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ESTERHÁZY PÉTER

K özép-E urópa m in t seb , 
homály, hiba, esély 
és  rem én y te len ség
Nem tudom, létezik-e másfajta or

szág, de ahonnét mi jövünk, az itt je
lenlévők, azon országok alapfogalma, 
alapélménye, főszava: a hazugság.

Hazug országokban élünk, operett
országokban. E hazugság olyan totá
lis és intenzív, hogy szinte szép. Ezt a 
szépséget írta le, fájdalmasan élvez
ve, a kelet-európai groteszk. És ennek 
van vége.

Beleuntunk ebbe, a „látszatnak és 
valóságnak ebbe a huzavonájába”, eb
be a tündöklő és ocsmány bújócskába, 
ahol mi voltunk, vagyunk a kísérleti 
nyuszi. Belefáradtunk satöbbi.

A hazugságok legnagyobbika: hogy 
azt mondták: vagyunk. Hogy van az 
ország. Hogy van egy: mi.

Hát nincs. Széjjel vagyunk szedve 
(cincálva, verve). Pedig ha csak az én 
van, akkor nagy baj van. Aki egyedül 
van, az mindennél jobban kiszolgálta
tott.

Valamelyik jeles Közép-Európa- 
szakértő mondja, talán Kundera vagy 
Konrád, vagy mind a kettő, hogy 
Közép-Európa: az egy álom. Ez nem
csak szép és szellemes gondolat, de 
nagyon konstruktív is. Hozzám min
denesetre közel áll.

Végre valami, ami tőlünk függ, a 
fantáziánktól, a tehetségünktől. Még 
szabadságot is álmodhatunk ide. És 
akkor -  és ide akartam kilyukadni — 
talán még az elvesztett mi-t is visz- 
szanyerjük. Mi, közép-európaiak, pró
bálgathatjuk először, és utána már 
könnyebben lehet mondani, talán: mi, 
magyarok, mi, szlovének, mi, szerbek, 
és így tovább.

Itt, e helyt meg különösen könnyen 
tudom mondani, mi, mi írók, a kolle
gialitás közös mi-je, ez az én szenti- 
mentalizmusom, a kézművesség szen- 
timentalizmusa.

Országaink változóban. Azt hittük — 
én legalábbis azt hittem —, hogy soha, 
míg világ a világ, nem fog megváltoz
ni a hazugságnak ez a módja, amelyet 
megismertem, mindig ez a konszoli
dált tili-toli lesz, aminél van ugyan 
rosszabb, de ő maga mindenestül rom
lott. A Kádár-rendszerről beszélek. 
Lám, megváltozott, mégis ezt láthat
juk Moszkvától idáig. Ahogy az új vicc 
mondja: őrült rendszer, de van benne 
beszéd. Hogy ez mit jelent, mennyire 
valóságos és mire vezet, az egy másik 
kérdés -  nem érintem most.

Az efféle izgatott helyzet nem ked
vez az irodalomnak. Gyorsnak és 
praktikusnak kell lennie ilyenkor a 
gondolkodásnak. A politikai lektűr 
ideje ez, azt hiszem. Ami persze na
gyon fontos műfaj egy ország életében, 
tisztáz, fölszabadít, ieleplez, küzd. Az 
irodalom is szabadságharc, de azért 
az nem ilyen, lassúbb, tutyimutyibb, 
mélább, nevetségesebb.

Visszaemlékszem egy lisszabo
ni irodalmi fontoskodásra, hogy ott 
Joszif Brodszkij milyen (mélyorosz) 
értetlenséggel s talán ingerülten rea
gált a közép-európaiság gondolatára. 
Nem lopta be magát ezért a szívem
be. De hazajőve olvastam egy esszéjét, 
ami után bármi szamárságot mond
hat Közép-Európáról, az az esszé 
olyan briliáns volt. Ót idézem most:

„A nyelv, és úgy gondolom, az iroda
lom is, ősibb, szükségszerűbb és tartó- 
sabb a társadalmi szervezet bármely 
formájánál. Az irodalomban gyakorta 
kifejeződő felháborodás, irónia vagy 
közöny az állam iránt lényegében az 
állandó jobban mondva a végtelen rea
gálása az ideiglenesre, a behatároltra. 
Mindenesetre, amíg az állam megen
gedheti magának, hogy beavatkozzék
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» » >  folytatás az 1. oldalról 
az irodalom dolgaiba, az irodalom is meg
engedheti magának, hogy beavatkozzék 
az állam ügyeibe. A politikai rendszer, a 
társadalmi rend formája, mint általában 
minden rendszer, meghatározásából ere
dően múlt idejű forma, amely rá akarja 
magát kényszeríteni a jelen (és gyakran a 
jövő) időre -  erről legkevésbé az az ember 
feledkezhetik meg, akinek a nyelv a fog
lalkozása. Az igazi veszély az író számá
ra nem az a lehetőség (nem ritkán gya
korlat), hogy az állam üldözi, hanem az, 
hogy hagyja magát hipnotizálni az állam 
monstruózus, időnként jó irányban válto
zó, de mindig ideiglenes alakzataitól.”

Erről se feledkezzünk meg. Egyszerre 
kéne megálmodnunk Közép-Európát, 
megálmodnunk a hazánkat -  és ezektől 
el is szakadni, nevetségesnek lenni, kü
löncnek, haszontalannak, haszon nélkü
linek, jelentéktelennek és kicsinek, azaz 
nem elfelejtve: hogy az Egészre vagyunk 
hivatva, hogy az Egészre vagyunk meg- 
híva.

*

Akkor ott, 1989-ben országaink errefe
lé hirtelen a remény kopott és fantaszti
kus országai lettek.

Egy hónap alatt, decemberben, meg
változott Közép-Európa, következésképp 
megváltozott Európa, vagyis a világ. Meg 
fog változni az irodalom is, mondtuk 
Ez egyáltalán nem magától értődő, egy 
rendszerváltás nem okvetlenül kell has
son a művészetre, és főleg nem azonnal. 
Miért volna befolyással egy regényre, 
hogy szerzője hazájában állomásoznak-e 
szovjet katonai csapatok vagy sem. Ez el
vileg bagatell tétel. Kollégám jól sikerült 
regényét, a Háború és békét elhanyagol
ható mértékben érintette Napóleon W a 
terlooi győzelme (vagy veresége?).

Azonban az itteni irodalmak sokkal 
erősebben függtek a kor kicsinyes Water
looi csatáitól. A középeurópai irodalom to
csog a politikában, vagy a politika őben
ne, szóval át- meg átjárja, miként hevült 
ajkakat a szerelmes lehelet, kard vasa az 
áruló bordát, avagy az északi zord szél a 
malmöi rénszarvasokat — és a hasonlatok 
minősége azonnal mutatja, hogy ez nem 
lehetett nagyon vidám dolog.

De változott a -  mondjuk így -  morá
lis helyzet is, itt ugyanis az irodalomnak 
nagyon is van morális helyzete. Enyhe 
posztmodern cinizmussal (utólag!) azt le
het mondani, hogy a szocializmusnak ez 
a kései, soft változata, ez a finom dikta
túra, e lágy elnyomás, mondhatni ideá
lis a művészetnek, egyértelmű, hogy hol 
áll az író, szemben a hatalommal, ugyan
ott, ahol az olvasó, aki így, szinte függet
lenül a teljesítménytől, szeretettel és elis
meréssel övezi íróját.

De hát valóban az irodalom volt, lehe
tett az egyetlen olyan hely, ahonnét em
lékeztettek minket, olvasókat elrabolt 
vagy elveszített vagy elfecsérelt szabad
ságunkra. Közép-Európában ezért van 
olyan nagy tekintélye az irodalomnak -  
noha természetesen ezt a rátestált föl
adatot soha nem tudta jól betölteni, arra 
ugyanis a demokratikus parlament hi
vatott - , innét a már említett cinkosság
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NICOLAE MANOLESCU

Esterházy Péter laudációja
Esterházy Péter nem csak a világ 

egyik legismertebb mai magyar írója, 
de az egykori kommunista Európa új 
irodalmának egyik legjellegzetesebb 
alakja is.

Egyrészt, Esterházy Péter a kommu
nista rémálomtól ugyan megszabadult, 
de egy tragikus történelmi és egyéni 
tapasztalat nyomait viselő, új közép- 
és kelet-európai lelkiismeret tanúinak 
egyike. Esterházy Péter Javított kiadás 
című naplója, amely bizonyos értelem
ben kiegészíti a Harmonia Caelestis 
családtörténetét, ennek a zaklatott lel
kiismeretnek a mintapéldája, amely a 
pater familias monumentális egyéni
ségében keletkezett törést fedi fel.

Másrészt viszont, Esterházy Péter 
az európai és magyar posztmodern iro
dalom első nemzedékének képviselő
je. Egy olyan nemzedéknek, amelyet a 
20. század jelentős részét meghatározó 
modernizmusétól eltérő értékek nyű
göztek le, és amely másfajta kifejezé
si formák iránt kötelezte el magát. Míg 
a modernizmust — vázlatosan, persze 
-  egy művészi értelemben intoleráns 
gondolkodásmódként jellemezhetjük, 
amely a múltban az övéhez hasonló 
észjárásokat keresi megszállottan, ez
zel szemben a posztmodernizmus to
leráns és a különbözőségre esküszik. 
Esterházy Péter műveinek minden iró
niája, komikuma, nyelvi kísérletezése 
erről a megértő távolságtartásról árul
kodik, az irodalmi múlt gyöngédséggel,

ugyanakkor kíméletlen humorral tel
jes birtokbavételéről. Hahn-Hahn gróf
nő pillantása című könyve mindenek
előtt a kulturális emlékezet regénye: a 
Duna emlékezete mint Európa emlé
kezete. A regénybeli útinapló egyszer
re drámai és parodisztikus, akárcsak a 
Hrabal könyve, egy metaregény, amely 
a magyar prózaíró nagy példaképéről, 
Bohumil Hrabalról szól -  a legposzt- 
modernebb csehről a modernek közül. 
Egy olyannyira drámai prózaművészet
ből, mint az Esterházy Péteré, nem hi
ányozhatnak a buffonériák vagy verbá
lis tűzijáték-effektusok sem, ahogyan 
egy kritikusa írta róla a The Times ha
sábjain.

Régi és új világunknak egyaránt 
megkerülhetetlen tanújaként, Ester
házy Péter a szó nagy művésze, elbűvö
lő és sokkoló, szemérmetlen, pornográf, 
játékos, rendkívüli.

(Fordította: Papp Attila Zsolt)

könyv és olvasója közö tt, in n é t  a  m a g a s  
pé ld án y szám o k .

És innét van az is, hogy a közép-eu
rópai írók nagy tekintélyű, roppant fon
tos személyiségek. Természetesen e so
rok írója is, noha könyveiből gyanítjuk 
vagy legalábbis szeretnénk gyanítani, 
hogy széllelbélelt, komolytalan alak, egy 
hiú fráter és így tovább! A kelet, elnézést, 
géphiba, közép-európai íróra leső egyik 
legnagyobb veszély, hogy a kétségkívül 
létező fontosságát, presztízsét ő maga is 
komolyan kezdi venni. Ez a fontoskodás 
még jó íróknál is látszik sokszor. A leg
nagyszerűbb kivétel számomra Danilo 
Kis volt, aki minden reflexében, sejtjében 
közép-európai író volt, nagy volt és ko
moly: és tudta, egy senki. Hiányát napon
ta érzem...

Ennek az elkényeztetett, kivételes hely
zetnek most a nyilvános beszéd, a teljes 
nyilvánosság megjelenésével vége van, 
azonnal lekopik (vagy már le is kopott) az 
irodalomról az a nagy érdeklődés, amely
nek jó része tehát úgysem irodalmi érdek
lődés volt, és ami maradt, az — ahogy min
denütt a világon — kicsi. Azt hiszem, ez 
jót fog tenni a magyar irodalomnak, hogy 
szembe kell néznie azzal, hogy nem fontos, 
hogy úgymond jelentéktelen, hogy úgy
mond nevetségesen kicsi. Fölfogásom sze
rint ez az irodalom leglényegéhez tartozik, 
ez a nevetségesen kicsiség, és ebben is vol
na az ereje. Az irodalom olykor szükségből

n a g y ra  és fo n to sra  nő, o lyan n a g y ra  ak á r, 
m in t, m ondjuk , az  acélkohászat...

Ennek én láthatóan gondtalanul örü
lök, mert még nem tapasztaltam a saját 
bőrömön, milyen az, mikor mindenbe be
leszólhatok, ám semmire sem vagyok ha
tással. De ez még arrébb van, hogy egy 
fád jogállam legyünk.

Ehhez a harcos, harcoló irodalomhoz 
(amely tehát sokkal kevésbé a nyelvből 
építkezett, mint inkább a politikai fölhá- 
borodásból), ehhez egy rejtezkedő beszéd
mód tartozott. A magyar irodalom sokat 
köszönhet nyelvileg a reálisan (szürreáli
sán) létező szocializmusnak, én legaláb
bis el nem múló hálát érzek iránta, amely 
majd el fog múlni.

*

Diktatúrában minden politika, tehát 
semmi sem az. A polisz dolgaival nem le
hetséges foglalkozni. Most lehet, és az 
választás, hogy akarok-e. Van, aki úgy 
gondolja, ez tévedés, az író most is népe 
képviselője. Nekem ez programnak sok — 
én is, a könyveim is, hol törődünk a po
litikával, hol nem. Ezt-azt akceptálunk, 
ezt-azt kritizálunk. Csak személyes vála
szok vannak, azt hiszem.

Elhangzott június 14-én Mangálián 
Az irodalom napjai és éjszakái nem
zetközi kollokviumon.
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B eszélgetés Csehy Zoltán költővel, m űfordítóval

A játék eleganciája
Adott pillanatban, különösen a Hárman 

az ágyban megjelenése után, elsősorban 
mint remek műfordítót tartottak számon, 
a Hecatelegium című köteted azonban leg
alább olyan erős költőt is mutat. Te melyik 
arcot!álarcot tartod fontosabbnak?

Az ember folyamatosan in médiás rés lé
tezik, ebből kifolyólag a legfontosabb min
dig az, amit az ember éppen csinál. A két 
minőség ráadásul nincs is olyan távol egy
mástól: a Hecatelegium pedig kicsit a for
dítói és a poétái én összemosásával, identi
tásválságaival is kísérletezik.

Az arc/álarc kettősénél maradván, 
egy interjúban elmondtad, hogy Janus 
Pannonius vitt a rossz útra, mármint a 
költészet és a műfordítás irányába...

A Hecatelegiumhan lényegében arra tet
tem kísérletet, hogy miképpen írt volna 
Janus Pannonius magyarul. Az ő költé
szetének Janus-arca nemcsak a magyar
országi-itáliai kettősség jelképe, hanem 
a múlt és jövő polaritása is: máig egyike 
legmodernebb, legidőtállóbb költőinknek, 
és ugyanakkor talán legbecsesebb régi
ségünk is. A párbeszéd költője, aki hagy
ja befolyni szövegeibe a hagyományt, mi
közben folyamatosan kijátssza azt, illetve 
saját céljainak szolgálatába állítja. Kár, 
hogy a latinul nem olvasók gyakorlati
lag csak jelzésértékű impulzusok révén 
szembesülhetnek kiveséző humorával és 
a formai harmonisztika tökélyébe ágya
zott, létbölcseletbe hajló szellemességei
vel. Janus Pannonius mögött egy látszatra 
konstruált, mégis minden betűjében au
tentikus világ áll.

Sokan beszéltek, írtak arról, hogy mi a 
műfordító feladata, te ezt miben látod? Mi 
a véleményed a kortárs műfordításiroda
lomról?

A műfordítás meglehetősen problemati
kus dolog: a legnacionalistább műfaj, ráa
dásul zárvány, vagyis innen valóban nincs 
tovább. A fordítás fordítása senkit sem ér
dekel. Ugyanakkor elképzelhetetlen nél
küle a létezés, mivel szerves egységet al
kot a mindenkori kortárs folyamatokkal. 
Alapelvem az, hogy a fordítás akkor jó, ha 
beleszól a kortárs irodalmi folyamatokba, 
vagyis ha a régiségből adódó valós vagy 
tulajdonított bölcsessége hatást vált ki, 
inspirál, szövegeket gerjeszt. Az irodalom, 
Ezra Poundtól tudjuk, Homérosz óta je
lenidejű: ez a jelenidejűség viszont magá

ban hordozza a múlt használhatóságának 
kérdését. Magyarán: a felelősség és a bu
kás lehetősége óriási. Egy régi szöveg nem 
múzeumi tárgy vagy ismeretlen, kultikus 
fétis, hanem inkább a jelen arénájába be
tuszkolt gladiátor, akinek lehetőség sze
rint élve kell maradnia.

Az irodalomban, így a magyar iroda
lomban is, újra és újra felbukkan egy láza
dóbb hangvételű csapat, mint ahogy ez a
20. század végén is történt. Egy-két évtized
del ezelőtt mi volt az, ami ellen lázadtál? 
Mi az, ami most nem tetszik, vagy akár fel 
is háborít?

Lázadtam? Tettem a dolgom, semmit se 
voltam képes másképp csinálni, szakmai 
téren alapvetően öszvértermészet vagyok. 
A provincializmus viszont mindenkoron 
ingerelt, illetve az a kettős létezés, mely 
beteggé teszi még a kisebbségi legjobbja
inkat is: máshogy mérnek odahaza, mint 
Pesten, máshogy beszélnek itt, mint ott. 
Ez ellen a — végső soron talán a félelemre 
visszavezethető -  csordaszellem ellen lá
zadoztam és lázadozok most is: és féltem a 
mindenkori szabadságot, a küzdőtér tisz
taságát, a játék eleganciáját és kíméletlen 
arisztokratizmusát, akármilyen patetiku
san is hangzik.

Néhány évvel ezelőtt még sokan felhá
borodtak, ha egy-egy költő, író szabadszá- 
júbb, erotikus, akár triviális szövegeket írt. 
Miért volt ez így, hiszen mára már termé
szetessé vált, hogy ez a beszédmód is jelen 
van az irodalomban?

Én az antikvitáson nőttem fel, és nem 
tudtam felháborodni: szerettem, hogy is
merték az embert, és nem rettegtek a tes
tétől vagy olykor valóban triviális alávaló- 
ságaitól. Számba vették, kigúnyolták, ha 
kell, s ha kell, felmagasztalták. Az antik 
erotikus költészet nem pornográfia, és nem 
is szókimondó szöveggenerátor: egyszerűen 
az emberi szexus verbális kiteljesedése, il
letve sokszor a halállal való szembenézés 
egyetlen menekülési lehetősége, hiszen mi
kor feledhető a létszorongatottság, ha nem 
a gyönyör pillanataiban? Ráadásul azt kell 
mondanom, hogy a régi magyar irodalom 
sem prűd, noha szeretik annak tartani. Pl. 
a heroikus Szigeti veszedelembon találunk 
szellemes-érzéki aktusleírást, humoros cé
lozgatást impotenciára vagy akár homo
szexuális szerelmet. Abból, hogy le me
rünk írni olyan szavakat, melyeket a 19.

század és a nyugatos hagyomány margóra 
tett, még nem emelkedik feltétlenül művé
szet, de kétségtelen, hogy kihívó, potenciá
lis alapanyag az ilyesmi.

Több irodalmi lapnál is megfordultál 
mint szerkesztő, egy ideig a Kalligram fő- 
szerkesztője voltál, aztán mintha kivonultál 
volna, és inkább az egyetemi oktatás került 
az első helyre. Ez mennyire fekszik neked, 
diákjaid között bukkantál-e már tehetséges 
műfordítókra?

