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A vers az, amit hallgatni kell
Impressziók Kányádi Sándor lírájáról
Mondani, persze, a vers 

az, amit mondani kell, ír
ta s vallja most is Kányádi 
Sándor, ha a költészet idősze
rűségéről, jósolt haldoklásá
ról, önelvűségéről, magáért 
valóságáról, meg az esztéti
káin túli, emberalakító, hát 
még: gondfölvállaló, léttükör- 
szerepéről, egyáltalán: a líra 
értelméről faggatják. A köl
tészet írásbeliség előtti, idilli 
ősállapotára utalva ezzel, az 
énekelt, a mondott szövegek 
archaikus korára, a kántá- 
láséra, zsolozsmázáséra, ar
ra az állapotra tehát, amidőn 
egy mikroközösség figyelme 
által élt a majd a dalok, bal
ladák, siratok, zsoltárok mű
formáját is magára öltő köl
tészet. A lírai dialogocitás 
ősállapotára, amidőn a szö- 
vegmondó-éneklő és a hall
gató közös kincseként még 
alakult, formálódott, kéz- 
ről-kézre, szájról-szájra jár
va még gazdagodott, dúsult 
vagy épp egyszerűsödött is a 
forma: a vers, mely a műfaj- 
elméletek szikár szavai sze

rint a legfontosabb irodal
mi intenzitásnövelő szerkezet. 
(Ezt a költő szebben mondja: 
„A vers a nyelv szobra”.) Arra 
utalhat, hogy a szövegtest
be zárt gondolatot a szöveg
mondó és hallgató együttlé- 
te, találkozása szabadíthatja 
ki igazán. Arra az állapotra 
és korra, amelyben és amikor 
a versmondó számára fon
tos volt a szöveg hallgatójá
nak reakciója: a befogadás 
vagy az elutasítás. A népköl
tészet teremtőire gondolhat, 
az énekmondók, lantosok, ig- 
ricek közvetítette művészet
re és e művek hallgatóira. A 
recepcióra gondolhat, mond
juk ma. Az olvasóira, hall
gatóira, a jelenkorra. A vers 
az, amit mondani kell, idézi 
Kányádi egy valaholi kisfiú 
tudományos meghatározását, 
s „mintha valami távoli, az 
idők kezdetétől hirtelen ide
ért fuvallat” legyintette vol
na meg. „Mintha Homérosz 
riadt volna föl bóbiskolásából, 
s nyitotta volna rám fénnyel 
teli világtalan szemét”.
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Ma egész nap csak rád gondolhatok.
Mi mindent gyűjt köréd a te napod!
Szabályok, küllők, Küküllők, Szamos...
Most Duna-partod tengerpartja mos.

Megvénülsz te is, márványtengeres 
szikár, szigorú leszel, mint Mikes, 
s lesznek vidékek, ahol összeáll 
egy szülőhelyet megáldó szabály.

Ellopták tőled Kolozsvárt? Talán 
jóvátette a dolgok hajnalán 
a szülőföldre bízott nagy kaland, 
így költött kicsi kányát Nagygalamb.
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Vannak vidékek, mint a te falud, 
hol madártan és szabály elaludt, 
a gólya nem, őt más szabály vigyázta 
és uszította minden székely házra.
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A vers az, amit hallgatni kell
Impressziók Kányádi Sándor lírájáról

» » >  fo ly ta tá s  a z 1. o lda lró l
Hát, édes Istenem, ironizált egy 

interjúban a költő {Hitel, 1999/12), 
„nem lakhat mindenki a központban”: 
merthogy „amilyen irodalmat én mű
velek, azt manapság periférikusnak 
tartják”. Ezzel pedig az öncélú vers
játékok, a jelentésnélkülivé csavart 
szövegek tobzódására utalt, a nyelv 
veszteségére, ha megfosztják közve
títő és jel funkciójától, s a befogadó 
veszteségére, ha a szavak egymásutá
niságából nem kerekedik ki az em
bert emberhez kapcsoló értelem. Ha 
nem villanhat ama fénnyel teli, vi
lágtalan szem. Mert a költő szerint 
manapság a „nemszeretem”, a „sem
milyen” versek, a csábítóan semmit
mondó szövegirodalom idejét (is) éljük, 
meg olyanokét, amelyek négy sorá
hoz „háromszor kell elővenni a szó
tá rt” {Bárka, 2009/2). Ezzel szemben 
Kányádi versbeszéde sohasem „tisz
tán irodalmi motivációjú”, sohasem 
„ártatlan” szöveg (Ködöböcz Gábor -  
a forráshivatkozások helye a továb
biakban is: Tanulmányok Kányádi 
Sándorról, 2004. Debrecen, Kossuth 
Egyetemi Kiadó, szerk.: Márkus Béla), 
azt mindig élet és költészet „átjárha
tósága” jellemzi (Görömbei András), 
tehát, a költő vallomása szerint, a 
poézisnek csak akkor van ereje, „ha 
egy nyelvközösséget össze tud kötni”. 
Ezért is írhatta érzékeny elemzésé
ben három évtizede Cs. Gyimesi Éva: 
„Nem a nyelv költői hatóereje, hanem 
a puszta léte foglalkoztatja, tehát 
nemcsak művészi, hanem ...erkölcsi 
gondja a nyelv”. A nyelv a költő „ujjle
nyomata”, vallja Kányádi Sándor, te
hát nemcsak eszköz, de maga a költé
szetbe öltözött cselekvés: vele bánni 
pedig morális felelősség.

Mert mi a költészet a költő, Kányádi 
számára?

Mi az ő „erkölcsi gondja”?
A poézis Kányádi Sándor versei

nek tanúsága szerint egyfelől sorsfés 
sor-jvállalás. „Sorsviselés” (Bertha 
Zoltán), melynek „érzelmi-erköl
csi övezeteiből” nő ki, emelkedik föl 
a költő transzcendencia-élménye. 
Poétának lenni Kányádi Sándor szá
mára sohasem úri passzió, hanem, 
túl a személyiség kitárulkozás-igé
nyén, mindenkor közösségi felelős
ség is. „Kollektív alanyiság”, a vers
nek közösségi esély funkciója van, 
véli, nyelvet, kultúrát, népet megtar- 
tó-megtartható ereje. Személyes mon
danivalója megfogalmazásához „so
hasem ürügyként szolgál a külvilág”, 
poézisében a „látványból jelképpé, lá
tomássá, majd példázattá” átminősülő

lírai tárgy „sohasem veszíti el szem
léletességét” (Cs. Gyimesi), valóságos 
alapját, ha úgy tetszik, sorsvalóságát 
sem. Költészetének iránya szerint 
megszűnik a „leírás és a reflexió egy- 
másmellettisége”, a költő „időben és 
térben határtalanul tárgyiasítja ön
magát”, a vers ily módon a „konkrét 
helyzettől független”, „többértelmű lá
tomássá tágul, egyetemesül”. Vagyis 
a „tárgyiasság és gondolatiság nagy
szerű találkozását” (Márkus Béla) 
látja e lírában Cs. Csimesi Éva. Igaz, 
utóbb megfosztja példázaterejétől e 
költészetet, s csupán a -  külső vonat
kozások által -  életben tartottnak, te
hát korlátozott érvényűnek, helyhez 
kötöttnek gondolja: ami azonban, e 
kritikai metamorfózis, nem teszi ki
mondatlanná az eredeti finom kriti
kusi észlelést. A modern (azaz: ősi) di- 
alogicitás manapság annyira kedvelt 
- szinte esztétikai elvárásként meg
határozott -  líratechnikai fegyverét 
Kányádi már kora költészete veseiben 
is bravúrosan forgatta. Cs.Gyimesi 
Éva 1978-ban ezt is észreveszi, csak 
akkor még többszólamú társalgásnak, 
párbeszédes verstípusnak, a lírai alany 
versen kívül maradásának nevezi. 
Meglátja, ennek okaként, hogy a költő 
nem kedveli a pátoszt, súlyos, erkölcsi 
kérdésekben sem a kinyilatkoztatást, 
ellenkezőleg! „Fiktív lírai alanyok” 
mögé rejtőzve, kerülve a közvetlen ref
lexiókat, a vers „tárgyi közegét” „belső 
távlatainak mélyítésével intellektua- 
lizálja”, s egy-egy élmény „részesévé 
teszi” az olvasót: hogy az maga jusson 
el, „mint végeredményhez -  a gondo
lathoz”.

Persze Kányádi verseinek abszurd 
helyzetrajzai, kiváltképp a Sörény és 
koponya (1989) című kötet számos 
darabjában, a nyolcvanas évek versei
ben, amelyeknek tárgy i alaprétege a 
fizikai, de szellemi-kulturális veszé
lyeztetettség m ár minden józan logi
kát nélkülöző irrealitásaiból táplál
kozik, az olvasók-befogadók bizonyos 
csoportjai szám ára tú l vannak -  Cs. 
Gyimesi korábbi kifejezésével -  az 
„elképzelhetőség hagyományos” h a tá 
rain. E versek abból a kelet-európai 
képtelenségből, abszurditásból táplál
koznak, hogy a kisebbségi léthelyzet 
önmagában elégséges az ember, az 
állam polgár lefokozásához. Kányádi 
Sándor e fajta versei -  bár teljessé
gükben az ember megnyomorításának 
általános, jelképerejű megjelenései
vé nőnek - ,  az „újfasiszta” kisebbség
politikát nem ismerő, azt át nem élő 
„európai”; a „köldök-néző Európa” szá
m ára valam ennyi rétegükben, árnya

latukban, tárgyias konkrétságukban 
alighanem fölfoghatatlanok. A „civi
lizált” világ magyarázatot igényel
ne a Sörény és koponya számos lírai 
helyzetéhez. Például a rendőrség ál
tal „nyilvántartásba vett” írógéphez 
(Elrontott rondó), a nyílt beszéd féle
lemszülte gátjaihoz, a verejtékező te
hetetlenségéhez. Kitűnő elemzésében 
e „rezervátumhelyzetből” küldött ver
sek „titkos jelentéstöbbletét” Domokos 
Mátyás a kidalolás és az elhallgatás 
kényszeres dialektikájában véli föllel
ni. „Miért éppen a vers / legyen igazi 
amikor / minden egyéb / hogy adná ki 
magát / ha éppen a vers kezdene / köl- 
teménykedni hivalkodni....”— látjuk, 
értjük például a hiányt, az elhallga
tást a Reggeli rapszódiában, mely ta
lán a legszebben, leggazdagabban 
bizonyítja Domokos Mátyás észrevéte
lét.. Aki úgy értelmezi: e költemények 
nyelve a „történelmi neurózisok nega
tív metanyelve”, melynek meghallásá- 
hoz empátia kell. Akikből hiányzik, 
azok számára a Kányádi-vers üzene
te csupán „az ultrahangok szférájában 
elhangzó »néma zene«. De lehet értel
mezhetetlen a kisebbségi traumák 
külső-belső hatásait át nem élők szá
mára valamely konkrétumában meg
idézett versmozzanat, ám a versegész 
metafizikai üzenete emiatt nem lesz 
befogadhatatlan; lehet a hatalmi féle
lemkeltés tárgyiasult formája idegen, 
fölfoghatatlan, de az emberre boruló 
félelem, a zsigeri rettegés, a szégyen, 
a megalázó önkorlátozás aligha: s az 
empátia nem a konkrét mozzanatok 
értelmezéséhez szükséges, hanem a 
lírai üzenet már metafizikaivá párolt, 
az intellektust, az érzelmi rétegeket 
megérintő átéléséhez. A költő úgy ír
ja a versben: „az értő érti / a látó lát
ja”. A romániai magyar kisebbség 
történetéhez Kányádi Sándor ebben 
a verseskönyvben, a fölidézett Sörény 
és koponyában rajzolja, poézise nega
tív metanyelvén, a legkarakteriszti
kusabb, egyúttal legintellektualizál- 
tabb vonásokat. Az Ursorompó ciklus 
darabjaiban komorabban, s ha ironi
kusan is esetenként, sötét humorral. 
Az Isten háta mögött szelíd-szomo
rú rimánkodásával a figyelemre sem 
érdemesítettek, a még az Isten által 
sem számon tartottak közösségéről 
szólva, amolyan kollektív imaként; 
az El kellene a szavakra rakott ha
mis jelentések ellen beszél; az Obsitos 
dal a bennünk dúló háborúkról; a 
Megszokás költője a vak bányalovak
hoz hasonlítja magát: úgy megszokja 
a sötétet, hogy nem fordul már, hiába 
„hozzák fel”, a fény felé. A Könyvjelző' 
a számon tartott embert érő zaklatá
sok precíz leltára: „feldúlják” a könyv
tárát, „becsöngetnek éjnek évadján”, 
„besurrannak, szimatolnak”. Ebben 
a kényszerűségben a vágyak is, lát-
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szatra, redukáltak: egy pad az Arany 
János nevét viselő „metróállomáson”! 
(Jelezzük: teljesült a költő kívánsága, 
ott van a Kányádi Sándor nevét viselő' 
pad.) Az Árnykép az ember megfélem
lítésének a lélektana, a megfigyelés 
hatalmi módszereinek bemutatása, de 
az ember önkorlátozásának a tükre 
is, azaz az önmegsemmisítésé: a meg
figyelt állampolgár már elveszíti sza
bad akaratát. A közös sors traumá
it viseli a költő is, s emeli az élményt 
verseiben többértelmű, egyetemesített 
látomássá.

Vallja másfelől Kányádi Sándor azt 
is, hogy a költészetben, a versírás
ban személyiségőrző és -felmutató erő 
van.

Az egyetlen lehetőség az értelmes 
életre, a jelállításra a költő számá
ra az írás. Menedék, remény, támasz, 
fel nem adható utolsó hídfőállás. 
Kányádi megfogalmazza a vers sze
mélyes menedék funkcióját is. A vers

számára a lélek, az agy tornája, a 
testi-lelki kondíciótartás lehetősé
ge, önigazolás, védjegy és menlevél. 
A formák, a líraváltozatok bősége, a 
stiláris ujjgyakorlatok is valamikép
pen az erőnléttartás eszközei, azzal 
az eszmei többlettel, amiről például 
a Reggeli rapszódiában vall: minden 
változat, minden új mozdulat, minden 
„mérték” jogos: ha illő, ha érvénye
sen közvetít. A Dachaui képeslapokra 
című versben a zárt forma a menedék, 
melyben a „gondolat... áttelelhet”, 
ami megőrzi a szót, a gondolatot, a ki- 
mondhatóság idejére, tehát az értel
mes cselekvés módját kínálja a költő 
számára. A Körömversek ben -  ciklust 
szán a költő e formának -  viszont épp 
a szikár, sallangtalan, már-már nem 
is mondatnyi, csupán egy-egy szónyi 
közlés, az aforizma értékű tömörség 
a legjobb üzenetrögzítő és üzenetköz

vetítő. A központozást elvető, a nem 
grammatikai, hanem gondolati logi
ka szerint felépülő versszerkezetek a 
mondandó szabad lüktetését segítik, 
rímelve a kor s a lét szabálytalansá
gaira. Mindez az önkifejezés lehető
ségein, a másokkal megértetés lehe
tőségének reményén túl a személyes 
költői erők felmérése is. Ebből az ars 
poeticából következően mondhatja a 
költő, hogy a lírikus a nyelv elkötele
zettje, „annak szolgál”, s ezáltal értel
mezhető legpontosabban a nyelv, mint 
erkölcsi gond megfogalmazás is: mert 
a „nemzetet mindenekelőtt a nyelve 
tartja meg nemzetnek. A nyelvünk a 
hazánk!” -  vallja a költő.

S ebből következik az is, amit a mo- 
nográfus (Pécsi Györgyi) ír: „Kányádi 
arra törekszik, hogy versei mondha
tók, sőt énekelhetők legyenek; az el
személytelenedéssel szemben az em
beri találkozás biológiai szintjére 
helyezi a hangsúlyt; a szavak és az

írás inflálódása idején mintegy leépí
ti saját költészetét”. Miközben bejárja 
az „egyszerű élménylírától” -  „sóhaj- 
tásnyi versikék”, írja a tanítvány mű
veiről az egykori tanár, Tóth Béla -  
a „bölcseleti, létfilozófiai” költészetig 
tartó hatalmas, de „érzelmileg, gon
dolatilag” mindenkor tökéletesen bir
tokolt utat. Az „önadminisztrálás és 
önmítoszképzés” korában „negatív el
lenmítoszt” valósít meg azáltal, hogy 
a költészet teremtői közé az olvasót- 
hallgatót is fölemeli, vagy másképp: 
önmagát a nyelvközösség szolgálójá
vá fokozza le. Egy minapi interjúban 
{Bárka) azt mondja Kányádi Sándor: 
„a mondott versben nem lehet szalá
mizni”. Mert ott -  a rossz fordítások
ból is jól ismert -  „töltelékszavak”, az 
„imitt-amott-legott” szerűek azonnal 
kihullanak. A mondott vers elárulja 
a költemény bőbeszédűségét, a fölö

sen odarakott szavakat, a rossz sza
bást, a hibás mértéket, mely miatt az 
egész alkotás itt szorít, ott lötyög, ho
lott úgy kellene, „ahogy illik testhez- 
állóan és mégis / lezserül”.

Műfajpoétikai értelemben ennek a 
mondhatóságnak, a dalolhatóságnak 
feltételei is vannak. Például az a vers
sajátosság, amit Izsák József vett ész
re, hogy: Kányádi „legszebb versei... 
nyitva hagyott alakzatok”. A költő a 
„ki nem mondás stilisztikáját” valósít
ja meg, a versek nem befejezetlenek, 
hanem a poétái szándék szerint nyi
tottak. S a hiányzó mondatok, mon
datrészek, a mondatfoszlányok miat
ti, feszültség-gerjesztő homály helyére 
beúszhatnak a jelentés-felszabadí
tó olvasói-hallgatói ráeszmélések, s 
a valóságos zenei hangok is. Azután 
a Kányádi-líra általában föllazítja 
a zárt, kötött verstani formákat -  a 
„szabadvers ritmusáig nyújtózkodóan” 
(Tóth Béla) -, s kerüli, hogy a szöveg 
mondatszerkezetének és a versszer
kezetnek az egységei egybeessenek. 
A Kányádi-versek enjambement-jei, a 
nyelvi és metrikai egység megbontá
sa nagyobb szabadsággal ruházza fel 
a verseket megzenésítő muzsikusokat 
is.

