor Eiffel francia mérnök 
megépítette (1889-ben) az Eiffel-tornyot, 
az értelmiség egy része jajveszékelt. Egy 
igazán nagy francia író is például azt 
mondta: Úgy érzem, hogy közönségessé
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gével összeroppantja az agyam. Mégis, ez 
a torony azóta is a modern nagyvilágias
ság jelképe, sokkal esztétikusabban hat, 
mint a Louvre bejáratánál kis idő óta 
idétlenkedő, környezetével rikoltó ellen
tétben ágálló üveggűla. Ugyancsak Eiffel, 
az acél gótikájának feltalálója tervezte a 
budapesti Nyugati Pályaudvar acélszer
kezetű csarnokát. „Acélból is lehet, lám, 
költői méltóságú, kecses épületet felhúz
ni”, mondogatták egyes laikusok már ak
kor, és hogy „Monet festményeire kíván
kozik”.

A haladó szellemű városépítészet azon
ban előbb egy ordináré cement felüljáró 
híddal fogta el előle a rálátást -  éppúgy, 
mint a Keleti Pályaudvar elől -, majd ve
le szemben felhúzott egy otromba, procc- 
modernségű iroda- és áruházat. És az a 
Parti-Nagy Lajos, aki az Országházáról 
azt írta, hogy cukrászipari rémlátomás, 
erről nem írta meg, hogy már a népköl
tészet is ilyennek látta a pokol bejáratát: 
akin se ajtó, se ablak, csak az a nagy sö
tétség! Érdekes különben, hogy tervezője

Vitrázs a nagyváradi Sas-Palota üvegboltozatán

általánosan elismert tehetségű művész, 
aki patrióta érzelmekkel is bír, és magát 
különböző Zrínyi-buzogányok és Szent 
Imre-liliomok várományosának tartja. 
Mindenesetre Szent László-pénzzel ki le
hetne fizetni ezért a művéért.

Még a neo-stílusoknál is több fintorgó 
arcjáték, sőt sziszegés és sóhajtás kísér
te a szecesszió építészeti alkotásait, külö
nösen a marosvásárhelyi Kultúrpalota és 
Városháza miatt, az ókonzervatív polgári 
„mélyműveltségűek”, lemaradva száz év
vel, a klasszicizmus eszményeinél meg
rekedve, egyesítve erőiket a modernkedő 
avangárd helyi kirendeltségeivel: csiri
csáré, cifrálkodó s magyarkodó ízléste

lenségeknek kiáltották ki ezeket, s a vá
rosba érkező látogatókba is beleverték 
a kötelező elhatárolódás grimaszait. Az 
önálló ítéletű és a szakmai fegyelem alól 
felmentett személyek, akár egyszerű ipa
ros- vagy munkásemberek, akár „magas 
értelmiségiek” azonban lelkesen csodál
ták Komor és Jakab, Thorockai-Wigand, 
s egyáltalán a Lechner Ödön tanítvá
nyainak és munkatársainak alkotása
it, Vásárhelyen, Váradon és Kolozsváron 
egyaránt. Móricz Zsigmond például a 
Kultúrpalotát Vásárhely Dozse-palotá- 
jának nevezte. (Vigyázat, nem Dózsa: 
Velence leghíresebb épületére gondolt.)

Noha még 1982-ben is, egy, a hajdani 
Marianum épületében ugrándozó és szi
szegő professzorka azon ujjong, hogy „a 
tulipános szecesszió” megbukott, a harc 
már pár évtizeddel azelőtt eldőlt a sze
cesszió javára, amikor a Kultúrpalota 
esedékessé vált részletes renoválásakor a 
bukaresti építészeti főhatóság elutasítot
ta a nem egyszer denunciáns jellegű szak
mai fintorgást, és a legszigorúbb változ- 
tathatatlanságot írta elő. A nyilvánosság 
számára is meghirdette a fordulatot Paul 
Constantin reprezentatív jellegű szép 
könyve, 1900 művészete Romániában, 
kár, hogy az itteni magyar könyvkiadás
nak azóta sem futotta a pénzéből a ma
gyar szövegű kiadásra.1

