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CSEKE PÉTER

Mekkánk, Kisbacon
Szokatlanul nagy volt a sürgés-forgás 1922- 

1923 fordulóján a kolozsvári un itáriu s teológián. 
D élutánonként és esténként írói pályára készülő fi
atalem berek zsibongtak Balázs Ferenc szobájában. 
Versekről, novellákról, tanulm ányokról vitatkoztak, 
lapot szerkesztettek, a történelm i kataklizm a u tán  
lassan  ocsúdó erdélyi m agyarság sorskérdéseit bon
colgatták. Feltűnt ez Boros György akkori püspök
helyettesnek, és kérdőre is vonta a „teológus u ra t”: 
miféle lobogó zsenik já rn a k  hozzá naponta? Balázs 
Ferenc azzal vágta ki m agát, hogy Benedek Eleket 
várják  éppen Kolozsvárra, az ő látogatását készí
tik  elő. Ami ráadásul igaz is volt. Ez ellen semmi k i
fogása nem lehetett a püspökségnek. Hiszen a köz- 
tiszteletnek örvendő idős író éppen akkor té r t  haza 
szülőföldjére, am ikor mások kétszázezres tömegben 
hagy ták  el Erdélyt.

Hogy kik voltak azok a „lobogó zsenik”? Benedek 
Elek jól tud ta  ezt, m ert készülődésükről az u na l
mas teológiai előadások a la tt Mesefolyamot, verse
ket és tanulm ányokat író, irodalomszervezői am bí
cióktól fű tö tt Balázs Ferenc m indenről tájékoztatta 
őt: „Itt Kolozsvárt vagyunk fia tal írók egypáran, 
a 27 év körül. [...] Lehet, hogy Elek bácsi jó részé
től m ár olvasott is egyet-mást.” Hogy kiktől? Azt a 
Tizenegyek nemzedéki antológiája adta 1923 m áju
sában a világ tud tára.

Ebből a -  később világot já r t  -  csoportosulás
ból nőttek ki Elek apó „fiai”, többnyire székelyföldi 
szárm azásúak, akik  az tán  gyakorta megfordultak 
Kisbaconban, és akikkel m aga is szívesen vállalko
zott erdélyi és m agyarországi köru takra. így vált 
Kisbacon egyre inkább a világba induló és onnan a 
kisebbségi életépítéshez nélkülözhetetlen tapasz ta 
latokkal hazatérő  fiatal értelm iségiek Mekkájává.

Akkor is az volt, am ikor csak Elek apó mesesző
nyegén lehetett m egtenni ezt az oda-vissza u tat. 
Midőn a másfél százada született és nyolcvan éve el
hunyt m eseíróra, lapszerkesztőre és irodalomszer
vezőre emlékezünk, rem énytarta lékaink  forrása
ként idézhetjük Balázs Ferenc — 1923. m árcius 2-án 
-  hozzá ír t  sorait: „S e nagy világtérkép-változásnak 
is lehetnek jó következményei nem a m agyar állam, 
hanem  a m agyarság szempontjából, különösen a le
csatolt részeken. A m agyarság gyakorlatias életpá
lyákra kényszerül s odanevelődik. S a mellőztetés, 
rossz sors erőket kovácsol. H atalm asabbá, erősebbé 
válhat a m agyar nemcsak az irodalomban, hanem  a 
hatalom  m inden ágában.”

L a k a to s  M ih á ly  ír ó v a l  
b e s z é lg e t  K a rá c so n y i Z so lt 
J a n c s ik  P ál: Vox h u m a n a  
B o g d á n  L ászló : V a sz ilij B o g d a n o v  
B a lá z s  Im re  J ó z s e f  ta n u lm á n y a  
U n g v á r i L á sz ló  Z so lt k a r c o la ta i  
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Beszélgetés Lakatos Mihály íróval
„Optimista vagyok,
másként nem tehetek”
-  Több prózaköteted is megjelent, 

de új könyv a neved alatt nem látott 
napvilágot az utóbbi időben, gyűlnek- 
e a megírt oldalak az asztalfiókban?

-  Sajnos, nem. Sem az asztal
fiókban, sem a vincseszteremen. 
Egyébként sem vagyok az a gyűjtö
gető' típus, aki az utókornak vagy a 
szebb jövőnek ír. Legutóbbi kötetem 
megjelenése óta kereken hét eszten
dő telt el, és az azóta keletkezett írá
saim mindegyike megjelent valahol, 
leginkább a Székelyföldben. Néhány 
novelláról, karcolatról, recenzióról, 
illetve publicisztikai írásokról van 
szó. Most hogy kérdezed, jut eszem
be, hogy talán publicisztikából van 
már egy kötetre való, csak össze kel
lene gyűjtenem őket. A századfor
dulón az Udvarhelyi Híradónak, a 
Krónikának, legutóbb pedig a Magyar 
Hírlapnak küldözgettem több-keve
sebb rendszerességgel írásokat.

-  Mi az akadálya az összegyűjtésnek?

-  Jelenlegi életformám. Serdülő
korom tájékán láttam egy életrajzi 
filmet (már nem tudom, melyik író
nak az életéről szólt), amelyben a 
főhős mereven elzárkózik a házas
ságnak még a gondolatától is, mond
ván: „Az ember vagy könyveket csi
nál, vagy gyerekeket.” Ez már akkor 
is szíven ütött, magamban el is ítél
tem ezt a mentalitást. Most azonban, 
hogy három szép fiúgyermeket neve
lek, belátom, hogy némi igazságtar
talma volt a kijelentésnek. A gyer
mekek is egész embert követelnek, és 
joggal. S van annyira erős bennem a 
genetikai kód, hogy ha sorrendet keli 
felállítanom, most is azt mondom: 
előbb a gyermekek, a család, és csak 
őutánuk következhetnek a könyvek. 
Persze, a kettőt nem kell ilyen mere
ven szembeállítani, ez egy hamis di- 
chotómia. Talán ez is azon esetek kö
zé tartozik, amikor meglelhető egy 
arany középút. Magam hét éve kere
sem...

-  Nem lehet, hogy eltévedtél?

-  Erre az interjúalanyok klasszi
kus válaszával felelhetek: „Ez egy jó 
kérdés”. Ami valójában azt jelenti, 
hogy a kérdés nem jó, mert az illető 
nem tud válaszolni rá. Komolyra for
dítva a szót, nem zárom ki, hogy el 
is tévedhettem. Gyakran érzem úgy, 
hogy olyan „mókuskerékbe” kerül
tem, amelyből rettentően nehéz ki
szállni. A minap jutott eszembe, hogy 
gyermekkoromban számtalan olyan 
hollywoodi filmet láttam, amely ar
ról szólt, hogy a családapa éjt nap
pá téve dolgozik, hogy a családjá
nak „mindent” biztosítson, amit a 
kor és a reklámok szerint biztosí
tani kell, a családja pedig éjt nap
pá téve elégedetlenkedik, hogy ezt a 
„mindent” kapja az apa helyett, akit 
jószerivel csak akkor látnak, amikor 
a reggeli puszi után munkába indul. 
Akkor, a szocializmusban, nem is ér
tettük igazán ezt a témát, hiszen ná
lunk az apáknak nem kellett „haj
taniuk”, sőt... Ha túl jól sikerült a 
„hajtás”, könnyen bajba kerülhet
tek. Most pedig azt kell látnom, hogy 
az én életem is egy ilyen „kétállá- 
sos-nincsidőmsemmire” hollywoodi 
katyvasszá a lakult, holott csak nyu
godt életre vágyom, nem a „terepjá- 
ró-halastó-külföldi utazások-nyara- 
ló” négyszögben próbálok helytállni. 
És itt most megengednék magamnak 
egy kis társadalomkritikát is: az va
lahogy mégsincs rendjén, hogy példá
ul hiába tehetséges a gyereked, nem 
tudod tánciskolába íratni, mert kép
telen vagy előteremteni a havi tandí
jat...

-  Kissé messzire kerültünk az írás
tól...

-  Attól messzire, de az üres asztal
fiók magyarázatához lényegesen kö
zelebb. Pedig nem is olyan régen még 
én is arról álmodoztam, hogy egy 
szerkesztőségben dolgozom majd, s 
az irodalommal kelek és fekszem.

-  És „gyereket” is neki csinálsz...
-  Helyes az észrevétel, ezt nem volt 

szabad kihagyni... Azt is mondhat
nám, hogy valahol utat tévesztettem, 
ha nem lennék meggyőződve arról, 
hogy egy, a miénknél hatalmasabb 
erő vagy akarat kalauzolja a léptein
ket, s ne tapasztalnám azt, hogy ha 
időnként valami ellenemre történik, 
arról hosszú távon általában kiderül, 
hogy úgy volt jobb nekem. Ez talán 
a tánciskolára is érvényes... Amúgy 
pedig igen, írni szeretnék, és remé
lem, hogy két novellás- és egy drá
makötet után regényt érlel bennem 
az idő.

-  Apropó, drám akötet...

-  Igen, éppen tíz esztendeje, 
hogy nem kisebb szerzők ünnepel
ték Szegeden a drámaversenyen 
egy éjszaka alatt megírt műve
met, mint Görgey Gábor vagy sze
gény Gyurkovics Tibor, akiből nem
rég fogytunk ki, hogy színészekről 
meg rendezőkről most ne ejtsek szót. 
Aztán egy hét múlva már feledés
be merült az egész, én pedig nem 
vagyok kilincselős fajta. A dráma
kötetem darabjai pedig azóta is szín- 
revitelre várnak. Optimista vagyok, 
másként nem tehetek...

-  Nem csak próza- és drámaíró, de 
bölcsész is lennél, Nyíró' József élet
művével sokat foglakoztál. Most, szü
letésének 120. évfordulóján, miként 
látod az ő jelentőségét, helyét az iro
dalomban?

-  Nyíró' esetében az az érdekes 
helyzet állt elő, hogy amíg a tiltott 
szerzők listáját gyarapította, addig 
valóságos titkos kultusza volt, most 
pedig, amikor már szabadon lehet
ne, akkor nincs. Más szerzőnek van, 
neki nincs. Egyelőre értetlenül ál-

Lakatos Mihály
író, drámaíró, műfordító, a magyar Kulturális és Oktatási 

Minisztérium főtanácsosa. 1964-ben született Székelyudvarhelyen, je
lenleg Budapesten él. Kötetei: Előjáték, 1995; A ribanc, 1999; Vizit a 
gömb túloldalán, 2002; Etimó apó meséi, 2002., loan Gro§an: Vaslui me
gye a NATO-ra gyúr (műfordítás), 2009.
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lók a jelenség előtt, hiszen amit Wass 
Albert megírt, azt Nyíró is megír
ta, csak jobban. Ha már mindenképp 
kell „kultiválni” valakit, akkor mi
ért nem őt, aki tényleg rászolgálna?! 
De nem folytatom, hanem azt mon
dom: talán jobb is így az életműnek. 
Nyírd őstehetség volt, egy olyan friss 
és erőteljes hang, amely még ma is 
szíven üti az embert. Kivételes érzé
ke volt a tragikum iránt, talán egy 
zenei kifejezéssel lehetne a legjob
ban illusztrálni: olyan „akkord-fű
zéssel” dolgozza fel novelláiban a 
tragikus, élet-halál mezsgyéjén, ha
tárhelyzetekben játszódó szituáció
kat, amilyenre a kortársaknál nincs 
példa. Csak a hatvanas években csil
lan fel egy hozzá fogható rokonié
lek: Sánta Ferenc. Talán az sem vé
letlen, hogy mindketten ugyanarra 
a drámai élethelyzetre építenek fel 
egy-egy hihetetlenül erős novellát, 
melyek irodalmi ikertestvérek is le
hetnének. Persze, szembe lehet állí
tani Tamásival (ha már székely vir
tusból ők is rivalizáltak egymással), 
aki szintén a szívem egyik csücske

a sok közül, és igazuk is lehet azok
nak, akik azt állítják: Tamási köze
lebb áll az ún. magas irodalomhoz, 
elvontabb, szubtilisebb, kevesebb en
gedményt tesz a populáris régió szi
rénhangjainak és jobb a humora is, 
de az vitathatatlan, hogy Nyíró élet
műve megkerülhetetlen. Bármely 
irodalomtörténet, mely nem említi a 
Jézusfaragó embert vagy az Isten igá
jában c. regényt, számomra hitelte
len.

-  A próza mellett egyre gyakrabban 
jegyzel műfordításokat, elsó'sorban ro
mán prózaírók műveit ülteted át ma
gyar nyelvre. Úgy tudom, egy román 
prózaírókat bemutató antológiát is 
szerkesztesz éppen...

-  Igen, Fázsy Anikó felkérésé
re a Nagyvilág számára állítok ösz- 
sze éppen egy válogatást a kortárs 
román irodalomból. A szerkesz
tést igencsak megkönnyítette, hogy 
nagy örömömre a baráti körömből 
sem kellett kilépnem ahhoz, hogy 
tíz kiváló fordítót találjak, akik el
ső szóra és lelkesen kapcsolódtak 
be a munkába. Hogy miként harap
tam rá a műfordítás ízére? Két esz
tendeje, hogy az E-MIL gálaestjén 
az én drága barátom, Fekete Vince 
a kezembe nyomott két román re
gényt, mondván hogy „olvass belé
jük, és ha tetszenek, fordíts le ezt- 
azt belőlük a Székelyföld számára”. 
Nos, a szerző, loan Gro§an stílusa 
olyannyira az ínyemre volt, és men
talitása annyira közel áll az enyém
hez, hogy ez év tavaszán meg is je
lent a budapesti M-érték Kiadónál 
az egyik regény, Vaslui megye a 
NATO-ra gyúr címmel. A mű való
jában egy sci-fi paródia, illetve gyil
kosnak is nevezhető szatíra a szá
zadfordulón NATO-csatlakozásra 
váró Romániáról. Megjegyzem, min

den további erőfeszítés nélkül ér
vényes a teljes közép-kelet-euró- 
pai térségre. Talán ennek tudható 
be, hogy a magyarországi felolvasá
sokon, meg értelmiségi körökben is 
igen lelkes fogadtatásban részesült. 
Mostanság éppen Gro§an főművét 
fordítom, amely már bekerült a ro
mániai tananyagba is, az O sutá de 
ani de zile la Porlile Orientului c. re
gényéről van szó. Közben személye
sen is megismerkedtem Gro§annal, 
rajta keresztül pedig legalább egy 
tucat kiváló román szerzővel, akik 
egyre többször keresnek meg műve
ikkel. így lassan-lassan egy új világ 
tárul fel előttem, mely -  be kell val
lanom -  gyakran késztet ámulásra. 
És fordításra.

-  A román-magyar műfordítói kedv 
mintha újabb lendületet vett volna, 
miben látod ennek a magyarázatát?

-  Egy okos és képzett interjúalany 
erre azt szokta válaszolni: „ez egy 
összetett kérdés”. Nos, ez egy össze
tett kérdés. Köszönhető részben an
nak, hogy felnőtt egy olyan népes 
írógeneráció, mely már elég erősnek 
érzi magát ahhoz, hogy portyázás
ra induljon más irodalmak területé
re és a zsákmánnyal a magyar olva
sóközönséget gazdagítsa, köszönhető 
annak is, hogy az eltelt húsz év ele
gendő volt arra, hogy a negyven év
nyi diktatúra által belénk plántált 
ellenszenv minden iránt, ami több
ségi, elpárologjon a fejekből, továbbá 
annak, hogy a pártideológia szorítá
sából szabaduló román irodalom mos
tanra olyan művek sokaságát hozta 
létre, amelyek méltók a fordításra, il
letve nem utolsó sorban annak, hogy 
a román állam az utóbbi időben kü
lönböző csatornákon keresztül erőtel
jes anyagi támogatást nyújt a román 
irodalmi művek idegen nyelvre va
ló fordításához. Amúgy ez az „újabb 
lendület” jó sokat váratott magára, 
talán négy évtizedet is....

-  Az árkosi írótábornak, idén szep
temberben, a műfordítás volt a köz
ponti kérdése. Ott elhangzottak olyan 
vélemények is, melyek szerint nagyon 
szép, hogy fordítjuk a különböző' nyel
veken író kortárs szerzó'ket, de ben
nünket, (erdélyi) magyar írókat nem 
igazán fordítanak. Szerinted mi
ként lehetne a másnyelvű műfordító
kat „lendületbe hozni”, hogy a magyar 
irodalom legfrissebb értékei a ma
gyar nyelv határain kívül is ismerteb
bé váljanak?

-  A kettőt oktalanság szembeállí
tani. Maradjunk annál, hogy nagyon 
szép, hogy fordítjuk a különböző kor
társ szerzőket, és nincs „de”. Ez ak
kor is nagyon szép lenne, ha egyet
len magyar írót sem fordítanának 
más nyelvekre. Mert először is, ön
magunk gyönyörűségére fordítunk, 
nem azért, hogy bármiféle viszonzást 
várjunk, másodsorban pedig a fordí
tásokkal mi leszünk mindenféle érte
lemben gazdagabbak, magunknak és 
a magyar olvasóknak szerzünk esz
tétikai élvezeteket, a magyar nyel
ven megjelent könyvek polca lesz 
hosszabb és magasabb. De hogy a 
mindenben rivalizálni vágyóknak is 
mondjak valamit: nem mindig baj az, 
ha mi többet tudunk a szomszéda
inkról, mint ők mirólunk.

-  Ha azonban az lenne a szándé
kunk, hogy értékeink (már amelyek
> > > »  fo ly ta tá s  a  4. o lda lon
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» » >  fo ly ta tá s  a  3. o lda lró l

fordíthatók) m asszívan megjelenje
nek külföldön, akkor -  a karnyúj
tásny ira  lévő' rom án példa alapján 
-  sürgősen idegen nyelvű fordítók 
képzésébe kellene fogni. A Román 
K ulturális Intézet például évente hét 
különböző' nyelvű műfordítót képez, 
ösztöndíjas pályázat alapján, buka
resti egyetemi tanszékeken, ak ik  az
tá n  vállalják  a rom án irodalom kü l
földi népszerűsítését. Szorozzuk csak 
be: tíz év a la tt ak ár hetven műfordí
tó t lehetne képezni az állam i költség- 
vetés lehetó'ségeihez m érten nevetsé
ges összegért, am i akkor is m egtérül, 
ha  késó'bb ezeknek csak tíz százalé
ka fordítja és terjeszti h ivatásszerű
en a m agyar irodalm at.

Azokat viszont m ár Árkoson sem 
érte ttem , ak ik  azon háborogtak, hogy 
sok rom án mű jelenik meg m agyarul 
és kevés m agyar mű rom án nyelven. 
Mi ebben az érthetetlen? A m agyará
zat o tt van bárm elyik alsó tagozatos 
történelemkönyvben. Az erdélyi m a
gyar írók zöme m ár az óvodában ta 
nu lta  a rom án nyelvet, s m ára  kivá
lóan beszéli, míg a rom án gyerekek, 
ha m agyar környezetben élnek, sem 
tanu lják  intézményes keretek  közt a 
mi nyelvünket. Mégis, honnan v á r
juk  a fordítókat?!

-  Vannak erre nézvést magyar állami 
stratégiák, például a magyar Oktatási 
és Kulturális Minisztériumban, amely
nek főtanácsosa vagy?

-  Nyilván, a m agyar állam  is tö 
rekszik  a rra , hogy a m aga eszköze
ivel és saját k u ltu rá lis  in tézet-há
lózatán keresztü l m inél szélesebb 
körben ism ertté  tegye a m agyar 
irodalom  értékeit. Ezt a célt szol
gálja például a Babits M ihály m ű
fordítói ösztöndíj, am elyet a m i
n isztérium  megbízásából a M agyar 
Könyv A lapítvány h irde t meg m in
den évben, illetve a B alatonfüreden 
m űköd te te tt M agyar Fordítóház. 
M agam  is évek óta szorgalmazom a 
h a tá ro n  tú li irodalm i ösztöndíjrend
szer m űfordítói kategóriával való bő- 
v ítését, egyelőre sikertelenül. Az öt
le te t jónak  ta lá lják , szándék is lenne 
rá, csak h á t az anyagiak ... Most ép
pen nem olyan időket élünk, hogy ez 
könnyen menne.