Mert ehhez a Pécsi Györgyi em
lítette biológiai kapcsolathoz, vers 
és hallgatója találkozásához, meg
hitt együttlétéhez egy másik mű
vészeti ág, a muzsika is segítette, 
segíti Kányádit, s hozzá felkavaró él
ményt adva. A zene a versnyelv mö
götti nyelvként (Cs. Gy. É. kifejezése) 
új jelentésrétegeket bont ki a szöve
gekből. A Kaláka együttes -  mert ők 
Kányádi leghívebb muzsikás társai -  
kimuzsikálja a „Gutenberg óta köny
vekbe száműzött, »szív-némaságra« 
született s ítélt versekből a maguk ol
vasata szerinti »eredeti« dallamot” -  
mondja a költő, a teljes elégedettség 
és egyetértés hangján. Régi barát
ság, emberi-szakmai kapcsolat van a 
szavak és a dallamok mesterei között, 
hosszú évek óta merít az együttes a 
kolozsvári költő verseiből, s meggyő
ző és hatásos igazolója lett a zenész
banda annak: mi születhet, esztéti
kai értelemben milyen új minőség, 
ha egymás szavát-hangját értő művé
szek a szülők. Kányádi a modern (és 
posztmodern) versalakzatokat, illet
ve vershangokat igénylő finnyás fü
lek számára is befogadhatóvá és elfo
gadhatóvá teszi -  esetenként ugyan 
be nem vallottan, netán kanonizáci- 
ós illemből elhallgatva -  a poézisét, 
a magyar zenei élet méltán elismert 
muzsikusaival együtt pedig a legő
sibb költészeti forma, a dalolt, énekelt 
vers kivételes szépségű, új formációit 
képesek megteremteni.

>  >  >  >  >  fo ly ta tá s  a  4. o lda lon
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» » >  fo ly ta tá s  a  3. o lda lró l

A zene, a dal már a megneve
zés szintjén is sok helyütt ott van a 
Kányádi-versekben: kupié és kuruc- 
dal és mellékdal, együgyű dal, balla
da, indián ének, el-elcsukló ének és 
útravaló ének, öreg ének, dicsőítő harci 
ének, szegénylegény ének, apokrif ének, 
meg hattyúdal, helyzetdal, azután 
az esti- és megkésett dal, a dísztelen
éi dilidal, obsitos dal és rondó, pas
sió. És „megdalolt szabadságiról ír a 
.Koszorúban, a Dél keresztje alatt cí
mű versben „más a dallam, egy nóta”, 
Oki Asalcsi balladájában „nem dalol a 
votyák nő”, de „nyomra lel a dallam”, 
s „jöhet újra a régi nóta” (Ketrecben), 
az Invokáció ban a „vándorénekesért” 
a „nyelvben bujdosókért” esdekel, s 
„én a fáraó írnoka” pergamenre „írom 
énekem” (Pergamentekercsekre). Az 
Indián ének ben a szóhoz kapcsolva a 
lélek-népek-élnek-félnek szórímes já
tékát játssza a költő, az Örmény sír
kövekben „a holtakért a madár éne
kel”, és „éneken-szerzett kenyér”-ró'l 
olvasunk, másutt „ordas télben uj
jongó ének”-ről (Madáretető), Kacsó 
Sándor sírjánál „se imádság se ének”, 
a Fától fáighan „Sírni kéne énekelni”, 
és énekelnek a Kufsteini grádicsok. 
„Énekkel beszélnek” a Jó szánút, jó 
fejsze... című versben, „zeneszó, ének
szó” nélkül járják a kolozsvári járda
szögleten fekete-piros táncukat a vers 
lányai. „Lovasok énekelnek, s a bakon 
dúdolgató kocsis” (Mikor Janus el
hagyta Páduát), „dünnyög, dúdol” „ra
vasz dalocskát” a Részeg motyogó ban, 
Weöres Sándor „ó'si dalokat dúdolgat”, 
s a „víz dalolt” (Sütött a nap). Ad nó
tám-. írja Kányádi Sándor több helyütt 
a verscímek alá, ad nótám Franqois 
Villon, ad nótám Ady Endre; balladát 
ír és krónikás éneket a költő: úgy utal 
vissza a régmúltba, úgy köti össze 
verseiben a múltat műfaji megneve
zésében is a mával, hogy a jelennek s 
a jelenró'l szóló verspéldázatok egyfaj
ta kulturális érték, históriai sorshely
zet, egyfajta nemzeti, kulturális foly
tonosság továbbélését is mutatják. 
Kányádi számára a dal, az ének mint 
archetipikus közlésforma a legválto
zatosabb, a legszélsőségesebb érzel
mi, indulati állapotok kifejezésére is 
alkalmas. Szakolczay Lajos „zsolozs- 
mázó” illetve „szimfonikus” zeneiség
nek nevezi e költészet eleve létező dal
lamosságát, a verssorok, a vers-egész 
beszéddallamos, a folyóbeszédre ha
sonlító hömpölygését. Bertha Zoltánt 
a mondatok kihagyásai a „megaka
dó lélegzetvételre”, a „zokogás üte
mére” emlékeztetik, miközben irónia 
és pátosz, „gunyorosság” és komor
ság, „alulstilizált” szikárság és rap- 
szodikus fenség, groteszk és játékos
ság lírai állapotait éljük át a költővel 
együtt. Katona Adám úgy látja, a „ze
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neiség” összefoglaló műszavával a 
csak a Kányádi-versekre jellemző, sa
játosan egyéni hangszerelés elemeit, 
a rímek, belső rímek rendszerét, az 
ismétlődés gyakoriságát, a hangsúly, 
„hangmagasság” megkülönböztető 
jegyeit írhatjuk le. Kányádi a lélek 
„mélyrétegeiből” hajdani gyermek
mondókákat, népdalokat, táncszókat 
is előhoz s beépít, applikál a versekbe: 
mintegy maga is fölkínálva az énekel- 
hetőség lehetőségét.

Móser Zoltán egész tanulmányt 
szentel annak, hogy kiolvassa a 
Fekete-piros című költeményből a „da
lokat, énekszövegeket és dallamokat”. 
A lírai alapkép: a hangtalan-daltalan, 
ringó mozgásukkal mégis táncot járó 
szabadnapos lányok látványát ismert 
népdalszövegek, ritmusok, rímek gar
madájába öltözteti a költő, itt épp sza
bályos versstrófákat, kötött ütemeket 
is fölidézve kulturális emlékezetünk
ből. „Föl-föllobbanó s kialvó dalok” 
szólnak „bennünk” is, a „meditativ 
részek” szinte előkészítik a „zene
szó, énekszó nélküli táncosok”, a „ke
zek, lábak, csípők” néma mozdulatait. 
Kányádi poétikai eszközök sokasá
gát alkalmazza, az „itt-ott felbukka
nó időmértékes verslábak a magyaros 
ütemek sorába illeszkedve finom fá
tyolként vonják be a verset”. Hogy ír
ja a költő a Reggeli rapszódiá-ban, ki
mondva és elhallgatva: „európai / rím 
és mérték szerint avagy / ősi a másik 
jelzőt már említeni / sem merem mi
lyen nyolcasokkal”.

A zenészek pedig bátran gazdálkod
nak ebből az eredendően létező zene
iségből, zenére-utalásból, erre építik 
dús, áradó hangkatedrálisukat; kivá
ló érzékkel ezt a létező versmuzsikát 
fordítják át a hangszerek és az emberi 
énekhang nyelvére. Együtt él a vers és 
a zene, kapcsolatuk természetes, szer
ves, fölerősítik egymás értékeit, egyik 
nem tompítja a másikét. Pattogó, ko
pogó fahangon szól például a fapari- 
pa-vers (Faragott versike), sejtelmes 
titokhangokkal a Vannak vidékek so
rai; s a Valaki jár a fák hegyén című,

Fuhrmann Károly: Pávás tál

Istenhez hajló, az emberiét legna
gyobb kérdéseit boncoló Kányádi-ver- 
set úgy énekli, muzsikálja a Kaláka, 
hogy a szöveg megkapó gondolati-ér
zelmi teltségére, az ember világba ve- 
tettségével viaskodó költő rímes-rit
mikus versjátékára az érzelmi hatást 
sokszorosan fölerősítő dallamot borít 
a hegedű, bőgő, a furulya. A megér
tés, a nagyfokú, érzékeny átélés szép 
példáját kínálva itt is, akár amikor 
dél-amerikai indián hangszerekből, 
a sajátos hangzású pánsípból, meg a 
mi hegedűnknél recésebben szóló hú
ros eszközből elővarázsolt dallamok 
ringatják a magyar költő dél-ameri
kai verssorait s üzenik (Dél Keresztje 
alatt): „az indián és a néger / tüzet 
rakni éppúgy térdel / mint a hargi- 
tán a pásztor / számolni ujjain számol 
/ különbség ha van az égen / itt a gön- 
cöl jön föl este / fölöttük a dél kereszt
je”. Nemcsak a kerek ég, de a zene is 
egybekapcsolja a glóbusz két, mégoly 
távoli szegletét s embereit. És lágy 
hangokkal szól a Viseltes szókkal, és 
ha kell, rigófüttyögés a zene, vagy in
dián muzsika, olykor pedig csak egy 
halk hegedűhang. A Kupié a vörös vil
lamoshoz egy politikai rendszer buká
sáról, azaz számos elemének átneve- 
zett-átkeresztelt továbbéléséről dalol, 
a mozgalmi nóták ironikus pandan
jaként, ám korántsem könnyed sza
vakkal: s a mozgalmi indulók kari
katúrájaként igazi kuplédallamokba 
öltözteti a verset a Kaláka. Vers és ze
ne közösen súlyos politikai mondan
dót közvetít, szarkasztikus modorban: 
a vörös — megkopván: veres -  villamos 
képében tárgyiasuló politikai rend
szer félelmetes-sejtelmes jelenvalósá
ga és a róla való beszéd, a tingli-tangli 
dallamocska szinte flegma, behízel
gő könnyedségének borzongató kont
rasztját teremtve meg.

A maszklíra fortélyait is használva, 
az önmitizáció, az alanyi fölstilizált- 
ság, a centrumba tolt költői én helyett 
többnyire jól eldugva a lírai alanyt; a 
kijelentés, tényállítás, a kinyilatkoz
tatás helyett ravasz kérdések formá
jában, metafizikai, gondolati, vizuá
lis réseket, átjárókat hagyva sejtetni, 
sugallni, sugallva állítani; úgy ír
ni („exportképesen” -  ironizál újfent 
a költő) a verset, hogy az -  „lábjegy
zetek” nélkül -  a korról, a sorsról, a 
világról való közös beszéd képzetét 
keltse az olvasóban; olyan poézist te
remteni, amely a nyelv megtöretése 
nélkül, mégis műfaji változatosság
ban, a „folyóbeszéd” természetességé
vel csordogál; úgy teremteni a verset, 
hogy „szinte észre se vevődjék, hogy 
vers”: Kányádi Sándor költői meg lí
ratechnikai programja mögött a ma
gyar költészet s a világlíra egyik leg
szebb poézisében gyönyörködhetünk.
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KÁNTOR LAJOS

Egy szögletes zárójelre
jó volna kezet rázni ismét 
s a vállat átölelni testvér 
mielőtt bután el nem esnék 
mielőtt bután el nem esnél

Harmincegy évvel ezelőtt megje
lent, 1978. december 7-én egész csa
ládunknak szóló ajánlással ellátott 
kötetében, a Szürkületben Kányádi 
Sándor hosszabb, kézírásos kiegé
szítést eszközölt: a Halottak napja 
Bécsben hetedik oldalán, a „mennyben 
s pokolban szószóló / légy érettünk 
közbenjáró” sorok után, a nyomtatás
ban kitett szögletes zárójel mellé be
írta:

Fölséges uram kend 
hogyha férkőzése 
volna közelébe 
kérje meg odafent

hogy vetne már véget 
a nagy protokollnak 
dolgaink romolnak 
s bizony hogy avégett

s lenne védelmünkre 
hogy ne kéne nyelvünk 
féltünkben lenyelnünk 
s önnön szégyenünkre

Egy majdani kritikai kiadás 
jegyzeteibe valószínűleg beke
rül az utalás a vers korai meg
jelenésének körülményeire, a 
nyilván cenzori kihagyatás és 
a szerzői pótlás módjára (tudok 
róla: mások köteteibe is beír
ta Kányádi a fontos három sza
kaszt). Az talán már kevésbé feltű
nő, hogy az alig fél évvel (?) később, 
Budapesten, a Magvetőnél (nálam 
1979. júniusi 30-i dedikációjú) gyűj
temény, a Fekete-piros versek szerin
ti Halottak napja Bécsben szöveg ap- 
róbb-nagyobb nyomdai hibákkal 
tarkított, sőt a vers végi dátumot is 
javítani kellett, 1978-ra. (K. S. bosz- 
szúsan regisztrálta -  és javította -  
ezeket a hibákat.)

A figyelmesebb szembesítés a két 
közlés közt egyéb különbségekre is 
rávilágíthat. Es ezek már közelebb 
vezetnek a sajátos szerkezetű hosszú 
vers lényegéhez. A Szürkületben csak 
spáciumok választják el egymástól a 
hangütésben, ritmusban, térben-idő- 
ben nagyon eltérő részeket, a Fekete
piros versek változatában viszont erő
teljesen kiemelt iniciálék jelzik az új 
meg új kezdeteket és visszatérése
ket; összesen 28-at számolhatunk be
lőlük. Van, amelyik csak négy vagy 
hat sort vezet be, van olyan, amely 
hosszabb önálló versként is meg
áll (például a Rólam is majd emlé
kezzél kezdetű, a hetvenen túli édes
apát megidéző) -  de az egészet nézve, 
minden a maga szabályos-szabályta

lan helyén van: egy nagy költői léleg
zetvétel, lírai vallomás -  epikus beté
tekkel - , akár életmű-összegezésnek 
tekintjük, korai összefoglalásnak.

Befonnak egyszer téged is 
valami pompás koszorúba

-  kezdődik a halottak napi vissza- 
és előrepillantás (a vers vége felé is
métlődnek e sorok), miközben a szer
ző Mozart Rekviemjét hallgatja az 
ágostonrendiek bécsi templomában. 
„Mise és mese csörgedez” közel négy
száz verssoron át -  mert verssornak 
tekinthetjük a beépülő prózarészeket 
is (az 1944-es nagyváradi szőnyeg
bombázásról vagy Schuller Rudi so

kat emlegetett Pléiade-sorozatának 
zenetörténeti kötetéről). Csörgedez 
néhány német, francia és román szö
vegrész is, ugyancsak mint a nagy 
önvallomás része, hiszen Kányádi 
Sándor életéhez-életművéhez e sok
féle tájékozódás, értékközvetítés is 
hozzátartozik.

Milyen vers hát ez a Halottak nap
ja Bécsben? Nagyriport? Elégia? 
Elmélkedő költemény? Szabadjára 
engedett költői játék? Valami új a 
Kányádi pályáján? Egy erdélyi ma
gyar panaszának gáttalan megnyi
latkozása, két határon túl? A cenzú
ra ez utóbbira érzett rá 1978-ban, de 
nem volt elég figyelmes, mert benne 
hagyta (a Szürkület kötetben) a kihú- 
zottakkal egyenértékű kifakadást:

Kezdem megszokni hogy a kéz 
nehezen moccan kézfogásra 
elmarad vidám parolája 
s a tekintet semmibe néz

még szelídnek indul a szó 
de már a mondat enyhén karcos 
és sejteti a riadót
mely mindnyájunkra annyi bajt hoz

(Ezután következik „én királyom 
nagy királyom” megszólítása, „ki szü
lettél kolozsváron”, a mennybéli köz
benjárás emlegetése. Itt jegyezzük 
meg: a személy- és város- meg folyó
nevek kisbetűvel kezdődnek, föltehe- 
tőleg azért, hogy semmi ne akassza 
meg a vallomásfolyamot.)

Apropó: folyónevek. Ismétlődő so
rokban, a kivándoroltakat („szabófal- 
vától san franciscóig”) idézve („haza
megyek haza / már maga se hiszi”), 
sajátos társításban előbukkan a sző
kébb szülőföld hívó folyója is:

küküllő-angara
maros-mississippi

M ár csak ezért is érdemes fel
idéznünk egy régi, még 1956- 
ból való Kányádi-verset, a 
Nagyküküllőt. Term észetesen 
nem versenyezhet a Halottak 
napja Bécsbennel, noha már 
o tt is „benyomul”, szándékolt 
kedves-groteszk módra, öniró
niával, a nagyvilág, sőt a vi
lágirodalom („...és úgy foly / 
akárcsak  egy Neruda-vers- 
sor”), de ugyanúgy egy kor
szak, egy K ányádi-életszakasz 
jellemzője, m int a bécsi össze
gezés. A székely legények s a 
dojnákat tudó kendervető-fá- 
tá k  békésen férnek meg a ré 

gi versben, és ebbe a Küküllő-menti 
látom ásba ta rtoznak  „a kényes-testű 
szász leánykák” is, hogy a nosztalgi
kus táj- és emberrajz beletorkolljon a 
szép álomba:

Három kicsi, dolgos nép 
sorsát egybe mossa, 
s mire észrevennétek, 
kisebb testvérét kézenfogva, 
beletáncolja magát -  
a Marosba.

Évtizedek m últán  a három  helyett 
(a szászok tűntén) legfeljebb kettő t 
m ondhatna a költő, de m ár m ást súg 
neki a víz:

küküllő-angara
maros-mississippi

No meg, abban a bizonyos szögletes 
zárójelben: „hogy ne kéne nyelvünk 
/ féltünkben lenyelnünk / s önnön 
szégyenünkre”. Ennyit a megtett, a 
Kányádi Sándor által is megtett ú t
ról. A költői útról pedig a Halottak 
napja Bécsben teljesebb, poétikai 
mélységű elemzése mondhatna iga
zán érvényeset.

mennyben s pokolban szószóló 
légy érettünk közbenjáró;
1.........
Küküllő-angara
maros-mississippi
küküllő-angara
maros-mississippi

hazamegyek haza 
már maga se hiszi 
hazamegyek haza 
már maga se hiszi
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ESTEBAN ZAZPI DE VASCOS Y AITZGORRI VERSEIBŐL mint az álom röpíts,
a gr ingóig röpíts...

Kecsua dalok
1.
Sírjál csak, kedvesem, 
mert én most elmegyek, 
zúgó vizek mentén 
tengerig elmegyek.
Sirass csak, kedvesem, 
összegyűlt könnyeid 
tenyeredbe gyűjtsed, 
napestig sirass.

Hogyha visszatérek, 
megiszom könnyeid, 
meggyógyulok tőlük, 
mikor visszatérek...

Tudod, visszatérek, 
sírjál csak, kedvesem, 
várj reám, 
hozzád visszatérek.

2.
Mit akarsz, keselyű, 
mit akarsz, te héja, 
nincs nékem szeretőm, 
akit tőlem eltépj, 
akit tőlem elvégy...

Ha szeretőm volna, 
a szememben lakna, 
fehér solyóm volna...
A  szememet tépd ki, 
keselyű, 
te héja...

3.
Büdös dögkeselyű 
elvitte kedvesem, 
egy spanyol karvaly, 
ellopta szeretőm...
Hozd vissza, keselyű, 
hozd vissza, te karvaly, 
átkot mondok reád, 
szörnyű imádságot...

Hozd vissza, spanyol grand, 
hozd vissza, kedvesem, 
mert ha átkom nem fog, 
ha nem öl meg téged, 
éles hegyű tőrrel 
én öllek meg, keselyű, 
te büdös spanyol grand, 
te fekete karvaly...

4.
Jarahui, jarahui, 
ha elmész gyermekem, 
minket ne felejts el.

Nézz vissza az útból 
minden estefelé, 
nézz vissza mifelénk, 
könnyebb lesz a nagy út, 
megitat a csermely,

nem hagy szomjan téged, 
hogyha visszanézel...