A szecesszióval, de még a népi díszítő- 
művészetet nagymértékben felhaszná
ló „virágos” irányzatával kapcsolatban is 
nagyon elgondolkoztató jelenség alakult 
ki, emlékeztetve a romanticizmus esemé
nyeire. Erősen nemzeties jellege ellenére 
is befogadták, magukénak vallják a „ri
vális” etnikumhoz tartozók is, nemcsak 
Romániában, például ugyanezeknek az 
építészeknek a művét, a szabadkai város
házát is: a helyi lakosság magyar, szerb, 
horvát egyaránt méltányolja és büszkél
kedik vele. Bizonyíték ez arra, hogyha 
az etnikai-nemzeti sajátosságok a magas 
művészet szintjén jelentkeznek, egyete
mes értékként hatnak, és mindenki érti 
nyelvüket. (S milyen sajátságos, hogy ép
pen a mi lapunkban írt tizenegynéhány 
éve Vala-Milyén Tamás olyasmit, hogy 
Brahms magyar táncai Brahms botfü- 
lűségének a tünetei. Gondolom azonban, 
nem emiatt törölte a Wikipedia enciklo
pédia „Kolozsvár” szócikkében a helyi 
média jegyzékéből a Helikont, holott még 
a Paprika Rádió is ott van, hanem többek 
közt az én „-kodásaim” miatt is.)

Egyszóval, amilyen szép munkát vé
geztek művészettörténészeink a régi mű
emlékek értékeinek a tudatosításában, 
nem ártana, ha kiterjesztenék érdeklő
désüket egyes „neo-sok” és modernek mű
építészete felé. Meglepően sok az ilyen az 
említett három városban, s azon kívül is. 
Ha már a kolozsvári magyar napilap női 
vezető testületé oly nosztalgikus cikkso
rozatot rendelt a régi bordélyok, nyilvá
nosházak világáról, talán a szecesszió 
öröksége is megérdemelné ezt!

Jegyzet

'Paul Constantin: Arta 1900 in Románia, Editura 
Meridiane, Bucure§ti 1972. A szerző az előszóban 
többek közt számos magyar szerzőnek és művész
nek is köszönetét mond az együttműködésért.
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[...] Sokunknak hiányzik a kényszeresen megújított Kossuth 
Rádió egykori szignálja. Mélyen belénk ivódott a dallama, a 
furcsa, kissé nyekergős hang, amely dacára az éppen aktuális 
magyarországi helyzetnek, az itthoni állapotoknak, büszkén 
hirdette a világnak, a határon túli és a nyugati magyarságnak 
is, hogy „Éljen a magyar szabadság! / Éljen a haza!” Volt abban 
valami pikáns, a szocialista lét abszurditására jellemzó' sajátos 
íz, hogy éppen a diktatúra évei alatt dúdolhattuk naponta sok
szor ezt az apró kis lázadásként, magunkba fojtott büszkesé
günk kifejezó'déseként is értelmezhető' két sort, pedig minden
ben lehetett részünk ebben a megcsonkított, megtört lelkű kis 
hazában, csak szabadságban nem. Nem lehetett szabadon cse
lekedni, vallást gyakorolni, egyesületet alapítani, gyülekezni, 
véleményt kifejteni, beszélni, írni és gondolkodni, só't még ün
nepelni sem. A rendszer kötelező' ünnepei ránk oktrojált, vörös
be burkolt Össznépi hazugságperformanszként szorították ki 
a magyarság hagyományos vallási és nemzeti jeles alkalmait, 
amelyeket nem lehetett szabadon megünnepelni. S mindehhez 
még jó pofát is kellett vágni: egyenmosollyal az arcukon, zász
lót lengetve vonultak fel hazánk dicső fiai és lányai. Egy sza
bad világban a felszabadult, őszinte ünneplésnek előfeltétele a 
polgárok önkéntes elhatározása, azaz a közös szabad akarat az 
ünnep megtartására. De a diktatúra alatt „március tizenötödi
kén is mindig a gumibotok ünnepeltek a legszabadabban” -  írta 
Csoóri Sándor 1989-ben a Mi a magyar, ma? című esszéjében. 
Mennyire összecseng ez Kiss Benedek Sötétlik világos, avagy a 
költő lázálma a kukoricásban című '89-es versével: „Március ti
zenöt / ezer a gumibot. / Ezer a gumibot / március tizenöt. // Mit 
is akartam én, / Én, csenevész kölyök? / Ezer a gumibot / már
cius tizenöt. // Lehetne április / gumibot akkor is. / Május vagy 
december / mi ember az ember? // Október is jövend: / kettő is. 
Egyike / öli a másikat / Iga már, nem Ige. // Március tizenöt / 
ezer a gumibot. / Nyögnek a temetők / mélyükben hánytorog / 
hány csenevész kölyök! // Március tizenöt / zászlódísz a város. / 
Világlik a sötét. / Sötétlik Világos."