Erdélyből indultál, most pedig 
Budapestről kissé távolabbról és hig
gadtabban szemlélheted az Erdélyben 
íródó magyar irodalmat. Hogy látod 
az itteni írók, folyóiratok és a buda
pesti kulturális intézmények (és ter
mészetesen a kulturális minisztérium) 
közötti viszonyt?
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-  Jónak  és d inam ikusnak  látom, 
hiszen m ára  k ia lak u lt egy olyan á r 
nyalt tám ogatási rendszer (Szülőföld 
Alap, NKA, OKM stb.), am elynek 
elemei közt szinte m indenki meg
ta lá lh a tja  a szám ára megfelelőt. 
Persze, ahogy a rom án mondja: „loc 
de m ai bine este”. H iszen tisz tában  
vagyok azzal, hogy az erdélyi és á l
ta láb an  a K árpát-m edencei irodalm i 
folyóiratok zöme egy p illan a tra  sem 
veheti le napirendről az „és mi lesz 
holnap?” kérdést, am i nem a nyu
godt, felhőtlen alkotóm unka záloga. 
Ezt a kérdést pedig — ahhoz, hogy a 
szerkesztők gondolatai főként az iro 
dalom, és nem a pályázatírás nyűge, 
az alulfinanszírozottság okozta mél

ta tla n  helyzetek körül forogjanak 
-  előbb-utóbb rendezni kell. Ugye, 
nem mondok meglepő dolgot azzal, 
hogy most éppen nem ez van nap i
renden. Ami az erdélyi írókat illeti, 
az ő helyzetüket -  legalábbis a pá
lyázati lehetőségek tek in te tében  -  
kissé jobbnak ítélem, hiszen 2004 
óta, am ióta a m agyar k u ltu rá lis  tá r 
ca létrehozta a m ár em líte tt irodal
mi ösztöndíjrendszert, kb. 45 millió 
forint értékben  nyújto tt ösztöndí
ja t ha táron  tú li m agyar szerzőknek, 
ennek legalább 50 százalékát erdélyi 
írók kap ták . És akkor a többi ösz
töndíjpályázatot (Móricz, NKA stb.) 
még nem is em lítettem .

-  Különböző tisztségeket betöltve, 
már hosszú évek óta járod a „hivatal”

olykor rögös útjait, mikor döntötted 
el, hogy (kultúr)politikus leszel, mit 
szólt ehhez a család, a baráti kör, és 
te hogyan érzed most magadat ebben 
a szerepben?

-  Eló'ször is, tisz táznunk  kell vala
mit: nem lettem  „kultúrpolitikus”. A 
m inisztérium i dolgozók köztisztvise
lők, ak ik  belépésükkor éppen olyan 
értelm ű esküt tesznek, amely k izár
ja  a politizálást. A politikus hely
zete jobb is, és rosszabb is, m int a 
köztisztviselőé. Jobb, m ert dönté
si helyzetben van, irán y t szabhat az 
éppen ak tuális  ku ltu rális  politiká
nak, és rosszabb, m ert el kell visel
nie m indazt, am i a politika velejáró
ja. A m inisztérium  egy h ierarchikus 
szervezet, amelyben mi, ügyintézők, 
u tasításokat ha jtunk  végre. Ez nem 
jelenti azt, hogy ne szolgálhatnánk 
saját ötletekkel, észrevételekkel, só't, 
részben ez is a dolgunk, hiszen a po
litikusok a mi szakértelm ünkre, is
m ereteinkre is tám aszkodnak, am i
kor döntéseket hoznak. Egy ilyen 
ötlet volt az irodalm i ösztöndíjrend
szer létrehozása is, amely elnyerte a 
felső' vezetés tetszését.

-  S hogy a kérdések száma min
denképp több legyen tizenháromnál, 
megkérdezném, hogy milyennek látod 
az Erdélyben íródó irodalom helyze
tét a közeljövőben?

-  Nem látok okot az aggodalom
ra. Az kétségtelen, hogy a mi né
pes „serénym úm iás” nem zedékünket 
egy némiképp „soványabb” nem ze
dék követte, de h á l’ istennek a teh e t
ségek „csordogálása” nem állt le, az 
irodalm i pálya a különböző váro
sokban működő irodalm i m űhe
lyeknek köszönhetően még m indig 
vonzerőt jelent a fiatalok szám ára. 
Kiküszöbölendő hiányosságnak ta r 
tom viszont azt, hogy napjainkban 
m in tha e ltűntek  volna az irodalm i 
folyóiratokból az olyan, az ifjú tehet
ségek pátyolgatására és a tehetség
telenek e ltán to rítására  fenn tarto tt 
rovatok, am ilyeneket a mi időnk
ben K. Jakab  A ntal a ti lapelődö- 
tökben, az Utunk ban m űködtetett, 
vagy L ázár László az Ifjúmunkásnál. 
Áldásos m unkájuknak sokan sokat 
köszönhetnek. O rbán János Dénes 
egy ideig időt és energiát fordított az 
Irodalmi Jelenben a műfaj visszaho- 
nosítására, de ra jta  kívül álló okok 
m iatt ez elég h am ar megszűnt. A fia
talok pedig várják  a visszajelzéseket, 
és csak rem élni tudom, hogy nem h i
ába. Nemesebb feladatot, m int az ifjú 
tehetségek gondozását, el sem tudok 
képzelni egy szerkesztő szám ára.

KARÁCSONYI ZSOLT
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JANCSIK PÁL

Vox humana
1. Nem volt elég
Nem volt elég két világháború, 
koncentrációs táborok, gulágok, 
az egész öldöklő' történelem -

az ember tovább mocskolja magát.

Sunyi aknák és pokolgépek,
„szent háborúk” és lefejezett túszok, 
gyermekeket, ártatlanokat ölnek 

mozlim, zsidó s keresztény katonák.

És a felszín alatt a mélyben 
gyűlölködés, aljasság, árulás.
Az ember kötésig merült a bűnbe, 

a jóra rest, a gazságra serény.

M o n d h a tn á d , s o r o lh a tn á d  m e g  n e m  á llv a  
p r ó fé tá k , b ö lc sek  é s  kö ltó 'k  s z a v á v a l ,  
„hogy önként, kéjjel ölt, nem csak  p a ra n csra ”* 

„ A z  e m b e r fa j s á r k á n y fo g -u e te m é n y ”.**

Ha így volna is, vádjaid ne szórd. 
Higgyed, hogy lesz még ünnep a világon, 
hogy letisztul a bűn, megszáll a szenny, 

s még e században újjászületik

az ember, ez a szörnyeteg csoda.
A kést, amellyel a világra jött, 
elejti, és tehozzád tér, Uram.

Vedd a kezedbe kusza ügyeit.

^Radnóti Miklós: Töredék 
**Vörösmarty Mihály: A z emberek VII

2. A Jelenések K önyvéről
János apostol mennyei jelenésekró'l 
szóló könyvéből szándékoztam rész
leteket idézni e helyen, de az Apostol 
cárra figyelmeztet könyve Berekeszté
seben, a huszonkettedik rész tizen- 
nyolcadik-tizenkilencedik versében: 
„Hogyha valaki hozzátesz, a könyvben 
megírt csapásokat veti Isten arra.
És ha valaki elvesz a prófétálás köny
vének beszédeiből, az Isten annak 
részét eltörli az élet könyvéből és a 
szent városból és azokból, amik e 
könyvben megírattak.” 
így hát saját jól fölfogott érdekemben 
csak azon való tűnődésemnek adok hangot, 
hogy az apokalipszis görögül eredetileg 
’kinyilatkoztatást, látomást’ (vagy amint 
a Károli-féle fordításban szerepel, 
’jelenést’) jelentett, de -  talán sötét lelkünk 
rávetülő árnyéka miatt -  egyre komorabbá, 
„apokaliptikusabbá”, végítéletszerűvé vált 
a szó jelentése. Vagyis: mintha magunk 
idéznők fejünkre a bajt.

3. A Tejút
„A Tejút, amelyről valaha azt hitték, 
hogy a holt lelkek országútja, azon 
mennek föl az égbe, nem más, mint 
optikai csalódás, az ember sohase ér
hetne oda. Mint a köd az ember körül,

az is mindig szétoszlana. Csillagköd, 
a mi szemünk teremti, ha székében 
nézünk keresztül a galaktikán. A galak
tika százezer fényév átmérőjű pörgő 
diszkosz. Nem tudom, ki dobta el. 
Középpontja ott van a Saggitarius 
csillagképének irányában. Ez annyit 
jelent, hogy »nyilas«... És a mi galak
tikánkon túl, mint mondják, még vagy 
százmilliárd galaktika van, s mindben 
vagy százmilliárd csillag.” Mondanak 
nektek valamit ezek a számoki

John Updike: A kentaur 
(Göncz Árpád fordítása)

4. A z élet keletkezésérő l
„Élet napjainkban Éöldünkön már

nem keletkezik, egyrészt 
azért, mert a Föld fejlődése során

nagyrészt megszűntek azok 
a feltételek, amelyek a szervetlen

a n y a g o k  s z e r v e s s é  tö r té n ő  
á ta la k u lá s á t  s e g í te t té k ,  m á s r é s z t

az esetleg kialakuló szerves 
anyagokat vagy primitív élőlényeket

a Földön jelenlévő élet
formák felfalnák, elpusztítanák.”* 
Anélkül, hogy felsorolhatnám itt azokat 

a feltételeket, amelyek 
az élet keletkezésének anyagelvű

magyarázatát alátámasztják 
-  ám azok ismeretében -, hadd

jegyezzem meg: ahhoz, hogy 
mindezt (a körülmények megszűnte

és in vitro megismételhe
tetlen volta miatt) „látatlanban”

elhiggyem, legalább akkora hitre 
volna szükségem, mint ahhoz, hogy

elfogadjam: az Isten hat nap 
alatt teremtette a világot.
Az idézet második felét viszont

„látatlanban” is azonnal elhiszem, 
hiszen mást sem látok, mint hogy a már 

meglévő életformák egy
mást falják föl -  és nem csak a létért

való küzdelem okán...
*Idézet egy mai biokémiai egyetemi jegyzetből.

5. A  kék csoda
Föld, Föld, ó, Gaia, Terra, égi golyhó, 
titokzatos-szép, muzsikáló bolygó... 
Mégiscsak itt élni s remélni volt jó.

Szeretni, szerelmesemnek örülni, 
egy padra vagy a zöld fűre leülni, 
egy könyvbe vagy a hűs vízbe merülni.

Gyümölcsöt, sajtot, enni ritka jókat, 
inni borokat, újakat meg ókat, 
és keresgélni ékes, tiszta szókat.

Az erkölcs nyűgét tűrni, néha másért 
tenni, dolgozni gyermekért, családért. 
Jó volt élni az életért magáért. -

Kék csoda, Föld, a vak űr drágagyöngye. 
Az ember ajándékba és örökbe 
kapta, hogy őrizze, s össze ne törje.

a

6. É nekelnék
Énekelnék üde tavaszokat, 
méhzsongású, habos akácokat, 
fűszeres, hódító illatokat.

Dalolnám én az embert is, a jót, 
ki az űrbe s a vizekre hajót 
bocsát, a hasznos-szépet alkotót.

A bűnösért is mondanék imát, 
arra kérném az Isten szent fiát, 
hogy adjon minekünk amnesztiát.

De fáradok, az időm elpereg. 
„Fiaim, csak énekeljetek!”,*
„s egyre jobban kezdem szeretni a 

gyerekeket”.**
*Tompa Mihály: A madár, fiaihoz 
**Szabó Lőrinc: Különbéke

7. R ekviem
R e k v ie m , d a l la m o k  á r a d a ta .  
R e k v ie m  a  v e r g ő d ő  e m b e ré r t ,  
k i  é le te  m é ly s é g e ib e  ér t.
Tehozzád száll, Uram, áhítata.

Vox humana... Jézus, Agnus Dei, 
Emberré született benned az Isten, 
az emberért haltál meg a kereszten, 
hogy megváljanak tőle bűnei.

Megvált-e tenger bűnétől1 Dehogy! 
Málnája alatt mindegyre lerogy, 
és az új évezredben is csak öl.

Szólj érte, könyörögj, emberi hang, 
zengj, orgona, hegedű és harang. 
Emelj, Uram, hozzád magasba föl.

8. H a m eghalok...
Ha meghalok,
azt fogom a legjobban sajnálni,
hogy nem beszélhetek,
nem írhatok, nem olvashatok
(és nem szerkeszthetek-korrigálhatok)
az anyanyelvemen.

Édes Istenem, tudsz Te magyarul? 
Őszintén szólva, 
nem sok jelét adtad ennek 
az utóbbi időben.

Pedig milyen gyönyörű nyelv 
ez a miénk!
Még az angyaloké sem lehet 
ilyen csodálatos.

Hidd el, Uram,
nagy kincset hagyok itt a földön, 
egyáltalán nem lesz könnyű 
lemondani róla.

Egyedül az vigasztal, 
hogy sokan érzik ezt a 
szenvedélyes szerelmet 
páratlanul gazdag és kifejező 
nyelvünk iránt, 
így e kincsnek mindig lesznek 
hűséges őrzői, tehetséges sáfárjai 
-  az idők végezetéig.
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SZŐCS ISTVÁN

TALLÓZÁS

„Ergo mentem
és vagáltam ...”
„Ha kocsmabortól részeg lettem: lettem.
Ha pogány tűzimádó lettem: lettem.
S ha minden szent nyáj, gyanakodva néz is
Én: én vagyok, s amilyen lettem: lettem”.

Omár Khajjám

Ha igaz a mondás, hogy: ha minél több 
erotikát kapunk a színházban, annál több 
színházat kapunk a hálószobában, akkor 
kiterjesztett értelemben is igaznak kell 
lennie: ha minél kevesebb romantikát, de 
annál több bölcsködést, ha minél keve
sebb áhítatot, de annál több révézeteske- 
dést kapunk a színházban (a művészet
ben), annál több „színjátszást” kapunk az 
életben.

„ I tt le n n i n e m  leh e t, c sa k  lá ts z a n i ,  é s  é l
n i-h a ln i n e m , c sa k  j á t s z a n i .” (Kosztolányi)

A  betyár-romantika, a kóbor-lovag-, a 
garabonciás-romantika hiába került a 
tudomány harmincadjára pszichiáterek, 
kriminológusok, folkloristák és főfő-óvó- 
nó'k szakdolgozataiba, a természet a ma
ga módján m in d ig  megterít. Csakhogy 
a modern vagabundus-romantikában 
van valami t r a g ik u s a n  k ín o s . Mert igaz, 
hogy pl. a rokokó idején az úri társaság 
juhásznak öltözve bégetett szerelemről a 
csodálatos parkok szökőkútjainak part
jain, ám az, hogy a huszadik század har
madik harmadától kezdve a f e l s ő  t í z e z e r  
tagjai is próbálnak olyanná feltűnni, 
mintha az a ls ó  t í z e z e r h e z  tartoznának -  
üresjárat. Ami ellen stílusukkal, életvi
telükkel, egész életükkel tüntetni szán
dékoznak, az már rég nincsen.

A tekintélyelvű, az előkelő, az ú r i,  a 
„rendes”, a hagyományos, a normális, a 
kiegyensúlyozott, a  k iv á ló s á g e lv ű  t á r s a 
d a lo m ,  emberi közösség, kultúra: már 
rég nincsen. Nyugaton szétrágta a kul
turális bolsevizmus, keleten a politikai.

Lapozgatok egy B o d o la n d  című albu
mot. Bodola György karikaturista és fo
tós élete és munkássága... (1952 május, 
Szombathely -  1987 március, gégerák, 
Vancouver).

„Szinte elképzelhetetlen, hogyan fért 
bele ennyi minden az életébe... sokszáz 
rajz, a sokezer fénykép... futballtudá- 
sa, kártyajátékok, biliárd, rengeteg ba
rát, ismerős, szerelmek, három család- 
alapítás, két gyermek, négy disszidálás, 
két emigráció, több tucat munkahely, és 
közben állandóan buli és kocsmázás...” 
„...Sokan a legjobb hazai karikaturistá
nak tartják. Legutoljára mégis, mint sző
nyegtisztító kápráztatta el hódolóit...”, 
...’’voltam már sokféle. Nemrégen ke- 
szonmunkát végeztem a metróépítésnél. 
Amikor megkerestek, hogy készítsem el 
a karikatúrákat Tardos Péter rock-le
xikonjához, éppen barackot árultam a 
Körtéren”... (A R o c k  L e x ik o n  1980-ban,
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hatvanezres példányban jelent meg. Már 
1982-ben második kiadás.)

„...saját és barátai szórakoztatásá
ra nagyobb művei; a Western sorozat. 
Vadnyugati fickók, jelenetek, kocsmák, 
körözési táblák. A legnagyobb műgond
dal és aprólékossággal készítette eze
ket a képeket, rengeteg kiegészítővel, 
igazi prémkucsmával, igazi indián tol
lal, sárgaréz nyaklánccal és kereszttel... 
Egész munkásságát végig kísérte nár- 
cizmusa, önmaga folytonos és megunha
tatlan megörökítése... Bodola mint cé
zár, mint vámpír, Yeti, Mikulás, Ferenc 
József, formaegyes autóversenyző, home
less, futballsztár, rab, angyal, csikós, 
Vak Bottyán, westernhős, gladiátor, vö
röskatona. Ugyanez a fotóknál: japán 
szamuráj, vécés néni, svájci sapkás pro
li, dobos, utcaseprő, kanász, nőimitátor, 
próféta, szobafestő, easy rider, lebukott 
bliccelő, hawai hastáncos, öngyilkos-je
lölt, kabinos, zöldséges, csapos, futbal
lista, cimbalmos stb. stb. stb.” Mindezt 
nemcsak képeken, az életben is végigcsi
nálta. Ha egy üveggel fejbe vágták, el
ső gondolata nem a mentők volt, hanem 
hogy készíttessen egy premier plánt vér
ben ázó fejéről. A katonai szolgálatát 
persze büntetőszázadban végezte. A ne
gyedik „disszidálásakor” már kanadai 
állampolgár; hazamegy Pestre látoga
tóba, és felmerülnek régebbi tartozások 
okán bírósági keresetek. Hamis, köl
csönkért útlevéllel kell sürgősen, végleg, 
távoznia, Vancouver (és a Hawaii szige
tek) irányába.

Csodálatos, hogy a kötet írója, szer
kesztője, összeállítója, Mezey András

merészelt vállalkozni egy ilyen zaklatott, 
túlhajszolt, túlburjánzó élet és gazdagsá
gában is torzónak maradt életmű bemu
tatására. Csak annyit tudok a szerzőről, 
hogy művészettörténész, és írt monográ
fiát egy XIX. századi festőről (déd- vagy 
ükapjáról), akiről ennyi áll a Művészeti 
Lexikonban: „Mezey Lajos (Nagyvárad 
1820-Nagyvárad 1880) festő, Bécsben 
és Münchenben tanult. Szülővárosában 
működött mint portré- és oltárképfestő. 
1862-ben Szinyei Merse Pál első meste
re volt.)” Ennél ellentétesebb érdeklődés, 
Bodolához képest, nem is képzelhető el! 
Mi lehetett volna belőle, ha az ő apja is 
(ugyan múlékony, de) világhírű személy 
lett volna? Mivel ugyanis Bodola György 
életművész-grafikus atyja az volt: 
Bodola Gyula, a híres labdarúgó, akiről 
Nagyváradon most egy éve stadiont ne
veztek el... Aki 334 mérkőzésen játszott 
a román és a magyar első ligában; negy
vennyolcszoros román és tizenháronszoros 
magyar válogatott, két világbajnokságon 
vett részt stb. -  Mezey András az apa 
esetében is néhány apró tollvonással el
kapja a pályafutás jelzőpontjait. Hogyan 
lesz a világhírű csatár aktív pályafutása 
után edző, előbb Szombathelyen, majd 
Pécsett, Diósgyőrön? És végül az ormos
bányai csapatot bejuttatja a másodosz
tályba!... És egy szuggesztív záróklip: 
„A Bosnyák-téri vendéglőjében, az esti 
órákban Dudus mérte a sört a vendégek
nek. Amikor kilencet mutatott az óra, s 
történetesen kezében még csak félig telt 
meg a söröspohár -  Bodola elzárta a csa
pot. A poharat átadta feleségének, és be
vonult a söntés mögötti lakásba.”

És ezzel szemben a fiú szertelensége! 
Mezey András egy restaurátor felelőssé
gével, egy preparátor aprólékosságával 
rekonstruálja ezt a márványlapra csep
penő higanygolyóhoz hasonlóan szerte
futó, szétágazó, minden fordulatában 
önmagával szembeforduló életművet és 
életpályát. Bámulatos az egyensúlyérzé
ke és a tárgyilagossága. Sosem téved ar
ra a (lapos) síkra, amelyen „az adott kor” 
hátrányos viszonyait kellene ostoroznia, 
a „nem kedvező feltételeket” stb. A szü
lők emberfeletti fegyelmét és szívósságát 
sem teszi meg „komplexus-forrásnak”, 
csak felvillantja. És a hajdani osztály- 
társnők levelei, iskolatársak, ivócimbo
rák és hasonló bordákban szőtt barátok, 
barátnők és szerelmek százfelé integető 
emlékezései összeállnak egy szilárdan 
megszerkesztett freskóvá — egy befejez- 
hetetlennek tűnő, le g ó  játéknak indult 
anyaggyűjtés nyomán. A végén úgy ér
zi az ember, nem művészettörténeti ta 
nulmányt olvasott, hanem modern pika- 
reszk regényt; a sziporkázó-szökdécselő 
cselekményfordulatok, légtornász-bra- 
vúrok és szégyenletes bukások alatt, 
mögött meg-megkondul halkan, mélyen 
egy elégikus akkord is.