Mikor reánk gondolsz, 
szállást ad az erdő, 
vacsorád is lészen, 
kőpárnád megpuhul, 
hogyha visszanézel...

Simogat a szél majd, 
langyos lesz a zápor, 
hosszú, hoszú úton

Tirnovan Vid: Népi figura

nem lesz hógörgeteg, 
a nagy hegyek ormán 
nem lesz hózivatar, 
mert neked menni kell, 
mert neked jönni kell, 
vár apád, vár anyád 
gyermekem, 
egyetlenem, 
várlak...

5.
Hacienda, 
gőgös hacienda,

zöld tengerben úszó, 
rózsaszín palota...

Messziről nézlek, 
messziről féllek, 
csipkés ablakaid, 
rideg párkányaid, 
hacienda, 
büszke hacienda, 
engem szomorítnak...

Talpig selyemben 
lobogó lányaid, 
tőlem messzi vannak, 
mint a fehér lovak, 
hacienda, 
éjjel is világló, 
fényes hacienda...

Legszebb akkor lennél, 
akkor lennél legszebb, 
mikor a mély hajnal 
meg-meg lobogtatna, 
piros pírba vonna, 
talpig porig égnél, 
fényes hacienda...

6.

Pici madár, 
gyöngyszemecske, 
a hajamban kaktuszvirág, 
a kedvesem hozta, 
sziklák között szedte...

Tükörszárnyú szivárványom, 
gyöngyszem madár, 
a  k e b le m b e n  d o h á n y v ir á g ,  
a  k e d v e s e m  h o z ta ,  
p a t a k  m e l le t t  s z e d te ,  
a kelyhében 
csókját küldte...

A keblemre 
hull a könnyem, 
siratom a szeretőmet, 
bánatosan várom...

Pici madár, 
gyöngy szivárvány, 
nézd meg milyen árva vagyok, 
ne tépd el virágom, 
megsebzett virágom....

7.
Kokalevél, 
fényes kokalevél, 
te segíts meg engem, 
vigyél el messzire, 
álomba hullass 
kokalevél 
vigyél kedvesemig, 
vigyél el engem.

Elvitte egy kegyúr, 
elvitte egy gringó 
messzire, messzire 
röpíts kokalevél,

Zárdába zárta, 
magának ajánlja 
kicsi leánykámat, 
kicsi szeretőmet, 
kokalevél segítsd, 
álmomba segítsd...

8.

Olyan a kedvesem, 
mint a pálmafa ága, 
egyedül én tudom, 
mint a felkelő Nap, 
olyan az ő  szíve, 
egyedül én tudom: 
a keblén két Hold van...
Ó, te messzi tenger, 
lago Titicaca, 
beléd hullott 
a pálmafa ága...
Ne tudja meg senki, 
benned két Hold fürdik 
és a felkelő Nap...

9.
Mint a vadat befogták, 
katonának vitték el, 
ide is, oda is 
futtatják...

A fegyvere parittya, 
bambusznád a szúronya, 
kelj fel, feküdj, 
ugratják.

A  k a s z á r n y a  p o r o n d já n  
id e -o d a  r u g d a l já k ,  
h a s r a  lö k ik ,  
n y a la t já k
az őrmesterek mocskát.

10.
Kedvesem, ha visszatér, 
rongyokban ha visszatér, 
könnyeimmel mosdatom, 
fényesítem aranyra 
csókommal

Kedvesem, ha visszatér, 
csontváz lesz, ha visszatér, 
megitatom lámatejjel, 
kukorica anyácskával 
etetgetem majd,

Kedvesem, ha viszatér, 
hangja sem lesz, 
szava sem lesz, 
én sem szólok, 
nem kérdezem, 
hogy merre járt, 
csak nézni fogom én.

11.
Harang kondul, 
galamb száll fel, 
ezüst szender,

6



HELIKON

éji lepke
soha le ne szállj.

Ha elmegyek 
éji szender, 
ezüst álom, 
a virágok kelyhe előtt, 
te csak zurzulázz, 
soha le ne szállj...

Vissza sose térek, 
röpke szender, 
ezüst lepke, 
hogyha te leszállsz, 
meghalok én, 
sírni se fogsz már.

12.
Illapa, illapa,
Hold lánya Killa, 
a szakadék fölött, 
a vad folyó fölött 
miért énekelsz?

A szikla szegélyre, 
illapa, illapa, 
holdleány Killa 
engem miért hívsz?

Oda varázsolsz, 
megbabonázol,
Illapa, illapa, 
telehold lánya, 
szakadék szélén 
kereslek már én.

Illapa, illapa, 
holdleány Killa, 
nem lellek sehol, 
mért sírsz hát értem, 
hogyha csak hívogatsz 
s nem vársz meg 
sehol?

13.
Árva kondor, 
bús keselyű,
fönt a havas szikla ormán 
miért vagy egyedüli

Cuzco körül 
hullával van beterítve 
a nagy tarka rét.

Vértől bűzlik 
messzi pampa, 
temetetlen halottaktól 
rohad el most 
Cuzco körül 
a letiport rét.

Kihánytam már 
minden csügöt, 
beteg vagyok, 
havak fölött 
csüggök egyedül

14.
Coracora, de messzi vagy, 
oda mennék én.
Amikor a hajnal hasadt, 
odament egy szőke legény, 
a nyakamra gyöngysort fűzött, 
integetett még...

Coracora, de fényes vagy, 
fényesebb a gyöngysoromnál, 
napok hosszát szól az ének, 
de sehol nincs, 
sehol is nincs, 
a szőke legény...

Kosa Huba Ferenc szobra

15.
Aludj, fiam, árva fiam, 
balzsamfából van a bölcsőd, 
aludjál,
tejem helyett mézet igyál, 
ne sírj, fiam, aludjál, 
nádszirupot hozok, 
aludj, kicsi árvám,

megölték apádat, 
kicsikém, ne sírj, 
téged is megölnek, 
soha fel se nősz...

Ne sírj, árva fiam, 
megfejem a kecskét, 
apád helyett nőjj, 
árva fiam, tente, 
aludjál, aludj...

16.
Csalogány, csalogány, 
éjszakán át csivitelő 
csapodár madár, 
ne vidd el álmom, 
hagyj aludnom, csalogány, 
csattogó madár...

Egész éjt csak forgolódom, 
eléget a tűz, 
elhamvaszt a vágy 
csalogány, csalogány, 
hajnalig csak hánykolódom 
csapodár madár, 
takaróm ölelem, 
párnámat csókolom, 
mért nem hagysz aludni 
csapodár madár?

17.
Forrás partján 
sárga virág nő, 
halottak lelke, 
sárga virág nő.
Holdra vonít egy kutya, 
sárig virág nő, 
jön a kaszás az éjben 
sárga virággal, 
táncoltat a halál, 
sárga virág nő, 
menni kell, ha elvisz 
sárga virággal

18.
Hercegnő volt, 
királyi mátka, 
falakat emelt köré 
az apácazárda.

Herceg nő volt, 
a nagy inka lánya, 
kőfal sem védhette, 
apácazárda, 
egy cifra hidalgó 
virágot tépett, 
királyi mátkát, 
hercegnők legszebbjét 
ágyába vitte, 
kedvére játszott, 
egy nap megunta 
a hercegnő húsát, 
a spanyol hidalgó 
utcára dobta, 
a nagy inka lányát 
utcára dobta...

Ő inkább meghalt, 
hercegnő maradt

ott is,
hercegnő maradt

19.
Várj, hiába várj, 
szerelmed, ha elveszett 
vissza sosem tér, 
messzi földön vándorol, 
többé sose várd, 
elveszett a vándorod, 
várj, hiába várj, 
szerelmed, ha elesett, 
több meg se tér 
te keresd meg valahol, 
vár hiába vár...

1782 után

Minekutána 1781 májusában, 
Tupac Amaru borzalmas kivég
zése után végképp megszöktem 
a spanyol királyi katonaság
tól, hosszú időkig az Apurimac 
völgyében, illetve a Vilcabamba 
hegyeinek indián falvaiban búj- 
dokoltam. Szerencsémre be
fogadtak, segítették rejtőzkö
déseimet, olyannyira védtek, 
mintha közülük származtam 
volna. Valamennyire meg is ta
nultam a nyelvüket, éltem a 
mindennapjaikat, legtöbbször 
nyájaikat őriztem, mert innen 
tudtam a leghamarabb ellépni, 
ha jöttek a corregidor járőrei. 
Lassan-lassan közéjük valóvá 
váltam, velük örültem, velük vi
gadtam, velük szomorkodtam. 
Nagyon megszerettem inkább 
szomorú, mint vidám énekei
ket: a hailijket, a huaynokat, a 
vajnyukat, az aravikat. Ezeket 
a dalokat általában rögtönzik, 
vagy ha nem is, ahány énekes, 
zenész, annyiszor változnak. Az 
előadó egyénisége szüli mindig 
újra és újra ezeket a dalokat, 
amelyeknek a formai szabályai 
sem annyira rigorózusak, mint 
az európai daloké. Amennyire 
szerény kecsua tudásom enged
te, sokat lefordítottam belőlük, 
jobbára csak a tartalmi hűség
re törekdtem. Vilcabamba he
gyeiben ismerkedtem meg egy 
Pachacuti nevű pap-haraviku- 
val (így nevezik a kecsuák a 
dalnokaikat), aki nem vette fel 
a keresztény hitet, egy teker- 
vényes barlangban élt, rejtőz
ködött a hódítók és papjaik elől, 
az ősi inka főistent, Virakocsát 
imádta. Tőle tanultam sokat 
történelmükről, himnuszaika- 
ról, mondáikról, mítoszaikról. 
Ezeket felhasználva európai 
módi szerint írogattam aztán 
az „Inka románcokat”.

FERENCZES ISTVÁN  
á tkö ltései
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MUSZKA SÁNDOR

Léha. d a l
Siklik a szán 
Menni csak menni 
Járni az erdőt 
Dalolni léha dalt 
Bárhova érni 
Elvágyni onnan 
Másabb tájakra 
Merre lovam tart 
Keresni lánykát 
Szebbet a napnál 
Sárkányt elejtve 
Vallatni hol lakik 
Menni folyton csak 
Merre lovam tart 
Járni az erdőt 
Dalolni léha dalt.

M a d á r é n e k
Maradt zsákmányként 
Csupán a tolla 
Szépség versenyben 
így is popója....
Kínlód a rím 
Beszélni róla
(futja hálóra puskagolyóra) 
Itt hagyott itt 
A büdös rigója.

D r ó t s ö v é n y
i

Túl soká voltam részeg talán már 
S hittem az élet mint álom múlik el 
Követ kezed tudom emelni 
Utazzunk mégis a kezdeti évekig

Helyszín egy város milyen ezer szám 
Sötét agyak és pancsolt borok 
Olcsó költőktől majmolt nagy tervek 
Húgyszag tanárok állati néma csend

Terek és házak fehér falakkal 
Járatlan utcák illő napok 
Könyvek és vécék bérházak átka 
Jelszók szavakból miszerint élni kell

Elvágyódások kijutni messze 
Körbe és körbe tervek nyarakhoz 
Elvétett évek istállók gyárak 
Múló gyerekkor szaladni drótsövény

II

Év múlik évre nincs hogy maradnunk 
Utunk most újabb színtérre vált 
Városok falvak kusza özönben 
Változni itt is csupán a táj

Férfi a gyermek bár agyát még álmok 
Nem tanult semmit nem érti meg 
Sehol maradni megülni nem tud 
Hiszi mint álom múlik el....

És hullnak kövek rá átkok mint zápor 
S a vértől csak egyre részegebb 
Annyit amennyi egy táskában elfér 
Bízik magában átevez

Pár lépés már csak tudja eléri 
Házat és tornyot a távolba látni vél 
S ha olykor kétségek támadnak is rá 
Nem fordít hátat őrzi hitét

Kezét magasra tartja mit félne 
Könnyen kijátszik bármily adut 
Sárral kövekkel edzett páncélja 
Megvédi tudja s végül kijut

III

Látod én részeg így voltam egykor 
S mentségem erre nem sok tudom 
Hiszem mint álom múlik el egy nap... 
Míg újult erővel körét rovom.

K e d v e s e m  é n e k e
Menni csak menni 
Hajnalban kelni 
Kávét magára 
Buszhoz sietni 
Mindig rohanni 
Félre is tenni 
Számla gyerek jön 
Erősnek lenni 
Hosszú telekhez 
Szoktatni szívemet.

A p a r t o n
Legyen e nap ma kedves 
Miénk megannyi játék 
Amíg karomban hallgatod 
Tavaszt suhog a fenyves

Legyen e nap ma kedves 
Csorog a fény a hóié 
Madár dalol zajlik a jég 
Ne bántsa semmi kedved

Ha velem itt ma kedves 
Nem cserélnék ...
S kéklő szemed halk szavad 
Nem csak régi emlék.

Ő s z i  s a b l o n
A varjú dombon köd szitál 
Egy lélek se jár a földeket 
Belakta már a szürkület 
Hallgat a táj

A fákra dér eső pereg 
Egy levél hulltában táncba kezd 
A szürke füst mint lágy kezek 
Bújik alá

S lassan a fázós csillagok...
Míg predesztinálják sablonok 
Alszik a nyájas olvasó 
Agyában már.
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MORITZ MÁTYÁS

Mikor a nyitott ajtó sem tart vissza
A testvérek kora reggel elindultak 

otthonról. Azt gondolták: el kell in
nen menni, mert ez nem az a hely, ahol 
lenni lehet, és ahol maradni érdemes, 
mert ez az a hely, ahonnan elviselhe
tetlen, kibírhatatlan, hideg, szomorú, 
kietlen és halálos súlya miatt menekül
ni kell. Egyáltalán nem voltak képesek 
semmire azon kívül, hogy kimondják, 
menni, és menni kell azonnal, gondol
kozás nélkül nekivágni, és nem nézni 
vissza, csak előreszegezett tekintettel 
menekülni. A legnagyobb messzeség
be akartak kerülni pillanatnyi helyze
tüktől. Megnyugvásra vágytak, a tá
volban. Megnyugvásra. Nem kívánta 
egy porcikájuk sem ezt a kimondha
tatlanul nyomasztó, fájdalmas, őrült 
nyugtalanságot, mely mindannyiszor 
elfogta őket, ha pillanatnyi helyzetük
re gondoltak, a kiindulópontra, arra a 
végtelenül idegen földre, ahol voltak, 
és ahonnan menniük kellett, mert el
viselhetetlen és kibírhatatlan és hideg 
és szomorú és kietlen és halálos min
den. Nekivágtak hát a vakvilágnak, 
nekivágtak, de útjuk, az nem volt vol
taképp, így aztán útközben sem lehet
tek, olyannak látszottak inkább, mint 
két szánalmas kísértet, akiktől senki 
nem fél, akikkel nem ijesztgetik a gye
rekeket, és akiknek nevét nem mor
molják a templomban. Legszívesebben 
fejvesztve menekültek volna, még an
nak a kockázatát is vállalva, hogy a 
sötétségben talán orra is buknak. Az 
sem igazán érdekelte a két testvért, ha 
eleredne az orruk vére, ha a kezüket 
törnék, mert sokkal nagyobb fájdalom 
gyötörte őket, mintsem hogy törődni 
legyenek kénytelenek egy csöpögő or
ral vagy egy gipszelni való alkarral. 
Kirohantak volna a világból, nem tö
rődve semmivel és senkivel. Ennyire 
még soha az életben nem voltak el
szántak és hajthatatlanok.

Kora reggel óta járták a várost, az 
utcákat és a tereket. Eszükbe sem ju
tott megpihenni, kifújni magukat, 
hogy rendezzék kusza, érthetetlen, és 
megfejthetetlen gondolataikat. Nem ül
tek le egy félreeső padra sem, és még 
csak a Károly bárba sem tértek be egy 
sörre vagy egy rövid italra, pedig ha 
lehet ilyet mondani: ez a törzshelyük 
volt. De éppen ezért, a Bögyös Berta 
biztos rákérdezett volna, hogy miként 
is vannak, hogy telnek a szorgos min
dennapjaik, és még az sem kizárt, hogy 
a szüleik is szóba kerülnek, amit már 
végképp nem szerettek volna, ahogy 
megbántani sem a Bögyös Bertát azzal,

hogy csak megvonják a vállukat, vagy 
azzal, hogy köszönik szépen, minden 
a lehető legnagyobb rendben. Ha egy- 
egy utcasarokhoz értek, találomra dön
tötték el, merre menjenek tovább. Csak 
arra volt gondjuk, hogy ahol már jártak 
egyszer, azt a helyet ne lássák meg még 
egyszer, mert az csupán a hiábavaló kó- 
borgást jutatta volna eszükbe.

Vastag ködfelhőn vágtak maguknak 
utat, át az utcákon, a tereken, és a par
kon, ahol galambok tipegtek. Amit ko
rábban lehet, hogy mókásnak tartanak, 
és kenyérmorzsát is szórnak nekik, de 
most valahogy még ahhoz sem éreztek 
kedvet, hogy maguk egyenek valamit, 
pedig már jó ideje korgott a gyomruk.

A nyár végleg és visszavonhatatlanul 
kitombolta magát, és már a rádióba is 
bemondták, hogy jó darabig ne is szá
mítson senki az igazi nyárra. Az időjó
sok szerint jégkorszak következik.

A testvérek a múltat lezártnak te
kintették, de a jelen még nem akart jö
vővé válni.

Legszívesebben aludtak volna, mert 
azt mindennél jobban szerettek. A fal 
felé fordultak volna most is, miközben 
szájukon a nyál csorog, és nem gondol
tak volna semmire és senkire. De jól 
tudták: nem lehet aludni se mindig. Az 
idegpályák egy idő után nem kénysze- 
ríthetőek alvásra.

Pedig megelégedtek volna még egy 
félálomnak sem nevezhető próbálko
zással is, de mégsem fordulhatnak 
mindig a maguk képeibe. Nem akar
tak abban folytatódni, aminek legszí
vesebben hátat fordítanának, és amit 
végső soron az élet gyakorlatának is 
nevezhetnének. Pedig többször elkép
zeltek már olyan napokat, amikor reg
geltől estig és estétől reggelig aludná
nak. És az életük így telne el. Lehet, 
hogy csupán hiú önvigasztalás lett vol
na, de most arra gondoltak mind a ket
ten, hogy a pusztulás csupán az egyik 
pillanatról a másikra, váratlanul és 
hirtelen jöhet, miként a ménkű, vagy 
a villámcsapás.

*

Egymás mellett haladtak, és nem
igen volt kedvük még csak megszólíta
ni sem egymást. Most egy volt a lényeg: 
hogy teljék, hogy múljék, az az átkozott 
idő, és hogy az idővel múljon el minden,

amire gondoltak. Egy helyben is állhat
ták volna, támaszthatták volna több 
kapu ajtaját is, rá is gyújthattak volna, 
de ezt nem tehették, mert ezt nem lehet 
csinálni.