A Kalligramnak sikerült új arcot ad
nom, ezt talán túlzás nélkül állíthatom: 
három évbe fért bele mindaz az új, mind
az az innovációs eltökéltség, ami bennem 
volt. Innen már csak önismétlés lenne 
vagy üres, presztízsből fenntartott gesz
tusrendszer. Szívem szerint minden folyó
irat szerkesztését háromévenként meg
pályáztatnám: győzzön a legkreatívabb 
csapat, aztán győzzön a másik. A magyar 
folyóiratkultúra túlságosan hagyomány
tisztelő: szerintem az sem bűn, ha olykor 
szépen, Izolda-szerűen meghalasztunk 
egy folyóiratot. Már főszerkesztőként is 
tanítottam, mert ez az én hivatásom, úgy 
érzem. Eredmények? írhatnám, hogy meg
sokszoroztam a régi magyar irodalom
ból szakdolgozók számát, de mivel a nulla 
többszöröse is nulla, ezért így nem lenne 
helyes. Szóval: jobbnál jobb munkák szü
letnek, méghozzá viszonylag „tömegesen”, 
igazi műhelyt sikerült kialakítani. Idén 
doktorált az első tanítványom. Fordítók is 
felbukkannak, sőt a Kalligramban publi
kálnak is. A legutóbb egy parányi költőcso
port munkáiból állítottam össze csokrot a 
Kalligramnak.. A versíró-szemináriumom 
színe-java. Büszke vagyok rájuk.

Annak idején a Szent Filológia az Ezüst 
Hermésszel lépett szorosabb kapcsolatba. A 
szellem téréin ki lesz a következő „áldozatod”?

Jelenleg a Hárman... új kiadásán dol
gozom: bővített és javított verzió lesz, 
rengeteg extrával. Egy verskötetet is ké
szülök kiadni: teljesen más lesz, mint a 
Hecatelegium, de a kisejlő epikus vonal 
marad.

KARÁCSONYI ZSOLT

Csehy Zoltán
Pozsonyban született 1973-ban, József Attila-díjas költő, műfordító, irodalomtör

ténész, kritikus. Műfordítói tevékenységéért az ókortudományi társaság Kerényi 
Grácia-díjában részesült. Kötetei: Nút (versek, 1993), Csehy Zoltán alagyái, danái 
és elegy-belegy iramatai (versek, 1998), Hecatelegium (versek, 2006), A szöveg her- 
maphroditusi teste (Tanulmányok a humanizmus, az antikvitás és az erotográfia 
köréből, 2002), Parnassus biceps (tanulmányok, 2007). Fordításkötetei: Hárman az 
ágyban (Görög és latin erotikus versek, 2000), Antonio Beccadelli, Hermaphroditus 
(2001), Sztratón, Kölyökmúzsa (2002), Marcus Valerius Martialis, Költők, ringyók, 
pojácák (válogatott epigrammák, 2004), Francesco Petrarca, Orpheusz lantja, 
Dávid hárfája (2004).
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LÁSZLÓ NOÉMI

A p a  valahogy kocsit
vásárolt magának; régi ezerszázas rönót; 
és elneveztük Sárikának. A kocsi apa 
krémszínű, benzinszagú szerelme.

Hátul az ember úgy érzi magát, mintha 
tengeribeteg lenne; és keresi a vad vizet, 
de nincs. Az van, hogy apa sportosan 
vezet és erre roppant büszke.

Majdnem mindenkit 
megelőzünk. Lobog a kipufogó füstje.
Bent apa cigarettafüstje száll. Rosszullét 
környékez, mint óriás, hulló tollú madár.

A nya kü lönböző
piros, fehér vagy sárga pirulákat 
tesz a reggeli mellé, hogy ne köhögjek, 
ne fájjon a fejem, a májam, de én ezekben 
cseppet sem hiszek, ha fáj, akkor biztosan 
valamit hibáztam,

azt pedig ilyen-olyan pirulákkal 
senki sem hozza helyre. Inkább szemétbe 
dobnám őket, de az anyával szemben 
csúnya lenne, úgyhogy nagyokat 
nyelek és remélem,

nem köhögök és a fejem se fáj, 
de úgy szeretném elmondani, hogy 
gyógyszert csak akkor adjon, 
ha nagyon muszáj.

A m ikor m am a m egh alt,
szépen sütött a nap a monostori 
temetőben és a húgommal azon 
versenyeztünk: ki ér a domb 
aljába hamarabb.

A  ravatalozóban csukott 
koporsó állt, m ert anyu nem akarta, 
hogy szegény m am át koporsóban

lássuk. Pirulákat is hiába szedett, 
nem volt már hatásuk.

Az utolsó előtti napon láttam; 
a szeme nyitva volt, de ő nem 
látott engem. Ijedt volt, sápadt, 
és nagyon sovány, és nem tudtam: 
most mit kellene tennem.

Mi á lla n d ó a n  költözün k ,
a téren soha nincs egy igazi barátom; 
de iskolába is mindig más helyre járok, 
úgyhogy normális padtársat csak év vége 
fele találok, mikor már nyakunkon 
a nagyvakáció.

Nem értem, ez a sok helyváltoztatás 
mire jó. Hideg, sötét, túl kicsi a lakás; 
csomagolunk, van lista és megyünk, 
teljes a káosz, a felfordulás.

Legjobb, ha olvasok. Én vagyok gergő, 
old setterhend, robinzon vagy kőzett, 
és apa ideges, mert sosem érti meg: 
hogyan lehet már megint ugyanazt 
olvasni, százhuszadszor.

Ő akkor boldog, mikor költözünk, 
én pedig mikor ugyanabban 
a történetben mászkálhatok, akkor.

a
Úgy h a tároztam :
sosem megyek férjhez.
Szerintem  m indenki csak hazudik  
és eltitkolja, am it tényleg érez.

A  lényeg az, hogy megpróbáljon 
csendben, békében létezni az ember.
Nem értem, minek kell annyit ígérni, 
sokkal többre mennének egy csepp 
türelemmel.

Inkább m aradok egyedül, 
nem ordítok, nem leszek ideges.
Csak elég szomorú, mikor az 
egész házban a szuszogásomon 
kívül nincs semmi nesz.
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BÍRÓ ZSÓFIA

K rónika a posztm odern u tán i 
zivataros korokból (2.)
(folytatás előző számunkból)

A koldusokon meg a szerelmeseken lát
szott a leginkább, hogy már senki sem 
olvas. Egyik se adta el a haját meg a fo
gát, mielőtt elkezdett volna koldulni. A 
lányok úgy öltözködtek, hogy az inkább 
vetkó'zés volt, és egyre gyorsabban fektet
ték le őket, mert nem lehetett velük mi
ről beszélgetni, hiszen nem olvastak sem
mit. Az a kevés is, amit magukra vettek, 
egyre csúnyább ruha volt, hiszen nem ol
vastak, tehát nem tudhatták, hogy az a 
minimum, hogy rózsaszín ruhához nem 
veszünk föl zöld övét. Mivel nem ismer
ték a francia romantikus-realistákat, 
nem vágytak valaki más életét élni, a sa
játjukat legkevésbé. Senki életét se él
ték. A fiatalok nem voltak vidámak, olya
nok voltak, mint a mogorva vének, csak 
kevesebb volt rajtuk a ránc. Nem is gon
dolnánk, hogy A pármai kolostor híján az 
embereknek fogalmuk sincs, mi a hely
zet a szerelemmel. Ezért aztán a nők úgy 
döntöttek, hogy egyenlőek lesznek a férfi
akkal, ami alapvetően nem volt rossz öt
let, mert a dolgok odáig fajultak, hogy ek
korra a férfiak gondolkodás nélkül jogot 
formáltak a szanatóriumok összes nap
foltjára, a mindenkori kényelmesebbik 
párnára és egyáltalán mindegyik utol
só falat süteményre. Csak sajnos egy
szer, amikor egy pillanatra nem figyel
tek oda, mert kétfejű bárányka született 
Norfolkban, már nem egyenlők, hanem 
egyformák akartak lenni a fiúkkal. És si
került. Csakhogy egy agresszív, állandó
an kompenzáló, bankigazgató Richelieu- 
nél egy rosszabb van: ugyanez nőben. A 
lányok úgy viselkedtek, mint a fiúk, s 
úgy is öltözködtek: mintha háború lenne, 
és ők katonák volnának, épp csak nem a 
vállukon hordták a fegyverüket, hanem 
az iskolatáskájukban. Baseball-sapkát 
(mert így hívták, senki nem használta az 
igazi nevét: szarvaslövő sapka) meg ka
pucnit húztak mélyen a szemükbe, mint
ha csak rejtőzködnének vagy attól ta r
tanának, hogy veszély leselkedik rájuk. 
Mindegyiküknek be volt dugaszolva a fü
le fülhallgatóval, mintha zenét hallgat
nának, de ha az ember az arcukat néz
te, ami mindegyiknek egyformán elszánt 
és megvető volt, inkább az volt a való
színű, hogy azokon a fülhallgatókon ke
resztül közölték velük, hogy mi a teendő 
(„Hangosabbra! Még hangosabbra!”). A 
zenéket meg, amiket hallgattak, egy idő 
után nem emberek játszották, mert ami
kor megtudták, hogy mi lenne az elvárás, 
még a legnagyobb narkós is azt mondta 
rá, hogy na ezt nem, úgyhogy végül gé
pekkel csinálták a zenét. Aztán a gé
pek is föllázadtak, mert van annyi zaj, 
amennyit ők sem bírnak, de addigra 
az emberek már a kőolaji létezési szint

alatt voltak, úgyhogy bármit gond nélkül 
megcsináltak, amitől a gépek kiborultak.

Eszükbe se jutott a lányoknak úgy 
viselkedni, mint Didó királynő vagy 
akár csak mint Bovaryné, és erre na
gyon büszkék voltak. Ettől aztán a fiúk
nak teljesen elment a kedve az udvarlás
tól, amit akkor csajozásnak hívtak, olyan 
fejjel mászkáltak, mint egy plüssmaci, 
és nem tudták kinyitni a befőttesüvege- 
ket. Állítólag a hegyekben, de még a fo
lyó túlpartján sem voltak már olyan fér
fiak, akik fölkapaszkodnának egy mohos 
várfalon, szakadó esőben az imádottjuk- 
hoz, de még csak balzsamos nyári éjjelen 
sem. Nem vágytak arra, hogy lobogó haj
jal száguldjanak a prérin hűséges almás
deresükkel, amikor megérkezik a csorda, 
hogy leterítsék életük első bölényét, s ez
zel hivatalosan is férfivá váljanak. A nők 
se kívánkoztak az éjféli pagonyba uni- 
kornissal meg lápi lidérccel táncolni, sőt 
az ismeretlen, álarcos lovas után se só
várogtak, aki elragadná őket, s ők nem 
tiltakoznának, hiszen olyan régóta vár
nak és vágynak rá. Mindenki arra vá
gyott csak, hogy hagyják békén. Bár ra
dikálisan csökkent a halálos szerelmek

és a Werther, illetve a Szomorú vasárnap 
hatására elkövetett öngyilkosságok szá
ma, de boldogabb senki nem lett, sőt min
denki nagyon elégedetlen volt az életével. 
Elégedetlenségükben folyton tüntettek, 
de hogy pontosan miért vagy mi ellen, 
azt ők sem tudták megmondani. Amikor 
egyszer megkérdeztem tőlük, amint épp 
az utcánkban vonultak föl és kiabáltak, 
hogy mit szeretnének, rövid tétovázás 
után egyszerre többen is üvölteni kezd
tek: „Vallási vezetést! Közteherviselést! 
Vissza a királyt! Demokráciát! A

— HELIKON---------------------

Monoriné egy birka! Nemzeti őrsereget! 
Ropogós kiflit!”

Megszüntetők járták  az országot, ösz- 
szebarátkoztak az emberrel, megszeret
tették magukat, mert kedvesek voltak, 
intelligensek és nagyokat lehetett velük 
beszélgetni. Aztán kölcsönkérték az em
ber könyveit, és soha többé nem láttuk 
őket. A bizalom legfőbb jele lett a köny
vek kölcsönadása. Családok és régi ba
rátságok mentek tönkre egy Tagore- 
vagy Eliot-kötet miatt. Ugyanis senki 
nem tudhatta még a hozzá legközelebb 
állókról sem, hogy nem Megszüntető-e. S 
ha nem az, hanem tényleg csak el akar
ja olvasni a könyvet, akkor vajon vissza
adja-e. Barátságok mércéje lett a kérdés: 
nincs meg neked véletlenül a...? Az pedig, 
ha valaki tiltott könyvet kapott ajándék
ba, fölért egy vérszerződéssel. A feketepi
acon iszonyúan fölment a jó könyvek ára. 
Az egyik kiadót megfenyegették, hogy ki
csinálják, ha ki meri adni újból a Piszkos 
Fredet, amit éppen aranyárban mértek a 
nepperek. A dolgok elfajultak. Egyre-más- 
ra kapták el az embereket Megszüntetők 
a metrón meg a villamoson, elvették tő
lük a könyvet, amit olvastak. De azzal 
nem számoltak, hogy még mindig van
nak néhányan, akik ragaszkodnak ah
hoz, hogy jó könyveket olvashassanak, és 
nem hagyják magukat. Úgyhogy megje
lent a KényszerkönyvKommandó, és ők 
is elvették az emberektől a könyvet, ha 
nem könyvnek, hanem pönyvnek tartot
ták, ami boldogabb korokban nem jelen
hetett volna meg, és adtak helyette vala
mi mást, amit épületesebbnek gondoltak. 
Sokakat vertek meg akkoriban. Aztán 
megtörtént az első gyilkosság, A tenger 
csendjéért. Nem tudni, Megszüntető volt- 
e, aki váratlan ellenállásba ütközött, vagy 
egy magányos könyvkalóz, akinek ennyi
re kellett, mert az övét elvették tőle.

Ekkor volt az is, hogy Monsieur 
Maurice egymás után két olyan spanyol 
könyvet is olvasott, ami olyan rossz volt, 
hogy Monsieur Maurice visszamenőleg 
is elkezdett kételkedni a spanyol szer
zők szavahihetőségében. Mindezen ese
mény hatására lett Monsieur Maurice 
Monsieur Maurice, mert eddig csak Kis 
Móric volt, de most úgy érezte, hogy a vi
lág eljutott arra a szintre, amikor még rá 
is szüksége van. Szóval olyasmik történ
tek, amik még a filmekben se, mert olyat 
még a Mel Gibson se mer.

Mi csak jó könyveket szerettünk vol
na olvasni. Olyanokat, amilyenek ed
dig voltak. Mert bármi is történt, eddig 
mindig voltak olyan könyvek, amelyek 
válaszoltak a föl nem tett kérdések
re (ezeket a kérdéseket a válaszból kel
lett visszakövetkeztetni). Eddig soha 
nem volt olyan, hogy ne született vol
na meg az a könyv. És ha eddig min
dig volt, akkor most is kell lennie. Mert 
a Megszüntetők egy idő után nem tit
kolóztak, bejártak a boltba, hogy el
vigyék, ami szerintük káros nekünk. 
Mindenféle keresztkérdéseket tettek föl 
Monsieur Maurice-nak, aki azt mondta 
» » >  fo ly ta tá s  a  6. o lda lon
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» » >  fo ly ta tá s  a z  5. o lda lró l 
nekik a szemüvege mögül, hogy „Nem 
muszáj beszélgetnünk.” Erre elmen
tek, de másnap vérbe fagyva találtuk 
az öreget, és hiányzott a boltból a leg
nagyobb kincse, a négykötetes, piros 
bó'rkötéses Baskircsev Mária emlékira
tai, mellette meg egy cetli volt, amire 
azt írta, hogy „Egy gyöngédebb kort kí
vánok nektek”. Akkor úgy döntöttünk, 
hogy mindegy, hogy Megszüntető' volt-e, 
a KényszerkönyvKommandó vagy egy 
magányos könyvkalóz, aki nem tűrhet
te, hogy megfosszák ó't a könyveitől, és 
elindult visszaszerezni őket, meg kell 
keresnünk azt a regényt, ami válaszol a 
mi föl nem te tt kérdéseinkre, különben 
valami rettenetes dolog fog történni.

Nekiláttunk elolvasni minden könyvet 
a nyelvünkön, amit a Nyugtalan körül
mények óta kiadtak. Ez volt az a könyv, 
ami utoljára jelent meg több példányban, 
mint ahányan vagyunk az országban, 
mert mindenki akart beló'le egyet. Azért 
volt beló'le több, mint mi, mert az újszü
lötteknek az összes rokon ezt ajándékoz
ta világrajövetelük alkalmából, úgyhogy 
nekik rögtön tíz-tizenkét példányuk is 
volt, pedig még nem is tudtak olvasni. 
Amikor pedig egy külföldi meg akarta 
filmesíteni, hát akkor nem csak az író, 
hanem az egész ország ellenállt, mert 
ebből úgysem lehet olyan filmet csinál
ni, amilyet kéne. De hát ez nagyon régen 
volt. És azóta nem volt ilyen könyv. A 
mi nyelvünkön biztosan. Mindenesetre 
egyikőnk sem találkozott vele. Állítólag 
más országokban nem így van. Eleinte 
kerestük külföldön is azt a könyvet, ta 
láltunk is négyet franciául, kettőt-ket
tőt angolul meg németül, hármat spa
nyolul, egyet még olaszul meg oroszul is, 
de hát mit kezdjünk ezeknek a szeren
csés népeknek a nyelvén írt könyvekkel? 
Nekünk a mi országunk nyelvén van rá 
szükségünk.

Összeszedtük, hogy mi alapján lehet 
azt a könyvet fölismerni:

1. Nincsenek benne fölösleges monda
tok.

2. Se öncélú tájleírások, melyeknek 
igazából semmi köze a történethez, csak 
a megszokás írta őket oda.

3. Vakmerőén nélkülözi a jó bemon
dásokat, melyek az olvasót akarják le
nyűgözni. (Ezen sokat vitatkoztunk, 
hogy mi a különbség a bonmot és az an- 
tikos mélységű, szellemes meglátás kö
zött. Végül arra jutottunk, hogy az előb
bi direkt le akar nyűgözni, a másik meg 
mellékesen, mert nem az a célja, hanem 
hogy rendet rakjon egy poros és sötét sa
rokban.)

4. Nem tetszeleg posztmodern trük
kökkel.

5. Egyszerre több példányt is vesz be
ló'le az ember, a barátainak is.

6. A kabátzsebünkben tudjuk horda
ni.

7. Nem csak azért, mert elfér, hanem 
mert biztonságban érezzük magunkat 
tőle.

Eleinte sokan voltunk, akik kerestük, 
de aztán egyre többen hullottak ki, mert 
amíg egész nap kerestek és olvastak, a 
rossz és nem jó könyvek alattomosan 
megrontották őket, s amint misztikus
transzcendens kalandozásról olvastak, 
melynek végén a hős megvilágosodik 
s elnyeri személyre szabott üdvösségét 
még itt a Földön, önpusztító lángelmé
ről, aki a konvenciók és lángoló szenve
délye áldozata lesz, tetszőleges önkény
uralmi rendszerek által megnyomorított 
gyermeki lélekró'l, hűséges háziállatok
ról, akik több száz kilométert tesznek 
meg meglepett, vakációzó gazdáikhoz, 
rögtön úgy érezték, hogy megtalálták. 
Pedig csak pönyvek voltak.