{B odo lan d . Szerkesztette, a képeket és 
a szövegeket válogatta és az összekötő' szö
veget írta Mezey András. A Könyv megje
lenését a P ozson yi K isv e n d é g lő  támogatta. 
2009, Budapest Seri Graphic Stúdió Betéti 
Társaság Kiadása)
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BOGDÁN LÁSZLÓ
Vaszilij Bogdanov (1895-1982) 

méltatlanul elfelejtett orosz költő élet
művének jelentékeny része, egészen a 
legutóbbi időkig lappangott, de aztán 
előkerültek a költő' füzetei, és unokája 
Tatjána Bogdanova, a harvardi egye
tem szlavisztikai tanára megkezdte a 
szentpétervári, szibériai és amerikai 
füzetek anyagának közreadását, ma
gyarázó jegyzetekkel természetesen, 
amelyek sokat elárulnak a korról és a 
váltakozó irodalom felfogásról s arról 
is, hogy milyen kevéssé értjük a sztáli
nizmust, irodalmáról és kényszerhely
zeteiről nem is beszélve. Az arisztokra
ta katonacsaládból származó Vaszilij 
Bogdanov -  unokája már dolgozik a 
költő biográfiáján is -  Párizsban kezd
te pályáját, a tízes években két kötete 
is megjelent (Üvegvilág, 1917, Árnyak 
délutánja, 1919) 1916-ban vette felesé
gül Léna Nyezvanovát, a neves költő 
unokahúgát, az ismert pétervári bel
gyógyász kisebbik lányát. Noha szü
leik már nem éltek (édesapja tüzértá
bornokként a galíciai fronton halt hősi 
halált, édesanyjára a lázadó muzsikok 
gyújtották rá a kastélyt, apósát ré
szeg vörösgárdisták lőtték le nyílt ut
cán, anyósa a tizennyolcas spanyolnát
ha áldozataként halt meg... „A család 
körül -  Andrej Belij szerint -  körö
zött a halál fekete madara!”) Bogdanov 
és felesége, a húszas évek elején még
is, barátaik kifejezett ellenkezése da
cára is, úgy döntött, hazatelepszenek. 
Szentpéterváron, 1924-ben még meg
jelent egy verseskönyve (Orosz ábrán
dok), de hamarosan a gonosz, rossz
indulatú támadások kereszttüzébe 
került s az irodalom peremére sod
ródott, verseit nem közölték, Dumas, 
Victor Hugo, Verne és Walter Scott re
gényeinek fordításaiból élt, s követke
ző könyve, A szuzdáli harangok negy
ven év késéssel, 1964-ben, a hruscsovi 
olvadás utolsó pillanatában jelenhe
tett meg, alaposan kiherélve, ami el is 
vette a költő kedvét a további próbál
kozásoktól, ezután már csak íróasztal
fiókjának írt... Utolsó éveinek nagy él
ménye egy különös amerikai utazása 
volt.. .Imádott leánya, Tánya még az öt
venes évek elején ment férjhez a moszk
vai amerikai követség harmadtitkárá
hoz és távozott az Egyesült Államokba, 
de a költő útlevélkérelmét következe
tesen visszautasították, míg kevéssel 
halála előtt, 1979-ben mégis kienged
ték, s néhány felejthetetlen hónapot 
töltött Berkeleyben, megismerkedett 
Milosszal és Robert Lowellel, mindket
ten kiálltak versei mellett s az orosz 
kiadást jóval megelőző angol és lengyel 
válogatások utószavait is jegyezték... 
Mi most a Tatjána Bogdanova gondoz
ta kritikai kiadásból válogatunk, de 
szándékunkban áll Bogdanov egész 
hozzáférhető életművét s unokája élet
rajzát is lefordítani...

A fordító

VASZILIJ BOGDANOV

Egy Rilke-vers átvilágítása, 
avagy a  csőd  beism erése

Rilke: A z őszi nap
A z  eredeti vers h ozzávető leges  
nyersford ítása

I d ő  van, Uram . N a g y  volt a  nyár.
E n g ed d  n apórákra  árn yéka ida t, 
a sze leke t bocsá sd  szé jje l a  m ezőn.

P arancsold , érjenek be a z u tolsó gyüm ölcsök. 
E gy p á r  szép  ősz napo t m ég a d j nekik, 
k észtessed  őket tökéletességre, 
a sú lyos fürtökbe a d já l ízeket.

A k ikn ek  n incs m a  házuk , m á r  nem  is  lesz. 
A k i m agányos, m in d ig  a z  m arad .
V irraszt, o lvas, hosszú  leveleket ír, 
és fasorokban  sé tá l fel-alá, 
nyu g ta lan u l, ahogy a szé l ű zi a  lom bokat.

A körülm ények

1.

B oldog  vagyok, m ié r t és m i végre 
vagyok b o ldog? Á llva , fekve, nézve  
a felh ők  k ö zö tt is  R ilke  verseit.
E gy R ilke-vers b izton  h ozzáseg ít, 
a z  érzéshez, m ely eltö lt, m egvigaszta l, 
fo rd ítá so k k a l van  te li a z  a sz ta l.
V ariánsok, igaz, de  m ég is m ások, 
p róbá lják  leképezn i a  világot, 
a m i egy R ilke-vers! Tessék, tessék, 
m i és m ennyi ke ll még, hogy kifessék, 
hogy m itő l vagyok boldog? Ö nfeledten  
m orm olok, s nincs, ak i m egsegítsen .
Vagy m ég is lenne? Fenn, a z  égi kékben, 
ah ol egyen lő  ön m agáva l m inden?

2.

K inek n incs h áza , nem  lesz soha annak, 
hosszú  levélbe m in d h iá b a  kaph a t, 
m íg  a fasorban  já rk á l, a lak ít.
A  lom bok k ö zö tt szé l süvöltözik .
D e ki k it  a lak ít, a m íg  lom bot 
h a jtoga t a  szé l egy m á sik  lom bhoz?
M ég a z  e lső  sor: U ram , bete lt nyarad!
A z  id ő  fo lydogál, m eg-m egszakad , 
m íg  Te o rk á n ja id a t ránk bocsátód, 
h erdá lják  el nem  k észü lő  világod.
É s gyü m ölcse ink  m egérleled,
Z a m a to sa k  a sző lőszem ek.
D e k i m agányos, m in d ig  a z  m arad , 
allékban  kereng, hosszú  levélbe kap.

3.

A  variáció in k  pon tosak .
P ersze m in d ig  lehetne pon tosabb .
H ány va r iá n s  ég a  szőlőszem ekben?  
N ya ra d  betelt, Uram . H ihetetlen!
De érleled  m ég gyü m ölcse idet, 
h iá b a  ízes, lehetne ízesebb.
S  a ház, am i nincs, és m ost m á r  nem  is  lesz. 
A  m agán y készte tés a  levelekhez. 
N apórá in kra  á rn ya k a t bocsá tasz.
H ét va r iá n s  van, U ram , Te kell vá lassz. 
A k i m agányos, m á r  a z  is  m arad .
N ézi n apórákon  a z  árn yakat.
S ö té t fasorban  kó szá l egym aga.
Id ő d  betelt, de  ta r t  a z  éjszaka.

4.

E s akkor m ondjam , m itő l vagyok boldog?  
M iért? M ivégre tá r tn a k  szé t a  dolgok?  
M in d  ü veglapra  szó r t vasreszeléket, 
a z  üveg a lá  to lt m ágn es, a  vidéket, 
orkánok rá zzák , tépik , szétcincálják . 
Á rnyékban  h o lttá  vá ln ak  a napórák.
K inek n incs h áza , sose is  lesz annak.
A  m agán yosak  m agu kra  m aradn ak .
De nem  világos, hogy m ég is kinek  
irká lják  hosszú  leveleiket?
M íg  Te za m a to t érlelsz, önfeledten, 
két-három  n apra  g a ra n tá lt m elegben.
D e vége lesz, a  Te id ő d  betel.
A v a r t ko tor a  szél, és felesel.

5.

Innom  tú l sok volna, tú l világos,
A  k ilencedik  „pontos” variánshoz. 
C sillogása  m á r  elön ti elm ém , 
képzelt fa so r t a  h a jn a li verőfény, 
m íg  a szé l a  fák  lom bjába  kap, 
a  lá th a tá rra  érkezik  a nap.
Több fényt! -  ahogy Valaki m á su tt m ondja. 
A  gyü m ölcse inkre kinek legyen gon d ja , 
ha nem  N eked , Uram ? A  Te nyarad , 
m in t borostyánba  zá ru lt bogarak, 
nem  te lh e t be soha, m egm arad!  
N apórá in kró l a  se té t á rn ya k a t 
fe lsz ív ja  a fény. S  ki m á r  nem  rem él, 
m egdöbben: befu t a  vá laszlevél.

A s ira lm a s végeredm ény
a kilencedik variáns, balcsillagzat alatt

L etelt idő d , Uram . B ete lt nyarad . 
N apórá in kra  á rn ya d a t bocsássad , 
s en gedd  sza b a d o n  o rkán ja ida t.

P aran cso ld  gyüm ölcseinknek: érjenek!
A d j nékik m ég k é t d é lies  napot, 
égess vad ító , erős za m a to t  
sző lőszem ekbe, végső  édeset.

K inek  n incs háza, nem  lesz  soha m ár.
K i m ost m agányos, m in d ig  a z m arad . 
O lvas. K örbe já r . H osszú  levélbe kap.
S e té t a llékban  v irra sz t. M eg-m egáll, 
m íg  szé l rá z  sü vö ltözve lom bokat.

Megkérdeztem Léna nagymamát, 
mikor fordított először nagyapa Rilke- 
verseket, hisz rajongása a nagy né
met költő iránt, előttem is ismert volt. 
Mindég, mondotta nagymama, ideillő 
túlzással. Még a tízes években, fiatal 
költőként kezdette el Párizsban, ahol 
meg is ismerkedett, többször beszélge
tett is a költővel, de a húszas-harmin
cas években is kísérletezett Rilke ver
sek oroszra fordításával, a megviselt 
Rilke-verseskönyv Szibériába is elkí
sérte, de a hetvenes évek elején kapott 
felkérést egy Rilke-verseskönyv fordítá
sára. A válogatást sajnos nem ő végez
te. Akkoriban íródhatott a fenti ciklus, 
megpróbálta átvilágítani, szétszed
ni Rilke egyik leghíresebb versét, de 
tudatában lehetett annak, hogy bár
mennyire is megmagyarázza és szét
szedi, a vers kemény magja érintet
len marad, a költemény nem adja meg 
magát. Valószínű, ezért illesztett egy 
nyersfordítást is a ciklus elé. — Tatjána 
Bogdanova
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D I M É N Y  L Ó R Á N T

A honfoglaló magányossága
SZÁLINGER BALÁZS 
Nyílt nap
Ketten a kegyeleti múzeumban,
A nyílt napon, igen, ott fogunk állni 
A hercegnővel, aki eltemet majd,
Mert tetszeni akar az alvilágban.

Nyúlánk lesz, kislányos, és izgatottan 
Néz rám, a vitrinekre, és megint rám 
Amolyan ugye-megveszed-ezt-előtte- 
Tekintettel, s én mindent megígérek.
Urnák fedelét pörgeti az ujján,
Zajt csinál, és nem fél a teremőrtől,
Aki bejön, s riadtan visszahőköl, 
Munkája van, az élet oldalán áll.
Karcos bőrrel, megszaggatottan 
Lépünk ki, és ismerkedünk az ősszel. 
Kinéztem a helyet, mutat magára, 
Kacag, és homokot szór a ruhámra.

DOBAT BÁLINT 
Szegény Suzy 
az írótáborban

Sms-ben parancsolat:
Violaszín estve alatt 
Irótáborba kell menni,
S ott sokaknak kedvre tenni.

Éppen akkor szólt Julio,
Elkészült a portfolió,
Nemsokára gyémánt nyakék 
Lesz az ár egy luxus gyakért.

De még Dugó itt a főnök,
Lillából is szurkot főzött,
Jobb, ha most nem kötök belé,
Elindulok sorsom elé.

Mennyi sörtől ázott penna!
Vérük helyett is csak tinta.
Indult nyelvem bús tornára,
Remélem, hogy utoljára.

Hosszú és unalmas éjjel,
Mindet kiszolgáltam kéjjel,
Minden megvolt húsz perc alatt,
De az idő úgysem haladt.

Aztán ültem egy öreggel,
Szólt, amikor jött a reggel:
„Zsuzsi, többet nem akarhat 
Intellektuális farkat.”

A halál elől nem sikerült kitérnem. 
Gondoltam, utam hosszabb lesz, mesém 
daliásabb. Ha gondoljátok, értékeljétek 
életemet szépnek, értelmesnek, hősies
nek. Ettől még számomra csupán egy 
kudarc fog maradni, elhasalni az üd
vözülés kapujában. Most lassan kiszáll 
karjaimból az erő, mint a kezdet kez
detéin, újra magamra maradok, hogy 
szembenézzek a halállal, a senkiföld
jén.

Ha kifogytam volna a szuszból, kér
lek csapjatok el. Egyszerűen hívas
son magához a főnök, és magyarázza 
el, hogy a csapat nem tud ilyen fék
kel haladni, mint amilyen én vagyok. 
Legyen profi, pragmatikus, és győzzön 
meg, hogy szart sem érek, egy határo
zott mozdulattal intsen a pribékeknek, 
tuszkoljanak ki a sátorból, lökdösse- 
nek, aztán vessenek a csapat dühe alá. 
Rugdossanak meg, fetrengjek vérben 
az avarban, majd fáradt fejem utolsó 
erőmmel nyugat felé fordítsam, és agó
niám utolsó pillantásával a poroszkáló 
csapat után nézzek, ahogy halad az ígé
ret földje felé.

A kérdés döntéssé érett. Átkelünk a 
folyón, gólyalábakat ácsolunk a csapat 
összes tagjának, és megpróbálunk a 
hegy déli csücskénél, a feneketlen mo
csaraknál ráfordulni az ösvényre. A 
sámán éjszakát tett napallá, hogy bo
csánatot nyerjünk leikeink árnyaira. 
Talán még van remény, hogy légzésün
ket ellehetetlenítő bűneink feloldozást 
nyernek az egek kapujában. Reméltük, 
hogy nem hagynak el a hatalmas égi 
erők, hogy csapatunk ereje nincsen 
fogytán, és bár együtt haladunk, min
denki saját csendjében fogja megérinte
ni az első ágakat az ígéret földjén.

Álltam a folyó partján, és azon tű 
nődtem, hogy ha nem lennének csil
lagok, és az egek csatornáit fellegek 
takarnák el hajnaltól alkonyaiig, mer- 
nénk-e ígéret földjéről álmodozni, elin
dult volna lelkes csapatunk, és egyál
talán, meddig tudnánk kivetni elménk

foszló horgait? Talán csak a fellegek lá
bához. Néztem a pislákoló csillagok fé
nyét, évmilliók fáradhatatlan emléke 
hozta a mindig állandó, látszólag meg
másíthatatlan idő képét. A tábor fölött 
a kilátástalanság lidérce, ha nem talá
lunk vizet, a csapat egy része visszafor
dul. Nincs remény. Könyörület Anyja 
ne hagyj el!

Vétkeztem. Bár az idők régulái tilt
ják, lelkem tisztasága amúgy sem volt 
patyolat, elmém kicsapongásai lázadó 
lelket sejtettek, és ma reggel karnális 
kapcsolatot létesítettem egy élőlénnyel. 
Egy kis, prémes, puhaszőrű, omló hú
sú sivatagi egérrel. Nem volt fájdalom- 
mentes, agyamra sötétség borult, de 
lelkemet új erők, álmok hajtásai nőtték 
be, újra merek remélni, és a szomjúzás 
agóniás napjai után újra magamba tu
dom folytani könnyeimet.

Magunk mögött hagytuk a ha
tárhágókat. Türelem, csendes menete
lés, előttünk a sivatag. A vége talán a 
Föld, talán egy Tenger. Része vagyok 
a csapatnak, sejtje, áteresztek, haj
tok, meleget gerjesztek. Folyik át raj
tam a nyirok, megszűröm a méregtől, 
elraktározom a szutykot. Benne ülök 
a csapattestben, egy tucat sejtközti tér 
mezsgyéjén, és végzem kis feladatom, 
tartom a ritmust. Mint a juhok, úgy lé
pegetünk egymást érintve, porzik lá
bunk alatt a kövek pora.

Úgy döntöttem, hogy csatlakozom a 
csapathoz. Életem legboldogabb napja 
ez. Velük mehetek, beépülhetek az élő 
testbe, kimászhatok foszló mészvázam- 
ból, és elindulhatok arra, amerre vé
reim jártak. Magamba kell építenem 
a csendet, elfogyasztanom az elfoga
dás vacsoráját. Meg kell változnom, 
hogy elfogadjanak. Rohanok a hegyol
dalon lefelé, belebucskázom a patakvíz
be, örömömben csak az erdő a társam, 
ki tudna elítélni, csupán a végtelen, én 
meg oda megyek, hogy találkozzam ve
le, és szembesüljek a fénnyel.

o A IOlQMETRiK
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KIRÁLY FARKAS

Rajzok az amorfózisról
(XII. - orcátlanul) (XV. - nulltérpasszazsér)

Lámpa árnyéka lehetne itt.
Állványa, lába kovácsoltvas.
Továbbá:
tükör mellette, biztosan,
benne képe púderpamacsnak, rúzsnak.
Egyéb kiegészítők:
páva 1 db; rökamié 1 db;
díszes selyempárna 2 db;
cilinderes möszjő 1 db,
ábrázolva belőle < %.

A mű készül.
Pixelek vonulnak, papírra lelnek, 
kifekszenek rajta sorban, 
konkretizálódnak, 
anyaggá születnek.

Lentről felfelé.
Cipő, harisnyás lábikra.
Szoknya, bár alsó.
Textilt mutat a textúra, 
zz-zzz, zz-zzzt,
idomok sejtenek alóla, dúsak, 
zz-zzz, zz-zzzt,

kebel, váll, nyak, 
zz-zzz, zz-zzzt, 
zz-zzz, zz-zzzt, 
ám a fej, a fej...

A patron kikész’, 
a nyomtató pihen.

Krrrr-zztt.

elé ne tegyetek üres lapot: 
ráfesti a történetek végét, 
a tiétekét is. a bizonyosat, az összesei.

zsibongó utcák, vijjogó autók, 
hangfalak, félresikerült riffék-akkordok, 
s még mennyi minden -

meséiben nincsenek.

csak minden egyre könnyebb (?), 
s minden egyre egyszerűbb (?).

elé ne tegyetek üres papírlapot, 
se szirénákat, se gitárokat, 
se hát-, has- vagy fenékországokat, 
semmi olyant nem ígér, 
mi kivédhető volna -  
ellenben minden szerteágazót, 
sőt egyre-egyre ágazóbbat. 
könnyebb- s egyszerűbbet.

mi is tkp. a kérdés?, vetik fel később, 
okosan okosok.

nos, ez is megesik majd, többek közt.

(józsi, a francba, vedd el tóle
gyorsan azt a papírt!)

XVII. - (hollógram)

követ nyújt az ismeretlen, 
kissé remeg, a fotonok zavartak, 
kárrr.

hosszú szőrű macskák,
egymás mögött, hosszú sorban,
lila, zöld és narancs angórák,
mancsot mancsnak, vállat váltnak vetve,
az első a van der Graaf generátort
simogatja, kéjesen dorombol.
krrr.

az ég szokatlan háttér, feltér. 
csodás, árnyalatos, 
szürkék kavalkádja. 
mennyei montázs, 
kis vörössel a közepén, 
ami szép, azt 
szeretik a mennyben, is.

szikrázó színes macskák nyávognak 
s dorombolnak az alkonyaktban.

a gépeken rozsda születik, 
vastagodon rajtuk megül. 
az ég csodaszürke,
16-bites, legalább.

bi-lee bácsi hamburgerét 
lefoglalták, vele egyetemben, 
az étel által kitöltött térből 
kivonták az anyagot, 
a megmaradt vákuumot 
egy faraday-kalitkával árnyékolták.

„nullteret csináltak a kurvák”, 
mondta bi-lee bácsi, 
fekete madarak formálódnak, 
nullteret csináltak a ravaszok, 
és kilőtték bi-lee-t az űrbe.

követ nyújt az indián, 
kissé vésett, 
és festett némileg, 
arca, a hal, magára vall: 
öböl, galamb holló, 
s király, ki
montgo-go-go-go-go-go-go...