A délután is eltelt, és a végén már 
majdnem este is lett, de még mindig 
csak mentek az utcákon, mint két meg
szállott, mint két kísértet, akik bejár
ták majdnem az egész várost. Bár ha 
megkérdezték volna őket, hogy merre 
is jártak, és mit is láttak, biztos, hogy 
egy szót sem tudtak volna kibökni, hi
szen legfeljebb a cipőjük orrát lesték, 
miközben sóhajtoztak, és törték a fe
jüket. Még az sem zavarta őket külö- 
nösebbképen, hogy reggel óta egy fa- 
lást sem vettek a szájukba. Nem jutott 
az eszükbe, hogy meg kellene enni va
lamit, vagy hogy hazamenjenek és le
üljenek az asztal mellé, egy rántottát, 
vagy bármit befalni. Nem jutott egyál
talán az eszükbe, hogy hazamenjenek. 
Az sem jutott eszükbe, merre mehetné
nek, hova menjenek, és mit tegyenek. 
Csak megálltak néha egy-egy helyen, 
ahol vizet lehetett inni, és ilyenkor 
csendben közeledtek a csaphoz, ráha
joltak, és szürcsöltek belőle, vagy csak 
kiöblítették a szájukat.

Végül a vasútállomáson, egy pádon 
telepedtek le, és nézték, ahogy a pero
non és a tompán fénylő sínek között né
ha sietősen átvágott egy-egy kóbor eb. 
Eltűntek a rakomány alatt hidegen 
reccsenő vagonok mögött, amerre ép
pen dolguk akadt. Melegedtek egy ke
veset a kicsi tolatómozdony olajos ke
rekei mellett, aztán leereszkedtek a 
töltésen, a csupasz szilvafák alatt ta
posott ösvényükre. A testvérek gyak
ran megfordultak errefelé, így már jól 
ismerték őket. Mindig ugyanazok a ku
tyák voltak. Ha valaki látja őket, nem 
érthette volna, mit akarhatnak. Nem is 
akartak semmi különöset, csupán nem 
akartak többé hazamenni, és legfeljebb 
megírni egy levelet, amelyben röviden 
leírják, hogy miként is tudták meg a 
titkot, hogy miért is váltak el, mentek 
szét a szüleik annak idején.

Az anyjuk nem igazán akart erről 
sohasem beszélni, ha kérdőre is von
ták, mindig akadt sürgősebb dolga, és 
legfeljebb csak egy-két szóval próbál
ta meg letudni a testvérek szűnni nem 
akaró kíváncsiságát, hiszen mindig 
is zavarta őket, hogy a többi gyerek, 
akiket ismertek, mindig furcsa szem
mel tekintenek rájuk, mint valami kü
löncökre, akiknek takargatni valójuk 
van. Ők ketten úgy hitték, hogy csak 
az ő családjuk ilyen elfuserált, és ab-
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normális, és ezért szégyellték is ma
gukat, meg nem is, hiszen nem tudták 
meg kamaszkorukra sem, hogy miért 
és hogyan is történt a szakítás szüle
ik között.

Eldöntötték, hogy megírják a leve
let, és ha lehet, minél előbb, és minél 
rövidebben, majd be is dobják a legkö
zelebbi postaládába, mert jobb az ilye
nen túlesni, és szerettek volna dön
tésre jutni, hogy mihez is kezdjenek
ezután.

*
Kínosnak éreztek volna egy hosszú 

levelet, amelynek minden sora csak 
magyarázkodás lenne, és minél hosz- 
szabban fejtenék ki gondjukat és baju
kat, annál többet kínlódnának csak. 
De még azt sem tudták, hogy mit írja
nak, és azt sem tudták eldönteni, hogy 
ki írjon, és ki diktáljon. Legszívesebben 
hagyták volna az egészet a francba, és 
egymásnak vetve hátukat, álomra haj
tották volna fejüket, ehelyett betértek 
egy dohányboltba, ahol papírt vettek, 
egy ívet, és hozzá borítékot bélyeggel. 
Ott helyben neki is láttak volna a le
vél megfogalmazásának, de aztán még
is otthagyták a piszkos és ferde asztal
lapot, és a szomorú szemű dohánybolti 
asszonyt, aki úgy leste és méregette 
őket, mintha sejtené, hogy mi nyomja a 
szívüket, lelkűket.

Egy rozoga bódénál kértek két po
hár szódavizet, amit bevettek a szá
jukba, és kiköpték az aszfaltra. Aztán 
még kértek kettőt. Miután megit
ták az üdítőt, egy sétány felé vették 
az irányt, hogy leülhessenek egy pád
ra, egymással szembe, középen a pa
pírlappal. Az idősebb fiú elővette a ce
ruzáját, ami jóformán már csak egy 
csonk volt, és ráírta az aznapi dátu
mot a lapra: október 5.-e.

Rövid és lényegre törő leszek, mond
ta. Ilyen esetben, azt hiszem, nem ven
né magát jól ki, ha túl sokat és körül
ményesen ír az ember. Ha lehet, tényleg 
csak a lényegre összpontosítsunk. A fi
atalabb csak bólintott. Nem akart, és 
nem is volt szokása nagyon vitatkozni 
testvérével, akinél bár erősebb volt, de 
ebben a helyzetben nem akart harcol
ni vele. Inkább kért egy szál cigarettát, 
és meggyújtotta, ahogy a bátyjának is 
meggyújtott egyet.

-  írd -  mondta. -  És egy füst alatt 
be is dobjuk. Legyünk már túl ezen az 
egészen.

-  Nem fogjuk tönkretenni valami fel
lengzős és gyerekes mesével.

-  Erre, azt hiszem -, nincs is szükség. 
-  Csak röviden, ahogy megbeszéltük.

-  Én azt hiszem, -  mondta az idő
sebb - , hogy öt sornál nem fogok töb
bet írni. Ez bőven elég. Talán még 
sok is. Öt sor az elég, nem?... Te meny
nyit tudnál írni?...

-  Hát nem hiszem, hogy többet, mint 
Te. De jól tudod, hogy nem vagyok a 
szavak embere, és levelet amúgy sem 
szeretek írni, főleg nem a saját anyám
nak, és főleg nem ilyen lehetetlen és rö
hejes helyzetben.

-  De mégis mi a fenét írnál?... -  kér
dezte a báty, miközben a sétálókat néz
te, de csak addig, amíg el nem halad
tak előtte, nem fordult utánuk. Mintha 
lesütött volna róla, hogy kerülni akarja 
mások pillantását.

-  Röviden leírnám azt, hogy mi van. 
Hogy mi a helyzet. A téma. A történés.

-  Jaj, nagyon vicces vagy. De most ko
molyan kérdezem. Mégis honnan kezd
jem, hogyan írjak, és mivel fejezzem be 
a mondandómat -  a mondandónkat?...

-  Jó. Akkor azt írnám, hogy sajnos, a 
végén megtudtuk.

-  De miért sajnos?... Sok mindent ír
hatunk, de ezt momentán nem. Mert 
nem lehet sajnos, ha megtudunk va
lamit.

Talán sajnálatos, az igen. De sajnál
ni sem nekünk kellene sajnálni, ahogy 
szégyellni sem nekünk kellene szégyell
ni magunkat. Pedig néha azt érzem, 
mintha mi ketten tehetnénk az egész
ről, ami persze nem igaz.

-  Szóval, akkor az írnám, hogy meg
tudtuk a dolgot.

-  Oké. Megtudtuk. De ezt hogy ír
nád?...

-  Hát ez az. Ezt nem tudom. Nem tu
dom, hogy lehetne jól megírni. Lehet 
hogy meg kellene kérni valaki mást, 
hogy szavakba öntse a gondolatainkat.

-  Valamire gondolsz. Azt kell írni, 
nem?...

-  Igen. Persze. De most nem tudok, 
vagy nem is akarok arra gondolni. Ez

a baj. Csak arra tudok gondolni, hogy 
sajnos.

Megfordultak, hogy rendesen üljenek 
a pádon. Maguk elé meredtek, és hagy
ták, hogy ellepje őket a fáradság. A sze
müket is majdnem lecsukták. A levél
írást későbbre hagyták, bár tudták, 
hogy túl sokat nem várhatnak vele. Az 
idősebb összehajtotta a szinte teljesen 
üres papírlapot, rajta a dátummal, és 
belecsúsztatta a borítékba.

*
Otthagyták a sétányt, és cigarettáju

kat a templom előtti virágágyásba pöc
cintették. Átsétáltak egy hídon, és át
tértek a városrészbe, ahol laktak.

-  Amikor már egészen sötét lesz, - 
szólalt meg a fiatalabb.

-  Akkor fogjuk megírni -  helyeselt 
a báty. De még ma megírjuk, az hót zi
her.

-  Mondjuk egy utcai lámpánál. 
Odaállunk alá, és megírjuk azt az át
kozott pár sort.

Elmentek majdnem a város szélé
ig. Végig a folyó mentén. Korábban ide 
jártak horgászni, ha olyan kedvük volt. 
Felpattantak a bringájukra, megpu
colva a vasat, bezsírozva a láncot, ezt- 
azt megbütykölve a kétkerekűeken. 
Bevásároltak apróbb finomságokat, 
amit a kosaraikba pakoltak, és neki
láttak tekerni. Legutóbb, augusztus vé
gén jártak itt, a nyár egyik utolsó nap
ján, ha rövid időre is, hiszen a fiatalabb 
testvérnek már a kiránduláshoz sem 
volt sok kedve, de mivel korábban meg
ígérte a bátyjának, hogy kikerekezik 
vele a Duna-partra, hát erőt vett ma
gán. Nem maradtak ugyan sokáig, és 
nem is fogtak semmit, de az idősebbik 
testvér jól érezte magát.

Egy keskeny, meredek ösvényen 
ereszkedtek le a víz mellé, és leültek 
egy nagy fa alá.

A fiatalabbik testvér, -  bár a hely
zet nem volt olyan, mégis elmosolyogta 
magát, hiszen visszaemlékezett, hogy 
a bátyja hogyan próbált hősködni, és 
a kerékpárjával lehajtani korábban a 
partra, aminek nem is lehetett más a 
végeredménye, mint egy óriási bukás.

A fék sem működött, és a kormányra 
is ráfért volna egy szorítás, de célszer
számot nem találtak otthon.

Ültek, hallgatták a folyó hangját, 
ahogy simogatja a partot s a vízbe nyú
ló ágakat, s egy-egy halat, amint meg- 
csobbantotta maga körül a vizet. Félig 
füves, félig fövenyes hely volt, ahol ül
tek, mint az alacsony partokon szokott 
lenni.

*
-  Én gondolkoztam -  mondta egy kis 

idő után az idősebbik. -  Körülbelül azt 
kellene megírnunk, hogy most már tud
juk, hogy valami pasasról volt szó.

-  Mi van?...
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-  Hogy valami pasas miatt volt az 
egész perpatvar, és hajba kapás, aki
ről még fogóval sem lehetett kihúzni 
belőle semmit. Pedig mások tönkre
ment házasságáról milyen ízesen tu
dott fecsegni a szomszédasszonnyal, 
azzal a bányarém Paulával, akinél na
gyobb és visszataszítóbb, repedt sarkú 
kurvát én még nem láttam. Mint va
lami hittérítő papolt és szónokolt a sí
rig tartó szerelemről, meg a házasság 
szent kötelékéről, miközben a férje egy 
alkoholista vadállat volt, aki hol a ru
háját gyújtotta rá, hol a kezét törte el, 
hol a lépcsőház kapuját törte szilán- 
kosra, hol a lakókat hordta le minden
fajta patkánynak és csótánynak. Ha 
valaki meg szóvá tette a viselkedését, 
vagy ha egy kisgyermekes család pró
bálta csendre inteni, az a hülye felesé
ge kelt a védelmére, és köpködte tele a 
lépcsőházat. Mindenfélét mondott és 
mindenről beszélt, csak a lényeget fe
lejtette ki valahogy a meséiből. A pa
sasról nem beszélt, és arról sem, hogy 
a pasas aztán nem ragaszkodott túlsá
gosan hozzá.

-  De azt mégsem írhatjuk, hogy pa
sas. Az nem megy. Mert akárhogy is 
nézzük, az a férfi, valamikor és valami
ért fontos volt a számára, vagy legaláb
bis fontosabb, mint az öregünk.

Az idősebbik fiú felállt, kinyújtózko
dott, majd nekitámaszkodott a fa tör
zsének.

-  Megy, mert mennie kell. Ha pa
sas volt, akkor pasast kell hogy ír
junk. Mert lássuk be: pasas volt, sem
mi egyéb.

*

-  Választott az öregünk és a pasas 
között.

-  Végső soron arra ment ki az egész, 
hogy a pasasról ne tudjunk meg sem
mit, s akit aztán nem is volt szeren
csénk megismerni, mert úgy ment a 
dolgára, mintha mi nem is lettünk vol
na. Megnézett minket, és vette a kalap
ját meg a kabátját. Te három éves vol
tál, én négy és fél, amikor megmutattak 
neki. Azt gondolhatta: ja, hogy ezek is 
itt vannak, hogy még ezeket is én etes
sem és itassam, hogy hallgassam a sí
rásukat, akkor köszönöm szépen, ebből 
nem kérek. így inkább nem.

-  Ne legyél igazságtalan, és ne is ítélj 
elhamarkodottan, mert nem tudhatod 
biztosan, hogy mit gondolt, és hogy ho
va ment. Most már ezt nem tudhatjuk.

De azt tudjuk, hogy később, egy íz
ben az anyánk kutakodott utána, és ta
lált rá, majd meg is hívta hozzánk, ta
lán éppen karácsony előtt. Ajándékra 
sokat nem költött, mert ha jól emléke
zem, egy tábla étcsokoládét vett ket
tőnknek, amit ki nem állhattunk.

SÍPOS ZOLTÁN

Felakasztjuk
Francoaise-t?
A XVIII. században keletkezett szö
veg hosszas elfeledettség után egy asz
tali számítógép formázás előtt álló 
(meg)merev(edett) lemezéről került is
mét napvilágra töredékeiben, mineku
tán a philologiai Bravúr átmenekítet
te azt az utókor számára.

leszboszon rügyeznek a szikrák 
hajók kötnek ki rekonstruált 
múltak partján vitorlák fehér 
hangján kovácsolnak bitófát

a kikötőt hangos vágyak hágják 
néha bevonnak egy szélduzzasztott 
ponyvát s elejtett boros kupák miatt 
gyúlnak tüzek lélekmentő máglyák
***

eljöttél azon az aszott éjszakán 
gondoltad megfagyott a talány 
s lopott csók poémám falán túl 
szigetem lepedős hajnalán
terülj-terülj asztalkát csinálsz 
szoknyád szegletén a csipke 
rózsika néni s te megállsz 
szerelmem megtoldva érted-e

kívüled minden konzervnász

végül selyemruhát vontam az utca- 
kőre kezeddel hályogot a bakó 
szemére kötél és guillotine alá 
vonszoltál a kék liliommal

bélelt párnádtól a szalmazsákos ágyig 
de már süllyed a bárka s a 
monarcha rakományt tán 
nem halássza ki senki

az utolsó lapod hát föltetted a tétre 
s a kérdés is a nem(i) léttel 
függőben hallatszik odaát 
no lám, felakasztjuk? 
s melyik Francoaise-t?

Alkonyulat
tegnap beszereztem egy alkesz nyulat 
megfestem ma gondolom 
a reál üzletláncolat szűrőjén keresztül 
tűnik majd föl kékes sárgás foltokon

a vörössel csak csínján bánni lehetetlen 
nem hallanom a lelketlen párát mindjárt 
újjá szüli az érdeklődő város agyam borom 
de mint mindig most is mást csinálok

más ecsettel huzigálok egy két vonalat 
s tegnapi színben áriázok holnapi vallomást 
neked vagy talán mindegy kinek-kinek

a maga dolga jutni rnennybe vagy akasztóra 
itt most a nyúl a fontos a kék zöld foltos 
sárgásvörös vásznon tálalandó pecsenye

VARGA MELINDA

Júliusi nosztalgia
Komótos, méla volt a nyár 
Lusta kandúr a kedve 
Eső alig lehelt delente 
Nedvet macskakövekre 
Fényben nem lépett a talpunk 
Tapostuk a laza éjféleket

Selymes konyakokba csúszott 
Borzongó órák langya 
S a dekoltázsok fodra 
Ablakra fagyott

Kerestelek egy szamosparti lakban 
Éppen homokos volt a part 
Egy csónakot kértem egy 
Vén parti őrtől 
S elcsobbant a lelkem 
Egy hullócsillag alatt

Vártam rád egy hullámpihenőben 
Hol néha összeakadtak csonka rongyaink 
S karod ereje hátamon pihent 
Hiába vártam a mézes jelenésre 
Más idők jöttek, óceánjárók 
Elmaradt taktust pótolni be

Vonulj vissza narancs csónakoddal 
Hamis zümmögésed nem hallom már 
Vagy egy méhrajban lusta here 
Mézedet begyűjtik szorgos rajbarátok 
Éhemet nem csitítja cukros viasz

U tódai
Uram magával a parkban is meghálnék 
Liftaknában volna a hálókocsink 
Uram magától elveszem a nőjét 
Magamnak tartom meg apró melleit 
Ha az őszben járna, kereshet hiába 
Uram magával csak pózolni szép

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

Meleg sötét
A hold az ég piacán elbújik 
S a csillag-árúk szende 
Kokottként riszálják ezüstmelleik 
A keresés porcelánteste illan 
A lélekalagút ma az éjjel 
Aranyhangszálat fonnak a 
Félistenek
Selyemszemű férfim meleg sötétben 
Nélkülem izzadod konyakdalaid

Múzsám születése
A Múzsa belépett a lélekparti házba 
Lantját ívelten szúrta belém 
S éreztem érte jöttem a földre 
Nőlétemmel adózni csak neki tudok 
Általa toliam szent rítusnak él 
Lényében olvadnak az összjambusok 
Csókjait ha megossza másban is 
Haljon meg egy puszta vershalálban 
kezem gyászolja majd az örök verscsalót

KilometriK
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SZŐ C S ISTV Á N

Túlnanról másként látszik...? 2
(folytatás előző lapszámunkból)

Nem akarom azt a látszatot szolgál
ni, mintha a XVIII. század aufklárista- 
racionalista polgári tudományától egye
nes út vezetne a XX. század világbíró, 
imperialista koncepcióihoz, például a 
német nemzetiszocialista ideológiához. 
Nem, az út nem egyenes, valóban, megle
pő kanyarulatai vannak. Például, hogy a 
pángermán és pánszláv világuralmi áb
rándok egyaránt visszavezetnek August 
Schlözer értékrendjéhez... akár az auszt- 
roszlavizmuson keresztül is.

Például, lelkes védelmezője elgondol
kozhat azon, hogy a Schlözer által tör
ténelmi életképtelenségben elmarasz
talt népek között nincsenek szlávok! 
Csakis a magyarok, a románok és a fin
nek azok; ha hozzászámítjuk, hogy be
járatos a szentpétervári tudós, sőt po
litikusi körökbe is, mindjárt helyben 
vagyunk; akkoriban a német-orosz kö
zeledés és együttműködés nagyon vi
rágzott. (Lényegében a napóleoni hábo
rúk  után jött rá a nyugati diplomácia, 
hogy főfeladata ennek a kapcsolatnak 
a szakadatlan rongálása; ám erről már 
teméntelen sokat írtak.)

