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Arthur Rimbaud Amerikában

í.

Amikor egyszer Arthur Rimbaud 
arra járt, hol zsenge életében 
soha már, s ahová rendes ember 
legfennebb a képzeletben téved, 
megállt, leszállt lováról, aztán 
kipányvázta a fáradt állatot.
„Ejha, szétnézett s így kiáltott, 
minden bizonnyal a Vadnyugaton 
vagy más efféle vad tájon vagyok!
Ez kedvemre való hely lesz talán!”

A legközelebbi lebuj asztalán 
csillogott már az ital, és amíg 
hősünk a marhasültet várta, 
feltűnt neki, hogy mennyi furcsa arc 
üldögél e helyen egymagába’.
„Ki az úr, ki pisztolyát porozza 
(hatott reá a helynek szelleme), 
különc gróf, ki arra készül éppen, 
hogy önmagára lőjön majd vele...
Vagy odébb az a rókaképű férfi, 
hangsúlyából ítélve Albion 
szülötte; és ott egy spicces költő, 
a pincérlányt fürkésző, bús kujon, 
vagy ős Kaján vagy valami ilyesmi...

Ezek nevében ki fog itt fizetni?

S van itt még, e lehetetlen térben, 
egy szakállas szláv szerzetes-fazon: 
ki ez itten talpig feketében 
s mért néz úgy, mint aki folyton szenved?

Cseh Tamásnak, a túlpartra
2.

Együtt indulnak mindahányan 
útnak ebben a balladában.

Milyen dal ez, miféle tempó:
Széchenyi gróf és Arthur Rimbaud

pattannak együtt most nyeregbe.
Ki nem találja, hol keresse,

kinek fizesse sörét, borát...
„Elveszett valami, cimborák,

azt mondják, holmi indiánok 
meglelték, amit nem találok!”

így mennek hát összeverődve, 
néhány közös történet őre,

előredőlve távolodnak, 
jelzésül boldogabb koroknak,

egy sosemvolt Amerikában 
keresni, amit nem találtam,

s közülünk senki, hisz nincsen itt...

De csitt!
Egy perc türelmet kérünk még önöktől.

E figurák, figyeljék, úgy mozognak, 
hogy nem is előre, nem is hátra,

már sehol sincsenek, marad a díszlet. 
Függöny. Taps. Majd csend borul a tájra.

Szép kis társaság ez, mondhatom.
Ezek között ki rakna végre rendet? 2009. augusztus 10.
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Beszélgetés L. Simon László költővel, vizuális művésszel,
/

a Magyar írószövetség titkárával
Konzervatívként az avantgárd vonzásában
-  Nyugodtan mondható rólad, hogy 

rendkívül szerteágazó a tevékenységed: bár 
elsősorban íróként, költó'ként tartanak szá
mon, vizuális művészetekkel, grafikával is 
foglalkozol, a Magyar írószövetség titkára
ként a legaktívabb irodalomszervezők kö
zé tartozol a Kárpát-medencében, szó'lész- 
borászkodsz, könyv- és folyóiratborítókat 
tervezel, nyakig vagy a kultúrpolitikában 
-  mindemellett pedig négy gyermek édes
apjának mondhatod magad. Talán fura a 
kérdés, de: mikor jut időd (verset) írni?

-  Nem írok túl sokat, azt is általában 
éjszaka, amikor csend van körülöttem. A 
megírt versek közül is csak keveset adok 
ki a kezeim közül, azokat is sokszor „át
rágom” még előtte. A számomra oly ked
ves esszéket könnyebben és gyorsabban 
írom meg, megszoktam, hogy ha a gyere
kek a fejem tetején is ugrálnak, akkor is 
tudok írni vagy olvasni.

-  Az avantgárd jegyében indultál, pá
lyafutásod elválaszthatatlan a kortárs 
(neo)avantgárd törekvésektől, a Magyar 
Műhely körétől. Korunk irodalmára -  ha 
jól érzékelem -  a különböző kulturális ha
gyományrétegek meglehetősen kreatív és 
változatos felhasználása jellemző; ennek 
viszonylatában mit jelenthet ma „avant
gárd” szerzőnek lenni?

-  A huszadik századot a differenciáló
dás és a többszólamúság korának látom, 
abban az értelemben is, hogy a hagyomá
nyok rendszere rendkívül összetett lett. A 
század eleji avantgárd tagadó aspektusa 
az addig egységesnek íunó'irodalmi, művé
szeti, esztétikai tradíció ellen is irányult, a 
paradoxona viszont az, hogy saját maga is 
követhető hagyománnyá vált. Szerintem 
a huszadik század előtt sem létezett min
denben egységes hagyomány, az irodalom
ban legfeljebb nem volt olyan erős, olyan 
látványos a kánonok interakciója, mint 
korunkban, de ha a filozófiára vagy a poli
tikára tekintünk, már összetettebb a kép, 
s korábbra datálhatok a látványos elága
zások, mint a művészetek területén. És 
persze egymás mellett létezett egy parasz
ti, egyházi, nemesi, főnemesi, polgári vi
lág, viszonylag kevés átjárással, így érthe
tő, hogy például a 19. század első felében

egy parasztház vizuális tere teljesen más 
volt, mint egy városi polgár házáé, legyen 
szó akár bútorokról, akár a viseletűkről. 
Én mindent, amit csinálok, megpróbálok 
elhelyezni a hagyományoknak ebben a bo
nyolult rendszerében, tehát abban az érte
lemben konzervatív vagyok, hogy fontos 
számomra a hagyomány. Ráadásul egy
másnak látszólag ellentmondó, egymást 
kioltó dolgokból áll össze a saját identi
tásomat meghatározó hagyományanyag, 
így lehetséges az, hogy nálam jól megfér 
egymás mellett a falon egy kortárs non
figuratív festmény, egy régi népművésze
ti eszköz és egy óncsipkével díszített ba
rokkos feszület. Bár az a gazdag vizuális 
nyelv, amit az avantgárd teremtett, rá
nyomja a bélyegét az alkotótevékenysé
gemre, az avantgárd az esetemben csak 
részben jelent poétikailag kimutatható 
szövegépítési technikát. Inkább olyan ma
gatartásforma, ahogy azt Papp Tiborék is 
megfogalmazták, ahol a konzervativizmu
som és a nemzeti elkötelezettségem mel
lett is állandóan felülkerekedik bennem a 
lázadó személyiségrészem. Ez a folyama
tos lázadás, a változtatni akarás a tenni- 
akarásom alapja, ez a motor hajt, legyen 
szó akár művészetről, irodalomszervezés
ről, akár kultúrpolitikáról.

-  Többször is azt nyilatkoztod, hogy ma 
az az igazán avantgárd és progresszív, aki 
a tradicionális értékeket vállalja fel: vagy
is igazából az nonkonformista és lázadó, 
aki konzervatív. Aki ismer valamennyire, 
tudja, hogy rád is ez a „kettősség” jellem
ző. Hogyan lehet egyszerre mélyen hagyo
mánytisztelőnek és a művészeti progresz- 
szió hívének lenni?

-  A hagyománytisztelet az előbb em
lített összetett rendszerben valószínű
leg nehezen értelmezhető. Azt is meg kell 
néznünk, ki mit „mazsolázgat” ki ma
gának ebből a struktúrából. Számomra 
meghatározó jelentőségű például a nem
zetben gondolkodás, tehát én nem tartom 
korszerűtlennek ezt a fogalmat, így ma
gyarságomhoz, nemzeti történelmünk di
csőséges szakaszaihoz és kudarcaihoz is 
ragaszkodom, mindezt a sajátomnak ér
zem. A keresztény hagyomány is megha
tározó számomra, sokkal inkább, mint

L. Simon László
Költő, író, szerkesztő, vizuális művész. 1972-ben született Székesfehérváron. 

Az ELTE magyar-történelem szakán diplomázott. Kulturális menedzser és sző
lész-borász mérnök szakos végzettséggel is rendelkezik. 1998-2004 között a 
Fiatal írók Szövetsége elnöke, 2004-től a Magyar írószövetség titkára. A Magyar 
Műhely, a Kortárs, a Kommentár, a Szépirodalmi Figyelő című folyóiratok munka
társa, több kötet és antológia szerkesztője. A Ráció Kiadó szerkesztője, valamint 
a Magyar Műhely Galéria kurátora. 2007-ben József Attila-díjat kapott. Eddig 
hét könyve jelent meg (köztük két kísérleti irodalmi, két verses, egy fotós és két 
esszé- és tanulmánykötete, valamint társszerzője egy, a Velencei-tó környékének 
szőlő- és borkultúráját bemutató könyvnek).

Bakos Zoltán fotója

az egykori nomád világ nehezen felfejt
hető valósága. Egy egyszerű példával él
ve: ugyan nagyon szépnek találom a ta r
solylemezek motívumait, az ezeréves 
keresztény művészet magyar népművé
szeti argumentációi sokkal közelebb áll
nak hozzám, folyamatos, élő örökségként 
élem meg, míg az előző csak a régészek és 
a történészek feltáró munkáját követően 
vált bizonyos körökben divatossá. Ma na
gyon sokan járnak tarsolylemezes övtás
kával az oldalukon, ami engem nem za
var, de nem szabad elfelejteni, hogy ezek 
az eszközök, az ezüst vagy arany díszí
tőelemek még a saját korukban is csak a 
kiváltságosok számára voltak elérhetők, 
ezt bizonyítja, hogy eddig mindösszesen 
43 darabot találtak belőlük. Ez azt mu
tatja, hogy már a történelmünk egészen 
korai szakaszaiban is voltak olyan iden
titásváltások, amelyek alapvetően vál
toztatták meg kultúránk (vizuális) fej
lődési irányait is. Engem tehát az élő, a 
folytonos tradíció érint meg a leginkább, 
de nem tagadom meg a már csak történe
ti jelentőséggel bíró hagyományelemeket 
sem. Ugyanakkor a Magyar Műhely-esek 
által előttem időben kinyitott világ, vala
mint az a kassáki felszólítás, hogy Éljünk 
a mi időnkben!, egy életre meghatározta 
gondolkodásomat, így a múltba fordulás 
helyett remélhetőleg az előre tekintés, a 
korszerű kifejezőeszközök használata jel
lemzi a tevékenységemet. A hagyomány 
ismerete és szeretete biztonságot nyúj
tó erő, amire támaszkodva próbálok új 
dolgokat csinálni, és megérteni azt, ami 
most történik velünk.

-  Legújabb versesköteted egy különleges 
könyvkötési technika segítségével készült. 
Mit kell tudni a Japán hajtásról -  mint 
kötetről és mint technikáról?
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-  A japán hajtás egy régi könyvésze

ti technika, aminek az a lényege, hogy 
visszahajtják az íveket. Szép és költsé
ges kötetekhez szokták felhasználni, elő
nye, hogy a kisebb terjedelmű könyvek 
így duplavastagságúak lesznek. Én ezt 
megfejeltem azzal az ötlettel, hogy ezek
re a visszahajtott ívekre képeket, a saját 
fotóimat nyomtattam. A képeket csak a 
versek mögé kukucskálva lehet megnéz
ni, ha valaki felvágja az íveket, akkor a 
legtöbb képet ketté is metszi, így a titok 
meglesése, felfejtése helyett tönkrete
szi a látványt s az egész könyvet. Ezzel 
az egész játékkal lehetőséget teremtet
tem arra is, hogy csak azokat terheljem 
a versek lehetséges vizuális kiegészí
téseivel, akiket ez valóban izgat, érde
kel, tehát normális, nem illusztrált ver
seskönyvként is végigolvasható a kötet. 
Mindehhez kulcsversként is használható 
a kötet címadó költeménye. Különben a 
könyv elkészítését, amelyben a tervezés
től a tördelésig mindent magam csinál
tam, egy komplett könyvművészeti tárgy 
létrehozásaként fogtam fel, talán ezt ju
talmazták az idei Szép Magyar Könyv 
Díjjal, és amire különösen büszke va
gyok, a Nyomda- és Papíripari Szövetség 
Pro Typographia díjával.

-  A Japán hajtásnál maradva: mint 
mondtad az imént, könyved -  szöveges 
tartalmát tekintve -  „hagyományos” ver
seskötetnek számít, a textus és a képe
lemek sajátos módon való egymás mel
lé rendelésével, egymásba játszatásával 
mégis egy „bonyolultabb” kulturális tárgy 
jön létre. Hogyan lehet olvasni /nézni a 
Japán hajtási?

-  A tavaszi tipográfiai kiállításom 
katalógusába írtam a következőket: 
„»A könyv terek sorozata -  vélte Ulises 
Carrión. — A tereket különböző időpon
tokban érzékeljük — a könyv időpontok 
sorozata is.« Japán hajtás című kötetem 
megtervezésekor épp ez já rt az eszem
ben: rejtett és megnyíló, feltárható te
rek egymásutániságát megalkotni. Egy 
testbe kötni a különböző idősíkok azo
nos vagy azonosnak tűnő tereit, életem 
lazán egymáshoz kapcsolódó fragmentu
mait. Carrión szerint »az író, a közhiede
lemmel ellentétben, nem könyveket ír. Az 
író szövegeket ír. A könyvekre csak azért 
van szükség, mert a szöveg hosszú, vagy 
mert több rövidebb szöveget (például ver
set) kell egymás mellé helyezni.« Ebben 
az értelemben én nem vagyok, nem is le
hetek író. Pontosabban az alkotói tevé
kenységem nem az irodalom keretein be
lül bontakozik ki.” Ezt a könyvet tehát 
komplex műtárgyként képzeltem el, s bár 
a legfontosabbak benne a versek, tárgy
ként, könyvészeti és vizuális művésze
ti alkotásként is lényeges a számomra. A 
könyvben szereplő képek nem klasszikus 
illusztrációk, nem zavarják a versek ha
gyományos olvasatát, nem is értelmezik 
őket, hanem csak kiegészítik a szövege
ket. Volt olyan olvasóm, aki észre sem vet
te a versek mögé rejtett fotókat, s mégsem 
volt hiányérzete. Az egyik művészettörté
nész barátom viszont azon sopánkodott, 
hogy alárendelt szerepbe kényszerítet

tem a képeket. Ezt én nem érzem így, hi
szen itt éppen a titok, a vizuális olvasat 
nyújtotta játék a lényeg, a hagyományos 
verseimet ez szervezi avantgárd könyv
művé. Bár több bírálóm szerint bele kel
lett volna írni a fülszövegbe, hogy a köny
vet nem szabad felvágni, én ezt ma sem 
jegyezném meg, mert abban bízom, minél 
többen belátják, hogy néha izgalmasabb 
a kulcslyukon belesni, mint feltörni a 12. 
szoba ajtaját.

-  Evekig voltál a Fiatal Írók 
Szövetségének elnöke, jelenleg a Magyar 
írószövetség titkára vagy. Az írószövet
ség az elmúlt másfél évtizedben megért 
néhány hullámvölgyet, gyakran érkeztek 
nem túl reménykeltő' hírek a nagy múl
tú szervezet háza tájáról. Az utóbbi idő
ben változni látszik a helyzet: programok, 
rendezvények sorozatát, aktív szervezeti 
életet láthatunk. Hogy látod belülről, mik 
a továbblépés esélyei?

-  A szövetséget ért politikai támadások 
után sikerült megerősíteni a szervezetet: 
most stabil a helyzetünk. Ugyan folya
matosan anyagi nehézségekkel küzdünk, 
heti 4-5 programunk van a székházban, 
s ezen kívül rendezvények sorát szervez
zük szerte az országban és a határon tú
li magyarság körében is. A könyvtárunk 
újra kinyitott, jelentős könyvállománnyal 
is gyarapodott. A médiafelületünk persze 
nem sokat nőtt, egyesek még mindig úgy 
csinálnak, mintha nem is léteznénk, de 
a kitartó munka eredményét nem lehet 
örökké eltagadni. A fiatalok frissességé
re viszont nagy szükség lenne, kisebb-na- 
gyobb sikerekről itt is beszámolhatunk, 
elég csak arra a rendkívül komoly kötet
re utalnom, amit Ekler Andrea és Erős 
Kinga szerkesztett. A Pályatükrök című 
könyv húsz írószövetségi fiatal portréját 
tartalmazza, fotókkal, valamint angol és 
német nyelvű összefoglalókkal kiegészít
ve. Ezzel a fiatalokat is próbáljuk a szö
vetséghez kötni.

-  Versenyhátrány (A kultúrpolitika 
fogságában) című 2007-es kötetedben elég 
borús képet mutatsz fel (adatokkal doku
mentálva) az elmúlt évek magyar iroda
lom- és kultúrpolitikájáról, politikum és 
kultúra viszonyrendszeréről. Van-e re
mény a helyzet változására, elmozdulá
sára? Mondjuk, megszülethet-e majdan 
a Versenyelőny című kötet, vagy ez merő 
utópia?

-  Lassan tíz éve dolgozom szakér
tőként, jogszabálytervezeteket, szak
mai anyagokat véleményezünk és dolgo
zunk ki. Az előrelépéshez egyrészt mind 
a civil, mind a politikai fronton erősíte
nünk kell a kultúra érdekképviseletét, 
másrészt a politikának -  ennek az erő
södésnek a hatására is -  fel kell ismer
nie a kultúra stratégiai szerepét. Egy 
új magyar kormánynak ennek megfele
lően kell megszerveznie a kultúra igaz
gatását. Ehhez szerintem alapvető bel
politikai fordulatra és szemléletváltásra 
is szükség van. Illyés Gyula hasonlatá
val élve: „egy-egy országnak a jó haladá
sa olyan, mint a római szekéré. Két ke

reke van, az egyik a közéleti, a politikai, 
a másik a szellemi élet. Akkor jó, ha az 
együtt működik.”

-  Politikai nézeteidet, értékrendedet so
sem rejtetted véka alá: munkatársa vagy 
a többszerzős Jobbklikk blognak, illetve 
a Kommentár politikatudományi folyó
iratnak. Jól látom, hogy nincs túl pozitív 
véleményed a „független értelmiségi” mí
toszáról?

-  Én sosem akartam a független értel
miségi szerepében tetszelegni, mert elkö
telezettnek tartom magamat. Ráadásul 
politizálok is, s szerintem ez a két sze
rep megférhet egymás mellett, mert azt 
vallom, nekünk kell megszerveznünk 
a saját képviseletünket. Ha a budapes
ti parlamentre nézek, azt látom, hogy a 
mezőgazdasági bizottságban agrárszak
emberek, a pénzügyiben közgazdászok 
ülnek és így tovább, míg a kulturális bi
zottságban nem a kulturális élet sze
replői tevékenykednek. S csodálkozunk 
azon, hogy ilyen rossz az érdekérvénye
sítő képességünk? Mint oly sok minden
ben, Magyarországon az elkötelezett ér
telmiségi szerepének a megítélésében is 
kettős mérce érvényesül, egyesek a poli
tikai szerepvállalásuk miatt a vélemény- 
formálók szemében megszűnnek írók, 
művészek, értelmiségiek lenni, míg má
sok esetében a direkt politikai szerepvál
lalás sem akadály, gondoljunk csak ar
ra, hogy mondjuk Konrád György most is 
az SZDSZ európai parlamenti választási 
listáján szerepelt. Nem mellékesen, aho
gyan Lánczi András, úgy én sem tekin
tem magamat értelmiséginek, különö
sen nem haladó értelmiséginek, mivel ez 
a baloldali fogalom olyan magatartás- és 
gondolkodásmódot takar, amivel én nem 
tudok azonosulni.

-  Végül evezzünk békésebb vizekre: em
lítettem az elején, hogy a szőlő- és borkul
túra avatott szakértője vagy. Van-e ked
venc borfajtád?

-  A szőlész-borász mérnökszak elvége
zését Ablonczy Balázs történész barátom, 
a Kommentár főszerkesztője úgy értékel
te, hogy olyan bölcsész lettem, aki végre 
ért is valamihez. Ennek ellenére csak lel
kes amatőrnek tartom magamat. Egy iga
zi szakember biztosan nem mondana ilyet, 
de enni a legjobban az Othellot szeretem, 
sőt a mustjára gondolva is öszszefut a nyál 
a számban. A borát azonban, mint a leg
több direkttermőét, nem sokra tartom, 
a családi cégünk is csak jó fajtákkal fog
lalkozik: Olaszrizlinget, Traminit, Zöld 
Veltelinit termesztünk, de Chardonnayból, 
Kékfrankosból és Cabernet Sauvignonból 
is remek bort csinálunk. Az új kedven
cem a Cserszegi Fűszeres, amit egyszer 
szívesen telepítenék. Ennek a Bakonyi 
Károly nemesítette magyar fajtának a pár 
év alatt elért hihetetlen sikere is jól mu
tatja annak a magyar szőlőnemesítő ha
gyománynak az értékeit, amely Mathiász 
János óta töretlen, s amelyre az agrártör
ténet mellett a magyar művelődéstörténet 
is jobban odafigyelhetne.

