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Nitzkydorf
Megint a Kárpát-medence érckakasait csapkodták 

az irodalmi Nobel-díj kiosztása környékén rendsze
resen meginduló szelek, m ert egy bánsági sváb író
nő' nyerte el a legrangosabb irodalmi k itüntetést, ami 
nem volt teljesen váratlan; ám, sokan csalódtak is
mét, hiszen a világirodalomban elismertebb, népsze
rűbb szerzők helyett éppen H erta Müller kapta meg 
a díjat, ki tudja, m iért -  mondták sokan. Mások örül
tek, m int Temesváron, ahol több százan vonultak ki 
az u tcára a díjazott megnevezése napján, annak  es
téjén, hogy ünnepeljék a szerzőt. Azt a szerzőt, aki 
1987-ben távozott az országból és jelenleg Berlinben 
él, egészen távol azoktól a helyektől, ahol hajdan az 
ősök mocsárláztól kínozva is egyre növelték a művel
hető földterületet. Telepesek voltak, de új anyaföldet 
terem tettek  m aguknak, azon a soknemzetiségű te rü 
leten, am it m agyarul B ánságnak nevezünk. Amit el
hagytak  oly sokan, a legtöbben mégis azután, hogy 
az éppen Temesvárról elindult decemberi forrada
lom, legalább, néhány derűs nap, esetleg hét erejéig, 
de győzedelmesekedett. Húsz év telt el a forradalom 
óta, és Lenauheim mellé egy újabb bánsági település, 
Nitzkydorf neve is felkerült a német irodalom térké
peire. Az a falu, ahol 1977-ben még több m int 1100 né
m etajkú ember élt, 2002-ben pedig m ár csak 19.

A házak, a jellegzetes sváb házak, udvarok egy
két emeberöltő erejéig még minden bizonnyal őrzik 
az emberek nyomát, akik itt lak tak  valaha, azt h it
tük  itt lesznek mindig is, aztán  hirtelen  távoztak és 
csak a hiányuk nyomát lehet kitapogatni, ha leszál- 
lunk egy hajdan svábok lak ta  falu monarchiás időket 
idéző vasútállom ásán, és elindulunk a nyomukban el- 
burjánzó idegenség jellegzetesen közép-európai futó- 
növényei között.

A m agára hagyott szülőföld, a bánsági svábok szü
lőföldje a m aga módján ünnepelt a tem esvári utcá
kon, hiszen hiába is hódítja vissza az idő mocsara a 
k iszáríto tt földeket, hiába is költöznek mások a szü
lői házba, a tény, hogy itt voltak, korántsem  idegen
ként, de tettrekész, komoly, derűs szomszédokként, 
most m ár bárkihez eljutó információ lesz, széles e vi
lágon. Ünnepeltek, akik itt m aradtak, hiszen a szó 22 
év után , e díj á ltal is bizonyítottan, mégiscsak győzött 
a pusztulás felett.

O L V A S Ó I N K

F I G Y E L M É B E !

A p o sta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 3012. 
F olyóiratunkra a szerk esztőségb en  is  elő  leh et fizetn i 10 és 14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l kézb esítjü k  a HELIKONT.
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B eszélgetés az irodalm i Nobel-díjas 
H erta M üllerrel

„A téma választ engem”
-  Azt nyilatkozta valahol, hogy az 

életében kitüntetett szerepe van az 
írásnak. Pontosítaná ezt a kijelenté
sét?

-  Igen, ez volt az egyetlen lehetősé
gem, hogy saját m agam  m aradjak, az 
lehessek, akinek gondolom magam. 
Főleg akkor nőtt meg ha talm asan  a 
jelentősége, am ikor k irú g tak  az á llá
somból, és elkezdődött az a k ihallga
tásokból és követésekből álló szeka
tú ra , am it a rom án titkosszolgálat, a 
Securita te  folytatott ellenem. Az írás 
m entsvár is le tt tehát, védelem egy 
kiszolgáltatott és rettenetesen  sze
gény országban, egy olyan ország
ban, ahol m induntalan  felm erült a 
kérdés: mi keresnivalóm van ezen a 
világon?

-  1987-ben vándorolt ki 
Németországba. Annak ellenére, hogy 
több mint húsz éve Nyugaton él, írá
sainak a jelentős része még mindig az 
egykori hazájában, a diktatúra idejé
ben játszódik. Mi ennek az oka?

-  M ert azt gondolom, az iroda
lom nak m indig a nehezebb ellenál
lás irányába kell orientálódnia. Több 
m int harm inc évig éltem abban a 
rendszerben. A tém át nem én válasz
to ttam , az választott engem. És még 
m indig nem enged, arról kell írjak, 
am i foglalkoztat. És mindehhez hoz

zátartozik, hogy a d ik ta tú rák  korá
nak  sajnos korántsincs még vége.

-  Amikor írni kezdett, kiknek szól
tak a szövegei, és kikhez szólnak 
most?

-  Kizárólag m agam nak írtam  és 
írok. Az érdekelt és érdekel ma is, mi
ként lehet ezen a módon, az írás for
májában a dolgokhoz közelebb kerül
ni, többet és m ást m egérteni belőlük. 
Például ahhoz közelebb férkőzni, hogy 
mi történik  egy emberrel, aki egy egé
szen kicsi faluban nő fel, majd elkerül 
a nagyvárosba, és ehhez még ráadá
sul kisebbségi is. Mi történ ik  vele, ha  
ez a zárt közösség, a falusi-kisebbségi, 
ezen lépése m iatt kitagadja, ugyanak
kor az országnak, ahol él, szárm azási 
és gondolkodási okokból, m ásodrangú 
állampolgára. Az első könyvem nyo
m án az az archaikus kisközösség úgy 
érezte, elárultam  és kibeszéltem őket, 
m ást v á rtak  tőlem, a m ásodrangú ál
lampolgárságom pedig politikai okok
ból alakult ki. A ztán Németországba 
jöttem, ahol szintén nem honosodhat
tam  teljesen, valam ennyire mindig 
rom ánnak tek in tettek  itt, ha  nem is 
olyan módon, m int Rom ániában né
metnek.

-  Fontosnak tartja, hogy valami
képp az örök kívülálló helyzete hatá
rozza meg az életét?

Herta Müller
A rom ániai születésű német írónő a 2009-es év irodalmi Nobel-díjasa. 

Az indoklás szerint a svéd Nobel-bizottság az 56 éves M üllernek azt a 
koncentrált költőiségét és őszinte prózáját díjazta, amellyel a nincstele
nek világát ábrázolta. H erta Müller 1953-ban született Romániában, egy 
bánsági sváb faluban, Nitzkydorfban (Nickifalva). Az írónő Temesváron 
végezte el az egyetemet, majd más rom ániai német írókkal megalapítot
ta  az Aktionsgruppe Banat nevű szervezetet, amely azonnal szálka lett 
a Ceau§escu-diktatúra szemében. Müller egy ideig fordítóként dolgo
zott, de mivel nem működött együtt a rom án titkosszolgálattal, elbocsá
to tták . Első két kötete Romániában csak cenzúrázott verzióban lá thato tt 
napvilágot. A d ik ta tú ra  zaklatásai elől 1987 elején férjével, a regényíró 
Richard W agnerrel együtt disszidált Nyugat-Beriinbe. A kortárs német 
irodalom legjelentősebb alkotói között ta rtják  számon. Az elmúlt két évti
zedben több m int húsz kötetet publikált, m unkásságáért számos irodalmi 
elismerésben részesült. Több m int húsz nyelvre lefordított m unkái révén 
a kilencvenes évek elejétől fontos szerzőnek szám ít a nemzetközi irodal
mi körökben is. Legújabb, idén napvilágot látott, Atemschaukel című re
gényét a német könyvszakma idei díjára jelölték. A kötet egy szovjet m un
katáborba került bánsági sváb fiú történetét dolgozza fel. A 10 millió svéd 
korona (1,4 millió dollár) pénzdíjjal járó  kitüntetést, amelyet Alfred Nobel 
svéd iparm ágnás alapított, 1901 óta ítélik oda minden évben.

-  Kívánni ezt a szituációt, ezt a meg
határozottságot természetesen nem le
het, elfogadni legfeljebb. Ráadásul 
gyakran fájdalmas is ez a perspektí
va, ez az igazán sehova nem tartozás. 
De megvan a kötődés nélküliségnek, 
az elkötelezetlenségnek a pozitív ol
dala is, ami a függetlenség lehetősé
gével kecsegtet.

-  Mennyire várja el az irodalomtól 
az őszinteséget?

-  Saját m agunknak  kell őszintének 
lennünk m agunkkal, és abból követ
kezően az írás  is az lesz.

-  Az legutóbbi (Die Atemschaukel 
című) regényével, amely a második vi
lágháború után játszódik, nem vívott 
ki magának osztatlan népszerűséget.

-  Az 1945 u tán i deportálások mel
le tt nem szabad szó nélkül elmen
ni. A ném etek kollektív megbélyeg
zés elszenvedői lettek Rom ániában, 
miközben a többségi nem zet igyeke
zett csöndben megfeledkezni arról, 
hogy az Antonescu-korm ány kim on
dottan  fasiszta vezetés volt, amely a 
náci Németország m ellett harcolt a 
Szovjetunió ellen, annyi különbség
gel, hogy időben válto ttak , amikor, 
úgymond, k iugro ttak  a tengelyhatal
mi szövetségből. A kollektív bűnösség 
kategóriáját teh á t egészében igazság
ta lan n ak  tartom . A kitelepítettek 
polgári lakosok voltak, ak ik  nem vet
tek részt a háborúban. Ezekre az in
tézkedésekre m ár 1945 januárjában , 
még a háború vége előtt sor került. 
Az apám  az SS-ben szolgált, még 
vissza sem jö tt a harcokból, am ikor
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m ár tizenéves kam aszokat v ittek  el, 
civileket, ak ik  személyesen sem m i
féle háborús bűnt nem követtek el. 
Rom ániában voltaképp a két, nagy
lélekszám ú kisebbséggel, a szásszal 
és a m ag y arra l já r a t ta k  kanosszát 
olyan bűnökért, am elyekért nem 
voltak felelősek. Édesanyám at szin
tén  deportálták  öt évre, teh á t szemé
lyes érintettségem  is van a dologban, 
ezért m egpróbáltam  összefüggése
iben, íróilag feltárni azt a világot. 
Term észetesen tudnunk  kell, hogy a 
náci rém tettek  nélkül nem jö ttek  vol
na létre ezek az intézkedések. Ezt 
m indig hozzá kell gondoljuk a tö rté 
nelem ezen szakaszához.

-  A Romániában lefordított könyvei
nek milyen a fogadtatásuk?

-  Á ltalában jó, de azt nem mond
hatnám , hogy lelkesednek értem . 
Viszonylag ritk án  h ívnak meg, am i
nek nyilván az is az oka, hogy a ro
m án társadalom ról elég sokat és 
k ritik u san  írtam , a m ostaniról is, 
amelyről azt gondolom, hogy egyálta
lán  nem m eríti ki a demokrácia k r i
térium ait. A korrupció uralja az or
szágot, am i mögött túlnyom órészt az 
egykori Securitate emberei állnak, 
ak ik  felosztották a pozíciókat egymás 
között. Ezt persze nem szívesen hall
ják  Romániában.

-  Az anyanyelve német, de az élettör
ténetéből adódóan nem lehetett mentes 
a román nyelvi befolyástól sem.

-  így van. Elég későn, tizenöt 
éves korom ban tan u ltam  meg rom á
nul, am ikor felm entem  a városba. 
Szeretem  ezt a nyelvet, érzéki és po- 
étikus. N agyszerű a m etaforikája, 
a fordulatai, a csillogása, a p lasz ti
kussága. M indig élvezem, hogy nem 
csak ném et nyelvi p illan tássa l néz
hetek  a v ilágra , hanem  egy m ásik 
nyelvével is.

-  A Nobel-díj nyomán a népszerű
sége szinte percről percre emelkedik. 
Hogyan éli meg ezt a sikert?

-  Mit m ondhatnék? Nem lettem  
m ás ember. Boldog vagyok, de a föl
dön m aradok. Csak azt nem tudom, 
mivel szolgáltam meg ezt az örömöt? 
Néha ezt gondolom: nem lehet, hogy a 
sors téved egy kicsit?

Az interjú eredetileg a www.li- 
tera.hu portálon jelent meg, és a 
Nobel-díj Bizottság honlapján 
hallható beszélgetés magyar vál
tozata.

JÁNOSSY LAJOS ford ítása

H ER TA  M Ü L L E R

A gödör
A háborús emlékmű körül rózsa 

nyílik. Elburjánzott, m int valam i bo
zót, és elfojtotta a füvet. Virágai kicsi, 
fehér papírtekercsek. Zizegnek a v ir
radatban. H am arosan felkel a nap.

Amikor reggelent Windisch a k i
halt utcán a malomba ta r t, számlál- 
gatja a napokat. Az éveket a háborús 
emlékmű előtt. A napokat ott hátul, 
az első nyárfánál, ahol biciklijével 
mindig ugyanabba a gödörbe hajt be
le. És este, amikor bezárja a malmot, 
megszámolja az éveket, és még egy
szer a napokat.

M ár messziről lá tszanak  a kis fe
hér rózsák, a háborús emlékmű és a 
nyárfa. És amikor köd van, Windisch 
hirtelen szembetalálja m agát a ró
zsák és a kövek fehérjével. Átmegy 
a ködön. Nedves az arca, és meg sem 
áll a malomig. A rózsabokor tövise 
kétszer kopaszodott le, és kétszer lett 
rozsdás körülötte a fű. Kétszer kopa
szodott vékonyra a nyárfa. Kétszer 
volt havas az út.

Windisch a második évet számol
ja  a háborús emlékmű előtt, és a ké t
százhuszonegyedik napot a nyárfa 
melletti gödörben.

Minden nap, amikor biciklijével ke
resztülrázkódik a gödrön, a rra  gon
dol: „Itt a vég.” Mióta ki ak ar vándo
rolni, a faluban mindenhol a véget 
látja. És hogy azoknak, akik m arad
nak, megállt az idő.

A kétszázhuszonegyedik napon, 
m iután átrázkódik a gödrön, leszáll. 
Biciklijét a nyárfának tám asztja. 
Han-gosan lépked. A tem plom kert
ben gerlicék csapdosnak. Szürkék, 
m int a fény. Csak a zaj m iatt nem 
ugyanolyanok.

Windisch keresztet vet. Az ajtóki
lincs nedves. Hozzátapad Windisch 
kezéhez. A templom ajtaja zárva. A 
falak mögött Szent A ntal őrködik. 
Kezében egy szál fehér liliom és egy 
barna könyv. Egy becsukott barna 
könyv.

Windisch fázik. Végignéz az u t
cán. Ott, a falu végén egy em bert lát. 
Olyan, m intha fekete cérnaszál já rn a  
a növények között. A csapkodó fű fel
emeli a földről.

A varangy
A malom néma. Néma a fal, és 

néma a tető. A malomkerekek is. 
Windisch kezét a villanykapcsolóra 
tette, és kialudt a fény. Éjszaka lett a 
kerekek között. A sötét levegő elnyel-
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te  a lisztport, a legyeket és a zsáko
kat.

Az éjjeliőr a malom előtt ül. Alszik 
a pádon. E ltátja a száját. A pad a la tt 
a kutyája szeme világít.

Windisch térdével taszigál egy 
zsákot, és közben ráncigálja. A fal
nak  tám asztja. A kutya ásítva ránéz. 
Egy-egy harapás minden fehéren vil
logó foga.

A kulcs elfordul a zárban. A ma
lom-ajtó lakatja  k a ttan  Windisch ke
zében. Windisch számol. A halántéka 
lüktetését számolja, és a rra  gondol: 
„A fejem olyan, m int egy óramű.” 
Zsebre teszi a kulcsot. A kutya ugat. 
„Egyszer felhúzom, és elpattan  a ru 
gója”, kiáltja Windisch.

Az éjjeliőr kalapját a fejébe nyomja. 
Kinyitja a szemét és ásít.

Windisch a tavacskához lép. A 
partján  szalm akazal. A kazal sötét 
folt a víztükörben. A folt a mélybe 
ta rt, m int egy tölcsér. Windisch eltol
ja  biciklijét a szalm a mellől.

„Patkányok vannak a szalm á
ban”, mondja az éjjeliőr. Windisch le
ül, és szedegetni kezdi a szalm aszá
lakat. A vízbe dobja őket. „Láttam ”, 
mondja, „a vízbe vetették m agukat”. 
A szalm aszálak úszkálnak a vizen. 
Olyanok, m int a haj az apró örvények 
forgatagában. Úszik a fekete tölcsér. 
Windisch az utazó képre mered.

Az éjjeliőr belerúg a kutya gyomrá
ba. A kutya szűköl. Windisch belenéz 
a tölcsérbe, és hallja a vonítást a víz 
alól. „Az éjszakák hosszúak”, mondja 
az őr. Windisch há trá l a víz mellől. A 
kazlat figyeli. Az elfordult a parttól, 
nyugodt, nem mozdul. Semmi köze a 
tölcsérhez. Világos. Világosabb, m int 
az éjszaka.