Ha kitartó billentyű-nyomogatással 
a Drang nach Osten kulcsszó körül nyo
moz valaki, ham ar belátja, hogy a né
met nagyhatalmi expanziós politiká
nak az irányelve -  „Nyomás keletre” 
-  első legyőzendő akadályként éppen 
a magyarságba ütközik. Ez a térképre 
nézve azonnal érthető. Viszont annál 
érthetetlenebb, hogy éppen a magyarok 
közül miért vannak annyian, akik en
nek a törekvésnek oly nagy kedvvel sze
retnének aláfeküdni?

Bíró Annam ária semmi különöseb
ben megbotránkoztató színezetet nem 
talál abban a tényben, hogy magyar
szakos tanárjelöltek egy csoportja hírét 
sem hallotta Julianus barátnak! Mi van 
abban? vonja meg a vállát, hogy nem 
tanulták meg, ki volt. Hisz villámgyor
san utánajárhatnak, mert erre viszont 
fel vannak készítve. De miért járnának 
utána valaminek, amiről azt sem tud
ják, hogy létezik?

Milyen jellemző, hogy amíg Bíró nem 
tartja  fontosnak, hogy egy magyar sza
kos tanárjelölt ismerje Julianus barát 
nevét, addig lepedőnyi terjedelemben 
elemzi olyan pontatlanságaimat, hogy 
több mint 200 évvel ezelőtti vidéki né
met folyóiratok névváltoztatási időpont
jaival nem vagyok tisztában. Ez bizony 
elég zsíros bőrű hipokrízis. Különösen, 
hogy saját gyönge emlékezetemen kívül 
megadtam Schlözer-értékelésemnek 
egyik forrását, Dümmerth Dezsőt, de 
az számára nem érdekes; nincs a tan
szék által ajánlott szerzők jegyzékén?

Nagyon gyakran tapasztaltam, hogy 
a BBTE magyar tanszéke nem készí
ti fel növendékeit arra, hogy minek hol 
lehet utánajárni? Az elmúlt két-három 
évtized során számtalan ismerős egye
temi hallgató keresett fel, kölcsönköny- 
vekért, vagy útbaigazításokért. Arra 
a megjegyzésemre, hogy ennek utá
na lehetne nézni a „nagy Pintérben” 
vagy Szinnyeinél, olyan nagyra nyitot
ták  a szemüket, hogy a ház világos volt. 
Mások viszont összehúzták, olyan szűk 
lett a szemrésük, mint egy tökmag pro
filból: vajon nem valami szittyahortista 
izét vagy vitézkötéses nemesi korlátolt
ságot akarok rájuk tukmálni?

Szóval el lehetett végezni a magyar 
szakot például úgy, hogy az alapvető, 
tárgyukra vonatkozó kézikönyveket 
nem is ismerték! Ugyanígy, hiányoztak 
az irodalomtörténettel szorosan össze
függő történeti ismereteik is. Huszonöt 
évvel ezelőtt m ár beérett a vetés is: leg
alább azóta tapasztalom, hogy az álta
luk nevelt generáció, m ár a középiskola 
utolsó osztályaiban is nagyon negatí
van viszonyul mindenhez ami, a nem
zettudattal összefügg. Egészen pon
tosan: kritikai beállítottsága csakis 
a magyarsággal összefüggő kérdések 
iránt működik.

Éppen huszonöt éve figyeltem fel er
re először. Egy úgymond magyar nyel
vű elit középiskola XII. osztályos nö
vendékével nézegettük Temesváron a 
Dózsa György „kegyetlen halála” em
lékére emelt Mária-szobrot. A gyerek 
egyszer csak felmordult: Mi az, hogy 
Szűz Mária Magyarország patrónája? 
Hát más országnak miért nem a patró
nája?... Bizonyára tanultátok történe
lemből, hogy amikor valamelyik ország 
felvette a kereszténységet, akkor vé
dőszentet, patrónust választott „az égi 
karból”? Nos, amikor Magyarországon 
államvallássá lett a kereszténység, 
Szűz M áriát választották védőszentül, 
patrónának, és neki ajánlották fel az 
országot... Na jó, de mégis mindig mit 
akarnak a magyarok, hogy izé, mindég 
csak akarnak valamit!...

Ezt nevezhetnénk a nemzettudat 
zavarainak! Ez a kifejezés azonnal 
Nemeskürty István nevét juttatja az 
ember eszébe, aki vagy harmincegyné- 
hány évvel ezelőtt oly odaadással ügy
ködött, a nemzettudat zavarainak ki
küszöbölése végett, hogy mindegyre 
azzal fogtak meg fiatalemberek, szí
nészek, mérnökök, tanárok: „Amióta 
Nemeskürty könyveit olvastam, szé
gyellem, hogy magyar vagyok!” A 
Mohács-könyv, és a Doni katasztrófáról 
szóló könyvek voltak ezek. Már akkori
ban, Makkay Ördögszekerének elősza
vában értekeztem arról, hogy mindez

még mindég, vagy m ár megint a Drang 
nach Osten szellemében fogant: kimu
tatni, hogy történelemi feladatokra al
kalmas magyar vezetőréteg nincs; nem 
is volt; altisztnek még jók a magyarok, 
de tisztnek m ár nem; kiváló cselédek, 
de úrnak nem valók.

(Például a nemzet nagy Tanár 
Uurrrr-ja m ár a Mohács-könyv elején 
is Báthori nádor rágalmazásával kez
di, hogy vígan menekült, s közben ki
rabolta valamelyik apátság kincstárát. 
Holott Báthori volt az, aki m ár jóval az 
ütközet kezdete előtt saját maga által 
szervezett és fenntartott lovasságával 
„felvette a harci érintkezést” az ellen
séggel, a vesztes csatából pedig alaku
latát összetartva tudott visszavonulni, 
és hetekkel később is, amikor a szultán 
hadai hazatérőben voltak, le-lecsapott 
fosztogató hátvédjeikre.)

Miután oly nagy visszhangot vert 
fel ez a Mohács-után könyv, Nemes- 
kürtynek még nőtt az étvágya, s írt egy 
„tanulmányt” az Élet és Irodalomban, 
arról, hogy a mohácsi csata során Török 
Bálint gyáva, áruló módon rejtélyesen 
eltűnt a harcvonalból ezredével együtt. 
Erre azonban már a jól nevelt, máskor 
hallgató történészek is kénytelenek vol
tak  közbeszólni: Álljon meg a menet! 
Mindenki tudja, hogy Török Bálint ez
redét, amely a király őrzésére volt ren
delve, maga II. Lajos király vezényelte a 
magyar tábort oldalba támadó egyik tö
rök lovashadosztály ellen, s feladatát tel
jesítette is. Egyes történészek keményen 
meg is kérdezték: Hogyan adhatott le a 
hetilap ilyen hamis állításokkal és sunyi 
gyanúsításokkal teljes cikket? Az akkori 
főszerkesztő így felelt: Csak, azért, mert 
olyan érdekesnek látszott!

Ha valami érdekes és nem közismert 
dolgokat akartak  volna írni Mohácsról, 
erre bőven lett volna alkalmuk. Például 
Érangepán Kristóf horvát bán szerep
lése. 0  ugyanis hadosztályával kétna- 
pi járóföld távolságban kiböjtölte az ü t
közetet, majd vakmerőén megőrizve 
azt a távolságot, egész az ország köz
pontjáig kíséri az ellenséget. Ezt te r
mészetesen meg lehet érteni, mások 
is tettek m ár ilyesmit. Érdekessé vi
szont akkor tűnt volna e taktika, ha a 
Tanár Úr azt is megírja, hogy ennek 
a Frangepánnak az édes testvérbáty
ja személyesen beszélte rá  Szolimán 
szultánt 1525-ben a következő évi ma
gyarországi hadjáratra, hogy fenyege
tést gyakoroljon a szomszédos német
római birodalomra; méghozzá Ferenc 
francia király kérésére, aki éppen ak
kor egy Habsburg spanyol király fog
ságában leledzett. Milyen érdekes té
ma lett volna! Kikombinálhatott volna 
belőle egy félezerévre terjedő össze-es- 
küvés elmélete, ha olyan ügyes újság
író, mint amilyen hamis történész. Az 
is: az még semmi, hogy a nádor lefog
lalta a menekülő szerzetesek arany tár-
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gyait, mivel az idő tájt egész Rómát ki
fosztották, bár nem a nádor, és nem is a 
szultán csapatai. Hogy ki, annak a filo
lógusnő villámgyorsan u tánajárhat, pl. 
Sacco di Roma címszó alatt.

Rám nézve azért volt nagy hatással 
a Nemskürty féle irodalom, mert ebből 
okultam: Szükséges megnézni a dolgo
kat mindég a másik oldalról is! Pláné, 
hogy Mohácsról akkoriban nemcsak 
ilyen tudományoskodó leleplezősdivel 
teljes művek jelentek meg, hanem ki
adtak a serdületlenebb tanuló ifjúság 
számára szép színes illusztrációkkal és 
pompás kötésben olyan „ismeretterjesz
tő” könyveket is, amelyekben az volt ol
vasható, hogy a magyar urak folyton 
csak azt kiabálták, hogy „függetlenség, 
szabadság”, és ez váltotta ki a török tá 
madást (mint 56-ban a szovjet ellentá
madást). És, mindennek a tetejében, a 
magyarok még udvariatlanul is visel
kedtek, mert nem várták meg, hogy a 
török csapatok kipihenjék magukat! 
(Ami véletlenül sem igaz, mert balsike
rű  rohamuk előtt hat órát néztek far
kasszemet a török táborral.) S a vége 
aztán az lett, tanítják, hogy a törökök 
tevehajtó rudakkal voltak kénytelenek 
agyonverni a lovagiatlan magyarokat!

Megnéztem, mit írnak maguk a törö
kök a mohácsi vészről? Előbb is megnéz
hettem volna, de azt tanultam, hogy a 
török történelmi tudatban nincs nyoma 
Mohácsnak, csak Buda elfoglalásának. 
Azonban ez is ködösítés volt. Nemcsak 
a szultán tábori naplója számol be ró
la, hanem létezik egy Mohács-námé, 
azaz Mohács eposz is. (Erről többször 
írtam, az aranyosszéki Mohács község 
kapcsán). Azt írja, hogy a támadó ma
gyarok nem törődtek a röpködő ágyúgo
lyókkal, tám adtak tovább, amíg csak a 
szekérsánc meg nem akadályozta az elő
nyomulást; a balszárny áttörte a török 
lovasság arcvonalát, de amikor szem
betalálta magát a szultán gyalogságá
val (a „szolgákkal”), akkor „meglátták 
életüket a halál tükrében”. Három ma
gyar nagyon villogó szemekkel a szul
tán  sátoráig is odaverekedte magát. És 
végül, amikor m ár nem tudták folytat
ni a támadást: „soha annyi kitompult 
hegyű nyíl, soha annyi kicsorbult kard, 
soha annyi eltörött lándzsa”!... Ez bi
zony más hang, mint „a magyar nem
zettudat zavarai” ellen küzdő szubver- 
zív történészek nyávogása7.

Megkérdezhetni, miért éppen 
Moháccsal példálózom, egy több mint 
kétszázötven évvel későbbi nyelv-vi
ta  tárgyalásakor?... Van ok rá! Éppen 
Mohács évében jelenik meg egy dal
mát szerzőnél először az a vád, hogy a 
magyarság közbeékelődése akadályozta 
meg a nagyszláv világtörténelmi egye
sülést. (Később ugyan éppen orosz szer
zők ezt másként látják: szerintük, ha 
nincs ott a magyarság a Kárpát-me
dence közepén, a német terjeszkedés

elnyelte volna az olyan kis szláv népe
ket, mint a horvátok és szlovákok.) És 
Mohács után ju t szóhoz a magyar poli
tikai vezetésben az ugyancsak dalmát 
György barát, akinek máig vitatott, 
tisztázatlan szerepe van Buda 1541-es 
rejtélyes, hihetetlennek tűnő török kéz
re játszásában. Nem hiába mondogat
ják, még ha tudományosságot nélkülöző 
stílusban vagy „félművelt” retorikával 
is, hogy Mohács Trianon előkészítője, 
úgy tűnik, ezt a következtetést kike
rülni nem lehet...

Annakidején, az említett államnyelv
alkalmassági pályázat kitűzője, J. M. 
Armbruster udvari titkos tanácsos 
Sumeraw osztrák rendőrfőnökhöz írt le
velében azzal indokolja az akciót -  hogy 
be kell avatkozni az irodalmi életbe - , 
mert sehol nincs még az irodalomnak 
olyan nagy befolyása a művelt és félmű
velt rétegekre, mint éppen a magyarok
nál. S ez különösen azért figyelemre
méltó, mert amíg más népeknél az írók 
irigységből, féltékenységből vagy kap
zsiságból egymásnak nagy ellenségei, 
addig a magyarok nagyon egységesek, 
erős csapatszellem tartja  össze őket! -  
Ami a kérdés első felét illeti, ez máshol 
is így volt Kelet-Európábán, gondoljunk 
csak az orosz dekabristákra s az őket 
körülvevő jelenségekre. (Villámgyorsan 
utána nézni!) Az irodalmi élet összetar
tására, egységes fellépésre nézve ma
napság teljesen más a helyzet a magya
roknál is, annyira, hogy az embernek 
eszébe ju t Jósika Miklós hajdani mon
dása a nacionalizmusról: „az nem olyas
mi, mint az alma, ami a fán nő, hanem 
mint a pástétom, amit a konyhán készí
tenek ügyes szakácsok”. Úgy látszik, ez 
nemcsak a nacionalizmusra, hanem „a 
nemzettudat zavarai ellen vívott” mun
kásságra is jellemző. Esterházy Péter
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valaha még huncutkodva írta, hogy far
kas farkasnak farkasa, de az irodalmi 
életben (s talán a politikában is), ma 
már így valósul ez meg: mindenki min
denkinek farkasa!8

Ami a bolognai koncepció oktatá
si elvét illeti, hogy nem kell tények
kel, adatokkal tömni a fejeket, erről 
Kazinczynak egy mondása ju t eszünk
be, egyes kortársairól: Tanítani akar
nak, anélkül, hogy tanulnának.

Végül pedig az egész Frangepán- 
Ferdinánd-Kollár-Schlözer-Himmler 
ügyön keresztül, ha némileg módosul
va is, most is hallani vélem az 1500-as 
adóállomás balsors-hangú károgását: 
„A Zérószaknak engedni kell... A tren
det fenn kell tartani!”9

Jegyzetek

'Edm und W eesenmeyer H itler szemé
lyes megbízottja volt M agyarországon, nagy
követi rangja  mellett; ő  dolgozta ki és vezet
te  le M agyarország 1944-es m árciusi német 
m egszállásának és a deportálásoknak te r 
vét; majd ő ik ta tta  be a hatalom ba Szálasi 
Ferencet. Ennek ellenére, ezek m iatt, sem 
magyar, sem nemzetközi bíróságok nem von
tá k  felelőségre, m ai napig is inkább ha llg a t
nak  szerepéről. A ném et m ondat jelentése: „ez 
oly kínos volna”.

2Lásd idei Helikon 6. Bíró A nnam ária: 
Schlözer, Hoffmann és az ő  „nagy igazsága
ik”.

3A fu rro r  teutonicus: ném et dühöngés, a 
„kuruckodó” nemesi re to rika  gyakori fordula
ta  volt. A la tin  mondat: „meddig űz még gúnyt 
belőlünk ez a te dühöngésed”, a Quo usque  
ta n d em -mel együtt szállóigévé vált, Cicerótól 
való.

4A W allenstein-nak adott parancs órjöngő 
dühét Bethlen Gábor hadrakelése váltotta ki II. 
Ferdinándból, am iért a harmincéves háborúba 
a m ásik  oldalon  lépett be. Kossuth is foglalko
zott vele.

5A pánszlávizm us oroszközpontú válto
za tának  az volt a jelszava: A m ásodik roma 
Bizánc volt. A harm adik  Róma Moszkva lett. 
Negyedik Róma pedig nem lesz!

6Megértem, hogy Bíró A. világnézeti szim a
ta  k ikerüli Bakay Kornélt. D üm m ert Dezsőre 
viszont az évek során szám talanszor h ivat
koztam. Legutóbb kötetben is megjelent több 
e tá rg y ra  vonatkozó tanulm ány: írástudók  
küzdelmi címen. Bpest. Panorám a 1987.

7A több m int egy hónappal Mohács u tán  
Budáról visszavonuló török seregről egy m á
sik m agyar történész az t írja , hogy „senki 
sem kísérte, csak az ó'szi szél”. A török hadi
napló szerint a „nádorispán oglu” vitézei m in
denütt e lá llták  az u tak a t és levágták  a kóbor
lókat!

8Hogy m ennyire a m agyarság le tt volna a 
szláv egység akadálya? Erró'l sokat mond a 
mai orosz-lengyel és orosz u k rán  ellentét mel
lett az is, hogy ötven év a la tt a csehek és szlo
vákok kétszer is elváltak egymástól, hogy az 
orosz szovjet szuprem ácia alól Jugoszlávia 
m ár 1948-ban kivált, a legutóbbi években pe
dig h a t fele szakadt; holott M agyarország ek
kor m ár hatalm i tényezó'ként nem já tsz ik  sze
repet a térségben!

“A nnak idején a törökök is csodálkoztak: 
Em beretek volt, fegyveretek volt, pénzetek 
volt, akkor m iért adtátok fel Budát?
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KÖDÖBÖCZ G ÁBO R

A szonettben megtalált szabadság
Nagyvárad irodalmi életének egyik 

meghatározó személyisége a Csillagközi 
utazás (1977), a Vertikális álomterek 
(1999), a Virtuális világ (2000) és az 
Életgyakorlatok (2005) című versesköte
teivel vált ismert és megbecsült szerző
vé. „Lipcsei Mártát a szavak önmaguk 
közé fogadták. Erejükkel erősítik.” — írja 
Egyed Emese az Eletgyakorlatok fülszö
vegében. Ugyanerről a kötetről értekez
vén {Várad, 2006/2) a pályatárs Barabás 
Zoltán sem fukarkodik az elismerő sza
vakkal: döbbenetes, precíz, sallangmen
tes sorokról, kegyetlenül igaz, hatásos és 
kiérlelt költészetről beszél.

„Lipcsei Márta kötetének versei első
sorban a megélt / megszenvedett szituáci
ók, a keményen koppanó szavak, a meta
forákat megszégyenítő' fordulatok révén 
rögzülnek az olvasóban.” A Napút című 
folyóirat Partiumnak szentelt temati
kus számában (2007) a felvidéki Szászi 
Zoltán is érvényesen ragadja meg e ro
konszenves esztétikai magatartás ka
rakterét: „Lipcsei Márta a figyelő költők 
egyike. A mindent megmutatni kívánó 
ember, a pillanat megörökítésének mes
terségét mágusi szinten művelni tudó 
verselő”. Valóban így van, hiszen Lipcsei 
Márta személyében az értékőrző, értékte
remtő magatartást magáénak érző, a ha
gyomány és újítás felé egyaránt nyitott, 
éber tekintetű költő a természettudomá
nyokban jártas tanárral és a lételméleti 
kérdésekre fogékony gondolkodóval foly
tat állandó és termékeny párbeszédet.