PAPP ATTILA ZSOLT
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K Á N T O R  L A JO S  
s ^  *  *Édes Öcsém!

A történ et a m alom ban is folytatódik
(Részlet)

Ne csodálkozz, Laci, a megszólítás vál
tozásán. El kell engednem a kezét Mikes 
Kelemennek Zentelkén is, noha Ő persze 
most is fel-feltűnik helyzetünk malomi 
átgondolásában -  mégis a panasz, a vá
gyakozás helyét hovatovább elfoglalják 
az új, pozitívabb élmények. Búcsúzunk 
tehát, Édes Néném, átcsapunk az Édes 
Öcsémbe. No nem úgy, ahogy Szisz írta 
1968-ban: „Mikor éjfelet foszforeszkált a 
lidérc, három urambáty könnyeivel sóz
ta a megrevesedett tősgyökeret”. Szóval 
semmi könnyezés, tösgyökér meg uram
báty, maradunk a születési dátumoknál, 
mondom az idősebb jogán. És lehetőleg 
maradok a tényéknél, még ha ez olykor 
száraz beszámolóba torkoll is, eleve vesz
tésre állva a Te írói fantáziád, esszéírói 
lendületed diktálta szövegek viszonylatá
ban.

Tehát édes öcsém, Csiki Laci, szóljak 
a malomról, amelyet 1979-ben választot
tál magadnak, magatoknak, 1981 kará
csonyáig birtokoltál, 1983-tól pedig mi 
felelünk érte. Mert felelősség is már a 
zentelki malom — úgy mondanám, közös 
felelősség. A helybeli közösség erre 1989. 
december 1-jén ébresztett rá. Történt, 
hogy az eredeti zsindelytetőre többször 
húzott kátránypapírt nem lehetett to
vább foldozni, sőt a gerendázatot is meg 
kellett újítani, nagyobbrészt kicserélni. 
Gyergyói mérnök barátunk segített igazi 
szakember csomafalvi ácsok mozgósítá
sában, de mielőtt a cserepek felkerülhet
tek volna, megindult a hóesés. A bajt, a 
beázást megelőzendő', kérés nélkül jöttek 
a szomszédok, felnó'ttbó'l-gyerekbó'l élő- 
lánc alakult, órák alatt új tetőt kapott a 
régi malom. Ez a kaláka húsz év múltán 
is elevenen él a család emlékezetében. 
Azóta tudom, hogy van fedezete a zentel
ki házunk mellett elhaladók kérdésének: 
-  Hát haza tetszettek jönni?

Az otthonosság-érzésről sok történe
tem van. (Itt csak a zentelki-kalotaszent- 
királyi illetőségűek közül próbálok né
hányat elősorolni.) Mielőtt a malomban 
megélteket kezdeném mesélni, megint az 
életet jelentő vizet, a térségnek nevet adó 
Kalotát hívom tanúságul.

Vízkereső
Vízimalom természetesen nincs víz 

nélkül. Ez még Kalotaszegen is igaz, ahol 
pedig sok olyan létezik, ami máshol (már) 
nem. így gyöngyös párta, vállfűs ing, sze
dett szoknya, csizma, amelyet legalábbis 
ünnepnapokon föl is vesznek, a templo
mi vonulás tehát változatlanul látványos
ság, ám ez nem a divatcégek felvonulá

sa. (A „civilizáció” térhódításával részben 
persze már az is.)

A vízimalmok ideje azonban a Kalota 
partján is lejárt -  s még nem jött újra 
vissza. Aki némi szerencsével, mert ke
vés pénzzel, az elmúlt években öreg ví
zimalmot szerzett magának, az őrölésre 
nemigen gondolhatott hát, legfeljebb őr- 
lődésre, ahogy mondani szoktuk. De: víz
parton, mindenképpen. Patak-, azaz ma
lomárok-csobogás mellett.

Teltek az évek, telt-múlt a szocializ
mus -  és a víz is itt hagyott minket. Nem 
egyszerre (a szocializmus sem így teszi). 
Egy nagyobb tavaszi áradás rontotta el 
a gátat, amely a Kalota vízhozamának 
egy részét felénk, a régi malom felé te
relte. Akkor még jutott a falu akaratából 
és gazdasági erejéből a kár kijavítására. 
No nem a levitézlett molnárék érdekében, 
hanem hogy a település északi részét át-

Kalotaszentkirályi templom -  Kós Károly rajza

szelő árok ne váljon szennylégyűjtővé. 
Ismét csobog a víz a kövek közt, és bár 
sem terelővályú, sem alatta malomkerék 
már nem használta, népi-urbánus gondo
latok görgetésére kiválóan alkalmas volt. 
Az újabb rontást viszont a nem szakem
berek készítette gát végérvényesen meg
szenvedte. Kiszáradtunk. Ez a legutóbbi 
kánikulai nyár pedig a másik domb alatt 
gyűlő forrást is elapasztotta, sőt a vízve
zeték utcai csapja is száraz maradt.

A vízkereső, a legidősebb emberi fog
lalkozás mai örököse számára nincs más 
lehetőség, mint hogy elinduljon a határ
ba, Kalota-keresőbe. Mert Kalota még 
van, mármint a patak s benne kevés
ke víz, csak meg kell keresni. Kimegy az 
ember ahhoz a kanyarhoz, ahol hajdanán 
fürödni, mi több, úszni szokott -  fiaival 
együtt rakta, javította a medencenövesz
tő gátat s még csak pocsolyát sem ta
lál a helyén. Odébb legalább békáknak, 
vadrucáknak való, sekély állóvíz képző
dött, s emlékeztet még valamiképpen a 
régi dicsőségre, három világszép színész

nő (nyári látogatóink) bikinis vonulásá
ra. Egyébként a kukoricás azóta kiter
jedt az innenső parton a száraz mederig, 
a süppedékes-sásos földdarabot az új (ré- 
gi-új) gazdák, úgy látszik, visszahódítot
ták a gazdaságnak.

A változás oka itt alapvetően emberi, 
csak közvetve lehet a természet rovásá
ra írni. Valakik, sokoldalúan képzett ál
lami szakemberek kitalálták, hogy ki 
kell iktatni a kanyarokat, azok okozzák 
az árvizet. Nekikezdtek hát a Kalota ki- 
egyenesítésének, buldózerrel új árkot ás
tak neki, tessék mostantól keletről direkt 
nyugatnak folyni. Nem tudom, a Tiszával 
annak idején hogy egyeztek ki, a Kalota 
a maga havasról hozott féktelenségével 
mindenesetre csak ideig-óráig tűrte a be
avatkozást, és kanyarfúró nélkül is kezd
te újraépíteni, pontosabban újra kiharap
ni az őt mindig is jellemző görbületeket. 
Olyannyira, hogy aprócska strandokat, 
pár négyzetméteres homokpadokat is fel
kínált a hozzá hűséges felnőtteknek, fő
ként pedig gyerekeknek. Az már megint 
nem az ő számlájára írandó, hogy épp er
re a partszakaszra telepítették (hordták 
ki) a környékbeliek a házi szemetet.

Mostani vízparti inspekciómon a jobb 
parton maradtam, sem a víz, sem a le
vegő hőmérséklete nem csábított, hogy a 
korábban az adriaiakkal meg a Csendes
óceán mellett fekvő fürdőhelyekkel ver
senyeztetett Kalota vizén átláboljak. 
Sárguló-pirosodó bokrok, cinóber bo
gyók, az itt-ott már kékülő szeder igazol
ták döntésem jogosságát. No meg a fehér
be játszó szűzi-lilán előtörő kikericsek a 
patakparton. Mintha még rejtezkedné- 
nek, keresni kellett őket, ám annál in
kább csábítottak, hogy egy csokorra valót 
összeszedjek belőlük. Gyűlt kezemben az 
őszi kikerics, közben egy-egy fagyalágat 
is törtem, a meredékes oldalon még vadon 
nőtt napraforgó is került. Estébe hajlón a 
nap győzött a felhőkön, s úgy melegített, 
hogy már-már fürdeni lett kedvem.

De hol is vagyok? Bekeveredtem a ka
nyarokba; hihetetlen, ám ellenőrizhe
tő, tőlem jobbra folyik most a Kalota, no
ha vízirányban haladok. Ismeretlen táj. 
Vajon mennyit jöhettem, hogy ilyen mesz- 
sze kerültem jól ismert fürdőhelyemtől? 
S a malomtól? Világos van még, pánik
ra semmi ok. De nem értem a helyzetet. 
Hát a Kalota partján is el lehet téved
ni? Jobbra is, balra is teszek néhány lé
pést, hogy a bokrok fölött kilássak. Végre 
felfehérlik a templomtorony. Ahogy Kós 
Károly építész-álmaiból ismerem, még 
mielőtt e tájhoz szegődtem volna magam 
is. Nem az északi arcát mutatja, hanem a 
délit, s melléje szegődik a távolibb teme
tő. Úgy látszik, valóban eltévedtem. És 
közben csak most veszem észre, vállam- 
ról lecsúszott valahol a nagyobbik fiam
tól kölcsönvett melegítőfelső. Akkor hát 
vissza, a kikericsek útján.

Este lett. És meglett az elhullajtott ru
hadarab. Összeállt a virágcsokor, s nem 
kellett keresésemre induljanak. A Kalota 
tovább csordogál, bent a faluközpont
ban Ady bronzarca vigyázza a kiszélesü-
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viseletben látható, háromtagú családja, 
alig rongálódott fekete-fehér fényképen.

A malomtér deszkafalát ugyanakkor 
közben alaposan „átszerveztük”, moder
nizáltuk, a következő' (még 1995-ben le
írt) elv szerint:

Plakátszegező
éber álma
A plakátszegezó't legalább három, de 

lehet, hogy négy vagy öt emberfajta elő- 
zi meg. A plakáttervezó, a plakátrajzoló, 
a plakátragasztó bizonyosan. A plakátka- 
paróé talán nem külön foglalkozás, felté
telezem, hogy a (napok vagy hetek alatt)

A zentelki malom -  Boros Lajos festménye

lő medret, amelybe éppen fél százada be
hajtották vad hegyi fegyveresek a nőket 
és gyermekeket, hogy végezzenek velük. 
A Kalota azonban nem engedte ezt meg, 
nem tűrte a gyilkosságot. Az utolsó pil
lanatban elküldte védőjét, jobb belátásra 
bírta a bosszúállókat.

Ki sem nézné az ember, a vízkereső, 
hogy ez a kicsi Kalota mi mindent látott 
és láttat, mi mindenre képes. Tavasszal, 
ó'sszel és nyáridó'ben is.

Ezek a sorok még az 1994-es Kalo- 
tát idézik. Azóta ő is újakat látott. 
Mostanában az unokákkal magasítjuk 
vagy inkább kerülgetjük mártózás (ke
vésbé száraz nyár esetén: 
úszás) céljából valamelyik 
Kalota-gátat. Sőt van egy 
még fiatalabb haszonélve
ző, Lili kutyánk, a simá
val keresztezett drótszőrű 
törpetacskó, ügyesség- és 
szépségversenyek, labdave
zetés magyar futballistá
kat megszégyenítő potenci
ális győztese. (Állítólag Lili 
nem jól harap, s az ő fogait 
nem lehet rendbe tétetni, 
a hivatalos megmérettetés 
így elmarad.)

A horgászásra a har
madik nemzedék nem ka
pott rá, a mi házi csúcs
tartónk kitartásban és 
halfogásban így továbbra 
is Senkálszky Bandi, je
les öreg barátunk; amikor 
a malom vendége volt, még 
csak a nyolcvanat haladta 
meg -  jó kilencvenévesen 
már csupán a színpadon 
lehet látni őt, a kirándulással és a tenisz
szel felhagyott.

Víz-ügyben még annyit kell közölnöm 
veled, Laci, hogy a múlt év végén felcsil
lant a remény a malomárok üzembe he
lyezésére. Nem a malmunkat akarja va
laki is újraindítani, hanem a Zentelkén 
át (nem) folyó patak, illetve árok tisz
tulna meg, telne ismét Kalota-vízzel, a 
most álldogáló szennylé helyett. Józsi ba
rátunkat a polgármesteri székben kö
vető mérnökember ambicionálja-ígé- 
ri a vasúti híd alatti gát helyreállítását, 
Kalotaszentkirály mint európai minősíté
sű turista falu látványának javítását (ta
karos szemétládákat szereltek fel utcáról 
utcára); állítólag a malom mellett elkor
hadt kerék pótlására is gondolnak, de 
ne félj, turisztikai célponttá nem változ
tatjuk a százkét éves, nekünk mégis, to
vábbra is fiatalon kellő épületet. Es amit 
még nem tudsz: mostanában, az évek óta 
tartó telekkönyvezési hercehurca során 
derült ki, hogy papíron a miénk a malom
árok fentről számított három kilométere. 
Azt gondolom, egyetértesz vele, hogy a fa
lu gazdagodjék ezzel az árok-szakasszal, 
a beleeresztendő víz ellenében.

Nem újdonság viszont, immár a malom 
belső teréhez érve, hogy az ajtó fölé sze
relt kolomp változatlanul jelzi a belépni 
akarót. És melléje került az egykori, ős
honos (?) malomtulajdonos román falusi

kivénhedt falragaszokat ugyancsak a 
plakátragasztó tiszte eltávolítani a hirde
tőoszlopokról, esetleg a kerítésekről, ház
falakról, villanyoszlopokról. A plakátőrző 
külön kategória, helyhez és időhöz kötött, 
így valószínűleg nem is mindenütt isme
rik. Nekem történetesen szerencsém volt 
találkozni vele — elég volt tükörbe néznem, 
valamikor az ötvenes évek Erdélyében. 
Azt hiszem, ennek az alkalmi foglalko
zásnak (amatőr mesterségnek) a hatókö
re messze túlterjedt Románián, hiszen az 
elv és a gyakorlat, amely életre hívta, ak
koriban egész Közép-Kelet-Európára rá
nehezedett. Ilyenformán elképzelhető, 
hogy voltak (kelet)német, cseh, lengyel 
és bolgár meg orosz s természetesen ma
gyar plakátőrzők, felnőttek és gyerekek, 
iskolások, mint mi, akiket kirendeltek éj
szakánként, választások előtt, hogy meg
akadályozzuk az osztályellenség sötétség 
leple alatt elkövetendő akcióit. (Nálunk 
ehhez a megbízatáshoz nem kellett pufaj- 
kásnak lenni, elég volt, mondjuk, kolozs
vári középiskolás diákként tanulni, az 
éjszakai feladat s a nappali hasonlók szü
neteiben.)

A plakáttervező, plakátrajzoló hivatá
sát jóval könnyebb felvázolni ma, ami
kor nem egy párt biztos sikerű propagan
dájának vagyunk tanúi, a választások 
(négy évnyi) hézagaiban pedig márkák 
és cégek versenyeznek figyelmünkért. 
(Ehhez képest elhanyagolható a sport

versenyek, művelődési események rek
lámja.) Erre csak azért térek ki, hogy a 
fogalom körülhatárolása után a helyzet
tisztázásra is sort kerítsek. Nem arra a 
régire, amely vezeklésre késztethetné a 
bűnbánó hajlamúakat, hanem az éberség 
s az álom magyarázatára. A plakátterve
ző, én legalábbis úgy gondolom, józan, föl
dön járó ember, kéz a kézben menedzser
rel, piackutatóval (politikussal) nagyon 
is éber koncentrálással célozza meg lel
künket, agyunkat, pénztárcánkat (jövőn
ket). A plakátrajzoló viszont, ha nem kö
zönséges mesterember, a megrendeléshez 
hozzászámolja a maga művészvilágát, és 
valamiféle kompromisszumra jut önma
gával s a fizető céggel. A plakátragasztót 

ilyen gondok nem bánt
ják, legfeljebb az, hogy 
éjszakai civil-álmát ko
rán meg kell szakítania 
vagy halasztania kell, 
mivel ez a művelet több
nyire az éjszakához, a 
hajnalhoz kötött.

Mindezek előrebocsá
tása után illik nekem 
is, a plakátszegezőnek 
bemutatkoznom. Én 
ugyanis az ötödik kerék 
vagyok e plakátos gyü
lekezetben, olyannyira, 
hogy mostanáig nem 
is tartottak számon. A 
plakát lényegével ellen
kező módon, eleve nem 
óhajtok senkit meg
győzni. Nem arról van 
szó, hogy ragasztó híján 
aprószeget használok a 
falragaszok, felhívások 
rögzítésére. Az én tere
pem nem a város, nem 

is igazán a falu (jóllehet utóbbihoz áll kö
zel). Egy hétvégi házzá előlépett-degradá- 
lódott régi malom garatja körül fejtem ki 
tevékenységem, szabad időben, senkitől 
sem zavartatva. Éber tudattal gyűjtöm 
szűkebb és tágabb környezetemből a pla
kátokat, szegezgetem őket a deszkafalra, 
eltömni a réseket, eltakarni, színesíteni 
a kopárságot -  őrölni, immár búza meg 
kukorica helyett, az időt. Hirdetőoszlopok 
évgyűrűi helyett egymás mellé rende
ződik a nagyvilág, politika és színház, 
olimpiai játékok és képzőművészeti kiál
lítás, zene, Budapest és Bukarest, Észak- 
Európa és Izrael, Varadinum meg a sep
siszentgyörgyi Médium, Székelyföld meg 
a mai Németország, Barcelona s a rene
szánsz.

Vagyis egy nagy mindent-megbocsá- 
tás? Történelmi álom? A plakátszegező 
álma? De hiszen az álom sem csupa nyu
galom, repkényes tornác, mennyei biro
dalom, angyali üdvözlet. Apokalipszis is, 
mint a Mezősármás-Marosvásárhely- 
Kolozsvár-Bukarest-Párizs útvonalat 
bejárt ifjú grafikus úttörő kiállításának, 
a bukarestinek plakátrajzán ember és 
technika aprólékos tökéllyel kialakított 
világborzalom. A tetemrehívás sem csak 
a szentgyörgyi Gyárfás-házban megren
dezett képzőművészeti témaelemzés. A 
plakátszegező, életének egyik legderű-
> » »  fo ly ta tá s  a  6. o lda lo n
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» » >  fo ly ta tá s  a z  5. o lda lró l 
sebb (legnaivabb?) szakaszában, mind
járt az ajtó mellé helyezte az 1990 ele
jén Budapestről, a Néprajzi Múzeumból 
érkezett fekete-fehér-sárga-barna monu
mentális grafikai lapot, amely napfor
dulóként hirdette a romániai forradalom 
képeit. Annyit módosított a plakát szer
kezetén, hogy a jobb sarkán látható, ki
terített gyerekholttestet letakarta egy 
másik plakáttal. Bármenyire dicsőséges, 
örömhozó napokra emlékeztessen, a ve
le járó szörnyűséget nem kívánta napon
ta látni; maradt tehát a fehér cím, a fe
ketéből elővilágító, fényt (tűz sárgáját?) 
bebocsátó ablak világos foltja. Alatta, 
részben rajta az RMDSZ, a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség színes ma
dártoliakkal ékes, biztató, önbizalom
gerjesztő felhívása: „Egységben a siker!” 
S a nagyváradi vár alaprajza — de ez már 
egy más rajz, egy más esemény, az 1992- 
es, még mindig nagy reményeket sugalló 
Varadinum hírül adása.

Velük szemközt, az ajtóval szem
ben, hogy a belépő mindenkor jól lás
sa, a pirosban-zöldben-aranyban pom
pázó koronás címer — a M agyarok
III. V ilágkongresszusának hírvivője. 
M ostanáig egyedül u ra lta  ezt a falrészt, 
ám a plakátszegező három  év m últán 
úgy vélte, reálisabb lesz a kép, ha mel
léje kerü l a nem kevésbé színes, részben 
m ás színekben tündöklő (színes rongya
it h á tán  cipelő?) könyvember -  a nemzet
közi könyvvásár reklámja. A „Büszkék 
vagyunk rátok, sporthősök!” mosolygós 
m agyar olimpiai bajnokaitól ta lán  távo
lít ez a tá rs ítá s , közelebb hozza azonban 
Shakespeare-t, K atonát, Ja rry t. Mert 
hiába hírleli az 1848. m árcius 15-i pes
ti színlap (fakszimiléje), növekvő betű
m éretben: „Huszonnegyedszer: A néző
té r  teljes kivilágításával: B ánk bán” -  az 
álom itt  nem ér véget, a teljes kivilágí
tá s ra  teljes sötétség következik. Katona 
József darabjával az néz szembe, ahogy 
az álomban ez természetes: rémbohózat 5 
részben, és nem a Nemzeti Színház, ha
nem a gyergyószentmiklósi F igura  szín
játszó csoport adja elő.