RESET volt a gomb neve, 
mit aznap este -

XVIII. - (dram-oid)

ott állt akkor bi-lee bácsi háza. 
a két másik között, 
takaros épület volt.
#800000 piros volt a teteje, 
ott már nincs semmiféle ház. 
sok minden történt vele. 
elfújta a szél. 
bombatalálatot kapott, 
belecsapott a villám, 
elvitte a krásznájá ármijá. 
pedig ház volt, nem vekker, 
beomlott alatta a tárna, 
összeroppant magától, 
elhúzták tréleren, 
ellopták a háztolvajok, 
beszippantotta a nulltér. 
eltüntették a manók.

ott állt bi-lee bácsi háza. 
ismerted bi-lee bácsit?

nyissunk virtuálsört. látványnak oké. 
hangja még nem tökéletes, 
kívánnivalót hagy a kívánatos.

nagy dolgok állnak s várnak készen, 
az altertérben alliterációk: 
holnap hősei (hő)zöngenek, 
kopjak kópiái kop(og)nak.

te! ki is az a bi-lee bácsi?

(nevetve szanaszét el.)
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HELIKON

V Á R A D I  N A G Y  P Á L

K étarcú Jána
Kétarcú Jána története is olyan, hogy 

a város jobban tudja az egyes embernél. A 
határokon túlra is hallatszódhatott belő
le, mert a különös dolog végül is odáig ju
tott, hogy közvetlenül a birodalomnak kel
lett megoldania. Egyszer és mindenkorra. 
Azóta a sztori darabkái a városban szét
szóródva tenyésznek. Ott nyüzsögnek a 
szülészettől a főkapuig a korlátok és ki
lincsek feketéjében, az ovitól a suli végé
ig a büfés néni körme alatt, ott hemzseg
nek a bevásárlókocsik edzett zsírjában és 
az öreg bankók hunyori fényében. Mégis, 
legjobban szaporodni a megállókban gyű- 
rögetett buszjegyeken, vagy még inkább a 
buszok kapaszkodóin tudnak. A sárgaság 
mellett kétarcú Jána történetét is össze
szedheti az ember, ha nem vigyáz.

Az orvosok vállvonogatva passzolgatták 
egymásnak a kérdéses újszülöttet. Annyit 
azonnal megállapítottak, hogy egészsé
ges, nem is ott volt a gond, hanem hogy 
nem tudták eldönteni, mit lehetne ilyenkor 
a keresztlevélbe íratni, és hogy hány ke
resztlevélbe. Az újszülöttnek ugyanis volt 
hátul a tarkóján egy második arca, ugyan
olyan tündibündi, már szinte mosolygó- 
sabb, mint az elülső, noha kissé csökevé- 
nyes. A púpos doki atipikus diprosopust 
mondott, a kecskeszakállas a craniopa- 
gus parasiticus occipitalis eddig dokumen
tálatlan variánsára tippelt, hízott kollé
gája ellenében, aki deformálódott koponya 
és előbbi parietalis esetének vélte a ba
bát, noha az atipikus cephalopagust egyi
kük sem zárta ki végérvényesen. A sokat 
látott villanyszerelő a létráról bátorkodott 
megjegyezni, hogy a baba emlékezteti egy 
korábbi esetre, talán polycephalia is lehet, 
habár ő igazából nem ért hozzá. Vagyis ar
ról vitáztak, hogy sziámi ikrekről van-e 
szó, azaz két emberke, egy törzs: két ke
resztlevél és két személyi szám, vagy pe
dig kétszereződött arcról, azaz egy em
berke, két arc: egy keresztlevél és egy 
személyi szám. Mert valahogy be kell írni. 
Errefel előkerült a főorvos úr is, a hegyen 
túl végzett valami névtelen város névtelen 
egyetemén, hogy majd ő. Hogy azt mondja, 
igen. Egyértelmű. Doppelgänger, mégpe
dig ilyen fiatalon, és szakszerűen csóvál
ta hozzá a fejét, ezt bizony jelenteni kell, 
nemzetbiztonsági okokból. Hogy ne legyen 
galiba, a dokik maguk összeadtak tíz kiló 
kávét a főorvos úr részére, a kislánynak a 
hátulsó arcán kinő majd a haja, az takarni 
fogja, és tessék titokban tartani. A dolog 
nagyon komoly, feltétlenül titokban tarta
ni. És beírattak egy kislányt, egy arccal, 
egy személyi számmal. így úszta meg a 
szülészetet kétarcú Jána.

A haja ki is nőtt, amitől eleinte sokat 
sírdogált. Azt hitték, a fogai bújnak, és at
tól törik el mindegyre a mécses. Ha va
lamit utált, az a szájába került hajszál. 
Szerencséjére nagyon szép, dús és göndör 
haja nőtt. A fésűvel eléggé, a csatokkal 
piszkosul kellett vigyázni, nem volt elég 
hunyorítania.

Az oviban bújócskakor a kíváncsiság et
te meg a kiscsoportot, hogy honnan a fész
kes húsvéti nyusziból tudja Jána azonnal, 
hogy ki hova bújt, mikor arccal a fal felé 
kellett hunynia. Honnan-honnan. Hát kile
sett a haja alól. Egyszer tetvészéskor majd
nem lebukott. A kurkászó nővérke, röpke 
ötvenes, puffadt pillangó, láthatóan króni
kus magánéleti gondokkal, rendkívül ala
posan átkutatta az előtte levők buksiját. 
Hunyorított hátul, ahogy tudott és a szá
ját is összeszorította, de sejtette, hogy cso
dára lesz szükség, vagy ezúttal kitapintják 
hátulsó arcát, és akkor lőttek a bújócská
nak. A csoda, családostól-serkéstől, a jobb 
füle mögül került elő. Petrós hajmosás, pár 
nap otthon, ennyi. Öklendezett és a szemei 
is begyulladtak a petrótól, de komolyabb 
baj nem lett. így úszta meg az óvodát két
arcú Jána.

Iskolába előbb az importok gyermekei 
közé került. Ott kitudódott, és az iskolások 
között ez már számít, hogy két arc ide vagy 
oda, kétarcú Jána vegyesházasságból sike
redett a világra, vagyis nem éppen fajtisz
ta, csak félig a miénk. Az ilyenekről nem 
tudni, merre húz a szívük, egy vagy két szí
vük van-e egyáltalán, a nemzetközi kosár
meccsen kinek szurkolnak, nem játszanak- 
e titokban az ellenség kezére. A cikizés elől 
kétarcú Jána arccal a padjára dőlt és a ha
ja alól a plafont nézte. Szerzett ugyan né
mi tekintélyt azzal, hogy a nyakába szánt 
taslik és könyvek elől félelmetes precizitás
sal kitért, de az osztály mégsem fogadta be. 
Szerencsére mindig volt annyi lelki ereje, 
hogy a kiközösítés elől ne meneküljön be
le valami megváltó vallásba. így úszta meg 
kétarcú Jána a keresztvíz után következő 
nyavalyákat.

Buszon, pörge öregasszonyok ellen ige
nis bevetette titkos arcát. Ha ott kényel- 
metlenkedtek a székénél, hogy állna már 
fel, hülye csitri, mikor ő, tisztes öregasz- 
szony, a város másik végébe kell buszozzon, 
most micsináljon, ha pont a csúcsforgalom
ban, ott ilyenkor fél petákkal olcsóbb a ho
gyishívják, ne bámuljon már kifelé az ab
lakon, hát nem látja, hogy már alig áll a 
lábán, ezért dolgozott ő ötvensok évig, hát 
nem látsz a szemedtől, akkor bizony meg
szólalt a haja alól, hogy hess madár, mire a 
fél busz az első megállóban leszállt, a pör
ge öregasszonyokkal az élen. így úszta meg 
kétarcú Jána, hogy a helyét átadja.

A frásza az volt, hogy iszonkodás közben 
pofára esik, és a jég összetöri az arcát. Az 
elülsőre ott az ember keze, kivédi az esést, 
de a hátulsó védtelen. Úgyhogy nevetsége
sen vastag, pulóvernyi sapkákban járt te
lente, amit jól az arcába húzott. Olyankor 
az utakon is bizonytalanabbul kelt át, for
gatta a fejét, amit egyébként sosem szokott. 
Olyankor a sötét utcákon is félt, hátra-hát- 
ra fordult, hogy követi-e valaki, mert egyéb
ként meg volt vele szokva, hogy meglepetés 
legfeljebb felülről érheti, mert amúgy min
dent lát. Nagyjából így úszta meg kétarcú 
Jána, hogy az utcán bajba essen.

Seggest csobbanni sosem mert, mivel 
mindkét orrát gyanús lett volna befognia, 
és veszedelmes lett volna hátul vizet prüsz
kölnie. Viszont úszásban verhetetlen volt 
kétarcú Jána. Egy alkalommal az úszómes
ter viccesen végig is mérte a különben nem

1 0

túlságosan szép és gerjesztő testet, hogy 
nincs-e rajta kopoltyú, mert akárhogy szá
molta, kétarcú Jána túl sokáig tartotta ar
cát a vízben, azaz néha percnél is tovább. 
Elvezett arccal a vízben lebegni és hullát 
játszani, amíg szülei meg nem sapkázták, 
hogy ez lebuktathatja.

Kosárlabdában szintén jól szolgált, hogy 
mindent lát. Nem lett volna nagy tehetség, 
de a kétszeműek lassan mint boszorkányt 
emlegették, mert hátrafelé sem célzott rosz- 
szabbul, mint előre.

Kapcsolataiban némileg zavarta, hogy 
kedvese arcát mindig láthatja, akkor is, 
amikor nem szeretné. Meg is keserítette 
egy-egy estéjét, hogy meglátta a másik ar
cán azt az unalmat, amit nem az ő szemei
nek szántak. De azt is nehezen viselte, hogy 
a párnába nyomják az arcát. Bármelyiket. 
Voltak dolgok, amikhez elülső szemeit le
hunyta, essünk túl rajta alapon, olyankor 
hátul vette a levegőt, s közben az ablakon 
bámult kifele, vagy a plafont nézte, vagy 
a tulajdon sarkát, mikor mit. Kapcsolatait 
jellemzi, hogy egyik párja sem sejtett meg 
semmit az ő kétarcúságából. így úszta meg 
kétarcú Jána az efféle élvezeteket.

Mivel az import iskolából kiutálták vél
hető kétarcúsága (tehát nem az anatómi
ai, hanem félig maradék származása) mi
att, kétarcú Jána átkerült a maradékok 
iskolájába. Két száj, két nyelv, azzal nem is 
lett volna baj. Csakhogy csöbörből vödörbe, 
ott is kétarcú lett, csak félig a miénk, és az 
ilyenről nem lehet tudni, hogy nem játszik- 
e titokban az ellenség kezére. Vagyis sejt
hető, a birodalmiakhoz húz, árulója a ma
radéknak, mert a vér nem válik vízzé. De 
a maradék becsületes, igazáért halni kész, 
már-már szárnya van és glóriája, és az a 
vér sem válik vízzé. Akkor hogy is van ez. 
Mindegy. Kétarcú, tisztátalan, már a szü
lejében a vétség, hogy nem maradékkal 
állt össze, s nem csinált idejében angyalt a 
korcsból. Tehát most sem lehet linnai an
gyal. így úszta meg kétarcú Jána, egyelő
re, hogy valamelyik nemzet sarjaként tart
sák nyilván.

Megtanult vezetni, csak a tükrökkel ba
rátkozott meg nehezen.

A szupermarketben bukott le, ahova su
li után került. A biztonsági kamerák vették 
észre, hogy amikor a haját igazítja, ki-ki- 
villan a haja alól egy csökevényes, pisze or
rocska. A kisfőnök figyelmeztette, hogy tud 
az izéről, arról na, volt eligazításon, tud
ja, mi az, tessék viselni a cég sapkáját, na 
és ha béna. A kétarcúság, vagyis az árulás 
gyanújába keveredni pöttyikét csúfabb tud 
lenni. Tudja ő, hogy nincs itt szó erről, a 
problémás felvételeket már elsiblizte, meg
becsüli ő a munkaerőt, de ne legyen még 
egy kamerába villanó orr, felcsillanó szem
pár, vagy haj alóli ásítás.

Hiába ügyelt kétarcú Jána, lett.
Az alagsorba hurcolták. Nem derült 

ki, hogy a szupermarket magánakciója 
volt-e a dolog, amolyan civil kezdeménye
zés, vagy központilag a birodalom rendel
te-e el, mindenképpen a kétarcú Jána ér
dekében volt minden, meglátja majd ő is. 
Kötszer, szesz, tű, cérna már volt előké
szítve, valaki felszaladt még papírvágóért, 
amúgy is le van árazva. Doktor Mdk szem
mel láthatóan élvezte.
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HELIKON
A szupermarket után kétarcú Jána egy 

jegyárus bódéba került valami buszmegál
lóba, az újságos mellé. Csakhogy nem volt 
már a régi, feltűnó'sködött. Nem volt haj
landó például kétvégű, azaz két utazás
ra jogosító jegyet adni. Nincs, kivágták, 
bevarrták. Mondta maradék szájával. Az 
is zavarta, hogy az érméknek két oldaluk 
van, de legalább csak az egyik fej. Az újság
árusnak is elejtette a sztori egy-egy darab
ját. Talán ő jelentette fel.

És ez már biztos, hogy nem magának
ció volt. Megérett ugyanis az út a felújítás
ra, túrtak, ástak, kapartak, alapoztak, és 
voltaképpen nem volt értelme a jegyárulás
nak, mert a forgalmat elterelték. De azért a 
jegyet árulni kellett. Jött egy öltönyös ürge, 
kétvégű jegyet kért. Nincs, kivágták, be
varrták. Van egyvégű, adhat beló'le kettőt, 
ugyanannyiba kerül. Közben a bódé ajtaját 
egy munkás ügyesen belakatolta, jött a da
ru, mi az, hogy nincs kétvégű jegy, és mi
re kétarcú Jána észbe kapott, már emelték 
is a bódét. Mindenestől belehengerelték az 
aszfaltba, nincs nyoma.

Kétarcú Jána története azért is érdekes, 
mert végül a maradékok avattak neki egy 
zugemléktáblát a főtéri templomban. Most, 
hogy végre kiderült, hová is tartozott. így 
sikeredett, hogy kétarcú Jána maradékká 
tétetett. Nem úszta meg.

In memóriám maradék voltáért vérét adó 
testvérünk, Jnk emlékének.

N ure kapó
Tettem dolgokat. (Az orvos erre mélyet 

hallgatott. Kicsit mintha félt is volna rá
kérdezni. Megsejthette, hogy másképp nem 
kaptam volna útlevelet. Jó ideig szótlanok 
maradtunk, néztük a fákat. Messziről hal
latszott a fővárosi forgalom.) Hogy hozta át? 
(Öcsém hivatalosan nem létezett. Anyám 
otthon szülte meg, és titokban nevelte. 
Mese nélkül lelőttek volna mindkettőnket 
a határon, ha megtalálják az okostojást. 
Egyébként anyám vett rá, hogy hozzam át 
kórházba.) Egy szatyorban. Egy kikapart 
dinnyehéjat borítottam a feje búbjára, úgy 
jöttünk át a határon. Az ellenőrzést alapo
san meg kellett olajoznom, hogy ne rondít
sák össze a dinnyémet. (Az orvos sóhajtott. 
Biggyesztette az ajkát.) Hát még mindig ér
vényben van a fejtörvény odahaza? (Nem 
tudtam, hogy az orvos elszármazott haza
fi. Bonyolultak ezek a dolgok. Bólintottam.) 
Amikor születtem, aznap lépett hivatalba 
a kórház eugenikusa. Ismerte édesanyá
mat, éppen lehet, hogy az apám volt, futni 
hagyott bennünket. Még aznap áthoztak; a 
zöldön, ha igaz.

Mikor megnőttem annyira, hogy felfog
jam a történteket, elhatároztam, hogy or
vos leszek, és a magamfajták szenvedése
it fogom enyhíteni. (A rutinpátoszból ítélve 
sokadjára hagyhatták el ezek a szavak a 
száját. Tévének is szóról-szóra ugyanezeket 
nyilatkozhatja, még talán könyvet is írt er
ről. Késő délután volt, és a kórház mögöt
ti park kellemes árnyékba borult. Pár ápoló 
öcsémhez hasonló nyomorultakkal volt kinn 
a levegőn. Akik jobban voltak, tojástartó
jukban törték a fejüket, sakkoztak. Egy ön

kéntes, kábé hívő tette-vette nekik a bábu
kat. Különben öcsém ördögien sakkozott.) 
Babakocsiban mozgatjuk ó'ket. Kézben tisz
teletlenség volna, a tolószékből pedig kigu
rulnak. (Egy évszázados fa tövében méretes 
kalitkákra lettem figyelmes. Néhánynak a 
lakója ordítozott, mások a rácsokat harap- 
dálták-nyalták, egyik-másik magában mo
tyogott vagy csicsergett, de a legérdeke
sebb az volt, hogy fekete térítővel takarták 
le az egyiket -  papagájokat altatnak így.) 
Azok? (Az orvos — szeméből ítélve -  meg
vakarta volna a feje búbját, rákészült a vá
laszra.) Azok harapnak. Nézze. (Köszörülte 
a torkát, hogy legyek szíves, és fordítsam 
magam felé a tojástartóját.) Aki olyannak 
születik, mint az öccse, vagy éppen én, az 
hamar rájön, hogy a világot nem nekünk 
találták ki. A tökfejeket kivéve persze. 
(Szemével egy pad felé mutatott. Fél tucat 
tojástartó sorakozott egymás mellett kü
lönböző korú fejekkel. Valóban tökfejeknek 
néztek ki, révedeztek, vigyorogtak bam
bán, mégis nagyjából boldognak tűntek.

Az igazán fafejűek főleg.) Mert fejből nincs 
olyan, hogy átlagember. Aki nem tökfej, az 
okostojás, és ezt sokan nem bírják ki tisz
ta fejjel. Számítógép előtt töltött túl hosszú 
idő, csalódás a pszichokinézis-butaságok- 
ban vagy egyszerűen a közönséges világ
fájdalom -  ezek a leggyakoribb mumusok. 
Valljuk be, átlagember is bele tud zakkan- 
ni a tehetetlenségbe. Néhányunknak sike
rül valami rendes elfoglaltságot találnunk: 
matematikusok, elméleti fizikusok, irodal
márok vagy orvosok leszünk. Én például 
a fejek anatómiáját tanulmányozom (meg
vakarnám az orrát? Köszönte szépen), rop
pant érdekes. Lenyűgöző, hogy a létfontos
ságú szervek miniatűr változatokban mind 
ott vannak, ahol a közönséges embernek a 
cerebelluma van.

(A kisagy, mi? Felszívtam az orromból a 
taknyot, és köptem egy öblöset a kavicsok
ra.) Csakis anyám miatt hoztam át. (A kis 
bénának napok óta nem akart lemenni a 
láza, és anyám hallott valahonnan erről a 
kórházról. Felhívott, és könyörgött -  azok 
után, ami minden történt, másért nem hí
vott volna fel. Biztosan csóválta volna a fe
jét az orvos, de csak szúrósan nézett. A 
helyében minden bizonnyal én is humanis
ta lettem volna, sőt, egyenesen egalitaria- 
nista. Csakhogy, én ép vagyok. Mint aho
gyan a viccben van -  mármint kevesen 
tudják, hogy nem teljesen vicc elfociz
nék ezzel az orvossal.) Egyelőre lement a 
láza. Megteszünk mindent, ami tőlünk te
lik. (Különben jófej lett volna a kis béna, 
igazi okostojás. Még érettségi előtt meg
kért, hogy gépeljek be neki valami progra
mot, diktálta. Mire elkészültem, jöttem rá, 
hogy a program egy webkamera segítségé
vel lehetővé teszi neki, hogy a szemmozgá
sával irányítsa a számítógépet. Nyolc éves 
lehetett akkor, azt hiszem. Onnantól kezd
ve elvolt a tojástartójában, olvasott, eseteit, 
sakkozott, csak néha nyavalygott szőlőcu
korért, vagy hogy valamelyikünk tegyük 
már tisztába. Gyártotta magának az ava- 
tarokat, hogy nesze, így néznék ki, ha nem 
csak fej volnék. Megjött a teóriáival, misze
rint például a Léda nem tojásokban szülte 
az ikreit, hanem azok valójában pont olyan 
okostojások voltak, mint ő, csak a tudatlan 
nép ajkán torzult el a történet.)

Okos szemei vannak a kis lurkónak, 
mikkel foglalkozik? (Volt egy heppje, hogy 
este állítsam be neki a távcsövet valami
lyen szög alatt, és majd reggel menjek érte. 
0  ellesz, mert az ég forog magától, és neki 
csak várnia kell. Herschel is így tett. Egy- 
egy égi csodára nyalkán felrihogott -  en
gem is megébresztett -, annyira odáig és 
vissza volt magától. Szerintem öcsém, ha 
teste is lett volna rendesen, nemcsak feje, 
nemhogy olyan lett volna, mint én, hanem 
még ilyenebb. Messze nem volt olyan szé
dült lágytojás, mint ez a doki, jól tudta, hol 
van a bénák helye. Mindenesetre nem tett 
kárt magában. Talán, mert félt, hogy ösz- 
szetöri anyám szívét. Szó mi szó, anyám őt 
szerette jobban. Az öcsém volt a kedvenc. 
Távoktatásra be akart valami egyetem
re is iratkozni. Poénból feltört egyszer egy 
birodalmi szervert, hát akkor egyszer ke
gyetlenül felpofoztam. Mit válaszolhattam 
volna a dokinak?) Sok mindennel. (Egy 
ápoló rohant ki az orvosért, doktorúr, sür
gős eset, most hozták.) Futás! (Az ápoló fel
kapta a tojástartóból a dokit, és eltűnt ve
le az épületben. Ott maradtam a pádon, és 
elborzadva szemléltem tovább a levegőzni 
kitett fejeket.)