Versei tükrében Lipcsei Márta nem
csak figyelmesen/érzékenyen néző és lá
tó ember, hanem a kozmikus pillantás 
képességével megáldott költő, aki tanul- 
hatatlan talentumaival teremti újra és 
varázsolja elénk a sajátos szemszögből 
láttatott világ káprázatos ornamentiká- 
jú, szivárványos színekben tündöklő szőt
tesét. A Lipcsei-féle látás- és kifejezés- 
mód egyediségét az adja, hogy a szerző a 
filmfelvevő optikájának metszőén éles ob
jektivitását egyesíti a lírai részvétre haj
ló emberi szem szeretetteljes szubjektivi
tásával, és a kétféle nézőpont ötvözésével 
radikálisan újszerű minőséget hoz létre. 
S teszi mindezt a lényeglátó pontosság, 
a gondolathoz mért maximális tömör
ség, a létteljességet megcélzó művészi/ 
emberi igényesség és a mind kevesebbek
re jellemző írástudói felelősség jegyében. 
Veszedelmes relativizmusra, jelenlét- és 
emlékezetvesztésre épülő korunkban, 
amikor a költő szavaival „tudománnyá 
lesz a káosz”, célszerű észbe vésni, hogy 
a nemzeti-közösségi horizont mellett az 
is része az írástudói felelőségnek, hogy jól 
sáfárkodunk a tehetségünkkel és lehe
tőség szerint próbáljuk pontosan olvasni 
önmagunkat.

Lipcsei Márta költészetének egyik gya
kori és kedvelt műfaja a szonett. Amikor 
azt mondjuk a szonettről, hogy kötött, sza
bályos, körülhatárolt, zárt és kerek, akkor 
óhatatlanul azt is gondoljuk erről a műfor
máról, hogy a szükségesnél se nem több, 
se nem kevesebb; pontosan annyi, ameny-

nyi kell. A parnasszisták előfutára, bizo
nyos Theophile Gautier pontos jellemzé
se szerint a szonett olyan, mint a macska: 
mindig talpra esik. Lipcsei Márta egyik 
versében (A szonett dicsérete) transzpa
rens módon vallja meg a műforma iránti 
lebírhatatlan vonzódását: „Dicsérlek té
ged mint forma s tartalom/ ahogy a fényt 
dicséri az atom/ Hullámokat kavarsz, 
mint atomban/ a mag, szépségeid úgy 
vonzanak.// Kötött formád kényszerít, be
vonjam/ szárnyaim, szépség- sziget fénye
id/ robbantják falaim, s míg zárul/ ener
giád, nyílnak erényeid.// Idő tengelyén 
meghatározott/ így a helyed, s mestere
id zengik/ dicsőséged, rendhez szokik az 
ész// Alomvilágot ringatva feszítsz/ sza
bad energiát tűzsugárból/ szellem és lét 
lelkére rávetítsz.”

A költői lélegzetvétel eme klasszikus 
és napjainkban reneszánszát élő alakza
ta a szabadság szülte rend és/vagy a rend 
szülte szabadság embernyi és világnyi 
inkarnációjaként, nemegyszer a legsze
mélyesebb kozmikus és a legkozmikusab- 
ban személyes tartalm ak hordozójaként 
bukkan fel újra meg újra a 20. és 21. szá
zad lírájában. Példának okáért Kányádi

Sándor Pergamentekercsekre című ötré
szes szonettfüzérének lírai hőse is ebben 
a kötött és zárt formában találja meg a 
szabadság és megmaradás lehetőségét. 
Vagy ahogyan a Dachaui képeslapok
ra című szonettciklus beszélője mondja: 
„kifészkeltem agyamban is/ für alle fäl
le egy/ szonettnyi-kis/ férőhelyet/ ahol a 
gondolat/ a zárt formában áttelelhet/ föl
szabadul és megmarad/ még akkor is ha 
agyonvernek”. A radikális költészetfelfo
gás némely képviselői (Markó Béla, Bállá 
Zsófia) szintén a szonett műfajában lát
ják a szabadság foglalatát. Minden szo
nett egy szabadság-óhajtás, egy kitörési 
kísérlet a dolgok és determinációk rabsá
gából. Mindez fokozottan érvényes a szo
nettfüzérre, illetve a mesterszonettel zá
ruló szonettkoszorúra, melynek művelői 
között József Attilától és Dsida Jenőtől 
kezdve Székely Jánoson és Markó Bélán 
át Gergely Ágnessel, Orbán Ottóval és 
Parti Nagy Lajossal bezárólag sok—sok 
kiváló szerzőt találunk. Korábbi opusa
ival (Színek értelmezése, Alternatív cso
dák) és két legutóbbi, önálló kötetben 
megjelent kompozíciójával (Belső dialó
gus -  A 101 éves József Attila emlékére,

» » » » » »
2006, Életdicséret - A  101 éves Dsida Jenő 
emlékére, 2008) Lipcsei Márta is eme ran
gos vonulathoz csatlakozik.

Lipcsei Márta szemléleti világegészre 
törekvő, nagyszabású szonettkonstrukció
iban nemcsak valamit gondol, hanem első
sorban és kifejezetten verset, verskatedrá- 
list gondol. Olyan belső szabályszerűségek 
szerint fölépülő rendet, ritmikai szegmen
táltságot és megkomponáltságot, amely bi
zonyos geometriai elvek jelenlétére, a vers 
mértanára enged következtetni. A beírt - 
ság és a be nem írtság, a sorok és sorközök 
vizualitása, a vers tipográfiai képe már 
azelőtt közöl valamit, mielőtt a szöveg az 
értelmünkig elhatolna és jelentéseket ren
delnénk hozzá.

A komplex hatásmechanizmusokat al
kalmazó, a külső-belső történéseket, 
szimultaneizmusokat leképező Lipcsei 
Márta meghatározó létélményként fejezi 
ki a káosz a rendben mindennapi tapasz
talatát, miközben minden idegszálával 
arra törekszik, hogy az általa terem
tett világban rend legyen a káosz helyén. 
Akárcsak a József Attila előtt tisztelgő 
kötetében, legújabb, Dsida Jenőt megidé
ző verseskönyvében is erre tesz igen re
ményteljes kísérletet.

Lipcsei Márta a szellemi rokonkereső 
attitűd jegyében fordul a poéta angelicus 
felé, s a költő Kalendárium szonettekben 
ciklusából az Augusztus című darabbal 
folytat élményszerűen reveláló párbeszé
det. A vendéglét talányos-tragikus misz
tériumát s az emberi világ metafizikai 
távlatból fölsejlő mélyebb és teljesebb ér
telmét bölcs derűvel és szelíd elégikus- 
sággal kifejező alaptextus igen gazdag 
inspirációval szolgál ahhoz, hogy a lírai 
én a Dsida-élményén túl saját ars poeti
cáját és létbeli pozícióját is megvallja. így 
lesz ez a geometriai pontossággal és ar- 
tisztikus szépséggel fölépülő kompozíció a 
portré és önportré poétikai-műfai jegyeit 
egyesítő kettős portré. Hangsúlyoznunk 
kell, hogy a referenciaszöveggel folytatott 
dialógus során Lipcsei Márta a Dsida- 
szonett úgynevezett „kitöltetlen helyei
re” koncentrálva olvassa és teremti újra 
a választott hagyományt. Ilyenformán a 
Lipcsei- féle Életdicséret a Dsida-vers tra
díciójának újraolvasását, másként érté
sét és fölülírását is jelenti egyszerre.

Jelzésértékű, hogy a Dsida által adott 
cím {Az élet dicsérete) apró módosítással 
Lipcsei Mártánál is megmarad, ami a két 
értékvilág közötti lényegi azonosságra 
utal. Az életet persze hitelesen az dicsér
heti, aki ismeri a szenvedést, és az imi- 
tatio Christi jegyében az áldozattól sem 
riad vissza, hiszen örök emberi törvény, 
hogy mindenki a maga keresztjét hordoz
va, a személyes áldozat révén vállalhat 
részt a megváltás egyetemes művéből. A 
fényteli öröklét esélyét kínáló szolgálat s 
a tiszta szívből hozott áldozat talaján álló 
lírai alany a beavatottság örömével és a 
létmegértés többletével mondhatja, hogy 
„igéim vannak, árnak ellenében”, s buko- 
likus derűvel élheti át a „forró nap” által 
szétsugárzott és árnyakkal dacoló „nagy, 
tiszta békét”.

14



HELIKON

» » » » » »
A két költői univerzum jellegzetes él

mény-, gondolat- és motívumköreit fel
vonultató szonettkoszorúban életremény 
és haláltudat küzdelme zajlik, melyet a 
rettenetekkel szembenéző' illúziótlan bá
torság és a hittel, reménnyel, szeretet
tel fölvértezett spirituális emelkedettség 
avat művészi és emberi értelemben ma
radandóvá és hitelessé. Az Életdicséret 
partitúráját, egész értékszerkezetét az 
emocionális és racionális tartalm ak foly
tonos érintkezéséből fakadó drámaiság, 
az egymásnak feszülő' minőségek (szak
rális és profán, tragikum és idill) egy
idejűségéből következő' paradoxitás ha
tározza meg.

A sokféle ösztönzésből táplálkozó, vál
tozatos élmény- és érzékenységformákból 
létrejövő kompozíció kétségkívül a maga 
transzcendenciájára, a saját növéstervé
re éberen figyelő lírai személyiség repre
zentatív alkotása. Ha úgy tetszik, a létről 
való tudás igen figyelemreméltó darab
ja s ebbéli minőségben a költői kiteljese
dés felé vezető útnak is fontos állomása. 
Az életörömök és életszépségek halhatat
lan énekesével dialógust folytató Lipcsei 
Márta a Dsida-szonett születése után 
majd nyolcvan évvel, a létrontás és létab
szurditás közepette tudatosítja az életér
tékek és életszentségek nélkülözhetetlen 
fontosságát. A végső időkben, a „létvégi 
hajrában” is a kétségbeesés méltóságával 
artikulálva az emberi helytállás, a meg
kapaszkodás és továbblépés archaikus 
léttörvényekből táplálkozó elemi paran
csát. A Kürthy Sándor festőművész képei 
nyomán Kemenes Norbert által kötetbe 
került kitűnő illusztrációk is ezt a benyo
mást erősítik bennünk.

Az Életdicséret az olvasót egész egzisz
tenciájában megrázó, messze ható létfilo
zófiai tanulságokkal szolgál. A szemünk 
láttára végbemenő világomlás idején új- 
fent igazolva látjuk Wittgenstein sajnála
tosan ritkán hivatkozott mondását: „Nem 
az a misztikum, hogy milyen a világ, ha
nem az, hogy van”. A riadalom és remény
kedés, erkölcs és rémület kettősségében 
fogant értékvilágok között leginkább az 
a kagylótürelemmel kihordott felismerés 
teremt mély és lényegi összhangot, ami 
talán számunkra is vigaszként és olta
lomként szolgálhat a félelmek és fájdal
mak idején:

„Csak hallgatom a lomb meleg neszét/ s 
az árnyas fákat bölcsen megmosolygom:/ 
a tölgyet, hársat bükköt, gesztenyét-// a 
forró nap vidáman vagy borongón/ nagy, 
tiszta békét csurgat szerteszét.../ Mégis 
csak jó e vénhedt, lomha bolygón!” Az is 
egyfajta kegyelem, hogy éppen ez lett az 
utolsó akkord.

Lipcsei Márta: Életdicséret. Pallas- 
Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 
2008 .

Elhangzott a nagyváradi Illyés Gyula 
Református Könyvesboltban, A ma
gyar kultúra napjai rendezvénysoro
zat keretében, melyet a Pro Universitate 
Partium Alapítvány és a Partiumi Magyar 
Művelődési Céh rendezett a magyar kultú
ra napján, 2009. január 22-én.

LIPCSEI MÁRTA

„A lét ajándékok és nem büntetések sorozata...”
(variációk Karácsony Benő szavaira, gondolataira)

G leccserbolha
Hínárfarkak szaporodtak a Körös vizében, 
hétköznapi délelőtti könnyű szél fújdogált 
kelet felől, a bágyadt napfény szippantgatta 
a fűcsomók nedvességét. Ökörnyálak úsztak 
az őszi napsütésben.
Rájöttem: „a lét ajándékok és nem büntetések sorozata...”

Az étvágycsináló élet néha ropogós pulykacombokat dob elénk, 
mikor már emésztési zavaraink vannak.
A népszerűség sziklákat robbantó pillantása megváltoztathatja emberségünket, 
lehet gyökeret kéne ereszteni és hirdetni a lét törvényeit, 
rejtélyeit, melyben soha sincs végleges intuíció.

Most éppen Higgs-részecskék után kutat a civilizáció, 
elszálló hamut fényképezünk, 
kettőspontot teszünk a nemlét végére 
és pattogunk mint a gleccserbolha.

L elk i fo ltok
Nyárvége, még ragyog a Nap. Szép nyárvége, a legyek még röpködnek

a levegőben. A fákon birsalmák mosolya. 
A lelki foltok mint: eszmék záptojásai, árnyékban élő emberek,

dühítő irrealitás,
indokolatlan derű. Fészkelődnek kormányozható felhők, mint viharágyú

jelzései.
Pimasz tulajdonságok az ihletett pillanatban sikerdörrenést eregetnek,

zenei sikoly fut végig az őszi megtört színek listáján. 
Gyászbeszédek hullnak alá, falsíkokon s az ősz, fején fájdalom koronával,

orvséták ösvényein örvend a létnek, színeknek, hangoknak,
ízeknek és formáknak.

A hang megértése frissen bontakozik ki minden nap körülöttünk,
csak a téves kapcsolás vihet a semmi felé.

P in tyőke m a d á r
Magányos sirály lebeg a Körös medrének közepén. A sekély vízben

körülötte kis halak úszkálnak: 
Galambraj csapódik a meder beton párkányára, majd hirtelen irányt váltva

a közeli magasabb épület tetejére röppen. 
A jegenyefák ég felé szájtátva állnak és kémlelik a sötét felhők vonulásait.
Azt hiszem szélnek eresztett az élet, másként nézem a dolgokat,

még az embereket is.
Nincs érzékem a helyes vagyonelosztás kérdései iránt, ha esszük a világot,

egyre ékesebbek leszünk, de lehet egyre magányosabbak is. 
Az őszi nap langymelegen simogatja a város köveit, a patyolat madár

már elröppent, lehet, hogy nem is patyolat madár volt,
csak pintyőke madár.
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TÓTH MÁRIA

Napok, éjek, hetek, évszakok
N apló
A Föld Jósága
Szabályos időközönként, már 

ahányszor Brancu§i kiállítás nyí
lik Bukarestben, befizetek, hogy új
ból szemrevételezzem kedvencemet, A 
Föld Jósága című, viszonylag kismére
tű  szobrot. Ez egy szegény, paraszt kis
lányt ábrázol, amint ül az anyaföldön, 
felhúzott lábakkal, ejtett vállakkal és 
lehajtott fejjel. Ahogy elnézegetem, oly
bá tűnik, az alak megszólal, azt kérdi, 
azt panaszolja fel Istennek, Földnek: 
mondd, ugyan mi bajod van velem, hi
szen én olyan jó vagyok s te mégis bán
tasz. Nagyon tudom szeretni ezt a szo
bor-kislányt, azonosulok a leikéből 
feltörő sóhajtással, mert mindezt én is 
elmondhatom egykori kislány-önma- 
gamról... Tárgu-Jiulon a városi park 
a főutcáról nyílik, amolyan semmics- 
ke park, s mégis ott van Brancu§i há
rom remekműve. S most azt olvasom, 
hogy elhelyezésük olyan, hogy kozmi
kus nyugalmat sugároznak. A sugár
zás elárasztja az arra  járókat. Akadtak 
a riportban olyanok, akik esküsznek 
rá, hogy ők érzik ezt a testet, lelket el
árasztó nyugadalmat. Régen, a múlt 
század ötvenes éveiben, az akkori dik
tátor ukázba adta ki, hogy a Brancu§i- 
szobrokat mind egy szálig bele kell do
bálni a Zsil folyó vizébe, mert ezek 
dekadens alkotások. És a katonák be
dobták. Aztán világgá röppent a vanda
lizmus híre és ki kellett szedni a szob
rokat a Zsil folyó vizéből. A véletlen úgy 
hozta, hogy éppen ott voltam az ese
ménynél. Nyilván a katonaságot vezé
relték ki, s azok drótkötéllel megkötöz
ve, traktorral vontatták ki a szobrokat. 
A város apraja-nagyja ott állt a parton 
és nézte. Hogy milyen nehezen pásszin- 
to tták  vissza őket a helyükre, az már 
egy másik kérdés. Én azon gondolko
dom, hogy vajon hol volt a román intel
ligencia, a művészettörténészek, hogy 
mukkanás nélkül eltűrték ezt a barbár 
tettet? Mert a kommunisták szerint, 
amit ők nem értenek meg, azt le kell 
törölni a föld színéről. És letörölték. 
Persze mostanában, amikor annyi vita 
folyik A végtelen oszlop restaurálásáról, 
a Zsilbe dobott szobrok intermezzójáról 
hallgatunk. Szerintem az Oszlopnak 
nem te tt kimondottan jót a folyóba való 
hajigálása... Még szeretem az Imádság 
szobrot is. A múlt század elején, 1907- 
ben egy Buzáuban élő özvegy síremlé
ket rendelt a fiatal Brancu§i-nál. Az öz
vegy kikötötte, hogy a bronz szobor őt, 
a porig sújtott özvegyet kell hogy áb
rázolja. A szobor elkészítése több fázi
son ment át, a szobrász kivitte magá
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val Párizsba is, haza is hozta, mígnem 
1914-ben végre felállították. A jó vidé
kiek kivonultak a szoboravatásra, ami 
botrányba fulladt. Az Imádság ugyanis 
minden volt, de nem a gyászoló özvegy, 
aki siratja elhalt urát. Az Imádság nő
alakján nincs ruha, s a válla vonala, 
mellén összefont karja szerintem ha
sonlít A föld jóságához, mert mindkét 
nőalak imádságos transzba esett em
beri lény. Mert mióta a világ világ, az 
imamondás átváltoztatja a testet is, 
nem csak a lélek ju t közel Istenhez, de 
az egész nyomorult, porlandó test is. Ez 
a két nőalak a fájdalmat is a hátán hor
dozza, s ez elsősorban nem fizikai, ha
nem lélekből fakadó, átjárja minden 
porcikánkat. Én ismerem az ilyenfajta 
fájdalmat s ezen fájdalomnak a tüzénél 
melegszem. És még valami: ha valamit 
ki akarok deríteni, ellenőrizni akarok 
Constantin Bräncu§i-sal kapcsolatban, 
előveszem Barbu Brezianu művészet- 
történész nagyszerű munkáját, ami 
a múlt század hetvenes éveiben jelent 
meg és amiből mindig van újrakiadás. 
Pontos és megbízható kútfő, benne fel
lelhető, ami kalandorság s ami zsenia
litás volt Bráncu§i életében. Azon mor
fondírozok: vajon a diktatúra éveiben ez 
a könyv miként valósulhatott meg?