Monsieur Maurice igazságtalannak 
érezte, hogy az irodalom csak azokat az 
állatokat laudálja, akik hazataláltak; 
azokról a milliókról bezzeg senki nem ír, 
akik eltévedtek vagy nem volt elég mer- 
szük elindulni vagy ki nem állhatták az 
útitársaikat, s az örökös konfliktus fel
őrölte a nagy útra szánt energiáikat. 
Ezért írt egy könyvet Akik sosem ér
nek haza címmel, amely egy ékszertek

nősről, egy foxterrier-tacskó keverékről 
(ezekben a könyvekben mindig fajtisz
ta állatok szerepeltek, mintha a hűség 
a tiszta vérűek kiváltsága lenne) és egy 
aranyhörcsögről szólt, akik eleget olvas
tak ahhoz, hogy tudják, mi a teendő, ha 
a gazdáik nyaralni mennek. Csakhogy 
már a kertkapuban összevesznek azon, 
hogy merre is kell indulni, az ékszertek
nős megsértődik és levonul a tengerpart
ra pihenni, a többiek pedig meghalnak. 
De sajnos az történt vele, ami azokban 
az időkben nagyon sok könyvvel: az em
berek nem azt olvasták, ami benne volt, 
hanem amit ki akartak olvasni beló'
le, úgyhogy a könnyekig meg voltak ha
tódva a történettől, és egy cég rajzfilmet 
akart forgatni beló'le. Monsieur Maurice 
ekkor életében másodszorra is nevet vál
toztatott. Következő regénye, amely egy 
kisfiúról és egy öregemberről szólt, akik

vallási-politikai-társadalmi különböző
ségük és egymásrautaltságuk ellené
re sem kötnek örök barátságot, hanem a 
fölcseperedő ifjú csúnya, fájdalmas, ám 
sok szempontból igazságos haláláig gyű
lölik egymást, már új nevén jelent meg. 
Ebből musicalt csináltak, és csak a vé
gét változtatták happy endre.

Ettől kezdve Monsieur Maurice 
nem írt több könyvet, egyik nevén se. 
Egészen pontosan nemírt. Mindig elme
sélte nekem, milyen az a könyv, amit ép
pen nemír meg. Egyfelől mert most már 
kizárólag arra a könyvre van szükség, a 
többivel meg nincs értelme bohóckodni, 
másfelől meg ezeknek? Rengeteg köny
vet nemírt meg, melyekre nagyon büsz
ke volt. Nemírt meg például egy valószí
nűtlenség-számítási feladatgyűjteményt, 
amiben ilyen feladatok lettek volna: 
„Bizonyítsa be, hogy a párzáskor túlvi- 
lági lények vagy élve nyúzott kisgyere
kek hangját hallató macskák valóban a 
nász hangjait hallatják, és nem mégis 
csak túlvilági lények vagy élve nyúzott 
kisgyerekek hangjáról van szó, aminek 
valójában tűnnek?” Meg olyanok, hogy 
„A ragadozók közül mért csak az orosz
lánok farka végén van bojt? Van-e en
nek a bojtnak köze a sapkánkon találha
tó bojthoz? (Kiegészítés 1.: a gepárdén, 
a tigrisén, a párducén, a pumáén nincs. 
Senki másén nincs, csak az oroszlánén. 
Maradt még egy kis sörény, amit csak 
ide tudtak rakni? De vajon az elefánt, a 
bivaly, a zebra, a gnú és egyéb bojtban 
végződő állatok bojtjai is az oroszlán sö
rényéből valók, vagy egészen más ere
detűek? Kiegészítés 2.: tulajdonképpen 
a tigrisek farka végén is lehetne bojt, 
hacsak egy kicsike is. Sörényük ugyan 
nincs, van viszont pofaszakálluk, ami
ből egy kicsit átcsoportosítva képezhet
nének bojtot. Csakhogy ez a pofasza
káll fehér, és a sárga-fekete csíkos tigris 
a farka végén egy fehér bojttal úgy néz
ne ki, mint egy idióta. Úgyhogy inkább 
mégsem.) Továbbá mi célt szolgál a sap
kánk tetején található pompom (nem 
bojt, hanem pompom, a bojtot már meg
beszéltük az előbb)?”

A válaszok meg ilyenek lettek volna:
„Amit biztosan tudunk a világról:
-  az álmok nem hazudnak,
-  a mosónők korán halnak,
-  a Green Peace-esek korán kelnek. 

Semmi másban nem lehetünk biztosak.”
Meg ilyenek: „A kihalt fajok Isten 

megsokszorozódott szíve, Jézusként új
ra meghalnak az emberért, aki újra és 
újra megöli őket. A mauritiusi dodó és a 
kínai folyami delfin ugyanaz a megvál
tó. Ez persze nem jelenti azt, hogy Jézus 
kínai folyami delfin lett volna, még ke
vésbé mauritiusi dodó, noha az ellen
kezője -  jelesül, hogy a kínai édesví
zi delfin és a mauritiusi dodó Jézus volt 
— igaz. A kínai folyami delfin mosolyog
va ment a halálba. Az utolsó általunk is
mert és egyben halott példányról készült 
fotón jól látható, ahogy szája mosolyra 
húzódik, fekete gombszeme pedig olyan 
kerek, mint a rajzfilmfiguráké. Nincs
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harag! Laudetur! A Green Peace egy 
marhaság!”

Ekkoriban történt, hogy Monsieur 
Maurice azt mondta, úgy szeret engem, 
mint a Bambini di Prágában a patikus a 
lányát, akinek igazából nem is volt gye
reke, de ha lett volna egy lánya, és az a 
lány ne adj’ isten tífuszt kapott volna, 
és az orvosok nem tudták volna meggyó
gyítani, és meghalt volna, akkor a pati
kus megesküdött, hogy biztosan megöl
né magát. Úgyhogy ha meglátja, hogy én 
akárcsak egyszer is fekete garbóban, eg
zisztencialista napszemüvegben, artiszti- 
kusan zilált frizurával kinyilatkoztatok a 
többi értelmiséginek, akkor kötelességé
nek fogja tartani, hogy megöljön. És meg
esketett, hogy inkább leszek boldog halőr, 
minthogy ezek közé tartozzak.

Az elején igyekeztünk megvenni a 
könyveket, de aztán többen föllázad
tak, hogy ők ilyen ganyéra nem adnak 
ki pénzt. Meg aztán az összesét tényleg 
nem tudtuk volna megvenni. Úgyhogy 
elkezdtük lopni ó'ket. Eleinte csak egyet - 
egyet, de az nagyon stresszes volt, úgy
hogy zárás után hoztuk el a könyveket 
a könyvesboltokból, hajnalban meg vit
tük vissza. Végül célszerűbbnek láttuk 
beköltözni egy-egy könyvesboltba vagy 
könyvtárba. Erre csak különösen vékony 
-  hogy elférjenek a polcok alatt -  és kis
igényű emberek voltak alkalmasak. A 
többiek meg ellátták ó'ket szendviccsel 
meg zseblámpával. így nem kellett foly
ton hosszabbítanunk a könyvek kölcsön
zési idejét. Már amelyikét. Néhányan 
ugyanis kiváltak közülünk -  ők lettek 
később a KényszerkönyvKommandósok 
-, és úgy döntöttek, nem tűrik tovább, 
hogy hülyeségekkel tömjék az embe
rek fejét, és a különösen bárgyú könyve
ket elégették. De szerintünk meg éppen 
az volt a lényeg, hogy semmilyen köny
vet nem égetünk el. Pláne most. Még 
akkor se, ha nem könyv, hanem pönyv. 
Csakhogy az volt a gond, hogy nagyon ne
héz volt eldönteni, mi számít könyvnek és 
mi pönyvnek. A KényszerkönyvKommandón 
belül úgy tartották, hogy a jó könyv elmé
lyült, komoly, szomorú, hiszen a létezés 
miértjének fölfoghatatlanságával fog
lalkozik. Ok voltak az ortodoxok. Egész 
nap el tudtak vitatkozni A rózsa nevé
ből Arisztotelész Poétikájának elveszett, 
második részén, amiben a nevetésről ír. 
Arisztophanészt például komolytalannak 
tartották. Kérdeztük tőlük, hogy azon se 
röhögnek, amikor Szophoklésznál Elektra 
azt mondja, hogy „Jaj!”, mire a Kar: 
„Csak ne túl nagy szavakat”? Mondták, 
hogy nem.

A dolgunkat nem könnyítette meg a 
rengeteg fiatal író, akikre vadásztak a 
kiadók, hogy fölkarolhassák őket. A fi
atal írók meg ettől vérszemet kaptak, 
és 23-24 éves korukra már mindegyik
nek volt legalább két kötete. Megjelent 
egy új kategória: a fiatal, első kötetes 
író. Ami akár jó is lehetett volna, csak
hogy ezeknek a fiatal íróknak a nagy 
része nem írt, hanem gépelt. Márpedig 
Monsieur Maurice szerint a szorgalmas,

magát kényeztető grafománia még nem 
szépirodalom. És az, hogy valaki fiatal 
író, még nem jogosítja föl arra, hogy első 
kötete legyen, mert elnézve a teljesítmé
nyüket, nyugodtan várhatnának a har
madik-negyedik kötetükig. Aztán me
sélt egy írókörről, amelyik egy háborút 
követően a hatalomra kerülő uralkodó 
miatt úgy döntött, nem hajlandó kiszol
gálni az igényeit, s megtagadta a pub
likálást, amit a hatalom akceptált: így 
lettek ezek az írók raktárosok a hőerő
műben, rakodómunkások, libapászto
rok, kéményseprők, fiatal halottak, kor
rektorok a vasúti magazinnál, vagy ami 
még rosszabb, általános iskolai taná
rok vidéken. A biztonság kedvéért évti
zedekkel a problémás uralkodó halála 
után se jelenhettek meg könyveik, volt, 
akinek majdnem harminc évet kellett 
várnia, hogy megjelenhessen az első ver
seskötete -  de szerintem ezt Monsieur 
Maurice csak kitalálta, hogy motiváljon 
minket. A mi fiatal íróink csak a rend
szer sakkfigurái voltak, akiknek azt a 
töménytelen olvashatatlan könyvet elő 
kellett állítania, amiktől még a szenve
délyes olvasók is inkább kimennek havat 
lapátolni. A szerkesztőségek, a kiadók, a 
lektorok meg a többiek, akiknek felelős
ségük volt, elfeledkeztek róla, hogy bi
zonyos időkben a fontos könyvek nem, 
vagy csak nagyon nehezen jelenhettek 
meg. Márpedig mi most bizonyos idő
ket élünk. A fenének se lett volna kedve 
a mi íróink könyveit kézzel másolni és 
titokban terjeszteni, vállalva a börtönt 
meg a kínzásokat, ha úgy adódott vol
na. Szóval úgy tűnt, kifejezetten rosszat 
te tt az irodalmi életünknek, hogy egyet
len költőnk vagy írónk se lett tüdőbeteg 
a megpróbáltatásoktól, de még csak bör
tönbe se került azért, amit írt. Végső el
keseredésünkben föladtunk egy hirde

tést az újságban: „Börtönviselt és/vagy 
tüdőbeteg írók-költők jelentkezését vár
juk igazmondás, esetleges korai halált 
követő népszerűség céljából. Jelentkezés 
a kiadóban, jelige: Eljövetel”. De senki 
nem jelentkezett.

A KényszerkönyvKommandósok ké
sőbb már nem elégedtek meg azzal, hogy 
betörtek a könyvesboltokba, hanem la
kásokat is föltörtek, elvitték azokat a 
könyveket, amelyeket károsnak ítéltek,

és föltöltötték a polcokat színvonalas vi
lágirodalommal. Aztán finomítottak a 
módszeren: minden lakásba kétszer tör
tek be. Először azért, hogy fölmérjék a 
terepet, milyen mentalitású emberek 
lakják, hogy aztán a második alkalom
mal a személyiségükhöz illő könyvekre 
cserélhessék le azokat, amik szerintük 
nem olvasásra valóak. Nagyon profi szer
vezetük volt, számtalan titkos raktárral 
az ország egész területén. Külön embe
reik voltak, akik arra specializálódtak, 
hogy kitalálják, milyen könyvre lenne 
szüksége a célszemélynek. Titokban il
legális könyvkiadót létesítettek, és kiad
ták azt, amit a Megszüntetők eltüntet
tek. Éjjelenként belopták őket az egyre 
hígabb könyvtárakba és könyvesboltok
ba. Amikből egyre kevesebb volt, mert 
még a legelhivatottabb olvasók is, akik 
szenvedélyességükben könyvterjesztés
re adták a fejüket, arra jutottak, hogy 
1. ebből nem lehet megélni, 2. annyi, de 
annyi izgalmas dolgot kínál nekünk ez 
a világ a könyveken kívül. Mi lenne hát, 
ha összekapcsolnánk a kellemest a kel
lemessel, s nyitnánk egy Könyv- és ál- 
lateledelboltot? Vagy egy Könyvesbolt 
és masszázsszalont? Aztán pedig a kel
lemest a hasznossal, s üzemeltethet
nénk egy Könyv- és italboltot. Ahonnét 
már csak egy lépés volt az Ital- és köny
vesbolt. Amiről észrevétlenül kopott le a 
„könyves”.

Az emberek teljesen összezavarod
tak, mert nem tudták, ki veszi el tő
lük a könyveiket: a Megszüntetők 
vagy a KényszerkönyvKommandó. A 
Megszüntetők egy idő után nem ba
rátkoztak, hanem egyszerűen kivet
ték az ember kezéből, ami indexen volt, 
és még jól orrba is vágták vele, hogy ért
sen a szóból. Az emberek meg egészen 
hozzászoktak, hogy egyik nap még van
nak könyveik, másik nap meg nincse
nek. Aztán másnap megint vannak, de 
egészen mások, mint régen. Aztán rá
következő nap megint nincsenek, mert 
a Megszüntetők kifejlesztettek egy új- 
könyvillát-detektort, amely négycentis 
biztonsággal be tudott mérni akár egyet
len frissen nyomott könyvet is. Erre a 
KényszerkönyvKommandó speciális fe
dőillatokkal látta el a könyveit: bodzabo
kor-, füstölt szalonna-, tengerpart-, esőil
lat, meg ilyesmik. De sajnos sokan a még 
olvasók közül kegyeleti okokra hivatkoz
va visszautasították, hogy téli éjszaka
vagy frissen sült kenyér illatú könyvet 
kelljen olvasniuk. Ráadásul a macskák is 
a Megszüntetők kezére kezdtek játszani. 
Ahogy kinyitott az ember egy könyvet, 
jöttek és ráfeküdtek a szép, fehér lapok
ra, s hogy az embernek ne legyen szí
ve elzavarni őket, dorombolni kezdtek. A 
Megszüntetők kifejlesztették az onbook- 
dorombolás-detektort. Szokványossá 
váltak a betörések. Sokan egy idő után 
nem zárták a lakásuk ajtaját, mert mi
nek hetente négyszer új zárat szereltetni. 
Minden szülő azt akarta, hogy a gyerek 
lakatos meg üveges legyen.

(folytatás következő számunkban)
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VARG A L Á SZ L Ó  

S a n s z
Minek ragozni így az életet?
Rozsdás edényben áll meg az idő, 
(Szívembe valaki virágot ültetett, 
Könnyével öntözi, várja, míg kinő.)

Menekülnék, de tényleg nincs mitől, 
Kimerült harc egy üres várromért, 
Szentjánosbogár fénye az erőm,
Széttép a szél, csak hajtok pár lomért.

Az örök estre örök éj jön el,
Szemközt a földre sárga nap zuhan. 
Most maradnék, de tényleg menni kell, 
Térkép a kéz, s a szürke vér: higany.

X a n a x

Hasíts belőlem súlyos vitorlákat, 
Legyen, mi hajódat előre tépi,
Az vagyok, ki a mattot visszalépi, 
Lágy ívű penge, hűs tavasz.

Halálodat majd felfestem egy kőre, 
Halálodat majd más is újrahalja, 
Jobb keze lant, és izzó kés a balja, 
Isten ma szomjas, véred könnyű bor.

Szemhéj vagyok az ördög bal szemére, 
Mert ő sosem alszik (csak ha akarom), 
Jobb kezem lant, és kés a bal karom, 
Agyő, világ, ha zenélni kezdek.

H á t e l f é r
Hát elfér ablakunkban, 
Mi nem fér el szemedben, 
lábtörlőnyi tenger, 
színes porszemhalak, 
te csak ülj nyugodtan 
itt a dögmelegben, 
míg összetolom kissé 
a díszletfalat.

Hát elfér ablakunkban, 
hát, ugye mégis, 
jobb ma egy túzok, 
mint holnap hét halál, 
összegöngyölítve 
hát itt van az ég is, 
megremeg az isten, 
faszeszt inhalál.

Hát elfér, igen, el hát, 
most mélyebbre kell mennem, 
hol sunyi kis árnyak 
isznak meleg lóvért, 
kilincshez kötözöm 
ezt az érzést bennem, 
hátrafeszülök, 
és behívom a hóhért.

F a k é p l e t
minden előzmény nélkül hagylak el 
lovak jönnek ott, vagy az alkonyt

hidegzuhany és meleg vér 
hánynom kéne, de visszatartom

átúszni csendben parttól mentőövig 
ne csinálj magadról faragott képletet 
minden elalvás egy kis halál 
reggel csőrében hoz vissza egy madár 
tubusból adagolok egynapi életet

csont vagyok a húsmagadban 
leheletfinom óralánc, melyen 
időd árbóctalan hajója függ 
egy törpe papagáj a kapitányi hídon 
északnak fordul és szalutál 
láthatatlan lényegi (eljvonatkoztatások 
de szép halottak leszünk!

H e l y z e t k é p
Leheletfinom, zsilettpenge-vékony, 
hímzett zsebkendőnyi minimáltavasz, 
átlátszó szirmú láthatatlan virág 
egy kivágatlan gomblyukban, 
egy meg nem varrt kabáton, 
amit egy meg nem született, s így nem-személy 
hanyagul nem gombol be, 
nem-gombokkal...

na, így érzem most magam.

C s e r é p t a v a s z
Szalagon kitolt estfénymásolat 
hiperkábulat az ágyon 
lábnyomnyi stabil pontra vágyom 
falnyi acél képkeretre 
mi összetartja széthulló világom

ma nem röpítesz -  szemét angyal 
megoperál a vágy -  ma élek 
egy rész test, és két rész lélek 
kiáltanék, de mi hasznai 
rajzolt felhők és műhalál 
szeretkező szobrok az ágyon 
(nézek a bronzgyepen az ég viaszra)

egy vázában élünk: cseréptavasz 
kicsit máshol vagyok: még mélyen 
fejreállítom a világot 
és kizuhanok a kéményen
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KIRÁLY FARKAS
Józsika, a pénz meg az időhurok
Boldog szülinapot! — monda Tsa, csak 

úgy, saját magának. Már kora reggel, 
hogy jó legyen a napja. Mert az ember 
napját bizony könnyen el lehet ám csesz
ni, még a születésnapját is, ha nem ve
szi senki észre, hogy milyen fontos évfor
dulóhoz érkezett az illető. Tsa pedig nem 
szerette az elcseszett napokat, amúgy is 
éppen elég ilyenben volt része, rendszere
sen, mindig is -  bár ezt nem tudta tel
jes bizonyossággal állítani, mivel életé
nek egyes részeire nem emlékezett vissza 
egészen pontosan. Ilyenek voltak a cse
csemő'-, illetve gyermekévei. Kisgyerek 
korából egészen kellemes emlékeket őr
zött. De azt is tudta, hogy az emberi me
mória szelektív, és némely időszakokból 
csak a kellemes emlékeket engedi vissza
hívni -  to recall -, a kellemetleneket pe
dig elássa a tudattalanban (id).