Az is jelképes persze, hogy éppen a mai, állítólag szabad vi
lágban cserélik le a Kossuth Rádió nevét, valamint a verbun
kos nótából ismert szignálját. Mert mára minden formálissá, 
kiüresedetté vált, a lassan visszaszerzett ünnepeinket pedig 
új, most már divatból és üzleti profit megszerzése céljából im
portált idegen szokások, mediatizált ünnepi alkalmak akar
ják kiszorítani. Ennek jó táptalaja a társadalmat láthatatlan 
fátyollal betakaró részvétlenség, önzés és közöny. Irigykedve 
olvassuk Csoóri Sándor 1989-es eufórikus tudósítását az első 
szabadon ünnepelt március tizenötödikéről: „Sodró és felejt
hetetlen nap volt. Fölszabadult tömegek az utcán, saját sze
repük tudatával. A nemzet, végre, négy évtized után vissza
vette a párthatalomtól legmagyarabb ünnepét. Mosolyogva, 
vér nélkül vette vissza, amit durva megfélemlítéssel és ciniz
mussal kétszer is elvettek tőle. Aki ezen a napon a függet
len fölvonulókkal végiggyalogolta a várost a Petőfi-szobortól 
a Szabadság téren át a Bem-szoborig, és este még a Várban 
is csatlakozott a fáklyás menethez, az érezhette: nincs vesz
ve még az ország, sőt szétesve sincs annyira, amennyire azt 
hinni lehetett, mert ha a nemzeti tudatát nagy meszelőkkel 
megpróbálták is összemaszatolni a szocializmus s a kommu
nizmus festőlegényei, érzelmeink a szürke években is épek 
maradtak, és még megmenthetnek bennünket.” S engem még 
az a folytatás sem ábrándított ki, hogy akkor sokakat „villám- 
csapásként ért a hír, amikor másnap kiderült, tizenötödikén 
nemcsak a Petőfi-szobornál gyűlt össze százezer magyar, ha
nem Bécsben, a Mariahilferstrassén is, hűtőládát vásárolni, 
videót, habkeverőt, szabadvilági csecsebecsét”. Mert ez is an
nak a hatása, ahogy az elfojtott szabadság hirtelen elementá
ris erővel a felszínre tört, s hogy a vásárlási mánia azóta élet
móddá vált, az már az új, globális világ értékrendjével, piaci 
érdekeivel, a médiából ránk ömlő korszellemmel és nem csu
pán a magyarság gyengülő identitásával magyarázható. [...]

L. SIMON LÁSZLÓ: Haza és szabadság. HITEL, 2009. 
március
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M I É R T  H A L L G A T U N K  Z E N É T ?