» > »  folytatás a 4. oldalon
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Zizeg az újság. Azt mondja az őr: 
„Üres a gyomrom.” Szalonnát és ke
nyeret szed elő'. Megvillan a kezében 
a kés. A hegyével a csuklóját vakarja.

Windisch az őr mellé tolja a bicik
lit. Felnéz a holdra. Az őr nyámmog- 
va súgja: „Óriásfácánok vagyunk 
ezen a világon.” Windisch megemeli 
a zsákot és a biciklire teszi. „Az em
ber erős”, mondja, „erősebb, mint bár
mely állat.”

Az újság széle ide-oda röpköd. Úgy 
ráncigálja a szél, mint egy valódi 
kéz. Az éjjeliőr leteszi a kést a padra. 
„Elszundítottam”, mondja. Windisch 
a biciklije fölé hajol. Megemeli a fe
jét. „És én felébresztettelek”, mondja. 
„Nem te”, mondja az éjjeliőr, „hanem a 
feleségem ébresztett fel.” Leveri a ke
nyérmorzsát a nadrágjáról. „Tudtam”, 
motyorékolja, „hogy úgysem bírok 
aludni. Kövér a hold. Kiszáradt bé
kákkal álmodtam. Holtfáradt voltam. 
És nem mehettem aludni. Az ágyban 
egy varangy gubbasztott. A felesé
gemmel beszéltem. De a varangy né
zett a feleségem szemével. És ő hord
ta a feleségem haját. Az ő hálóinge 
volt rajta. Felcsúszott egészen a hasá
ig. Azt mondtam, takard el magad, el
fonnyadt már a combod. Ezt mondtam 
az asszonynak. A varangy ráhúzta a 
hálóinget a combjára. Leültem az ágy 
mellé egy székre. A varangy felkaca
gott a feleségem hangján. Nyikorog a 
szék, mondta. De a szék nem nyikor
góit. A varangy szétterítette a felesé
gem haját a vállán. A hálóing aljáig 
ért. Azt mondtam: Megnőtt a hajad. A 
varangy felemelte a fejét és rámüvöl- 
tött: Olyan részeg vagy, hogy mind
járt lefordulsz arról a székről.”

A holdra vörös felhőfolt kerül. 
Windisch nekidől a malom falának.

„Bolond az ember”, mondja az éjjeli
őr, „és mindig kész a megbocsájtás- 
ra.” A kutya szalonnabőrt ropogtat. 
„Mindent megbocsájtottam”, mond
ja az éjjeliőr. „Megbocsájtottam a 
péket. Megbocsájtottam neki a ke
zelést a városban”. Végighúzza az 
ujjhegyét a kés élén: „Az egész falu 
rajtam nevetett.” Windisch felsóhajt. 
„Nem tudtam többé a szemébe néz
ni”, meséli tovább az éjjeliőr: „Csak 
azt az egyet, hogy olyan hirtelen  
meghalt, mintha senkije se lett vol
na a világon. Azt azóta sem bocsá
tottam meg neki.”

„Isten tudja”, mondja Windisch, 
„miért vannak az asszonyok.” Az éjje
liőr megvonta a vállát: „Nem nekünk. 
Se nekem, se neked. Én nem tudom, 
kinek vannak.” Az éjjeliőr megsimo
gatja a kutyát. „És a lányok”, mondta 
Windisch, „Isten tudja, ők is egyszer 
asszonyok lesznek.”

A biciklin elnyúlik egy árnyék. 
A fűben is. „Az én lányom”, mondta 
Windisch, és méricskélte kicsit a mon
datot a fejében, „az én Amalie-m sem 
szűz már.” Az éjjeliőr a vörös felhőt 
bámulja. „A lányomnak olyan a vádli- 
ja, mint egy sárgadinnye”, panaszko
dott Windisch. „Ahogy mondtad, nem 
tudok a szemébe nézni. Valami beár
nyékolja a szemét.” A kutya elfordít
ja a fejét. „A szeme hazudik”, mondja 
az éjjeliőr, „a vádli sohasem hazudik. 
Figyeld meg, hogy jár a lányod. Ha já
rás közben a két cipőjét vébe rakja -  
nyitja szét a lábfejét az éjjeliőr - , akkor 
megtörtént a dolog.”

Részletek Herta Müller Der Mensch 
ist ein großer Fasan au f der Welt cí
mű regényéből.

KARÁCSONYI NOÉMI
ford ításai

PAPP ATTILLA ZSOLT 

N o vem b errém
Állj ki a házad elé, 
próbáknak ideje ez itt, 
megméretsz: életben vagy-e még, 
vagy halott voltál ez ideig. 

(Cseh-Bereményi: 
Suhannak, visszaszállnak)

Ha tudnád, hogy a zuhanás 
meddig tart, el se kezdenéd, 
ha látnád, hogyan tornyosul 
ajtód előtt a sok szemét, 
sok semmiség, ha értenéd, 
miféle történet megy itt, 
ha elhinnéd egy percig is
-  jóuátehetnél valamit.

Házad mögött már ott a tél, 
november réme rád hajol; 
beszélni kellene talán, 
találkozni még valahol.
*

Mint hajdani, sietős légyott, 
kapualjban vagy a parkban, 
úgy telik el, úgy múlik most

-  akartam, nem akartam, 
voltam talán, én voltam az... 
Messzire tartó lábnyomok: 
november elfed,
ráhavaz.

Csattogó tél jön, télikabátod 
nem védhet meg hidegtől, széltől
-  meddig zuhanhatsz legbelül, 
meddig óvhatod arcodat, 
lábnyomaid az eltűnéstől.

Valami nagyon közeledik már, 
bájos vagy baljós holnapok. 
Szétnézek, túl nagy itt a csend -  
hát meg se szólalok.
%

Megírnivaló újabb fejezet: 
fehér lap, a tiszta arcnak vágya, 
világraszóló lázálmok helyett.

Viorel Märginean: Fagyöngy
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ESTEBAN ZAZPI DE VASCOS Y AITZGORRI VERSEI
Ö nm agáról
Sírjatok lányok, toledói szüzek, 
kihunytak benne a lobogó tüzek,
Esteban Zazpi már csak semmit üzen.

Sápadt arcába két szeme behamuadt, 
úttalan utakon szédelegve baktat, 
esti szállása polyva-szalma asztag,

hiányok viszik őt, kísérik átkok, 
lovát elkötték társak, a zsiványok, 
ó'magát kötözte céda donnákhoz...

Zsoldos lett, esküt megszegő szökevény, 
szidott királyt, papot, grandot, híg erényt, 
sokszor szerzett mocskolodó költeményt.

K e v é ly  h a p s i  vo lt,  c ím te le n , r a n g ta la n ,
h a z u d o t t  s z e r e lm e k e t  h a s z ta la n ,
hol volt, h o l n in cs  -  egyá lta lá n , h o g yh a  van,

szomorú, akár egy fűzfa tört ága, 
alatta alszik el, mint három árva, 
hová is mehetne, senki sem várja...

-  Ne árulgasd itt nekem magad. 
Tüzed meg se égetett, 
voltál csak futó kaland, 
mások tömték erszényemet, 
etettem véled a meszet 
mond a hölgyemény.

Egy v irágszá lró l
Dicsérem és félem, 
őrangyalnak hívom, 
szomjaztam halálig, 
mégsem adott innom, 
alkonyaira nyíló 
fekete liliom.

Pillanatig szép vagy, 
esti szélben ingón, 
de én tudom, látom: 
ott nyílsz minden síron -  
éjfélt üt az óra, 
fekete liliom.

pillangók röpködnek, 
beléd hal millióm, 
kérészek szülője, 
fekete liliom.

Gyöngyökkel virágzói, 
azt játszod, hogy titkon 
lobog a láz rajtad, 
akárcsak egy ringyón -  
az idő  sose vár, 
fekete liliom...

Nevedet homokba 
vérvörössel írom, 
hódító kelyhedbóí 
mérgek mérgét iszom, 
kárhozat, átok vagy, 
fekete liliom.

Krisztusi sebembe 
beleszakadt szigony, 
te voltál a mámor, 
te voltál az iszony -  
megszültél: megöltél, 
fekete liliom.

Valaki elcserélt, te senkiházi, 
hej Esteban Zazpi, Esteban Zazpi, 
a sátán zálogházából ki vált ki ?!

Sevilla, 1778

Egy többszörös özvegyre
Alonso de Alcaudete nyomán

Látni csak én látlak, 
fölül minden kínon, 
örökkön örökre 
átmentéi a hídon, 
vélem te is elmúlsz, 
fekete liliom.

Tündökölsz az éjben, 
ömlik dánom-dínom,

Illanó gyönyöröd 
földre hullt nőszirom, 
lelked tán fehér folt, 
fekete liliom, 
másnapi árvaság, 
hajnalba hullt lim-lom.

Ferenczes István átköltései

Kérte, kérte a legény, 
de a céda azt felelte:
-  Más csortánnal hálok még ma én.

Kérte, kérte: -  Hé, bolondom, 
tenyérjóssal enyelegsz, mért teszed? 
Légy asszonyom, légy a sorsom, 
még ma feleségül veszlek.
-  Nem lehet, azt nem lehet - , 
mond a hölgyemény.

-  Meg vagy hát te bolondulva?
Az oltár elé más vezet?
Özvegy leszel újra s újra,
mert te mindig mást szeretsz.
-  Férjhez mindig a pénzhez megyek -, 
mond a hölgyemény.

-  Mért ne vegyek újabb férjet?
Unom özvegy sorsomat, 
magamban az ágyban félek, 
ha nem csípik faromat,
kell az özvegyfátyol a fenének -, 
mond a hölgyemény.

-  Jöjj, ha mondom, szólt a pásztor, 
mért léssz másnak az asszonya? 
Énekeltelek én már százszor, 
másnak hull rólad a szoknya.
-  Nyűgnek jönnél a nyakamra -, 
mond a hölgyemény. Z. Erdei Anna grafikája
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SZOCS ISTVÁN

JEGYZET
Hol volt? 
hol nem volt?
Volt e g y szer  
egy történelem ...
A kétféle történetírás: egyik gyűjti a 

fontos tényeket, és tanulságot von le, má
siknak vannak elméletei, és tényeket vá
logat hozzájuk.

Ma a másiknak van szüretje. Volt 
ugyan régen is történelemírásnak neve
zett olyan szakma, amely irtózott az ada
tok tömegétől, beérte alig egy nehánnyal; 
ám az nem tudomány, hanem mitoló
gia-pótlék, „hiú ábrándkeresés”, nemze
ti, majd osztálypropaganda, vagy egysze
rűen történelmi ponyvaregény. Már több 
mint egy évszázada a tömegek lázadá
sa ránehezedik az iskolára: minek annyi 
felesleges adattal tömni a gyerekek fe
jét? „Nem az iskolának, az életnek tanu
lunk.” Mit kezd azzal majd szegény gye
rek az életben, hogy mi történt a tridenti 
zsinaton?

Hogy kinek mit kell tudni? -  A klasz- 
szikus egyetemi rendszerben (Bay Zoltán 
megfogalmazása szerint): a diáknak min
dent, a tanársegédnek azt, hogy minek 
milyen könyvben lehet utánanézni; a pro
fesszornak csak annyit, hogy hol van a 
tanársegéd? Ez mára így alakult: a diák
nak annyit, hogy mi a valószínűsége an
nak, hogy ez vagy az vizsgatételként fog 
szerepelni? A tanársegédnek (s ha már 
nincs ilyen, a doktorandának) vagy a kö
zépkádernek: hogyan lehet valaminek, 
ha szükséges, az interneten villámgyor
san utánanézni? A professzornak: hol lesz 
legközelebb olyan konferencia, ahol felol
vasásában idézheti majd azokat a kolle
gákat, akik majd őt is idézni fogják, s így 
növelik szakmai elismertségét?

Nincs is miért csodálkozni azon, hogy 
közismert értelmiségi, iránytmutató sze
mélyiségek, például legutóbb is, az ara
di tizenháromról szóló megemlékezések 
kapcsán így affektáltak: minek még min
dig akkorra felhajtást rendezni amiatt, 
hogy néhány áruló tisztet felakasztot
tak?

És hogy az a Kossuth Lajos és más re
negát tótok meg svábok fejjel nekimentek 
a monarchiának? Miért nem tudtak nyug
ton ülni?

Persze, az általános fesztivizmus is hi
bás: a kegyes megemlékezések, áhítatos 
emléktáblaavatások és díszülések alkal
mával általában megkerülik azt a tényt, 
hogy az 1848-as szabadságharc önvédel
mi háború:! Amire rákényszerült az or
szág, elég a ’48-as tavaszi események 
néhány adatát egymás mellé helyezni: 
ahogy egyszerre, körben az egész ország
ban felharsannak a nemzetiségi követe
lések; előbb csak a nyelvhasználat jogát 
követelik -  ami a gyakorlatban addig is 
megvolt, annyira, mint a magyar lakos
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ságnak, aztán a „hivatalos nyelvet”, amit 
úgy értelmeztek, hogy nemzetiségi terü
leten ne legyen szabad magyarul beszél
ni (ez több mint 30 év múlva, a Szemere- 
féle nemzetiségi törvény tárgyalásakor is 
így merült fel), aztán jöttek a szeparaci- 
onista mozgalmak és az erőszakos fellé
pések, központi karmesteri vezénylettel. 
Az akkori eseményeknek még a legelfo
gultabb, leghézagosabb kronológiája is 
ezt tanúsítja. Május 10-én a pesti helyőr
ség osztrák parancsnoka, Lederer tábor
nok a „macskaszerenádot” adó egyetemi 
hallgatóknak vérfürdőt rendez, a felelős
ségre vonás elől Bécs megvédi... Június 
közepén a délvidéki szerb határőrök már 
fegyveres támadást intéznek a magyar 
kormány csapatai ellen, s ez egyre erő
södő hevességgel 14 hónapon át folyik! 
(Időnként persze defenzívába szorulva, 
de Titel végig ellen áll.) Az osztrák kor
mány úgy akarja megoldani a helyzetet, 
hogy júliustól kezdve a magyar sorezre- 
deket Olaszországba átvezényli!

A magyar „nacionalisták” meg akar
ják védeni legalább a polgári lakosságot, 
de ez nehezen megy, sokszor sikertelenül, 
mert Temesvár, a Szerémség és Szlavónia 
hű haza-király védő helyőrségei a szerb ra
dikálisokat támogatják.

Nem szándékom felmondani a szabad
ságharc történetét. De magyar naciona
lizmus-e az, hogy szeptember 11-én har
mincezer fős horvát hadsereg lépi át a 
magyar határt, hogy a márciusi forrada
lom vívmányit megdöntse? Nem magyar 
csapatok törtek Horvátországba, amely 
társországi státusban, teljes belső önren
delkezéssel bírt akkor már több mint 700 
éve, hanem: fordítva! Legközvetlenebb 
előzménye az agressziónak, hogy a ki
rály elutasítja a horvát nem-nacionalis
táknak azt a kérését, hogy ne a magyar 
királyság keretében tartozzanak a koro
nához, hanem „külön”; ugyanakkor már 
nagy pénzeket utal ki Jellasicséknak, a 
magyarok elleni hadjáratra.

Szóval, egy szó mint száz -  és e kér
désben ez a legfontosabb „ténytudat” -  
a debreceni, április 11-i trónfosztás csak 
hét hónappal azután esett meg, hogy a di
nasztia nyíltan támadó, sőt, irtó-hábo- 
rú viselésébe kezdett saját országa ellen; 
erőszakkal akarta eltörölni azokat a jogo
kat és forradalmi változásokat, amelye
ket a király maga kézjegyével már szen
tesített. Ahogy a kortárs politológusok és 
jogászok fogalmaztak: az a képtelen hely
zet állott elő, hogy az uralkodó hadat vi
selt önmaga ellen! Ezen a tényen mit sem 
változtatnak Kossuth esetleges jellemhi
bái vagy stratégiai balfogásai. (Mellesleg 
megjegyezve, Kossuth felszólította volt 
Görgeit, hogy indítson általános táma
dást a délszláv fronton, Görgei azonban 
nem akart egy Groszangriff megszerve
zésére vállalkozni. O hadvezéri művésze
tét csak nagy visszavonulások alkalmá
ból szerette megcsillogtatni.)

Létezik ma is Magyarországon egy 
László András nevű filozófus, az Északi 
Korona című, láthatóan nagy költséggel 
előállított ,jobboldali”-ókonzervatív fo
lyóirat környékén lebeg mint eszmei su- 
gallnok. Évekkel ezelőtt közzétette tan

tételeit, miszerint Kossuth és bandája 
hazaáruló klikk volt; az, aki a nemzetért 
igazán sokat tett, az -  Haynau táborszer
nagy! Megszabadította az országot a sö
tét hatalmaktól, neki kell szobrot állíta
ni, nem Kossuthnak s a többi árulónak. 
Bizonyára legyint az olvasó: miért kelle
ne az ilyent komolyan venni? Azért, mert 
ez a felfogás nyíltan is jelentkezik már, 
minálunk is.