Kinéz az ablakon. Mennyire kedves 
neki a látvány. Jobbra a marhatelep, fol
tos jószágok csámborognak ide-oda, vár
ják, hogy valaki foglalkozzon velük, hogy 
valaki végre rendesen ellássa őket. 0, 
ha az övé volna a telep -  rögtön eladná. 
Szemben az omladozó vár, vagy inkább 
a magát még némileg tartó várrom -  na 
azt is el lehetne adni jó pénzért. Balra 
a szeméttelep — azt már megvette vala
ki; hallotta, hogy lakóparkot építenek 
a tetejébe, muris lesz, amikor az új la
kók egy ásónyomnyira gumiabroncsokra 
vagy régi sörösdobozokra lelnek kertcsi- 
nálás közben. De legalább messze van ez 
a hely a várostól, s amíg a kis házikó áll, 
addig őt onnan ki nem ebrudalhatják -  
az a bizonyos royal flush mégiscsak egy 
royal flush volt.

Boldog szülinapot! Hogy a napja ne le
gyen elcseszve, a születésnapján minden 
évben szabadnapot kért ki már jó ideje
-  mindig meg is kapta. Lehet, hogy már 
csak azért is, mert egyszerűen odaállt a 
főnöke elé, és azt mondta: Vazze, főnök, 
holnap van a szülinapom, be szeretnék jól 
rúgni és elfelejteni a melót. Ez volt az ő 
filozófiája: egyenesen beszélni. És ez ha
tásos volt. A siker abszolútumát némileg 
kétségbe vonja az a tény, hogy tulajdon
képpen saját maga volt a főnöke, s ez né
mi -  egyesek szerint meg nem érdemelt
-  előnyben részesítette. De hát ő mások
nak is szabadnapot adott, ha kérték: -  
Jól van, menj és szívd le magad, de aztán 
holnapután serény legyél ám! Megtette 
ezt annak ellenére, hogy igazából egyet
len beosztottja sem volt. Ellenben a ha
verjainak főnökeit hihetetlen pofátlan
sággal volt képes felhívni, és kikérni az 
aktuális ünnepeltet egy napra a melóból. 
Mi több, olyan is előfordult, hogy az illető 
cimbora tényleg szabit kapott. Talán há
romszor is megtörtént öt év alatt.

Szülinapi szabadnapon Tsa összead és 
kivon, azt szokta mondani: számot vet. 
Tudni kell, hogy éppen hol ta rt az em

ber, ismernie kell a pozícióját, SWOT 
analízist kell végezni ilyen jelentős év
fordulón -  magyarázta a komáknak ked
venc kocsmájában, a Fattyúban. Már 
csak azért is, mert a cimborák közt min
dig akadt valaki, akinek lövése nem volt 
a SWOT-ról, és így egy szép előszülina- 
pi műsor keretében csillogtathatta meg 
-  meglehetősen hézagos -  menedzsment- 
és marketingtudását. És -  eltekintve az 
egyszeri esettől, amikor egy bicepsszel 
gondolkodó és fejjel ütő ismeretlen jól 
helybenhagyta -  ez mindig bevált, a ha
verok intellektusát harsányan méltatva 
és dicsérve engedték el a kocsmából, elő
re is boldog születésnapot és még sok-sok 
egészségben és boldogságban eltöltendő 
évet kívánva neki. (Később persze meg
tárgyalták, hogy mekkora balfasz is ez a 
fickó -  de hát létezik-e valaki ezen a föld
kerekségen, akit nem csúfolnak ki a háta 
mögött? Nem, ilyen nincs.)

Boldog szülinapot! -  monda Tsa, csak 
úgy, saját magának. Már kora reggel, 
hogy jó legyen a napja. Úgy tett, mint 
aki lerúgja magáról a paplant -  Tsa szü-

linapja júliusban volt, amikor ezen az ég
övön épeszű ember takaró nélkül tesz 
mindent az ágyban -, kiviharzott a kony
hába (a sebesség persze relatív, mint azt 
mondani szokta), és hozzálátott egy igen 
erős kávé elfogyasztásához. Különösen 
gyakorlatias emberként reggelente egy 
evőkanál neszkávét bekapott, és azt egy 
pohár vízzel, jobb napokon -  mint a szü- 
linapján -  egy pohár rummal átsegítette 
a torkán, és már meg is volt a kávézással. 
Után pedig rögvest nekilátott az évérté
kelő elemzés elkészítésének. Elsőként a 
helyzetet vázolta fel.

„A kölcsönadókról tudjuk, hogy vannak 
amatőrök és profik közöttük. Nagyon sok 
amatőr, és valamivel kevesebb profi. Arra 
már kevesebben gondolnak, hogy vannak 
profi kölcsönkérők. Nem feltűnően sokan. 
És nem egy összetartó céh az övéké -  nem 
is lehetne, hiszen a profi kölcsönkérő min
denkitől kölcsönkér, viszont nem ad: en
nél fogva nem nagyon van értelme az ösz- 
szeröffenéseknek a szakmában.”

Tsa tudatában már kicsi korától moz
gott valami kölcsönkérési vágy. Kamasz 
korában kezdte hasznosítani, amikor 
kölcsönkért pénzt valakitől, aztán rábe
szélte valami társasjátékra (kártyára, 
biliárdra). Amelyet persze megnyert -  
na nem nagyon, csak épp a kölcsön ösz- 
szegénél kicsivel többre. Mert ugye, ha 
mindent elnyer a madártól, akkor leg
közelebb az már nem fog játszani vele. S 
mivel annyit nyerni nem nagyon lehetett 
az ő miliőjében, hogy egyszer majd arra 
alapozva vonuljon vissza, maradt inkább 
a rendszeres kis bevételek mellett.

Az idő teltével viszont adódtak más le
hetőségek is. Mindig emlékezni fog az el
ső üzletére. Már friss felnőtt volt, mikor 
egy este a Fattyú teraszán sörlangyosí- 
tás közben meghallotta: a Bárónak egész
ségügyi okokból hirtelen be kell zárnia 
betonkeverő-kölcsönző cégét, és szintén 
egészségügyi okokból hosszabb külföl
di útra kell kelnie, s egyúttal el kell ad
nia a keverőket. Hajlandó volt megsza
badulni tőlük ötöd áron. Tsa kölcsönkért 
két úgymond építési kisvállalkozó isme
rősétől, akikről tudta, hogy hamarosan 
szükségük lesz betonkeverőre, s a pénz
ből vett három keverőt. Egy hét múlva, 
mikor elkezdődött a szezon, felajánlott 
nekik a tartozás fejében egy-egy keverőt, 
mondván, úgysincs most pénze, nem tud
ja megadni a kölcsönt. A gépeket felszá
molták egy új szerkezet árának a felében. 
Tsa a harmadik keverőt bérbe adta a sze
zon végéig, majd pénzzé tette.

Boldog szülinapot! Tsa előtt a kockás 
papíron -  ez is miféle hülyeség, gondol
ta, hiszen nem kockák vannak rajta, ha
nem négyzetek, kockásra nem is lehetne 
írni -  egyre több egymás alatti sorban 
sorakoztak az egyre nagyobb összegek. 
Az oszlopnak címet nem adott; ha adott 
volna, ezt írhatta volna a számok fö
lé: Tartozások. Az újabb és újabb sorok 
mégsem hozzák közelebb a végső össze
adáshoz -  talán egy Guinness-rekorder 
kölcsönfelvevőt tisztelhet magában, gon
dolta; már ha valamilyen sajátos módon 
érdemes tisztelni az ilyet.

Eszébe jutott a fordulópont: az a nap, 
amelyen megjelentek a Fattyúban és ez
zel Tsa életében is a játékgépek. Hamar 
rájött arra, hogy a géppel kevésbé veszé
lyes játszani, mint az emberekkel, ráa
dásul a gép nem csal és némileg kiszá
mítható. Sőt bele is lehet rúgni-ütni, 
mert nem csap vissza (legfeljebb elrom
lik, akkor meg vissza lehet kérni a bele
tett pénzt; néha vissza is adják). Ezért 
Tsa minden este kölcsönkért és játszott. 
Mondhatni jól ment ez neki. Egyszer a 
gépeket karbantartó srác elmagyaráz
ta, hogy milyen arányban ad a gép nye
reményt, meg egyáltalán hogy működik 
a dolog. Tsa órákig figyelte a többieket, 
és akkor állt rá egy gépre, amikor biz
tos volt a nyereségben. Legtöbbször né
hány félórai munkája eredményeként 
a képernyő úszott a tömérdek cseresz
nyében, Tsa pedig az örömmámorban

t e b - M  A K ilometriK



HELIKON

(olyan is előfordult persze, hogy egy kis
sé aszinkronban volt: egyszer jött az 
öröm, a mámor csak néhány rum után 
érkezett). Ezek a gépek lettek a veszte. 
Egy idő' után vérszemet kapott, telhe
tetlenné vált. Szem elől tévesztette az 
alaptételt, miszerint a statisztika törvé
nyei csak gépi üzemmódban érvényesek
— amikor az ember elkezd önfejűsköd- 
ni, felborít minden szabályt. Volt persze 
még egy oka a folyamatos veszítésnek: a 
gépek üzemeltetői változtattak egy ki
csit a gépek beállításán -  pontosabban 
úgy állították be azokat, kissé (vagy in
kább nagyon) szabálytalanul, hogy alig 
lehessen nyerni velük.

Mire a több hónapos bódultságból fel
ocsúdott, Tsa hatalmas adósságot hal
mozott fel. Ekkor dolgozta ki zseniális 
(legalábbis szerinte) tervét. Először is, 
néhány évnyi szünet után, beállt dolgoz
ni. Ennek három előnye volt: pénzt kere
sett, kevesebb időt töltött a kocsmában, 
valamint ismerősei szívesebben -  tulaj
donképpen: kevésbé fogszívósan -  adtak 
kölcsön neki. Úgy tűnt egy darabig, hogy 
működik a rendszer, de valami még min
dig nem volt tökéletes. Mígnem egy napon 
ráébredt Tsa egy alapigazságra: amíg töb
bet költ, mint amennyit keres, nem tud ki
mászni a slamasztikából. Ismét ki kellett 
találnia valamit.

Boldog szülinapot! — monda Tsa. A 
SWOT-analízis a felsorolt és általa sű
rű  gondolatmenetbe foglalt előzmények 
miatt éppenséggel bármilyen lehetett 
az optimistán kívül. Szomorú következ
tetésre jutott: eddig volt, tovább nem le
het. Igen, ilyen volt az egész élete. Egy 
mondatban: ha egyedül volt a verseny
ben, akkor is mindig második lett. Ez 
tarthatatlan , gondolta. Ez tarthatatlan
-  ki is mondta. Sőt, egy ánégyes papírra 
le is írta: Józsi, ez tarthatatlan. Még job
ban felcukkolta magát: soha egy rendes, 
hangzatos névre sem tudott szert tenni. 
A félvilági-félalvilági világba (ezt szeb
ben nem tudta megfogalmazni) is úgy 
került be, és azóta is úgy ismeri min
denki, mint a nála majd’ tíz évvel idő
sebb, a rendőrség körein
kívül meglehetősen tisz
telt Pillangó Józsi tá r 
sa. Azaz Tsa. Merthogy ő 
volt a fiatalabb -  és pil
langókés nélküli -  Józsi.
Persze réges-rég ez né
mi immunitást kölcsön
zött neki a lakótelepi po
fozkodásokkal szemben, 
de az az idő rég lejárt, 
negyven felé az embert 
már nem nagyon tiszte
lik a betonrengetegek if
jú titánjai. Ahogy őket sem fogják majd, 
ha megérik az említett kort -  de ezt ők 
még nem tudják.

Meghúzhatta végül a papíron a vonalat. 
A fölötte tornyosuló számokat pontosan 
összeadta, majd ellenőrizte az eredményt, 
kétszer is. Csinos összegre rúgtak a tar

tozásai: annyi pénzből bent, a városban 
kétszobás lakást is vehetett volna. Éppen 
alaposan magába roskadt volna, mikor 
egyszerre hirtelen, frászt hozó Nokia Tune 
zavarja meg, s egyre hangosabban szemte- 
lenkedik bele az analízisbe.

-  Tessék?
-  Szevasz, itt Tuskó.
-  Isten éltessen!
-  Mi van?
-  Engem, te. Boldog szülinapot ne

kem.
-  A, ja, igen, járjál szarba’ bokáig. 

Figyu: a bémévés fiúk elindultak hozzád 
valami zsozsót behajtani. Van egy féló
rád, szerintem.

Mire jók a barátok. Hogy elcsesszék 
a szülinapot. Hogy közöljék: itt a végső 
cselekedet órája -  vagy perce vagy nap
ja, mindegy.

Boldog szülinapot! Tsa előkereste a 
szerkót. Tulajdonképpen szerette a kö
teleket, a sziklákat, a barlangokat pe
dig egyenesen imádta. Amatőr volt 
ugyan, de a fiúk mindig kitüntetett fi
gyelemmel kezelték — hát persze, mert 
ha a hegyekben valaki összetűzésbe ke
rült az őslakosokkal, hát ő, Tsa volt az, 
aki mindent lediplomatizált egy kis po
fázással, pálinkázással -  sőt, a barátai 
kedvéért még kártyán is hajlandó volt 
veszteni (de csak kivételesen, és nem so
kat). A beülőhevederrel, a kötéllel, spec- 
kó ereszkedő- és mászógéppel, valamint 
kellő mennyiségű karabinerrel felszerel
kezve felmászott a háztetőre. Pénztelen 
-  nem ritka -  időszakaiban kedvenc ma
gányos szórakozása az volt, ha a ké
ményhez kikötött kötélhez csatolva, egy 
zöld, gumírozott vegyivédelmi köpenyt 
Batman-szárnyként használva átenged
te magát a marhatelep felől esténként 
erősen fújó, tehénszar szagú szélnek. 
Megesett már, hogy egész órát töltött 
el mintegy papírsárkányként lebegve 
a ház -  és az alant fekvő táj -  fölött. A 
cuccal kiküzdötte magát a tetőre (gon
dolta: utoljára), a lehető legalaposabban 
rögzítette a kötelet a legalaposabban 
megkötött csomókkal (utoljára, gondol

ta), sosem gyakorolt gondossággal ma
gára öltötte a mell- és a beülő hevedert 
(gond. utolj.), felvette a VV-köpenyt (g. 
u.), rászerelte magát a kötélre, és átad
ta  magát a már erős, az előrejelzés sze
rint viharosnak ígérkező szélnek. A kö
tél szabványos, negyven plusz két méter 
hosszú volt. Lassan eresztette egyre to

vább és tovább magát a vastagodó szél
ben, távolabb a háztól, mint valaha. Az 
érzés rendkívüli volt, minél közelebb ke
rült a kötél szabad végéhez, annál több 
adrenalin került a vérébe. G. u. körülte
kintett a tájon, majd elővette a g. u. lebe
gésére magával hozott zsebkést. A ma
gasban szálldosva a bicska gombjának 
megnyomása és pengéjének kipattaná
sa egy abszolút forradalommal, egy vi
lágok közti kapu megnyitásával ért fel. 
A penge a kötél felé tartott. Egy erőtel
jes mozdulat, és a kiváló minőségű kötél 
a kiváló acél alatt kettéválik: a nagyob
bik része a kéményhez kötözve marad, a 
rövidebbik fele pedig elszáll a rászerelt, 
Tsa kódjelű Józsival egyetemben a vihar 
örvényeiben.

Tsa pörög a légben. Kissé szédül, de 
már korábban, a bicska és elvágás nélkü
li kvázirepülései során is tapasztalt ha
sonlót, ezért nem esik pánikba, inkább 
élvezni próbálja a g. u. napját, mi több, g. 
u. szülinapját.

Boldog szülinapot! -  mondja valaki, és 
a pörgésből a földdel párhuzamos repü
lésbe rángatja. A valaki egyúttal moso
lyog rá; úgy néz ki, mint egy távol-keleti 
rajzfilm óriásszemű tinédzserlánykája.

-  Ki vagy te? Mért nem hagysz békén?
-  kiáltja Tsa. A lány mosolyra vonja raj
zolt ajkait, és lefelé mutat. Veszettül ci
kázó fekete autó ugrik az úttestről a két
méteres árokba. A csomagtartó teteje 
felpattan, belőle baseballütők esnek ki. 
A kocsi gurul, kerék-tető-kerék-tető-ke- 
rék, majd megállapodik a tetején. Nem 
robban fel, mint a filmekben szokás lát
ni. Inkább fokozatosan, szinte kiszámít
hatóan terjed el rajta a tűz. A magasból 
nézve sokszorosan távolinak tűnik a sze
rencsétlenség.

-  Most már repülhetünk tovább -  szól 
a valaki.

-  Hooooovváááááá? -  hallja saját ki
nyúlt, kifeszített, elvégtelenített hang
ját Tsa.

Boldog szülinapot! Nagy kihívás elfúj
ni egyszerre négy gyertyát -  egyenként 

könnyebb lenne. Sikerül. 
Tobzódik az ajándékok
ban. Egyik nagybáty
ja például egyenesen egy 
százdollárost ad ajándék
ba neki, egyúttal elma
gyarázza röviden, hogy 
mi is a pénzzel a helyzet. 
Később, mikor már inkább 
egymásra figyelnek a fel
nőttek, valamelyik má
sik nagybátyja a sok közül 
kissé félrevonja, és javas

lattal áll elő: adja kölcsön neki egy hétre 
a száz dollárt, és visszakap majd százöt
venet. A kis Józsika teljesen felnőttesen
-  és eléggé hangosan -  ezt válaszolja az 
ajánlatra: -  Húzz el innen, köcsög! - , da
rabokra tépi a pénzt, majd visszafeled
kezik a boldog négyévesek állapotába.
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maradni vagy eltűnni 
de mindenáron.
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BALAZSK. ATTILA

[meglesz-e valaha Is]
meglesz-e valaha is, vagy csak meddő
hányók lejtőin integet

az értelmetlen, tarka gyom, s a papír
arcok között végül

nem ezt az embert akartam, 
de a mélyülő kékbe talán mégis

csak azt a néhány katicabogárnyi 
álmot kellene kijuttatni ahonnan

monstrumok figyelik ingaszerű életünk 
az émelygésig.

[status nascendi]
felhők
és lassulás a mozdulatlanságig: 

csend
lüktet az implózió előtti térben,

és egy akarat hőhullámai, 
míg a sötétedő kép előtt

egy szem -  tiszta és állati -  
telik fel a csordulásig, ahogy elveti

a menekülés lehetséges 
útvonalait -

[átjuthat-e bármi is]
átjuthat-e bármi is addig a tisztaságig 
ha már az ólommag

lassan áthatol,
kigombásodik a szövetek között,

és még csak ezután, 
a kataklizma előtti csendben

készülnek földbe csapódni a szervek 
kocsonyás meteorjai: bennük szerelmek

felgyűlt zamata 
és hihetetlen,

agyba visszazuhanó álmok.

[az a bennünk vagy velünk]
az a bennünk vagy velünk guggoló 
már betűzi a szervek

furcsa algoritmusát, s a délutánban 
hirtelen darazsakká robban az arc

és elfordulnak a lények, mert 
ki láthatná zsákként

föld felé dőlni az egyszeműt, 
vagy firtatná

a lomhán mozduló hús 
trajektóriáit?