Az egym ásra ragadó, mindig csak egy 
réteget lá tta tó  jelenkori történettel á llan
dó vitában, ez a plakát-teríték  a szege- 
cselőt egy m ás dimenzióval is szembesí
ti, öt-hat évvel a „Napforduló” után . Hol 
vannak  most, hol keresse, hol ta lá lh a t
ja  a plakáttervezőket, rajzolókat, netán  a 
kiragasztókat? H a azok történetesen leg
szűkebb családjához, baráti köréhez ta r 
toztak, tartoznak , könnyű -  esetleg ép
pen így nehéz -  a válasz. A kolozsvári 
H am let-bem utatót kísérő rögtönzött fo
tókiállítás kézzel ír t  p lakátjára  egy „ki- 
olvashatatlan” feliratú, elegáns, színes 
nyomat a válasz, a Tel-Avivban m egtar
to tt V. Nemzetközi Diákfilmfesztiválról. 
Az Erdély-szerte népszerű orvosi kép
zőművészeti tá rla t plakátrajzolója m ás
nak  engedte á t a terepet. A szombathelyi
ek reneszánsz koncertjének szervezői ma 
m ár legfeljebb német földön lehetnének 
vendégfogadók.

Büszkék vagyunk rátok? így is 
mondható. S az „Egységben a siker!”? 
Napforduló...

A plakátszegező a legtöbbet egy dán (?) 
plakátálom ban gyönyörködik: Brueghel 
és a naiv festők keresztezéséből szüle
te tt  kompozíción a jégvilág közepén m in
denütt a ku ltú ra  melege köszönt ránk , 
összefüggő szigetet alkotva. Csak a leg
utóbbi szerzemény, gyűjteménye legújabb 
darabja hozza zavarba: a Godot-ra várva. 
M iért németül? W arten au f Godot...

C l l K r  l .

Lassan másfél évtizedes ez a malom
téri p lakátk iá llítást szemléző publicisz
tikám  (vagy mondhatom: esszé? há tha  
ü ti és nem leveri a mércét); kiegészítés
re szorul tehát, m inthogy azonban nem 
Zentelkén rovom a sorokat, kopácsolom 
még m indig föl nem adott írógépem, h a 
nem a Mikes Kelemen utcában, télidőben 
(ilyenkor pihen a malom), a pótlás nyilván 
hiányos lesz. Először is nevesítenem kell 
a személyes kapcsolódásokat. Kötelezően 
veled kezdem, ugyanis a plakátozás ötle
té t tőled vettük: a Nagypapa látni akar 
benneteket szentgyörgyi bem utatójára ké
szült, még álta lad  (?) a konyhát és mosdót 
elválasztó farostlemezre ragasztott raj
zos lap volt az első fecske. Természetesen 
tiszteletben ta r to ttu k  a kolozsvári-zen- 
telki honfoglaló ak ara tá t, nem is helyez
tü k  át a színes nyom tatványt a k in ti pla
kátok közé, inkább körbefoglaltuk, azaz 
irodalom- és m űvészettörténeti térbe he
lyeztük (a konyha-ebédlő felől közelítve: 
Madáchcsal, M ikszáthtal, Kocsis P ista  
Árva Bethlen Katájával meg a(z egykori) 
jugoszláviai m agyar írók amolyan tabló
képével.

A Plakátszegezőben em lítettek közül 
többnek családi vonatkozása van: a va
lam ikori kolozsvári Hamlet-kiállításnak  
egyik résztvevője Laci fiunk, am int olvas
ható is a plakáton, akkoriban a kolozsvá
ri színház fotósa volt; és azon a bizonyos 
budapesti Napforduló-bemutatkozáson
szintén részt vett. Öccse, István m int or
vostanhallgató rajzolta az orvosok hagyo
mányos téli tá rla tá n ak  reklám ját; mehe
te tt volna designra is vagy vízipólósnak, 
de m int tudod, az orvoslás, majd a gyógy
szerszakm a m ellett kötött ki -  újabban 
pedig a filmstúdió és a Bem-mozi körül is 
ügyködik; nyilván találkoztatok néhány
szor ebben a minőségében. Bálint, Bence 
és Bori, a három  nagyobb gyermek álta l 
ugyancsak képviselteti m agát István a 
malomtérben, hogy képzőművészeti von
zalm a folytatódik-e bennük, az első gye
rekrajzokról még nem megállapítható. 
Az viszont igen, hogy az én vonzalmam a 
M agyarok Világszövetségéhez m ár azon 
a III. Világkongresszuson m egszakadt -  
a cím ert viszont vállalom. (Te az Erdélyi 
Szövetség alapításában válla ltá l részt, 
de elváltak útjaitok — ám nem Erdélytől 
is.) Az RM DSZ-plakátok szintén emlék
ként vannak  jelen, életemnek valamivel 
hosszabb szakaszához kapcsolódnak, a 
távolodás pedig korántsem  bizonyult oly 
rad ikálisnak , m int az a bizonyos „világ- 
kongresszusi”.

Az évek során m alom téri em lékezte
tővé vagy csupán díszítőelemmé m inő
síte tt színes és fekete-fehér képek, szö
vegek m indenikét meg sem próbálom 
m ost felidézni, egy új fejezet nyitásáról 
azonban be kell számolnom Neked, Laci. 
Ez a T ettam anti Béla nevéhez kapcsol
ható  — ő az eredeti, lényegi hum orát és 
g rafikusi lá tá sá t hozta, hozza be a m a
lomba. Béla b a rá tu n k  rég já r t  először 
Zentelkén, még Cseh Guszti életében; 
Guszti betegsége idején (ta lán  1985 m á
jusában? jún ius elején?) jö tt k i az á lta la  
tisz te lt kolozsvári grafikusm űvész m a
lommal szemközti dombi házába, egy ko
ra  reggel pedig á tnézett hozzánk is. O tt 
kezdődtek beszélgetéseink, a havasal- 
ji ájerben, és azóta is ta r ta n a k , eléggé 
intenzíven. (Budapesti teniszpályákon 
sajnos r itk án , am it nyilván csak én bá
nok.) Béla az utóbbi években többször is 
m egfordult a zentelki m alomban, fiával 
egy-egy napra  meg is szállt itt. És nem 
csupán a lakatkulcsot h agy ta  a szom
szédban, Bözsi néninél -  a bejárati ajtó 
mögé re jte tt rövid szövegeken örökítet
te  meg malombéli víg napjaikat. Afféle 
levelezés kerekedett a k iragaszto tt pa
pírlapokon, m iu tán  egy bekérezkedett 
ism eretlen vendég, reform átus papnő 
csatlakozott az első Tettamanti-szöveg- 
hez, B élánk pedig szükségesnek érezte a 
k iigazítást, a választ. M inthogy ezeket a 
malomi leveleket tudtom m al nem olvas
tad , Laci, ide másolom őket. Igyekszem 
grafikailag , azaz tördelésileg is követni 
a malombeli vendéglevelezést:

I tt  élt
És nem tsiná lt 

SEMMITSE 
Tettam anti

Ádám és Béla
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Az Ur 2002.
esztendejében Tettamanti rajzai

Kántor Lajoséknak hála Életünknek karcai

Erre következett, a TB-féle papírhoz 
kapcsolódva, az ismeretlen papi hölgy 
üzenete:

Köszönöm a befogadtatást!
Szívből csatlakozom a Tettamanti-test- 

vérek
„plakátjához”! Ez a malom az egyik 

legjobb ötlet a világon. 
Tisztelettel 

Sánta Ibolya 
ref. lk.

Erdélyi Gyűl. Bp.
Béla természetesen reagált aposztrofá- 

lásukra, a következő zentelki kiszállás
kor (beszállásoláskor).

2003. június
TETTAMANTI BÉLA 
TETTAMANTI ÁDÁM

Azóta több nemzedék gazdagította a 
malomi levéltárat. 2009 tavaszán iro
dalomtörténész barátunk, Széles Klára, 
anyai-nagyanyai minőségében tervez- 
te-szervezte az írásos dokumentumokat, 
a malom dicséretét — ugyancsak iroda
lomtörténész lánya, a kolozsvári magyar 
tanszék vendégtanára és az ő gyermekei 
szentkirályi-zentelki hétvégi kirándulá
sa alkalmából. Mert nyilván Klári kezdte 
a család friss élményeinek rímbe szedé
sét („Itt a híres Kántor-malom / Megőrzi 
az irodalom!”), az írásbeliséggel pedig ép
pen ismerkedő unokák hajlandók voltak 
követni a példát. A középső fiúcska pél
dául így:

Ki a malomba nem megy 
Abból büdös majom lesz

De készült egy még fiatalabb költőtől, 
húgától is versezet. Ezt egészében idézem 
Neked, Laci, szintén eredeti tördelésben 
és helyesírással:

itvan a hires 
kátormalom 

bene van a lak 
odalom szereti 

a házaspár 
ha a lóis kan 
dikál doma 

hidi Veronka

A Széles Klári-féle malomi megemléke
zés-csokorban van két ilyen sor is:

Ezt nyilván nem mint költői teljesítményt 
idézem, hanem egy újabb Tettamanti-jelen- 
lét lereagálásaként. Merthogy most már 
van egy sajátos TB-tárlat is a zentelki ma
lomban.

2008 kora őszén, hosszabb zentelki hi
ányzásunkat követően, kimentünk el
lenőrizni a malom állapotát, nyugalmas 
téli álma érdekében. Béla fogadott, tel
jes szellemi-művészeti fegyverzetében. 
Vagyis nem csupán szöveges levéllel, ha
nem rajzos üzeneteivel. De nem úgy, hogy 
az asztalon hagyott egy folyóiratot rep
rodukált rajzával, vagy hogy a belső ma
lomfalra ragasztotta leveleit. Nem, ő 
most egy egész tárlattal várt -  hamisí
tatlan WC-tárlattal. A malomtérben fel
állított, csiszolt deszkapalánkkal körül

vett (funkcionálásában 
emésztőgödörrel segített) 
WC-nket alakította mű
vészi látvánnyá, ahogy 
itt következik (természe
tesen nem csupán a raj
zok, hanem a szövegek is 
Bélánktól valók):

Tettamanti emlék 
GALÉRIA

megnyitás minden ajtó
nyitáskor

2008. hétfőn szünnap 
szept.

csoportos tárlatvezetés 
tilos

A kiállítás támogatói lesznek: Kántor 
-  Tettamanti családok; Nemzeti Galéria; 
Karinthy Frigyes f; Erstebank; Taróczi 
Balázs; Cseh Gusztáv t; Parti Nagy Lajos; 
Réber László f; Korniss Péter; Pécsi 
Vízművek; Kaján Tibor; Frank János t; 
Air France; Spiró György; Uffizi Képtár; 
Woody Allen; Bücher Iván; Örkény István 
t; Császár Tamás; Banga Ferenc; Sándor 
György; Wéhner Tibor -

Azt hiszem, Laci, Te is úgy gondolod, 
ezt a rangos névsort Bélától el kell fo
gadnunk (annál is inkább, mert már ko
rábbról olyanok művei láthatók, szí
nes reprókban, a malom többi részében, 
mint Bálint Endre, Bartha László — vagy 
éppen Tettamanti; eredetiben pedig: 
Balázs Péter, Boros Lajos, Búzás András, 
Gottlieb Rózsa, Kántor Antal, Páll Lajos). 
Tettamanti humora pedig WC-falakon 
belül magasra hág. íme a tapétázva sora
kozó rajzokat kísérő szöveg: „A kiállított 
művek végszükség esetén sem használ
hatók fel... Egy lehúzással csak egy belé
pőt lehet érvényesíteni... Ezeket a műve
ket nem tudtam magamban tartani...”

A Tettamantiéval felérő (régebbi, újabb) 
ötletek szentkirályi-zentelki megvalósí
tásáról nem tudok beszámolni. A „kint”, 
azaz a faluban zajló művelődési-művészeti 
eseményekről ne is várj tőlem, Laci, hosz- 
szabb beszámolót -  egyrészt valószínűleg 
tudsz róluk, másrészt olvashattad az ösz- 
szefoglalókat (többek közt a szervezőktől, 
mindenekelőtt Kisjancsi Józsi barátunk
tól) „A Kalota partján” című 2003-as kö
tetben, amelynek kiadójaként, az önkor

LAJOSE 
VAGY HA ERRE 

JÁR TEMESVÁRI
ANDREÁNAK [ironikus utalás teniszpartiinkra] 

ÚJRA „CSAK” A KÖSZÖNET -  DE MOST MÁR 
BÜSZKÉN MERT -  LÁSD DOKUMENT 
AZ ASZTALON -  EZEN FALAKKÖZÖTT 
VÁLTUNK KLASSZIKUSOKKÁ S MINT 
IDÉZETT TESTVÉREK IDŐNK KEVESEBB 
VOLT MINT GONDOLTUK ÍGY A SZÁNDÉK 
HOGY LAJOSNAK ÜZEMKÉPESSÉ TESSZÜK 
A MALMOT HOGY 20-30 ÉV MÚLVA IS 
HASZNOSSÁ TUDJA TENNI MAGÁT -  SAJNOS 
NEM SIKERÜLT -  ADDIG IS KEZDJEN EL ÍRNI 
V. FOLYÓIRATOKAT SZERKESZTENI ELŐADÁSOKAT 
TARTANI AZ IS SZÉP FELADAT HA VAN KEDVE 
HOZZÁ

mányzat mellett, az Ady Endre Kulturális 
Egyesület szerepel. A nyár közepi Ady-na- 
pok megrendezése az ő dolguk, mi igyek
szünk besegíteni, amikor erre megkér
nek. így vittük ki egyszer Bustya Bandit, 
az Ady-életút bizonyára legjobb (néhai) is
merőjét széles a két-három-négy hazában. 
(Róla itt csak annyit, szerencsétlen sor
sa, a nem köztudott, amelyet most kezdek 
igazán megismerni, regénybe vagy drá
mába kívánkozna.) És így lett vendége a 
malomnak, Kalotaszentkirálynak a köl
tő Gál Sándor Kassáról és Poszler György, 
Kolozsvár hűségesnek bizonyult, vissza
talált akadémikus fia -  vele ott találkoz
tatok, filmes utóélete is lett a dolognak. 
(Erről később.) A leggyakoribb Ady-napi 
meghívott, persze, másik Béla barátunk 
-  Pomogáts már-már kalotaszentkirályi 
polgárnak számít; már díszpolgára is ő a 
községnek. Együtt ért volna minket ez a 
megtiszteltetés, ha én is tudok akkor men
ni, amikor Béla. Román és magyar nyelvű 
diploma szól róla, hogy azért nem marad
tam végleg le e kitüntetésről -  amelynek 
hivatalos ceremóniája románul kezdődött 
(nem mondom, az ottani nyelvi közegben 
ez eléggé megdöbbentett), jelen volt ugyan
is egy román nemzetiségű tanácsos is az 
egyik ide tartozó faluból; szerencsére ma
gyarul folytatták a laudációt, koccintást. 
Az igazság az, hogy Téged illetne meg a 
leginkább ez a díszpolgárság, hiszen Te 
voltál az első zentelki-szentkirályi telepes, 
mi mind csak utánad érkeztünk.

Szilágyi Pista is persze, a most már 
legautentikusabb zentelki, hiszen ő há
zat épített, a régi állomás, a megszűnt 
vasútvonal alatt húzódó telekre, ide já r
nak gyakran, ide szoktatták unokáikat 
Budapestről és a távoli Hannoverből. 
Amikor Te a beszélgetést folytattad ve
le (és feleségével, Julikéval) -  a Pista 70. 
születésnapján vetítették újra a Duna 
Televízióban - , még nem állt a maga ter
vezte csúcsíves kis ház, sem a külön épí
tett pince, de már gyanítani lehetett, 
hogy Pistáék igencsak szeretni fogják ezt 
a csendes helyet -  ahogy Te szeretted. 
Arról nincs tudomásom, hogy íródik-e 
már itt új Szilágyi-könyv.

Megerősíthetnél viszont, Laci, abban 
a hitemben, hogy az elveszített Zentelke 
pótlására választottad magadnak 
Márkházát, odaát. Ha majd eljutok hoz
zátok, író és festő falusfeleiddel, Körössi 
P. Jóskával és Bencsik Jánossal többet 
tárgyalva a márkháziságról, a feltétele
zésből bizonyosság válhat.

-7



HELIKON

111. Km

A.*.»KilometriK
irányítja és szerkeszti j^arácscruji

CSEKE ROBERT
a  m á l n a r ó z s a
a málnarózsát 
mely összefonódott egykoron 
a városi csöndes lombbal 
elpusztítottad
gyöngye még hasonlít fehér aranyra
új behatárolás újabb betűjelek
sóban a kert és sóban a hold
nem fekszünk már egymás
kitalált teste mellett
a konok látomás is csak arra jó
feloldódom az emlékekben
mint kigyulladt málnarózsa
te leveted asszonyos
illatú selyemruhád
izzón
visszafogadnál 
vörösen habzó metaforát 
recsegő tüdőd rózsaszagába 
bár én
mint máztalan agyagrács 
csak minduntalan 
ellen-ellenkezem

I r a q
A holdfény letapogatja a sraprellt, 
az antik tárgyakat, a bio zacskót, 
az elhasznált óvszereket, 
az ünnepló'valószínűtlent...

Lövöldözések a napban 
(üvölt a megafon is), 
a fegyverek, mint férfiszervek, 
kopaszon dörregnek -  
mintha a múltban.

Háborog a hatáshatatlan.

Sápadt polipok nyitják ránk a zsilipeket.

(a m a g y a r  n y e l v e t . ..)
a magyar nyelvet lelőtték 
egy sarki üzlet kirablásakor 
jelentik többen is 
Joyce rajongók 
merénylők
imádandó lelkűkben a verőfény 
szemükben a dollár

a keletiek költeményei kiállóan
primitív kihatásúak

gyakran perverzek s betegesek -  mondják 
a poszt-szovjet versvilág hisztériás 
folyton okoskodó
dohos kötegnél többet nem termelt

visszakanyarítok életemből
egy tisztátlan szobát 

mosatlan teraszán didergek 
homálytalan mégis kioldhatatlan 
a titok melyet ennél is jobban kedvelek

nem akarok remélni egy bálnapillanatot...

tépj ki minden írásjelet a szemöldöködből 
hogy ne essék tévedés -  
a néma nyelv mi hozzám szól 
visszaszalad a hieroglifákig

G u m i l j o v
d i s z n ó v a d á s z a t o n  
t í z m i l l i ó  ro m á n  
k é p v i s e l ő v e l

„Nézzétek mind, a szőrzetem hogy áll föl” 
Nyikolaj Gumiljov

a politikum épp úgy megrészegült
a vers szagától

akárcsak én a hipermarketektóí 
kéne egy pohár szesz 
lassan már 20 éve 
ostoba belső arccal állok 
egy képzeletbeli kertben 
kezemben ezüst csörgő 
s mégsem vagyok kígyó 
szerintem ha nem szorítaná puhán 
csecsszopó orromat 
magához a hülyeség 
síkos-mohos kő lehetnék 
ellebbennék egy vaskakas 
rozsda-szárnya mellett

az égbe
mindörökre
yeah!

m i n d e n

kiszopnám a saját mellkasomból is
ezt a sort ha tudnám

(............................................)