Egy jelentéktelennek látszó példa. 
Varga Gábor „néhai fiatal” tehetséges író 
közölt pár évtizeddel ezelőtt a Hatodik 
ostrom című kötetében egy kis egyfelvo- 
násost; mély beleérzéssel tárja fel, tulaj
donképpen miben is állott az aradi vér
tanúk erkölcsi nagysága? Ünneplések 
ide, szoborkoszorúzások oda, ezt a kis, de 
megrendítő hatású remekművet elfelejtik 
(egyszer volt tán valahol egy gyenge elő
adása), s minden szónok a saját frázisai
val lelkendezik, de konkrét tények emle
getése nélkül!

Emlékszem, amikor az 1848-as sza
badságharc százötvenedik évforduló
ját ünnepelgettük, a kolozsvári magyar 
színház stúdiójának sem jutott eszébe 
elővenni, ellenben a Nagyidat cigányo
kat adták elő, felolvasó-, illetve felsillabi- 
záló-est formájában. Minden hajdanában 
érettségizett, vagy még hajdanában ma
gyar szakot végzett személy tudja, hogy 
ez a mű a szabadságharc keserű szatírá
ja. Amellett, hogy nevettető remekmű, a 
nemzeti „önbírálat” erkölcsi csodatette 
is; amit elfogad a társadalom egy Arany 
Jánostól, de elutasít olyan fődramatur
goktól, akik nem vállalnak szolidaritást 
saját közönségük kultúrájával és törté
nelmével! (S ha legalább jó és szellemes 
lett volna a felnyekergett szatíra, de — so
ha laposabbat, soha igénytelenebbet nem 
hallottunk ezen az annyi új bukáshoz 
szokott színpadon sem!)

Egyszóval, hatnak az ilyen László 
András-féle, hazug módon ókonzervatív
nak tartott nézetek, s ha közvetve is, de 
kiütköznek a kamaszos bölcselkedés ke
gyeletsértő nagyzolásaiban. Amely kü
lönben joggal unja olykor a tartalmatlan, 
fellengzős fesztivizmust is.

Jellemző, hogy amíg az Indiában fész
kelő világhódító sátánban hívő László 
András-félék ellen nem rendeznek tünte
tő sétákat, újból és újból felfedezik példá
ul Görgeit. (Azonban, sajátságos: Életem 
és működésem című emlékiratait, amely 
siváran unalmas és mellébeszélő, és csak 
ott szellemes, amikor a népfelkelőkön gú
nyolódik, sohsem idézik!) Pár éve a Budai 
vár nyugatra tekintő bércfokán lovas
szobrot állítottak a leszerelt főhadnagy
kémikusból tábornaggyá avanzsált had
vezér emlékére, de úgy, hogy a szobrot 
megtekinteni akaró személynek először a 
ló hátulja tűnik szemébe. A szobor külön
ben szakmailag makulátlan, de szem- és 
fültanúja voltam, amikor művésznöven
dékek egy csoportja röhincsélve hallgat
ta társuk szónoklatát. íme, honfiak, a leg
szebb magyar lófenék, ezzel ajándékoztak 
meg mindnyájunkat! S még hozzátett egy 
vadnyugati közmondást: „Mert mindig is 
több lóivarszerv van, mint ló!”... és akkor 
még mit tanulhatunk a történelemből?
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LÁSZLÓFFY CSABA 

Torkig
„Kit megfosztottak minden szép aránytól..

(Shakespeare: III. Richárd)

Nem hörg, csak holmi nyálas szájnyavalygás; 
ha zúg a szél s az áramkör kihunyt, 
reakciód a zárlatokra unt 
gesztus csak -  blőd-kimérten, semmi sajgás

országnyi csődre (rég kihalt a „grund”) 
időtlen póz; mit idétlenkedsz, agy váz! 
Tragédiákra, „középkorra’ flegmás 
modern fölénnyel: „lám, ezek vagyunk”.

Színpadi fogást leköröző, morbid 
anakronizmus (ízlésed ha ordít, 
mehetsz vezekelni a temetőre) -

nődd ki a lelkizés divatját, dőre!
Koplalva jobb volt?

Jóllakatva torkig -  
semerre visszaút; sehol: előre.

2009. szeptember végén

Z iva taros krón ika
Kúszik a felleg, csúz a beszéd; 
kormos üvegre -  kormoz az ég -  
bűzlehelet száll, görcsös a lét.

Új jelenésre váró ivadékaihoz szól,
hexameterekben

Almok magvait érleli még az emberi lét? Bár 
(őrület!) Isten tudja, mióta, kudarcra -  bukásra? -  
kétértelmű közönyre ítélve a tiszta tudat, s tör 
teljhatalomra a csonka. A torzság gőgöt okád, fúj 
felfúvódva - s e  tompa szorongás! hallom a téboly
árnyak sistergő suhanását, átal az ősi 
dőre anarchia összekuszált világbirodalmi 
útvesztői fölött. Vonszolva magad homokágyba 
vésett, terrorlázt és -hangulatot fölidéző 
fantomok, ósdi kimérák füstös fészke felé, hol 
kávéházi ricsaj, csókok s csevegés közepette 
-  egyhajtásra akár -  jaj, mért ne lehetne kiinni 
néhai júdások vagy jágók féldecijét, ha 
senki se bánt?... Hulljon bár néma röhej a keresztről, 
jobbról, balról s persze középről is a tömegre, 
úgyis csak a lator felhangját hallja: ki meddig.

2009. október 1.

A p u sz tí tá s  á ra
Egyik ó'sötök a fűszál -
ám a hús már nem az*

Mint régiségboltban vásárolt metszett 
pohárba töltött-tölthető óborok, 
egy szó, egy mondat újrakölthető -  
de, midőn Goethe (a Titkos Tanácsos Úr)
Tankréd lovag vagy Oresztész szerepében 
színre lép: az a pillanat már soha! Bár 
ugyanaz az ég, s a díszletek is ugyanazok.

Csordul az édes fürtön a fény, 
bárha esengsz még, muslica-lény, 
mustzavarosba fúl a remény.

Edeni kerttel íz s a bogár 
árba hanyatlik (dől a dagály) -  
tükröd a szennyvíz; szem sava sár.

Szűk alagútban -  tört, meszes ér -: 
serceg a vízcsap, sípol a vér; 
zöldarany-álom sápad, áléi.

Hús fedezéke: smink csak a bőr; 
gaz s derű füstje ég fele tör -  
izzik az alkony; zárul a kör.

Kérdés
a tökéletességvágy rettenetes árnyékában

Sylvia Plath emlékének

A fantomokkal csínján csapódnak jobbra-balra 
lennél uszályuk: csalfa csábító szerető? 
bővérű csatakancák krátermélyébe halva 
korbácstól füstölgő far és égre meredő 
dédelgetett rúd (!) párzó dadogó hűség-páros 
lehűt narancslé s vodka izzaszt izzásba hoz -  
bezúzott délutánon palaszín plafon álmos 
blőd unalmát kitöltő (ok: okozat-habos!) 
rejtély nélküli rejtvényt tested fakult ábráit 
félénken kitapintó inger (Isten-iszony) -  
a vér édes-sós ízét a csontok fuvoláit 
ízlelő gyönyörképzet? gyalázatos viszony?

Olyan ez, mint mikor már nem ugyan
azon a Brandenburgi Kapun lépsz be.
2009. szeptember végén
* G o ttfried  B en n -p a ra fráz is

Á lla ti já ts z m a
Mint prémes melegséget 
selymes bundájukat vesztett menyétek 
a mindannyiunknak kirendelt poros pálott 
purgatóriumi magányból 
üvegszemeikkel kikukucskálók(l) -  
el-elpattan még egy-egy húr magától 
a kivörösödött csipás emlékezetben 
felejtett jóságos tekintet soha 
föl nem rebben
csak borongó kimerültség a tova-
szálló kékmadár-illúziók helyett
s a félelem attól ami még be sem következett

mert élni kell még -  kikkel és mi nélkül?* -  
a szó a szerelem a szádra kékül.

2009. szeptember 18.
*avagy: m ikkel és k i nélkü l

H a volt is ifjú ság
„nem jut eszembe semmi 
róla e purgatóriumban”

(Ágh István)
Szomjazva és kiéhezetten, 
cellánkba zárva rég feledtem 
-  elfelejtettük mind a ketten 
miből lettél? miért születtem?
2009. szeptember 18.
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HAJOS JANOS

Bagatellianus naplójából
(Napszélre)

Ma
véradás közben 
játszani kezdett 
fejemben a szédület 
fényorgonája 
a szomszéd kórteremben 
betontörő
dolgozott bennem is 
a lelkifurdalás 
a tűszúrás nyomán 
felvillant 
és összerogyott 
a három szökőkút 
amiket estére 
neked ígértem

(Afrodlté)
Menj innen Afrodité, 
e mitikus izgalom nem való nekem, 
csapzott, ambróziaillatú hajamat 
kancaszagúnak nevezi majd a feleségem, 
sosem fogja elhinni, 
hogy karjaidban vele voltam.

(Amit ma 
megtehetsz)
Egy kicsit nyugtalanító, 
hogy mindenki élni akar...
S ha e lengó'hídon nem lehet, 
akkor odaát. A túlsó parton. 
Ahol lemegy a nap. Pásztor
órákat (pasztörizált perceket!) 
tölteni a jövő subáján... 
Lefoglalnak minden sírhelyet: 
a túlvilági kényelemért 
folyik a velőtrázó verseny. 
Franciaágyat, párnás koporsót 
látnak minden diófában. 
Fülbevalót a csillagokban (?) 
Úgyhogy igyekszem én is.
Az ükunokám lagzijára 
leszerződtettem 3 rigót 
s 1 basszuspacsirtát.

(Hajnali viadal a 
stafétahordozókkal)
Almomban gyakran
egy kiéhezett farkassal viaskodom
végül feladom
halottnak tettetem magam
mire az álomordas
kedvező rugalmassággal
medvévé változik
csalódottan bömböl
mesterséges légzéssel éleszgetni próbál
bősz feje
hirtelen ébresztőórává változik 
és vége az övé vagyok

(Kávétükör)
A tóparti séták
leegyszerűsödtek,
életem egy csésze körül forog.
A hajnal tükre fekete, 
gondolataim kavicsok. 
Bámulom a kávét, 
mint egy gyászoló csodaforrást. 
Mint régiek, 
a napfogyatkozást.

(Terveim füstje)
Terveim: tékozló fiúk -  
szótlanul hagyják el 
a szülői számat.
Meghúzódnak 
a dohányfüst bokraiban, 
félek, egy szép napon 
levadásznak...

(Bürökpohár 
és tüskebor)
Kellett nekem (bel)világot látni, 
ó, egek! Fintorgó kígyók, 
vagy kígyózó fintorok ezek?!
Nincs olyan bányásztükör, 
vezérfing (fonál vagy eszme), 
mi útvesztőmből kivezethetne!
Jobb lett volna társas magányban...

Eltévedtem a szakállam bozótjában.

(A szavak hasznáról)
Szavakra ne bazirozz.
Mind felröppenni vágyik.
Trónolni szószéken, 
herpeszkedni aranyszájon, 
kulcsként forogni 
megindító versben.
Pedig nem valók oda.
Úgyhogy kegyelmet/szerelmet 
ne kérj! Nincs rá szószedet.
Kenyeret, cigit. Azt lehet.

(Káposztalepkévé
vedlett
rózsapillangó)
Ezt teszem-veszem már évek óta, 
tekintetem fúrom fűbe-fába.
Szemem előtt a szem-telenség lebeg, 
mint az éleslátás netovábbja.

Pillantásaimat mennyit köszörültem, 
edzettem őket köveken, 
övékén és kebleken, 
bibircsókon, farkasszemeken!
Mára már nincs a dolognak tétje.

Egy öreg káposztalepkétől tudom, 
hogy nincsen,
nincsen a rózsáknak veséje.

8 » « 9 h K ilometriK
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MERÉNYI KRISZTIÁN

Bejelentés
Kilép a rendelőből, megkönnyebbülve 

böki oda a soron következő betegnek:
-  Ön következik!
Örömmámor itatja át az utcán, ismét 

kifogástalan a vérképe. Szerencsére fele
sége az angol mellett elsősegélyt is oktat. 
Felhívja őt telefonon.

-  Koccintunk, angyalom! Tökéletes, 
mint két hete!

Amaz eljátssza a lelkesedőt, bár rette
netesen unja férje krónikus hipochondri- 
áját. Mégha egy nyápic ficsúr volna, de ő 
hetente négyszer futja körbe a Margit
szigetet, világéletében sportolt és renge
teg gyümölcsöt fogyaszt. Általában öt
ször mos kezet kórház vagy orvosi rendelő 
után, sőt otthon háromféle fertőtlenítővel 
sterilizálja magát.

Hazaér. Az asszony nem mosogatott el. 
A gyerekek még lent fociznak. Előkészíti 
a másnapi dolgait és megvacsorázik. Az 
egészségkonyhából hozatja futárral, csak 
bioételt hajlandó enni. Az asszony nem 
főz.

Fiai, Bence és Stájer feldúltan ronta
nak be az ajtón. Nyelvlógatva ülnek asz
talhoz. Energikus gyermekek. Suli után 
irány a focipálya, otthon összecsapják a 
leckét, gyorsan befalják a vacsorát és alig 
várják, hogy fürdés után végre leülhesse
nek tévézni vagy számítógépezni. A szü
lők szerint apjuk erős csontozatát és any
juk intelligenciáját örökölték. Kizárólag 
a legtökéletesebb gének keveredését haj
landók gyermekeikben fellelni. Pedig 
Bence, a kisebbik gyakran mos kezet.

A férfi határidős munkája miatt há
rom hétig nem jut el orvoshoz, de rögvest 
pótolja. Az adjunktusasszony mosolyogva 
nyújtja át a leleteket.

-  Drága uram, a PHT-ja 109-es a 86- 
102 helyett. Ez nem jelent rosszat, talán 
többet idegeskedik, picit emelkedett a 
halcedsav-értéke.

-  Ez viccnek is rossz... Ugye nem mond
ja komolyan? -  csuklik el a férfi hangja.

-  Tökéletes egészség! Legalább vilá
gos, hogy nem vitaminrobot, hanem hús
vér ember. Mintha a kitűnő tanuló a 
húsz ötös mellé beszerezne egy négyest! 
Emberibb, szimpatikusabb lesz; még a 
tanár szemében is.

A fiatalembert képtelen megnyugtat
ni az adjunktusasszony, feldúltan ront ki 
a rendelőből. Fittyet hány aznapi felada
taira. Nejével türelmetlen, gyerekeivel le
kezelő.

-  Mi történt? Keresel valamit? -  fag
gatja a feleség.

-  Hagyj, kérlek.
-  Olyan vagy, mint egy veremből sza

badult pávián.
A fiatalember bekapcsolja a számí

tógépet. A PHT- szint emelkedése való
ban savproblémát jelent. De vak rémüle
tében nem észleli, hogy klinikailag csak 
akkor jelentős, ha nagymértékű. DR+ 
vagy pritansüllyedéssel párosul. 130 alatt 
önmagában jelentéktelen differencia.

Savcsökkentő szedése javasolt. Rákeres 
a PHT-val kombinál egyéb eltérések sú
lyosabb változataira. Fehérvérűség mel
lett a magas PHT-érték fokozhatja annak 
súlyosságát. Áttér a leukémiára. Magába 
építi a halálos, halállal végződhet, magas 
halálozási arány kifejezéseket.

Ájultan zuhan le a székről. Felesége 
könnyedén magához téríti. Szánakozik 
férjén, mosolyogni se bír már rajta. 
Nyugtatókúrára próbálta rávenni, de a 
férfinak esze ágában sincs gyógyszerhez 
nyúlni.

A férfi homályosan emlékszik a gép
hez ülés pillanatára, ám a halálos kór di
agnosztizálására tisztán. Több és több 
időt tölt gyermekeivel. Csendesen készül 
a halálra. Nincs ereje újabb vizsgálatok
hoz. Beletörődik. Nem akar kórházban 
meghalni, ragaszkodik az otthonléthez.

Valamelyest feléleszti életösztönét 
Stájer frissen szerzett vízilabda-bajnoki 
címe. Bence fiát pedig igyekszik becsü
lettel az életre hangolni, hisz ő az eleset- 
tebb, a kisebb, akiben egyre inkább látja 
önmaga apró mását. Feleségének nem be
szél betegségéről, úgyse hinne neki.

Este a férfi óriási újságot közöl:
-  Drágáim, összejött egy-két üzlet. A 

téli szünetben irány a Karib-szigetek. 
Napfényes karácsonyunk lesz. Sokat töp
rengtem, hol lenne a legjobb... Eddig még
csak Dél-Európában nyaraltunk.