(Szürkült. A doki nyilván megfeledke
zett rólam. A sakkozóasszisztens meg
simogatta az okostojások feje búbját, és 
hálákat adván az Úrnak, másnapig elkö
szönt. Ki tudja, mit követett el, hogy a lel
kiismerete ilyen perverz vezeklésre ítélte. 
Vagy az is lehet, sőt valószínűbb, hogy azt 
is bűnnek gondolta, hogy egyáltalán él. 
Ráadásul, egészséges. Láttam már ilyene
ket.)

(Az öcsém néhány napon belül kinyu- 
vadt. Legalább nem kell többet rákölte- 
nem.)
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U N G V Á R I LÁ SZLÓ  ZSOLT

Európa
világítótornyain
Besötétedtünk, mint a Duna- vagy 

Volga-parti sirályok röpte fölött az 
égbolt. Valahová, északra kalauzol
na a nyugtalan emlékezet, nincs elfe
ledve semmi, nincs megbocsátva sem
mi. M intha egy kardot rán tanánk  ki 
félig a hüvelyéből, de a mozdulat, az 
aranyozott markolatra tapadó kéz erő- 
telen. S mindenható generálisaink fúj
nák, mint paripák a habzó tajtékot, a 
riadót, a kérlelhetetlen indulót. Merre 
ta rtu n k  ily szablya-tekintetek között, 
hol a damaszkuszi acél velőig vág, át- 
tüzesíti a hideglelős magányba nehezü
lő éjeket, s a nappal, a nappal is sötét, 
árnyak járása  félszeg léptekkel, mint 
a féllábú ólomkatonáé? Időtlenülhet-e 
a halandók perce, megváltható-e sor
sok, fények, borok ragyogása közt a 
nap, mely múlik csendesen, vigaszként 
ta lán  egy múlt századbeli vallomás
ra, hogy a lélek szervei átültethetetle- 
nek, m ert átültethetetlen e mai kor a 
voltaire-i utópiákba, hol méz csorog, s 
bőven ju t mindenkinek, nincs szükség 
tulajdonra, állatbőrökre, netán málhás 
pénzzsákokra, csak arra, hogy higy- 
gyük, a világ rendje egységes. Ami so
ha nem volt, m ert nincs két egyforma 
agybarázda, s nincs más, csak kihívás, 
a kor horatiusi kérdései, próbatétel, de 
főképpen m agunk előtt, a szépségke
resés lelkiismeretében, mely nem al
tatható  és áltatható semmivel, a józan 
ész követeli birtokát. Elindulok az őszi 
derengésben, miközben sötétednek 
Európa világítótornyai, lámpások he
lyett jánosbogarak világítanak, s üze
netek érkeznek a mindenség világjár
ta  képernyőiről, villany nélkül, csak 
a belső szemből, mely nem küklopszi, 
igázó tekintet, hanem a világosság in
d ítta tására  néz rám. Ha végigmegyek 
városom utcáin, a toronyóra a rendre 
figyelmeztet, mely Ion a semmiből, ér
vényes minden időben és áthat min
dent kérlelhetetlen logikájával. Ami 
ma m aradt belőle, a tagadás és igenlő 
fejbólintás kereszttüzében benne van 
a járásunkban, botladozva, menetel
ve vonulunk ki és be a történelem szél
szakította ajtóin, s ha lenne kérdés, 
melyet feltennénk, nem lehetne vá
lasza más, mint hogy vagyunk, s éle
tünk, énünk nem eszköz, hanem cél, 
nem a túlélni-hagyj egyperces helytál
lása, hanem a mássá-többé-lenni-hagyj 
akár dühöt szikráztató felkiáltójele. A 
különc sorsa nem csak a magány, mert 
többet sejt arról, hogy az őstudás mag- 
vát hogyan kell kinöveszteni, fává te- 
rebélyesíteni, mint az, akinek elvi
selhetetlen az egyszerű, klasszikus 
csend, a csend, melyben m agunkkal

beszélgetünk a számvetésről, több
szörözött énünk jelenik meg előttünk, 
más-más életidőből hívva vagy űzve a 
múltba mai arcm ásunkat a tagadha
ta tlan  jelenből, mivé lettünk, és mi
vé válhatunk még? Lakunkban meny
nyi a fölösleges tárgy, az elhajítandó 
kacat? Egy gyertyacsonk a kolozsvári 
Szent Mihály-templom húsvéti körme
netéről, a C-dúr Mozart-mise emléktö
redéke, vagy két szál színevesztett ibo
lya egy bohó áprilisból, midőn világok 
fonódtak szerelemmé. Mindez ködö
sül, csak a kárvallottak szépítgetnék, 
őriznék a tárgyi múltat, ha az m ár lé
nyegtelen, midőn erőt nyer a szóban. 
Ellentmondók: mint régi ruhadarab, 
hozzánk nőnek a múlt tárgyai, vetkőz
ni így hát nem erényes, mert nem az 
emlékezés fáj, hanem a nem-emlékezés, 
s néha m intha a fordítottja lenne igaz, 
egy fénykép vagy egy visszatérő láto
más életünk meghatározó részévé vá
lik, ta r t  és m egtart, vagy veszejt, a tu 
datalatti mélyrétegeiből előbukva.

Sötétedünk, álmaink hívnak, jel
zéseket küldenek a jelenbe, s hogy 
most minden eldől, mégsem hihető. 
Lidércnyomásos holtakkal álmodni 
nem jó, hiányoznak életünkből a derű 
állomásai, a tenger, ahol kitárulkozhat 
a lélek, mely rokona a víz zabolázhatat- 
lan szeszélyeinek. S az éj halálpillan
gók, denevérek röpte, de a ragyogás bel
ső lélek-évszaka is, az aranyé. A tinta 
száradása a vakító papíron, midőn él
ni kezd a szómágiában, teremteni kezdi 
magát egy öntörvényű világ, mely soha
sem létezett azelőtt, hogy a keletkezés 
formát adott volna néki. Az éj a mezte
len testek impesszáriuma is, vagy az 
írógép, hangszer fölött görnyedő gerin
cé, a leütésektől sajgó ujjbegy, s végül, 
a szellem fenséges nyugalma, a mun
káé, mely a szobrásznak megfeszítő tes
ti erőnlétet is kíván, a betű emberének 
pedig állandó nyelvi jelenlétet, őrködést 
a világítótoronyban, hogy figyeljen az 
érkező, váratlan fényjelzésekre. A jel
zések pedig fölizzanak a mélyvilági sö
tétben, szólítanak a láthatatlan társak, 
időn túl, valóságon túl, kirekesztve a 
kulcsfontosságú pillanatból mindent, 
ami köt a földi vonzásban.

Villon
Kenderkötelek hajlonganak a szél

ben, lila, szederjes nyelvüket kiöltik 
a nemlétbe hibbant akasztottak, s az 
utca melletti temetőben, ahol lakott 
Francois Montcorbier -  Villon, földdel 
sózott holtakat emeltek ki a sírból, te t
tek ki száradni a bitókra, hullaszagú és 
tölgyillatú napfényes délutánokon kéj
hölgyek és gyermekek sétáltak itt, a kö
zépkor alkonyán, midőn először tűnik 
föl a trágár, s végül Mária-himnuszt in- 
vokáló költő stanzáiban Vergilius vers

sora, mint az egyetemes költészet első 
emléke versben; szétosztja Hagyatékát 
bő kézzel, hat garasát három árvának, 
s levágott hajfürtjét is, mely babérként 
lóg az egyetlen, róla fennmaradt közép
kori metszeten.

Villon kora következhet még, Frémin 
jegyzi ma is a sorokat a fehérre meszelt 
apátságban, s Francois a bordélyházak
tól a Sorbonne pulpitusáig emeli rang
ját, ő, az arcátlan igazmondó, kinek 
nem adatott palást, királyi, de min
dig kegyüktől vagy rendőrfőnökök ha
lálítéletétől függött sorsa, rablóbandái 
fosztogatásaival együtt, a halálos kés
szúrás alól is felmentetten, Párizs vá
rosában, majd száműzetésben, a végső 
eltűnésig, kevéssel harmincadik életé
ve után.

A lázadó fellebezés a társadalm i vas
szigor ellen mindig győz, nem a tör
vényhozók, álságos bíborosok döntenek 
a szóródó időn, a vers marad, megének- 
li Párizst, asszonyaival, kurtizánjaival, 
de arcot fordít az ifjúságát sirató öreg 
cigányasszony és a költőt végig kísértő, 
fekete virágként lehajtó halál felé is.

Franciaország, hol van letűnt kö
zépkorod? Akár az Afrikába szegő
dött Rimbaud, a tizenkilenc éves zseni, 
az addigra kiégett költőviador -  mi is 
fegyverkereskedők leszünk? E kamasz 
váteszi sáfárkodásai a szóval, a hang
zókkal, zenével ma sem korszerűtlenek, 
bezárnak a metrumba, a halhatatlan
ságba, midőn jövendő korok döntenek, 
ki érdemli azt meg -  egekig dörg vá
lasztott mércéjük basszusa.

Ófranciából magyarra és más nyel
vekre tolmácsolták, máig hat Villon, 
bár életműve mindössze száz és pár ol
dalnyi verset, balladát, a Kis és Nagy 
Testamentumot fogja egybe. Változó ko
rok küszöbén előkerültek a polcról e 
versek, sőt, másolták is a harmincnál 
több kiadást megért Villon-remekeit -  
vallotta Faludy György az 1940-es évek 
történelmi forrongásaira emlékezvén.

Egyszerre kivonja bábjátékos kezét 
a földi életből a költő, eltávozik, elindul 
a bozótos ösvényen, egyedül, mert útja 
magányos a versben, mert magányos a 
teremtés állapota is. Villon sorsa ahhoz 
a vásártéri könnyező bohócéhoz, vagy 
a fölöttes tudásban verhetetlen, forma
alakító ösztönben sziporkázó dalnoké
hoz hasonló, aki túllép kora elefántlép- 
tű  dogmáin, és játszik, mindenek ellen, 
a Bastille kapui előtt is, a Sorbonne 
magisztereként is, az egyetemen, mely 
Franciaország egész szellemiségét je 
lentette az 1440-es években, a börtön
őrök képébe vigyorog gyúnyosan és ke
sernyésen, vagy kérlelhetetlenül néz 
szembe a bakóval és a bárddal. Különös 
összjátéka a hányatott sorsnak, hogy 
halála körül ma is legendák terjenge- 
nek, s ő visszanéz kajánul a rá  hurkot 
vető törvényre, eltűnik szellemárny- 
ként a ködben. Egyénisége összetett 
-  a kései középkori írástudók, a rene
szánszbeliek össztudással bírtak még,
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a csillagászat, a matematika, mint az 
ókori görögöknél sem, nem vált külön 
Villonnál, fegyelmezett önképzésre volt 
szükség, hogy a költő' megteremtse sa
ját múltja, jövendője egyetlen, számára 
lehetséges verses világegyetemét.

A kalligráfia, a betűmetszés gyönyö
rű tudománya éltető erő, de a nyomta
tott könyv, a betű tisztessége, az írás 
erkölcsisége lazul ma. Szigorú kitar
tás kell most, kiűzetés a gépből, hogy 
az, mit két mezítlen, szent kéz mű
velt, csiszolt régen tökéletessé -  legyen 
mesterhegedű, költemény vagy kézzel 
írott művészi értékű kódex — tovább él
jen, s megmérettessék valódi törvény 
szerint. Villon mérlegre tette a kort, 
amelyben élt, s Galileo Galilei vagy 
Giordano Bruno sem tett mást, mint 
hogy megteremtette a maga heurisz
tikus önvilágát. Mi más lehet szebb a 
pillanatnyi létezésben, mint fel- és ki
találni a Valamit, ami a természet 
bonthatatlan rendjében a szellem ön
törvénye szerint jön világra -  születik, 
mint a gyermek.

A szegénysorsú Villon talán csak ak
kor kesergett, mikor rádöbbent, nem fo
gadja el kora, és ismétlődő, kóros bűn
tettei miatt üldözi, hallani sem akar az 
erszény- és polgárpukkasztó, kimon
dott igazságáról, mely a szegényeké. 
Ezért, hogy a vastag Margót -  kedvenc 
kurtizánja — unta az éles elméjű költőt, 
de a verseit talán értette és szerette is. 
A testi gyönyör vadóc Villonja mégis 
száműzött, kitagadott életű volt.

Örök vágáns ő, akár Faludy György, 
aki máig a leggyönyörűbb átköltéseket 
álmodta papírra a poéta verseiből, s pá
lyája kezdetén az első, nagy, és a halálá
ig tartó dobbantást ezekkel a balladák
kal s a Testamentum szövegével tette. 
Nem nyughatott soha, megszállott út
járó volt, a szellemiség szabadságában 
és a földi kötöttségben is. A könyvzúz
da, az átok, a kitagadottság legtöbb
ször lángot gyújt ott is, ahol a disznó
fejű bitorlók nem is sejtik, mert a költő 
nem arra születik, hogy hallgasson: na
gyobb nyomásban nagyobb erőfeszítést 
tesz, hogy megmaradjon.

Halálra is kényszerülhet, mint Ingrid 
Jonker. A páratlan zeneiségű verseket 
komponáló finn költőnő ifjúkorában ve
tette el életét, betáncolt a tengerbe, míg 
végképp összecsaptak feje fölött a vég
leges enyhet adó hullámok. A tragikus 
felhang sok költő regiszterében, lírai 
kelléktárában megvan.

A lázadó, az igazságért mindent 
vállaló, és minden hazug elvet feladó 
Villon egyéniségéből kitűnik, hogy nin
csen sem vissza-, sem ki-, sem hátraút 
a teremtésből, mert adatott a képesség, 
a lélekszikra. Te, ki itt belépsz, hagyj fel 
minden reménnyel! -  írja Dante a Pokol 
bejáratánál állva, s megnyitja a kaput, 
alászáll a mélyvilágba, hogy fölragyog
janak végül sorai a Purgatóriumban, s 
esztendeig tartó teremtő harc után, vö
rös lázban égő szemmel tegye le a tol
lat, a megváltás arany röptével szállván

le a Paradicsomból a Földre, visszatér
vén a való világ törvényeihez, megnyu
godván a teljesített kihívás, a befejezett 
írás szépségében.

• •
Ö r e g e k
r é z k ü r t j e
Vénülvén, roppan a válluk az emlé

kek megféri kincses zsákja alatt, s kér
lelhetetlen szigorúsággal vagy a bölcsek 
bölényléptű nyugalmával mennek, gö- 
csörtös Mózes-botjukra támaszkodva, az 
álmodott öröklét felé az öregek, bronz
szín redőjű homlokukban a kiszámlált 
pár ezer nap jövendővel. Évszázadnyi pil
lanatképek gördülnek le életük egyre ki
sebbedé' vetítővásznán, s csontropogásos 
betegségben, vasárnaponként orgonasíp

ként fütyülő lélekkel ülnek, zsoltárban, 
az egésszé növő életidőben, érdes tenye
rükbe engedelmességgel bújik bele a ka
panyél, kaszájuk villan a hajnali, piros 
napsugárban, míg húzzák pár órányit a 
rendet, s a nyári hőségben somfa ostorral 
legyezik a lomha bivalyokat.

Járkálnak, fenyőpálinkára emlékezőn, 
füstös tüdővel a véraláfutásos kórházak ál
lott levegőjű, fehér folyosóin, s a percnyi jó
zanságban, a végső szembenézésben is a 
halál arcába nevetnek fanyar konoksággal.

Fájós térddel gyalogolnak végig a kí
méletlen, az enyhülésben gondolatnyi 
szótlanságba hajló rosszullét percein, 
műtét után beszélgetve, imádják az égi 
létrára kapaszkodó unokát, mert él ben
ne a friss idő, mely lassan behúzza szár

nyait a vének szalmavirággal neszezó' ál
maiban, a lélek vakító madara lesz már, 
kiröpül az ablakon, ha jő az április nagy, 
békeosztó fellegeivel.

Oroszország után átélték a süllyedő, 
villanytalan évek kifeszített denevér
szárnya alatt az éhezés bánatát, a gyérü
lő öröm kesernyés derűjét, mikor már ne
hezebben mélyed álomba az elme, korán 
ébred, vizenyős, bevérzett szemmel az 
idős férfi, ki mögött ballag még az elmúlt, 
kesely lovakkal tomboló, legényes ifjúság, 
az első szerelem verbunkos, égő emléke, 
az ének, mely fölszállt a faluvég dombol
dalán, s a megkopott fekete-fehér felvéte
lek hegedűiben ma is szól.

A test erőtlenné válik, de a lélek átlép 
az időn, és visszacsal maradéknyi fényt 
abból a vitézló' tisztaságból, mellyel indul 
a csenevész élet. Ha eszméletlenül feksze
nek az öregek, s nincs, ki visszahozza őket 
a túlsó partról, ki megtér, örvend, hogy 
járhat még, hogy almazöld fű zsendül, s a 
levegő eső után csillog, mint az éjféli hold.

A rák polipja, a csigolyák gyengülő lán
ca bénít, de nem veszi el a végetlen idő, a 
megváltás esélyét. Nem lesz már fekete a 
hajfürt soha, szürke ökörnyálak tarkít
ják a fejet, de emeli örökkön a sorseró'vel
-  magával harcoló öregember. Sétál, hadd 
dolgozzon a test, ne ernyedjen el, dacoljon 
a fogatlan elmúlással; mert Nihil sine Deo
-  pusztíthatatlan erő ez, az ostyában, a 
feltámadásban láthatatlan jelenés.

A vének fölött ül mindig egy gazdát ke
reső asszonyfelhő, vagy őszvégi pincében 
százéves borosüvegekre vetülő, meghitt 
árnyék. A fény a borban — a férfiban van.

Ahogy felöltik a fekete posztóru
hát a falusi temetéseken, s a fúvószene
kar rézkürtjéből előtör a dallam, a min
dig ugyanaz, beavatottként menetelnek a 
szertartásban, csöndességben, napégette 
arccal, emlékük elpusztíthatatlan itt, a 
földön is, nemcsak a túlvilágon. A vérség 
tagadhatatlan -  élnek az ősök, építenek 
holtuk után is, nemcsak a kinti világ tör
vényeiben, hanem belül is. Századok óta 
egy tánclépésre hajlik a láb, ha összedob
ban két szív, s egy hegedűszóra járnak 
száz eredeti, hetykén cifrázott legényest.

A nagytáncú férfi lapátkezével int bú
csút — nem akartak ez öregek pállott, 
kórtermi vaságyon válni meg az élet
től, hanem otthon, a kifaragott nagyapai 
ágyban, hol világra jöttek, bábáskodás
sal, a szalmaderékalj és a téli csönd fa
rönköt pattogtató melegében.

A természet szólítja őket vissza az er
dő szellőjébe, a patak csillámán surrogó 
lélek tündéri birodalmába, réten lovagol
ni, gyanútlan, bővérű leány nyergére te
lepedve.

A ravatalon nem takarják le a halottat, 
de a végső nyugalom a befödött, koszorú
zott hant látványára tölt el. Nem fáj töb
bé a fájdalmuk, de marad a hiány. Nincs 
veszve semmi -  bízunk, örök lesz, kinek 
úgy adatott.

Míg itt botorkálnak közöttünk, óvjuk 
őket, letörüljük egyre sűrűbben verítékes 
homlokukat. Visszatérnek álmainkban, 
farsangi maszkban nyergelvén a lovat, és 
öregen, a hűvös tornác árnyékában, ülve 
a nyárban. Kezükben aranyfonál, meg
fogjuk, s nem engedjük soha el.
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HELIKON

F Á B IÁ N  L A JO S

1. A hanyattfekvés 
hátrányai és előnyei

Egyik az, hogy énem beleragad a nem
énbe. Másik az, mintha lépcsőházba ér
keztem volna éjszaka, mindent ellep a 
sötétség. Örülök neki, legalább nem kí- 
sérget árnyékom, mint besúgót a múlt
ja. Iszonyú erővel szögeztek bele a föld
be, csak hogy megszabaduljanak tőlem. 
Csöndbe fagyott alakom szétporladásra 
váró, ideiglenes megoldás, az volt életem
ben is. Közben rettenetesen elzsibbad a 
hátam emléke (lyukad ki -  mondanám -  
ha csúfolkodhatnék a belém öltözött üres
séggel), hiszen a legtöbb világvallás sze
rint majdnem egy örökkévalóság telik 
le, amíg változtathatok test nélküli test
helyzetemen. Nem vagyok csiklandós, így 
nem zavar az, hogy mindenféle nyüzsgő 
kis élőlény hancúrozik rajtam. Túlhaltam 
őket, később telik le a nem-én időm. Nem 
mocorgok, lélegzetet sem veszek, és nem 
próbálok fölhajolni a test leggazdaságo
sabb deszkadobozából, koporsómból.