“imádlak Loum s velem együtt
minden imád” (Apollinaire)

l á t k é p  a  v i l á g b a n  
s z e r e t k e z é s s e l
néha A nővel...

az idő sovány segge alatt törhetetlenül 
fékútjában a fuck you-s generációnak

újrakonstruálva mostmár az egyedüli
lehető jel:

a legszebben gyulladó lékseb

fekete köröttem minden szélütötte őrvár 
néha egy-egy megadásban megkapaszkodó

kövéren elterülő csípő, mint a fény 
bennük visszhangtalan lüktetés

míg mellemben kullogó állatkert-esték 
testemben silány gepárdmozdulat

és még más is van itt 
sok orgazda, lopás

Jimmy Hendrix, ropogós hajlamok 
s szabadság...

előre-hátra 
sikongó odafigyelés

minden, amiért jogom volna istennek lenni 
meg más, amiért egyáltalán nem volna jogom

/o
a közöny vert az éjszakába szegecset
szárnyas szirének mind majmok a láthatáron
múlandó nyúlványai az időnek...
lásd minden zavaromban
újra kicsomagollak...
légy te örök isteni kínok bölcsőjén a tisztaság
visszatérő magömlés új hímek hasán

(Ikarosz ha vagyok 
nyeregbe fogom a halált 
seggem alatt
hatalmasat dobbant a paripa...)

légy harapós kutya 
istenibb Heraklésznál 
légy kárhozat károk között 
roskadó ellenfelem 
légy te szelek templomosa 
fosos öregasszony
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Z S I D Ó  F E R E N C

A cipő
Minden úgy kezdődött, hogy L. egy 

este nem érkezett haza. Anyját, D. 
M áriát rossz elóerzet kerítette  h a ta l
mába, de férje, D. Sándor, L. mosto
haapja addig nyugtatgatta, hogy ne 
aggódjon, biztosan valam i nő van a 
dologban, vagy a barátok, hisz pén
tek  délután van, ilyenkor ki lehet rúg
ni a hámból, s hogy meglátja, m ásnap 
reggel, de legkésőbb délben jelent
kezni fog, kielégülten és/vagy m ás
naposán, hogy M ária végül elhesse
gette rossz gondolatait, s nyugovóra 
tértek. Az éjszaka azonban nehezen 
telt, M áriának nem jö tt álom a sze
mére, idegesen forgolódott az ágyban, 
Sándor pedig morgott, hogy nyughas
son már, őt sem hagyja aludni. Reggel 
kialvatlanul, ingerülten keltek fel, el
végezték a szokásos teendőket, a reg
geli nem esett jól, a kávé sem ízlett 
úgy, m int máskor. Dél körűire az iz
gatottság Sándoron is ú rrá  lett, m ár 
mind a ketten az ajtót lesték. De L. 
nem érkezett. Telefonon nem tud ták  
elérni, a mobilja ki volt kapcsolva. 
E ttől még idegesebbek lettek. (M ária 
titokban m ár az este próbált telefo
nálni, úgy, hogy a férje ne lássa, m ert 
biztosan csak gúnyolódott volna, hogy 
m it van úgy oda, L. m ár felnőtt em
ber, ott jár, ahol akar).

Valamelyik barátját kellene felhív
ni, gondolkodott hangosan M ária, de 
aztán  rádöbbent, nemigen ismeri fia 
barátait, L. otthon zárkózottan, mond
hatn i kim érten viselkedett, mostoha
apját nehezen fogadta el, ta lán  azért, 
m ert k ritikus korban, 16 évesen „kap
ta ”, s bár azóta m ár három  év is eltelt, 
csak nem a k a rt felengedni, sőt, any
jától is m indinkább elfordult.

M ária kétségbeesetten forgatta 
agyában a lehetőségeket, hogy hol le
het, mi tö rténhete tt vele. Férje még 
nyugtatgatta, igaz, egyre kisebb meg
győződéssel, de ő m ár a legrosszabb
ra  gondolt.

Délután m ár nem volt, am ire várni, 
szembe kellett nézni a lehetőséggel, 
hogy valam i baj érte. Rövid tanácsko
zás u tán  szétosztották a feladatokat: 
M ária a fia munkahelyére ment ér
deklődni, Sándor az ismertebb kocs
m ákat já r ta  végig. Eredménytelenül. 
A gyárban a kapus a korábbi napon 
3 órakor lá tta  eltávozni a m unkaidő 
után , egyébről, szombat lévén, nem 
tudott. A kocsmákban senki sem em
lékezett rá, hogy ott já r t  volna, pedig 
Sándor még a fényképét is m utogatta 
a bárkisasszonyoknak.

Kullogva, összeszorult szívvel értek  
haza. A szorongástól elgyötörtnek, ki
m erültnek érezték m agukat. Nincs 
mit tenni, értesíteni kell a rendőr
séget, döntötték el. És értesítették. 
H angjuk idegenül csengett: a h ite t
lenség m iatt, hogy ilyesmi velük is 
m egtörténhet. A rendőrök behívatták 
őket az őrsre, részletes személyleírást 
kértek, aztán  fiuk közérzetéről, lelki- 
állapotáról faggatták. Hogy, ugyebár, 
esetleg, nem követett-e el valam i bu
taságot... D.-ék először értetlenül néz
tek, ez meg sem fordult a fejükben, 
aztán  kikérték  m aguknak, mit gon
dolnak a rendőrök róluk meg L-ről?! 
A rendőrök igyekeztek m egnyugtatni 
a házaspárt, majd hazaküldték őket, 
hogy am int valam i nyomra bukkan
tak, értesítik  őket.

És elkezdődött az idegtépő vára
kozás. M ária egyik cigarettáról a 
m ásikra gyújtott (éppen leszokóban 
volt, m áskor napi 2-3 szállal beérte), 
Sándor egy ideig morgott, hogy a fe
ne egye meg, mi lehet azzal a kölyök
kel, aztán  felesége vigasztalásába 
kezdett, de abban sem volt köszönet, 
M ária m agába zárkózott bánatával, 
idegesítette férje esetlen nyugtatgatá

sa. Rémképek gyötörték, vérbe fagy
va, összeroncsolódott testtel lá tta  a 
fiát, s ő hiába próbált segíteni rajta, 
utolsó leheletét a keze között adta ki. 
Autóbalesetre vagy gyilkosságra gon
dolt, az öngyilkosság gondolatát tuda
tosan elhessegette.

Egy teljes nap telt el a tehetetlen 
várakozásban. Az éjszaka volt a leg
rosszabb: félálomban lévő, de pihenni 
nem képes agyuk csak őrlődött a rém 
képek között, m indent felnagyítva, el
túlozva.

V asárnap délután aztán  csengett a 
telefon, s a rendőrség különösebb fi
nomkodás nélkül közölte velük, hogy 
L.-t nem rég m egtalálták  a régi, fel
hagyott tem etőben, m inden valószí
nűség szerin t felakasztotta  m agát, a 
helyszínelés még folyik, m ár értesí
te tték  a törvényszéki orvost, ők pedig 
fárad janak  be a test azonosítására.

A test szó h a lla tá ra  M ária megvo- 
naglott, tetem et, hu llá t gondoltatok, 
ugye, a fenébe is; e lsírta  m agát, s le
csapta a kagylót. Sándor té r t  első
nek magához, csitítan i kezdte fele
ségét, hogy szedje m ár össze m agát, 
most nincs idő sírásra, menni kell, s 
különben is, h á th a  tévednek, a rend
őrség újabban m ár nem olyan meg
bízható, de M ária legyintett, ugyan, 
hagyja a szöveget, összeszorította a 
száját, öltözni kezdett, m ire a kab át
nál ta rto tt, m ár a szipogást is abba
hagyta. Igaza van, most erősnek kell 
lenni, mondogatta m agában, kilépett 
az ajtón, férje elkészülését meg sem 
várva.

Bár a halálban eltorzult az arca, a 
fiuk volt az, minden kétséget kizáró
lag felismerték. Szemükben döbbenet, 
hitetlenség. Egy alig húszéves élet 
pusztulását semmilyen logikával sem 
lehet m egmagyarázni. A kérdés tehe
tetlenül dobolt a dobhártyájukon: mi
ért? M iért pont velük tö rtén ik  ez? A 
rendőrség együttérzéséről biztosítot
ta, majd finoman kitessékelte őket: 
a testet á t kellett adni a kórboncnok
nak. Minden jel a rra  utal, hogy ön
gyilkos lett, mondta még a helyszíne
lést vezető rendőr, de azért meg kell 
várni a halottkém  jelentését. Egy fán 
csüngött, kötéllel a nyakában. Úgy 
kellett levágni. Felkötötte magát? 
Felkötötték?

D.-ék összetörtén v árták  a boncolás 
eredményét, közben, m ert ezt sem le
hetett odázni, összetelefonálták a sző
kébb családot, rokonságot. A h ír ha l
la tán  m indenki megdöbbent. Voltak 
öngyilkossági gondolatai? Voltak el
lenségei? A szülei egyikről sem tud
tak. Amint ez lenni szokott, a pletyka 
is megindult, az emberek öngyilkos
ságról beszéltek, s hogy biztosan a 
mostohaapja m iatt, de azt is mondo
gatták  többen, hogy a mai fiatalok
nál sosem lehet tudni. Igaz is, mos
tanában  olyan szótlan volt, olyan 
hallgatag, tám adt fel néhány isme
rősében a késői felismerés. Ki tudja, 
mi nyomasztotta? Egyesek sajnálkoz
ni kezdtek, am iért nem figyeltek job
ban rá, nem tulajdonítottak jelentősé
get az árulkodó előjeleknek. D.-éket 
a fájdalom mellett a szégyen is kezd
te emészteni, hogy ugyan, m it gon
dolnak az emberek, milyen szülők 
lehettek ők? M ert ki gyereke lesz ön
gyilkos...? Persze, ezekben a gondo
latokban egyelőre nem tud tak  tú l
ságosan elmélyülni, m ert a tem etés 
szervezése m iatt kész bolondokháza 
lett a lakásuk, rokonok, szomszédok, 
mindenki segíteni próbált, m indenki 
sopánkodott, hogy mekkora tragédia, 
s hogy ki gondolta volna.

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról
M ásnap kézhez kap ták  a halottkém  

jelentését is: öngyilkosság, minden 
kétséget kizárólag, a testen  más kül
ső erőszak jelét nem fedezték fel (mint 
ahogy a rendőrök sem ta lá ltak  más 
nyomokat a helyszínen). Nem volt mit 
tenni, D.-éknek szembe kellett nézni 
a ténnyel -  ha  gyilkosság lett volna, 
bizonyos értelem ben megkönnyebbül
hettek  volna, így azonban hordozniuk 
kellett annak  lelki terhét, hogy közve
te tt módon ők is felelősek a tö rtén te
kért. Legalábbis a világ szemében.

A tem etés hatalm as volt és szív
szorító. Egy ilyen fiatalem ber halála  
nagy esemény, ott voltak a rokonok, 
barátok, m unkatársak, szomszédok; 
az öregasszonyok még a harm adik  u t
cából is eljöttek (bár csak hírből is
m erhették L.-t), m ert há t milyen jót 
lehet könnyezni ilyen nagy tragédián.

M ária végig sírt, a koporsó leeresz
tésekor h isztérikus zokogásba váltott 
át; Sándor csak komoran bám ult ma
ga elé.

A neheze csak azután következett. 
A gyász csak akkor kezdte igazából 
letaglózni őket, amikor a tor végezté
vel lassan  az utolsó rokon is elköszönt, 
együttérzéséről biztosítva D.-éket, és 
ők m agukra m arad tak  az elcsendesült 
lakásban. Ténferegtek, fel-alá já rk á l
tak, M ária el-elsírta magát, Sándor 
a fogát csikorgatta. Olykor mondtak 
egy-egy kósza félmondatot egym ás
nak, de többnyire csak hallgattak , va
lam iért nem voltak képesek megnyíl
ni egymás előtt.

És következett az éjszaka, s amitől 
legjobban féltek: álm ukban megjelent 
a fiuk, és a következő és az azt követő 
éjszakán is megjelent, újra és megint; 
m indketten vele álmodtak, többnyi
re meglepően hasonló dolgokat: L. tes
te élettelenül himbálózik a fán, csönd 
van, csak az esőben átnedvesedett kö
tél halk nyikorgása hallatszik; vagy 
halálsikolyát hallják, s ta lán  egy erőt
len „segítség”-et, máskor pedig csak 
felakadt szemeit látják, melyek ugyan 
kiürültek a halálban, ők mégis vá
dat és szomorúságot véltek felfedezni 
benne, és persze felriadtak, hideg ve
rejtékben fetrengve, és visszaaludni 
nem tudtak, de nem is akartak , nem 
is mertek. A kialvatlanságtól, idegki
merüléstől nappal is egyre nyomottab- 
bakká, fásultabbakká váltak, életük 
végképp kizökkent normális kerékvá
gásából. Belső zavarodottságukat csak 
fokozta, hogy bár a lelkifurdalás egy
re inkább eluralkodott rajtuk, maguk
ban tiltakoztak ellene, értetlenked
tek, á rta tlan  áldozatnak tekintették 
m agukat. Ekkorra a rémálmok is „le
tisztu ltak”: leggyakrabban a temető
ből lá tták  jönni fiukat, mezítláb, dide

regve; megállt az ágyuknál, és sírós 
hangon azt panaszolta nekik, nem tud 
nyugodtan pihenni, m ert a sírban, a 
hideg koporsóban nagyon fázik a lába. 
S hogy neki az a cipő kellene, am it ak
kor este lehúztak a lábáról.

Amikor először szóba hozódott ez 
az álom, amikor kiderült, hogy ismét 
csak ugyanazokat a képeket látják, 
mondatokat hallják, valam elyikük
nek kiszaladt a száján: kísértet. S bár 
a babonákban, túlvilágról visszajáró 
szellemekben nem hittek, most még
is elgondolkodtak, m iért jelenik meg 
minden éjjel álm ukban a fiuk, m iért 
nem nyugszik sírjában, s hagyja nyu
godni őket is. Kezdték elemezni mon
datait, ködösnek tűnő kijelentését a 
cipőről, s mi az, hogy lehúzták a lá
báról? Kik húzták le, m iért húzták 
le? Aztán eszükbe jutott: a nyomozó 
is mondta, de akkor nem tulajdonítot
tak  jelentőséget neki, hogy amikor rá 
ta lá ltak , nem volt cipő a lábán, me
zítlábas nyomai jól kivehetők voltak 
a novemberi sárban. Cipőjét a rend
őrök utólag sem ta lá lták  meg (vagy 
ta lán  nem is keresték), nekik akkor, 
a hirtelenül rájuk szakadt bánatban 
nem ju to tt eszükbe ilyesmivel törőd
ni, most viszont annál inkább. M iért 
volt mezítláb? Mi lehet azzal a cipő
vel? M iért emlegeti annyit álm ukban 
a fiuk? Agyuk vadul őrölgette a lehe
tőségeket: valaki ellopta a fiuktól a ci
pőjét? Esetleg valam i dulakodás köz
ben veszett el? Vajon nem erőszakos 
cselekedetre u ta l a cipő hiánya? Vajon 
nem csapta össze a rendőrség a nyo
mozást, téves következtetést vonva 
le? Más is mondta már, hogy m anap

ság a rendőrség m ár nem olyan meg
bízható! Néhány nap tanakodás u tán  
felkeresték a bűnügyi osztályt, s nyo
m atékosan felkérték a parancsnokot, 
indítson új nyomozást, m ert meggyő
ződésük, hogy a cipő hiánya valam i
lyen bűntényre utal. Szorongásukat, 
ideges kéztördelésüket látva a pa
rancsnok megígérte, hogy újra kez
dik a nyomozást, majd udvariasan ki
tessékelte őket, azzal búcsúzva, hogy 
majd értesítik  a fejleményekről.

D.-ék két hétig v á rtak  az értesítés
re, közben továbbra is rémálmok gyö
törték  őket, majd az idegfeszültséget 
tovább nem bírva ismét bekopogtak

a bűnügyi osztályra. A parancsnok 
ezúttal m ár sokkal türelmetlenebbnek 
mutatkozott, kerek-perec kijelentette, 
hogy ők az ügyet lezártnak  tekintik, 
ha  a kedves szülőknek a haláleset mi
a tt lelki problémái vannak, azt ő na
gyon sajnálja, de azokkal pszichiáter
hez forduljanak, ne a rendőrséghez. 
D-ék leforrázva jöttek ki, a rendőrség 
felelőtlenségéről érthetetlen félszava
k a t mormolva.

És otthon folytatódtak a lidércál- 
mok, az ideges tépelődések, melyek 
lassan őrületbe kergették D.-éket. 
P ár nap elteltével belátták, segítség
re van szükségük. S különben is, ten
ni kell valam it, m ert ez így nem me
het tovább. Ebbe a tétlen várakozásba 
bele lehet őrülni. Egyikük sem pszi
chológusra, netán  pszichiáterre gon
dolt, hanem  valam i javasasszonyra. 
Nem afféle vásári hókuszpókuszoló- 
ra, aki kártyából, netán  tenyérből 
vagy kávézaccból jósol, hanem  egy 
igazi médiumra. Korábban nem h it
tek az ilyesmiben, és azt is lenézték, 
aki h itt, most azonban végső elkese
redésükben, s m ert azt lá tták , a hiva
talos szervek cserben hagyták  őket, 
csak ráfanyalodtak. H allottak róla, 
hogy a városban is van szellemidéző, 
de mivel nem ak arták , hogy kiderül
jön, hogy ők is felkeresték, m ert az 
pletykára adna alkalm at, így inkább 
X-be, egy távoli nagyvárosba u taztak  
el, ahol egy híres javasasszony tevé
kenykedett (reklám hirdetését az új
ságban olvasták).

A javasasszony (hetvenöt körüli, 
egyedül élő, kövérkés, jóságosnak tű 
nő öreglány) figyelmesen végighallgat

ta  D.-ék történetét, közben bólogatott, 
a rendőrség álláspontját nem firta t
ta, hanem  azt mondta, több hasonló 
ügyet ismer, és általában megoldhatók 
voltak. Legutóbb egy olyan esete volt, 
hogy a szellem egy ezüst hajtű m iatt 
já r t  vissza, am it a férje eljegyzésükkor 
ajándékozott neki, s am it halálakor 
a lánya m egtartott m agának. Addig 
nem volt nyugta, míg egy borús, csil
lagmentes éjszakán meg nem nyitot
ták  a sírt, s oda nem tették  a kopor
só mellé a hajtűt. De u tána soha többé 
nem jött kísérteni. Ez a megoldás. Meg 
kell nyitni a sírt, s oda kell tenni mel
léje azt a cipőt. D.-ék bólogattak, hogy
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igen, ez a megoldás. De van egy bökke
nő, nincs meg a cipó', illetve nem tud
ják, hogy melyik cipó' az, amelyiket a 
fiuk keresi. Azt a cipó't eló' kell keríte
ni valahonnan, zárta  le a beszélgetést 
a javasasszony, figyeljék továbbra is, 
mit mond a fiuk, ta lán  nyomra vezeti 
ó'ket.

D.-ék csüggedten té rtek  haza, azt 
remélték, a javasasszony egy csapás
ra  megoldja problémájukat, csalódot
ta n  kellett m egállapítaniuk, hogy a 
dolgok nem mennek ilyen egyszerű
en: a módszer megvan ugyan, de h i
ányzik az eszköz. M ária a rra  gondolt, 
ó'rjöngeni lenne jó, vagy legalább sikí
tani, de az nem segít, egyáltalán nem 
segít, valam it ki kell találn i, m inden
képp ki kell találni.

És folytatódott a lidércálmos éj
szakák sorozata, de hiába kereste 
fel minden éjszaka ó'ket a fiuk, soha 
egyetlen szót sem mondott arról, hogy 
hol lehet az a cipő.

Vajon annyira fontos, hogy pont az a 
cipő legyen?, te tte  föl egy napon a bár
gyú kérdést D. Sándor, a felesége elő
ször leintette, aztán  kétségbeesésében 
ő is belekapaszkodott a lehetőségbe: 
vajon nem fogadna el egy másik ci
pőt? Meg lehet-e, úgymond téveszteni 
a szellemeket? Előszedték fiuk cipőkol- 
lekcióját (semmilyen holmijától, sze
mélyes tárgyától nem váltak meg), ba
kancs, csizma, két pár félcipő, szandál, 
tornacipő, papucs. V ásárolhatnánk is 
még egy-két párat, mondta M ária té 
tován, s m ár majdnem le is intette 
magát, de Sándor ráharapott az öt
letre, igen, azt is meg kell próbálni. 
Választottak hát egy szép lakkcipőt, 
m ert tudták, hogy a fiuk mindig szere
te tt volna egyet, de sosem vett, részint 
a pénz m iatt, részint meg azért, m ert 
há t hová vehetné fel; s egy sportcipőt 
is vásároltak, azt a m árkát és fazont, 
amiről tudták, hogy kedveli.

Meg kell nyitni a sírt, s m indet be
le kell rakni, született meg az elha
tározás bennük. Igen, meg kell ten 
ni. Lehet, hogy nincs sok értelme, de 
úgyis meg kell próbálni, m ert valam i 
tenni kell, m ert a tétlen várakozást 
nem lehet bírni.

Mivel m ásra az ügyet nem m erték 
volna bízni, így h á t m aguk készültek 
elő a feladat végrehajtására. Nappal 
kivitték, s a növényzetben elrejtve 
„ottfelejtettek” a sírnál egy ásót és 
lapátot, s éjszaka kilopóztak a hely
színre a cipőkkel. Temetőőr nem volt, 
nem tellett rá  a kisvárosnak, így ra j
takapástól nemigen kellett ta r ta n i
uk, hacsak valam i holdkóros beléjük 
nem botlik. Láb felől nyitották meg 
a sírt, kapkodva végezték a m unkát. 
Nem ástak  tú l mélyre, m ert irtóztak  
annak  gondolatától, hogy elérhetik a 
koporsót, így amikor egy akkora gö
dör k ialakult, hogy az a 6-8 pár láb
beli beleférjen, egy-kettőre beledobál
ták , gyorsan visszatömték a lyukat, 
lehetőség szerint eltüntették  a nyo
mokat, a szerszámokat bevágták egy 
közeli bokorba, s elslisszoltak. Torkuk 
a szívükben dobogott, a félelem, a h i
degrázás csak most, a m unka elvég
zése u tán  tö rt rájuk igazán. Mindig is 
irtóztak  a halo ttak  világától, koráb
ban el sem tud ták  volna képzelni m a
gukról, hogy képesek lesznek ilyesmit 
megtenni. A ztán, mivel a tem etőt si
kerü lt gond nélkül elhagyni, senkivel 
sem találkoztak, senki sem m érte vé
gig gyanakodva őket, kissé megnyu
godtak. Amit lehetett, m egtettek. A 
többi nem rajtuk  múlik.