[birtokolni a felejtés]
birtokolni a felejtés tudását, az eltűnés 
groteszk mutatványait, ahogy

a tagokból a mélykék elszivárog 
és csak sötétlik, sötétlik létünk árnyéka

az elhagyott kavicsokon, 
oktalan állatszemek gödrein.

a misztérium ritkuló 
magányában guggolni aztán konokul:

Triptichon, haldokló fölé
A.P. emlékére

fekete arcot ad,
hogy az elefántfűben vesztegelj,

belülről figyelni fog valami 
bizarr, kívülről

milyen lehet a nyár, 
felelj, vonul-e a levegő tömbje

foglyaival -
hát mi vár a kvaggák-

szaggatta köd mögött: 
egy nádas rajza?

halak? zsivaj? hol jár 
ki kék lánynak öltözött?

a part alatt, a part fölött 
isten kék lánynak öltözött,

a part fölött, a part alatt 
isten szemében vak halak,

a part fölötti meredélyen 
isten piroslik mint a szégyen,

a part alatti kéken ringó 
homályban isten tarka kígyó.
***
hadd találgassuk honnan 
kezdődik az ég,

a szárnyaknál nehezebb anyag, 
ha a fény

a roppant szűrőkön mégis átszivárog, 
minden, ami lesz még sötét,

minden, ami voltál
idegeinkbe akadva vesztegel gyengülő szálon:

hanyatt esve az irreális 
fényben elmúlni

készülsz -
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SZŐCS ISTVÁN 

K ö n y v j e l z ő

„A tiszta magyar nyelv kincseinek 
megőrzése és tanítása”

Egy átlag iskolázottságú olvasó hajla
mos azt hinni, hogy nincs kegyetlenebb 
dolog egy magyar nyelvtankönyv meg
írásánál, legfennebb -  az elolvasása. Az 
idei pesti könyvnapon felbukkant azon
ban egy könyv, amely a hátsó fedőlap
ján így ajánlja magát az olvasó figyel
mébe: A NYELVÉSZET, A NYELVTAN 
TANULÁSA GYÖNYÖRKÖDTETŐ 
IS LEHET! Molnár Zsolt és Molnárné 
Czeglédi Cecilia hosszú című könyvét la
pozgatva* az ember csakhamar felujjong: 
Tényleg! Sőt: valóban, csakugyan, igazán!

Azonban ez nem is szokásos nyelvtan
könyv, sőt nem is az, inkább nevezhetni 
nyelvtanító könyvnek, ismeretterjesztő
nek, leginkább; nyelvnépszerűsítő műnek. 
Semmi esetre sem sorolható ama régifaj
ta nyelvmesterek közé, amelyek az idegen 
tanuló számára ilyen példamondatok
kal igyekeztek kedvet ébreszteni nyelvta
nunk árnyalatos pontossága iránt: A mi 
malmaink kerekei forognak és az ő fiaiéi 
is. (Több birtokos, több birtok).

Marácz László, aki egyben a kötet 
szakmai szerkesztője, előszavában a kö
vetkezőket hangsúlyozza: „E könyv mér
földkőnek számít: az első olyan tankönyv, 
mely a magyar nyelv hang-, gyök- és kép
zőrendszeréből indul ki. Oktatási mód
szertanában is a magyar nyelv toldaléko- 
ló lényegére épít. Az itt felvázolt rendszer 
betekintést ad a magyar nyelv valódi sa
játosságaiba, legfőképp abba, hogyan kell 
a gyököket, a finom továbbképzéseket ok
tatni... Ez a munka gyakorlati szempont
ból óriási előrelépés”. A továbbiakban 
Marácz hivatkozik a kilencvenes évek
ben megjelent tanulmányaira, amelyek 
körül a vita felszínre hozta, hogy a ma
gyar akadémiai nyelvészet -  mint ahogy 
az iskolai nyelvoktatás sem -  a magyar 
nyelv gyökrendszeréről mint leglényege
sebb vonásairól nem vesz tudomást. Mint 
írja, nem is remélte volna, hogy kérdés- 
felvetésének milyen sikere lesz, ma már 
„nagyon sok elemzés jelenik meg a gyöke
rekről”. ..

A siker valóban meglepő, mert a ma
gyar nyelv gyökrendszerével nemcsak a 
kilencvenes évek közepe óta kezdtek újra 
foglalkozni, hanem már azelőtt is, azon
ban -  „nem lett foganatja”. (Mint ahogy 
a magyar mondattan és stilisztika okta
tásában általában mellőzik Karácsony 
Sándor Magyar észjárás c. művét.)

A „foglalkozás” a magamfajta délibábo
sok harmincadjára jutott. Nem a magam 
érdemeinek a meglobogtatására, hanem a 
kérdéskezelés tanulságaira való tekintet
tel hadd térjek erre ki pár sorban. Például 
nagyon hatottak rám Erdélyi József zse
niális költői etimológiái, s egy korszak
kal később Kiss Bélának is ilyen szem
léletű versei, de végül is egészen másfele 
kalandozva kerültem kapcsolatba a kér
dés lényegével. Egyetemista koromban
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nagy freudistaként foglalkoztatott az ér
zelmek ambivalenciája, kétértelműsége. 
Freudnál találkoztam C. Abel 120-130 
évvel ezelőtti bécsi szerző dolgozatával az 
ősszavak ellentétes jelentéseiről (Zweisinn 
der Urwörter). Azzal, hogy a nyelvfejlő
dés kezdeti korszakaiban a néhány alap
szó az ellentétét is jelentette! Ez magyar 
vonatkozásban is ismerős; mellékes je
lenségként való említésével találkozni pl. 
Balassa Józsefnél, talán Bárczynál is: hó
hő, havas-heves, vagy áld = átkoz; ez utób
bi mai napig működik ilyen irányban, pél
dául: „az Isten áldjon meg a jóságodért”, 
ellenben „az Isten áldja meg a fejed a sok 
marhaságért, amit leírsz” stb. Vagy: ösz- 
szeszorítani valamit, vagy szétszórni; kín 
= kény, kéj stb. stb. Sok olyan példa buk
kant fel, amelyek elvezetnek a Hangrendi

párhuzamok jelenségéhez, mégha az em
ber hírét sem hallotta Lugossy Józsefnek, 
aki ezt már a XIX. században bőséges 
anyaggal szemléltette...

A másik irányjelző a magyar szókincs 
legrégebbinek, legeredetibbnek tekinthe
tő ama tulajdonsága volt, hogy rengeteg 
benne a rövid, egytagú szó, igében is, fő- 
és melléknevekben is. Ez különösen sze
met szúrt, mert noha eleinte a latin és a 
román nyelvtan mellett csak a francia és 
a német nyelvészetet kerülgettem messzi
ről és „minimalista szinten”, szobatársam 
és menyasszonyom magyar nyelvészeti 
jegyzeteibe kajtárkodva, úgy láttam, azt 
tanítják, hogy a finnugor gyökök, a vogul 
nyelv példáival igazolva, eleinte két tagú

szavakban működtek, és hát a magyar
ban, ugye: egyszótagúvá „koptak”.

Ez a „kopott” szó különösen felingerelt; 
először a gyöngy szó esetében, melyről azt 
olvastam, valami „dzzsündju”-szerű tö
rök szóból „kopott” el, úgyannyira, hogy 
gyöngy lett belőle. Olyan ez, írtam felhá
borodva, mintha egy gyémántdarabkáról 
azt mondanánk, hogy briliánssá kopott! 
És egyáltalán, a hasonló kifejezések: át
vétel, kölcsönzés... mintha alamizsnálko- 
dásról volna szó, más nyelvek irányából? 
Mennyivel helyesebb volna imigyen fo
galmazni egy jövevényszóról, hogy: nyel
vünkben honpolgárságot nyert, vagyis 
nyelvpolgárságot, s hogy ez — kitüntetés! 
Ugyanis a nyelvben van egy állandó ön- 
tisztulási folyamat. Elég kézbe venni egy 
Jókai-regényt ahhoz, hogy érzékelje az 
ember, száz év alatt mennyi latin és más 
jövevényszó tűnt el a magyarból. Én an
nak idején, a múlt század első felében 
még mosolyogtam az előző nemzedék né
met jövevényszavain, hogy strimfli, frus- 
tuk, firhang, de még használtam az esz- 
cájgot, hokkedlit, spájzot; ám gyerekeim, 
unokáim már nem ismerik e szavakat. 
Amit viszont nem szűrt ki az öntisztulás, 
annak — oka van.

Ezt az öntisztulást manapság azon
ban erőszakos beavatkozások akadályoz
zák, s ebben része van sajtó, rádió, tévé, 
színház tudatos vagy tudatalatti ma- 
gyarellenességének. Olyanok, akik kép
telenek egy latin ige vagy főnév elrago- 
zására, állandóan teli pofával voksolnak, 
teátrumoznak, spektákulumoznak, al- 
mamátereznek, sőt direkt a patikába já r
nak, gyógyszertár helyett. Es a sajtó -  és 
az úgynevezett humoristák -  évszáza
dos eszelős bájglizása, ma meg bulizása 
és csajozása! (Figyelemreméltó könyvünk 
fejezete a zagyva-nyelvekről!)

E lebecsülést tartalmazó kifejezések
ről írtam-írogattam első nyelvészkedő 
cikkecskéimet, 1965-től kezdve, s nem
csak a kötelezően előírt dorongolásokat 
kaptam meg értük eleinte nyelvész-bará
taimtól, hanem -  jó tanácsokat is. így pl. 
Szabó Zoltán, a kolozsvári egyetem ma
gyar stilisztika professzora adta kezem
be először Lugossy Józseftől a Hangrendi 
párhuzamokat (ha már írsz róla, tudjad 
is, hogy mi az! felkiáltással) és ajánlotta a 
Czuczor-Fogarasi szótár tanulmányozá
sát. („Csak ne mondd senkinek, hogy tő
lem hallottad”!) Mely mennyország nyílt 
vala meg akkoron előttem! Különösen, 
hogy nemcsak a Szótár szócikkeit olvas
gattam, hanem rátaláltam Czuczor egy 
kiváló tanulmányára, amit azóta is hiá
ba ajánlgatok fűnek-fának (ha jól emlék
szem, az Új Magyar Múzeumban jelent 
meg közvetlenül a ’48-as szabadságharc 
után); és a Magyar nyelv metafizikájá
ra, Fogarasitól. Az utóbbi azért különö
sen fontos, és a tárgyalt kötet szerzőinek 
is figyelmébe ajánlható egy remélhető 
újabb kiadás számára, mert elősorolja a 
magyar nyelv régiségének bizonyítéka
it. A régi (archaikus) jelleg és a régiséget 
igazoló mozzanatok ismerete nem a nem
zeti öntömjénezés számára fontos, hanem 
a más nyelvekkel való közös szavak lehet
séges eredetének a megítéléséhez.

» » » » » »
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Hiába árusították ki a Magyar Nyelvőr 

etimológusai a szókincs nagy részét, 
még mindig több mint 40%-a a Történeti 
Etimológiai Szótárba, felvett állomány
nak „ismeretlen eredetű” -  szerintük. 
Mert pl. az ismeretlen eredetűnek mi
nősített szigony szó („hajító dárda”) már 
Arisztotelész Poétikájában is szerepel, 
mint ciprusi szó. Ám hogy lehetne a távo
li sztyeppén gyűjtögető', félálomban csám- 
borgó őseinket a klasszikus ókor valamely 
nevével egy napon emlegetni? Azt a szer
zőt pedig, aki több mint 300 évvel ezelőtt 
rámutatott a jelenség valódi okára -  mi
ért lehetnek a magyarnak közös szavai a 
latin, német, angol, walesi stb. nyelvek
kel is? —, vagyis, hogy a népek a múltban 
egymáshoz képest másképp helyezkedtek 
el, mint ahogy a történelemből ismerjük -  
vagyis Otrokocsi Fóris Ferencet, a barokk 
kor egyik legizgalmasabb személyiségét 
és szerzőjét a Zsirai Miklós-féle tudomá
nyosság közröhej tárgyává tette.

De magamat is nevetségessé tenném, 
ha kezdeném előszámlálni, hogy mi hi
ányzik még e nagyszerű könyvből, mikor 
annyi mindenről van benne szó! Például 
a nyelvművelés ügyének helyes és idősze
rű megközelítésmódjáról! Még kevésbé ér
zem illetékesnek magam, hogy bírálatot 
is „gyakoroljak”. Ezért csupán apró, mel
lékes észrevétel formájában merem szóvá 
tenni, hogy a gyökrendszerben való biztos 
tájékozódás megszerzéséhez számukra is 
még nagyon sok felderítő út szükségelte
tik. Pl. azokban a remek táblázatokban, 
amelyek a jelenleg is élő gyököket tekin
tik át, az R hangnál, a rőt, rothad, rohad 
gyökök kapcsolásánál bizonyos félreér
téseknek nyitnak átjárást. Pl. a rőt, „vö
röses” jelentésű szónak is van még „gyö- 
kebb” gyöke, a rő, ré, amely sárgás-vörösét 
jelent, pl. rőh fű; megtalálható régi, na
gyobb szótárakban is. A hangrendi pár
huzam alapján pedig a roh: „barna” je
lentésű, pl. roh ló, barna ló; ami rohad, 
az barnul. Mint ahogy a korhadó dolgok 
feketédnek (lásd a korom szónál, de már 
Magyar Adorjánnál a Kérdésekben).

Az is jócskán bővíthető megállapítás, 
hogy „mindaz, ami kerek alakú, illetve 
kerek mozgásra utal: K...R gyökökkel van 
jelölve”. Mert például, a forog, pörög, őröl 
szavakban nincs k, holott határozottan 
körirányú mozgást jelölnek. Sőt, az orvos 
(pl. Erdélyi József szerint), ujjai hegyével 
kör alakú dörzsöléseket alkalmaz (vagyis 
így „masszíroz”), aki orvul szerez meg va
lamit, azt görbe úton teszi, az orgyilkos: 
hátába kerül áldozatának stb. Az ősgyök 
tehát az or-ó'r.

Ám mindezek, mondom, apróságok. Ha 
kinek van türelme e könyvet böngész
ni, évekig tartó elfoglaltságot szerez ve
le, azontúl, hogy a magyar nyelv ügyének 
képzett védelmezőjévé válhat! (A kötet vé
gén közölt Marácz-tanulmánnyal: Lesz- 
e a magyar nyelv a Kárpát-medencében 
„Linga Franca” -  más alkalommal külön 
foglalkoznék.)

‘Molnár Zsolt -  Molnárné Czeglédi Cecília: A tisz
ta magyar nyelv kincseinek megőrzése és tanítása. 
Marácz László eló'szavával, Püski, Budapest, 2009.

VÉGH BALÁZS BÉLA

Regénymonológ gyermekhangra
Dragomán György A fehér király című 

regénye első megjelenése óta aktuális tár
gya az irodalmi közbeszédnek, nemcsak 
a magyarnak, hanem a nemzetközinek 
is (2008-ban bemutatták a Frankfurti 
Nemzetközi Könyvvásáron is). Mostanáig 
tizenkét nyelvre fordították le (legsike
resebb az angol, német, holland, lengyel, 
norvég és román változat), és további har
minc nyelven készülnek kiadni.

A prózaíró többi megjelent munkájához 
hasonlóan A fehér király is a szabadság
ról szól, a korlátozott szabadságról, ill. a 
szabadság hiányáról. Kérdésfeltevésének 
módjáról a szerző így vall az Élet és 
Irodalomban (2008/51-52. sz.): „Mindig 
a szabadság hiányáról írok, a szabadság 
kérdése, valahogy éppen a hiányán ke
resztül, benne van mindenben, amit csi
nálok, még akkor is, ha olyan dolgokat 
írok, amik most játszódnak.” A szabad
ság hiányának dragománi kérdésfelveté
se nem kimondottan bölcseleti, lételméleti 
ihletésű, inkább a kelet-európai diktatú
rák társadalmi közegéhez kötődő minden
napi jelenség. Nem fordít teljesen hátat a 
bölcseletnek sem, kommunikációs forma
ként megtartja a filozófiaközeli közlés
formát, a belső beszédet. Regénymonológ 
gyermektudatra és gyermekhangra, ez 
Dragomán György formakereső invenció
ja, műfaji újítása, ami egyrészt megköny- 
nyíti a dolgát, mert a valóságból azt ír
hatja le, ami egy (tizenegy-tizenkét éves) 
gyerek szemével látható, és eszével felfog
ható, másrészt a regénybeli narrátor figu
rája meghatározó műfaji tényező: a dikta
túrabeli gyermekszocializáció abnormális 
és abszurd helyzetei befolyásolják a re
gény formaszervező technikáját. A szerző 
sikerült művészi modellt állít össze a szo
ciális közeg valószínű és hiteles megjele
nítésével. Egyik erőssége a valóságtények 
biztos kezelése, felhasználva mind a helyi 
vagy kontextuális, mind pedig az egyete
mes értékeket, a velük töltekező irodalmi 
tényeknek hatékony szövegépítő szerepük 
van.

A regény tizennyolc fejezeten keresz
tül mutatja be egy serdülő kamasz konf
liktusait környezetével és tusakodása
it önmagával: tulipánok, ugrás, világvége, 
csákány, muzsika, számok, szelep, aján
dék, háború, afrika, házkutatósdi, arany
lelet, alagút, bőség, mozi, alku, kilátás, 
temetés. Általában véve sem konfliktus- 
mentes a gyerekkorból a kamaszkorba 
való átmenet, és Dzsátának (a regény fő
szereplőjének) helyzetét tovább nehezíti a 
diktatúrabeli lét: édesapját a szeme láttá
ra hurcolják el a Duna-csatornához, elvei 
miatt. Bár felnőttek veszik körül, egyedül 
kell feldolgoznia az apa elvesztését, eb
ben a kérdésben a családja is ellentmon
dásos történetekkel bástyázza körül az 
apa alakját. További ellentmondásokat fe
dez fel a családhoz, az iskolához, a szom
szédokhoz, a barátokhoz fűződő viszonya
iban. Ezek a kisebb-nagyobb társadalmi 
intézmények néha az abnormalitásba for
dulnak át, és fokozatosan veszítik el ere
deti funkcióikat. A kamasznak egyedül

kell megtalálnia a megélhetés és a túlélés 
módozatait, önmagára van utalva, élet- 
stratégiák és taktikák helyett spontán ér
zelmi reakciói vannak.