Ezek után ne lepődj meg azon, hogy 
mindig oldalamra fekve aludtam át éle
tem jobbik részét. Nem a mindnyájunkat 
fölébresztő horkolásom miatt féltem. Ha 
majd elporladok, ez a vízszintes zsibba
dás kimarad belőlem. Morbidnak véled? 
Próbáld ki, majd együtt hallgatunk a sö
tétben, ahol minden -  hívő és hitetlen -  
marha fekete...

2. Agónia
A gyűlölet csöndes órájában, amikor 

már csak a tekintet izzik a fájdalomtól. A 
kiköpött fogakat, letépett körmöket, kín 
és borzalom megannyi üdvjelét eltakarí
tották, a hóhér sem szítja tovább serpe
nyőjében a parazsat. Az iszonyatnak hör- 
géstől nem karcolt pillanatában, amikor 
a merő seb arc már mindenkié, mint az 
égbolt. A kínzókamra bágyadt félhomá
lyában, amíg ebédszünetet tartanak a 
vallatok. Amikor vér, ürülék és genny ta
gadássá lényegül, a szívverés már a túlsó 
parti döbbenet megalvadó visszhangja. 
Már kész a lélek, de a test még erőtlen, 
arra sem képes, hogy kilehelje a megfog
hatatlan borzadályt. Isten félrefordulva 
hányja ki kegyelmét, misztikus rózsa hal
doklik vizeletszagban. Minden megkín
zott test, meggyalázott lélek, összetört 
akarat nevében. Az életvágy örök vesz
tesei, a szorongás és félelem tönkrevert 
bajnokai, az ártatlanul meghurcolt gyá
moltalanok, a kicsúfolt és mindenükből 
kiforgatott élhetetlenek üveges tekinte
te előtt. A gyűlölet csöndes órájában már 
csak a bosszúvágy csörgedezik az erek
ben. Nincs feltámadás, csupán a haldok
lás szégyenteljes neszei, a szenvedésen 
túli félelem üres vonaglása. Hideg cemen
ten az ürülékbe dermedt pillanat.

A gyűlölet csöndes órájában valid be, 
hogy szeretsz. A megkínzott lélek nem 
válaszol, önzésed csöndjében sikoltóan

éles a másik hallgatás. Döbbeneted nem 
hosszabbítja meg az eltaszított szerelmes 
haláltusáját.

3. Az ő álma vagyok
Legkellemesebb érzés az, amikor tu

dod, hogy valaki szeret téged. Te vagy az 
élete, mindenki más melletted csupán pa
pírfigura, kellék, árnyék. Látásodra elpi
rul, hangja reszket, amikor téged szólít. 
Mind az apró jelekből, melyeket utadban 
hagy, mind a nagy tettekből, amelyeket 
neked címez, egy bizonyosság süt feléd: 
szeret. Minden mozdulatod, gesztusod, 
szavad, cselekedeted boldogságot gerjeszt 
benne. Szeretete aurájában boldogan ra
gyoghatsz: a tökéletes te vagy. Mindezért 
semmit sem kell tenned, már mindent el
követtél azzal, hogy létezel. Vér, kard, 
gyöngy és por kibírhatatlan pillanatai
ban az erő számára te vagy. Mennydörgés 
dübörög, villámok cikáznak körülötted, 
majd diadalmas szivárvány övezi homlo
kodat: szívverését hallod, tekintete kutat 
utánad, szerelmes mosolya süti arcodat. 
Kihagyhat eszméleted, szívdobogásod, el
veszítheted önmagad is: rád-gondolásá- 
ban immár mindörökké és szüntelenül 
létezel. Az ő nappala, gyönyörű világra 
nyíló ablaka a te lelked; kétségbeesése 
éjszakája, szívbe markoló rémülete is te 
vagy azzal, hogy holnap talán nem le
szel... Ezt az egyet nem ronthatod el éle
tedből, légy bár erős és aljas, vagy gyá
va és gyenge. Viszonzod érzelmeit, ügyet 
sem vetsz rá, másért lobogsz, kiégtél, 
meghalni szeretnél, mindegy: az ajándék 
számára te vagy. Tekintetének fényében 
ragyogsz hajnaltól hajnalig: a kiválasz
tott te vagy.

Éjjel álmomban ismét szeretett az 
egyetlen, aki önzetlenül képes volt sze
retni engem, nem önmagamért, nem ér
tékeimért vagy silányságomért, nem ön
magáért és nem kettőnk egymás fölötti 
győzelméért. Almomban ismét az szere
tett engem, aki csak szeretni tudott, sem
mi mást meg nem élt. Szeretete forrósá
gából kiemeltem piruló arcomat: megint 
arra ébredtem, hogy árnyék vagyok. 
Szeretem az éjszakát, tehetetlenül vá
rom az álom folytatását, találkoznom kell 
az egyetlennel, aki tényleg tud szeret
ni. Szeretnék belehalni abba az álomba, 
amelyben ismét szeret engem az, aki csak 
ezért létezik. Nem akarok fölébredni az ő 
álmából. Nem akarom, hogy ismét nappal 
legyen számító szépséggel, képmutató jó
sággal. Közönyöddel többé nem árthatsz 
nekem, hiába löksz ki tekintetedből. Noli 
me tangere: az ő álma vagyok.

4. Játékok
Névnapjára egy kisautót kapott aján

dékba, Alfa Romeo márkájú, ezüstözött 
játékcsodát, amelyik fémes hangon tül
kölve vette az akadályokat a szalagpar
kettán. Sajnos, a távirányítós autó neki
szaladt a szekrény sarkának, és hörgő 
roppanással elhallgatott. Szíve összeszo

rult a bánattól: amikor a felnőttek nem 
figyeltek oda, összezsugorodott a kisfiú 
és beleült a sérült autóba.

Göndör hajú, szőke Barbie-baba pihe- 
gett mellette az ülésen, és hangosan si- 
kongott:

-  Lassabban hajts, úgy félek! A férfi 
beállt autójával egy lassan döcögő döm
per mögé és arra gondolt, mekkora öl
döklés lenne abból, ha minden felnőttnek 
megadnák a fegyverviselési engedélyt. 
Egy élesebb kanyarnál előzni próbált: 
sziklának vágódtak és elsötétült előttük 
a világ.

Napsütötte udvaron tért magához, 
könnyedén suhanó hintán lebegett. A 
szőke Barbie nem volt sehol, de egy ifjú
nak, aki férfias bátorsággal suhan a hin
tán, nem illett holmi játékbabákra gon
dolni. Főleg azért, mert ezüstcsövű kis 
revolvert szorongatott a kezében, azzal 
vette célba a gesztenyefa koronáját és fö
lötte a felhőket. Nagyot dörr ént a játék
pisztoly és közelebb jöttek a felhők.

Amikor föleszmélt a férfi, az alkonyi 
vörös fényben fürdő kis szoba foteljében 
ült. Csöndesen köhécselő, égő arcú sző
ke kislány játszott a szőnyegen billentés- 
re sírva fakadó Barbie-babával. A másik 
Barbie sápadt arccal hajolt egy könyv fö
lé, könnyeit morzsolgatta el szeme sarká
ban. -  Ne bőgj, a k...a istenit, ne sírj! -  
zihálta a férfi feleségének. Idegességében 
célba vette mindkettőjüket, majd halán
tékának fogta a gyermekkorából átmen
tett játékrevolvert.

(A kisfiú játékautót kapott ajándékba 
névnapjára, de ő -  a vendégek nem kis 
derültségére — Barbie-babát akart.)

Valaki szedje össze a játékokat a dörre
nés után...

5. Küklopsz
Kezdetben egy darabból volt az éle

tem, az egészet álmodtam. Reggel arra 
ébredtem, hogy álomszerűén áttetsző a 
napfény, az égbolt és a pázsit a parkban. 
Délelőtti zsibongó melegben is elaludtam, 
nem féltem az álmoktól, amelyek olyan 
valóságosak voltak, mint a nappali fény 
és árnyék a felhők alatt. Aztán valamit 
ottfeledtem az álmomban, később vissza
aludtam, de nem találtam meg sem azt 
az álmot, sem az elvesztett holmit.

Serdülőkoromtól kezdve rossz lett a 
nappal, beteljesületlen vágyakkal, és kí
vánatos lett az álombéli élet édes ízeivel. 
Este gyorsan leltároztam, hogy semmit 
se vigyek át a túlsó partra, az álmomba. 
Aztán megismertem az álmomba betola
kodó némbert, és azért aludtam el, hogy 
rátaláljak az álomra, ahová ő nem tud be
furakodni. Alighogy megtaláltam azt az 
álmot, ott szerettem volna maradni, hogy 
ne ébredjek rá az álmomba benyomuló 
arcra. Mindig kényes voltam az álmaim
ra, olyan menedék volt az, ahová nem szí
vesen láttam vendéget.
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Már öreg vagyok, bele fogok aludni az 

igazi semmibe, ahol nincs álom. Jó lenne 
tovább álmodni azt, hogy nem leszek, de 
bekerítettek ezek a misztikus ködnyalók: 
álmomból nincs menekvés a nemlétbe, a 
nemlétből nincs kiút a valóságba. Néha 
eszembe jut, hogy álomszerű életemben 
képes voltam fölébredni kínos álmaim
ból, illetve folytathattam a bódítóan de
lejes álmot, ha visszaaludtam. Ma már 
nem érdekel az egész: nem szeretnék föl
ébredni az utolsó álmomból, nem akarok 
az ébrenlétbe se belealudni undorítóan 
nyálkás tekintetek elől. Nézem, hogy lát
nak, látom, hogy álom az egész. Látom a 
háromszögbe zárt szemgolyót: senkit sem 
álmodik, üres. Beleestem az álomba, ful
doklók és haldoklók az égbolt egy szeme 
előtt. Behunyom egy szemem, senki sem 
érdekel. Megvakított a tenger, az égbolt 
is kialudt fölöttem. Sötét van, de nem fé
lek tőle, hiszen belőlem árad. Éjszaka azt 
álmodom, hogy nem álmodom, reggelre 
meghalok. Aludni akarok, vagy arra az 
álomra ébredni, amelyet egy szememmel 
láttam.

6. Moebius-keringő
Én nagyon szeretlek. Te iszonyodsz tő

lem. ő  mindennek kivárja a végét. Eljön 
hozzám. Rólad faggat engem. Te mit sem 
sejtesz az egészről. Továbbra is kerülöd 
árnyékomat. Székedet arrébb húzod, vi
gyázol, hogy ujjal se érints. Reszketek a 
félelemtől, szégyentől és vágyakozástól. 
Ő is én lesz: téged akar. Te is ő vagy: sor
som nem érdekel titeket. Én szeretnék 
létezni helyette, hogy szeressél. Ő elő
revetíti könnyed kalandotokat abba a dél
utánba, ahol már nem leszek. Ti vagytok 
a győztesek. Nyugalom: ők -  mármint az 
istenek — nem léteznek. Csak az én lefor
rázott arcom süt vissza a túlvilágról. Ez 
az este már nem a miénk: én nem bír
tam lenni, te nem voltál, ő rég halott. 
Mások tekintetében vörösük az alkony. 
Felhőpárnán ébredő szél reszket a kíntól: 
az álombéli ajkat keresi, amelyről tova
libbent. Lehull a rózsa.

+ + + +
Visszanézek: tükrödben megpillantom 

elkínzott tekintetét. Szeressed őt!

7. V a llo m á s
Ha egy délután azzal érkeznél haza, 

hogy szeretsz! Késő őszi, rozsdás hangu
latú alkony ragyogna be a hideg ablak
üvegen, szívemen átsuhanna a kikerül
hetetlen elmúlás hófehér angyala. Éppen 
dolgaidat rendezgetném szeretetükre 
éhesen: sóhajtásommal simogatnám fo
gasra árvult blúzodat, féltő gonddal pu
colnám fényesre poros arcú, gyűrött lelkű 
félcipődet. Közben mindegy lenne, hogy 
hová irányul tekintetem, hiszen, mintha 
sűrű tömegben lennék, falakról, bútorok
ról, szőnyegekről is te nézel vissza rám.

Évek óta képtelen vagyok mást látni 
kívüled, másra gondolni hiába is akar
nék, hiszen olyankor is felőled eszmélek 
magamra. Próbáltam én szabadulni a te

hangodon szólaló belső beszédemtől, ezer 
szemed pillantásától is menekültem, de 
amint a legtávolabb kerültem tőled, ma
gához ölelt lelked sötét árnyéka. Hozzád 
igazodásomban eljutottam a végső önát
adásig: rajtad kívül nem találom hozzád 
igazodó önmegadásom. Talán gyűlölsz, 
vagy egyszerűen terhedre vagyok néma 
ragaszkodásommal, nem tudom, de meg
érdemelten bele fogok halni abba, hogy 
válasz nélkül hagysz.

Egy délután viszont azzal a hírrel ér
keznél, hogy szeretsz. Miközben cipődet 
rángatnád le, lángszóróként érne han
god arcomig, megperzselné könyörgő te
kintetem, lángba borítaná körülöttem a 
szobát. Riadtan zakatoló szívverésemtől

Incze János Dés festménye

alig hallanám csöndes, komoly szavaidat, 
miközben megsimogatnád csúnya, öre
gedő arcom. Hirtelen beesteledne, de én 
ott maradnék ébrenlét és álom, alkony és 
este leheletvékony határán, életfogytig
lan örömtől égő szemekkel. Olyan biztos 
és egyszerű lenne a létezésem attól, hogy 
szeretsz: a nagy titoktól ragyogva járnám 
hétköznapi utamat a félelmek és kudar
cok szövevényében, gondolataimban ki- 
olthatatlan rád-eszmélésben.

Egyre nehezebben találok rá a két 
nemlét közötti nappalomra. Nem vet
ted észre, mert előtted is eltitkoltam azt, 
hogy a tegnapi napom már visszaolvadt 
a születésem előtti nemlétbe. Félek a hol
napomtól, melynek ajtaja a halálom utá
ni nemlétre nyílik. Tegnap éjszaka azt 
álmodtam, hogy tíz körömmel kapaszko
dom a hajnal piros csíkjába, aztán a görcs 
kioldódott, és én zuhantam visszafelé a 
semmibe. Nem merek elaludni, félek az 
éjszakától, ahonnan nem lesz újabb ébre

dés, mert pereme a nemlét. Napról napra 
haloványabb fénye nappalomnak, ahová 
fölkapaszkodom, hogy találkozhassak ve
led. Szavakká változóban elnémít a sem
mi árnyéka, némán tátogok alakod kö
rül.

Talán holnap délután, talán soha
sem... Hitegetem magam, mert élni sze
retnék: egy késő őszi délután azzal az 
örömhírrel fogsz hazajönni, hogy sze
retsz. Ma még fáradtan érkezel haza, 
ideges hangon válaszolgatsz ostoba kér
déseimre. Miközben újabb cigarettára 
gyújtasz, megszégyenülten hátrálok ki
felé a szótlanságban önmagára záruló lá
tóteredből. Szanaszét dobált dolgaid biz
tatóan lüktetnek felém, szinte hívnak, 
maradjak velük, amíg elmúlik fáradtsá
god. Nem merem elmondani neked, hogy 
ez a hallgatásodat övező várakozás éltet. 
Pillanataim feltöltődnek jelenléteddel, fo
kozatosan nyerem vissza lélekjelenléte
met. Lélegzetvételem is áldozat magasz
tos alakod körül. Semmi vagyok, egy 
álom, amit nagyon rég álmodtál, lelked- 
ben emléknyoma sincs. Holnap?

8. Viszontlátásra, 
édes!
Fogalmam sincs arról, hogy van-e túl

világ, és ha van, milyen ott a program. 
Egy biztos: ha a halálom után vagy ké
sőbb, egy letelt örökkévalóság után én fö- 
lérzek és körülnézek, első pillantásom
mal téged foglak keresni. Élőttem sem 
isten, sem másféle lény meg nem állhat, 
amíg nem tisztázza, hogy te hol vagy, mi
kor láthatlak, szabad-e a társaságodban 
lennem, legyen az a pokolban vagy meny- 
nyországban, a közeledben édes mind
egy. Természetesen nem akarok már az 
örökkévalóság utáni első délután tolako
dónak mutatkozni előtted, ezért az első 
intésedre elfogadom azt a helyet és szere
pet, amit nekem engedélyezel. Ha téged 
zavarnálak végtelen idődben, annyival is 
beérném, hogy időket mérj ki, amelyek
ben láthatlak: éjszakákat, amelyekben 
kereshetlek, és akár évezredes nappalo
kat, amikor nem szabad a szemed elé ke
rülnöm. Másféle örökkévalóság nem ér
dekel, csupán az, amelyikben te is jelen 
vagy. Velem ne kísérletezzen senki termé
szetfölötti lény, ne is ébresztgessen, csak 
akkor, ha biztos abban, hogy neked is kö
zöd van ahhoz a túlvilághoz, amelyikbe 
engem bebörtönözne. Sem élet, sem ha
lál, sem test, sem lélek nem érdekel nél
küled. Én körülnézek abban az új virra
datban, s ha nem pillantalak meg téged, 
akkor addig üvöltök, amíg rám szakad
nak az összes egek. Ha pedig mégis any- 
nyira utálsz, hogy nélkülem kell neked 
a teljes túlvilág, akkor boldog föltáma
dást, édes, én maradok a földi létezést kö
vető megsemmisülés biztos örökkévaló
ságában. Itt szerettelek, és itt várom be, 
amíg eltelnek a különböző örökkévaló
ságok, amelyekből kiábrándulva vissza
térsz majd a te érintésed melegét őrző po
raimért.
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A mélyszerkezet kitüremkedései
Nem törekszik teljességre a Bolygó 

tüzek című válogatott Szilágyi István- 
novelláskötet -  a legkevésbé sem. Nem 
teljességre törekszik, hanem valami 
másra. És egyébként sem törekszik, 
hanem csak van. Nem hangsúlyozza túl 
a novellák összefüggéseit a Szilágyi-re
gényekkel, miközben kétségtelen, hogy 
az összefüggések léteznek.

Az 1971-es Jámbor vadak című kötet 
után a szerző nem gyűjtötte m ár könyv
be a később írott novellákat. A Mesterek 
balladája például úgy vált korábban 
többszörös antológiadarabbá, hogy a 
Bolygó tüzek az első olyan Szilágyi-kö
tet, amelyikben olvasható. A válogatás 
teljesen átugorja az első két novellás- 
könyv termését, csupán a Jámbor va
dak néhány történetét közli újra, eny
hén á tírt formában: „megcsináltam a 
Kibicet (Kibic, az árva ember), hogy az 
ma is élvezhető legyen, kicsit felgyorsí
tottam. Az a szleng, ami az első elbe
szélésköteteimben volt, az meghalt má
ra. Úgyhogy átigazítottam ezeket az 
akkori korhoz tapadó nyelvi ficamokat, 
azokat sem m aradéktalanul” -  mondja 
Szilágyi István egyik interjújában.1 Az 
említett, á tírt novellák mellett, közel fe
le-fele arányban szerepelnek itt azok a 
történetek, amelyek korábban még nem 
jelentek meg kötetben.

A Szilágyi-novellák egyik jellegzetes 
vonása volt mindig is, hogy hajlamosak 
voltak a tömbösödésre. Ez egyrészt no- 
vellafüzér-szerű szerkezeteket eredmé
nyezett, olyanokat, amelyekben azonos 
helyszínek vagy azonos szereplők buk
kantak fel (Jajdon, Messzi-folyó, Botár 
Nagyúr stb.), másrészt azt, hogy egyes 
novellák növekedni kezdtek, és túlnő
ve a novellaméretet, nagyregényekké 
váltak. Egy 1977-es beszélgetésben azt 
említi Szilágyi, hogy éppen a Hadban 
című hosszabb elbeszélésen dolgozik. 
„Eredetileg elbeszélésfüzért készültem 
írni a XVI. század utolsó két évtized
ében játszódó dolgokról, úgy látom, vé
gül három terjedelmes, akár könyvet is 
kitevő elbeszélés lesz belőle, melyekben 
nagyjából ugyanazok a színhelyek és 
szereplők bukkannak fel.”2 Részben ez 
a terv valósult meg bő két évtized múl
tán  kissé más formában, Hollóidővé 
nőve, és valami hasonló átalakuláson 
megy át a jelek szerint A hóhér könnyei 
című elbeszélés is.3

A terebélyesedés során természetesen 
a szövegek és történetek különös mutá
ciókon esnek át, felerősödik bennük va
lamely vonulat, hangsúlyt kap egy ko
rábban mellékesnek tűnő elem, és maga 
a vállalkozás jellege változik meg. Ez 
ráadásul nem csupán a novella-regény 
viszonylatokban követhető a formáló
dó Szilágyi-életműben, hanem akár re
gény-regény kapcsolódási pontoknál is 
felmerül. Az Üllő', dobszó, harang cí

mű regényt, mondja Szilágyi, „eredeti
leg három kötetre terveztem, a cselek
ményszál, ami elindította a Szendy Ilka 
történetét, a második kötet végén kez
dődött volna. Ezt a kötetet m ár nem ír
tam  meg, egyrészt, mert nem volt hozzá 
kitartásom, másrészt, mert közben egy 
olyan képlet kezdte »mutatni magát«, 
amelyhez a másik regény [Kő hull apa
dó kútba] magva jobban kívánkozott.”4 
Az Üllő, dobszó harangból kiinduló tr i
lógia tehát nem készült el, de egy motí
vum, egy eseménymag alapján elindult 
egy másik történet, a Szendy Ilkáé, 
amely valamivel korábban játszódik, 
mint a Gencsi Annáé.