Hajnali négyre já r t  már, am ire le
feküdtek, s várták , mi lesz az eredmé
nye a m unkájuknak: megjelenik-e a 
fiuk, vagy sem. H a nem jelenik meg, 
akkor azt jelenti, hogy elfogadta a ci
pőket, s akkor ők megnyugodhatnak, 
ha  viszont nem... De ehhez el kellene 
aludni. K attogott az agyuk, idegesen 
forgolódtak az ágyon, várták , hogy 
végre essenek tú l a próbán; aztán  új
ra  kétségek kezdték gyötörni ó'ket, az 
aggódóbb felük azt sugallta, jobb, ha 
nem alszanak, m ert akkor nem tud 
jönni a fiuk, ha  netán ak arn a  is, ak
kor még legalább egy napig halasztó
dik a válasz, a bizonyosság, ami jót és 
rosszat egyaránt jelenthet; de nem, 
porolt ismét a józanabbik énjük, még
is jó lenne most túllenni, de nem, még 
nem, riad t föl ismét a félelem bennük, 
így fetrengtek álm atlanul, m ár reg
gel volt, m ár kilenc óra is elmúlt, az
tán  m ár tíz is (hétvége volt, nem kel
lett m unkába menniük), de ők még 
mindig nem keltek fel, még mindig 
v á rták  az álmot, még m indig kerget
ték  az álmot, kim erült agyukban ku
sza képek vilióztak, szemük, fejük fájt 
a fáradtságtól.

Tizenegy után, amikor ők még m in
dig kábultan, kim erült tehetetlenség
ben, ébren hevertek az ágyon, egyszer 
csak csengettek az ajtón, egy rendőr 
volt a bűnügyi osztályról, udvariasan 
szólt, hogy fáradjanak ki a helyszínre, 
m ert valaki meggyalázta a fiuk sírját.

AYHAN GÖKHAN

Berendez
az ember lakást vesz, 
berendezkedik, helyére 
kerül az elkerülhetetlen, 
dolgot csinál, 
kertet gondoz, fizet 
gyerektartást, lakbért, 
érzéseket,

az autópályán nem 
előz, hagyja, kerüljék 
és kerüljenek is 
meg a dolgok,

esténként az erkélyen 
felejt a rossz 
érzés, napernyő' nyáron, 
kedves a szomszédokkal, 
a szavak bőrét is lehúzza 
a tisztább környezetért.

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

Bontás
kibont bort és játszik a dugóval 
a párnameleget a testmeleg 
váltja fel érzéseket 
szór szét nem marad el 
a kedvessége mint a gyerek 
a kamaszévekben

fát díszít öntöz 
virágokat enged 
a fájdalomnak érti 
a test nehézségeit 
mint a tengerbe lebukó 
gyöngyhalász a szárazföld 
egész súlyát viszi magával.

Lengyelek
Zitának

fordítsunk Heinét, azokat 
a verseket, amik, miután 
lebénult a költő, nyerték el 
végleges formájukat, ne a 
szonetteket, szabályhoz 
semmi kedvem, vagy inkább 
fordítsunk O ’ Harát, beteg 
költők verseiből, a legvidámabb 
írások közül válogassunk, kéjelegve, 
angolból, franciából, a lengyelekre 
is gondoljunk, akikkel megesett 
nem volt hazájuk, földrészeket 
jártak be örök-hazátlanok, igen, 
gondoljunk a lengyelekre.
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SIMONCSICS PÉTER

Teátrista teátrum  nélkül, 
avagy
Csokonai „fekete kom édiája”
(befejező rész)

Megint egy kis kronológia
1799-ben Csokonai túl volt a Vajda 

Júliával való füstbement házassági te r
vén, vele együtt túl azon a lehetőségen, 
hogy valaha is megállapodott „polgá
ri” egzisztenciát teremtsen magának. A 
megállapodott élet reménye mégis föl
csillan számára, mert helyettes taní
tói állást kap a debreceni kollégium egy 
somogyi partikulájában Csurgón, ame
lyet a felvilágosult, Georgikon-alapító 
katolikus fóür, Festetics György is tá 
mogat. Csokonai jól ismeri Somogyot, 
hiszen m ár évek óta sokat vendégeske
dik különböző' nemesi udvarházakban, 
ahol szívesen látják, mint a ház népét 
és a sohasem hiányzó vendégsereget 
verseivel mulattató „vidám természe
tű  poétát”. Ebben az évben írja két re
mekművét, a Dorottyát és a Karnyónét 
is. Előbbit maga adja elő nemesi közön
ségének, utóbbit diákjaival adatja elő.

A Karnyóné teljesíti a dráma mind
három kritérium át, mert (1) szereplői 
első személyben beszélnek, (2) világos 
és átlátható drámai szerkezete van, és 
(3) szereplőinek nyelve egyéni, ízes, za
matos, többféle rétegnyelv.

A drám a szereplői 
és nyelvük
Karnyóné, a vénülő és szerelemvá

gyó „özvegy” kalmárné, a szereplők kö
zül az egyetlen, akinek valakije-vala- 
mije van: van egy imbecilis fia (Samu), 
van gazdagsága (a boltja), van segéd
je (Lázár deák) és szolgálója (Boris). 
Alakjának drámaiságát az elvágyódás 
vs. felelősségvállalás, az adni-akarás/ 
adni-tudás vs. érzelmi kisemmizett- 
ség, valam int és leginkább az öregség/ 
rútság vs. szereleméhség ellentétpár
jai adják. Az „özvegy” kalmárné alak
jának az ad különös hitelességet, amit 
Lilla-szerelemként ta r t  nyilván az iro
dalomtörténet. Csokonai Karnyóné sze
relmi epedezésébe belerajzolja a maga -  
visszamenőleg most már önmaga által 
is lehetetlennek látott -  reménytelen 
szerelmét Vajda Júlia (= Lipitlotty vagy 
Tipptopp, egyremegy!) iránt. Karnyóné 
tehát Csokonai szinte kegyetlen szenv- 
telenséggel megrajzolt karikatúra-ön
arcképe. Karnyóné Lipitlotty iránti 
epekedését finomkodó, preciőz stílusa 
képviseli:

Jó reggelecskét kívánok, de még nem 
is láttam az uracskát ilyen furcsán öl
tözve (Lipitlotty magyar mentébe, német 
nadrágba, egyik lábán csizma, a mási
kon cipó'), bizony szintúgy nevethetném, 
hahaha, no de hol a menvkűcskébe vet
te azt a rendes libériácskát? Igazán hogy 
mi fiatalocskák csak akkor látjuk meg, 
mikor az uracskák bele is bolondúlnak, 
hogy ezzel a szócskával éljek.

Ezzel a mézes-mázos tónussal éles 
kontrasztot jelent a szerelmében csaló
dott Karnyóné átkozódása:

Hitetlen bestia! Még azon felül csúfol- 
kodsz is? Oh édes szegény férjem, ha te 
most élnél, az isten nyúgosszon meg — 
boldog egek! Miket is kell szenvedni az 
embernek, és kiktó'l, és mikor? Te koldus 
kutya, a ki az én korpámon tanultál meg 
ugatni! te hetyke kakas, a ki az én sze
metemen taréjosodtál meg!

És vessük most össze ezt a dörgedel
met a szerelmében ugyancsak vissza
utasított Didó kifakadásával:

Csak az áruló Eneás megbosszulásá- 
ért, a ki első' oka az én bajaimnak, sze
retném én szívni az éltető' levegőt. Ah csi
nálja meg legalább a szél, csinálják meg 
legalább az istenek az én bosszúállási- 
mat: és villámok és mennykövek, és for
gószelek, és zivatarok tegyék a levegőt és 
a habokat néki halálosokká. Menjen buj
dosóul, és egyedül! Es az ő szerencséje 
oly iszonyú legyen, hogy kíntelenittessék 
irigyelni az enyímet.

Mennyire erőtlen ez a didói panasz
kodás a Karnyóné elkeseredett kitöré
séhez képest, pedig tele van világbíró 
erőkkel: istenekkel, széllel, villámok
kal, mennykövekkel, míg ott csak kö
zönséges háziállatokról és a nem éppen 
fenséges gazdasági hátsóudvarról, sőt 
szemétdombról van szó.

Samu, Karnyóné idétlen fia ebben 
a párhuzamosságban Csokonai senki
nek sem kellő költészetének a megfele
lője, amit meg szeretne óvni az értetlen 
világtól. A modern lélektan ismerője 
sem rajzolhatta volna meg pontosabban 
ezt a gyermeki fejlődés orális fázisá
ban megrekedt figurát, aki állandóan 
eszik, szürcsöl és csámcsog, akit csak 
az étel érdekel: „Jaj tejem, jaj tálam!”, 
visítja, miközben mellette gyilkosság 
történik (Lipitlotty lelövi Tipptoppot). 
Dramaturgiailag igen fontos szerepet 
játszik mint küldönc vagy hírvivő, aki

vagy rossz helyre viszi a hírt, vagy ösz- 
szekeveri az átadandó üzeneteket, s így 
hoz létre mindig új helyzetet és várat
lan bonyodalmat, s kap ezáltal a cse
lekmény újabb lökést. Olyan ő, mint a 
Szentivánéji álom Puckja.

Lázár deák Karnyóné mellett a da
rab másik olyan alakja, akinek pozitív 
vonásai vannak: hűséges és lelkiisme
retes segéd. „Rácos” beszéde nemcsak 
nyelvi zűrzavart jelez, hanem általá
nos dezorientációt is. A modern nyelvé
szet derítette fel, hogy a nyelvnek kü
lönböző rétegei vannnak, mindenek 
előtt van egy nagyon mélyen ülő, min
den nyelvet külön jellemző rétege, a 
beszédbeli személyek hálózata, amely 
szoros kapcsolatban áll a deixissel, 
azaz a mutató névmások, a térbeli tá 
jékozódás nyelvi rendszerével. Amikor 
idegen nyelvet tanulunk, a legnagyobb 
gondot többnyire éppen ennek a sze
mély- és mutatónévmási rendszernek 
az elsajátítása jelenti. Csokonai drá
mai zsenije elébünk állítja Lázár deák 
komikus figuráját, ami az ő tö rt ma
gyarságának és a mi nyelvi kánonunk
nak egymást zavaró voltából ered. 
Drámaírói remeklése szinte tudomá
nyos pontosságú nyelvi megfigyelésen 
alapszik:

Lázár: Csoeto bizony. Az a tatár látott 
8 ró'f posztóból nyakravalót, a Samuka 
olyan comissiót parancsol az asszony
nak, hogy a bizony hallottam. Csak kér
dezzed az asszon.

Felcseréli az alanyt a részeshatáro
zóval (nem Samuka, hanem az asszony 
„parancsolt comissiót” Samukénak), 
második személyű igealakhoz harm a
dik személyű alanyt tesz (helyesen: 
„kérdezzen az asszony”). Ezzel az ele
mentáris nyelvi dezorientációval „har
monizál” a teljes geográfiai (és biográ
fiai) zűrzavar:

Tipptopp:/.../ Hát mi újság mostaná
ban?

Lázár: Ah! Bizon most affélével, ke
véssel udvarolhatok -  hanem in specie 
most vala nálunk az a vasáros úr, aki
nek itt által ellenbe van a botja, derék 
afféle úri ember. Beszéli, hogy a híres 
francia vezér generál Lásd vissza húz
ta a maga táborát Málta városáig, és 
így már a franciák túl nyomattattak a 
Pisegrü vizén, és hogy a török basa ad
miral Nelson a helvéciai hajóssereget 
egészen semmivé tette. Néki privát levél
be írták, hogy a három hatalmas csá
szár mellé társul állott a Burkus császár 
is, és hogy már csak a genuai király tart 
frigyet a franciákkal.

A két „gavallér”, Lipitlotty és Tipptopp 
csak néhány vonással van ugyan meg
rajzolva, de mindkét figura telitalálat, 
öltözetük, különösen Tipptoppé, önálló 
drámai „szereplő”:

1 2



HELIKON

Tiptopp: Ah! Alázatos szolgája az úr
nak! Örvendek, hogy tisztelhetem az 
urat, éspedig vidám orcával, s épen igen 
szép hábitusba tisztelhetem.

Lipitlotty: Jó szerencsét kívánok az 
úrnak! Mi a tatár, hol vette az úr ennek 
a rendes módinak ideálját? Ugysegéljen! 
Olyan mint a travestált Virgilius, vagy 
mint a milyen világot az olasz mercati- 
mágók hordoznak.

Tipptopp: Az igaz, hogy ez a legújabb 
párisi módi épen olyan, -  de nem is csu
da, mert most az egész Páris csupa il 
mondo inverso. Ez a valóságos párisi új
módi, lássa az úr, most már illetlenség
nek tartanák elől begombolni a kapu- 
tot, hanem hátul szokás, a púderral való 
hajfehérítés kiment a módiból, minthogy 
különben is szűk a gabona. Hanem a fe
kete haj, és kinrusz púder kedves a pár- 
isiak előtt, mert persze a korom csak ol
csóbb, mint a búza.

Lipitlotty: De hát azt az egy pár csiz
mát foldozni viszi az úr a vargához?

Tipptopp: Ah! Tehát az úr még nem 
tudja, a németek a kalapjokat a hónok 
alatt hordozzák, s hajadon fővel já r
nak. A franciák erre ráúntak már, me
zítláb járván, a csizmájokat így hordoz
zák. Más példa: a bécsiek csak az állókig 
szokták bétekerni a nyakokat, e csekély
ség, noha a magyarok ezt is soknak tart
ják, a párisi újmódi nyakravaló kötéshez 
egész lepedők kívántatnak. Más példa: 
a németek csak az orrok környékét tubá- 
kozzák be: de a mai franciáknak csak a 
szemek csillámlik ki a tubák közzül.

Kuruzs szófosásból élő, az élettől 
m ár csak a napi boradagot váró „kupec 
poéta” Csokonai másik darabbéli ön
arcképe. Míg Karnyóné, az első önarc
kép, ellentétektől feszített, bonyolult 
jellem, aki még akar valamit az élettől, 
Kuruzs egyszerű lélek, ő m ár csak ve
getál. Kuruzs travestált alakban vetíti 
előre az öt évvel később Nagyváradon 
Rhédey Lajosné Kácsándi Terézia te 
metésén „felfogadott költőként” A lélek 
halhatatlanságát deklamáló Csokonai 
alakját. Egy elveszett költő (a kollégi
umi borbély fia) rejtezik Kuruzs alak
jában, aki leginkább versben, vagy leg
alább cikornyás beszédben -  a XVIII. 
században elterjedt „makaróni nyel
ven” -  tud csak megszólalni:

Kuruzs: Sok ezer jókkal, mint megany- 
nyi kárbunkulusokkal körülkoszorúzott 
jó napot kívánok és comprecálok úri ke
gyes gráciájának. Nincs e belső nyava
lyája az úrnak? Nem akar-é eret vágat
ni, vagy mostanában köpölyt hányatni 
úri tagjaira, vagy magát reparáltatni? 
Vagy akármiét aranynyá változtatni -  in 
specie azt a botját -  vagy nem akarja-é 
jövendő sorsát hallani -  mikor házaso
dik meg -  lesz-é szép felesége -  hány fia  
lesz, hány leánya -  melyik szabóval var
rat legszebb nadrágot -  makk aduttba 
nyer-é többet vagy a tökbe? Elvész-é az 
a szümölcs az orráról vagy több nő? Stb. 
Akar-é avult ruhát, ezüst gombot adni,

vagy viseltes gatyamadzagot, elvásott la- 
katotf,] beírott papirost, maradék gáni- 
cát et cetera. Vagy akar-é az úr fazekat 
drótoztatni, pipát köttetni, rostát corri- 
gáltatni, vagy pedig, ami ehhez hasonló 
mesterség!, 1 névnapi köszöntőt, halotti 
búcsúztatót, paszit, vagy lakodalmi sa- 
lutátiót, vagy más ehhez hasonló kupec 
poesist parancsolni -  vagy, no -  kosárt 
köttetni -  s több a féle ejusmodi.

Boris alakja dram aturgiai szükség- 
szerűség, mint vén gazdaasszonyának 
f ia ta l  szobalánya, és h ű tle n  cseléd
ként a hű  segéd, Lázár deák ellenpont
ja.

A darab végén előkerülő „szegény 
petyhült” Karnyó pedig nem más, mint 
Csokonai szülővárosa, Debrecen, ame
lyet elhagyott, miután nevelő iskolája, 
a kollégium kivetette magából, s ahová 
sikertelen érvényesülési és házasodási 
kísérlete után visszakényszerült.

A darab cselekményének hajtóereje 
Karnyóné szerelme Lipitlotty iránt, aki
nek helyére Tipptopp tolakszik csalás
sal, az ő „választottja” Boris, Karnyóné 
csalfa cselédje. A cselekményt késlelteti 
Lázár deák szószátyárkodása, és ideig- 
óráig félresiklatja, Samuka, Karnyóné 
félnótás fia. Végkifejlet: a szerelmében 
csalódott Karnyóné megmérgezi ma
gát, de előtte még énekel egy utolsót, a 
rászedett Lipitlotty lelövi Tipptoppot. 
Csak a mellékszereplők m aradnak élet
ben. S ekkor érkezik meg váratlanul 
Karnyó, s nyomában a deus ex machi- 
na, tündér és tündérfi, s föltámasztják 
a halottakat.

Ez a drámai kergetőzés a szerelem 
(a szerencse, a boldogulás) u tán -  nem 
kell bizonygatnom, mert korábban ki is 
kotyogtam -  Az elhagyatott Didó dra
maturgiája. A Karnyóné szereplői azon
ban nem királyok, királyasszonyok, 
félistenek és istenek, hanem a publi
kumhoz közelálló „köz” polgárok, amint 
érzékletes és egyénített nyelvükből ki
hallani. Ami Az elhagyatott Didóban 
fátum volt, kikerülhetetlen végzet, itt 
csalóka szerencse, „lottéria”, amit nem 
a sors, hanem emberi csalárdság és hi
székenység irányítanak. Még a darab 
végi deus ex machina, a tündér és tün 
dérfi megjelenése és a szereplők feltá
masztása általuk sem valami mitoló
giai-mesebeli csoda. „Fölléptetésük” 
inkább ironikusan, rejtekezve azt sejte
ti, ha ki nem mondja is, hogy nem az a 
tragédia, ha belehalunk a szerelembe, 
hanem ha túléljük, és szeretetlenül, si
kertelenül, reménytelenül kell tovább
élnünk, ahogy Csokonai kényszerült 
élni Debrecenbe való visszatérte után, 
s amit -  a Karnyóné tanúsága szerint 
-  ő m ár csurgói működése idején előre 
megérzett.

Komikum a látható részletekben, 
tragikum  a háttérben -  Csokonai mű
veltségében és személyes életében. Az 
életnedv (humor) e két fajtája együtt 
folyik Csokonai vénájában és foly kö

rül bennünket, a Karnyóné közönségét. 
Említettem már, hogy Csokonai szüle
te tt színjátékos, utánzó és rögtönző te 
hetség, alakváltó „garabonciás” volt, 
ami továbbá abban is megmutatkozik, 
hogy férfi létére női alakban m utat
ja meg magát a Karnyóné ban, bújtat
ja el megsebzett énjét -  az önsajnálat 
legcsekélyebb jele nélkül (ez is színé
szi erény!). A magyar irodalom nem 
bővelkedik efféle, a másik nem pers
pektíváját magáévá tevő szerepjátszó 
írásokban. A közelmúltból két ilyen 
szerzői „metamorfózist” tudok még
is említeni: Weöres Sándor Psychéjét 
(Budapest, Magvető 1972), és, nicsak! 
a Csokonai nevével élő, sőt „vissza
élő” Esterházy Péter Tizenhét hattyúk
a t ,  amely Csokonai Lili név alatt jelent 
meg (Budapest, Magvető 1987).