A vallatás, amely bevált eszköze 
volt a korszaknak, visszatérő motívu
ma a regénynek. A politikai államrend
őrségéhez hasonló vallatás-, ill. kihall
gatásszerű helyzetekkel találkozunk a 
műben, magánszemélyek és intézmé
nyek egyaránt gyakorolják, gyerekek
kel szemben is. Emlékezetes regényepi
zód Nagyprodánnak, az építőmunkásnak 
a fellépése Dzsátával szemben, aki a ma
ga gyermeki módján próbál meg reagálni 
a felnőtt agresszivitására: „Leültem, de 
nem néztem Prodánra, inkább csak a te
niszcipőm szakadásait néztem, úgy vár
tam, hogy mi lesz.” Kamaszunk sajátos 
védekező mechanizmust alakít ki hason
ló helyzetekre: belső koncentrációval, a fi
gyelem tudatos elterelésével, konok hall
gatással. A diktatórikus gondolkodás- és 
viselkedésminták az intézményekben is 
fellelhetők, így az iskolában, bürokratikus 
és pedagógusterror formájában. Szigorú 
szabályok, utasítgatások, parancsok, kon
venciók gátolják a szabad viselkedést és 
gondolkodást, a döntéslehetőségeket, ál
talában a személyiségfejlődést. Például 
nincs engedmény abban, hogy négy koc
kának kell lennie a margónak a matek- 
füzetben, a büntetés bevett formája a 
sarokba állítás, feltartott kézzel. A matek- 
(Klidész bá) és a földrajztanár (Vasököl) a 
nehéz testi fenyítésig is elmegy a diákre
gulázásban, eszközeik: verés, „vesézés”, 
vallatás alkalmával pedig cigarettafüstöt 
fújnak a „bűnös” arcába. Az események, 
a történések, a jelenségek mögött ott áll 
a mindent átható ideológia, hogy mérgez
ze az emberi viszonyokat, a gondolkodást, 
a viselkedést. Az emberek akarva-aka-
> » »  fo ly ta tá s  a  14. o lda lon
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ratlan „a fehér király”- ban megtestesülő 
démonikus hatalom kiszolgálói. Ez moz
gat minden hazugságot, csalást, képmu
tatást. Ezeket irodalmi szövegbe tömörít
ve találjuk meg a szelep című fejezetben. 
A főszereplőben az elvárt azonosulás he
lyett védekezési mechanizmusok sora ala
kul ki: ellenszegülés, dac, undor. Az egyén 
szubjektív szféráját, intimitását is feldúlja 
a szocialista diktatúra, meggátolva az ér
zelmek és az érzések szabad, öntörvényű 
kifejlődését. A groteszk viselkedésmin
ták, az egyéntől elidegenített és eltorzí
tott össztársadalmi ideálok összeférhetet
lenek a gyermekivel, a gyermekséggel, és 
spontán, sokszor abszurd válaszokat vál
tanak ki a kamaszból. Ezek az érzelmi töl
tésű reakciók fonák helyzeteket is előidéz
nek a regényben, ilyen a gyermekszerelem 
és a hozzá társuló nemiségtudat megnyil
vánulása. Helyszín: a szünetkor kiürülő 
osztályterem. Szereplők: a büntetését töl
tő Dzsátá és a matekező Iza. A kamasz ki
használja az alkalmi összezártságot, hogy 
azonosítsa saját erotikus képzelgéseit és 
hallomásból szerzett ismereteit a valóság
gal, amely éppen akkor Izaként van jelen. 
Gyöngédség helyett erőszakos fellépést vá
laszt, lemásolva a környezetéből ismert vi
selkedésmintákat.

Nemcsak az érzelmek szintjén hat a 
szabadsághiány, illetve érvényesül a dik
tatúra arroganciája, hanem az érzékek és 
az érzékelés alacsonyabb szintjén is. Erről 
így vélekedik a már említett É<S-beli inter
júban a szerző: „Nem éreztem magam ak
kor szabadnak, mert nem is voltunk azok. 
Valahogy ez a szabadsághiány összekap
csolódott az akkori látványokkal és sza
gokkal.” Más volt például az időérzékelés, 
az időhatárok nem hónapokhoz, napok
hoz kötődtek, hanem eseményekhez, tör
ténésekhez. Ahogy néha lelassul az elbe
szélt idő, úgy válik egyre intenzívebbé az 
élmény, és megnő az elbeszélés időinter
valluma, emlékezetessé téve egy-egy regé
nyepizódot (pl. a nagyapa temetését). A re
gényben ilyen emlékezetes eseménycezúra 
az apa letartóztatása, ehhez az esemény
hez viszonyítva jegyzi meg Dzsátá a tör
ténések sorrendjét. E mellett további idő
bójákat is azonosíthatunk a regényben: 
találkozás Miki bácsival, a vak zenésszel, 
megismerkedés Nagyprodánnal, emléke
zetes az a korszak is, „mióta jegyre adták 
a benzint”. Ez a határozatlan és perspek- 
tívátlan időérzékelés szintén a szabad
ság hiányát, a bezártságélményt erősíti. 
A diktatórikus társadalom tér- és időbe
li zártságát a felnőttek érzékelhetnék tel
jes egészében, ám többségük alkalmazko
dik, ellenszegülésüket (pl. az édesapáét) 
pedig megtorolja a rendszer. Követendő 
modellek hiányában Dzsátá szocializáció
ja és jellemfejlődése a játszótársakkal való 
érintkezésben kezdődik el, nem a társada
lomtól elvárt szerepet gyakorolja, hanem 
a serdülő spontán és őszinte reakcióit, vá
laszait követi, és a szabadságot választ
ja. Ezért is tűnik összeférhetetlennek a 
regényben megismerhető kétféle világ: a 
diktatúráé és a kamaszé.

A regénynek a bevezetőben említett 
magyar és világirodalmi sikere vélemé
nyem szerint legalább három tényezőnek

tudható be, ezek nem mind szépirodalmi 
jellegűek, részben történelmiek, ill. szo
ciológiaiak. A nemzetközi közvélemény 
a mai napig tájékozatlan a Ceau§escu- 
rezsim történéseit, eseményeit illetően. 
Hiányoznak az alapos és átfogó tényfel
tárások, a dokumentumok közzététele. 
Konkrétumok (tények és számok) helyett 
hallomásokra, részinformációkra, másod
kézből származó tudásanyagra hagyat
kozhatnak az érdeklődők. Ezeket az elvá
rásokat csak részben elégíti ki a regény: a 
választott helyszínnel (Marosvásárhely), 
az időponttal (nyolcvanas évek) és termé
szetesen a szocialista embertípusokkal, 
valamint történetek sorozatával. A szo
cialista világrendszer bukását követően 
megnőtt az érdeklődés a kelet-európai dik
tatúrák iránt. Ám a vasfüggöny és a ber
lini fal leomlását követő két évtized nem 
igazolta azokat az elvárásokat és remé
nyeket, amelyekkel a nyugat-európaiak a 
keleti régiók felé tekintgettek. Mást ígér a 
hivatalos politika, mást mondanak az or
szágvezetők, és más a megtapasztalható 
valóság, mint a bevándorlók mentalitása. 
Ezért válik egyre érdekesebbé és izgalma
sabbá a nem hivatalos információközlés: a 
film, a regény, az irodalom. Általuk újra
fogalmazódhat a nyugatiak Kelet-Európa- 
képzete. Végül a már megszerzett irodal
mi vagy befogadói tapasztalat segíthette 
Dragomán György könyvének világsike
rét. Szokás szerint az értelmezők beso
rolják ezt a regényt is a magyar vagy a 
világirodalmi hagyományba. A magyar- 
országi kritika Nádas Péter, Kertész Imre 
és Závada Pál prózájával méri össze A fe
hér királyt. A hazai hagyományból kike
rülve a nemzetközi kritika más mércé
vel mér. A német recenzensek Kubrick és 
Lynch filmjeire, Jan McEwan A cement
kert című pubertás-regényére asszociál
nak. Az amerikai kritikusok Murakami 
Haruki, Jenny Erpenbeck, César Aira 
prózájára utalnak. Ángliában tizenkét na
pilap is írt a regényről: „Furcsa, hogy az 
angoloknak mennyire fontos a történelem. 
Hogy mennyire intenzíven történelmi re
gényként próbálják kezelni ezt a könyvet” 
(Dragomán György). Mivel marosvásárhe
lyi születésű íróról van szó, a regényről ké
szült kritikai panorámánkat ki kell egé
szítenünk legalább azzal, hogy az erdélyi 
irodalmi hagyományból leginkább Bodor 
Ádámhoz és prózájához köthető. Erről így 
vélekedik a szerző: „Bodor Ádámot apám 
korán kezembe adta. Aztán a Sinistra 
körzet meghatározóan fontos volt nekem, 
ugyanúgy, mint a Sorstalanság.”

Ahogy a szerzőnek megadatik az alko
tás szabadsága, az olvasó is élhet a befo
gadás és az értelmezés szabadságával. 
Ma már kritikai közhely, hogy a megjele
nést követően az irodalmi mű önálló éle
tet kezd élni, függetlenedik szerzőjétől, 
és csupán az olvasó jóakaratára, érdeklő
désére számíthat. Dragomán György és 
regénye méltán szerencsés, mert a szak
olvasó és a magánolvasó egyaránt és fo
lyamatosan érdeklődik iránta, itthon és a 
nagyvilágban egyaránt.

Dragom án György: A fehér király. 
(Magvető Könyvkiadó, Budapest, 
2005/2007.

A D Y  A N D R Á S  

Hogyan?
Ahogy csak idegent 
lehet figyelni, kiváró, 
ellenséges feszültséggel, 
ahogy követni kell és lehet 
titkok, vétkek korai nyílását 
egy tekintetben; vadászként, 
vadként, éhesen, vagy félelemmel.

Ahogy kerítés drótjain át 
vizsgálja egymást két rab és 
mindkettő' tudja, hogy önmagát 
kémleli; csak úgy lehet zárrá és zárttá 
válni egyszerre, ha felsőbb hatalom 
híján, már magának-magáról ír 
jelentést az ember.

Variációk tárlatnézésre

1.
egy ember négy 
fal között, szemben 
egy képpel, s a szemlélt 
munkában semmi 
mást nem, csak 
önmagát látja

2.

egy látogató a teremben, 
szemben egy festménnyel, 
nézi az alkotást, mint ki soha 
nem ismerte ezt a világot, 
s a kép visszanéz rá, ő 
bizony már milliónyi 
ilyen embert látott

3.
egy néző egyedül a 
képpel, s ha nem restellné, 
szerelmet vallana a régi vászonnak, 
pattogzó festéknek, kéznek, mely 
valaha dolgozott rajta, ha nem 
félne, ellopná magának, 
még önmaga elől is... 
enyésző emléknek

4.
egy kép négy fal között, 
hiába várja a szemlélőt

Szoba
Nedves tető alatt 
túlfűtött szobában 
csupasz égő vetít éles 
árnyakat, s míg neszekben 
oldva percenként vánszorog 
az éjszaka, lassú eső hagy 
a párás ablakon elnagyolt, 
absztrakt rajzokat.

Visszatértem, s hogy 
szokjam a régi-új teret, 
tárgyakkal idézek fel minden 
emléket; megjöttem, s a millió 
kérdésből már csak egy marad, 
mi öl meg lassabban: a hordozott, 
friss üresség, vagy a megszokott 
űr, mely itt fogad?
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BOGDÁN LÁSZLÓ 

K érdések
Hogy állnak ügyeinké Ügyeink csehül állnak?
S korántsem pénzügyeink, ők mindig is úgy álltak? 
Hogy állnak ügyeink? Miféle ügyeink?
És mért állnának csehül? Ismét hátrálhatunk?
Hogy állnak ügyeink? Mikbe bonyolódtunk 
gyanútlan már megint? Miféle kalamajka 
kavarog körülöttünk? Miféle kapcsolatok 
ejtettek foglyul minket? Miféle zűrzavar 
uralg viszonyainkban? Miféle hebehurgya 
döntések hálójában vergődünk már megint?
Miféle utcasarkon várakozunk egy csokor 
vörös rózsával? Mégis kire várunk?
Miben reménykedünk még, hatvanévesen?
Miféle őrület környékez szakadatlan?
Miféle sivatag zárul körénk holnapra?
Miféle lápvidéken bolyongunk elveszetten?
Miféle úrasszonyok vetették ránk szemük? 
Hálójukban vergődünk? De mégis miért? Ki érti? 
Hogy állnak ügyeink? Megsegít-e az Isten, 
ahogy eddig még mindig éreztük jelenlétét?
Miféle hatalom nyűgöz le, bolondít meg?
Tűre feltűzött bogárként kire várunk?
Hogy állnak ügyeink? Mikor növünk végre fel 
elképzelt önmagunkhoz? Csupa habókos kérdés.
Csak a megnyugtató válaszok késlekednek.
Elakadt valahol, elveszett a hírnök.
Csak rózsacsokrunk veresük, mint a vér.
De nem jön akire várunk? Lehet, elfelejtett?
Lehet eleve átvert? Az is lehet, csak játszott?
Lehet, a hírnökkel süllyedt el a mocsárban?
Lehet, csak kitaláltuk? És nem is létezett?
S ez az egész csak kusza, zavaros rémálom?
De az ébredés késik. Nem akar véget érni 
az utolsó kaland. Utcasarkon toporgunk.
Hogy állnak ügyeink? Rózsáink a kukában, 
helyettük most arcunk veresük, mint a vér?
Hát ezt kellett megérjük? Egy rémálomban élünk? 
Ügyeink csehül állnak? Vagyunk vagy nem vagyunk?

A hetvenes évek
Egyed Péternek

És ismét kísértenek, lázas, hetvenes évek, 
visszatérnek dúlt arcok, sírások, nevetések.
Mert milyenek is voltak ama elsüllyedt évek? 
Önmagába hull most a tékozló, vad élet.
És nem akar feltűnni győztes, fiatal arcod, 
nyílt tengeren vesztegel hajód, sose ér partot.
Mert ismét visszatérnek ama hetvenes évek.
Mit akarnak még tőled? Mért űznek? Mért kísértnek? 
És milyenek is voltak azok a lázas évek?
Rátartik, fénylők, rútak? Százegyig visszatérnek. 
Sugárzók voltak tényleg? S most nem tűnhetnek el 
a feledés ködében, mely mindent elkever.
Hát állasz önfeledten egy rég elveszett téren, 
a kortárs világ azóta lelőtt hősével szemben.
Képét is eltüzelték, számtalan változatban 
tűnik fel mégis egyre, töméntelen alakban.
De hát milyenek voltak ama hírhedett évek?
Miért csak ő tűnik fel, s mögötte a szerelmek, 
a régi bandázások, elsüllyedt kocsmakertek, 
csak halvány vázlatok, a tűnt baráti arcok, 
a képet mért uralja az elfuserált zsarnok?
Örült mobilizáltság perfid, dadogó hőse?
Hiszen régen kiderült, nem hallhatatlan ő se.
És bennem is elmúlnak majd a vergődő évek. 
Magánmitológiánk kihűl, többé már fel nem éled.

De addig is, még egyszer, utolszor lángra lobban. 
Mert ismét forgatunk. Az erdélyi kertmozinkban 
nyomasztón ismétlődik egy régen lebontott nyár. 
Csak Poe hollója károg. Vissza ő sem jöhet már.

H a m égis visszam ennénk
Ha mégis visszamennénk? De hova mehetnénk vissza? 
Az emlék útvesztőben most csak egyetlen lány jön. 
Nevére sem emlékszem, pedig ő volt a hírnök.
Nem ő tehet róla, hogy nem volt jó hír hozója.
Kezében azóta is remeg a távirat.
„Hunyori baba meghalt -  zokogott, rám borulva. -  
Motorkerékpárral rohant villanyoszlopnak, 
valahol Bolognában, vagy előtte. Olyan mindegy...” 
Hát akkor talán ide. Ólmos hajnali fényben 
kerengenék köröttünk a távirat szavai.
És mindent eltakarnak. Nagy fekete betűk.
Sápadt fényben úszik el, most vész el Olaszország.
És egészen bizonyos, hogy nem kapok útlevelet, 
soha nem juthatok ki, erre a temetésre.
Nem láthatom, mi maradt Viola szép fejéből, 
az ütközés után, de talán jobb is így.
Azóta templomokban gyújtok gyertyát, idézem 
arcát, mely bennem él, az idők végezetéig, 
de legalábbis addig, ameddig én még élek 
és reménykedhetek abban, hogy egyszer végre mégis 
megjelenik előttem és többé nem hagy el, 
kézen fogva vezet álombéli vidékre, 
de mindehhez miért kéne pont oda visszamenni?
Nem is akarom látni huszonhét éves arcom.
S  azt a lányt se, hogy hívták? Azóta őis eltűnt.
Szél röpítette el? Vagy a könyörtelen idő 
bánt véle is el, mely mindent összerondít, 
elpusztít, dúl, megemészt. Nem, nem akarom látni.
És nem is akarok már sehova visszamenni.

A h írhozó
Miféle hír? Miféle hírhozó?
Hát várok egyáltalán híreket?
Fekete holló hozza? Vagy galamb? 
Miféle kegy? Miféle révület 
ejtett foglyul. Miféle sivatag?
Miféle hír? Miféle hírhozó 
jön este el vagy holnap délután?
A hír lehet csapda is. Egérfogó.
Fene fátum. Sorscsapás. Fortuna 
gúnyos fintora. Átok. Jeges eső.
Miféle hír zavarja meg nyugalmam? 
Megérdemeltem hatvan év után?
Miféle hír űz ki a sikátorba?
Miféle hírhozót várok rendületlen, 
lanternák alatt, örökké félúton, 
kukák mellől nézve a fő utcán 
elrobogó autókat? A fényt, ami után 
egész életemben sóvárogtam, de csak 
Orcus setét virágai nyíltak.
Belső tájakon űzött a démonom, 
aki elől nem volt menekvés, 
utolért, kínozott, röhögött rajtam, 
nem engedett el, nem könyörült soha. 
Mindig mögöttem állt. Diktált. Gyötört. 
Egy pillanatra sem foszlott semmivé, 
holott a semmi volt ő, szeszélyes 
rögtönző, öntelt kófic, léha bohóc.
Azt hiszem, titokban démonom is, 
igen kísértőm is én voltam! Maszk, 
álca, szerepek, ripacskodások.
Miféle hír segíthetne még rajtam?
Miféle hírek? Milyen hírhozó?
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POSzT
Évről évre visszatérő kérdés, hogy mi

ként definiálja magát a Pécsi Országos 
Színházi Találkozó, milyen elgondolások, 
szempontrendszerek mentén formálódik, 
miközben az idén kilencedik évét megélő 
rendezvénynek önmaga egyre erősebb tör
ténetével, hagyományával is szembe kell 
néznie. Ellentmondásos, hogy a legrango
sabb, egy teljes évadot átfogó és értéke
lő fesztiválra egyetlen, és nem színházi 
szakember válogat? A kérdés nyílt provo
kációjára természetesen nem létezik egy
értelmű válasz, mégis, hogy ez egyálta
lán felmerül, a fesztivál önképe és valós, 
szakmai jelentősége közti feszültségnek 
köszönhető. Az egyszemélyes válogatás 
módszerébe óvatosan kódolt a személyes 
látásmód és ízlés relativizáló lehetősége 
-  ki ne lenne kíváncsi egy más művésze
ti ágban otthonos „külső, friss” tekinte
tére, ízlésére, merészségére és ilyen ér
telemben a válogatás „egzotikus” ízére, 
egy arcra, ami az előadások sokaságá
ból kirajzolódik ugyanakkor a POSZT- 
ra bekerülni minden színháznak komoly 
szakmai tét és visszaigazolás. Az idei vá
logató, Janisch Attila filmrendező is érzé
kelte ezt a problémát, amikor a válogatás 
felől értelmezte a fesztivált: „Amikor eb
ből a halomból választottam, azt is figye
lembe kellett vennem, hogy a POSZT-on 
bemutatásra kerülő előadások kellőkép
pen színes és átfogó palettáját mutas
sák az elmúlt év általam érzékelt színhá
zi törekvéseinek. Minthogy a POSZT-ot 
nem egy szigorúan vett szakmai találko
zónak, hanem az adott év magyar szín
házi eseményeit, értékeit, eredménye
it bemutató fesztiválnak gondolom, ezért 
helye lett az összeállításomban azoknak 
az előadásoknak is, amelyeket a szakma, 
ilyen vagy olyan okok miatt nem preferál, 
és/vagy nem sorol a progresszió körébe. 
Minthogy szándékosan nem engedtem a 
szakmai elitizmusnak, számomra érde
kes volt minden hang és irányzat, amely 
érvényesen tudott megszólalni a maga 
választotta nyelven és stílusban, és érvé
nyesen tudta megszólítani a saját közön
ségét, legyen az akár száz, akár ezer em
ber.”