J ö n  a  r o z s o n  á t
Ez volt a könyv címe, amibe először 

beleszerettem. Soborsinban kaptam 
kölcsön egy Vukovics nevű idős hölgy
től, akihez azért jártam , hogy még hoz
zátegyek valamit a francia tudásom
hoz. A könyvnek piros, félbőr kötése 
volt, eléggé kopottas. Érdekes, hogy ki
hullott emlékezetemből az író neve, se 
a regény meséjére nem emlékszem már, 
de a rra  igen, hogy minden reggel, frűs- 
tükre, a hősnő egy jódarab füstölt kol
bászt kapott be, amit én, az éhes gyer
mek nagyon elkívántam tőle. Alig 
lestem Soborsinban a hajnalhasadást, 
s máris kaptam elő a párnám  alól az 
áhított könyvet. Soha addig nem léle
geztem be ennyi lendülettel egy köny
vet. Emlékszem az utolsó mondatra 
is: jön a rozson át, az Isten mezején, 
Nelli... Aztán a zárdistákat elvitték 
Aradon a színházba. Patinás, gyönyö
rű, régi színház volt az aradi. Zilahi 
Lajos Fatornyok című drámája ment. 
Újból függöny, a dráma, vagy a dramo- 
lett sztorija teljesen kihullott a memó
riámból, de bennem maradt az élmény, 
egy hétig álom sem jött a szememre. És 
aztán a Szabloczky lányoknál Zolát ol
vastuk Gizával és Marikával. Zola, az a 
lila kötésű, textília borítású Zola, sem

mi szín alatt nem kerülhetett be a zár
da könyvtárába. Az apácák szerint, aki 
Zolát olvas, az vét a hatodik parancso
lat ellen. Hát mi vétkeztünk, suttogva 
olvastuk fel a Nanát. Már ébredezett 
a szexualitásunk. Érdekes, Szabloczky 
bácsinak jólmenő fodrászüzlete volt, de 
a könyvtárát a konyhai stelázsin ta r 
totta, függöny mögött. A lányok sze
rint, esténként, bevitt a hálószobába, 
a hitvesi ágyba egy-egy Zola-kötetet. 
Szabloczky néni ilyenkor keresztet ve
te tt s a fal felé fordult. 0  nem osztozko
dott a vétkezésben. Mi, lányok, viszont 
nyakig belemerültünk.

Az a húr
A jó író úgy ír, mint a hegedűművész, 

aki vonójával alig-alig érinti a húrt, s 
az mégis mennyei muzsikát produkál.

Nem szeretem  
a mai futballt
Akkor szerettem, amikor a játék ar

ra ment ki, hogy gólt rúgjanak, és most, 
ahogy elnézem egy tréner munkáját a 
tévében, amint egy tábla előtt áll és ar
ra biztatja a játékosokat, kit kell fogja
nak, kit kell lerúgniuk a lábáról. Ez így 
nagyon szomorú. Hol van Babits felki
áltása: „Herceg, hol van az a gól...?”

Szép gondolat
Megjelentek Nichita Stánescu ösz- 

szegyűjtött versei. Jártam  Ploie§tin, 
az emlékházban, ahol a költőt gyönyö
rű, szőke hajú, orosz anyja megszülte, 
felnevelte. Benne is volt mindig valami 
az orosz bárdok bohémságából, lendü
letéből. A múzeum szegényes volt, csak 
amit az anyja hordozott oda. Ezek a tá r
gyak viszont nem ihletnek meg senkit, 
hogy írjon a múzeumról. A ház valami
kor a Stánescu családé volt, majd álla
mosították, s a beköltözött proletárcsa
ládok a tégláig lerombolták, s az állam 
akkor se akarta  visszaadni a család
nak. A költő anyja, aki közel 100 éves 
korában halt meg, s a húga harcoltak 
a jogaikért. Az állami hivatalnokok
nak, a diktatúrában, egy bánit se ért 
Nichita költészete. Élete utolsó éveiben 
az Amzei piac mellett lakott egy tömb
házban, ragyogó és fiatal feleségével. 
Tamás elvtárs, szerkesztőségbeli kollé
gám tőszomszédja volt. Tamás kolléga 
elmesélte nekem azt a csóró szegénysé
get, ahogyan a Nagy Költő otthona ki
nézett. Se bútor, se ágy se szekrény, a 
ruhák a falba vert kampókon lógtak, s 
a vendégek a parkettán ültek, pokróco
kon, és vedelték az italt. Ami a végén el 
is vitte a költőzsenit. Hogy a házkeze- 
lőségnek feszt, állandóan tartozott, az 
már nem is volt téma. Ez volt az ő mo
dus vivendije. Ha kitarto tt volna első 
szerelme, a költőnő Gabriela Melinescu



HELIKON

mellett, a sorsa egészen biztosan más
ként alakul. Egyik este eljátszottam a 
kötet egyetlen mondatával: az én szo
morúságom hallja meg, a meg nem szü
letett kutyák ugatását, ahogyan a meg 
nem született embereket ugatják...

Szabédira emlékezve
Van neki két, zseniális sora: boldog 

vagyok kicsit, mert kínjaim kicsik... 
Első olvasatra nem értettem meg, túl 
fiatal voltam hozzá, hogy felmérjem ész
szel, értékeljem. De bezzeg, most, het
venen túl m ár értem. Szenvedek az 
artrózistól, a csúztól, de csoda folytán, 
nappal, ritkán érzem a fájdalmat, csak 
este, miután lefekszem az ágyba és a 
testem átmelegszik. Dr. Baricz hangja: 
világos, jóasszony, hogy a melegben fáj 
a reuma. Nehezen alszom el, kenege- 
tem magamat különböző kenőcsökkel, 
géllel, reumaszesszel. És közben medi
tálok, az agyamban ritm usra születnek 
meg a jobbnál jobb témák, szép gondola
tok. Nehéz az író élete, tökéleteset akar 
alkotni, de ez sosem, vagy ritkán sike
rül neki. Mindig valamiért melléfog, de 
sose törik szárnya. Ezek a melléfogások 
ösztökélik: előre, előre. Ilyesmit érezhe
te tt Szabédi is.

Konklúzió
Az igazi ebéd az, amikor a lélek is jól

lakik.

Mária Teréziáról
Sok jót, sok rosszat tett, ő is 

csak ember volt. O romboltatta le 
Magyarországon a régi várromokat, 
amelyeket még meg lehetett volna men
teni, ő száműzte Bécsből az utcalányo
kat Temesvárra. Nem máshová, mind
egyiket pont oda. Most már csak az a 
kérdés: kivel akart kitolni, a lányokkal, 
vagy a várossal?

A szobrok szeme
Irtózom a szobrok szemétől, vagy 

csukva vannak, vagy nincsenek kidol
gozva, vagy üregesek, vagy kiduzzadók. 
Egyedül Melocco Miklós szobrainak a 
szemét szeretem, mert azok nézve-néző 
szemek. Nem a monumentális szobrai
ért vagyok oda, hanem azokért, ame
lyeket Adyról, József Attiláról alkotott. 
Melocco Miklós mondta: Petőfiről nem 
tervez szobrot, mert neki előbb látnia 
kellene a megboldogult sírját.

Egy pesti este emléke
Évtizedekkel ezelőtt, akkori mun

kahelyem Pestre küldött tíz napra. 
Budán, a Zivatar utcában volt egy sem
milyen nevű szálloda, Ifjúsági szálloda 
volt a neve, ott szállásoltak el. Nos, es

te lementünk a kísérőmmel a vendég
lőbe. Autentikus cigányzenekar húzta 
a talpalávalót, s akkor, váratlanul, be- 
mondták a prímás nevét. Kerekre nyílt 
a szemem. Az uram mesélte nekem, 
hogy amikor ő egy szovjet gulág láger
ben sínylődött négy éven át, volt ott egy 
csodálatos cigányprímás, nos, az volt 
az ő egyetlen öröme. Odamentem a prí
máshoz és azt mondtam neki: uram, 
mond magának valamit az a név, hogy 
Markovits Márton? Nos, én vagyok a fe
lesége. A prímás menten sírva fakadt, 
és azt hajtogatta: „Ó, a kis Markovits, 
az a drága kis Markovits. Mennyi jót 
te tt nekem.” És azon az estén, ott, a 
Zivatar utcában a prímás csak nekem 
muzsikált. Szép este volt.

Bécs soha
Mármint nekem soha. A mostani ro

mán újgazdagok közül sokan, hétvé
gén, csak úgy átruccannak oda kikap
csolódni. Az uram  unokanővére, Ila, 
ügyvéd volt, s ő az urával, Iványi Béla 
építészmérnökkel Ausztráliába emig
rált, de a lelkűk egy része itt maradt. 
Sűrűn hazajöttek. Egyszer átruccantak 
Pestre, merthogy azt m ár régen nem 
látták. Később kiderült, hogy Pesten 
hajóra szálltak és Bécsben kötöttek ki. 
Ettől a hírtől izgalmi állapotba kerül
tem: mondd már, mondd, milyen Bécs? 
Ila arca tiszta, szép, de minden örömtől 
kiürült arc volt, azt válaszolta angolul: 
sweet... Már keverte az angol nyelvet 
a magyarral. Én még léptem egyet: és 
láttál egy valódi Gustav Klim képet? A 
kérdés a semmibe hullott, csak úgy le- 
zörgött oda. „Te, hogy ott micsoda kávé
házak vannak és micsoda cukrászdák, 
végig vétkeztem, ettem a finom stru 
delt, pedig cukros vagyok. Mondom ne
ked, hogy az egész város evett, evett...” 
Számomra Bécs elérhetetlen, soha nem 
fogom meglátni.

Nő, fehér lepelben
A román irodalmi lapokban min

den írás mellett (mindegy, hogy műfaji
lag hová sorolható) ott van egy fénykép. 
Nem nagy, de azért jól kivehetjük róla 
az író arcvonásait, egyéniségét. Amikor 
Constanta Buzeától egy oldalnyi ver
set publikálnak, akkor a kép nagyobb. 
A költőnő ül egy régimódi asztalka 
előtt, magas támlájú, régimódi széken, 
úgy lezseren rákönyököl az asztalká
ra, fiatal, haja kibontva a vállára hull, 
és tetőtől-talpig fehér lepelbe burkolt. 
Nem, az nem ruha, mert nincs ujja, ha
nem elomló, lenge finomság. Szeretem 
nézegetni ezt a képet, s én, aki jól is
merem őt, tudom, hogy a lelke, a szel
lemisége tisztaságára utal. Adrian 
Páunescunak, a bárdnak volt az első fe
lesége, két gyermeket szült neki, s utá
na hirtelen kilépett ebből a házasság

ból. Ezt jól megértem, mert a paplány 
mindenben más volt, mint az ura. A 
költőnőt én Mangália-Neptunon ismer
tem meg, sok rokona látogatta, nyüzs- 
gött körötte, ő viszont minden reggel jó
kor elment a nudista strandra. Ott, a 
tömegben aztán magában lehetett. S 
akkor váratlanul megjelent a színté
ren Páunescu is. Asztaluk az asztalom 
mellett, fülön ütöttek a szavak, ame
lyekből kiderült, hogy a férfi kétségbe
esetten küzd azért, nehogy elveszítse 
ezt a rendkívüli asszonyt. Elvesztette. 
Végleg. Constanta Buzea egy gyermek
vers-kötetét dedikálta Paula kereszt
lányomnak. Barátság volt közöttük. A 
mód, ahogyan lehajolt Pólikához, en
gem nagyon meghatott... És ugyanak
kor ott nyaralt loan Alexandru, a híres 
román költő, öt gyermekével. Ez a férfi 
Németországban doktorált és német nőt 
vett el feleségül, aki aztán öt, ragyogó 
gyermeket szült neki. Reggel a költő fog
ta  az öt gyermekét, hóna alatt lepedővel 
és egy vaskos bibliával lement a fövény
re, s ott felolvasott nekik a Bibliából. De 
órákon át a világ nem létezett számuk
ra, csakis a Szent Könyv. Beszélték, 
hogy a Biblia szövege egy régi fordítás 
volt. Vajon a gyermekek mit érthettek 
meg belőle? Aztán az Alexandru család 
kivonult az írók Házából. Másnap fer
tőtlenítették a lakosztályt és szobafes
tők léptek a színre. Kérdem én a Ház 
gondnokától, hogy most, nyáron feste
nek? A gondnok kissé irritá ltan  vála
szolt: jöjjön csak velem és nézze meg a 
lakosztályt! Elborzadtam, mert akko
ra mocskot soha életemben nem láttam. 
Hogy ez a mocsok csak felszín és sem
mi köze az életmű értékéhez, a Biblia 
olvasásához? Már Dosztojevszkij leírta 
a Karamazov testvérekben: az ember
nek mindig meg van engedve... A szív
nek megvan a maga érvelése, írta  le 
Pascal, ám megvan a maga emlékezete 
is, toldotta meg Camus. Én emlékszem 
rá, hogy amikor a nagy költő szélesen 
gesztikulálva kiszegezte a parlament
ben a feszületet, az engem valamiért 
nem hatott meg. Aztán a honatyákkal 
leutazott Aradra s a finom, barackai 
borból ájultra itta  magát. Agyvérzést 
kapott. A végén a család az aradi kór
házból átvitette Szegedre, s ott kihoz
ták  a kómából. Soha többé egészséges 
ember nem lett belőle, Németországba 
emigrált és viszonylag fiatalon ott érte 
a halál. Az istenes költőt hazahozták, 
és Mikolán, a kolostor kertjében temet
ték el. Én viszont soha többé nem lapoz
tam  fel egyetlen könyvét se. Van nekem 
egy olyan idea fixám, hogy az ember
ben minden szép kell legyen és tisz
ta... Más: miután Constanta Buzea, a 
költőasszony elutazott az írók Házából, 
benyitottam a lakosztályába, patyo
lattiszta volt, mint a lepel, amibe bur
kolózva fényképezteti magát. Őt szíve
sen és gyakran olvasom.
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Az egyetlen m etafora felé
A maga nemében ritka nagy dühvei 

nyit a könyv -  Király László A nyitott 
könyv című verseskötete amelyet saját 
értéktelenségének gondos előrejelzése el
lenére is kinyitok, így váltva valóra a cím 
„jóslatát”: nyitott könyvet csinálva beló'le 
tényleg. Pedig az Előhang minden lehet
séges érvet felsorol, hogy hagyjam békén 
ezt az egy fedél alá kötött néhány tíz ol
dalt: a költő nem változott, vagy ha igen, 
csak még öregebb lett és csak még mér
gesebb. Talán patetikusan öntematizá- 
lónak is tűnhet olyan szöveggel nyitni, 
amely magáról beszél, de nincsen itt he
lye a pátosznak, nem marad neki hely a 
vaskemény irigység mellett, az idétlen vé
nek torzsalkodásain túl. Bizony Király 
László hűen őrzi és jelentékenyen tovább
építi azt az eró't és energiát, amely (sok 
más egyéb mellett persze) régesrégen 
még a magyarországi Hetek és a Kilencek 
költőcsoportjaival hozta hírbe őt és kor
társait, hogy aztán a magyarországiak 
mostanára kifáradjanak ebből az erőből, 
Király e könyvben is megidézett kortár
sai egyike-másika elhallgasson -  ő maga 
viszont csak annál termékenyebben idéz
ze meg és fejlessze tovább kötetről kötet
re, versről verse. És aki olyan korokat élt 
meg, mint Király, annak anyaga is van, 
amelyet dühévéi megdolgozzon. Talán 
maga sem gondolta volna, hogy ez a tulaj
donképpen retrospektív anyag évről évre 
csak nő. És szemernyit sem jobbít rajta az 
azóta eltelt idő.

Itt van például a Jelentés a télről című 
szakasz / fejezet, amelynek már címében 
ott van a kötet legerősebb központi motí
vuma, a jelentés. Elsó'sorban a Papírkosár 
című darabot érzem együttműködni a 
címmel -  ez nem más, mint egy besúgó je
lentése a hatvanas évek egyik május else
jéjének előestéjéről, padlástérben vigadó, 
erkélyen kiabáló magyar költőkkel, írók
kal, kommentár, hozzászólás nélkül, csak 
a beszédes helyesírási hibák, a kissé ma
gyartalan mondatok visszhangoznak az 
olvasóban -  és persze a kérdés, hogy mi
lyen nyelven történik ez a jelentés, hiszen 
a román állambiztonság szolgálatában 
aligha, bármilyen rosszul is, magyarul. 
A ciklus majd’ minden jelentékeny da
rabja a soviniszta-kommunista diktatúra 
megalázottjainak és megzsaroltjainak ál
lít emléket, hol közvetlen célzatossággal 
(.A dobrudzsai út -  a székelyföldi elhurcol
tak emlékére), hol a fikció és a valóság ha
tárainak elbizonytalanításával, a ki nem 
mondás súlyosságával (például a sza
kasznyitó Amikor tudom megszólítottjaid 
rejtelmessé teszi [k] a verset), az élethely
zetek felfejthetetlenségének, az állam
biztonsági gépezet kiszámíthatatlansá
gának fenyegetésével. Ha ezek után azt 
gondolnánk, hogy még egy múltra mu
togató, még egy „szekusozós” könyv szü
letett, tévednénk. Először is, mert ami
kor azt teszi, az aligha vehető a sok közül 
egynek. Másodszor mert egy gazdag, sok
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felé építkező és forduló líraanyagnak ez 
csak az egyik, bár ehelyt a többinél tán 
hangsúlyosabb szála. Egészen másfajta 
hangvétel tapasztalható például, amikor 
a beszélő saját jelenét beszéli, szinte nap- 
lószerűen jegyzetelve dolgait. Egyszerre 
megszilárdul a tél képe is a cikluscím
ben — már akár csak azzal is, hogy a ver
sek keltezését vesszük számba: a legtöbb 
téli darab. A Séta, az Avar képeivel szin
te észrevétlenül olvad össze a düh a múlt 
elrablása miatt például a Decemberek cí
mű darabban, amelyben böllérlelkű köl
tők és poétalelkű mészárosok szerepelnek 
-  hiába bizonygatná akárki, hogy egysze
rű, „ártatlan” disznóölésről volna benne 
szó... És hát hogyisne kéredzkednének be 
mindezen elemi erejű motívumok mellé, 
mintegy kiváltó okként, a legutóbbi idők 
írókra, költőkre, különösen természete
sen Szilágyi Domokosra vonatkozó „fel
fedezései”. A jelképerejű életút hatalmi- 
erőszakszervezeti kikezdése, úgy látom, 
a félig-meddig kortárs Király Lászlót sok 
oldalról rákényszeríti a korszak és az ese
mények átgondolására.

A kötet másik fejezete, az Odaát sze
mélyesebb hangvételű verseket tarta l
maz. A megszólítottak barátok, családta
gok, titkos mesterek, talán csak az utolsó 
két darab, a ........... Gloria mundi, vala
mint a könyv kezdőversével egy „kört” al
kotó A lakoma vége lóg ki a sorból. Utóbbi 
darab megint csak a kötet értelmezése so
rán megkerülhetetlen játékteret von be: a 
nyitó verssel mintegy keretet alkotva ala
kítja át a versolvasás aktusát a fogyasz
tás aktusává, talán csak rossz olvasói be
idegződésből, de mégiscsak meghívva az 
imént idézett disznótor profán képeit is. 
A szent és a profán ugyanúgy idetolako
dik a kötet olvasása során, mint a nyitott 
művek sora, vagy az olyan egyetlen me
taforák, melyek részösszetevőikre sza
kadva is ugyanazt a jelentésmezőt töltik 
fel újra meg újra. Mint ahogy az e kötet
ben is megtapasztalható. A ..........Gloria
mundi már Király László erősen ironikus 
töltetű versépítkezésére mutat jó példát: 
a történelmi kor, amely mégiscsak meg
viselte a beléje vetettek életútját, egyszer 
csak a legegyértelműbb jelképek közül 
köszön vissza a Horeán...