A Dorottya és a Karnyóné után 
Debrecenbe visszatérve még öt évet élt 
a „vidám természetű poéta”. Költői éle
tének koronája A lélek halhatatlansága, 
ami a kuruzsi klasszifikációban mint 
„halotti búcsúztató” a „kupec poézis” 
kategóriájába esik, s amit akárhol nyi
tok fel, vigasztaló távlatok nyílnak meg 
előttem:

Boldog! Százszor boldog, a ki nem 
született,

A ki nem ízlelte még meg az életet!
De jaj! A  ki egyszer van és

kezdett lenni,
Örök halál annak semmiségbe menni.
Ha nem levék vala, e nagy jót

nem tudnám,
S  a nem esmért halál karjain

aludnám,
De az élet bennem mihelyt

szikrát vetett,
Fellobbant a hozzá vonzódó szeretet.

Irodalom:

Csokonai Vitéz Mihály: Ö sszes m ű ve i h á 
rom  [öt] kö tetben . Harsányi István és Dr. 
Gulyás József gondozásában. Budapest, 
Genius kiadása, 1922.

Csokonai Vitéz Mihály: Ö sszes m űve i. 
Levelezés. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket 
írta Debreczeni Attila. Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1999.

Karácsony Sándor: A  kö n yvek  lelke. 
Budapest, Exodus, 1941

Új M a g ya r  Iro d a lm i L ex iko n . Fó'szerkesztó': 
Péter László. Budapest, Akadémiai Kiadó, 
1994.

Claude Lévi-Strauss: M yth  a n d  M usic . In: 
M yth  a n d  M ean ing . Rotledge & Kegan Paul. 
London and Henley, 1978.
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Jegyzet
Ha írnék 
Dänikennek...
Ha írnék Dänikennek, elősorolnám ne

ki sok szerző' műveit, akik szintén tárgyal
ták az ős-hajdankor, az úgynevezett özön- 
vízeló'tti, elenyészett civilizációk általa is 
feldolgozott emlékeit, ám egészen másfajta 
következtetésekre jutottak, mint ő.

Danikén, valószínűleg biztonsági okok
ból: de főleg csak legújabb, azaz második 
világháború utáni szerzőkből merít, ne
hogy világnézetileg beletenyereljen vala
mibe. Sokat érvel genetikai feltételezé
sekkel, s ennek kapcsán antidarwinista 
koncepciókkal, de ugyanakkor olyan sok 
vizet, sőt özönvizet zavart szerzőkkel, mint 
pl. Dacqué, nem bonyolítja fejtegetéseit. 
(Hazulról tájékozódva, akiket e témában 
pl. Várkonyi Nándor, Csicsáky Jenő, vagy 
Cserép József felhasznál, meg sem említi; 
kivéve persze mondjuk Hérodotoszt vagy 
Diodorus Siculust.)

Ennélfogva még Thomas Mannt sem 
hozza szóba, akinek pedig a József regénye 
a nem-kultúrantropológiai érdeklődésű ol
vasók tömegei előtt is közhelyes, már-már 
kötelezően idézendő tétellé avatta azt a ki
jelentést, hogy minden hitregei hős mögött 
messze az időben találni még egy ugyan
olyan nevű alakot, majd esetleg amögött is 
egyet. „Mélységes mély a múltnak kútja”...

Magyar példával élve: Nagy Lajos ki
rálynak volt egy nagy erejű Toldi Miklós 
nevű vitéze; nevét a Bihar megyei Told 
községről nyerte. Viszont a népemléke
zet még számos más régebbi hagyományt 
is alakjához kapcsolt, nemcsak a mesebeli 
Szép Miklósról, hanem olyan személyekről 
is, akiknek told, toldi neve egészen más
honnan eredt. (Pl. a gyerekdal Told Ilonája; 
nem egy „keleti” nyelv told szavából, amely 
szintén mesét, regét, vagy éppen hazugsá
got jelent.)

Dániken pl. Jónás próféta és a cethal 
történetében említi ugyan Berosszosz babi
loni szerző közléseit Oanesról, a szumírok 
kultúrhéroszáról, de szívesebben foglalko
zik egy kitudja honnét eredő „üvegtenger- 
alattjárós” paleoasztronautikai látomással. 
Pedig az Oanes-motívum pártlanul tanul
ságos: milyen túlélésekre képes egy egysze
rű szimbólum s a hozzá tartozó ceremóni
ák világa!

Oanes halfejű alak volt a megmaradt áb
rázolások szerint, de körülbelül szív ma
gasságban emberi fejet is viselt. Egész pon
tosan úgy nézett ki, mintha valaki egy 
megnyúzott delfin bőrét viselte volna pa
lást gyanánt s a meghagyott halfej lett vol
na a süvege. Valóban, erről is lehetett szó. 
Ez az Oanes az özönvíz után a tengerpar
ton felkereste a lábadozó emberiség ma
radványait, jó erkölcsöket prédikált nekik s 
tanította őket a tűz, a szerszámok haszná
latára, s hasonlókra. Ha megnézzük a mai 
püspöki süveget, amely szemből amolyan 
deltoid alakú, oldalról viszont egy nyitott 
hal állkapocsra utal, lehetetlen fel nem is
mernünk benne Oanes halfejének stilizált
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ábrázolását. S ha mindehhez hozzávesszük, 
hogy liturgiája „vízmenti” volt, lehetetlen 
nem gondolnunk Keresztelő Szent Jánosra, 
s a kereszténység korai „hal” szimbóluma
ira. .. (Roppant érdekes lenne a nyelvészeti 
elemzése is; esetleg máskor.)

A halfej nem valami kevert fajú lény
re utal; amolyan ikon, beszélő ábra, mint
ha például magyarul, ErDélyi József modo
rában a hal állóról, vagyis a halálról lenne 
szó; (mondjuk így: „halál, hol a te fullán
kod?”) vagy a /mZ/gatásról; halljátok szó
mat”, stb... Akár a ,,/mZ-hatatlanságról”.

Ha a püspöksüvegre gondol az ember, 
el kell képednie: hatezer éves folytonosság! 
(Legalább; de sokkal több is lehet.) Ez iga
zán illett volna Däniken egyes érvelés-so
rozatához!

A másik motívum, amit felületesen meg
kerül a csillagokból idejáró utazók e szak
értője: Ábrahám neve. Noha bőségesen idéz 
az indiai mitológiából, pl. a „földönkívüliek 
polgárháborúi” kapcsán, egyszerűen átug
rik afölött, hogy a bibliai Ábrahámnak, az 
arab és zsidó népek ősatyjának is van őse, 
mitológiai elődje, aki pedig nem más, mint 
maga Brahma hindu főisten! Ehhez Mózes 
könyve is megadja a kulcsot: Abrahám el
ső felesége Sára, vagyis Szárai, a második 
pedig Keturah (Mózes I. 25. 1. ). Brahma 
feleségei: Száráváti és Keturáváti! (A ke- 
tura szó azt jelenti, hogy négy, mivel 
Bráhmának négyarcú ábrázolásai is van
nak.) Egyébként Ábrahám és Brahma pár
huzamairól többször írtam, mintahogy 
Jónás és Oanes viszonyáról is, nemcsak 
Komoróczy Géza értekezéseiből dokumen- 
tálódtam, hanem az exegétika titokzatos 
nagy tudósának, Franz Norknak a műve
iből. Ez a tudós a 19. század első felében 
működött, főleg Erfurtban és Berlinben, 
Körösi Csorna Sándor nemzedékéhez tar
tozik, iskolájuk is részben közös; művei
nek egyik legérdekesebb csoportja a rabbi- 
nisztikus tanítások és India kapcsolataival 
foglalkozik. Eredetileg Selig Korn-nak hív
ták, ebből csinálta a Nork nevet. Soha sen
ki sem idézi, de titokban olvassák; tudom, 
hogy Mircea Eliade is ismerte, de nem hi
vatkozott rá, nézeteivel sem vitatkozott.

Ám Dänikent mégsem forrásainak túl 
gondos, azaz nagyon is körültekintő meg- 
válogatása, ideological correctly-sége jutat
ta eszembe, s nemcsak a sok újonnan fel
fedezett piramis, Boszniában és máshol. 
(Még az sem, hogy Baráth Tibor a piramis 
nevet „peremesének értelmezte, a menhir- 
t pedig (ad analogiam mennykő) „mén hír”- 
nek; különben ez a dr. Baráth Tibor a hábo
rú vége előtt itt Kolozsváron volt egyetemi 
tanár, később Kanadában írt roppant meg
lepő és eredeti, de ugyanolyan felületes, és 
az önkontroll sajnálatos híjával lévő őstör
téneti műveket, a magyar és hun népek vi
lágtörténetéről; s nem is a hipotézisei nyo- 
masztóak, hanem az a játszi könnyedség, 
amellyel bármilyen régi és titokzatos fel
iratot azonnal és folyékonyan olvas.)

Bizonyos turisztikai kedvcsináló cikkek 
okozták, hogy előkotortam a láda mélyéről 
azt a Dániken tanulmányt, amely egy arab 
kutató véleményét ismerteti, miszerint a 
bibliai ígéret földje nem a mai Palesztina 
területén lelhető fel, hanem sokkal kele
tebbre, valahol Szíria és Szaudia között... 
Ez a tanulmány tele van zsörtölődésekkel,

morgolódásokkal. Hogy aszongya, folyton 
beszélnek bizonyos sírokról, templomokról, 
szent emlékművekről... Ha meg keresni 
kezdi az ember: semmi! Senki sem tud ró
luk semmit. Ha mégis rábukkanunk a he
lyükre: semmi; se egy felirat, se egy hiteles 
ábra, se egy sírmelléklet!

Hát ez a morfondírozás enyhén szólva 
komikus. Mert olvastam a napokban egy 
kedves turisztikai ismeretterjesztő cik
ket, a Kolozsvár-közeli Csicsal hegyről; 
Magyarfenes határában, szép, csinos hegy
csúcs. Azonban a cikk meg sem említi, hogy 
a Csicsal tetejére a 19. század elején egy 
pompás építményt emeltek: egy háromosz- 
tatú diadalívet; azaz gloriette-et, ahogy 
műveltebb műítésznők mondanák. Ennek 
bizony ma már híre-hamva sincs, egy kő
szilánk sem maradt belőle. Én is csak on
nét tudok róla, hogy egyik régi regényhő
söm, Bodor Péter (a zenélő kutas) alkotta, a 
báró Jósika család rendelésére.

A nagy helyismerettel rendelkező né
hai festőművész, Balázs Péter mesélte: 
„Ez semmi! Volt itt a Jósika családnak egy 
kriptája. Egy szegeletkő sem maradt belő
le”. Pedig Fenes határában azóta nem jár
tak sem szaracénok, sem keresztes lova
gok, beduin sírrablók sem, és a nemzetközi 
műkincstolvajság főútvonalaitól is elég tá
vol esik... És akkor Dániken még amiatt 
panaszkodik, hogy 3-4 ezer éves síremlé
kekből, forgalmas útvonalak mellett, sem
mi sem maradt?

Ebben a menhirekben, dolmenekben, 
és cromlechekben oly gazdag Európában 
Erdély nagyon szegényesen volt kiruház
va. Egyetlen menhirről tudunk: Désen állt 
valaha, a nagytemplom fölött, a hegyoldal
ban. A XII. századból volt valami latin fel
irat rajta, a Só kamara részéről; a közem
lékezet viszont úgy tartja számon, hogy 
a Vezérek köve volt, a honfoglalás előtt, itt 
tartotta a hét vezér az első bürógyűlést; 
Név szerint Álmos, ElőD, Kund, Ond, Tas, 
Huba, Töhötöm, azaz Tétény... 1938-ban 
„szélsőségesek” felrobbantották... Ma pe
dig a megsemmisült műemlékek és emlék
művek jegyzékéből is hiányzik...

Verba volent, scripta manent -  a szó elre
pül, az írás marad. A valóságban azonban 
az írás elrepül, mégha kőbe is van vésve. A 
szó viszont még mindig itt van, egy kicsit... 
Olvasom Constantin Dánielnél* egy óelámi 
király nevét: Untashuban tempti... Számos 
templomot emeltetett, de neki is csak a ne
ve maradt fenn... de az viszont nálunkfe- 
lé is...

* Constantin Daniel: Pe urmele vechilor civi- 
lizafii, Buc. 1987

HIBAIGAZÍTÁS

A Helikon idei 15. számában, a 4. ol
dalon, Szőcs István: Meddig nyúlhat egy 
nyelv élete c. jegyzetben a 2. bekezdés 
közepe táján a Kemény Ferencre hivat
kozó mondatban újkori helyett újkőko
ri olvasandó. (Magyarázat: az újkőkor, 
azaz neolitikum és az újkor közti idő
beli távolság hat-hétezer év!) Az elgépe
lésért a szerkesztőség Kemény Ferenc 
utódainak és olvasóinak elnézését kéri.



HELIKON

UNGVÁRI LÁSZLÓ ZSOLT

Petőfi hullása
Petőfik hullása, évről évre, egyetlen 

dagerrotípia ne-engedd-tekintete figyel 
az örökkévalóság borostyánjából, a rög
zített, már akkor hangosnak kívánko
zó filmkockából. Mire hallgatott akkor a 
kor, az akasztott királyok leszegett fejű, 
alvilági sirámaira, vagy a nép lázadó, 
többezer szólamú orcheszterére? Halnak 
a Júliák, hullnak a Sándorok...Csak oly 
időben néznek vádló, számonkérő tekin
tettel, tisztán, hűvösen, midőn... béke 
van. Háború csak a bensőben, a tiltott, 
le- és megtagadott, az elárult, elfojtott, 
végsőkig alázott bensőben. A lélek disz
nók elé hajított gyöngyei között, a fe
kete országban, hol nem kél föl soha a 
Nap. Míg Európa hangoskodik, kard
forgatás helyett köpönyegforgatásban, 
hol széthullnak az arcok, darabokra, s 
az anarchia zúzatja be, porrá a kiszen
vedett magyar történelmet! Dörög a gyo
mor ágyúk helyett, s a tekintet, az egye
nes, nem alkuszik, bosszússá, dühödtté 
válik, a szív-arc konoksága nem szűnő. 
Bitorlókra szegezett szuronnyal, tiszta 
vérhullásért pereli vissza kiharcolt jogát, 
forradalmak elő- és utóestéjén, egyetlen 
felfüggesztett pillanatban, mikor a szó 
hatalom, és tagadhatatlanul, fájón igaz. 
Igaz, mert egy tőről fakad, a géniusz 
röpte lángot vet mindenütt, ahová elér, 
szilajsága isten(ek)éhez hasonlatos, kik 
jogar nélkül ütnek és ölelnek, s hús-vér 
szerelmük végtelenné fokozott vallomás, 
megszólal minden évszakban, a lélek 
otthonos melegétől, zengő tücsökciterá- 
tól izzítva, versbe vitt bortól vagy bor hi
ányától ajzottan, tisztán. Nehéz örökség 
ez, s könnyed, akár a lúdpenna, itt az er
dő igazi erdő, s a rend karcos hangon kö
veteli magvát és kellékeit a Pilvaxnál, 
vagy az Ispán-kútnál. Mértékbe takaro
dik, kegyelem nélkül kimondatik a bűn, 
s az idegen uralom által meglopott vég
várakon ott villog a kivont kard mellett 
az áldott, vérrel áztatott lobogó.

A tizenkilencedik század szólalt meg 
ez ifjú poétában, ki doctus, latin művelt
ségű ugyan — bár akkortájt nem ez volt 
a mérce, nem ez volt a tett, nem ez volt 
az erény. Számára, állíthatjuk -  filoszok 
nagy bánatára -, egyáltalán nem. A lé
tezés szigorú törvénye ez, egybefonódni 
versben és kívüle a gondolat, a te tt ideg
húrokat pengető igazságával, világot 
váltani halállal, nemzetet ébreszteni, 
nem hamis érdemrenddel, hanem a szá
mára egyetlen lehető sorssal, a hadvise
lő őrnagy, a költő szellemi magasával.

Országunk mivé vedlik? Mely kígyók 
kúsznak ki, odahagyva repedt, kopott 
bőrüket, a hazugság viperafészkéből? 
Mikor lesz végre csend, döbbentő, halál 
előtti, élet előtti csend, hogy elmondhas
suk jogos igazunk? Ők, akik helyettünk 
beszélnek ma, penésztől bűzlő szájakból 
és székekből, bankóktól kövér zsebbel, 
rajtunk élősködnek, mikor hallgatnak

már végleg el? Meddig ta rt még az álnok 
uzsora, lélekcsúfolás, a fölös iratok tor
nyaiból légvárat építő hamis írástudók, 
szájhős országkutyák álcázott érdekei
nek nyílt térhódítása? Üvölthet Petőfi, 
zsákutcákba, vásárra vitt erdőkbe, te
rekre, földre eljut-e a Hangja? Nincs itt 
orvosság. Szólhat a dal, de legyen erős a 
holtvágányra futott tetteket megmérni, 
mit érnek a hallgatások a bűnben, mit 
ér a pusztába kiáltott szó, melyet elnyel 
a sivatag, eszelős délibábok között?

Tett nélkül hagyni annyi, mint szót- 
lan maradni. Hogyan történhetett 
meg akkor, hogy a 12 Pont beiktatása
kor a pesti ifjak elhitték, törvény szüle
tett, a szabad szólásé, hadsereg szüle
tett, mely magyar lesz és nem osztrák? 
Nincsen számunkra hely, csak itt, szü
lőföldünkön, mert ez a mi egyetlen, őse
inktől ránk maradt földdarab egyedül a 
mienk, ahol mi szántottunk, mi vetet
tünk, és nekünk is kellene aratnunk, 
ha engedtetne jog, tiszta ész, erős aka
rat és konok alázat ahhoz, hogy része
sei lehessünk. Békeidő van kint, de bent 
a restség, az ördög munkál lassún, su- 
nyítva, az álságossá töpörödött álmok, a 
beválthatatlan sorsjegyként szétosztott 
ígéretek, a visszafejlődött szellemi erő
tartalékok, a minden pillanatban szü
lető-haló kisdedek kérlelhetetlen kér
dése mögött: miért teremtettél engem e 
világra, ha nem vállalsz, ha nem egyen
geted utamat, s szétszórod obulusaim, 
tálentumaim? Ha eljönne még egyszer a 
Petőfi kora, kardszisszenés várná a rá 
érdemeseket. Mert nincs, nincs bocsána
tos bűn, a szószékeket befalazták, mert 
befalazták istent is, hogy ne szóljon, ne 
mondja, dobd el a vétket!

Megváltatunk mind ott, a seholban 
-  a mindenben? A halál szaga elvisel
hetetlen, főleg, ha élők terjesztik ma
guk körül, s nem elég a bűnbánat, jó
vá kell lennünk a szegénységben, nem 
a pénz császárságaiban, hanem ott is, 
Kiskőrösön, ahol fölzengett a csecsemők 
Internacionáléja, a szorított szájú sírás, 
mely tovalendítette az elnehezült jöven
dőt az újszülött országba, mely fölött bá
báskodott, gondoskodva betevőről, kosa
rában hamuba sült reményt rejtegetve, 
szerelemben győzvén és segíttetvén, 
Koltón, a körtefák sudár lombjai alatt 
bájolva ráolvasó szerelmi legényéneket.

Ott marad nékem mindörökre, ülve a 
fehér papír fölött, merengőn, az őszi al
konyban, az árnyjátékok tétova rajzola
taiba merülten, most az egyszer lehaj
tott fejjel, írásjelei bűvöletében, maga 
sem értve, milyen égzengés szűnt meg 
ott, és mi jelent meg lángokádó gyanánt, 
a káoszból alakot öltve, majd mint a vi
har, elülve... Csak ő, csak ő maradt ott, 
kiégett fatörzs, fázósan tekintve a végte
len időbe, nem sejtve még, mi jön majd, 
a fújó paripák közt, a kukoricásban. 
Békeidő van, de nem ta rt soká, jönnek 
újabb júdások, szemforgatók. De Petőfi 
nem lesz még egy, mert ő van. Él, én hi
szek neki, és hordom őt táguló időmben.

CSEH KATALIN
*

Á h íta t
Norbi József Attilát szaval:
Nem emel föl...mondja,mondja, 
de szavai máris emelkednek, 
csönd- fedélzethez közelednek.
Kint esni kezd,a nap nem tündököl, 
redves ablakpárkányra könyököl, 
tavaszi fények egér-félénken 
osonnak át meg át a réseken. 
Mindenki feszülten figyel, 
a sok arc rezzenéstelen, 
gyanítjuk, érezzük,tudjuk, 
hogy lényünk mennyire védtelen. 
Vakuk villannak,majd illannak.
Csak mondja, egyre mondja, 
teljesen azonos önmagával, 
s röpke pillanatra a világgal, 
mondja,mert mondania kell, 
versenyt fut a perc az ünneppel. 
Áramlanak beló'le a gondolatok, 
átütnek kételyei szövevényén, 
törékeny álmai vékony gézén.
Kér, kérlel, könyörög,fohászkodik 
hol halkan,hol félhangosan, 
majd erőteljesen,kiáltva.
Hangjában a legtisztább alázat, 
hiszen Istenhez beszél,a Teremtőhöz, 
szemtől szemben áll a láthatatlan, 
de a kitapinthatóan jelenlévő Úrral, 
a hivatását gyakorló,néma Atyával, 
lelkében hány akónyi hiánnyal?
Aztán lassan végére ér a versnek: 
„Vizsgáld meg az én ügyemet, 
mielőtt magam feláldoznám.” 
Meghajol egyszerűen,szerényen, 
és mi tapsviharban ázunk egészen. 
Döbbent csönd csobban...elsimul, 
feszültség juházik,elcsitul.
Fehér bot koppan a padlón, 
imbolygunk fiktív pallón.