Ezek az adalékok a Bolygó tüzek vizs
gálatakor azért fontosak, mert gyakran 
érezhetjük a novellák olvasásakor azt, 
ahogyan fölsejlik mögöttük egy hozzá
férhetetlen mélyszerkezet. Események, 
történetek, viszonyrendszerek jelenléte 
érzékelhető a novellaszövegek hátteré
ben, anélkül, hogy kibomlanának vagy 
egészen explicitté válnának.

Vannak olyan történetek, amelye
ket helyszínek kapcsolnak össze, az 
imént említett „mutáció” pedig úgy va
lósul meg, hogy egészen máshol járunk 
az időtengely mentén a különböző tör
ténetekben. A Mesterek balladája és a 
Jámbor vadak című novellák helynevei 
között egyaránt felbukkan a Messzi-fo
lyó, de a történéseket több évszázad vá
lasztja el egymástól. A Kibic, az árva 
ember és a Jajdon gyermekei szereplői 
között egyaránt ott találjuk Maternyi 
urat, a vendéglőst. (Jajdon, a helyszín 
egyébként a Kő hull apadó kútba cí
mű regényből ismerős.) A mutáció itt 
főként az elbeszélésmódban figyelhető 
meg: a Kibic monológok és kollázsszerű 
párbeszéd-bevágások együttese, ahhoz 
hasonlóan, ahogy az Üllő, dobszó, ha
rang és a Kő hull apadó kútba narráció- 
ja  építkezik. A Jajdon gyermekei többes 
szám első személye inkább a későbbi 
Hollóidő-beli elbeszéléstechnikát idézi.

A Bolygó tüzek és a Mesterek balladá
ja  a történelmi idő révén állnak közel 
a Hollóidő világához, sőt Mester Béla 
egyik tanulmányában meggyőzően ér
vel a novellákban többször felbukkanó 
Botár Nagyúr és a Hollóidő-beli Botács 
János közötti szoros kapcsolat mellett.5

A fentiek alapján kijelenthető, hogy 
a Bolygó tüzek című kötet leginkább a 
Kő hull... és a Hollóidő világához va
ló kapcsolódásokra épít -  ez a kapcso
lódás adja a kötet gerincét. Felbukkan 
a könyvben az Agancsbozót férfias vi
lágát megidéző Kísérlet című írás is. 
Értelmezhetjük ezt tudatos válogatási 
szempontként: hogy elsősorban azok a 
novellák jöttek számításba a könyv ösz- 
szeállításakor, amelyek a nagyregények 
határvidékén helyezkednek el valami
lyen tematikus-motivikus szempont
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szerint. Értelmezhetjük természetesen 
annak a tényszerűségnek a lenyomata
ként is, hogy a nagyobb lélegzetű mun
kák szomszédságában keletkező kisebb 
terjedelmű szövegek óhatatlanul is a 
regények mutációi -  tömbök, amelyek 
végül nem épülnek be a regények na
gyobb tömbjeibe.

Fontosnak tűnik kiemelni ugyan
akkor a kötetből a Csillagoltogató há
romkirályok című írást. A megírás dá
tum a 1993. Ez a történet mutatja meg 
legpontosabban azt, hogy milyen lehe
tőségek lennének a Szilágyi-prózában 
arra, hogy a korai pályaszakasz novel
lái, illetve az Üllő, dobszó, harang kül
város-története (a Bolygó tüzek bői tehát 
hiányzó életmű-szegmensek) továbbí
ródjanak valamilyen formában.

A Sorskovács (1964) megjelenése ide
jén Szilágyi István novellái elsősorban 
a szubkulturális kódok felvállalása ré
vén, a nyelvhasználat köznapiságával, a 
magánszféra előtérbe kerülésével jelen
tettek újdonságot a romániai magyar 
prózában/ A Csillagoltogató háromki
rályok cselekménye nagyjából abban az 
időszakban kezdődik, amikor az Üllő, 
dobszó, harangé véget ér, és időben pár
huzamosan zajlik az első két Szilágyi- 
novelláskönyv történéseivel.

A beszédmód itt vallomásos-analiti- 
kus, ebben tehát nem tér el túlzottan 
a kötet Jajdon-történeteitől. A kamasz
perspektívához igazodó értékrend és 
nyelvhasználat is ugyanúgy viszonyla- 
gosít, mint a Kibic vagy a Jajdon gyer
mekei esetében. Az is világos, hogy ezt 
a történetet így m ár csak az etnikai (ro
mán-magyar) vonatkozások illúziótlan 
megjelenítése m iatt sem lehetett vol
na 1989 előtt publikálni Romániában. 
Utólagos perspektívából, e novella utó
lagos perspektívájából tehát jól látszik, 
ahogy a Sors&ouács-korszak fiatal szer-
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zője kénytelen eltekinteni a háború utá
ni zavaros időszak bizonyos aspektu
saitól, említetlenül hagyva azokat. A 
reflexió, amelyet a novella tartalm az, 
természetesen sokkal tágasabb törté
nelmi-nemzedéki problémahalmazt vá
zol fel, mint amelyet egyszerűen az et
nikai dimenzió jelentene: „A jóég tudja, 
hol, mikor fogant meg bennünk, hogy 
az úgynevezett »helyzet« sose annyi, 
amennyi tudható róla, sőt rendszerint 
más, mint amit magáról bevall. Az is 
rémlett, az efféle sejtést nem mindig ta 
nácsos fölfedni, bár azzal igazából nem 
voltunk tisztában, hogy ennek mi len
ne a kockázata. Az különösen izgatott, 
mi az, ami rejtezkedik.” (59.) A novellá
ban úgy bontják meg a rögtönzött „in- 
ternátus” padlóját az ott lakó fiatal srá
cok, mint ahogy a pszichoanalitikus 
kezelés során ereszkedik alá a beszélő 
a tudatalattiba. Itt az 1945 utáni törté
net „tudatalattijában” egy hitelbank a r
chívuma rejtőzködik, megporosodott fő
könyvekkel: „vonalazott, rubrikázott 
lapokon nevek, számok, dátumok: ezek 
talán határidők. És betáblázott százhol
dak; kezesség-vállalás bejegyzések, ki 
tudja, mik. A csontszínű lapokon, bár
hol ütöttük fel a könyvet, ugyanaz a na
gyon szabályos, ráérős lendületű, feke
te tintaírás.” (60.) A kép rendkívül erős 
akkor is, ha nem feltétlenül ez a novel
la legfőbb cselekményszála. A múlt sa
ját, eredeti logikája szerint nem haszno
sítható, sajátos mutációk révén viszont 
mégis hasznosul, az új korszak logiká
jához idomulva: egyéb tüzelőanyag hí
ján ezek a főkönyvek segítik túlélni az 
összezárt társaságot.

Ezt a történetet is hangsúlyosan ke
zelve állíthatjuk tehát, hogy a Bolygó 
tüzek című kötet felvillantja gyakorlati
lag a teljes eddigi Szilágyi-életmű prob
lémahálóját, a nagyregények és a korai 
novellák világát egyaránt alternatív, 
„mutáns” perspektívából mutatva meg. 
Nem ez az egyetlen érdeme természete
sen, még ha nem is törekszik teljesség
re. Még ha nem is törekszik, csak van.
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BAKK ÁGNES

M ágikus füzér
„A pöttyös lányregényeken szocializáló

dott egyének ritkán kapnak kezükbe hábo
rús történetként címkézett könyveket” -  ha 
ajánló szöveget írnék, valószínűleg így foly
tatnám ezt a mondatot: „kivéve, ha az nem 
dél-amerikai író tollából származik”.

A dél-amerikai nagy mesélők legendáit 
nevezhetjük szürreális történeteknek; hol 
mély titokzatosság lengi be e műveket, hol 
pedig a nyers szókimondás rémíti meg az 
olvasót vagy okoz megkönnyebbülést a kö
zönségnek. A úgynevezett háborús regé
nyeik sem a szó szerinti háború borzalma
iról szólnak, hanem sokkal inkább az azt 
kirobbantó mítoszról, annak fülledt ro
mantikájáról -  vagy éppen fülledt erotiká
járól.

Augusto Roa Bastosban a mágikus re
alista stílus egyik ősatyját tisztelhetjük. 
Eddig egyetlen magyarra fordított műve 
nem is cáfolja ezt az állítást. A vérbosszú, 
az őrületbe kergetó' szerelem, leprás hősök 
és orosz, szentségimádó orvosok váltakoz
nak egyazon történet különböző színtere
in -  kerek, egész világot alkotva.

A paraguayi író Embernek fia című re
gényében a legenda mindig újraírja önma
gát, önmaga keretét, amely végül a profán 
mindennapokba hajlítja a mítoszt vagy a 
mitikus szereplőket. És utána nem min
dennapi nyersességével vált ki megdöb
bentő hatást.

A történet nem egységes helyszínen zaj
lik, nem egységes időben és nem is egysé
ges elbeszélői hangon, a cselekmény (hogy 
mégiscsak követhessük az arisztotelészi 
sémát) az utolsó részben válik egységessé, 
holott az elbeszélői hang épp ezen a pon
ton vesz meglepő fordulatot -  egy írástu
datlan apáca képében...

Az elbeszélés előzőleg említett nyerses
sége jelenti egyrészt az erőszak különböző 
formáinak megnyilvánulásait. Másrészt 
a halálbátrak (értsd: a halálfélelmet nem 
ismerő alakok) vakmerő, néhol már-már 
emberi méltóságot sem becsülő tetteit és 
végső haláltusáját takarja. Számos sze
replő csak egy-egy történetfoszlányban 
bukkan fel. Például a gonosz ikrek, akik
kel először a könyv legelején találkozunk, 
a végén megtorló kegyetlenségükkel tűn
nek ki: húguk megerőszakolására a tettes 
keresztre feszítésével válaszolnak. A meg
erőszakolás ebben a környezetben elfogad
ható mozzanattá válik, senkiben sem kelt 
felháborodást. Az áldozat sem akar az ak
tusról tudomást venni. Csak az európai 
gondolkodásmódot tekintve válik a nemi 
erőszak bűntetté, a regényben (és valószí
nűleg a dél-amerikai kultúrában) az ok
okozati lánc egyik szemét alkotja.

A kis paraguayi faluban zajló történé
seket, a lakosok sorsát a történelmi ese
mények és a pletyka (értsd akár legendá
nak) határozzák meg. A titokzatos orosz, 
Aleksei Dubrovsky végzetét a falu lakóinak 
kollektív véleménye titkos módon határoz
za meg (a végzet egyébként ugyanannyi
ra titokzatos marad). Érdekes megfigyel
ni a történetet a talán egyetlen európai 
származású szereplő szemszögéből, hiszen 
ő más értékrenddel és hagyománykészlet

tel érkezett ebbe a közösségbe, és talán ez 
a másság is okozhatta vesztét. Mítosz lett 
belőle, a (néhol jóindulatú) pletykák ára
datának köszönhetően.

A mítosz hihetőségét, szilárd talaját a 
vallásosság erőteljes jelenléte „biztosítja”. 
A segítő hit, amelynek ereje nem a min
dennapi csodákban, hanem inkább termé
szetesnek tűnő jelekben mutatkozik meg: a 
titokzatos orosz (aki történetünkben nem 
főszerepre, hanem csupán epizódszerepre 
van ítélve) egy feldőlt Szent Ignác-szobor- 
ban pénzt talál. Ezt a mesélő későbbi, ti
tokzatos eltűnésével hozza összefüggésbe, 
de a részletek balladai homályba vesz
nek. Titokzatos gyógyítási képessége eme
li őt gringó státuszából szinte szentté, ké
sőbb eretnekké, akit a pénz, pontosabban 
a gazdagság megkísértése megváltoztat -  
magyarázatok nélkül deviánssá formálja 
alakját vagy legalábbis viselkedését. Ezt a 
közösség már nem tudja elfogadni, és hir
telen eltűnése már csak „hab a tortán” ah
hoz, hogy a lakosság szemében eretnekké 
váljon. Utolsó éjszakáján azonban erősza
kot követ el, ha nem is az európai „érte
lemben”, az első, általa meggyógyított és 
őt imádó lányon.

A többi szereplőnek is hasonló sors
keresztet kell hordoznia. Talán csak az 
egyetlen kiválasztottnak nem, akinek a 
sorsa viszont Jézus fiatalkorára emlékez
tet: a legendafüzér talán egyetlen fő(bb) 
szereplője, Cristóbal Jara, Kirito, akinek 
szülei a rabszolgaságból csodával határos 
módon menekültek meg, majd a legenda 
szerint egy vagonban laktak, amely meg
magyarázhatatlan módon eltűnt erede
ti helyéről, úgy, hogy mindeközben e cso
dának egyaránt voltak vélt és valós tanúi 
is. Cristóbal vakmerőén küzd hazája sza
badságáért. A katonák „valamilyen” vak
ságnak köszönhetően nem veszik soha
sem észre, pedig ő a fő célpont. Később őt 
küldik egy halálos misszióba, hogy a néha 
betoppanó mesélőnek, Vera hadnagynak 
és szomjazó csapatának vizet szállítson. 
Utolsó csepp erejével küzd, s e harc köze
pette megtalálja a szerelmet, amelyről -  
ahogy egy romantikus hőshöz illik — nem 
derül ki, hogy beteljesedett-e. Csak a más
nap bekövetkezett halála a biztos pont.

A regény több részre osztható: időnként 
Vera hadnagy naplóját és emlékiratait ol
vashatjuk, másszor a távolságtartó elbe
szélő szemszögéből figyelhetjük a dolgok 
akadozását, de a missziós munkát betöltő 
apáca sűrített stílusban leírt vallomása és 
végül az épp csak egyszer említett orvos
nő „belefirkantása” is a regény hangváltó 
szerkezetét „alapozza”. Mindez egy lehet
séges történést, ok-okozati szálat támaszt 
alá, ahogyan mindegyik szereplő külön- 
külön is. A legendák eredete nem tisztá
zott, forrásuk esetleges, a szájhagyomány 
vagy a napló őrzi. De mindent beleng a 
személyes tapasztalat relativitása, és ta
lán ebben rejtőzik a mágikus realizmus 
„fullasztó” ereje.

Augusto Roa Bastos: Embernek fia. 
Nórán Kiadó, Budapest, 2008.
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A G eneralissim us Siculiában
Különös címmel megáldott történe

ti munka látott nemrég napvilágot az 
1950-es évek székelyföldi valóságáról 
és valótlanságáról. Bartók helyére bizo
nyos Bottoni lépett, az este helyére pe
dig a nagy Sztálin, a napszakokat is erős 
kézzel vezényelő karmester, így született 
meg a bizarr népies csendélet, és a mű, a 
Sztálin a székelyeknél. Ám a szellemes kép 
valójában nem a fiatal kutató találmánya: 
Rainer M. János magyarországi történész 
2005-ben megjelent könyvismertetésé
ből kölcsönözte, a szerző engedélyével, és 
a Generalissimus sem járt soha személye
sen a szorgos székelyek között, nem fogad
ták kenyérrel Székelyudvarhely határá
ban, nem avatta fel saját szobrait és nem 
zarándokolt el a Hargitára sem, hogy éhes 
szemeit a kies Siculia végtelen fenyvesein 
és véges pityókaföldjein legeltesse. A cím 
mégis nagyon találó, hiszen a „marslakó
ként közibénk pottyant” Stefano Bottoni 
annak a Magyar Autonóm Tartománynak 
a történetét dolgozta fel, amelyet a nagy 
Sztálin ajándékozott a székelyeknek, ké
retlenül, és a Román Népköztársaság 
szándékaival teljesen ellentétesen. Úttörő 
munka: ez az el só' olyan könyv, amely ösz- 
szefoglaló igénnyel szól a MÁT-ról, és teszi 
mindezt úgy, hogy szűkebb témáját az öt
venes évek, illetve a magyar-román kap
csolatok történetébe ágyazza. (A törté
nész alapossága bizony nem kevés kitérőt 
és szerkezeti egyenetlenséget is szül, de a 
szöveg ettó'l még működőképes.)

Bottoni e furcsa, előzmény és folytatás 
nélküli tünemény, az 1952 és 1960 között 
létezett „kis Magyarország” bemutatá
sát azzal kezdi, hogy ellenpontként, illet
ve egy hosszú folyamat végállomásaként 
felmutatja a jelenkor román többségű, ro
mán vezetésű Marosvásárhelyét, a tarto
mány egykori fővárosát. Nem egyszerűen 
a téma aktualizálására törekszik, hanem 
arra, hogy már vizsgálódása elején meg
kérdőjelezze az autonómia tartalmát és 
maradandó hatását.

A Magyar Autonóm Tartomány létreho
zásának hátterében nem a kollektív nemze
tiségi jogok elismerése állt, hanem a szov
jet kormányzatnak az a sokáig uralkodó 
elképzelése, hogy a szocializmust minden 
nemzetnek a saját nyelvén kell befogad
nia, a nemzetiségek társadalmi integrá
ciójának keretét pedig a többnemzetiségű 
államon belül egy-egy területi autonómia 
biztosíthatja. Ezt a Szovjetunióban már 
régen megtagadott etnikai elvet erősza
kolta rá aztán Sztálin 1952-ben a román 
államra, a szovjet világbirodalom tagjára. 
A román pártvezetés pedig nemzetállami 
szocializációja folytán kezdettől igyeke
zett a nehezen lenyelt autonómiát teljesen 
kiüresíteni. Jól jelzi ezt, hogy Bukarest el
lenkezése miatt a tartomány egész fenn
állása alatt nem született meg a MAT 
speciális jogait rögzítő statútum, műkö
désének alapja mindvégig az 1952-es új 
alkotmány néhány szűkszavú passzusa 
maradt. A román fél ellenállása nyilván
valóan abban is szerepet játszott, hogy vé
gül az autonómia szűkebb, nagyjából a

történeti Székelyföldnek megfelelő válto
zata valósult meg, és nem a tágabb, amely 
a szimbolikus jelentőségű Kolozsvárt és a 
Mezőséget is magában foglalta volna. A 
tartomány születése ráadásul egybeesett 
a legbefolyásosabb magyar származású 
romániai politikusnak, a Nagy Imrére sok 
tekintetben emlékeztető Luka Lászlónak 
az eltávolításával, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej egyeduralmának kiépítésével, és egy 
igen erőteljes nemzetiségpolitikai váltás
sal. A fordulat jelei voltak a magyar értel
miség elleni perek és támadások, illetve a 
Magyar Népi Szövetség 1953-as megszün
tetése. Nem véletlen, hogy sokak emléke
zetében a MAT születése elválaszthatatla
nul összefonódott Kolozsvár megtörésével 
és fokozatos elrománosításával.

Létrejött tehát egy etnikai ala
pon szervezett tartomány a szocialista 
Romániában, mintegy nyolcvan százalék
nyi magyar lakossággal, amely azonban a 
teljes romániai magyarságnak csak egy- 
harmadát tette ki. A tartományt magyar 
többségű pártvezetés és apparátus irányí
totta, ám ennek káderei nem a nemzetisé
gi jogok tudatos védelmezői voltak, hanem 
hívő kommunisták, akik a Bukarestből 
érkező utasításokat szinte minden esetben 
az ellenállás legkisebb jele nélkül hajtot
ták végre. Általában hasonlóan készséges
nek bizonyultak a tartomány párthű írói 
is, akiknek azt a feladatot szánták, hogy 
Marosvásárhelyt Kolozsvár ellenében az 
erdélyi magyarság kulturális központjává 
emeljék. A tartomány napilapja, a Vörös 
Zászló és irodalmi lapja, az Igaz Szó az er
délyi magyarság más sajtóorgánumaival 
ellentétben mindig éberen követték a párt 
aktuális irányvonalát. (A Földes László- 
ügyről a könyv monografikus jellege mi
att itt éppen csak érintőleg esik szó.) A 
Székely Színház sokkal inkább önálló ma
radt, heroikus és gyakran sikeres küzdel
met folytatott egy fogyasztásra alkalmas 
repertoár kialakításáért.