De gustibus (igenis!) disputandum
Régóta sok szó esik az íz

lésről, de egyik fülünkön be
engedjük, a másikon viszont 
szélnek engedjük a sokféle 
vitát, tanácsot, aggodalmat 
(apropó! csak fél füllel hall
gatunk). Az ételt viszont íz
lelgetjük, azt esszük meg, ami 
kedvünkre van, ami ízlik. A 
művészet termékeiben már 
nem vagyunk olyan váloga
tósak, mint étkezésünkben. 
Mindenevők lettünk. Oda sem 
figyelünk arra, hogy mit, mi
kor, mennyit fogyasztunk a 
zenéből. Manapság már vég
képp nem ízlelgetjük a zenét, 
pláné a modern kísérletek ze
netápértékét, ízét, szagát, za
matét. Régen nincs már ze- 
neétel-kultúránk. Az ízlést 
neveléssel lehetne segíteni — 
mondják az optimisták. A ne
velés még soha nem segített a 
felfordult értékrendek kitisz
tításában -  mondják a pesz- 
szimisták. De azért beszélni 
szabad a mindent elöntő ízlés
telenségről.

Nézem-hallgatom a tévé
műsorok hangversenyeit. Még 
a szimfonikus hangversenyek 
körében is meglepően rosszul 
öltözött embereket lehet lát
ni a nézőtéren. A próbák felvé
telein még a koncertpódiumon 
is. Szerencsére az esti hang
versenyeken kötelező a frakk 
a zenekari játékosok számára, 
és a matinékoncerteken a sö
tét ünneplőöltöny vagy nyári 
szabadtéri hangversenyeken 
a megfelelő, alkalomhoz kö
tött ruha. Szép a szemnek, jól
eső érzés a tudatnak, amikor 
elegánsan öltözött közönséget 
mutatnak a képernyőn, szin
te automatikusan felértékelő
dik maga a felhangzó zene is. 
Pedig van olyan koncert, ame
lyen borzasztó ízléstelen zenék 
szólalnak meg. A filmzenék 
szimfonikus koncerten történő 
előadására gondolok. Nagyon 
divatos lett az utóbbi időben, 
és siker is övezi főleg az olyan 
előadásokat, ahol párhuzamo
san a zenével a megfelelő film
részletet is vetítik. Félreértés 
ne essék, ami jó a filmvász
non zajló cselekmények hát
teréül, az annál sekélyesebb 
lehet a hangversenyterem tel
jesen más környezetében. A 
filmben esetenként zseniális 
ráhangolódás lehet a zeneszer
ző részéről, a hangverseny-te
remben csak (legjobb esetben) 
afféle zenei torzó.

Még a könnyűzene klasszi
kusainak manapság már re

mekműként számontartott al
kotásai is keresik helyüket a 
szimfonikus programokban.

A bécsi Újévi koncert janu
ár elsején ez évben is számos 
szép Strauss-művel ajándékoz
ta meg a hallgatóságot, a té
vé jóvoltából minket is mesz- 
sze távolban. ízlés nyilvánult 
meg a műsor összeállításában, 
és abban is, hogy nem tarta
nak a bécsi filharmonikusok 
hakra-vakra Strauss-koncer- 
teket, de az újévi koncertet 
nekünk ajándékozzák: kezd
jük könnyedén, vidáman az új
évet jelszóval. Az idei, 2009-es 
hangverseny különösen meg
lepő volt, a vezénylő, szimfoni
kus beállítottságú Baremboin 
olyan új oldaláról mutatta meg 
Johann Strauss néhány mű
vét, amellyel valóban beillesz
kedhetett a szimfonikus mes
terművek világába.