V ilá g ta la n  világosság
Tegnap délután láttam a csöndet 
gurult mint egy labda éppen felém 
ölbe kaptam majd elszalasztottam 
aztán kilyuggattam egy lapot 
ez a Nap kerek és azok a sugarai 
megfogtam a tanár néni kezét 
hideg volt de az arca forró 
hozzábújtam éreztem illatát 
mint a frissen szedett szilváé 
elég most már mehetsz vacsorázni 
szólt rám erélyesen és én egy kicsit 
megszeppentem de indultam 
és közben arra gondoltam 
milyen lehet a csillag hűvös kemény 
és szúrós nem tenném a párnám alá 
nemsokára megint láttam a csendet 
puha volt mint egy sál magam köré 
tekertem és útnak eredtem az éjszakába 
bennem mindig éjszaka van? Vajon? 
szóljatok hozzá meghallgatom
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SZÁNTAI JÁNOS

Drakula. Drakulák
Ismerős közhely(zet). Az ember ta

lálkozik egy külföldivel, elindul a 
kommunikáció, és a második téma a 
ki kicsoda után... a vámpír, hát per
sze. Legszebb élményem e tekintet
ben egy amerikai heringhalászhoz 
fűzó'dik (mellékállásban zenész és 
filmes), aki erdélyi látogatásának 
kelléktárába beválogatta a keresztet 
meg a fokhagymát (nem ornamenti
kái, illetve gasztronómiai, hanem ön
védelmi meggondolásból). Tételezhető 
tehát, hogy Erdélyt szinte lehetetlen 
leválasztani a Drakula-mítoszról, és 
fordítva. Amolyan „nemzetkarakte- 
rológiai” párosítássá nemesedett ez 
a link, miként a gall és a gáláns lo
vag, az angol és a puritán, az ame
rikai és a cowboy, és a sor hosszú. E 
globális pavlovi kultúrreflexet tulaj
donképpen egy ír úriembernek kö
szönhetjük: a neve Bram Stoker. 
Persze, azonnal megjelenik a képben 
egy magyar is, nevezetesen Vámbéry 
Ármin professzor úr, aki a modern 
Drakula-alapmű születése körül bur
jánzó legendárium szerint elsó'ként 
beszélt az írói babérokra ácsingózó 
Stokernek a Drakulaként is rettegett 
havasalföldi vajdáról, Vlad 'Jepedről, 
mégpedig 1890-ben. Az írónak továb
bi hét évre volt szüksége, hogy kives
se magából a vámpír-gróf viktoriá
nus történetét. A regény világsikerét 
nem is érhette meg, ugyanis 1912- 
ben elhalálozott. Amely világsiker
hez egyébként nem volt elég maga a 
textus. Kellett hozzá a mozi mágiája.

A filmes vámpírtörténelem egyéb
ként már a Stoker-regény eló'tt kez
detét vette, egész pontosan 1896- 
ban, amikor is a mozgókép első igazi 
mágusa, George Méliés elkészítet
te Az ördög kastélya című kétper
ces dolgozatát. (Az is elképzelhető, 
hogy Stoker látta a hivatalosan el
sőként bejegyzett vámpírfilmet, bár 
ez nem igazán befolyásolhatta, ami 
a regényt illeti, elsősorban a film és 
a könyv megjelenése között eltelt rö
vid idő miatt.) A következő kulcs- 
fontosságú állomás 1922: Friedrich 
Wilhelm Murnau filmre adaptálja 
Bram Stoker regényét. A Nosferatu, a 
borzalom szimfóniája egyébként nem
csak jó, de szerencsés filmnek mond
ható, amennyiben megúszta a forgal
mazást követő pert, amelyet Stoker 
özvegye akasztott Murnau nyakába, 
azon a címen, hogy a direktor, úgy
mond, elfelejtette megvásárolni a re
gény megfilmesítési jogát. A legendá
rium szerint az illetékes bíróság el is 
koboztatta, sőt, el is égettette a film

kópiáit, alig pár maradt belőle, az 
utókor örömére. Azt már kevesebben 
tudják (és itt lépnek a képbe ismét a 
magyarok), hogy egy évvel Murnau 
Nosferatuja előtt, vagyis 1921-ben a 
marosvásárhelyi születésű Lajthay 
Károly már gyöngyvászonra vitt egy 
Drakula-változatot. Tehát valójában 
ő volt az első, aki nagyjátékfilmet 
készített a vérszopó arisztokrata tör
ténetéből.

A film jelenlegi tudásunk sze
rint elveszett, három standfotót is
mer a szakma, illetve spekulálni le
het azon, milyen mértékben gyúrta 
bele dolgozatába a rendező a Stoker- 
regényt, illetve építkezett a má
sik forrásmunkából, Pánczél Lajos 
(aki mellesleg Temesváron született, 
1897-ben) Drakula halála (fantaszti

kus filmregény) című eredeti (?) for
gatókönyvéből, amely csak később, 
1924-ben látott napvilágot irodalmi 
textus formájában. A Stoker-szöveg 
hangos és mainstream adaptációjá
ra azonban további kilenc évet kel
lett várni. Ekkor (1931) lépett a kép
be Tod Browning, Hollywood korabeli 
horror-fenegyereke, illetve (és tessék, 
ismét egy magyar) a lugosi születé
sű Blaskó Béla Ferenc Dezső, ismer
tebb nevén Lugosi Béla. Megszületett 
a filmtörténet talán legismertebb 
vámpírfilmje, a Drakula. Azt azon-

JQV&MSWDQtRÁT
ban megint csak kevesebben tudják, 
hogy ennek a mozgóképnek két válto
zata készült el. A hangosfilm hősko
rában (ja, talán nem elhanyagolan
dó, hogy Browning Drakulája egyben 
az első hangos horrorfilm is) a nagy 
hollywoodi stúdiók remek, bár rövid 
életű gazdasági trükkel álltak elő, 
nevezetesen, hogy egy film forgatása 
alatt két filmet állítottak elő.

így járt el esetünkben a Drakulát 
gyártó Universal Filmstúdió is: nap
pal Browning és az amerikai stáb for
gatott a különböző helyszíneken, éj
szaka pedig egy George Melford nevű 
rendező dolgozott a Drácula címet vi
selő spanyol változaton. A Universal 
ily módon két legyet ütött egy csa
pásra. Két darab Drakula-filmet do
bott piacra (egyet amerikai, egyet 
spanyol szereposztással), a helyszí

nek, díszletek, egyebek újrahasznosí
tása pedig jelentős költségmegtaka
rítással járt, ami az „éjszakai” filmet 
illeti. A duplázásból persze nemcsak 
a stúdiónak származott előnye. A két 
film ugyanis számos vonatkozásban 
különbözik egymástól. És annak el
lenére, hogy Browning változata vi
lághírű alapmű lett, Melfordé pedig 
szinte elkallódott, mindkét filmnek 
megvannak az erős oldalai.

A kritikusok, rajongók a mai na
pig vitatkoznak azon, melyik a 
jobb. A magam részéről Browning
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opuszának címét meghagynám  
Drakulá nak, hiszen lényegében
Lugosi élőhalott grófjának premi
er plánja az, ami számít, Melfordét 
viszont önhatalmúlag átkeresztel
ném Renfieldnek, tekintettel arra, 
hogy a spanyol változat központi fi

gurája tulajdonképpen a gróf szolgá
jává vedlő ingatlanügynök. A Pablo 
Alvarez Rubio alakította Renfield 
sikeréhez az is nagyban hozzájárul, 
hogy a spanyol változat vérszopóját 
alakító Carlos Villaría nem egyéb 
vérszegény (sic!) Drakula-klón- 
nál. Lugosit éppen marslakó mivol
ta katapultálta a tökéletes Drakula 
szerepébe, annak ellenére, hogy a 
későbbi korszakok kritikusai elma
rasztalják, ha nem is idegensége, de 
például teátrális alakítása miatt.

Ezek a kritikusok azonban egy
részt figyelmen kívül hagyják a 
Drakula születésének idejében ural
kodó filmszínjátszási szokásokat, 
másrészt a tényt, hogy az angol 
Drakula kulcsa az alien-effektuson 
túl éppen a teatralitásban rejlik. 
Lugosi manierizmusa által létrejön 
az a hihetetlennek tűnő hatás, mi
szerint akkor is jelen van, amikor 
nincs képben. Ha a néző figyelmesen  
követi a képsorokat, egy idő után ar
ra ébred, hogy Drakula akkor is fi
gyeli, amikor békésen fekszik a ko
porsóban. Ebben a vonatkozásban 
a spanyol változat csúfosan meg
bukik. Lugosi önmagában is, tehát 
nem Drakulaként, idegen, túlvilági

lény, ha tetszik, amatőr vámpír, aki 
önmagát játssza. (Erre egyébként 
kábé hetven évvel később E. Elias 
Merhige is rájött, amikor A vámpír 
árnyéka című filmjében újrajátssza a 
Murnau-féle Nosferatu forgatását, de 
ami ennél a ragyogó ötletnél is fon

tosabb, Drakula grófot 
igazi vámpírként jele
níti meg!) Ezzel szem
ben Carlos Villaría 
nem több, mint egy 
spanyol anyanyelvű 
színész (legalább ezen 
lehetett volna javíta
ni, hiszen Lugosi ide
gen hangzású angol
ja is nagy mértékben 
közrejátszott a túl
világi hatás létrejöt
téhez), aki köpenyes 
mumusként ijesztge
ti áldozatait és a né
zőt, ráadásul Lugosit 
majmolva, vagyis ki
hagyva minden sa
ját trouvaille-t (ami, 
megengedem, George 
Melford és a produce
rek számlájára is ír
ható). Az tehát téte
lezhető, hogy az angol 
változatban Browning 
mindent Lugosira ala
poz, ami a színészi je
lenlétet illeti, és na
gyon helyesen. Melford 
a maga részéről igyek
szik egyensúlyban tar

tani az alakításokat, ezért is fordul
hatott elő, hogy a spanyol változat 
Renfieldje gyakorlatilag elorozza a 
film et Drakula elől. A spanyol vál
tozat csúcsa gyakorlatilag a vám
pír által megérintett Renfield át
változásának tragédiája. Egy ilyen 
karakterfejlődés kellő bemutatásá
ra pedig kellő idő szükségeltetik. 
Browning Drakulán (aki ráadásul 
egysíkú, vagyis nem fejlődik, igaz, 
nincs is szüksége rá, bármit is ír er
ről a nagykönyv) és a hideglelős hor
roratmoszféra megteremtésén kívül 
semmivel sem törődik.

Ezért is fordulhatott elő, hogy 
Melford változata közel 30 perccel 
hosszabb a Browningénál, ami test
vérek között is jelentős filmidő. A 
spanyol Drácula klasszikus módon 
közelít történethez, dramaturgiá
hoz, karakterhez, hangulatterem 
téshez. Ebből az következik, hogy 
Melford filmje dramaturgiailag tisz
tább, a karakterek kiegyensúlyozot
tabbak (ezen belül Renfield kim agas
ló), haladnak valahonnan valahova, 
és egyáltalán, a mozgóképes egész 
harmonikusabb, ritmusosabb, jobb, 
na. Browning változata számtalan 
történetbeli, dramaturgiai, karak

terfejlődési sebből vérzik, sok figura 
csak azért van jelen, hogy a vámpír 
megcsókolhassa, vagy hogy helyre
billentse a megszokott világ felbo
rult egyensúlyát, szinte rajzfilmfi
gura, ha tetszik. Viszont a képen 
és azon kívüli Lugosi-jelenlét, illet
ve a mesterien megteremtett hor
rorhangulat behozza a réven, amit a 
film a klasszikus megközelítés vám
ján elveszít. Megkockáztatom az el
ső ránézésre paradoxális kijelentést, 
hogy Browning Drakulája az avant
gárd zászlaja alatt menetelt be a 
filmtörténetbe. Ennek tudható be, 
hogy akkora hatással bírt az elkö
vetkező korok nemcsak vámpírfilm-, 
hanem egyáltalán, horror-, thriller- 
és egyéb hasonló zsánerfilm-gyár- 
tásra. Ami persze semmit sem von 
le Melford Dráculájának pozitívu
maiból.

Mindkét dolgozatnak megvannak 
a hibái, illetve erényei. Hogy miért 
lett mégis az egyikből film történe
ti referenciamű, a másikból pedig 
DVD-extra? Elintézhetném azzal, 
hogy na ja, Browning zseni volt, 
Melford csupán kismester. De ez 
így nem lenne korrekt. Úgy gondo
lom, azáltal, hogy Browning felrúg
ta az érvényben levő szabályok egy 
részét, avantgárd módon készítve el 
egy lényegében kommersz horrorfil
met, egészen új filmnyelvi miliőt te 
remtett. Hála neki érte. Melford a 
maga részéről úgy járt el, ahogy a 
nagykönyv előírta. És jól. Csak ép
pen... egy lóhossz hiányzott. És egy 
teljes világ.

Lugosi Béla
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ANTAL BALÁZS

A napfény és mögötte a rács
A Kávé, félkeserű szerzőjének kétségtele

nül birtokában van az erő, amely csendet 
teremt, s a versek előtt megállásra kész
teti az olvasót. Talán patetikus felütés ez 
egy kritikához, ám a pátosz e kötet verse
inek olvasása során korántsem szitokszó, 
mint ahogy meg kellett szokjuk az elmúlt 
két évtizedben. Nem, manapság koránt
sem divatos költői szerephelyzetben mu
tatkozik meg egy határozott, mégis halk 
hang. Aligha kockáztat sokat a recen
zens, ha felteszi: Vári Csaba, vagy legaláb
bis az e kötetben megrajzolódó alakmása, 
nem tartozik a különösebben exhibicionis
ta szerzők közé. Sem tematikájában, sem 
formaeszményében nem akar drasztikus 
robbantásoknak tűnő versszerűsített per- 
formanszokkal megjelenni. A líratörténeti 
hagyományvonalat a versek egyértelműen 
kijelölik, mozgásterüket a versek számá
ra szent nevek által lefedett líratörténések 
határolják: Pilinszky és Szilágyi Domokos, 
Hervay Gizella és Walt Whitman, Kányádi 
Sándor és Nemes Nagy Ágnes, hogy csak a 
hirtelen eszembe jutó, vagy konkrétan föl 
is említett klasszikusokra hivatkozzam. 
Ezt a csak cikkcakkosán felrajzolható te
rületet barangolják be a versek erővonalai. 
Méghozzá úgy, hogy mindegyik szövegen 
érződik, a felület alatt egy sötét tónusú, 
mély történet húzódik. A nyelv azonban 
nem áttetsző, az olvasót megállásra, gon
dolkodásra készteti, különösen, hogy két 
vers között a lapozásnyi csöndben érez
hetően történik valami: a szövegek közötti 
űrben/űrből teremtődő harmadik versek. 
Ez nem manipulativ szerkesztés kérdése: 
egyszerűen a versek nyelvezete, hogy ne 
mondjam, hangolása ilyen.

A Kávé, félkeserű szerzője a kötet megje
lenésekor harmincéves, költőnek nem ép
pen divatos elsőkötet-szerző kor -  de Vári 
Csaba költészete túl is van régesrég a tej
fogakon. Témájában, ahogy nyelvében is, 
kerüli az öncélú játékot, melyet a fiatalabb 
évjáratú költők az elmúlt időszakban talán 
túlzottan is kimerítettek. Komoly hangvé
telű költészet a Várié, nem fecsérel szót fe
lesleges ügyekre. A szerelem és a szülők 
versbehívásán túl így aztán olyan ügyek 
és témák is helyet kapnak a versekben, 
melyek üdvösen szokatlanok a kortárs lí
rában (ősmintái persze megvannak, csak 
ma valahogy nem nagyon olvassuk őket), 
és csak nagy költők vagy kutyaütő dilet
tánsok próbálkoznak vele, féltehetségek
nek itt nincs hely: megidézni a saját költő
héroszokat. Ilyen módon szándékolatlanul 
és különösebben jelzéstelen lesz nagyon 
fontos darab a Szilágyi Domokos utolsó mo
nológja -  nem pusztán megidézi a költő
elődöt, de egyenesen -  feltételezhetően -  a 
költőelőd beszél. És ehhez, bár domináns 
a csendesség, a visszahúzódás érzése a kö
tettel kapcsolatban, mégiscsak nagy bátor

ság kell és elszánás, már-már merészség 
is. És hogy Vári erre vállalkozik, és nem 
is vall kudarcot, nos, ez a gesztus és aktus 
idézi nekem Kovács András Ferencet.

Maga a Monológ a kötet leghosszabb da
rabja -  a másik „idéző", a Walt Whitman cí
mű szöveggel együtt. Előtte egy feltételez
hetően szerelmesvers, bár a címe Illeték, 
utána egy olyan darab (Mondtam-e már?), 
amely a Monológ után olvasva már ke
véssé tűnhet szerelmes-tételnek. De on
nan visszanézve, már az a bizonyos Illeték 
sem biztos, hogy az. Furmányosan van el
helyezve a szöveg, mert az első, Majdnem 
egészen címet viselő ciklus inkább a leszá
molás, a lemondás, az elválás tematikáját 
járja körbe, míg a szerelem vagy a költői 
tiszteletadás hátrább került a kötetkom
pozícióban, például a Félversek szakaszba. 
A Monológ nehéz darab. Míg máshol Vári 
érezhetően könnyű kézzel helyez el ko
moly tétet tartó szép, komor mondatokat, 
ebben a tételben látványosan az összhang- 
zaton van a hangsúly. A lemondás itt a 
szövegben artikulálódik -  a beszélő éppen 
kivonul: Kolozsvár immár mögöttem, s az el
ső szakasz leghangsúlyosabb pontjai a 
hagytam, szétosztott, reátok ruházott környé
kén van. Hogy aztán maga Vári lemond- 
e Szilágyi Domokosról, már fogasabb kér
dés, és előtte persze tisztázni kellene, 
miről is van szó, ami (nekem, most) nem 
fog menni. Ahogyan a Monológ tisztázat
lan szakaszaiban, hogy pl. az önmegszó
lító szakaszokban ki beszél, és ki az a te, 
Vári ugyanúgy egész magatartásában sem 
ítélkezik. Illetve az ítélet itt van, az egész 
kötet az valamiféleképpen.

És, ha már említettem, hogy a lemondás, 
az elválás ciklusa az első, a szerelmi törté
net is fordított: előbb van a vég, mint ma
guk a szorosabban értett szerelmesversek, 
már persze ha egyáltalán van olyan. De 
míg az egyértelműen sötétebb tónusú sza
kaszok határozott verscímek alatt szere
pelnek, a kötet második feléből mindössze 
egyetlen darab van, amelynek címe nagy
betűvel van írva, és nincsen zárójelbe téve. 
Ez is-az is hozzájárul ahhoz nyilván, hogy 
alapvetően minden szöveg keserű, minden 
szöveg valami tragédiadarabkát hömpöly- 
get a mélyén. Pedig nincsenek keresett drá
mai helyzetek, a színpadiasság a vers alap- 
természetén túlmenően nem tapintható ki 
a kötetben. A patetikusság pedig a rövid, 
töredékes, a befejezettség-befejezetlenség 
problémájával birkózó költemények leg
dominánsabb atmoszferikus töltetét adja. 
A Vári-vers rövid, határozott. Kétségtelen, 
hogy legerősebb inspirációját Pilinszkytől 
nyerte, nyeri ez a költészet. Működésének 
különössége, hogy a folyóiratbeli publiká
ciók során a darabok önmagukban is figye
lemre méltóak voltak, kötetbe szervezve 
azonban érzésem szerint lemondanak au
tonómiájukról, a hangsúlyt látványosan az 
egészre terelik/engedik át, egy-két bedolgoz- 
hatatlan darab (mint a föntebb említett két

Vári Csaba

Kávé, fé lk e s e rű

hosszúvers) kivételével talán. Kétségtelenül 
erős összhangzatot teremtenek ezáltal, bár 
nem látom a kötet darabjaiban egy föléren
delt nagyobb narratíva körvonalait -  noha 
lehetőségként kétségtelenül nagyon erősen 
benne van az egész hangütésében.