*
A repülőgép nagyokat rázkódik. A pi

lóta bemondja, hogy nem kell aggódni, a 
turbolenciától rázós kicsit az út. Hősünk 
elfehéredik, három üveg sör után se nyug
szik meg. Felesége tátott szájjal húzza a 
lóbőrt. Bence totálisan bezsongott. Az íz
letes koszthoz se nyúl, nehogy valami kü
lönleges látványról lemaradjon.

Lassan döcög a taxi. Csiricsáré falvak, 
hézagos aszfaltutak. Egymást váltják a 
pazar épületcsodák és a rozoga tákolmá
nyok. Leszakadt vezetékek árulkodnak a 
nemrég itt tomboló Veszna-hurrikánról. 
Hosszú, egyenes út vezet az óceán felé. 
A fiatalembert büszkeség tölti el, hiszen 
haldoklás közben nyújtja mindezt a csa
ládjának.

Megérkeznek az ötcsillagos luxus-bun
galókhoz. Első emeleti rezidenciájuk a fe
hérhomokos, világoskék tengerre néz. Az 
erkély hatalmas. A fiatalember meglepe
tésnek szánta, direkt nem mutatott róla 
képet. A medence és a tenger között min
dössze ötven méter lehet.

Az ebéd akár fürdőruhában, a nádfede
lű étteremben is elfogyasztható. Premier 
plánban a tenger. Olykor homokot hord be 
a szél, de a személyzet azonnal orvosolja a 
kellemetlenségeket. Legalább száz külön
féle ételt kínál a svédasztal. Szakácsok 
ajánlják frissensültjeiket. A házaspár az 
illatos langusztából kér, azután különfé
le egzotikus gyümölccsel rakják tele az 
asztalt. Bence és Stájer először a süte
ményestálakat rohannák meg, de anyjuk 
meggyőzi őket, hogy illendő lenne mással 
kezdeni. A szülők fehérrummal isszák az 
ananász-, banán- és kókuszalapú koktélt. 
Stájer és Bence ugyanazt rum nélkül.

Fakultatív útra fizetnek be. Egy la
pos sziget, aprókavicsos partszakaszán 
köt ki hajójuk. Bennszülöttek várják fris
sen sült, pikánsan fűszerezett homárral 
a vendégeket.

-  Annyira jó itt! -  kiált fel Stájer.
-  Nem akarok hazamenni -  szólal meg 

az ábrándozó arcú Bence is.
A három hétből csak öt nap telt el. Az 

asszony beleszerelmesedik a tengerpar
ti La Bamba Kávézóba. Dezsavű hatja át 
a trópusi virágoktól illatozó, félig nyitott 
helyiségben, ahol mindig szól a szamba.

Egyik délelőtt mindnyájan a tenger
parton. Az asszony a napernyő árnyéká
ban olvas. Bence és Stájer hol a tengerben 
pancsolnak, hol a parton kergetőznek. 
Csak nagy ritkán térnek vissza szüleik
hez.

A daliakülsejű férfi félórát úszik. A 
vízből kijövet hullámzó, napfénytől csillo
gó fekete haját hátra csapja. Elterül a ho
mokban. Csukott szemmel élvezi a nap
fényt, aztán elalszik. Jó húsz perc múlva 
hirtelen felül. Maga mellé gyűjti család
ját, és rendel négy kókuszkoktélt. Felteszi 
napszemüvegét. Szivarra gyújt.

-  Szóval ezt is megértük, kedveseim. 
Az ilyen kiruccanások után szokás mon
dani, hogy akár meg is halhat az ember. 
Kedvesem, vigyázz a gyerekekre...

Az asszony ezt elengedi füle mellett, 
inkább a könyvre koncentrál.

-  ...Bence, te érzékeny fiú vagy. Légy 
objektív és erős, mert különben kihasz
nálnak!

-  Apu! Mi van veled? — kérdi Stájer.
-  Te pedig, fiam, mindig állj Bence mö

gött, de sose vedd fel helyette a kesztyűt. 
Maradj az árnyéka, mint egy őrangyal. 
Téged nem féltelek. Kiállsz az igazadért, 
jól tanulsz, mindenhol befogadnak.

-  Kérlek, nagyon kérlek, ne izgasd a 
gyerekeket -  mordul rá az asszony.

-  Téged sosem érdekelt az egészségem, 
olvass csak... De nektek, drága gyer
mekeim, tudnotok kell; nem csaphatlak 
be titeket... A papa búcsúzni szeretne. 
Beteg lett a vérem. Ezt egy nagyon okos 
adjunktus néni mondta, aki egyetemistá
kat tanít orvosi mesterségre. Sajnálom, 
rettenetesen sajnálom... a papa haldok
lik. Bármikor a tükörbe nézek, egy halott 
ember tekint vissza rám... csuklik el a 
férfi hangja. Felesége ingerülten elhúzza 
a száját. A két fiú értetlenkedve néz ösz- 
sze, aztán az erőtől duzzadó, napbarní
tott apjukat méregetik, mintegy keresve 
rajta valami árulkodó nyomot, ami iga
zolja búcsúbeszédét.
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§TEFAN MANAS IA
ostrovenl. életek és kapcsolatok
(o s tr o v en i .  v ia t a  § i  co n ta c te le )

“Life is precocious in a most peculiar way 
Sister psychosis don’t got a lot to say”

részletek

1.

négy év amíg élesíted a képet hogy a folyó iszapjába
szimbólumot eressz látomást gesztust
amit nem fejezel be már soha
egy szót ami féregként rágja a belsőd el nem ereszt

mint a poshadt szív harapása az izzadtság 
ami véres lepedők jeleivel jön el 
a levegővel melyben jóbarátok lebegnek 
az egyik szájon csókol lilán megölel

2 .

ébredezz mák emlékezet virága 
túl a disznósor fehér deszkázatán
a zöld fekáliáknak oly lankás árka mellett alvó gyíkok közt 
ébredezz emlékezet virág ó te mák!

az ismeretlen meredély mutatta miként nézzem 
az el nem mondhatót 
kísérleteztem fények és illatok között 
még a barátság kontinens felfedezése előtt

az ég virágszirom lett kupolaként hajolt rám 
a messzeségben tömbházak zizegtek éles szirmok 
egyre csak rózsaszínben és egyre sápatagabban 
mint húsból lett virág a szirmok között

én pulzáltam és remegtem
minden pórusommal a pánikot fogadtam a szemfehéren át is 
csiklandozták az apró pókokat -  darazsak zúgtak dagadt ujjaimban 
velem senki sem törődött halottnak hittek talán:

ébredezz mák emlékezet virága 
túl a disznósor fehér deszkázatán
a zöld fekáliáknak oly lankás árka mellett alvó gyíkok közt 
ébredezz emlékezet virága ó te mák!

3.

halottnak hittek ezt biztosan tudom 
a szemhéjrebbenés ellen nem védekeztem 
csak néztem a bokákat a műanyag cipőket 
mert nekik halott voltam ezt biztosan tudom

olyannyira halott hogy nem játszottam 
már az elején sem csak megtűrtek soraikban 
mint egy különös és ártalmatlan 
vírus hordozóját

feltámadhattam volna a fásszín szomorú közepén 
hogy megcsókoljam Fiorina lebarnult combjait

§tefan Manasia: költó', szerkesztő. 1977-ben született 
Pite§ti-en. A kolozsvári BBTE román-angol szakán végzett 
2000-ben. A kolozsvári Tribuna folyóirat szerkesztője. 
Kötetei: Amazon §i alte poeme ( 2003, 2005); cind TU vii. 
etica grunge (2006); cartea micilor invazii (2008). Verseit több 
nyelvre (magyar, szlovák, francia, német) is lefordították.

§tefan Manasia

felborzolt haját: homlokom felpirosló érhálózata 
elbújt volna skalpom alatt és szemem kinyitva

ránevettem volna: mára ennyi már nem vagyok halott 
(ugrottam mint a béka átöleltem a térdét) 
csakhogy ők aggódtak és azt gondolták halott vagyok 
kénytelen voltam felnevetni és elfogadni: halott vagyok

igenigen.

4.

O Ostroveni neved petefészekmély bölcsességétől 
megpendültek csontjaim felnőttem
és egy befőttesüveg aljáról néztem mint gyűröd egy csomóba 
a négyszögletes tömházakat és a kársakat

láttam a gátnál szedett hatalmas kagylót 
kávébarnasága volt a te éji gerinced 
amikor üvöltözésre késztettek az esték 
az alagsorban óvtuk a csavargó kiskutyákat

0  Ostroveni miattad őrködtünk a tetőkön hosszú órákon át 
ízlelgettük a sókat és a halottakat 
műholdakat küldtünk volna pályára a nevedben 
az üzemből lopott anyagokból

puszta építőtelepeket hódítunk kedvedért 
üvegvattával és csövekkel tömjük meg agyunkat 
katonának legfegyelmezettebb diáknak legszófogadóbb 
csapatunk szép nőidet határodat megvédte volna

5.

ha csak egyetlen gesztust adhatnék át rohanást 
csalánból fonott folyosókon 
szürke selymek bonyolult labirintusát 
a félelmet amellyel versenyezni kezdtünk

A Háznál úgy lépkedtünk ne ázzunk el nagyon 
vakolatlan gerendákon fakoffer óriásokon 
márványok lapjain tritonok meg 
ebihalak között és az a márványillat

Istenem a mi bonyolult ásványtanász életünk 
az egyre keskenyebb és fullasztóbb 
folyosókon Ostroveni mérgező 
és szent vérereiben ahonnan

elindult minden, (még egyszer mondom szaladtam 
mit számít már a sajgón aranyló hús 
a nedves gerendák fájdalma figyelemesen csiszolt 
gránitlapok párolgásai?)
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kisisten adj legalább egy kínai 
gyapot trikót vagy asztmarohamot 
egy kékes kocsmacseppet ott A Házban!

kisisten álcázd Kalapnak magad 
futtass minket végig a kőfal peremén 
a nácibombázta fákon sarkadat 
mutasd és aludj el kisisten!
***

ne menj oda a chetri-í mondó Dániel 
húgai ők és csavargókkal élnek 
az egyik elkapott kerítésen átdobott 
a földre vetett hé!

ne menj azok a bányamélyben járnak 
apa oda ment hogy a bolgárokhoz 
nekik is vevőjük legyen benyomták a házba 
hogy serbettel itassák alig menekült meg

de kisisten te ne menj oda 
te aki éjjel a kamionok 
vásznai alatt jársz
az utánfutókat megrakod zöldséggel szilvával

külső gumikkal köszörűkövekkel 
a ketreceket kurvákkal és csavargókkal zsúfolod tele 
hogy csak téged bűvöljenek el kisisten 
ezek a cicák és kutyák hol férhetnek el?

8.

felhevülten perverzen és szégyentelenül
a kudarcaimra gondolok ismét
gonosz fagy hűti csontjaimat
az ellágyulás széthullásra hív
mondom magamnak a kudarcra érdemes gondolni
csupán a késre ami ravasz mint

az első szerelem az első területre amit 
meghódított a pillantás a fogak és a nyelv

a kudarcra mint egy jól megírt mesére 
győzelmeim sírkövére 
a lyukas fogra amit megszívtam 
egy köpéshez

a kudarcra az egyetlen bűnre 
eddigi életemben a test ellazulására 
bársonyos szórt fényre a pihés pulóvereken 
bársonyos szórt fényre az őpihés combjain

a bodzavirággal mázolt orrocskára 
az olcsó parfümre a királynői testre 
a lélegzésre és a nyálcseppekre 
amiből nem volt sohasem elég

lapockák közé napfonatba 
lágyékba vesébe fáradt ujjperecek közé nyomva 
vörös lobogóként viszem a kudarc zászlaját 
egy túl hosszúra nyúlt rabszolgaság után

ó csótány nyeljen el az est sötétje 
tévedj el az ultraviola virágok repülőterén: 
habár idekevertem e szörnyen lassú balettbe 
felejtsed el a holtak bizantinizm usát

14.

a konyhaablakból kiáltom anyámnak: AUSZTRÁLIA 
mert a röplabdapálya közepén
az álnok tócsák között új kontinens szökkent szárba 
AUSZTRÁLIA körvonalát idézték a szigetek és félszigetek 
és az én győzelmi kiáltásom 
magának tudta és
A-U-SZ-T-R-Á-L-I-A-B-A szúrta a hangok zászlaját 
amikor a nyomomban felbukkant egy a Ciulin testvérek közül 
dühödten sziszegve hogy ő a saját balkonjáról először

pillantotta meg
hogy tényleg AUSZTRÁLIA de az ő Ausztráliája 
a Ciulin testvéreké és csak egy véletlen miatt nem ők

szálltak partra először

de Anglia és Amerika mindig is a Ciulin testvéreké volt 
és úgy tudom nem hagyták el soha
mert a Ciulin testvéreknek fogalmuk sem volt a mérgeskígyókról 
az új sivatagokról vízgyűjtő medencékről 
ők sose vágytak arra a tájra rájuk ott nem várt barát szerető 
a boldogtalan farmereknek sem osztogattak telefonokat

AUSZTRÁLIA nem lehetett csak azé aki megérti 
szereti és a furcsa vágyait is kielégíti

a Ciulin fivérek tekintete átölelt akkor 
udvariasan morogtak 
valami melegség forrongott ütőereikben 
szappanbuborékok szálltak agyukra

rátámadtam az elsőre
dühödten és kétségbeesve űztem el az Új Jeruzsálemből

csakhogy a Ciulin testvérek revolverükkel babráltak 
összegyűjtötték hordáikat és egy őzbőr darabkát

raktak eléjük
amit nemrég vásároltak tőlem
megfújták a kürtöket és elindultak az agarak nyomában 
végigkajtatták és felgyújtották az erdőket az építőtelep 
minden lépcsejét
elvesztették a nyomomat de mindannyiszor 
újra rátaláltak
fülemhez ért a Ta Ta Ta Taaaamm 
tovább haladtam fogyatokozó erőkkel 
szétzúzva és újra eltakarva rejtekhelyemet

ÉN
AUSZTRÁLIA kormányzója és felfedezője
tisztelt hallgatóság
kisasszonyok és urak olvasóim
az amfiteátrumba értem
elterültem a félkör gyepén
vadállati kitágult orrlyukakkal
dühödten tapogatva a fűcsomókat
új értelmet új elméletet keresve a barátságnak
és akkor a csendes estben
az önök szemei előtt melyet zavart az asztali lámpa fénye 
megvillantak a Ciulin testvérek 
kegyetlen kínzóim tőrei

a gáthoz értem 
a fűre feküdtem
láttam hogy nevetve közelednek és 
bátran himbálják sakál-farkukat

KARÁCSONYI Z S O L T  fordítása
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V É G H  B A L Á Z S B É L A

Levél (Veresmartról) a hitveshez
A Radnóti-életműben nem talá

lunk Szamosveresmartról (Ro§iori, 
Szatmár megye) keltezett, a hitves
nek címzett és a hagyományos érte
lemben vett költői levelet (episztolát). 
Azonban első munkaszolgálatos nap
lójából, 1940-es naplófeljegyzéseiból, 
illetve a vers szövegére utaló motívu
mokból rekonstruálható egy virtuális 
episztola, egy korai (veresmarti) „le
vél a hitveshez”. Az 1944-ben kelet
kezett verset referenciaszövegnek te
kintve, hitvesi levélként olvashatjuk 
és értelmezhetjük Radnóti naplófel
jegyzéseit is. Retrospektív olvasattal 
egyező vagy legalábbis hasonló mo
tívumokat, tapasztalati világot kere
sünk mindkét szövegben, ezt követő
en pedig kontextuális és referenciális 
szövegértelmezéssel próbálkozunk. A 
naplófeljegyzések végigkísérik a ver
seket, háttérinformációkkal szolgál
nak a szövegértéshez, keletkezéstörté
neti adatokat szolgáltatnak. 1940-től, 
az első munkaszolgálattól kezdve kö
zös napló- és verstéma a munkaszol
gálat, a fogolylétből fakadó szabad
sághiány, ill. a szeretett hitves, az 
otthon hiánya. Lényeges különbség 
mutatkozik a „kétféle” levélben a lét
perspektíva megítélésében. Az 1944 
augusztusi-szeptemberi episztolában 
egyértelmű a halálközelség motívu
ma, a bajtársak, a sorstársak halá
lával egyre inkább magára marad a 
költő a pusztulásban, már csak a hit
ves élteti, szeretett lényét mutatja fel 
a megsejtett fizikai megsemmisülés 
ellenében. A szamosveresmarti „levél
ben” még nem tűnik ennyire végze
tesnek a fogolylét, még nem fenyeget 
fizikai megsemmisüléssel, még van 
emberi ésszel elképzelhető befejezése, 
kitartó lélekkel és várakozó tudattal 
belátható vége a szenvedésnek, azaz 
van remény a szabadulásra, a hitves 
viszontlátására. A rabság kényszeré
vel szemben mindkét esetben ott áll a 
szerelem szabadsága, a házastársi lét 
biztos menedéke.