A központ a tartományt mindvégig 
mostohagyermekként kezelte, kedvezőt
len gazdasági adottságai dacára a korszak 
nagy fejlesztési pénzeiből alig részesült. A 
folyton meghibásodó gyulakutai hőerőmű
vön kívül egyetlen nagyobb ipari létesít
mény sem épült fel. A MÁT tulajdonképpen 
már 1953-ban, Sztálin halálával létalapját 
vesztette, a magyarországi változások, az 
anyaországgal való kapcsolatok átmene
ti élénkülése, majd az 1956-os forradalom 
élénk székelyföldi visszhangja pedig azt a 
meggyőződést érlelte meg a román párt
vezetésben, hogy az erdélyi magyarság 
integrációjának „szelíd” sztálini útja ku
darcot vallott. Miközben a román kommu
nisták fokozatosan eltávolodtak a szovjet 
világbirodalomtól (1958-ban a szovjet csa
patok kivonását is elérték), és megkezd
ték hagyományos román paradigmákon 
nyugvó nemzeti kommunizmusuk kiépí
tését, a Magyar Autonóm Tartománynak 
bealkonyult. Nemcsak a magyarellenes 
és antiszemita hátterű politikai perek je
lezték ezt, hanem az elképesztő roham is, 
amellyel a Szekuritáté behatolt a koráb

ban idegen terepre, sikeresen bomlasztva 
szét az erdélyi magyar társadalom háló
zatait. A tartomány formai felszámolását 
cinikus módon a helyi magyar pártveze
tőkkel hajtatták végre, hogy aztán őket 
is szélnek eresszék, és román káderekkel 
cseréljék le. (Érdemes megjegyezni, hogy 
az utolsó felvonás levezénylésében egy bi
zonyos Nicolae Ceausescu is oroszlánrészt 
vállalt.)

Stefano Bottoni a legnehezebb feladatot 
talán akkor vállalja, amikor meg akarja 
vonni a tartomány fennállásának magyar/ 
székely szempontú mérlegét. Az egyik ser
penyőben a népesség számbeli gyarapodá
sa, széles körű gyakorlati nyelvhasználat, 
számos kulturális intézmény és szervezet 
megalapítása, háborítatlan magyar nyel
vű iskolahálózat és bizonyos biztonság- 
érzet (az érzelmi tényező). A másikban 
az egyéni szabadságjogok megnyirbálá
sa, a kollektivizálás, a népesség erősza
kos integrációja a politikai rendszerbe, és 
a MAT-on kívüli erdélyi magyarság jog
fosztása. A szerző végkövetkeztetése ta
lán nem olyan negatív, mint ahogy azt a 
bemutatott események és források alapján 
várnánk. Szerinte a hajdanvolt autonómia 
nem tekinthető egyszerűen kirakatnak, 
avagy a klasszikus értelemben vett gettó
nak, hanem sokkal inkább illik rá az üveg
ház kifejezés. Mégpedig egy olyan kultu
rális és nyelvi üvegházat fest le, amelynek 
lakói, a sápadt székely paradicsomok egy 
darabig a gazda kifejezett rosszindulata, 
a gyér napsütés és a kevés öntözés ellené
re is nyugodtan érhettek, amíg... Biztosan 
sokan vannak, akik vitatkoznának ezzel 
az egész művön végigvonuló metaforával. 
A Stefano Bottoni nevezetes tanulmánya 
nyomán 2005-ben elindult vita mutatta 
meg azt a legmarkánsabban, hogy az ese
mények élő tanúi gyakran mennyire más
ként emlékeznek vissza a történtekre, és 
olykor milyen élesen utasítják el egy írott 
forrásokon alapuló új, a kanonizálttól el
térő értelmezés létjogosultságát. Nekünk 
mindenesetre az a benyomásunk, hogy a 
történész által felépített narratíva ezúttal 
is megfontolásra érdemes következtetése
ket hordoz.

Végül egy szerény figyelmeztetés a gya
nútlan olvasónak: Stefano Bottoni köny
ve érdekfeszítő és aktuális témája ellenére 
nem könnyű esti olvasmány, hanem masz- 
szív forrásbázison nyugvó, helyenként ki
fejezetten nehezen követhető tudományos 
szakmunka, és bár a ravasz szerkesztők 
elhelyeztek benne egy-két vidám fényké
pet rajoni futóversenyekről, ez csak meg
tévesztés, táblázatokból jóval több van. 
Természetesen lehetséges, hogy ez a jóin
dulatú figyelmeztetés sem használ majd, 
és a népszerű mű a székely könyvespolcok 
kötelező darabjává válik. Fel kell azon
ban hívnunk arra a figyelmet, hogy mind 
Orbán Balázs monumentális munkája, 
mind a Székely felkelés sokkal alkalma
sabb kicsengetési fényképek megtámasz
tására, mint a marslakó Bottoni kis for
mátumú nagymonográfiája.

Stefano Bottoni: Sztálin a székelyek
nél. A Magyar Autonóm Tartomány 
története (1952-1960). Pro-Print 
Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.
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Hány neve van az írásnak? Nem egy, az biztos. Mint 
ahogy nem egy a példa az írói műhelyekben végbeme
nő olyan átesésekre sem, amikor a betűvetés, a szüle
tőben lévő' mű egyszer csak nemet, formát vált az író 
keze alatt. Az írás: készültség és vizsga, s az is valami
fajta próbatétel, ahogy egyik műfaj a másikra dobja a 
szerzőt. Ehhez képest milyen szerény precedens, hogy 
például Az öreg halász és a tengert Hemingway erede
tileg egy trilógia epilógusának szánta. S ehhez képest 
hol vagyunk azoktól a kalandoktól, amelyek az iro
dalmat kísérő irodalom klasszifikáló (s véletlenül sem 
spekulatív) jellegéből fakadnak; persze, hiszen minden 
mű voltaképp egyszerre ura és zsákmánya az időnek; 
azaz újra és újra felfedezhető s felfedezendő. A halha
tatlan szerzemények egyik jelentős tulajdonsága pedig 
épp az, hogy sorsterük végtelen (de legalábbis nem va
lami szűkös) sorstér, érvényük korokra szétterülő ér
vény.

Hány neve van az írásnak, s hány neve van az író
nak? Mondjuk, húsz évvel ezelőtt eszébe jutott-e vala
kinek, hogy Sánta Ferencet későmodern írónak nevez
ze? És tessék -  ha igaza van Vasy Gézának - , Sánta 
művészete, pontosabban „hatvanas évekbeli munkás
sága (...) sokrétűen példázhatja a későmodernség és a 
fogalmilag és tendenciaszerűen akkor még gyakorlati
lag egyáltalán nem létező posztmodern olykor egészen 
közvetlennek mutatkozó kapcsolódásait”. Az a mérnö
ki pattern (hét érven nyugvó biztosság), amellyel Vasy 
Géza a későmodern és az utómodern „közvetlennek 
mutatkozó” kapcsolódásaira itt, a Sánta Ferencről szó
ló fejezetben rávilágít, egyszeri mutatvány. De könyve, 
a Késő-modern prózaírók gazdag példatár arra nézve, 
hogy talán a kritikai elemzés a legesendőbb írásfor
ma: bármikor kész elveszteni önmagát, hogy megnyer
je a művet. Ha hihetünk a romantikusoknak, azt kell 
hinnünk, hogy az irodalmon (nem számítva az irodal
mi becsvágytól mentes olvasót) két tábor osztozik: az 
alkotók és a kritikusok. S míg az egyik fél ésszel és 
képzelőerővel, a másik csupán észérvekkel fölszerel
kezve részesedik ebből a világból. „Azt hiszem -  mond
ja Paulhan a saját céhtársai védelmére - , egyet-mást 
mondhatunk ez ellen”. [...]

Németh László és Cseres Tibor, Oláh János és 
Balázs József, avagy Sarkadi Imre és Körmendi Lajos, 
Kertész Imre és Szabó István éppenséggel hűségüknek 
köszönhetően kerülnek egy tető alá. Abban a hűségben 
azonosak Ők, amely az olyannyira tág (vagy ha úgy 
tetszik: ingatag) határú realizmuson belül igyekszik 
fenntartani egy bizonyos prózaforma iránti bizalom 
és lázadás egyensúlyát. Eszükbe sem jut a Flaubert- 
, Tolsztoj-féle poétikai, etikai hagyomány merő taga
dása, s eszükben sincs, hogy e hagyományt ne a saját 
tapasztalataikkal, újításaikkal áthangoltan értelmez
zék. Vasy tehát elsősorban nem azért keresi fel, ve
szi szemügyre íróit, hogy elmondja róluk: emez alkotói 
háztartást, amaz alkotói univerzumot igazgat; hanem 
a befejezetlen s talán befejezhetetlen nagy mű, a teg
napi, mai modernség (kinél megfogyó, kinél megújuló) 
kondícióit kívánja mérlegelni. S miközben végigtekint 
egy nem akármilyen mezőnyön; s tisztel, tisztáz, hir
det vagy éppen vitára ingerel, mindennemű jegyein túl 
egy igencsak ajánlatos gesztussal él: írókért, irodalo
mért kardoskodik, s képes meggyőzni, hogy még min
dig érdekes és érdemes olvasónak lenni. [...]

KELEMEN LAJOS: Olvasónak lenni, Vasy 
Géza: Későmodern prózaírók. Kortárs, 2009. 9. 
szám.
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MIÉRT HALLGATUNK -  ZENÉT?

m eg  -  ÍGÉRT zen e
Világjáró zongoraművész 

hangversenyén történt: az áhí- 
tatosan várakozó hallgatóság 
legnagyobb meglepetésére a 
művész először néhány futamot 
„pengetett” végig hangszerén, 
majd egy kis rögtönzéssel még 
meg is tetézte a hangverseny
előzetesét, aztán minden át
menet nélkül belemerült az el
ső zongoraszonáta pompázatos 
világába. Tűnődtem: miért te t
te? Bemelegített? Kapcsolatot 
akart teremteni a zongorával 
vagy éppen a hallgatósággal? 
Feszültségét akarta levezetni? 
Megigézni akart csodaszép bil- 
lentésével? Bevallom: ma sem 
tudom, miért volt ez a nála is 
szokatlan bekezdés. Bár egyál
talán nem szokatlan valamit 
előre megpendíteni: egy szép 
hangzást, egy szép dallamidé
zetet, egy sokat ígérő zenei gon
dolatot, ötletet. A szimfonikus 
művek elején gyakran felhang
zik egy nem túl hosszú, lassú 
bevezetőzene. Célja behangol
ni a közönséget, elcsendesíte
ni, felkészíteni a zene befoga
dására, atmoszférát teremteni 
a felhangzó zenedrámához (egy 
szimfónia is drámai kibonta
kozás színtere), különösen egy 
hosszú, több felvonásos operá
hoz. A nyitányok, előjátékok 
sokat bemutatnak a felhang
zó későbbi zenei momentu
mokból, mintegy figyelmeztet
nek arra, hogy mi is következik 
majd. Néha önálló, a teljes ope
ra eszmei magvát hordozó elő
játék (Wagner: Lohengrin) áll
hat a drámai cselekmény előtt, 
mint teljesen önálló, autonóm 
mű. Ez már ígéretet rejt magá
ban, sugallja a dráma kibonta
koztatásának leendő koncent
rikus köreit.

A barokk zenében minden 
azonnal a lényeggel indul, elő
készítés, figyelmeztetés, ígé
ret szándéka nélkül. A praelu- 
diumők is önálló darabok, nem 
a rákövetkező fugák ígéretes 
élőzenéi. A barokk kor előtt és 
utána sem (aránylag hosszú 
ideig) jelenik meg a művet elő
re BEÍGÉRŐ zene gondolata. 
Ez inkább a romantika szülöt
te és természetesen a 20. szá
zad nagykorúsítása.

Fűt, fát ígért a 20. század, 
a zenében is! Kevés teljesedett 
be belőle. A zene megváltá
sát ígérte elsősorban. ígéretes 
konstruktív, zene alkotására 
alkalmas, sőt ösztönző techni
kákat tálált ki és fejlesztett a 
tökéletesség addig nem sejtett 
fokára (segített az informatika

széleskörű elterjedése is). Az új 
zenei szépségideál megterem
tését is beígérte ez a század. 
Minden elképzelhető újítást is 
megígért és nagyrészben meg 
is valósított. És ennek ellené
re mégsem érezzük magunkat 
elégedettnek, mintha becsap
tak volna minket. Az ígéretek 
nagyrésze szikraként pattant 
el a nagy folyamatban. Ilyen 
szikrák azok a hangzatos cí
mek, amelyek oly nagyon meg
lepték a zenerajongókat.

Kezdetben kitűnően hang
zott a Gruppen, a Kontakte, a 
Pithoprakta és a többi hason
ló. Sokat ígérő címek voltak, 
sok írott és szóbeli megfejtés
sel és aztán jött a zene és az 
ígéret szertefoszlott. Mit is 
hallottunk a megadott cím va
rázsköpenyébe bújtatott zene
folyamból? -  tettük fel mind 
gyakrabban a kérdést ma
gunknak és az alkotónak is. 
Mára már sokat szelídültek 
ezek a „sokatmondó” címek, 
azt közlik velünk, amit a fel
hangzó zene is sugalmaz. A 
modern zenében kedvelt volt 
a másik irányzat is, amikor a 
cím nem akar semmit sem je
lezni, még kevésbé ígérgetni. 
Ebben a viszonylatban a régi 
zene sem maradt érintetlen, 
a szonáták, concertók, szimfó
niák cím-világában hiába ke
resnénk közvetlen utalást a 
felhangzó művek tartalm ára 
vonatkoztatva. Ezek is végte
lenül semleges megjelölések, 
nem ígérnek szinte semmit, 
viszont csodadolgokat adnak 
hallgatóságuknak. A 20. szá
zad zenéjéből néha éppen ezek 
a csodadolgok hiányzottak.

Kell-e egy felhangzó zene
darabhoz ígéretet hordozó elő
zetes muzsika? Ezt minden al
kotó egyénileg dönti el. De van 
a modern zeneszerzőnek egy 
igen érdekes, mondhatni fur
csa gesztusa is. A mű élére 
rendszerint egy pazar hang
zásötletet állít. Sokat ígé
rő, ihletett zene szól hozzánk. 
Sokat is várunk a folytatástól, 
de éppen ez a lényeg marad el. 
Ezen néha úgy segít a szerző, 
hogy egy új ötletet is megcsil
lant, de rendszeresen ezután 
sem jön a várva várt folytatás. 
Ez rendkívül megzavarja a ze
ne hallgatását, még inkább a 
zene befogadását. Jó, hogy az 
ÖTLETDARABOK, hiszen így 
lehet őket nevezni, mára már 
valahogyan kihaltak.

TERÉNYIEDE
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Novemberi évfordulók
I -  80 éve született Vasile Nicolescu román költő
2 -  140 éve született Ignotus Hugó író
3 -  1970 éve született M. Annaeus Lucanus római költő
4 — 100 éve született Ciro Alegria perui író
5 -  340 éve halt meg Johannes Cocceius holland filozófus

190 éve született Mihai Cuciureanu román költő 
110 éve halt meg Péterfy Jenő kritikus 

6 -3 0  éve halt meg Bethlen Béla erdélyi naplóíró
620 éve született Ahmed Ibn Arabsáh arab történész

7 — 140 éve született Theodor Balasel román folklorista
110 éve született Jichák Lamdan héber költő'

8 — 60 éve halt meg Bogáts Dénes erdélyi nyelvész
335 éve halt meg John Milton angol költő

9 -  100 éve halt meg Gyulai Pál kritikus
1050 éve halt meg Konsztantinosz Porphürogenetosz 
görög történész
250 éve született Friedrich Schiller német költő

I I -  80 éve született Hans Magnus Enzensberger német költő 
150 éve született Alfredo Testoni olasz író

12 -  140 éve halt meg Gheorghe Asachi román költő
240 éve született Amelia Opie angol írónő

13 -  135 éve született Constantin Sandu-Aldea román író
320 éve halt meg Philipp von Zesen német író

14 -  170 éve született Júlio Dinis portugál író
230 éve született Adam Gottlob Oehlenschläger dán költő

15 -  430 éve halt meg Dávid Ferenc erdélyi hitújító
16 -  120 éve született Bernhard Capesius

erdélyi német irodalomtörténész

17 — 100 éve halt meg Grigore Tocilescu román folklorista
385 éve halt meg Jakob Böhme német filozófus

18 -  185 éve született Gion Antoni Huonder svájci költő
19 -  560 éve halt meg Giusto de’Conti olasz költő

90 éve halt meg Alexandru Vlahufá román költő
20 -  70 éve született Bányai János délvidéki magyar író

140 éve született Nerva Hodos román filológus
21 -  285 éve halt meg Csikamacu Monzaemon japán író
22 -  190 éve halt meg Baróti Szabó Dávid költő

140 éve született André Gide francia író 
80 éve született Görgey Gábor író

23 — 35 éve halt meg Lengyel Menyhért drámaíró
24 — 160 éve született Frances Eliza Burnett amerikai írónő

110 éve született Ven Ji-to kínai költő
25 -  20 éve halt meg Bözödi György erdélyi író
26 -  100 éve született Levada ukrán író

80 éve született Ion Vlad román kritikus
27 -  85 éve született Nina Cassian román költőnő

60 éve halt meg Aage Madelung dán író
28 — 135 éve született Jean Bart román író

160 éve született Gozsdu Elek író
150 éve halt meg Washington Irving amerikai író
90 éve született Cornel Regman román kritikus

29 -  170 éve született Ludwig Anzengruber osztrák író
440 éve halt meg António Ferreira portugál költő 
50 éve halt meg Hans Henny Jahnn német író

30 -  90 éve született András László író
90 éve született Berkesi András író
100 éve született Darvas Szilárd költő
800 éve halt meg Ibn Mammáti arab történész

Renard gondolata
VÍZSZINTES
1. Jules Renard (1864-1910) gondo

latának kezdete. 13. Hosszú kard. 14. 
Történelmi „köznév”. 15. Alkalmazás, 
röviden. 16. ... Delon; francia filmszí
nész. 17. Féltve őriz. 18. Olimpiai csúcs
szerv. 20. Építőanyag. 21. ... Xerox; vi
lágmárka. 22. Érzőrost. 24. A fény 
kvantuma. 26. Vonatkozó névmás. 27. 
Időmérő „számos” része. 29. Idősebb fi
vér. 30. Kacsaúsztató. 31. Lassanként 
magához tér. 33. Úthossz. 34. Ésszerű.
36. Tagadószó. 38. Szintén ne. 40. Láz. 
42. Vörös, angolul. 44. Zergefej! 46. Noé 
egyik fia. 48. Közép-amerikai állam
ban lakik. 51. Ágnes és Ágota becene
ve. 53. Abroszt az asztalra simító. 55. 
A szélein zöld! 57. Fejtartó! 59. Ruhát 
fehérítő. 60. Lamartine költeménye. 
61. Kárpitosmunkához használt ros
tos tömítőanyag. 63. Pest megyei város 
polgára. 64. Franz Kafka műve. 65. 
A fordítottja is igekötő. 66. Gléda. 68. 
Errefele! 69. Menekülve iszkoló. 70. A 
Maros „testvére”. 72. Gyalogos katona. 
74. Dicsekedik. 75. Renard gondolatá
nak befejezése.

FÜGGŐLEGES
1. Feltett szándék. 2. Kályhát tisz

tít. 3. Zsanett beceneve. 4. Egyfajta 
tájszólásban beszél. 5. Hátul megvil
lan! 6. Belső hiba! 7. Láda jelzője lehet.
8. Az asztácium vegyjele. 9. ... Club; 
nemzetközi írószövetség. 10. ... Palme; 
svéd politikus volt. 11. Zanzafej! 12. 
Teremtés, kreálás. 17. Arra a hely
re rejt. 19. Sportszán. 22. Szigetlakó 
nép. 23. Gyom, dudva. 25. Szájat nagy
ra nyit. 27. Twist ... (Charles Dickens).
28. Elektronikus kód. 31. Lángolás. 
32. Valahogyan szerző. 35. Színpadi 
sóhaj. 37. Nyáron sok pillangó van 
itt. 39. Sajnálkozó részvét. 41. Pest 
megyei község. 43. Ellentétes kötő
szó. 45. Meghatározott irányba. 47. 
Bejglitöltelék. 48. A szobába megy. 49. 
Liza beceneve. 50. Nincs megfűszerez
ve. 52. A jód és az argon vegyjele. 54. 
A titán és a vanádium vegyjele. 56. 
Komárom-Esztergom megyei városban 
lakik. 58. Apró. 60. Winnetou népe. 62. 
Japán város. 64. Gyakori női név. 67. 
Tanács, németül. 69. Olasz, spanyol és 
vatikáni gépkocsijelzés. 71. Az egyik 
szögfüggvény rövidítése. 73. Betű, ki
ejtve. 74. Hektoliter, röviden.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 19.
számában közölt 
Bacon gondolata 
című rejtvény meg
fejtése: A cselekvés
ben bolondokkal.
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