ízlés, szellem, technika ural
ta a koncertet. És mégis, ami
kor a Haydn-év tiszteletére fel
hangzott a fisz-moll („Búcsú”) 
szimfónia zárótétele, felkap
tuk a fejünket, annyival több 
volt Haydn zenéjének a hatása. 
Még egyetlen ilyen újévi kon
certen nem fogtam ki ezt a ha
talmas váltást a szimfonikus 
ruhában tisztelgő könnyű mű
faj és a valóban szimfonikus fo- 
gantatású komolyzene között. 
Pedig szeretem és tisztelem az 
ifjabb Strauss zenéjét. Érzem, 
értékelem zsenijének rendkí
vüliségét, nem várok többet, 
mint amit ad ez a zene: felemel 
és lenyűgöz. Ennek ellenére 
szinte áramütésként éreztem 
meg a Haydn-zene lelki mély
ségét, magasztosságát. Töhb 
volt, mint zenei ízlésváltás: ka
tarzis volt a javából, szinte saj
náltam, hogy a hangverseny 
annak rendje-módja szerint 
visszaváltott a megszokott ke
retre. Elgondoltam, hogy mi
lyen hatású lett volna, ha vala
melyik modern zenei nagyság 
emlékéve kezdetén, tisztelegve, 
annak valamelyik műve szó
lalt volna meg, beékelődve egy 
tőle teljesen idegen zenei kör
nyezetbe. Talán kevés, ha azt 
mondom, hogy valóságos fel- 
szisszenés kísérte volna ezt a 
katarzist, ha egyáltalán ka
tarzisnak éreztük volna. A mo
dern zene önmagában is szolgál 
efféle változásokkal, sokszor íz
léstelenül hordva egymás mel
lé az egymáshoz nem illő dol
gokat — sokan éppen ezért nem 
szeretik a modern zenét.

TERÉNYI EDE
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HOL-
Kányádi Sándort a Magyar Köztár

sasági Érdemrend nagykeresztjével — a 
legmagasabb magyar állami elismerés
sel -  tüntették ki idén március 15-én. 
Az ünnepi kitüntetéseket Sólyom László 
magyar köztársasági elnök adta át a bu
dapesti Parlament kupolacsarnokában, 
a miniszterelnök és az Országgyűlés 
elnökének társaságában. Kossuth-dí- 
jat 20-an, Széchenyi-díjat 19-en kaptak 
idén, a Magyar Köztársasági Érdemrend 
kitüntetéseit 21-én vehették át.

Kiemelkedő irodalmi tevékenysé
géért József Attila-díjjal jutalmazták 
Lövétei Lázár László költó't, műfordítót, 
a Csíkszeredái Székelyföld szerkesztőjét 
és Visky András Kolozsváron élő költőt, 
dráma- és esszéírót. A magyar Oktatási 
és Kulturális Minisztérium József 
Attila-díjat adományozott továbbá Bán 
Zoltán Andrásnak, Csehy Zoltánnak, 
Egressy Zoltánnak, Kada Júliának, 
Kiss Ottónak, Kulin Ferencnek, Radics 
Viktóriának, Solymosi Bálintnak, Tábor 
Ádámnak, Vass Tibornak és Zsávolya 
Zoltánnak.

A Helikon szerkesztősége volt a Látó 
Irodalmi Színpad márciusi vendége

Marosvásárhelyen, a Színművészeti 
Egyetem stúdiótermében. A Helikon 
jelenlévő munkatársaival -  Szilágyi 
Istvánnal, Király Lászlóval, Karácsonyi 
Zsolttal és Papp Attila Zsolttal -  a Látó 
főszerkesztő-helyettese, Szabó Róbert 
Csaba beszélgetett, majd a szerzők felol
vastak műveikből.

H a t erdélyi városban (Csíkszereda, 
Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, 
Marosvásárhely, Kolozsvár, Nagyvárad) 
mutatta be Magyar irodalom Erdélyben 
(1918-1944) című irodalomtörténe
ti munkáját Pomogáts Béla. A mű a 
Pallas—Akadémia könyvkiadó gondozá
sában jelent meg.

Dragomán György és Szabó T. 
Anna volt a Korunk Akadémia ven
dége Kolozsváron, március 25-én. A 
Kolozsvár Társaság székhelyén meg
tarto tt találkozót követően a Iulius 
Mail bevásárlóközpont Cárture§ti köny
vesboltjában bemutatták Dragomán 
György A fehér király című regényének 
román nyelvű fordítását (Regele alb, for
dította Ildikó Gabos-Foartá, Polirom, 
Ia§i, 2008). A könyvet bemutatták: 
Dragomán György, Ildikó Gabos-Foartá, 
Balázs Imre József, Mihai Mateiu és 
Rares Moldovan.