A hitvesről, a hitveshez írott ver
sekben és naplófeljegyzésekben min
den a „hit, remény, szeretet” hármas 
keresztényi erkölcsrend jegyében tör
ténik. Ennek a szakralitásnak egyfaj
ta összegezését találjuk meg a Levél 
a hitveshez c. versben: „... Mindent, 
amit remélek,/ fölmértem s mégis el
találok hozzád,/ megjártam érted én 
a lélek hosszát.” Rónay László sze
rint ez az erős érzelmi-erkölcsi elkö
telezettség az alapja Radnóti spiritu
alizmusának, amely elsősorban lelki 
együttlétet, közös lelki életformát je
lent: „Radnóti Miklós költészetének

spiritualizálódása egészen apró élet- 
tények, események megjelenítésében 
is tetten érhető. Fanni képét ekkor
tól veszi körül egészen új aura: a tisz
ta szeretet jelképe lesz, csodatevő, aki 
szeretet által a halál képét is képes 
elűzni” (Rónay 86.). Ezt a megállapí
tást az utolsó versek (Levél a hitves
hez, A la recherche..., Razglednicák) 
témaköreire alkalmazva a költő éle
tét meghatározó másik két létformá
nak, a költészetnek és a barátságnak 
hasonló tematikus spritualizálódásá- 
ról beszélhetünk. Ennek a kénysze
rűen, ugyanakkor szükségszerűen 
alakuló létformának első megfogal
mazódásai 1940 őszére, a szamosve
resmarti munkaszolgálat idejére es
nek, nyomait a naplófeljegyzésekben 
találjuk.

A hatalom által rákényszerí-
tett munkaszolgálat összekuszál
ja Radnóti független emberi és költői 
identitását. Az állandósuló bizony
talanságok, a sorozatos behívások 
ellenében hatékony lelki-szellemi 
menedéket keres a költő, amely vala
melyest otthonossá teheti a számára 
otthontalanná vált világot. A mene
dékül szolgáló virtuális létben ugyan
olyan teljességre törekszik, mint a va
lóságosban. Próbálkozása többirányú: 
igényes irodalmi és szellemi tapasz
talattal, egykori és újabb baráti kö
zösséggel, leginkább pedig a szere
tett hitves alakjával tölti ki a maga 
számára teremtett világot. Ezt szol
gálja a munkatáborokban is rendsze
resített olvasás és írás: házi könyv
tárából olvasnivalót, feljegyzései és

versei számára pedig jegyzetfüzetet 
visz magával. A humán műveltségű 
európai szellem védekezése ez az em
bertelenség, a pusztítás ellen. A hát
rahagyott naplófeljegyzések és versek 
(verstöredékek) túlélő dokumentumai 
lettek életnek és halálnak, általá
ban annak a kornak, amelyben szer
zőjük élni kényszerült (1. a Töredék 
c. verset). Hátizsákjába bepakol
ta és magával vitte Veresmartra né
hány kedvenc olvasmányát: „’Tábori 
könyvtáram’ a Károli-Biblia, és hat 
Magyar Könyvtár-füzetnyi Arany 
(Válogatott balladák, Válogatott kisebb 
költ. /rossz válogatás sajna!/, Toldi, 
Toldi estéje, T. szerelme, Buda halála” 
(Napló, szept. 8.). Amikor transzport
indítás előtt két napi eltávozást kap 
Isaszegről, az egyik napját irodalmi 
ügyekkel, a másikat felesége 28. szü
letésnapjának megünneplésével töl
ti el. Budapest felé utazva a szintén 
munkaszolgálatos Vas Istvánnal iro
dalomról társalognak: „Vas Pistával 
találkoztam, együtt utaztunk be, vi
dámabban, hogy összekerültünk. 
Meséli, hogy a mai Magyar Nemzet
ben Kassák írt az Apollinaire-ről, az 
én fordításomból idéz, de egyikünk 
nevét sem említi. Miért?” (Napló, 
szept. 6.). Szombati napját arra ál
dozza, hogy szembesítsen Kassákkal 
a szerkesztőségben. Egyik szatmár
németi kimenőjén Erdélyi Helikont 
és Korunkat keres a könyvárusnál: 
„Szerdán Szatmáron a Helikon okt. 
számát keresem, a Szemlér Feri bí
rálatát szeretném újra elolvasni, az 
rendbehozna. Nagyon szép, okos írás 
volt. A könyvesnek nincs. Nem kapha
tó, csak előfizetőknek jár. Nem külde
nek belőle boltba. Előkelő folyóirat -  
mondja. Korunk? Azt nem kaphat, az 
be van tiltva” (Napló, nov. 8.). A friss 
információszerzés és a megfelelő tájé
kozódási lehetőség, az igényes és ta r
talmas olvasmány megmenthetné sze
mélyiségének szétesését, kiemelhetné 
a kényszerű nyomorúságból. Erre utal 
az idézet ;,az rendbehozna” megállapí
tása is. Általában véve az irodalom
mal való foglalatosság, a versírás fájó 
hiánya foglalkoztatja a költőt, az idil
li állapotok utáni vágy, amelyről így 
emlékezik meg az A la recherche... c. 
versében: „Verssorok úsztak a lámpák 
fénye körül, ragyogó zöld/ jelzők ring
tak a metrum tajtékos taraján...” 

Radnóti a végsőkig hisz a szó, a 
nyelv és az irodalom megtartó erejé
ben, ez néha környezetére is kisugár
zik. így ír erről a naplójában: „A két 
B./Boschán/ tegnap egyedül maradt 
itt és ráfanyalodtak »könyvtáramra«, 
a Bibliára és az Aranyokra. Reggel 
vallottak: hogy ők az első este hogy 
röhögtek rajtam, de milyen igazam 
van, tegnap délután négytől tízig ol
vasták a könyveket, milyen ’jók’ azok
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az ’iskolai balladák’ stb.” (Napló, nov. 
25.). Radnóti nem részletezi, csupán 
érzékelteti az irodalom, a könyv man
dátum-szerepét, amely a maga szelíd 
módján képes megváltoztatni az em
berek gondolkodását, világlátását, ön
magával szembesíti olvasóját. A nap
lóból az is kiderül, hogy mindenki a 
maga szintjén dolgozza fel a változá
sokat.

Az A la recherche ... c. létösszegző 
versében nosztalgiával idézi fel ba
rátai emlékét: „hol van az éj, amikor 
még vígan szürke barátot/ ittak a für
ge barátok a szépszemü karcsú pohár
ból?” A veresmarti tartózkodás idején 
a barátok, az ismerősök és a rokonok 
közelsége még biztonságot ad a költő
nek, akkor is, ha egyre zsugorodik a 
távolság a még és a már időinterval
lum között: a háború fenyegető közel
sége rémisztővé és bizonytalanná te
szi számára a jövőt. Segítő személyek 
veszik körbe: Gyarmati Fanni szin- 
érváraljai rokonai (Gyarmati Sándor 
és felesége, Korbuly Teréz, valamint 
ezek szatmári barátai). Nagybányán 
nevelőapja rokonságához tartozó sze
mélyek (Gerzon, Feri, Kati, Gyurka). 
Szamosveresmarti román lakosok: a 
szállásadó Nyisztor gazda, Ilonka, a 
felesége, hatéves Olguca lányuk és ti
zennégy éves Likuca fiuk, továbbá a 
tojásokat árusító parasztasszony és 
fia, Trajan. A munkaszolgálatos tár
sak és az őket látogató hozzátartozók 
(pl. Aczél György és felesége). Ok a se
gítői a túlélésben: enyhítik magányér
zetét, csomagokat, híreket továbbíta
nak, friss tejet és élelmet hoznak neki, 
vendégül látják, igyekeznek szellemi
lelki társai lenni. Mindez sokat jelent 
Radnótinak (Napló: okt.16, nov. 13.). 
Hozzá közelebb álló munkaszolgálatos 
társai áthelyezése után három idegen 
férfival marad Veresmarton, akikkel 
nem tud baráti és szellemi közösséget 
formálni: „Rettentő ideges vagyok. 
Négyen lakunk most az országút mel
lett ’vezényeltek’, Perényivel és a két 
Boschánnal. Két ’ideges kereskedő’. 
Idegenek. És különben is: ezt az egé
szet csak meleg és büdös kollektivitás
ban lehet kibírni, állandó lármában, 
veszekedés és röhögés zaja közben. 
Jobb volt a földes szobában kilen
ced magammal, mint negyedmagam- 
mal egy padlós szobában. Mert ez az. 
Veresmarton” (Napló: nov.24.).

A nov. 24-i panaszt követően egy
re többet gondol a hitvesre, sűrűsöd
nek a róla és neki szóló bejegyzések. 
Radnótinak veresmarti tartózkodása 
(1940 okt. 4. -  dec. 4.) idején többfé
le mód is adódik a Fannival való kap
csolattartásra, mindegyik fontos és 
elemi erejű a számára. Csomagküldés 
postán vagy ismerősön keresztül: 
„Csomag Fiftől. Ennivalók és egy új, 
erős zseblámpa. Milyen boldoggá tett

ez a lámpa. Holdfény van, de magam
mal viszem” (Napló: okt. 12.). Levél: 
„Fiftől levél. Újra baj van. Rettenetes! 
Havas eső esik” (Napló: okt. 28.). 
Telefon: „Telefon Fiffel. Valamivel 
nyugodtabb vagyok, hogy hallom a 
hangját, a drágát” (Napló: nov. 6.). A 
veresmarti naplófeljegyzéseken végig
haladva egyfajta szubjektív műfajvál
tást figyelhetünk meg: az események 
lejegyzésétől, a tárgyilagos beszéd
módtól fokozatosan jut el a személyes, 
szubjektív közlésformáig: a feljajdulá- 
sokig, a fájdalmas és kétségbeesett fel
kiáltásokig. Ahogyan 1944 őszén írott 
verseiben utolsó fogódzóként a hitves
hez fordul, úgy szólítgatja most is sze
retett Fanniját. Egyre inkább neki és 
hozzá írja naplóját. Minden bejegy
zés részben vagy egészben egy-egy 
„levél a hitveshez”. Amikor a nov. 3-i 
feljegyzésben a tojásokat áruló román 
parasztasszony nehéz és kilátástalan
nak tűnő sorsát meséli el, egyszerre

jeleníti meg az egyes egyének (öregasz- 
szony, költő) sajátos, ugyanakkor va
lamennyiük közös sorsát, a fátumot, 
az eleve elrendeltséget: „Isten vele, -  
totyog utánam a sárba, a kerítésnél 
megáll és néz... Esni kezd az eső, ret
tenetesen szomorú. Él, én is élek. Fifi 
drága, légy velem.” A parasztasszony 
sorsa végképp elrendeltetett, sem csa
ládjától (részeges fiától), sem a mun
kaszolgálatos költőtől nem remél
het megváltást, csak apró segítséget. 
Radnótinak viszont van biztos me
nedéke: a hitves, „ki biztos..., súlyos, 
mint a zsoltár.” A magányból és az 
egyedüllétből azonnal Fannihoz for
dul, mintha nem a naplójával, hanem 
a feleségével társalogna: „Vasárnap 
óta semmi hírem. Fif drága, nem bí
rom már és nem bírom ezt a négy em

bert se! Idegenek.” (Napló: nov. 22.). A 
naplóíró költő a szeretett hitves alak
ját a megunt és idegesítő idegenekkel 
állítja szembe, akikkel össze van zár
va. A hitves a menekvést, a szabadu
lást jelenti ebből a lelket szorongató 
helyzetből. Itt még nem az idealizált, 
spiritualizált hitves-alak jelenik meg, 
hanem a valóságos, a valamilyen reá
lis módon (csomag, levél, telefon) elér
hető személyé, akitől és akiről napon
ta várhatók hírek, és akinek maga is 
híreket továbbíthat.

Radnóti élete a szamosveresmar
ti munkatáborig identitáskeresés
sel telik, egyénisége szakmai, szociá
lis téren és a házasságban egyaránt 
kiteljesedőfélben van. Az identitásvá
lasztás szabadsága az eszménye, éle
tének harmadik évtizedében abban 
reménykedik, hogy hovatartozását il
letően nem a származás, csakis a szu
verén személy öndefiníciója érvényes. 
Ezt a kérdéskört Szántó T. Gábor vizs
gálta meg közelebbről Radnótinál, és 
ezzel magyarázza a sok identitásvers 
jelenlétét az életműben. Ám a végzet 
emberi és költői mivoltában fenyege
ti: „Áldozat-mivoltában tanú az igaz
ra, aki költőként rögzíti mártíriumá- 
nak állomásait” (Szántó T. Gábor). 
Ezt a sorsot maga a költő is előrevetíti 
A Meredek út egyik példányára c. vers
ében: „Olyan, kit végül is megölnek,/ 
mert maga sosem ölt.” Korának üldö
zöttjeként nem jelent számára mene
déket sem az elhagyott zsidó, sem a 
felvett keresztény (katolikus) hit, csu
pán a szerelem, amely biztonságot, 
menedéket, rejtőzködést jelent, illetve 
identitáskonfliktusának szelíd és bé
kés feloldását. Ez a felismerés a sza
mosveresmarti naplóban fogalmazó
dik meg először.

A szövegben em lített tanulm ányok le
lőhelyei: 1. Rónay László: Radnóti Miklós 
spiritualizmusa. In: uő. Mítosz és emlé
kezet. Vigilia Kiadó. Bp. 1997. 81-88. 2. 
Szántó T. Gábor: A Radnóti-centenárium 
margójára. ÉS. 2009. aug. 7. 17

Elhangzott Pannonhalmán, 2009. 
szeptember 26-án a Levél a hitves
hez című konferencián, A legszebb 12 
magyar vers című konferenciasoro
zat keretében.
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TÓTH MÁRIA

Napok, éjek, 
hetek, évszakok
Naplórészletek

Angol felfedezés. Az első hallás
ra hiszem is, nem is; mármint azt, 
hogy a macskák kedves dorombolá
sa biztosan gyógyítja a depressziót. 
Ülök az asztalnál, írok, olvasok, fran
cia csipkét horgolok, és Néróka, a fe
kete kandúr elfekszik a karomon és 
dorombol. Ha ebéd után, félórára le
dőlök, Néróka menten a színtéren te
rem, felugrik a jobb vállamra, fejét 
a nyakam hajlatába fúrja, és dorom
bol. Egyhez nem fér kétség, az évtize
des, kínzó depresszióm hirtelen eny
hült, nincs pánikrohamom és újból 
közlekedem a városban. No persze a 
gyógyszert szedem rendesen és ren
dületlenül. Ha van beteg gyermekek 
számára delfinterápia, miért ne lenne 
macska-terápia is? Aki a delfinterápi
át óhajtja, elutazik Floridába, és egy 
elegáns szálloda uszodájában együtt 
úszkál a delfinekkel. Már akinek van 
anyagi alapja ilyen luxuskezeléshez. 
Akinek nincs, például nekem, aki egy 
szegény, romániai nyugdíjas, marad a 
macska-terápiával. Én kipróbáltam.

Amit Caragiale tudott, márpedig ő 
sokmindent tudott, ő mondta ki a már 
klasszikussá vált mondást: abba ma
radunk, amit megbeszéltünk... Tehát 
se igent, se nemet, se jót, se rosszat 
nem akar mondani, de egyáltalán 
semmit. És most úton, útfélen, tévé
ben, rádióban hallom ezt a mondást. 
Ezt tálalják fel egymásnak a jó romá
nok. Vagyis nem biztatjuk egymást 
semmivel. Caragiale jól ismerte a ro
mánokat, amikor ezt leírta.

Egy szál gyertya. Van egy jó szoká
som, ha egy halálhír szíven üt, men
ten gyújtok egy gyertyát, valódi német 
márkájút, ami órákon át pislákol, vilá
gok így voltam most is. Amikor eljutott 
hozzám Oriana Faliad halálhíre. New 
Yorkból hazarepült Firenzébe, hogy ott 
lehelje ki a lelkét. Már jó másfél évti
zede visszavonultan élt, senkivel nem 
érintkezett, nem írt, nem lépett fel té- 
véshowban. Néha megjelent róla egy- 
egy fénykép, talpig feketében volt, fe
jén széles karimájú kalap, hogy minél 
kevesebb lássék az arcából. Volt egy 
teóriája, hogy Kuweitben betegedett 
meg, amikor beszívta az égő kőolajku- 
tak füstjét. Én ebben nem vagyok biz
tos, de ha ő ezt így érezte, akkor így 
igaz. Oriana Faliad, amilyen szemér
mesen tartózkodó volt, magáról rit
kán és szűkszavúan beszélt, pedig volt 
ő szerelmes is. Ezt nem hagyhatta ki.