Király László versnyelve a maga meg
szokott gazdagságával jelenik meg e köte
tének verseiben is — s ennek érzékelteté
sére a fentebb idézettek még kevéskének 
bizonyulnak. Hiszen ugyanúgy e beszéd
módban szokatlan erővel és jelentőség
gel van jelen a szerelem, a szeretet, a sze
mélyes bensőségesség, ahogyan életműve 
majd’ minden egyes lapján. A Király-ko
rabeli költőkre azt szoktuk mondani, 
hogy öregkori költészetük van, s általában 
ez finom jelzése annak, hogy fiatalkori 
költészete után egy kicsit unalmas sza
kaszhoz érkezett, de ebből végre kifarolt, 
s megint valami olyasmit ír, amire érde
mes figyelni. Nos, Király László esetében

KIRÁLY LÁSZLÓ

A  nyitott könyv

ilyen cezúrákat nem nagyon tudnék ten
ni. Bár eddigi életművét korántsem ta r
tom homogénnek, a változások-alakulá- 
sok lépten-nyomon tetten érhetőek benne, 
hol finomabb, hol erőteljesebb elmozdulá
sokkal változik, s bár jelen kötetben már 
egyre nagyobb teret nyernek a melan
kolikus lejtésű, az öregedő férfi hangján 
megszólaló versek, a változások inkább 
életművét nagyobb léptékben olvasva 
tűnnek fel. Ami csak a költő következe
tességét dicséri.

A sokféle hangból kihallatszó össz- 
hangzata ennek az anyagnak persze 
mégis leginkább a történelmi tapaszta
lat, az efelett érzett keserű szomorúság, 
a líra közéleti elértéktelenedése miat
ti harag, mely talán egymásból is követ
kező két elgondolkodtató jelenség -  s a 
mindezekre rakódó mély melankólia. 
Király nyitott könyve nem tartozik az 
eddigi életmű legvidámabb kötetei kö
zé. Nosztalgiája történelem, jelene a tél. 
Tanulságot nem akar szolgáltatni, hi
szen tudja, hogy a tanulságos, példaérté
kű életutak lesznek aztán a legsebezhe
tőbbek. Lírája közéleti, politikai a szavak 
tiszta értelmében, pártoskodás nélkül. S 
e téren hiánypótló jelentőségű, hiszen a 
mai magyar költészet élvonalából, az él
vonalbeli költők műveinek nagy részéből 
ez a -  költészetünkben szinte példátlanul 
erős hagyományokra tekintő — megszóla
lásmód fájdalmasan hiányzik -  vagy ha 
jelen van, sokszor tűnik erőtlennek, cél
ját tévesztettnek, vagy egyszerűen fá
radtnak. Király László kompromisszum
mentes költészete így egy nagyon fontos 
beszédmód — azt hiszem, nyugodtan ki
mondható — legmagasabb szintű megva
lósítása mai irodalmunkban.

Király László: A nyitott könyv. 
Cédrus Művészeti Alapítvány 
Napkút Kiadó, Budapest, 2008.
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[...]
Sándor bácsi szerint föl lehet építeni egy ars poeticát 

arra a gondolatra, vagy igényre, hogy a vers mindenek
előtt pontos és érthető legyen ?

Nézze, itt vagyunk a 20. században. Amikor k i
ta lá lták  a telefont... -  mondtam ezt? lefektet
tek egy vezetéket az óceán fenekére, összekötöt
ték a kontinenst és Amerikát. Ezen keresztül ezer 
telefonbeszélgetést le lehetett bonyolítani, és mert 
a szecesszió korában készült, még ki is díszítették. 
Azóta háromszor-négyszer elszakadt a vezeték az 
önsúlya alatt, s akkor kiemelték, újra fölcicomáz- 
ták. Ez nagyon-nagy dolog volt — akkor! De ma, 
amikor a technika, a tudomány ott ta rt, hogy minél 
kisebb közegellenállással, minél több jelet kell külde
ni minél távolabbra, akkor én úgy gondolom, hogy 
egy vidéki malom dinamójáról generált áramot a 
szomszéd faluba egy szecessziósán díszített vezeté
ken elküldeni korszerűtlen, és enyhén szólva meg- 
mosolyognivaló is. Akkor, amikor már Beckett — má
sik véglet, tőle is tanultam -  lecsupaszította a nyelvet, 
hogy minél több jelet minél kisebb közegellenállás
sal tudjon juttatni! Amikor egy négysoros strófánál 
háromszor kell szótárt elővenni, akkor baj van. Vagy 
annak idején belekerültek az irodalmunkba a mi 
politikai helyzetünkre utaló kiszólások — ezeknek 
óriási sikerük volt, egy-két mondatot a közönség állva 
megtapsolt. De elmúlt a kor, s ma már nem érdekesek 
ezek a versek meg prózák.

Shakespeare viszont például egy olasz novellá
ból írta meg a Rómeó és Júliát, a Julius Caesart meg a 
Párhuzamos életrajzokból, alig változtatott valamit az 
eredetin. De az a változtatás, az volt a lényeg ben
ne: az, ahogyan valami kicsi dolgot föltranszformált 
világirodalmi rangúvá, egyetemes mondandójúvá. 
Engem ezek a dolgok foglalkoztattak teoretice, ha 
szabad mondani. Úgy fogalmaztam meg a magam 
ars poeticáját, hogy a jó vers úgy készül, m int a jó 
to jásrántotta. A legszükségesebből, tojásból, sóból, 
és valami zsiradékból, a mi vidékünkön szalonnából. 
De mondják, hogy hagyma, gomba... -  nem, kérem, 
az már szürrealizmus! Tehát a legszükségesebb sza
vakból kell álljon a vers -  ez volt az én törekvésem 
a hatvanas évektől kezdődően. És igyekeztem a leg
szükségesebb szavakat használni, úgy, hogy azért 
ne legyen szürke a szöveg. Hogy ez mennyire sike
rült, mennyire nem, azt nem tudom. Amit a tájéko
zottságomból begyűjthettem, használtam, de lehet
séges, hogy félre is értettem egy csomó dolgot. Lehet, 
hogy hegynek véltem azt, ami csak felhő volt. Az 
egyik francia író, amikor még nem tudott jól angolul, 
hegynek látta az angol kollégáját, de amikor jobban 
megtanulta a nyelvet, látta, hogy felhő. Igyekeztem 
tanulni, látni és lepárolni, és valahogy úgy megírni 
a mi gondjainkat, hogy az én sokat olvasott négyele- 
mis édesapám is megértse belőle a neki való részt, és 
ugyanakkor a műveltebb olvasónak is meglegyen az 
az elégtétele, hogy talán irodalmat olvasott. Ez volt 
valamiképpen az én tudatos törekvésem. [...]

PÉCSI GYÖRGYI: „Én az egész csillagos égbolt
ban szoktam gyönyörködni.” Beszélgetés Kányádi 
Sándorral. Bárka, 2009, 2.
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MIÉRT HALLGATUNK ZENÉT? 

K ív á n c s is á g b ó l  h a llg a tu n k ?
Sok évvel ezelőtt egy idős ba

rátom mondogatta: „egyszer az 
életben mindent ki kell próbál
ni”. Erősen mosolyogtam ezen 
a mondáson, hiszen ezer dolgot 
nem lehet, a másik ezret nem 
szabad kipróbálni.

Nem úgy a zenében, ott ép
pen ellenkezőleg, mindent meg 
lehet és meg szabad próbálni. 
Például a nagy, komoly mester 
írhat egyszer egy kedves kis 
slágert is. Sibelius Valse tris- 
teje szép példa rá. A könnye
dén komponáló slágerszerző 
is írhat egyszer az életben va
lami „nehéz” muzsikát is. Itt 
Gershwinre is gondolhatunk, 
O slágerszerzőként indult. Az 
operaszerző Verdi is kipróbálta 
a vonósnégyes klasszikus mű
faját, Beethoven is átrándult 
az operaszínpad területére. A 
kíváncsiság merésszé teszi az 
embereket. Jóérzés olyasmit is 
csinálni, alkotni, ami egy ki
csit messzebb esik érdeklődési 
körünktől.

A kíváncsiság nagy úr! A ze
nekereskedelem ezt nagyonis 
kihasználja. Gondoljunk csak 
arra, hogy a hangversenymű
sorok plakátjain mindig feltün
tetik azt, hogy egyik vagy má
sik zenedarab ősbemutatóként 
csendül fel. Még meg is külön
böztetik a bemutatókat: abszolút 
ősbemutató, helyhez kapcsolódó 
bemutató, vagy éppenséggel vi
lágbemutató. Az újdonság vará
zsa mindig „vevőre” talál: hadd 
halljuk, hogy milyen is az az új 
mű. Nagy ereje van a premie
reknek, magnetikusan vonzzák 
a hallgatóságot. A lexikonok is 
feltüntetik az első előadások dá
tumát, néha még „odaragaszt
ják” az előadók nevét is, mert 
afféle dicsőség a bemutató elő
adójának lenni: a rálátás, a fel
fedezés győzelme az övék.

Mindennapi életünket is na
gyon befolyásolja kíváncsisá
gunk, szeretjük kipróbálni az 
újat, az ismeretlent. A zeneiro
dalmat is úgy ismerjük meg, 
hogy egyszer maghallunk vala
mit, és azután -  ha tetszett -  , 
megpróbáljuk felfedezni, hogy 
mit is hallottunk. Emlékszem, 
hogy sok évtizeddel ezelőtt kis 
rádiónkon egy zenei részle
tet hallgattam meg, lassú té
tel volt vonószenekarra. Csak 
ennyit tudtam megállapíta
ni, és persze azt, hogy modern 
zeneszerző írhatta a darabot. 
Lelkem legmélyéig megraga

dott ez a kis zenei részlet, éve
kig kerestem, hogy rábukkan
jak: mit is hallottam? Öröm volt 
végül felfedezni, hogy Bartók 
Divertimentója szólt akkor a rá
diónkon. Ennyi is elég lett volna 
ahhoz, hogy felkeltse a figyel
memet minden más Bartók-mű 
iránt. És ez a lényeg: a kíván
csiság szülte élmény életre szó
lóan meghatározza érdeklődési 
körünket: mindenben, de legfő
képpen a művészetekben.

Szeretek ma is úgy belehallgat
ni valami ismeretlen zenébe, hogy 
nem tudok róla szinte semmit, és 
megpróbálom kitalálni, hogy mit 
is hallok. Zenefőiskolás korom
ban vizsgapróba is volt felismerni 
a zeneirodalom egyes alkotásait 
néhány ütemnyi felhangzó rész
let alapján. Csakhogy azokat a 
műveket már ismertük, vagy leg
alábbis ismernünk kellett volna. 
Ez nagy segítséget jelentett. A já
ték akkor igazán érdekes, ha tel
jesen ismeretlen zenedarab rész
letét halljuk. így történt a minap 
velem is. Egy végtelenbe nyúló 
lassú tételre nyitottam ki tévé- 
készülékem közismert zeneadó
ját. Romantikus mű szólt, széles 
gesztusú szimfonikus muzsika. 
Majd vidámabb tájakra evezett 
a szerző egy kis északi beütésű 
scherzotémával, de a tétel kifej
lete ismét visszakanyarodott a 
tömbhangzásokhoz, a már egy
szer megragadott zenei szépség 
újraismétléséhez, mintha csak 
odatapadt volna a szerző a már 
felfedezett zenei ragyogásokhoz, 
sok rézfúvós hangzással, nagy
vonalúan felrakott vonóshangzá
sok előterében. A befejező tétel 
is egy tőről fakadt az előzőekben 
már az elhasználódásig ismételt 
hangzásokkal. Azon töprengtem, 
hogy mit hallok? Minden jel a né
met romantika, későromantika 
felé vitte képzeletemet. Izgatott, 
mi lehet az a mű, amit egy ilyen 
stíluskorszakból még nem isme
rek, mert kétségtelenül bemu
tatóként éltem meg a felhangzó 
zenét. Féltem, hogy a közvetítés 
végén sem írják fel a szerzőt és a 
mű címét. Ezúttal nem így tör
tént: Bruckner Hatodik szimfó
niáját hallottam a műsor sze
rint. Gyorsan keresni kezdtem 
a művet könyvtáram polca
in. Bevallom, alig találtam róla 
valamit. A közismert hangver
senykalauzok is hallgatnak ró
la. Pedig szép mű! Kár lenne el
felejteni!

TERÉNYI EDE
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elhunyt Lászlóffy Aladár, a kor
társ magyar irodalom egyik megha
tározó egyénisége, József Attila- 
és Kossuth-díjas költő, prózaíró, a 
Helikon főmunkatársa. Lászlóffy 
Aladár 1937. május 18-án szüle
tett Tordán, a kolozsvári Bolyai 
Tudományegyetem magyar nyelv 
és irodalom szakán végzett 1959- 
ben. 1960-61 között az Állami 
Könyvkiadó szerkesztője; 1961-ben 
az Irodalmi Könyvkiadó kolozsvá
ri szerkesztőségében, 1962-69 kö
zött a Napsugárnál dolgozott. 1970- 
ben rövid ideig a Dacia Könyvkiadó 
főszerkesztője, majd az Előre, ké
sőbb az Utunk, 1990 után a Helikon 
szerkesztője és a Korunk munkatár
sa volt. Halála rendkívüli vesztesé
ge irodalmunknak. Pályájára egyik 
következő lapszámunkban emléke
zünk.

Az Erdélyi Magyar írók Ligája ápri
lis 4-én Kolozsváron tartotta tisztújító 
közgyűlését, amelyen három évre meg
választották a szervezet vezetőségét, és 
új tagok felvételéről is döntöttek. Orbán 
János Dénest újraválasztották a Liga el
nökévé. A választmány tagjai: Király 
Zoltán ügyvezető elnök, Böszörményi 
Zoltán, László Noémi, Ármos Lóránd.

Az E-MIL négy új taggal bővült: Aniszi 
Kálmán, Egyed Péter, Jancsó Noémi 
és Szenkovics Enikő. Ugyanaznap es
te a Bulgakov kávéházban bemutatták 
Jancsó Noémi Emotikon című kötetét; 
a szerzőt Szőcs Géza méltatta. Ezt kö
vetően kerekasztal-beszélgetésre került 
sor a jelenlegi pályáztatási rendszer
ről. A beszélgetés résztvevői: Lakatos 
Mihály, a magyar Oktatási és Kulturális 
Minisztérium főtanácsosa, L. Simon 
László, a Magyar írószövetség titkára, 
valamint Szentmártoni János, az NKA 
Szépirodalmi Kollégiumának tagja.

A Korunk Akadémia meghívására 
Kolozsváron olvasott fel március 31-én 
András Sándor író, a Lutheránus Zen, a 
Gyilkosság Alaszkában. Sherlock Holmes 
a tlingitek földjén és a Szent Kujon meg
kísérlése című, a Kalligramm kiadónál 
megjelent művek szerzője. A házigaz
da Balázs Imre József, a Korunk főszer
kesztője volt.

A  Költészet Napjának jegyében a 
BBTE Magyar Irodalomtudományi 
Tanszéke könyvbemutató-sorozatot 
szervezett április 8-án. Cs. Szabó László 
A magyar költészet századai, Szilveszter 
László Festett az arcom nekem is. Irónia 
a modern és a posztmodern költészet
ben, Michelangelo Szonettek című köny
vét Vida Erika, Gálfalvi Ágnes és 
Szilveszter László mutatták be; Farmati 
Anna Más Régi ének. A XVII. száza

di népénekköltészet szövegtípusai és mo
tívumrendszere című kötetét Köröndi 
Ágnes, Lövétei Lázár László Arany ver
sek. Széljegyzetek Arany Jánoshoz és Sz. 
Nagy Csaba József Attila és az istenek cí
mű könyvét Egyed Emese ismertette.

Az Alteregó Csoport szervezésében 
2009. április 9-én 18 órától Szilágyi 
Domokos Emlékestre került sor 
Kolozsváron, a Heltai Gáspár Könyvtári 
Alapítvány előadótermében.

Az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület, a Korunk Stúdió és a 
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társasága-Anyanyelvi Konferencia kö
zös szervezésében, 2009. április 17- 
19. között tartották a XVIII. Szabédi 
Napokat Kolozsváron.

A  nyolcvanéves Kányádi Sándort kö
szöntötték Budapesten, április 20-án. 
Az estet a Petőfi Irodalmi Múzeum és 
a Helikon Kiadó szervezte, közreműkö
dött a Kaláka együttes és Havas Judit 
előadóművész.

A budapesti Lítea könyvesboltban mu
tatták be április 22-én Szilágyi István 
Bolygó tüzek című válogatott novellás- 
kötetét. A szerzővel Ács Margit író, szer
kesztő beszélgetett.
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Barber
VÍZSZINTES
1. ... ovo: a tojástól kezdve. 3. 

Samuel Barber (1910-1981), ameri
kai zeneszerző balettje. 8. Gubában 
van! 10. Foltot gőzzel eltávolí
tó. 13. Aromás italt fogyasztó. 14. 
Rázogat. 15. Törpenév! 16. ... sav: 
egyfajta karbonsav. 17. Solar ...; 
napelem (angol). 19. Görögkeleti 
szentkép. 20. Német férfinév. 21. 
... Ridge, város az USA-ban. 23. 
Három gazda! 24. Hátratömő! 25. 
Arról a helyről. 27. Az oxigén és a 
jód vegyjele. 28. A mélybe zuhan. 
30. Talált. 32. Egyféleképpen el
készített húsétel. 34. Húsleves 
tartalmazza! 35. Régi bizony! 37. 
Oroszlánnév. 38. Árut különböző 
helyeken lepakol.

FÜGGŐLEGES

1. Felhőfajta tudományos neve.
2. A völgybe induló. 3. Szétken.
4. ... Ramazotti, olasz popéne
kes. 5. Szolmizációs hang. 6. 
Burgonyafajta. 7. Parányi. 8. 
Mímelő. 9. Petőfi Sándor és Arany 
János hőse. 11. Gőzölő. 12. Kis 
Abigél. 18. Barber operája. 21. 
Középen fonák! 22. Méhlakás. 25. 
A Maros „testvére”. 26. Szerb vá
ros. 28. Út fasorral. 29. Levelet 
postáz. 31. Mar a rozsda. 33. 
Román pénzek. 35. Papíron rögzít. 
36. Csak félig!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 8. számában közölt 
Vagyon című rejtvény megfejtése: 
Meggátolják abban, hogy élvezze.

TÁMOGATÓINK: 
Romániai írók Szövetsége 
Nemzeti Kulturális Alap nka

N em ze ti K u ltu rá lis  A lap

Kolozsvár Város Tanácsa 
Szülőföld Alap 
Communitas Alapítvány
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