y
Életének 82. évében elhunyt Bacsó 

Péter, Kossuth-díjas filmrendező és for
gatókönyvíró. Bacsó Péter 1950-ben dip
lomázott a Színház- és Filmművészeti 
Főiskolán. 1969-ben rendezte A tanú cí
mű, kultuszfilmmé vált alkotását, amely 
az 1981-es cannes-i filmfesztiválon is 
nagy sikert aratott. 1985-ben kapott 
Kossuth-díjat. A legutóbbi évekig dolgo
zott, 2005-ben forgatta le a De kik azok 
a Lumnitzer nővérek? című vígjátékát, 
és 2008-ban fejezte be utolsó filmjét, a 
Majdnem szűz címűt. Az idei, 40. Magyar 
Filmszemlén életműdíjjal tüntették ki.
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adójuk 2%-val 
a HELIKON folyóiratot.
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COD FISCAL: 5561950 
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R043RNCB0106026589510001 
BANCA: BCR CLUJ 
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E i n o  L e in o  
g o n d o l a t a
VÍZSZINTES
1. Eino Leino (1878-1926), finn költő 

gondolatának kezdete. 13. Gyengeelméjű. 
14. Rügyszélek! 15. Londoni fa! 17. ..., be
rek, nádak, erek! 18. Régivé, divatjamúlt
tá váló. 20. A Negoj határai! 21. Hegyes 
cipészszerszám, 23. Egyhangú hajó! 24. 
Aminő. 25. Én, latinul. 26. Nemzetközi 
kamionjelzés. 28. Isztambul városrésze. 
30. Szeretettel átkarol. 31. Lenti helyen. 
33. Lant. 34. Élettől megviselt. 35. Föld 
alatti várbörtön. 37. Kissé lassan! 38. 
Egyhangúan föltúr! 39. Lassacskán meg
szerető. 40. Ennek orrához. 42. Norvég és 
kubai autójelzés, 44. Irén beceneve, 45. 
A völgybe igyekvő. 47. Fegyveres ütkö
zet. 49. Szénhidrogén. 50. Könyvet meg
jelentet. 51. Tejipari melléktermék. 52. 
Kapatos. 54. Maláj földszoros. 55. Czuczor 
Gergely írói álneve. 56. Sam ... csodála
tos élete (Eric Knight). 57. Zanzafej! 59. 
Tűzhatárok! 60. A deutérium és a trícium 
vegyjele. 61. Táncterem, régi szóval. 62. 
Híres bohóc volt. 64. Lap jelzője lehet. 66. 
Szolmizációs hang. 67. Kordé.

FÜGGŐLEGES
2. A bizmut vegyjele. 3. Odett bece

neve. 4. Ákácszín! 5. Teendő, feladat. 6. 
Évek ...; régtől. 7. A gallium vegyjele. 8. 
Piaci egyezkedés. 9. Juhász ..., költőnk. 10. 
Japán herceg, államférfi volt (Hirobumi).
11. Numero, röviden. 12. Csilingelő. 16. 
Eino Leino gondolatának befejezése. 18. A 
keserű anyagok gyógyszerészeti neve. 19. 
Kettős betű. 22. Kolostoráról híres bolgár 
hegy. 24. Vélő, gondoló (népies). 25. Elemér 
beceneve. 27. Ajakpirosító. 29. Formális. 
30. Valamely dolog eredeti, romlatlan ál
lapota. 32. Relaxáló. 34. Kázus. 36. Az 
Aranykoporsó írója (Ferenc). 37. Sajnáló. 
40. Nem esik tovább az eső. 41. ... a gyü
mölcs, Steinbeck regénye. 43. Nagy zajjal 
becsukódik az ajtó. 45. Szórványos női név. 
46. Még zajlik az esemény. 48. Üdv, római! 
49. Hiteles mérték. 52. Rajongásig szerető. 
53. Magánszám. 56. Kígyóhang. 58. Éppen 
csak. 61. Csigatöltelék! 62. -...-zet. 63. 
Járom. 65. Pascal, röviden. 67. Tupoljev-gé- 
pek jelzése. 68. Antik római aprópénz.

BOTH LÁSZLÓ
A Helikon 6. számában közölt 
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