Szerelme tárgya Alekos Panagolis volt, 
a görög forradalmár, kommunista, aki 
a jobboldali miniszterelnök ellen több 
merényletet követett el. Hosszú időre 
börtönbe került, ahonnan meg-megszö- 
kött, persze nyakoncsípték és vissza
zárták. Aztán 1973-ban végre egy ál
talános amnesztiával szabadult, és rá 
két napra a helyszínen termett Oriana 
Faliad, interjút készített vele. Az első 
pillanatban egymásba szerettek s az 
örök szerelem három évig tartott, ami- 
koris a férfit egy jól megrendezett autó
szerencsétlenségben megölték. Oriana 
Faliad megírja Egy ember című köny
vét, ami egy izgalmas regény, és éle
te végéig ezt a könyvét szerette a leg
jobban. Világos, hogy átmentette bele 
a görög férfi iránti szerelmét. Amikor 
meghal a Nap című kétkötetes könyve 
kedvenc olvasmányom volt, tíz évvel a 
megjelenés után fordították le magyar 
nyelvre. Ha nagyon szomorú napom 
volt, levettem a polcról a könyvet és be
leolvastam. Mindegy, hogy hol ütöttem 
fel, az 0  hangja szólt ki belőle. Utolsó 
könyve, La rabbia e Vorgolia (Harag és

Tóth László: Asszonyok

büszkeség) százezres példányszámban 
fogyott el, és mindig van utánnyomás 
belőle. Ebben a könyvben kétféle em
berről beszél, a tömegi emberről és ar
ról, akinek van szenvedélye. Azt írja, 
hogy Bin Laden egy nagy személyiség, 
ahogyan Hitler, Sztálin és Mussolini 
is az volt. Ezeknek nem bocsájt meg, 
de elismeri, hogy volt bennük lángo
lás, szenvedély. A XX. század legszebb 
és legnagyobb személyiségének II. 
János Pál pápát tartotta, mert ő nem 
csak szenvedélyes ember volt, de szent 
is. Már életében szentté lehetett vol
na avatni. Akár Szent Ferencet, Szent 
Terézt, szóval a nagy, vitathatatlan 
szent szenteket. S én most arra gon
dolok: ha írók, újságírók közül kelle
ne szentté avatni valakit, én biztosan 
Oriana Faliadra adnám le a vokso- 
mat. Ezentúl így fogok megtérni hoz
zá. Szépséges asszony volt.

Amit jó lesz megjegyezni. Ha vala
mi szépet látok, azt úgy nézem meg, 
mintha utoljára látnám.

Temetőkert Amerikában, Angliá
ban vannak gyönyörű temetőkertek. 
Nagy területen áll a temető, a síro
kon nincs földhalom, s a sírok között 
nagy a távolság. Nincsenek sorok, 
parcellák, hanem lezserség. Nos, ná
lunk (miként engedte meg a teme
tő vezetősége?) Aradon, Szatmáron, 
Nagyváradon, hogy létezik, hogy a sí
rok között egy centiméternyi út se le
gyen? Ha temetés van, a gyászolók 
mászkálnak, állnak a sírokon, a pap 
is egy sír hátán cerebrál. Keresztek 
dőlnek le, folyik a barbárkodás. Ha 
Aradon kimegyek az Alsótemetőbe a 
szüleim sírjához, előbb megmásszuk 
a többi sírt, s utána állunk egy idegen 
síron. Próbálok imádkozni, valami
lyen kapcsolatot teremteni a szüleim
mel. Nem megy. Hihetetlenül zavar, 
hogy én most egy másik holtat tapo
sok meg. Soborsinban a domboldalon 
van a temető, még csak az egy szép 
sírkert... Meghalt a Jóbarát gyermek
lap volt főszerkesztője, Hadai Jenő. 
Azt hiszem, eltelt negyed évszázad, 
hogy nem láttam, nem beszéltem ve
le. Hallottam róla, eljutott hozzám, 
hogy írt egy négyszáz oldalas köny
vet a romániai magyar gyermeksajtó 
történetéről. Ez szép gesztus volt tő
le. Félek, hogy olyan sorsra jut majd, 
mint Pintér Lajos Petőfi-legendakö- 
re. A múlt nem kell a kiadóknak, nem 
érdekli őket. Készítettem egy rövidke 
búcsúztatót, és úgy mentem ki a ka
tolikus Belluba, hogy ne legyen ott 
senki. Egy halottőrző nyanyán kí
vül nem is volt. El akartam beszél
getni Jenővel, s ez sikerült is nekem. 
Sokszor kegyetlen volt hozzám, sok
szor sírva jöttem ki az irodájából, de ő 
ezt még életében megbánta. Valahogy 
el kell parentálnuk egymást. Ez a 
Hadai Jenő fordító is volt, ő ültette át 
románra Kosztolányit. A temető vi
szont gyönyörű, tele díszfákkal, bok
rokkal, virágokkal s a sírok között 
cementezett utak. A katolikusok vi
gyázhattak erre a szép rendre. Na és, 
végre láttam és hallottam a Barátia 
templom fiatal, úriember plébánosát. 
Mindent korrektül végzett, de hiány
zott belőle valami, ami a lelkekhez 
szóljon. Úgy látszik, néki ilyen tehet
sége nincs. Ezek után könnyű volt ne
kem leprédikálnom a plébánost. Azt 
kérdeztem: milyen ember volt Hadai 
Jenő? Jó is és rossz is, méltó és mél
tatlan is, mint mi, valamennyien, 
akik ebben a zivataros, történel
mi időkben éltünk. Theodor Fontane 
Effi Briestjéből idéztem: van, akit ha
marább, van, akit később szólítanak 
el az asztaltól. Hadai Jenő barátun
kat pont most szólították. Ezt igen, 
ezt megértették a népek. Könnyeztek. 
Talán éppen az ő szólításuk idejére 
gondoltak. Szép temető Bukarestben 
a katolikus Bellu.

14



HELIKON

M. BODROGI ENIKŐ

Opera
a h a táron
2009-et ünnepi évnek nyilvánították 

Finnországban. 200 évvel ezelőtt, 1809- 
ben olyan történelmi eseményre került 
sor, amely gyökeresen megváltoztatta 
a finnek sorsát. Az 1808-1809-es orosz
svéd háború következtében Finnországot 
elszakították a Svéd Birodalomtól, 
amelynek több mint 6 évszázadon ke
resztül része volt. A Haminai békekö
tés (1809. szeptember 17.) értelmében 
egész Finnországot a cári birodalomhoz 
csatolták, autonóm nagyhercegségként. 
Finnország és Svédország között ha
tárrá  vált a Tornio, északabbra pedig a 
Muonio és a Könkämäeno folyó.

Finnország számára pozitív változást 
jelentett az orosz hatalom alá kerülés, 
megalapozta számára a késó'bbi függet
lenné válás útját. Svédországnak viszont 
hatalmas veszteséggel kellett szembe
néznie, mivel jelentős területet veszített 
el. Arról pedig általában hallgat a tör
ténelmi diskurzus, hogy az 1809-es ese
mények legnagyobb vesztesei a Tornio 
völgyének nyugati oldalán maradt fin
nek voltak. Attól kezdve, hogy 
a folyó nyugati és keleti partján 
éló' finnek közötti kapcsolat hir
telen és drasztikusan megsza
kadt, a Tornio-völgyi finnség 
kénytelen lett önállóan fejlőd
ni, és az országhatár lassan
ként nyelvhatárrá is vált. Pedig 
a folyó sosem volt természe
tes határ. Nemcsak a szorosan 
vett völgy két oldalán laktak 
finn nyelvet beszélők, hanem 
távolabbi szomszédságában is, 
nyugaton és északnyugaton, 
mintegy húszezer négyzetkilo
méteren.

A 200. évfordulóról sok
féleképpen emlékeztek meg 
mind Svédországban, mind 
Finnországban. Az egyik leg
méltóbb és legnagyobb vissz
hangot keltő megemlékezési mó
dot a Háborús opera (finnül Sotaooppera) 
előadásai jelentették a svédországi 
Haparanda (finnül Haaparanta) városá
ban június 26. és július 12. között.

Az opera librettóját Bengt Pohjanen 
írta, a Tornio-völgy legtermékenyebb 
művésze, a háromnyelvű (meánkieli, 
svéd és finn) író, költő, műfordító. Egy 
észak-finnországi lap azt írta róla ez 
év nyarán, az opera bemutatója után, 
hogy ha a szülőföld szeretetéből vetél
kedőt rendeznének, Pohjanen nagy esély- 
lyel pályázhatna az első díjra. Ennél ta 
lálóbban nem is lehetne megfogalmazni 
az író életművének legmélyebb ihletfor
rását. A Tornio-völgyi élet tapasztalata 
ugyanakkor egy sajátos filozófiát alakí
tott ki benne, a határ-létét, amelyben a 
„vagy-vagy” helyett az „is-is” a meghatá
rozó élmény. Két nyelv, két kultúra hatá
rán, azon a területen, ahol minden béké

sen megfér egymás mellett. Valamiféle 
senkiföldje ez, nem lehet kisajátítani, 
hanem mindenkié, aki úgy érzi, a határ 
összeköt, nem szakít el.

Pohjanené volt egy határon átívelő 
színház ötlete, amelyben svéd- és finn
országi profik és amatőrök együtt já t
szanak, két vagy még több nyelven. A 
Háborús opera is ennek a jegyében, két 
kultúra egy-egy nagy egyéniségének 
együttműködéséből született, a svéd
országi Bengt Pohjanen író és a finnor
szági Kaj Chydenius zeneszerző közös 
munkájaként. Chydenius (sz. 1939-ben) 
Helsinkiben élő jól ismert zeneszer
ző, akinek sokoldalú tevékenysége az 
1970-es évek első felében kezdődött. 
Egyike volt a legendás KOM-színház 
alapítóinak az 1970-es évek elején. 
Svédországban is dolgozott a musical 
műfajában, például Lennart Hjulström 
rendezővel. Több dalát máris örök
zöldként tartják  számon. 1996-ban 
Chydenius Pro Finlandia díjat nyert, 
2006-ban állami zeneszerzői kitüntetés
ben részesült. A Háborús opera Bengt 
Pohjanennek és Kaj Chydeniusnak már 
a negyedik közös munkája. Ebből há
rom egy trilógiát alkot, a Tornio-völgy- 
ről szóló hatalmas ívű munkát. Első da
rabja a Csempészopera volt 2004-ben, 
ezt követte a Laestadius-opera 2007-

ben. A harmadik darab bemutatójára 
2009. június 26-án, a Pohjanen 65. szü
letésnapján kerül sor Haparandában.

Az író szerint a 19. század elején 
Stockholmban nem is tudták, mi törté
nik a Tornio-völgyben. A háború után 
a svédek megszabadultak a finnektől, 
a finnek pedig a svédektől, de akik a 
Tornio-völgyben éltek és finn nyelvet be
széltek, azoknak családját, szülőfaluját, 
otthonát, nyelvét szakította ketté a ha
tár, a „cár vörös vonala”. Ezt aztán „ha
lott gyermekként” kellett 200 éven ke
resztül hordozniuk, mindaddig, amíg 
Pohjanen feltámasztotta operájával.

Az opera cselekménye Haparanda- 
Tornioban2 játszódik, és a háborús ese
ményeket a hétköznapi ember életén 
keresztül mutatja be. Szereplői a há
borúból hazatérő közlegények, vala
mint az őket aggódva váró asszonyok és 
gyermekek. A mű elvontabb témája az

ember törékenysége, lelki szépsége, bel
ső ereje, továbbá az, hogy bármilyen kö
rülmények között tud szeretni, képes 
megőrizni humorérzékét és a jövőbe ve
te tt hitét. Mindezt a zene sokféle nyel
vén is érzékelteti a mű: nem klasszikus 
értelemben vett operáról van szó, ha
nem olyan zenei alkotásról, amelyben 
az opera, a népdal és a sláger műfaja 
harmonikusan kiegészíti egymást. Kaj 
Chydenius szerint Pohjanen szövegét 
könnyű volt megzenésíteni, mert meg- 
ragadóan szép, csupa érzelem és dal
lam.

A háromórás előadás hatalmas teljesít
mény volt, amelyben Eszak-Finnország 
és Eszak-Svédország valamennyi jelen
tős színháza részt vett (az Oulu-i, a rova- 
niemi, a kérni, a norrbotteni és a Tornio- 
völgyi színház), s ezek mellett még több 
amatőr társulat is. 136 svédországi és 
finnországi professzionális és amatőr 
színész és operaénekes adta elő három 
nyelven: meánkieli, svéd és finn részek 
váltakoznak egymással, de vannak ben
ne francia és német nyelvű rövidebb be
tétek is. Az előadás színhelye a Tornio 
folyó partja volt, háttérként pedig a gyö
nyörű, neoklasszicista Alatornio-i temp
lom a folyó túlsó, finnországi partján. Az 
operát ketten rendezték, Ulf Fembro, a 
Tornio-völgyi színház igazgatója és Pia 

Suonvieri, kétnyelvű (finn-svéd) 
performanszrendező. Az igaz
gatónak már van tapasztala
ta a Pohjanen-Chydenius ope
rák színre vitele terén, ugyanis ő 
rendezte a Laestadius-operát is. 
A svéd anyanyelvű Fembronak 
saját bevallása szerint csak most 
nyílt alkalma megismerkedni a 
finn nyelvű Tornio-völgy törté
netével, erről ugyanis a svéd tör
ténelemkönyvek hallgatnak.

Mintegy 260 ezer euróba ke
rült a Háborús opera megrende
zése, 11500 néző látta, és a jegy
árakból befolyt pénz 220 ezer 
euró. Szinte hihetetlen, ha bele
gondolunk, hogy Haparanda vá
rosának összlakossága 4800!

Olyan jelentőségű kulturális 
esemény volt ez, amely a Tornio- 
völgy történetének legtrauma- 
tikusabb emlékét végre ki mer

te mondani két évszázados csend után, 
s amely a művészi élményen túl végre a 
gyászmunkát, a feldolgozást is lehető
vé teszi azok számára, akik leginkább 
megszenvedték.

A Tornio-völgy története azonban nem 
zárul itt le. Bengt Pohjanen már a követ
kező opera librettóján dolgozik.

Jegyzetek

1 Lars Levi Laestadius (1800-1861) a lu the
ránus egyházon belüli ébredési mozgalom el
indítója, akinek nagy szerepe volt a finn  nyelv 
megőrzésében is a Tornio-völgyben.

ik e rv á ro so k  a svéd-finn határon, H aparan
da a svéd oldalon, Tornio a finn oldalon. Az 
1808-1809-es háború előtt H aap aran ta  csak 
egy kis falu volt, amelyet azu tán  fejlesztettek 
várossá, hogy Torniot, amely fontos kereske
delmi központ volt, elveszítette Svédország.
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Big Mac kaviárral,
avagy a Becstelen brigantyk
Egy interjú alkalmával Quentin 

Tarantino, foglalkozására nézve ame
rikai fimrendező (így, nemzeti ho
vatartozási jelzővel) kijelentette: de 
szeretne már egy világháborús spaget- 
tiwesternt készíteni. Nos, eltelt pár év, 
és itt az eredmény. A 2009-ben elké
szült Becstelen brigantyk (Inglourious 
Basterds) tényleg az: világháborús 
spagettiwestern. Ha az alkotó vágyá
ból gyöngyvászonra fakadó opusz eme 
sommás meghatározásánál marad
nék, ezen a ponton be is fejezhetném 
az írást, sorsára bízva a 153 percnyi 
képfolyamot. Csakhogy az alkotó -  je
len esetben a Quentin Tarantino nevű 
amerikai filmrendező -  igen ritkán ké
pes valóra váltani vágyait, ha... mond
juk elvéti a receptet. Sokan vannak,

sóként a Kutyaszorítóban című filmet 
említeném, mint személyes kedven
cemet, aztán rögtön a Ponyvaregényt) 
olyan pikareszk, rafinált metafizikai 
csavarokkal tűzdelt, bonyolult egzisz
tenciális dimenziókat feszegető, mind
azonáltal az első kockától az utolsóig 
könnyed, közérthető, szórakoztató tör
téneteket sikerül cselekvéssorokban, 
illetve dialógusokban elmesélnie, hogy 
azt sem előtte, sem utána nem sikerült 
senkinek, ezen a „hőfokon” legalábbis. 
(Még ennen magának sem.) Ezen telje
sítmény alapján emlegetik Tarantinót, 
mint az azóta már ugyancsak megko
pott fényű „művészfilm” és a továbbra 
is -  főleg akadémiai katedrákon -  kis
sé lenézett „kommersz film” határai
nak elmosásáért, vagy pontosabban,

íK M E ^(m og‘j{Á‘j
mint levesben a só -  hemzseg a filmes 
áthallásoktól, elaknásított helyektől, 
intervizuális leágazásoktól, hason
lóktól. Az, gondolom, a kevésbé vájt- 
fülűek, sznobok, filmőrültek, fanati
kus rajongók számára is világos, hogy 
a Robert Aldrich-féle 1967-es A pisz
kos tizenkettő a Brigantyk szüzséalap- 
ja. Az, hogy a Brigantyk Brad Pitt ala
kította Aldo Raine hadnagyának neve 
a néhány George Cukor- és Michael 
Curtis-dolgozat vagányát, a hetvenes 
években pedig számos B-film hősét ját
szó Aldo Ray nevét visszhangozza, már 
nem biztos, hogy bárki jedermann mo- 
zizónak bugrik. (A piszkos tizenkettő 
Reisman őrnagyának neve sokkal in
kább egyértelmű, s egyben pikánsabb 
asszociációkat kínál, legalábbis a ma
gyarajkú nézők számára.) Na és hogy 
mi ezen „trouvaille”-ok dimenzioná- 
lis jelentősége? A befogadó szempont-

művészek, félművészek, álművészek, 
nem-művészek, akik úgy gondolják, 
bármit bármivel össze lehet keverni, 
a lényeg az, hogy egy helyre megy. A 
film esetében -  némi képzavarral -  a 
néző szemének feneketlen gyomrába. A 
fél-, ál- és nem-művészekről most nem 
beszélek, már csak azért sem, hogy el
kerüljem az indító sorokból esetleg ki
olvasható félreértést.