Janisch Attila komolyan vette válogatói 
feladatát, munkás alaposságát jelzi, hogy 
az általa megtekintett százhetvenhét elő
adásból százötvenről rövid kritikai jegy
zeteket írt, a tizennyolc produkcióból álló 
versenyprogramra vonatkozó szövegek a 
Színház folyóirat júniusi számának mel
lékletében olvashatók. Pontosabban ti
zenkilenc előadásból állt volna a Janisch 
által javasolt program, csakhogy a feszti
válszabályzaton nem lehetett átvereked
ni Mundruczó Kornél múlt évadban be
mutatott, és idén a Nemzeti Színházban 
felújított A Jég című előadását. A tizen
nyolc -  ebből nyolc nagyszínházi és tíz 
kamaraszínházi — előadás stílus, forma
nyelv, kommunikációs elgondolás szem
pontjából is igen eltérő színházi látás
módokat képvisel, ennyiben a program
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mindenképp megfelelt az átfogó változa
tosság szempontjának.

A válogató -  a változatosság elvével 
nem szembekerülve -  adott esetben azt is 
felvállalta, hogy egy rendező több munká
ját is szerepeltesse a fesztiválon, így lát
hattuk Ascher Tamás, Mohácsi János és 
Horváth Csaba két-két rendezését. Ascher 
Tamás a Katona József Színházban ren
dezett Barbárokja, akárcsak az Örkény 
István Színházban rendezett Jógyerekek 
képeskönyve valódi szakmai profizmusról 
tanúskodik. Ascher a színházcsinálás, a 
színházi hatáskeltés minden csínját-bín- 
ját ismeri, pontos arányérzékkel rendel
kezik, megkérdőjelezhetetlen érzékeny
séggel fogja egybe a színpadon megjelenő 
összes jelregisztert -  nemhiába díjazta a 
szakmai zsűri a legjobb rendezés díjával 
mindkét előadást. Gorkij Barbárokjából 
Ascher egy, az emberi érzelmeket egzakt 
kíméletlenséggel elemző, csehovi ihletésű 
és atmoszférájú előadást rendezett. Khell 
Zsolt díszlete érzékletesen jeleníti meg az 
eldugott porfészek hangulatát, amelyben 
középszerű emberek menekülnek tehet
ségüknek megfelelően gazdag fantáziavi

lágokba, hogy ezek visszatükröződjenek 
a két vendégségbe érkezett mérnök-értel
miségi problémáiban. Az előadás közpon
ti alakja a Cserkunt alakító Nagy Ervin, 
aki egy dacosan kihívó femme fatale 
(Jordán Adél) vonzása miatt menekülne 
felesége, a törékeny szépségű Tenki Réka 
alakította Anna szerelmes ragaszkodá
sától. A féltékenység, a vágy, a viszon
zatlan szerelmek bonyolult rendszerét 
hibátlan színészi alakítások szövik a né
ző szeme elé: elhibázott életek, azok fáj
dalmaival és abszurd kisszerűségükkel 
egyetemben. A Jógyerekek képeskönyve 
a kifinomult lélektani realizmustól elté
rően egy erőteljesen jelzésszerű, teátrá- 
lis nyelvet beszélő frenetikus rémvarieté 
a gyermeknevelés buktatóiról. Az előadás 
ördögi figurát öltő pedagógus-tudósa, Dr. 
Roboz (Gálffi László) a The Tiger Lillies
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dalszövegeit magyarító Parti Nagy Lajos 
szellemes nyelvén konferálja egymás 
után színpadra a Struwwelpeter minden 
esetben gyerekhalállal végződő tanme
séit. A gólya áldását egyre-másra foga
dó Anyusunk (Széles László) és Apusunk 
(Csuja Imre) a polgári miliő telitalálatos 
karikatúráiként tűnnek fel, hogy soroza
tosan, ám traumamentesen bukják el a 
gyereknevelés feladatait. Nagy Fruzsina 
-  a legjobb jelmez- és maszkért járó díj 
jutalmazottja -  a képeskönyv világát idé
ző ötletes jelmezei valódi színházi poén
ként működnek.

A Pécsi Nemzeti Színházat Mohácsi 
János két rendezése képviselte, a szak
mai zsűri mindkettőt díjazta: az Arthur 
Miller a Salemi boszorkányok című drá
májából készült Istenítélet a legjobb elő
adás, Herzeg Adrienn a legjobb női fő
szereplő, Pál András pedig a legjobb 
férfi epizódszereplő díját nyerte el. Az 
Istenítélet, amelyben a Mohácsi testvérek

a moralizáló didakszist az irónia men
tén, a humor különféle eszközeivel ír
ják át, a hisztéria működésének színhá
zi analízise: az előadásban épp az jelenik 
meg, ami Miller drámájában háttérbe 
szorul, a tömeg hiszterizálási fokozatai. 
Szintén a pécsi társulattal együtt vitte 
színre a Mohácsi-páros A képzelt beteg át
iratát. Mohácsi István nem szövegköve
tő, hanem a Moliére-i mitológiát működ
tető átirata nyelvi zsonglőrmutatvány. A 
pécsiek előadásának drámai feszültsé
gét a színházmetaforává váló halál-kér
dés ívesíti: a játék is azzal kezdődik, hogy 
az önmagát Auguste Renoire néven ki
adó Halál, ez a diszlexiás és kissé hebe
hurgya alak mint kiderül, tévedésből jött 
el Arganért, listája tetején maga Moliére 
áll -  ámde Arganért is el fog jönni, nincs 
menekvés.

Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház: A csoda
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gesztus is Horváth Csaba két rendezésé
nek beválogatása, amivel a mozgás és szö
veg újfajta összekapcsolási módjaival kí
sérletező Forte Társulat munkásságának 
jelentőségére hívja fel a figyelmet -  és át
tételesen a József Attila Színház nyitott
ságára, ahogyan évről évre kísérletező 
kedvű rendezők meghívásával gazdagítja 
színészeinek tapasztalatát. Az éjjeli mene
dékhely történetét Horváth Csaba gyorsét
termi kultúrá(nk)ba helyezi. A díszlet, ami 
egy modern tömegétkeztető helyszín szok
ványos elemeiből -  hosszú fémpult, világí
tó műanyag étlap, hatalmas hamburger- 
reklámkép -  áll össze, steril és semleges 
közege annak a nyomorúságnak, ami az 
előadásban nem az anyagi javakra, mint 
inkább az érintkezés, az interperszonális 
viszonyok riasztó sivárságára vonatkozik. 
A táncosok/színészek játékában a szöveg 
és a mozgás eleinte egymással párhuza
mos jelrendszerekként tűnnek fel, később 
gazdagabban szervesülnek össze, az elő
adás mégsem váltja be a benne rejlő lehe
tőségek ígéretét. Ilyen szempontból revela- 
tívabb a Trafóban bemutatott, Szálinger 
Balázs átirata alapján készült Kalevala. A 
finn nemzeti eposz verses formában törté
nő átértelmezése „nagy elbeszélést” érintő 
költői dekonstrukció, amely a mitikus di
menzió, az örökérvényűség perspektívájá
nak felszámolásával kontextualizálja nap
jaink valóságába a Kalevalát. Lepusztult 
természeti tájban tűnnek fel az északi hő
sök, a globális felmelegedés átrajzolta hó
vidéken, hogy forgatókönyv szerinti sor
sukat kövessék le a színpadon, amely sors 
minden, csak nem saját: a hagyományos 
hősi szerepkörök a történet alakjainak ön
ironikus kommentárjai, kiszólásai mentén 
súlyozódnak át egy másik valóságba-vi- 
lágba. Amelyben esélyes a totális kataszt
rófa, ám az ökológiai alapú Armageddon 
-  az ember számára legalábbis -  nem ígér 
be semmiféle új világot. Ami maradna, 
az a kozmosz tárgyilagos csöndje, a jelen
tésnélküli semmi. Az előadás következe
tes mozgásnyelvet beszél, a fürdőruhába 
és csizmába öltözött táncosok mozdulatvi
lága, mimikája, gesztikája, beszéde mint
ha az emberi és állati természetet kifejező 
skála végpontjait fogná közre.

Zsótér Sándor különleges színhá
zi gondolkodó, előadásainak vizuális és 
gondolati összetettsége a színházi hatás 
működését napokkal továbbgörgetik a 
játékidőn. A redukció és az intellektuá
lis szikárság, a rendezői gondolkodás két 
alapvető módszere mentén épül fel A ve
lencei kalmár világa. A szikárság és az 
intellektuális hidegség nem az érzéki je
lek működése ellenében hat, ellenkezőleg: 
a felfokozott reflexiónak köszönhetően 
a színpadon minden jelként, jel-mivoltá- 
ban áll előttünk. A színészek „hideg” já
téka ugyanakkor rendkívül mély emberi, 
érzelmi igazságok megfogalmazásának 
specifikus zsótéri eszköze. A velencei kal
már, mellőzve a szerelmi szálak aprólé
kos kibontását a magány problémájára 
fókuszál, ahogyan egyedül, saját világába 
zártan marad az ember, bármilyen indu
lat fűti. A szív metaforáit gazdagon bont
ja ki az előadás: a tévében lejátszott szív
műtét képei, a fésülködőasztalon a tükör

két oldalára helyezett bóvli Mária-képek 
vagy az orvosi szívmakett használata az 
emberi lét biológiai, érzelmi és morális 
vonatkozásait kapcsolják egybe. Hiába 
oldja meg Járó Zsuzsi elegánsan okos mó
don a kusza igazságügyi helyzetet: a szív 
igazsága sérül — senki nem nyeri el a bol
dogság felhőtlen jutalmát.

A (világban való) lakozás képei több 
előadásban is megjelennek: Horváth 
Csaba Éjjeli menedékhelyének világa egy 
gyorsétterem neutrális közegébe helye
ződik, A velencei kalmárban egy panel
házat ábrázoló félkörív keríti be a szűk 
játékteret, amelynek legotthonosabb tá r
gyához, az ágyhoz is mint az átutazás 
helyéhez viszonyulnak a szereplők, a 
Szputnyik Hajózási Társaság és Modern 
Színház- és Viselkedéskutató Intézet- 
Labor előadásában, a Bodó Viktor ál
tal rendezett Bérháztörténetekben a la
kás szintén az átmenet helyeként tűnik 
fel, egy mindannyiunk életéből ismerős 
arcképcsarnok felvonultatásának lehető
ségeként. Mindennapi élethelyzetek gro
teszkbe hajló jelenetei sorjáznak egymás 
után, karakterek jelennek meg és tűn
nek el, ahogyan a mindennapi életben. 
Kiemelkedő alakítás Gyabronka Józsefé, 
amit a szakmai zsűri a legjobb férfi fő
szereplő díjával jutalmazott, valamint a 
legígéretesebb színházi törekvés díjával 
méltatta a társulat munkáját.

Tasnádi István átirata és rendezése, a 
Koma Társulat és a volt krétakörös színé-

Forte Társulat: Kalevala

székkel létrehozott Fédra fitnesz az embe
ri testben való lakozást tematizálja. A fit- 
neszteremben játszott előadásban, amely 
a görög mítosz (az előadásban meg sem 
jelenő) szereplőit bemutató vicces múzeu
mi tárlatvezetéssel kezdődik, a szerelmi 
tragédia a generációs konfliktusok tere
pére kerül. A konfliktus fő eleme az öre
gedésből, a test romlásából fakadó fruszt
ráció egy olyan világban, amelyik a halál 
és az idő gondolatát az örök fiatalság ígé

retével kecsegtető edzéshajszával űzné 
el. Nem sok sikerrel, bár a Fédrát alakító 
Csákányi Eszter Hippolütosz iránti sze
relmében mindent megtesz azért, hogy 
up-to-date legyen.

A színházi reprezentáció természeté
ből adódóan ugyanannak az előadásnak 
sem létezik két azonos megvalósítása, ám 
a kísérletező kedvű Maladype Társulat 
Leonce és Lénája ennél is sajátosab
ban különbözik minden alkalommal. A 
Balázs Zoltán rendezte előadásnak nincs 
hagyományos értelemben vett magja és 
struktúrája. A színészek négy változatot 
dolgoztak ki a drámából kiválasztott je
lenetek mindegyikére, és a nézők dönté
sei, valamint a rendező irányítása szabja 
meg, hogy a száz variáció közül melyek
ből épül fel az adott előadás. A Leonce és 
Léna a felnőttéválás és a szerelem problé
máit, illetve a dráma önreflexív színhá
zi utalásait bontja ki. A jeleneteket is ez 
a kettős érdeklődés határozza meg, a vál
tozóan sikerült etűdök szerint nem egy
séges módon, de a végletekig kihasznált 
színészi energiákkal.

A magyarországi előadások közt külön 
színházi látásmódot képvisel Bocsárdi 
László rendezése. Tamási Áron Az éne
kesmadár című drámáját a rendező a cso
da felől gondolta újra: a szerző színpadi 
megjelenésével idézőjelbe kerül a szerel
mi történet és a színházi világ csodasze
rű működése válik A csoda című előadás 
valódi problémájává.

A fenti, merészebb formanyel
vű előadásoktól eltérően klassziku
sabb színházi előadások is bekerültek 
a válogatásba, bár nem ezek jelentet
ték a fesztivál csúcspontjait: a Debreceni 
Csokonai Színház óriási közönségsi
kernek örvendő Öblöm-Offját (rende
ző Andrzej Bubién) csak Trill Zsolt ala
kítása menti ki a vizuális és rendezői 
közhelyek kelepcéjéből. Eszenyi Enikő 
vígszínházi rendezése, az Augusztus 
Oklahomában a színészi alakítások
nak köszönhetően mélyebbre ás a broad- 
wayi sikerdarab hatásvadászatánál, de 
ebben a szándékban a szöveg erős aka
dálynak mutatkozik -  ettől függetlenül 
profi munkát láthatunk. Ahogyan Bagó 
Bertalan Hamletje is az, amiben Nagy 
Péter kamaszosan lázadó Hamletet ala
kít. Bagó rendezésében a díszletre, a kel
lékre hárul az a feladat, hogy az embe
ri viszonyrendszerek bonyolultságát erős 
képekben fejezze ki, de ez némiképp pár
huzamos marad az indulatosságában le
egyszerűsített színészi játékkal.

Janisch Attila izgalmas, átgondolt vá
logatása szélesre tá rt öleléssel fogja át 
az elmúlt évad színházi törekvéseit -  ám 
mint a POSZT esetében olyan sokszor, az 
is megtörténik, hogy a versenyprogram 
egyes darabjainál jóval izgalmasabb elő
adásokat láthat a néző az OFF felhoza
talában. Lehetetlen említés nélkül hagy
ni Kárpáti Péter Szörprájzpartiját, ami a 
szakítás lélektanát empatikus humorral 
boncolgatja, ahogyan hiba lenne csupán 
a színházi szórakozás könnyű műfajába 
gyömöszkölni a TÁP Színház Kurátorok 
című előadását. Még akkor is, ha ezekről 
kevésbé reprezentatív körülmények kö
zött történik meg a szakmai beszélgetés.
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Tréfa
Szereplők:
Egyik
Másik

Egyik: Szervusz, jó, hogy látlak. 
Képzeld, ez a mi Tóni barátunk újra kita
lált egy tréfát.

Másik: Mit csinált megint?
Egyik: Mit csinált? A vén szamár, nyug

díj előtt elterjesztette magáról, hogy in
farktusa volt...

Másik (félbeszakítja): Tavaly jobb hec
cet talált ki. Ne szólj közbe, úgyis elmesé
lem. Én is szeretek beszélni. Volt Tóninak 
egy öreg táncosnő ismerőse, akinek ré
vén bejárása volt az opera balettkarához. 
Ténfergett a lányok körül, sóhajtozott na
gyokat, el-elsütött néhány ócska bókot, de 
hát senki nem törődött a megöregedett tru
badúrral. Töprengett Tóni, mivel is nyer
hetné meg egy-egy lány szívét és egyebét. 
Egyik nap gondolt nagyot, félrehívta külön 
a legszemérmesebb lányt, és a fülébe súg
ta párás szemekkel:

-  Képzeld, impotens vagyok már két 
éve, de ha rádnézek, úgy érzem magam, 
mintha egy marék Viagrát nyeltem volna 
le. Legalább a vacsorameghívásomat fo
gadd el, hogy csodálhassalak.

Megsajnálta a naiv lány Tónit, ha már 
ilyen állapotba került miatta, jól is esett 
neki, hogy bájai ilyen hatással vannak 
egy impotensre, és igent rebegett a vacso
rameghívásnak. Aztán Tóni két nap múlva 
ugyanezt a hülye mesét beadta egy másik 
lánynak, az is vacsorázott Tónival, hadd 
legyen még egyszer férfi a Tóni. Barátunk 
az egész balettkart boldoggá vacsoráztatta 
volna, ha közben a lányok nem dicseked
nek el egymásnak, hogy férfit csináltak új

ra Tóniből. Kiderült a turpisság, Tóni na
pokig nem mert kimenni az utcára, úgy 
félt a lányok bosszújától. Érthető: a hölgy
koszorú megesküdött, hogy elverik Tónit 
és lecsavarják neki a....

Egyik: Nem rossz. De hagyd, kérlek, 
hogy folytassam Tóni legújabb tréfáját. 
Vagyis, mint említettem, elterjesztette 
magáról az infarktust. Felhívta a külföldi 
barátait és külföldi rokonait, hogy ő meg 
fog halni, mert neki a szíve leállt, de az
tán az orvosok beindították villannyal, fel
írtak egy negyed kiló gyógyszert, de nem 
adtak neki még egy fél, éves garanciát sem 
a recept mellé.

Másik: M ire  a  kü lfö ld i rokonok?...
Egyik: Meghívták a Tónit magukhoz. 

Búcsúzni. Te, azt hiszem, az is volt a Tóni 
terve: ismerte a rokonait, tudta, hogy sze
retik őt, de lusták, a sarokig sem menné
nek el sem Tóniért, sem egymásért. De 
közben otthon, fotelben, nagyot tudnak saj
nálni másokon és egymáson, a határontú- 
liakról és egyáltalán. Na szóval, Tóni há
rom hétig járta a magyarországi rokonait, 
ott etették, itatták, sajnálták, feketébe is 
öltöztek néhányan a kedvéért. Ajándékot 
nem adtak neki ezúttal, mert minek, ha 
úgyis meghal. Az egyik rokon, képzeld, 
egy koszorúval kedveskedett Tóninak: -  
Vidd haza, majd elhasználod, ha eljön az 
ideje -  mondta a rokon könnyezve.

-  Nem hervad el a virág? -  érdeklődött 
Tóni.

-  Nem, mert műanyagból van -  nyug
tatta meg a rokon.

Másik: Nohát, ez a Tóni...
Egyik: Soha olyan jól nem élt a Tóni, 

mint ezen a gyászkor úton. Egy távoli ro
konlány szerelmét is felajánlotta neki, ha 
megígéri, nem hal meg rajta, mert akkor 
ez erkölcsileg kompromittálná, és a vőlegé
nye nem venné feleségül. Tóni nem merte 
megígérni ezt, úgyhogy inkább sírtak egy 
sort tisztességesen.

Másik: Mi lett a vége a Tóni tréfájá
nak?

Egyik: Furcsa vége lett, de még nem 
tartunk ott. A rokonok gyászolták Tónit, 
egyik külföldi unokatestvére megírta a 
családtagok nevében a gyászbeszédet (mi
nek menjenek majd a temetésre, ha egy
szer Tóni körbejárta őket?). Tóni olvasta 
fel, olyan szép volt a szöveg, hogy többször 
is belezokogott a mondatokba. Igaz, a roko
nok is sírtak.