Keskeny mezsgyén egyensúlyoz a költő. 
A patetikus versbeszéd nyilván azért kopott 
ki mai lírai eszköztárunkból, mert keve
sen tudnak egyensúlyozni ezen a bizonyos 
mezsgyén, amelynek egyik oldalán mond
juk már a giccsesség felé közelítő, arrafelé 
ágazó vadhajtások találhatók. Kapásból két 
név van, akik jól csinálják (persze azért má
sok is, de e kettő jön elő legelőször nekem): 
a már említett KAF és Kemény István -  
mindkettő másképpen, s lírájuk különben, 
úgy tűnik, nem érinti Vári költészetét köz
vetlenül. Vári többnyire ügyes ebben, egé
szében véve a kötet semmiképpen sem 
vádolható a patetikusság negatív, hatásva
dász tölteteinek puffogtatásával -  még ha 
egy-egy darabnál időnként fel is ötlik azért 
a gyanú az olvasóban, a többi tétel kimen
ti ebből a pozícióból a darabokat, és ha már 
az egyes publikációk és a gyűjtemény elté
rő működését érintettem, ehelyen is el kell 
gondolkodni: a gyanakvás a folyóiratpubli
kációk esetében soha nem merült fel ezek
nél a verseknél sem.

Összességében egy nagyon erős, átgon
dolt, megdolgozott első kötet a Kávé, félkese
rű. Minden szava, minden sora megrágott, 
kevés közöttük az esetlegesség, elhamar
kodottnak meg egyetlen szavát se érzem. 
Talán csak a több önmagában emlékezetes 
tétel az, ami Vári következő kötetétől elvár
ható. Meg a mélység, ennek a mélységnek 
a továbbásása. Különben, ahogy egyszer 
Bréda Ferenc magam s más tanúk előtt kije
lentette, tulajdonképpen klasszikus már ő. 
Ilyen módon ez a kötet „csak" igazolta a vá
rakozást. Nincs más hátra, mint további ke
mény tépelődéseket kívánni Vári Csabának 
(bocs!). A többi magától jön majd, abban 
biztos vagyok.

Vári Csaba: Kávé, félkeserű. Erdélyi 
Híradó Kiadó -  Előretolt Helyőrség 
Könyvek, Kolozsvár, 2008.
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‘K Ó 'D T 'X -

„Mintha két édesanyám volna”
M ikszáth Kálm án utolsó levele
99 évvel ezelőtt, 1910. május 28-án hunyt el Mikszáth 

Kálmán. Halála előtt három nappal még megkísérelt vá
laszolni a Dési Magyar Királyi Állami Főgimnázium igaz
gatójának, dr. Kőrösy Györgynek a hozzá intézett soraira. 
Válaszlevele azonban befejezetlen maradt, az írót gyilkos láz 
akadályozta abban, hogy tovább forgassa a tollát.

Fönnmaradt levéltöredékének szöveghű másolata a következő:
„Igen tis z te lt  Ig a zg a tó  úr!
K ellem es h ír t m é ltó z ta tta k  velem  közö ln i, hogy a dés i fó'gym- 

n á z iu m  m eg ü li negyven éves ju b ile u m i ü nnepem et s  egy írói ö sz
tö n d íja t is létesít. E z t  szebben k igondo ln i n em  is lehete tt volna.

H ogy beleegyezem -e? N o  csa k  a z  kellene, hogy én  a n n a k  el- 
len tm o n d ja k . B o ld o g  vagyok, h a  a jó  E rd é lyb ő l ér k itü n te té s  
s ilyenkor s z in te  n em  b á n o m  (a m iér t egyébkén t m eg ro vá ssa l 
s zo k ta m  m a g u n k a t illetn i), hogy a  loca l p a tr io tiz m u s  ereje m ég  
m in d é g  ké t részre o sztva  ta r tja  a  két, p a p iro so n  össze fo rrt or
szágot. A b b a n  a z  illu s ió b a n  lehetek így, a m in t h o l E rdélybő l, 
ho l M agyarországbó l kö szön tenek , m in th a  ké t édes a n yá m  vo l
na  s k é t a n n y i szere te t su h o g n a  k ö rü lte m  s ho l a  szegényebbek  
h o zzá m  való  vo n za lm a  érzékeny ítene  el jo b b a n , ho l a  h a ta lm a 
sa b b a k n a k  a becézgetése.”------

A torzóban maradt válaszlevél m egértéséhez szükséges 
tudnunk, hogy a dési főgim názium ban az idő tájt színvonalas 
önképzőkör létezett.

A Czakó Zsigmond kör vezetősége 1910-ben elhatározta, 
hogy Mikszáth Alapítványt és az író nevét viselő, évente ki
osztandó pályadíjat létesít „a legértékesebb szépirodalmi te
vékenységet kifejtő tagjai számára”. Jó alkalomnak bizonyult 
erre Mikszáth irodalmi munkásságának negyvenedik évfor
dulója. Ez okból az önképzőkör fölött bábáskodó Kőrösy igaz
gató és Lukinich tanár levélben kérte az író erre vonatkozó 
szíves beleegyezését.

Mikszáth Kálmánnak címzett, 1910. május 3-i keltezésű 
közös levelüket a MTA kézirattára őrzi, és tette közzé adata
it 1961-ben. Az író leveleinek felkutatása, feldolgozása és pub
likálása már 1910-től elkezdődött. A későbbiekben élen járt 
ebben az „Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 
nominatae”, azaz a szegedi József Attila Tudományegyetem 
bölcsészettudományi karának kiadványa, az A c ta  H istó r iá é  
L itte ra ru m  H u n g a r ic a ru m . Hasábjain jelent meg 1976-ben 
egész kötegnyi Mikszáth leveleiből, majd 1985-ben Scheiber 
Sándor gondozásában néhány újabb levél, közöttük az írónak 
a dési iskolaigazgatóhoz címzett, szóban forgó levéltöredéke 
is, melyre közreadója a miskolci Herman Ottó Múzeumban 
bukkant rá.

Felmerül a kérdés: hogyan került Mikszáth hagyatékából 
a désieknek szánt válaszlevél elkészült része Miskolcra? Ezt 
egy ideig az író özvegye őrizte, aki aztán átadta Dés akkori 
polgármesterének, Ilosvay Jenőnek, miután azt saját kezűleg 
a következő záradékkal ellátta:

„Ezt a félben hagyott levelet írta Istenben boldogult Uram 
közvetlen halála előtt, 1910. május 25-én.

T isz te le tte l á t  a d o m  D és város P o lgárm esterének
özv. M ik s z á th  K á lm á n n á ”

Tehát nem fér hozzá kétség, a fent jelzett levél(torzó) 
Mikszáth utolsó levele! A becses relikvia további útjának 
vizsgálatához idézzük fel Ilosvayt, aki 1905-1918 között a vá
ros vezetője és rokoni szálak fűzték Húsz Ödönhöz, aki 1902- 
1918 között a dési főgimnázium növénytan- és biológiatanára, 
majd az 1940-es évek első felében egy ideig igazgatója volt; 
számos természettudományi intézettel és szaktekintéllyel ál
lott kapcsolatban, s elképzelhető, hogy Magyarországra tele- 
pedése után az ő közreműködésével került a Mikszáth-levéltö- 
redék a határon túlra, s így aztán a természettudós Herman 
Ottó nevét viselő múzeumba.

A dési Mikszáth-ünnepségre 1910. május 10-én került sor, 
részt vett azon az önképzőkör 44 rendes és 48 pártoló tagja, 
valamint a tanári kar és a szokásos nagyszámú hallgatóság. 
A Mikszáth Kálmán előtti hajdani tisztelgés most, 99 év után 
is érvényes. Munkásságával kiérdemelte ezt az író, és talán 
azzal is, hogy „két édesanyja” közül az egyik Erdély volt.

HUBER ANDRÁS

-  EAfWEX

MIÉRT HALLGATUNK -  ZENÉT?

Amit ráviszünk a zenére
A zene mindig szeret tudo

mányos köntösben tetszeleg
ni. A európai polifónia különö
sen hajlott a tudományosságra. 
Ezeréves története során se sze
ri, se száma a sokféle teóriá
nak, amivel ezt a látszatot élet
ben tartották. A zenetörténet 
nemcsak nagy zeneszerzó'ket, 
de nagy zenetudósokat is szá
mon tart. Ez utóbbiak a zenéről 
találtak ki sokminden hasznos 
dolgot. Szerepük kettős: megvi
lágítják azt a zenét, amiről ír
nak, és ötleteket adnak a jövő 
zenéje számára. A teóriák min
dig a zene gyakorlatából szület
nek meg, hol elvont spekulációk, 
hol valóban lényeglátó elméletek 
formájában, de az egyszer már 
elterjedt tudományos (vagy né
ha éppen ÁLTUDOMÁNYOS) 
nézetek elég erősen eresztik 
gyökerüket a zene (és a zenei 
köztudat) mély talajába. A ha
szontalan dolgokat mindig ne
hezebb később kiirtani, mint 
megőrizni a hasznosakat. A 20. 
századra a zenére hordott sokfé
le elméleti építmény, vagy csak 
afféle törmelék szinte elborít
ja magát a lényeget. A lényeg, 
a zene művészi, szellemi volta 
megmagyarázhatatlan és nem 
foglalható szabályokba. Mégis 
szép, hogy annyian és olyan 
szorgalmasan figyelnek tudo
mányosan is a zenére.

Érdekes jelenség a milliónyi 
összehordott elmélet tömkelegé
ben, ahogyan minden kor ízlése 
szeretné visszamenőleg megma
gyarázni a régebbi korok zenei 
üzenetét. Még rosszabb, amikor 
erőszakosan rávisznek valamit 
egy korszak zenei gyakorlatá
ra, ami ma értékes és izgalmas, 
de tegnap és tegnapelőtt egé
szen más dolgok foglalkoztat
ták, izgatták az akkori alkotó
kat. Jellemző példa, ahogyan a
20. század modális zene iránti 
érdeklődése mindent elkövetett, 
hogy a 16. sz. zenéjében a mo
dalitást minden más hangzási 
folyamat fölébe helyezze. Pedig 
ez a csodálatos 16. század a to- 
nalitás felé törekedett minden 
erejével, és csak mint nehéz sú
lyokat cipelte magával a modá
lis előző századokat. Palestrina 
az első, aki biztos ösztönnel rá
talál a tonális zenére, a funk
ciók (tonika, szubdomináns, 
domináns) szerepének hangsú
lyozott fontosságára. Kétszáz 
évvel később Mozart zenéje az, 
amely hasonló egyszerűsítési 
kísérlettel emeli még egy eme
lettel fennebb a tonalitás rend
kívüli emberi építményét (az

emberiség legnagyobb vívmá
nyát!). Olyan fokú tökéletesség 
ez, amely a jelenség teljes ki
fejlődését mutatja, tehát aligha 
lehetett tovább vinni. Ezért ke
res magának új utat a zene a ti
zenkét fokú szeriális szerkesz
tésű kísérletekben. De itt már 
belépünk a számtanilag meg
szerkesztett (kiagyalt!) világ
ba. Ezt kívülről visszük rá a ze
nére. Hiába próbáljuk kihallani 
a szerkezetet a műből az, csak 
az elemzők számára tárul fel. 
Nem a szerkezetért hallgatjuk 
immár a muzsikát, mint tettük 
(tehetjük) Bach zenéjének hall
gatásakor. Nála a szerkezet a 
zenéből villant elő, mostanság 
a modern zenébe kívülről jött, 
ráerőszakolt idegenként rejtő
zik el fülünk elöl. Az egész 20. 
századot jellemzi ez a kétség- 
beesett küzdelem az előre ki
munkált szerkezet zenébe épí
téséért. Mindenáron igazolni 
akarta ez a század a fordított 
folyamatot is: a tudástól visz- 
sza az ihletig vezető út igazát, 
kezdetben, valamikor a 20. szá
zad elején még átfogó szerke
zeti eljárások születtek (dode- 
kafónia), aztán mind jobban 
elszaporodtak a zeneszerzők
re lebontott szerkezeti újítások 
(Stockhausen, Xenakis, Arvo 
Párt), hogy már a század köze
pén művekre érvényes új szer
kezeti elméleteket alkalmazza
nak a szerzők, mit sem törődve 
azzal, hogy ennek milyen követ
kezményei lehetnek a zenére, de 
legfőképpen a hallgatóságra vo
natkoztatva. A szerkezetek (el
méletek) megszállottái aligha 
törődhettek azzal, MIT HALL 
a zenéjükből az, aki e hangver
senyekre betéved. Először is el
méleti magyarázatok olvasásá
ra késztették (kényszerítették) 
hallgatóikat. Szóban is elmond
ták, hogy mit is akarnak szer
kezeteikkel. Tették ezt zene 
előtt és után, néha a zene hall
gatása közben is, néha helyette. 
A közönség lassan rájött, hogy 
érteni és nem élvezni kell az új 
(avantgarde) zenét: nem a mű
vészi (zenei!) élmény a fontos, 
hanem az, amit az alkotója „tu
dományosan” rávitt. Miközben 
a zeneszerzők elméleteik kita
lálásával foglalkoznak, a kö
zönség türelmetlenül várja azt 
a zsenit, aki végre remekmű
vekkel igazolja az először volt a 
matematikai zenei szerkesztés 
és azután jött csak a zene költé
szete igazát.

TERÉNYI EDE
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HOL-
M a g u n k  g ra v á m en je
A Helikon 14. számában megjelent 

Esterházy Péter esszéje, valamint 
Nicolae Manolescu laudációja az író
ról, csak éppen arról nem szóltunk, 
mindez mely alkalomból. Tehát: jú
nius 12-15. között a Romániai írók 
Szövetsége megtartotta nyolcadik 
Nemzetközi Irodalmi Konferenciáját 
Éjjel-nappal irodalom  címmel a feke
te-tengeri Neptun üdülőhelyen.

A rendezvénysorozat idei díszven
dége a Kossuth-díjas Esterházy Péter 
volt, aki június 14-én Mangálián ol
vasta fel a Helikonban is közölt Közép- 
Európa mint seb, homály, hiba és 
reménytelenség című esszéjét. A kon
ferencia záróünnepségén Esterházy 
Péter a külföldi írónak járó legrango
sabb romániai elismerést, az Ovidius- 
díjat vehette át, az ünnepeltet Nicolae 
Manolescu, az írószövetség elnöke 
méltatta.

Esterházy Péternek eddig hat köny
ve jelent meg román nyelven, a Hahn- 
Hahn grófnő pillantása  és a Hrabal 
könyve című köteteit június elején

mutatták be Bukarest legnagyobb 
könyvesboltjában, a Cárture§ti-ben. 
Mindkét kötetet, valamint a tavaly 
megjelent Harmonia caelestist és a 
Javított kiadást egyaránt Anamaria 
Pop fordította román nyelvre. Ezért a 
rendkívüli teljesítményért Anamaria 
Pop megkapta a Romániai írók Szö
vetsége 2008-as műfordítói díját.

Hosszú betegeskedés után, augusz
tus 7-én elhunyt Cseh Tamás előadó- 
művész, dalszerző, író. Halálát tü
dőrák okozta. Cseh Tamás 1943-ban 
született Budapesten, de 13 éves koráig 
a Fejér megyei Tordason élt. Elvégezte a 
Budapesti Tanítóképző Főiskolát, majd 
az egri Tanítóképző Főiskolára és a bu
dapesti Képzőművészeti Főiskolára járt. 
1970 óta dolgozott Bereményi Géza író
val, filmrendezővel, aki dalainak szö
vegírója volt évtizedekig; alkotótársai 
voltak továbbá Csengey Dénes és Másik 
János. Legismertebb, Bereményivel kö
zös lemezeik: Antoine és Désiré, Levél 
nővéremnek I-IL, Fehér babák takarodó- 
ja, Műcsarnok, Utóirat, Új dalok, A teli
hold dalai. 2001-ben, állandó szerzőtár
sával együtt, Kossuth-díjjal tüntették 
ki. Cseh Tamást augusztus 27-én he
lyezték végső nyugalomra Budapesten.

Hetvenhét éves korában, augusztus 
9-én elhunyt Sulyok Vince költő, műfor
dító, történész. Ménfőcsanak szülötte az 
’56-os forradalmat követő megtorlás elől 
emigrált. Pályafutását választott hazá
jában, Norvégiában teljesítette ki. Egyik 
legjelentősebb alkotása az a norvég nyel
ven írt kötet, amely több mint 700 olda
lon mutatja be Magyarország történe
tét. Művét tankönyvként használják a 
skandináv országok egyetemein. Sulyok 
Vincét 1994-ben Bethlen Gábor-díjjal 
tüntették ki. 1975-ben megkapta Oslo 
város irodalmi díját, a norvég nyelvű 
Petőfi-válogatásáért. Temetése Oslóban 
volt augusztus 20-án.

E lő  nyelv, élő irodalom -  Hagyomány 
és kihívások címmel, augusztus 12. és 14. 
között tartották a 37. Tokaji írótábort. A 
tábor résztvevői idén Kazinczy Ferencre 
is emlékeztek. Tokaj mellett alkalmi hely
színe is volt a rendezvénynek, ugyanis 
Kazinczy születésének 250. évfordulója 
alkalmából Széphalomban is vendéges
kedtek a jelen levő írók, irodalmárok. A 
szakemberek a nyelv általános helyzeté
ről, sorsáról, megújításáról tanácskoztak.

I m i '

S z e r e n c s e
A szerencse üvegből van:...
Publius Syrus fenti aforizmájának 

folytatását rejtik a fősorok.
VÍZSZINTES
1. A folytatás kezdete. 14. Karinthy 

parabolikus írása. 15. Huszárparancs. 
16. Dohány, argóban. 17. A gallium 
vegyjele. 18. ... Bikila; legendás etióp 
atléta. 20. Fecskefarok! 22. Körút, rövi
den. 23. Aranka beceneve. 25. Spanyol 
exkirályné. 26. Óra jelzője lehet. 28. 
Előadó, röviden. 29. Ott, kint (népi
es). 31. Számlával rendelkező bank
ügyfél. 33. Harc, viadal. 34. Ide-oda 
csúsztat. 36. Londoni művésznegyed. 
37. Nagyváros adminisztratív beosztá
sa. 38. A molibdén vegyjele. 39. Clunyi 
apát volt. 40. Táncmulatság. 41. Szájat 
nagyra nyit. 42. Forradás, sebhely. 43. 
Kiütés az ökölvívásban. 44. Ügynek bí
róság elé terjesztése. 46. Az utolsó ma
gyar királyné. 47. Ruhának haszná
lattól vékonyodása. 48. Komisz. 49. 
Bér, jövedelem. 50. Gyümölcsöt szárít. 
51. Könnyezik. 52. Ószi-téli eső jelző
je. 53. Román pénzek. 54. Fában perce- 
gő rovar. 56. Live ...; segélykoncert-so
rozat volt. 58. Födémelemek! 59. Beteg

birka. 61. Spielberg földönkívülije. 62. 
Gyümölcsös, kevert ital. 64. Akta. 66. 
Idegen Ilona!

FÜGGŐLEGES
1. Előtag: óriás. 2. Indusztrializá-ló- 

dó. 3. Kicsinyítő képző. 4. Bécsi nagy
szülő! 5. Ritka női név. 6. Drezda 
folyója. 7. Román fiúnév. 8. A stronci- 
um vegyjele. 9. Ütemes kattogás. 10. 
Azonos mássalhangzók. 11. Csillagkép. 
12. Köszméte. 13. Népies műdal. 19. 
Enikő beceneve. 21. Hamvaszt. 24. 
USA-tagállam. 26. Könyvnek találom
ra kinyitása. 27. Szomjas állatot ellát. 
30. Lamartine költeménye. 31. A hegy 
leve. 32. Latin és. 33. Varjúféle madár. 
34. Kolonista. 35. Királyi jelkép. 37. 
Állapota romlik. 38. Kemény rockmu
zsika. 40. Összemázoló. 42. Baranyai 
település. 44. Idegen szavak előtag
jaként tűz a jelentése. 45. Jó a szeme. 
46. Apró darabokra tör. 47. Kecskefej! 
48. Lőre. 49. Versenyt meghirdető. 50. 
Athén levegője! 51. A folytatás befejezé
se. 53. Riga lakója. 55. Hivatkozik va
lamire. 57. Kutya, angolul. 59. Felső 
végtag. 60. Eleonóra beceneve. 63. 
Galambfej! 65. Kemény anyagba jelet 
vés. 67. Telekvég!

BOTH LÁSZLÓ

A H elik o n  16. szám á
ban közölt Regény és írója 
című rejtvény megfejtése: 
Alain Fournier: A z isme
retlen birtok. 9 4 8 4 1 0 0 0 0 0 6 5 3 7
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