Néhány kivételtől eltekintve levett 
kalappal szoktam megállni Quentin 
Tarantino művészete előtt. Vérbeli 
posztmodern alkotó, hogy közhelyes 
koncát a szigorlatokon érlelt diák is 
megkapja. Én magam ugyan nem ezért 
kedvelem. Úgy gondolom, hogy eddi
gi életművének csúcsdarabjaiban (el-

összemosásáért felelős Antikrisztust 
vagy Megváltót, kihez mi áll közelebb. 
Pedig szegény Quentin nem tett egye
bet, mint hogy szétfeszítette az egyéb
ként unalomig ismert B kategóriás fil
mek sablontörténeteinek kereteit, jó 
adag iróniát kevert az amúgy is kivá
lóan megírt dialógusokba, és kész is 
volt az új trend. Mert hogy az (is) lett 
belőle. Ma is utánozzák, több-kevesebb 
sikerrel.

Az alapvetést, a cikkíró rendezőhöz 
való viszonyát és egyéb apróságokat 
ezennel magunk mögött tudván, visz- 
szatérhetünk ahhoz a bizonyos recept
hez, aminek elvétése akár gyomorron
táshoz vezethet. A Becstelen brigantyk 
-  ez a jelleg Tarantinónál lassan olyan,

jából semmi, természetesen. Az egyes 
Tarantino-opuszok a B-filmtörténét és 
egyéb lexikonok ismerete nélkül is rele
váns, hiteles munkák. Mégpedig azért, 
mert Tarantino ismerte, alkalmazta 
és értette azokat a recepteket. Hol ját
szódik például a Kutyaszorítóba,íi? Égy 
nagyvárosban. Miről szól? Egy rosszul 
sikerült bankrablásról, illetve leleple
zésről. Simán elmegy spagettiwestern 
szüzsének is. Ugyanez levezethető a 
Ponyvaregény meg a többi Tarantino- 
film esetében is.

A Brigantyk az első és eddig egyet
len kivétel. Itt ugyanis a náci megszál
lás alatt levő Franciaország a történet

» » » » » » > »
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miliője. Tárgya pedig nem kevesebb, 
mint a 20. század történelmének egy 
igencsak vészterhes epizódja, ponto
sabban ezen epizód újraírása. És itt 
kezdenek gyűlni a bajok. Nem beszé
lek ezúttal színészi alakításról, vizuá
lis fogásokról, fejezetekre tagolódásról, 
minden a helyén van, egy-két kivételtől 
eltekintve minden alakítás jó vagy ép
pen nagyon jó. (Még egy gondolat ere
jéig az áthallásokról: egy láda sört kí
nálok annak, aki megmagyarázza, mi 
a fenét keres David Bowie Cat People 
című dala a filmben. Az viszont tény, 
hogy marha jól hangzik. És talán eny- 
nyi elég is a posztmodern megváltás
hoz.) Ha megfigyeljük a második vi
lágháború eseményeit feldolgozó filmek 
garmadáját, alapvetően két kategóriát 
különíthetünk el (a holokausztfilmeket 
kivéve): vannak filmek (mint például az 
Anatole Litvak rendezte A  tábornokok 
éjszakája vagy a Denys de la Patelliere 
rendezte Egy taxi Tobruk felé), ame
lyek komolyan (vagy, ha tetszik, realis
ta módon) tárgyalják a második világ
háború valamely valós vagy fikcionális 
eseményét, epizódját. Aztán vannak fil
mek (mint az említett A  piszkos tizen
kettő' vagy a J. Lee Thompson rendezte 
Navarone ágyúi), amelyek komolytala
nul (vagy, ha tetszik, fikcionálisan) tár
gyalják ugyanazt. Az első kategóriába 
sorolható filmek tiszteletben tartják a 
második világháború egyének, csalá
dok, közösségek, népek sorsára gyako
rolt hatását, a tárgyalt esemény valós 
vagy fikcionális jellegétől függetlenül. 
A második kategória filmjeire elsősor
ban az igazságosztás, a sok esetben 
igencsak szükséges katarzisélmény 
gerjesztése jellemző, ezért megy át a 
tárgyalás módja realistából fikcionális- 
ba. Ily módon minden belefér. Például, 
hogy a német hadsereg hülyék gyüle
kezete. Tudjuk, hogy nem volt igaz, és 
mégis elfogadjuk, sőt, el is várjuk, hogy 
ha fritz, akkor legyen kretén. Vagy pél
dául, hogy tizenkét ember elintéz egy 
ezredet. Belefér. Persze csak addig, a- 
míg (akár hézagos) történelmi ismere
teinknek az események nem mondanak 
ellent. Hogy a fenti példánál maradjak, 
olyan, hogy Navarone ágyúi, soha nem 
volt. Pont. Tehát egy fikcionális célpont 
ellen harcol az illusztris kommandó, 
és drukkolunk nekik, lélegzetakadva. 
Tarantino háborús filmje ebbe a máso
dik kategóriába tartozna. Aki azt hiszi, 
hogy voltak „Becstelen brigantyk” fran
cia földön (egy amerikai zsidókból ver
buvált, brutális módszerekkel dolgozó, 
nácivadász -  nácikat gyilkoló és skalpo- 
ló -  elitalakulatról van szó), az a János 
vitézt is elhiheti. És eddig rendben is 
van a dolog. Apróbb dramaturgiai hibá
kat el is nézünk a rendezőnek. Például 
azt, hogy egy nácikkal való összetűzést 
követően hátrahagyják a halottaikat

meg néhány árulkodó jelet. Ilyet profi 
nem csinál, tudjuk A piszkos tizenkettő
ből. De lenyeljük, mert a fene ott egye 
meg, drukkolunk nekik. És végül is, ál
dozat nélkül nincs siker. Viszont a bru
tális igazságosztás és a pengeéles po
énok között díszelgő, gyakran remek 
dialógusok... komolyak. Hiányzik belő
lük a korábbi Tarantino-filmek párbe
szédeinek „túlvilágisága”. Itt nem le
het Madonnáról mint közösülőgépről 
beszélni. Egy korabeli színésznőről le
het, de nem úgy. Vagyis a két kategó
ria, a realista meg a fikcionális, elkezd 
keveredni. A probléma, amire a cikk 
címében szereplő gasztronómiai borza
lom is utal, a film végén „robban” iga
zán. Nem vicc ugyanis, hogy Tarantino 
átírja a történelmet. A Brigantyk fel
robbantják Hitlert és vezérkarát, ezzel 
pontot téve a második világháborúra. 
Nem szándékom moralizálni, hogy va
jon a Tarantino filmjén felnövő nemze
dék milyen történelemképpel rendel
kezik majd. (Ennek egyébként sokkal 
súlyosabb dimenziói vannak, filmtől 
függetlenül.) Azt viszont állítom, hogy 
vannak pontok, amiken nem lehet túl
lépni anélkül, hogy a mű (és alkotója) ki 
ne röhögtesse magát. És nem is magá
val az aktussal van a baj. Ha a film vi
lága kellőképpen fikcionális tudott vol
na maradni, elfogadjuk a végét is. A 
második világháború, a zsidóüldözés, 
egyáltalán, a valóság maga akkora súly- 
lyal nehezedik a vállakra (még akkor 
is, ha közvetlen élményre vajmi keve
sen emlékezhetünk immár), hogy e ke
vert műfajú, fikció-realista megközelí
tés túl gyenge ahhoz, hogy egyáltalán 
viszonyulni tudjunk hozzá.

Hogy hogyan és főleg miért sikerül 
a Brigantyknak felrobbantani Hitlert 
és bandáját? Nos, mert a náci főhős 
látja a jövőt, benne Nürnberget, és egy 
Becsületrendért, pár hektár amerikai 
földért, állampolgárságért és életjára
dékért hajlandó bombát tenni a vezér
kar székei alá. Ezt nem is kommen
tálom. Szánalmas. Viszont olyan 90 
perc nem az. Csak Big Mac. És kavi
ár. Külön-külön nagyon is finom tud 
lenni. Ezt is sokan eszik, meg amazt 
is. Amazt a gazdagok. Ezt mindenki. 
Együtt, nos, ízlés dolga. Én maradok 
inkább Kutyaszorítóban. Ahhoz én is 
jobban értek, mint néző, de Tarantino 
is, mint rendező.

Becstelen brigantyk (Inglourious 
Basterds), színes, amerikai-német 
film, 153 perc, 2009. Rendező: Quentin 
Tarantino. Forgatókönyvíró: Quen
tin Tarantino. Operatőr: Robert 
Richardson. Vágó: Sally Menke. 
Szereplők: Brad Pitt, Christoph 
Waltz, Mélanie Laurent, Diane Kru
ger, Eli Roth, Til Schweiger, Daniel 
Brühl, Martin Wuttke, Sylvester 
Groth, Julie Dreyfus.

LIPCSEI MÁRTA 
Csak szisszenés
„annyit érek én, amennyit ér a szó.." 

Radnóti Miklós: Tétova óda

Megnyúznám magam 
bőr börtönöm csak látszat 
a pillanat szisszenés 
s felébredve villog a kés.

Rejtett szerelmem 
csillagrendszere 
nyüzsgő, áradó 
lényegiét
zizzenve röppenő 
jelen
fejemben töltődő 
s szívemben dobbanó 
holnap
s a szó versemben 
mint csont csomó 
izgat
hogy színarany csöppje 
csendüljön a létnek.

Felébredve villog a kés 
a pillanat csak szisszenés.

A kulcs
Mozdul a kulcs 
a szívben 
nem csikorog 
csak az elmében 
virrasztó értelem 
üti át a szenvedély 
sűrűjét
s mint lézersugár 
a tiszta gondolat 
kezdi keresni 
a zárat.

Könyörgés
Föld szomját 
oltani akaró
eső
égzengés 
viharnak szeme 
pattogó magasság 
mélység tüze 
rejts el
saját szomjam 
forrásától.

Játszanék
Szeptemberkék már az ég 
én csak veled játszanék 
játszanék fényt és árnyat 
játszanék szeretni vágyat

táplálkozva a felszín alól 
ahonnan szem, száj se szól 
zsongító gömbölyűségbe 
indító, kitáró létbe

játszanék ujjaid kertjében 
a pillanat zöld tenyészetén 
hogy a volt ne legyen holt 
s színt, formát a felszín ne rejtse
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D O B Á S KATA

Ikonikus szóváltás
térrel, idővel
„O tthonunk v ízparti homokból kelt szóvár; 
otthonunk nem ház — tákolt téliszállás, 

s mi m aradandó: a váltig változékony.”
(.Könnyű föld)

Borbély András első verseskötete me
rész pályakezdésként két (filozófiailag) 
igen terhelt fogalom, az idő és a tér köz
pontba helyezését emeli témájává. Ezek 
poétikai körüljárásával a fiatal költő 
olyan költészetet valósít meg, mely egy 
pillanatra sem nékülözi a mesterségbeli 
tudás és a személyesség élményét, s így 
lesz Borbély költeményeinek jelentó's há
nyada intellektuálisan és formailag is ci
zellált.

A szó létmódja kiemelt helyet kap a kö
tetben: a minden esetben jelen időre vo
natkoztatott megszólalások (mindig ép
pen) kihasadnak valahonnan, de az 
általuk kijelölt tér nem válik, mert nem 
válhat otthonossá; a jelen ugyanis csak 
egy pillanat, és a folyton változó időben 
csakis az abszolút módon megbízhatatlan 
szavak lenyomata marad a lírai énnek. 
Ez a lenyomat pedig a szöveg által létre
hozott belső táj -  ahogy a könyv hátulján 
is olvashatjuk - , azaz puszta metafora. 
Elmondása alapján az itt létező lírai én 
a sajátos helynek köszönhetően nem tud 
egy régi költői hagyomány, a szent meg
szólalásmódjához közelíteni, sokkal in
kább érzi magáénak az idegen beszédét, 
akit ő az állattal azonosít. Borbély tehát 
egy pillanatra sem látszik feledni az au- 
gustinusi tanítást a belső időről, és en
nek fényében hangsúlyosan a beszélőben 
létrejött időről ejt szót, ahol mindennek 
különböző és egyénített ritmusa van.

Ugyanakkor nem csupán arról van szó, 
hogy Borbély bizonyos beszédmódok közti 
narratív különbségtétel után létrehozott 
egy sajátos szövegkörnyezetet; ennél sok
kal szorongatóbb kényszerűségről tanús
kodnak a versek, s ez talán az Utak című 
darab soraiban tematizálódik leginkább: 
„Ennyit, ha lehet, csak: / bejárhatóságát 
/ kutatni utaknak; / s mi az útban a tiéd, 
/ bírna másé lenni, / máskülönben léte: / 
semmi, semmi, semmi”. Úgy tűnik tehát, 
hogy a fentebb vázolt belső táj metafori
kus jellegéből adódóan nemcsak terepet 
biztosít a megszólalónak, de eleve adott 
folytonosságként is működtethető, amely 
változékony mivoltában lehet termékeny 
ütközőpont, de lehet ki nem kerülhető, át 
nem léphető határsáv is. Ebben a térben 
természetesen kitüntetett szerepet kap
nak a költői hagyomány korábbi szöve
gei is, úgymint Nagy László, Pilinszky, 
Radnóti vagy József Attila verssorai; 
ezek igen szerencsés módon nem kizáró
lag intertextusként vannak jelen, hanem 
szerves részekként épülnek be a kötet
kompozíció bizonyos szakaszaiba, az idő 
megújításaként számon tartott funkció
juk előtérbe helyezésével („az utánzás is
métlés, [...] az ismétlés mindig a jelen / 
küszöbére hág, így újítja meg az / idő ön
magát”).

1 8 -------------------------------

A Hidegség, állat szerkezeti felépítését 
tekintve négy nagy részre oszlik, mely
ben kettő-kettő jut a tér, illetve az idő 
körülírására, noha az elkülönítés nem 
szigorú elvek szerint történik, a két fo
galom időről időre egymás feltételeként 
tematizálódik. Az első két ciklusban 
CTerepváltozás, Az európai falu) sajátos fo
kozatosság fedezhető fel, hiszen a geog
ráfiai leírástól, majd tájrészletek megje
lenítésétől folyamatszerűen juthatunk el 
Gyergyóremetére, a szülőfaluba, s ebből 
következően a múlthoz, ami itt is a csa
ládi örökség részét képezi. A beszélő férfi 
felmenőihez való viszonyulási módja min
den esetben szoros kötelékben van az őket 
körülölelő térrel, ami egyre gyorsabban 
változik a jelen pillanathoz érve, ahol a 
lírai én már mindezt szóvá formálja, azaz 
nem kizárólag megörökíti, de saját magá
ba is fordítja a múlt történéseit: „Most jö
vök én, aki viszont / rohanok és rovom a 
betűket / helyettük, értük” (Nagyapám 
és veje). Ugyanez a motívum több ízben is 
előfordul, hol a nagyapa testalkata, hol 
egy illat azonossága révén; azért ezek, 
mert írott szó nem maradt az elődök után, 
s így Borbély költészetében kiemelt szere
pe van a szavak lenyomattá alakításának 
is. A családon túl a szülőhely is többlet
funkcióval bír, hiszen -  a már említett -  
ütközőpontként szolgál két szemlélet ösz- 
szevetésére: ami az egyik szemlélőnek 
szülőhely, identitásának szerves része, az 
a másiknak érdekesség, egyfajta turisz
tikai kuriózum. Borbély ironikus, helyen
ként cinikus sorai arra hívhatják fel a fi
gyelmet, hogy idegenként való szemlélése 
egy helynek szülhet némi visszásságot a 
megértésben, különösen ha az illető nem 
kifejezetten a megértésre törekszik, ha
nem puszta látványosságként közelít egy 
történelemmel és történetekkel teli tér
hez: „S ha majd mindenki egyként merít 
vagyont / A híven megőrzött hagyomány 
tavából / Fessétek nevem a gépek oldalá
ra / Hogy híretek vigyem a nagyvilágba 
szerte / S emléktábla vigyázza halálom / 
A Kerektói Első Terminálon” (Repülőteret 
Gyergyóremetének).