Másik: Hát... elég hülye helyzet.
Egyik: De most jön a poén. Tóni haza

jött kövéren, elégedetten, felvette az aján
dék fekete ruhát, amit a temetésére ka
pott... Na, és mit csinált?

Másik: Fogalmam sincs.
Egyik: Úgysem találod el. De azért pró

bálkozz.
Másik: Megnősült?
Egyik: Hogy jön ide a házasság?
Másik: A férfiak, ha már semmi ér

telmeset nem tudnak magukkal kezdeni, 
megnősülnek.

Egyik: Tovább. Hideg. Találgass.
Másik: Feladom. Nem tudom.
Egyik: Tehát Tóni hazament, felöltözött 

a szép ünneplő ruhájába, a hasára tette a 
koszorút és...

Másik: És?
Egyik: Infarktust kapott és meghalt. 

Holnap temetik. Jó, mi?
Másik: Nahát, ez hülye poén. Én jobbat 

vártam tőled.
Egyik: Ez nem az én poénom, ez Tóni 

tréfájának a csattanója.
Másik: Hiába, Tónira ez is jellemző volt 

mindig: jól indított egy viccet, aztán menet 
közben elszúrta... Ezt a tréfáját is lelőtte 
egy infarktussal.

Egyik: Kár. Pedig az alapötlet remek 
volt. Mindegy, na. Találkozunk a temeté
sen. Szervusz.

Másik: Szervusz, (jobbra-balra el)

U N G V Á R I L Á S Z L Ó  Z S O L T  

F e j th e te t l e n  í r á s

Egy nap kinyitják könyvem a tisztítótűzben, az égben. 
Sárgán izzó betűjel, de fejthetetlen lesz az írás.
Ez lészen iszonyú kezdetem, első pontatlan évem.
Hívó hópelyheim pénzzé verik a léha szittyák.

Miközben lánybocsánat, gyönyörgő szerelem nincsen. 
Atlovagolnak kiszáradt erdőmön, gyújtott tarlón, 
nem töprengnek fosztott múltamon, gyerekfejjel kért kincsen, 
ellopják a házam, pecsétet ütnek felnőtt, törődött arcon.

Gyalázkodás marad, vetkőztető tekintet, béna düh, 
hogy elvesznek mindent, mi örökkön enyém, miénk volna.
Ez a józanság ércbordát roppant meg, tíz fogat kiüt.
S  kérik majd segédeik, dobjanak gránátot szűk lakomba.

Acsar állat, aki hisz ily züllött, eszelős halálban.
Amulat a mindenség: légy mindig jó, ez az üzenet.
Ott, ahol fehér kenyér van, s kövér ponty úszik a tálban, 
míg villámló tőrt fenünk, mert lesz még páncélos ütközet.

Húzzátok fel nagyvárosi, piros csergőórátokat. 
Sokasodjatok félsz nélkül, tagadjátok a rút véget.
A nappal lisztporában ültök, és elhagy a lét-vonat. 
Hulljon rátok arany palástom és gyöngéd, szűz igézet.

Napokat lemérni egyszerű, de nyomtalan e tét is. 
Feltépek fekete ajtót, szárnytalan, poros ablakot.
Ha rám találtok, meglepődtök -  hű Napban élek mégis. 
Élő jeleim nem tüntetem el, s nem ám a csattanót.

Találkozunk még, lesz vihogó és fanyar dínomdánom. 
Ünnepkor felöltjük ezer költő-énünk és álruhánk.
Duhaj cimborákkal hangoskodunk, zetelaki nyáron, 
ahol megfutott meztelenül kölcsönkért, festett babánk.

Túl könnyű érv lehetne ez így, de mégis vad és nehéz. 
Vajúdó történelem, íratlan, kiszámíthatatlan.
Csak a nő szól lelkűnkben, kit imádva dédelget a kéz. 
Szélrózsája a minden. Földi dombja bejárhatatlan.

Azt mondom, kerítsük elő az arany pennát, kardvasat. 
Hazug álmaink házunkba soha ne kopogtassanak. 
Kedves mesterem, nem feledem féltő, világló szavad.
Az évezred -  bár dögletes ma -  új és új költőket ad.
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[...] Amikor felkértek erre a megnyitóra, írtam egy 
listát azon dolgokról, amelyekről semmiképp nem fo
gok beszélni, egyszerűen mert nem keserítem meg a 
könyv ünnepét. Úgy döntöttem, mindenekelőtt a ma
gyar miniszterelnökökről nem fogok beszélni. Sem a 
köddé váltról, sem az átmenetiről, sem az eljövendő- 
ról. Továbbá nem fogok beszélni se büdöscigányozás- 
ról, se parasztmagyarozásról. Meg azokról se, akik 
szerint na jó, jó, de azért az egyik mégiscsak érthe
tő. így természetesen nem fogok beszélni sem arról, 
hogy fogy a magyar, sem azokról, akik szerint már 
épp ideje, vagy egyszerűen csak na és. Meg nem fogok 
beszélni társadalmi szolidaritásról, mert olyasmiről 
kár beszélni, ami nincs.

Nem fogok beszélni arról, hogy alig több mint hat
van éve halt meg hatmillió ember, így nem zsidózunk 
még akkor sem, ha a sarki fűszeres, aki átvert egy 
húszassal, tényleg zsidó. És nem fogok beszélni arról 
sem, hogy alig több mint hatvan éve halt meg hatmil
lió ember, tehát még legalább százhúsz évig az anya
gyilkosság mellett a náci lesz a legsúlyosabb vád, ami 
emberre kimondható — így azért a plusz egy szavaza
tért nem nácizunk éjjel-nappal egy fél társadalmat, 
mint a vízfolyás. [...] Mondom, azzal kezdtem a ké
szülődést, hogy írtam egy listát mindarról, amiről 
semmiképpen. Aztán összegyűrtem. Pedig tényleg 
kizárólag arról akartam beszélni, hogy kár félteni az 
irodalmat, mert szinte mindegy, hogy kőtábla vagy 
nyomtatott áramkör, ez pusztán civilizációs kérdés. 
Az pedig, hogy a kőtábla vagy a nyomtatott áram
kör miként hat magára a szövegre, esztétikai, eset
leg irodalomelméleti kérdés. Az irodalom léte viszont 
se nem civilizációs, se nem esztétikai kérdés. Az iro
dalom az emberi lélekből következik, csakúgy, mint a 
szerelem. Abból a lélekből, amelyről tudjuk, hogy az 
elmúlt pár ezer évben nem sokat változott. így amíg 
legalább két ember él a földön, addig lesz irodalom.

De önmagam erről már többé-kevésbé meggyőz
tem, egyébként aligha írnék. Az a valóság, hogy ma, 
2009 Könyvhetén az irodalom jövőjét féltem a legke
vésbé. Az pedig teljesen mindegy, hogy azt mondom- 
e, az önök jövőjét féltem, vagy pedig hogy a magamét. 
Mert a kettő összetartozik.

Nem szeretnék olyan országban élni, ahol nem sze
retnék érettségi tétel lenni. És nem szeretnék olyan 
országban élni, ahol ha elfogadok egy állami kitünte
tést, utána évekig szégyenkezem.

Nem szeretnék nácigyanús lenni, amiért azt gon
dolom, hogy még így, köddé válva is tessék szíves bo
csánatot kérni legalább december ötödiké miatt, leg
alább a határon túli magyaroktól. És nem szeretnék 
libsi zsidóbérenc lenni, ha azt mondom, hogy tessék 
szíves egy kicsit gondolkodni, majd bocsánatot kérni 
Spirótól, mert mondjuk, Radnótival ellentétben tőle 
még lehet.

Ha egy mód van rá, nem szeretnék úgy élni, ahogy 
élünk, és nem szeretném belátni, hogy csak erre van 
mód. Nem szeretnék egy reggel arra ébredni, hogy 
jobb, ha csomagolok. Mert nem szeretnék rádöbben
ni, hogy nincs hova mennem, pedig egy fehér papír
lapnál itt már nincs nagyobb otthonom.

Bartis Attila miskolci könyvheti nyitóbeszé
de. Műút, 2009./3.

-  1‘M P 'E X

M iért hallgatunk -  ZENÉT?
Sok(k)féle módon
hallgatunk Bachot?

Sokfélék vagyunk, sokfélén 
hallgatunk is. Nincs általános 
recept a zenehallgatáshoz sem. 
Hiába tudjuk, hogy zeneirodal
munk egyik legnagyobb mestere 
Bach, őt sem kíméli fülünk, lel
künk, szellemünk. Alkalomadtán 
még kritizálhatjuk is, vagy tán 
éppen el is utasíthatjuk.

Furcsa teremtmény az ember: 
rajongás és kétségbeesés között 
vergődik, de az is lehet, hogy jól 
érzi magát e kettő szorongatásá- 
ban. Bach a tiszta beszéd meste
re, minden kétségbeesés, de az 
extázisig fokozott rajongás is ide
gen tőle. Nézem sajátságos kéz
írását, kottaképének olimpuszi 
nyugalmát, kiegyensúlyozottsá
gát. Minden a helyén van az üte
mek belső térbeosztásában, a 
hangjegyek szimmetrikus elren
dezésében. Nem sűrűsödnek-rit- 
kulnak a negyedek, sietségnek, 
ELSIETÉSNEK nyoma sincs. A 
hangjegyek tartógerendáit szép, 
íves vonalakkal rajzolja meg, szin
te festi (ecsetvonásokkal!) a dal
lam hullámmozgását. Ilyen felna
gyított kottaképen még az is jól 
kivehető, ahogyan a pontokat (a 
kottafejeket) egyenletes körökké, 
picit ellipszisre formálja. Még az 
is látszik, ahogyan a papír beit
ta a tintafoltokat, úgy hat, mint
ha a papírlap megrészegedett 
volna a hatalmas mennyiségű ze
nétől. Ez a bachi kézírás beivódik 
a néző leikébe is, aki egyszer lát
ta, aligha felejti el. Nem csoda, 
hogy Bach kéziratainak másolói 
között voltak olyanok, akiknek a 
kézírása annyira hasonlóvá vált a 
Bachéhoz, hogy szinte megkülön
böztethetetlen, melyik is a hite
les autográf partitúra, és melyik 
a másolat. Lenyűgöző erő árad 
a kottaképből, ugyanaz, ami a 
megszólaló Bach-zenéből. Csak a 
növények növekedéséhez, ehhez a 
csodálatos, vízből, napfényből fej
lesztett bioenergiához fogható je
lenség; kozmikus „némaságában” 
zengőbb minden zajnál, robba
násnál. Ahogyan a növény las
san elfoglalja, betölti a teret, ahol 
felnövekedett, úgy tölti be egy 
Bach-mű is az akusztikai teret. 
Fia, Carl Philipp Emanuel írja a 
Bach-életrajzot író Forkelnek: „A 
templomokban, az udvarnál, és 
gyakran a szabad ég alatt csodá
latos és olykor alkalmatlan hely
színeken előadott, sok muzsikust 
foglalkoztató darabok révén a fo- 
nurgia (kiemelés: T. E.) rendsze
res tanulmányozása nélkül meg
tanulta a zenekar felrakását.

Ezeket a tapasztalatokat, vala
mint azokat a kimerítő ismerete
ket, hogy miképp befolyásolja az 
építés módja a hangzást, mindig is 
jól tudta alkalmazni (...) Érdekes 
példa erre -  folytatja beszámoló
ját édesapjáról C. Ph. E. —, hogy 
Berlinbe jött meglátogatni, és én 
megmutattam neki az új opera
házat. Azonnal megtalálta a jót 
és a rosszat (már ami a hangzás 
sajátosságát illeti). Megmutattam 
neki a nagy éttermet, és felmen
tünk a teremben körbefutó galé
riára is: megnézte a mennyezetet, 
és minden további vizsgálódás 
nélkül kijelentette, hogy az épí
tőmester, anélkül, hogy ez szán
déka lett volna, és anélkül, hogy 
ezt bárki tudná, valami rendkí
vülit alkotott. Nevezetesen: ha 
valaki a hosszúkás négyszög ala
kú terem egyik sarkában fent, a 
fal felé fordulva néhány szót sut
tog, egy másvalaki, aki a terem
ben a másik sarokban arccal a 
fal felé áll, azt egészen érthető
en hallja, míg a többiek középen 
vagy másutt semmit, a legcseké
lyebbet sem hallhatják belőle. Az 
építőművészeinek egyik ritka és 
csodálatos alkotása ez! Ezt a ha
tást a boltozatos mennyezeten al
kalmazott ívek keltették, amit ő 
(Bach) azonnal meglátott.” Eddig 
az idézet, ami valósággal sokkol
ja az olvasót. Bevallom, az idézet 
hatására másképpen kezdtem el 
hallgatni Bach zenéjét. Mindig 
előttem lebeg a Philipp Emanuel 
szemléletesen „megrajzolt” jele
nete. A felhangzó Bach-alkotás 
is mindig egy csodálatosan meg
épített teremre hasonlít képzele
temben, és keresem benne a fel
fedezésre váró akusztikai csodát, 
a zene felé fordult arccal elsutto
gott szavak értelmét, üzenetét. „A 
szólamokat — írja másutt Forkel — 
szinte élő személyeknek tekintet
te, akik, mint egy társaság tag
jai, egymással társalognak. Ha 
hárman voltak, úgy mindegyik 
hallgatott néha, és oly soká hall
gathatta a másikat, míg neki új
ra valami mondanivalója támadt. 
Ha (...) felbukkant néhány hívat
lan és szerénytelen hang, az elő
térbe tolakodott, és értelem és te
hetség nélkül egy szót, vagy akár 
egy szótagot is szólni akart, azt 
Bach nagy rendetlenségnek te
kintette, és intette tanítványa
it, hogy az ilyesmi tilos.” Pablo 
Casals mondja: „Bach mutatta 
meg nekünk, hogy mi a zene.”

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Augusztusi évfordulók
1 — 420 éve született Francois de Boisrobert francia költő

190 éve született Herman Melville amerikai író 
110 éve született Armand Salacrou francia író

2 -  120 éve halt meg Veronica Miele román költőnő
185 éve született Arisztotelisz Valaoritisz görög költő 

3 - 8 5  éve halt meg Joseph Conrad angol író 
60 éve halt meg Ignotus Hugó író

4 -  150 éve született Knut Hamsun norvég író
5 — 430 éve halt meg Stanislaw Hozjusz lengyel író 
6 - 2 0 0  éve született Alfred Tennyson angol költő 
7 -  200 éve született Ludovit Zello szlovén költő 
8 - 3 5  éve halt meg Kate O’Brien ír költőnő

185 éve halt meg Friedrich August Wolf német filológus
9 — 40 éve halt meg Kodolányi János
10 — 110 éve született Incze Sándor újságíró
12 -  85 éve halt meg Bródy Sándor

235 éve született Robert Southey angol költő 
185 éve született Nicu^a Tánase román író

13 -  310 éve született John Dyer walesi költő
14 — 140 éve született N. Burláneanu-Alin román költő

90 éve született Nagy Ilona erdélyi írónő
15 — 120 éve halt meg Ludwig Foglár osztrák író

210 éve halt meg Giuseppe Parini olasz költő 
135 éve született Seprődi János tudós

16 -  60 éve halt meg Margaret Mitchell amerikai írónő
17 -  80 éve halt meg Benedek Elek

370 éve halt meg Martin Opitz német író 
35 éve halt meg Aldo Palazzeschi olasz író

18 -  80 éve született Anatolij Vasziljevics Kuznyecov orosz író
19 -190 éve született Jules Barthélemy Saint-Hilaire 

francia filozófus
20 éve halt meg Képes Géza költő
30 éve halt meg Kovách Aladár németországi író

2 0 -  210 éve halt meg Eleonora de Fonseca Pimentel olasz írónő
2 1 -  35 éve halt meg Lakatos Demeter csángó népköltő 

400 éve született Jean Rotrou francia drámaíró 
260 éve született Edward Storm norvég költő

22 -  90 éve halt meg Samuel Bodicky szlovák író
23 — 140 éve született Edgar Lee Masters amerikai költő

200 éve született Juliusz Slowacki lengyel költő
24 -  85 éve született James Baldwin amerikai író

110 éve született Jorge Luis Borges argentin író 
1930 éve halt meg C. Plinius Secundus római tudós 
35 éve halt meg Várady Imre olaszországi filológus

25 — 160 éve született G. Dem. Teodorescu román folklorista
26 — 135 éve született Edmond Glesener belga író
27 -  160 éve született Manuel Acuna mexikói költő

135 éve született Császár Elemér irodalomtörténész 
90 éve halt meg Dóczi Lajos író 
40 éve halt meg Erika Mann német írónő 
30 éve halt meg Mika Valtari finn író

28 — 260 éve született Johann Wolfgang Goethe német költő
90 éve született Mikó Ervin riporter

29 -  285 éve született Giovanni Battista Casti olasz költő
30 -  435 éve született Szenczi Molnár Albert
31 -  100 éve született Fejtő Ferenc franciaországi magyar író

90 éve született Kós Károly néprajzkutató 
90 éve született Végh György magyar költő

Falla
VÍZSZINTES
1. Manuel de Fallá (Cádiz, 1876 

-  Alt a Gárcía, 1946), spanyol zene
szerző balettje. 12. Elkülönülő ki
sebb darab. 13. Három tolar! 14. 
Igavonó állat. 15. Láncfonalat erő
sítő. 16. Porszívózik. 18. Dohány. 
19. Csillagkép. 20. Sportfogadás.
21. Eisenhower beceneve. 22. 
Tóninak is becézik. 24. Lombtalan. 
25. Oxigénmódosulat. 27. Alak, 
forma. 29. Állóvíz. 31. Felvigyáz.
33. Tavalyi nedű. 35. Hasfal! 37. 
Nőstény sertés. 39. Franz Kafka 
műve. 41. Esőn álló. 43. A leve
gő oxigénjét igénylő (életforma). 
45. New York-i operaház népsze
rű neve. 47. Az örök város. 49. 
Máltai és dán autójelzés. 50. ... et 
fide; Törvénnyel és hűséggel. 51. 
Véletlenül a keresett helyre jutó. 
53. Érzéketlen, túlzottan igényte
len ember. 54. Már kezdődik! 55. 
Ehhez hasonló, költői szóval. 56. 
Komponált muzsika.

FÜGGŐLEGES
1. Igazolt máshollét. 2. Fiókba 

tevő. 3. Ablakos. 4. Elkülönülő. 5. 
Disznót levágó. 6. Ételízesítő. 7. 
Akadályba ütköző. 8. Fészket épít a 
madár. 9. Volt, latinul. 10. Minden 
vizet a jószágoknak ad. 11. Régi ... 
vagyok (Nóti Károly). 16. Nagyszülő 
megszólítása. 17. Vörös, németül. 
19. Berlin határai! 22. Lélek, la
tinul. 23. Takarmánynövény. 26. 
Érc, angolul. 28. Nyeles törlőruha. 
30. Fallá balettje. 32. Péktermék.
34. Kivágja a rezet. 36. Mosószert 
tesz az öblítővízbe. 38. Fákkal be
nőtt terület. 40. „Királyi" női név. 
42. Palóc alma, 44. Kiváltó ténye
ző. 46. Katonai gyakorlótér. 48. 
Kis mértékben. 50. Könnyen bom- 
ló. 52. Szül az állat. 53. Fűkasza 
eleje! 56. Alkotás.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 13. számában közölt 
Rahmanyinov című rejtvény meg
fejtése: Francesca da Rimini; A 
holtak szigete.
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