A múlttal való viszony persze magában 
hordozza az időhöz való viszonyulást is, 
és Borbély kötetének második fele ezt lát
szik középpontba helyezni (Nyitvatartás, 
Dél című ciklusok). A belső időről való be
széd a lírai én önreflexív megnyilvánulá
saival tarkított, hiszen a megszólalónak 
a bevallottan teremtett világgal való vi
szonya elsőrendű törekvéseként tartható 
számon. Ez leginkább úgy tűnik számá
ra megvalósíthatónak, hogy az időt, mint 
végtelent fragmentumokra osztja és ösz- 
szekapcsolja a feltámadás bibliai kontex
tusával. A Húsvét, látogatás és a Stációk 
című költeményekben Jézus feltámadá
sának olyan implicit utalásaival talál
kozhatunk, amelyek az idő áttörésének 
egyetlen és megismételhetetlen pillana
tára mutatnak, noha a megváltás aktusa 
valamiképpen a felejtés mozzanatával ro
kon („Nem emlékszem, hogy ki emlékszik 
énrám. / Nem emlékszik, hogy énrám 
emlékszik-e”), s így, annak lezárt múlt
ba helyezésével némiképpen felfejthetet- 
lennek és megragadhatatlannak tűnik. 
A „Mint ki az időnek erdejében sétál [...]

Borbély András

Hidegség, állat

E költemény is mint hirtelen nőtt erdőn 
/ Fönnakadt kiáltás -  tán a szó ha eljön” 
(Húsvét, látogatás) sor arra lehet továbbá 
jellemző példa, hogy egyrészről Borbély 
számára az idő felosztása, fragmentizá- 
lása a szavak fogyatkozásával, illetve tö
redékességével párhuzamos, másrészről 
éppen emiatt a fogyatékosság miatt visz- 
szakereshetetlen az a beszédmód, amely 
a szent megszólalásához hasonlít.

Éppen ezért nem lesz meglepő, hogy a 
kötetzáró vers (Ikon) az ortodox keresz
ténység ikonfestészetének hagyományát 
idézi meg; Andrej Rublj óvnak, a nagy 
ikonfestőnek ajánlja Borbély a verset. Az 
ikonok megfestése igen hosszadalmas, el
mélyült és nagy tradícióra hagyatkozó fo
lyamat, az elkészült darab pedig nem
csak képzőművészeti alkotás, hanem 
isteni „ottlétet” felmutató vallásos tárgy 
is. Nyilvánvalóan annak egyszerre zárt 
és misztikus szerkezete lesz a költő szá
mára fontos, hiszen az ábrázolt Én éppen 
úgy földi, mint égi képmás. A lírai én a 
költeményben a képpel, ebből kifolyólag 
a kéreggel mint tárgyi jellemzővel („ezzé 
vált testem / Látható kéreggé”) és a tűzzel 
mint égi karakterrel azonosítódik, és aki 
mindebből következően a Láthatatlan, 
vagyis megragadhatatlan.

Borbély első verseskötete természete
sen nem minden hiba nélküli -  gondolok 
itt néhány kevésbé tudatos verskompozí
cióra és olyan gyengébb poétikai megva
lósításokra, amelyek az összetett szerke
zetet kibillenthetik egyensúlyából -  de 
mindenképpen figyelemreméltó pálya
kezdésként lehet a fiatal költő verseit ér
tékelni. Legnagyobb erőssége az ikonok
ra jellemző zárt, de a szemlélő felé nyitott 
szerkezet, ami itt nyilvánvalóan az elmé
lyült nyelvezetet is jelenti, és azt a fajta 
intellektuális költészetet, amely kellő ön
reflexió révén képes felvállani az út- és 
időkeresés folyamatos kockázatát.

Borbély András: Hidegség, állat. 
Budapest, Napkút Kiadó, 2009.
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Püski Sándortól búcsúzom, a magyar nemzeti közösség 
egyik megtartó, nagy emberétől.

A Püski-házaspár — „Ilus néni és Sándor bácsi”, ahogy 
évtizedeken keresztül szólítottuk őket -  a magyar nem
zeti életakarat minden időben erőt adó nagy példája. 
Elindulni a szegénység nyomorult állapotából, és áldoza
tos munkával, teremtő okossággal a nemzeti tudatot erő
sítő példává nőni — kivételes emberi tett. Püski Sándort az 
alulsó Magyarországért érzett felelősségtudata egyre na
gyobb cselekedetekre szólította. Sorsformáló eltökéltsége, 
leleményessége, vállalkozói bátorsága csodát művelt.

Már egyetemi évei során felismerte azt, hogy a nemzet 
önismeretének és öntudatának az erősítésében az iroda
lom alapvető szerepet vállalhat, ha a nemzet legfontosabb 
kérdéseivel foglalkozik. Látta és értékelte a bontakozó né
pi irodalom nemzeti és szociális problémákkal küzdő alko
tóit. Abban ismerte fel a maga küldetését, hogy a népi írók 
műveit nagy példányszámban kiadja, hogy azok új nemze
ti tudatot és önismeretet alkotó erővé váljanak.

Könyvkiadóként állt a népi irodalom s ezen keresztül 
a magyar nemzet szolgálatába. Megismerte Illyés Gyulát, 
Tamási Áront, Veres Pétert, Sinka Istvánt, Szabó Pált, 
Szabó Lőrincet és társaikat. Önzetlen segítő szándéka a 
legtöbb népi írót hamarosan együttműködő barátjává tet
te. 1939-ben megindította a Magyar Élet Könyvkiadót, 
mely néhány év alatt a magyar szellemi élet kiemelkedő 
jelentőségű tényezője lett. Sinka István Vád című kötete 
volt a kiadó első könyve. Egy nagy tehetséget és általa a 
nincstelen szegények világát emelte be a magyar nemzeti 
tudatba. Ezt követte hamarosan a nemzeti felelősségtuda
tot erősítő, ma is értékes művek sora. Az egész látóhatártól 
A minőség forradalmáig. A könyveket Püski Sándor hatal
mas példányszámban adta ki. Példaszerűen megszervezte 
a könyvterjesztői hálózatát is.

Óriási tette volt Püski Sándornak a második szárszói 
konferencia is, ahová a nemzet sorsán és jövőjén való kö
zös gondolkodásra hívta meg a magyar szellemi élet képvi
selőit. Sokat tett azért, hogy a magyar népi irodalom min
den árnyalatát együtt lássa és hasznosítsa a nemzet.

Könyves pályájának első nagy korszaka 1944-ben vé
get ért. Ezután szörnyű negyedszázad következett. 
Államosítás, rágalmazás. Majd hirtelen felfénylő 1956. 
Aztán megint hamis vádak. Börtön. Püski Sándor nem
zetépítő, cselekvő akarata azonban hatalmas erő
nek bizonyult. Tönkretették itthon, fölépítette a Püski 
Könyvesházat Amerikában. Nemcsak létrehozta a legtel
jesebb magyar könyvválasztékot a világban, hanem meg
szervezte a magyar szellemi élet sok-sok képviselőjének 
amerikai útját is. Itthon kiadhatatlan könyvek sorát je
lentette meg Amerikában, és juttatta be Magyarországra. 
A rendszerváltozás után -  immár nyolcvan év felé kö
zeledve -  újra megnyitotta Magyarországon a Püski 
Könyvesházat.

Püski Sándor -  maga is vall erről -  egész életében azt 
kereste, hogyan gyógyítható lelkileg és szellemileg a ma
gyar nemzet. Életműve a magyarság romolhatatlan érté
ke.

Legyen neki könnyű a föld! Nyugodjon békében!

G Ö R Ö M B E I ANDRÁS: Búcsú Püski Sándortól. 
E lh a n g z o t t  a  F a r k a s r é t i  t e m e tő b e n  2 0 0 9 . a u g u s z t u s  
1 3 -á n . H ite l ,  X X II. é v fo ly a m , 2 0 0 9  o k tó b e r .
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MIÉRT HALLGATUNK ZENÉT?

Miért hallgatom a Máté-passiót?
Sohasem ötlött fel ben

nem a címben foglalt kér
dés. Szeretem Bach zenéjét. 
Minden művéből ugyanaz az 
olümposzi fenséges erő, nyu
galom, biztonság sugárzik. 
Zenéje mindent betölt, a te
ret éppúgy telíti, mint a lelket. 
Hát ezért hallgatom, hallgat
juk! Csak ezért? Ha jól bele
gondolok, akkor sorra találok 
más gondolatokat, ötleteket, 
dallamokat és még sok minden 
mást, amiért szívesen hallga
tom meg újra a Máté-passió 
zenéjét. Talán a bekezdő har
móniák lassú hömpölygése az, 
ami kitörölhetetlen nyomokat 
hagyott zenei élményeimben. 
Kozmikus erő árad a mélység
ből felemelkedő dallamvonal 
nagyívű kibontakozásából. A 
kórus e-moll akkordfelbontá
sa ebből születik meg: szinte 
zenei megváltásként csendül 
fel. Különös hangnem ez az e- 
moll. Első művemet e-mollban 
írtam, de utána szinte soha
sem tértem vissza hozzá. Jóval 
később, érett zeneszerzőként 
valósággal idegenkedtem et
től a hangnemtől. Lendvai 
nagyszerű könyvében (Verdi 
és a 20. század) van egy feje
zet — A Verdi kutatás távlatai a 
Don Carlos tükrében - , amely
ben a hangnemek szinesztézi- 
ájáról értekezve a szerző meg
adja az e-moll „értelmezését” 
is: testetlen lebegés, súlyta
lanság, légneműség (de „meg
emelt” és kiélezett hang is). 
Természetesen, sem Verdi és 
Bach sem gondolt a tonalitá- 
sok szinesztéziás értelmezé
sére. Nem gondoltak rá, de 
tudat alatt valószínűleg mű
ködött egy erő, amely bizo
nyos tonalitások felé „irányí
tott” egy-egy zenei gondolatot. 
A Máté-passó ugyan e-mollban 
kezdődik, de c-moll kórussal 
zárul. Képzeletemben a c-moll 
afféle gyász-hangnem, valószí
nűleg az Eroica gyászindulójá
nak hatására. Lendvai szerint 
Verdi Don Carlosában: „sötét 
szenvedély, elkeseredés, érzel
mi lázadás”. Bach felfogásában 
a mindenen való felemelkedés, 
a szomorúság megértése és át
formálása erővé hat elementá
risán a mindenkori hallgatóra. 
A szomorúság, irgalom, könyö- 
rület hangja h-mollban szólal 
meg a 47-es számot viselő alt
áriában: Erbarme dich, mein 
Gott. Verdi Don Carlosá ban a 
Lendvai értelmezése szerint:

„a tragédia légköre, előre el
rendelés, a »csillagokban« rej
lő determináció, elkerülhetet
len végzet...” Ezért hallgatnám 
(hallgatnánk) ezt a csodaszép 
áriát? Azt hiszem, hogy tudat 
alatt ezért is! A zene hatásá
ra hatalmas tudatalatti -  vagy 
ahogyan manapság nevezzük, 
mélytudati erők kelnek életre 
bennünk. Ezek az erők, energi
ák jóval erősebbek, mint a tu
dati impulzusok. Zeneszerzés 
óráimon tanítom a Máté-passi
ót, tehát racionálisan közelít
ve meg a zenét mutatom be a 
szerkezeti felépítést, az óriási 
mű két nagy, drámai részében 
felhangzó 78 hangzó momen
tumot. A hangsúly gyakran a 
kontrapunkt technikára esik, 
bár a mű harmónia-világa 
is rendkívül figyelemre mél
tó, a betoldásként felhangzó 
Chorálok az összhangzattan, 
tanításunk alapját képezik. 
Ennek dacára a mű hallgatá
sa közben alig gondolok ezek
re az alapelemekre. Sokkal 
inkább arra összpontosítok, 
hogy milyen érzésekkel tölti 
el lelkemet ez a fantasztikus 
hang-monumentum. Apropó: 
Chorálok! A korabeli közön
ség valószínűleg együtt éne
kelte (énekelhette!) a kórussal 
a jól ismert dallamokat, sőt so
kan közülük még a kiérő szó
lamokba is becsatlakozhattak. 
Abban a zenei környezetben ez 
természetes jelenségnek szá
mított. Valószínűleg Bach is 
tudta és kiaknázta ezt a kom
munikatív jelenséget; közvet
len forródrót-hatást kelthettek 
ezek az epizód-zenék a hall
gatóság és a mű között. Erre 
nemcsak a barokk korban, de 
később is ügyeltek a szerzők. 
Ez az alkotói gesztus egyfajta 
felelet a kérdésre: miért hall
gatjuk a zenét? Mert már is
merős valahonnan, mert egy
két részletét már tudjuk is 
énekelni, ha nem is hangosan, 
de legalább lélekben. Á mo
dern zeneszerzés mintha elfe
lejtette volna ezt a titkos meg
egyezést az alkotó és felfogó 
közege, a közönsége között. Ez 
nemcsak a zenére érvényes, de 
kétségtelen, hogy a zenében a 
legveszélyesebb: egyszerűen
elvesztettük hallgató közön
ségünket. A barokk muzsikus 
EZT a FÉNYŰZÉST nem en
gedhette meg magának.

TERÉNYI EDE
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HOL-
A marosvásárhelyi Látó szépirodal

mi folyóirat szerkesztőit látta vendégül 
október 14-én a kolozsvári Gaudeamus 
könyvesbolt. A LátóSzínpad kolozsvári 
rendezvényén felolvasott Kovács András 
Ferenc, Demény Péter, Vida Gábor, Láng 
Zsolt és Szabó Róbert Csaba.

Palocsay Zsigmond emlékestet tartot
tak október 14-én a Kolozsvár Társaság 
székhelyén. A Költők városa rendezvényso
rozat keretében Egyed Péter író, filozófus 
emlékezett az 1994-ben elhunyt költőre.

K ötő József Színjátszó személyek 
Erdélyben (1919-1940). Közhasznú es- 
meretek tára című könyvét mutatták be 
október 16-án Kolozsváron, az EMKE— 
Szabédi Emlékházban. A kötetet Dávid 
Gyula, a könyv szerkesztője ismertette.

Irodalmi Beetető Só keretében lé
pett fel Bálint Tamás, Muszka Sándor 
és Murányi Sándor Olivér október 6-án 
Szabadkán, október 7-én pedig Szegeden. 
A szerzőkkel Fried István irodalomtörté
nész beszélgetett.

D arvasi László Virágzabálók című 
nagyregénye nyerte el idén a Rotary 
Irodalmi Díjat (RID) és a vele járó há
rommillió forintos jutalmat. A díjat októ
ber 9-én adták át ünnepélyes keretek kö
zött. Darvasi László a Korunk Akadémia 
meghívására Kolozsváron, október 20-án 
is felolvasott díjnyertes művéből. A há
zigazda szerepét Balázs Imre József, a 
Korunk főszerkesztője látta el.

K ihirdették a Déry Tibor-díj nyer
teseinek nevét. Idén Vallasek Júlia 
Kolozsváron élő kritikus, Aczél Géza köl
tő, Bozsik Péter író, szerkesztő, Kőrizs 
Imre költő és Péterfy Gergely író része
sült a kitüntetésben

László Noémi volt a kolozsvári 
Bretter György Irodalmi Kör vendége 
október 12-én. Az est apropóját a szerző 
Papírhajó című új verseskönyvének meg
jelenése szolgáltatta.

A Koinónia Kiadó felolvasóesten mu
tatta be öt, a közelmúltban megjelent 
könyvét október 22-én Kolozsváron, a 
Sapientia—EMTE Mátyás király utcai 
székházában. A bemutatott könyvek: 
Balázs Imre József Fogak nyoma című

verseskötete, Selyem Zsuzsa publiciszti
kái Erdei politika címmel, Flann O’Brian 
ír származású író Úszikkétmadáron cí
mű regényparódiája és Máté Angi Mamó 
című, felnőtteknek írott meseregénye, a 
gyerekek számára pedig Vida Gábor ol
vasott fel Nóé, az indián meg a dinók cí
mű történetéből.

Á tadták az Erdély Magyar 
Irodalmáért Alapítvány (EMIA) ez évi dí
jait, október 24-én, Székelyudvarhelyen. 
EMIA-díjat kapott Lászlóffy Csaba, 
Debüt-díjat Máté Angi, Hídverő-díjat 
pedig Bertha Zoltán. Az ünnepi műsort 
a Palló Imre művészeti líceum diákjai 
szolgáltatták. Köszöntőt mondott Balázs 
Imre József, Gálfalvi György, Gálfalvi 
Zsolt, Pomogáts Béla és Zsidó Ferenc.

C s Szabó Lászlóra emlékeztek októ
ber 24-én a Kolozsvár Társaság székhe
lyén. Beszédet mondott Pomogáts Béla, 
a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társasága elnöke. A Kolozsvár Galéri
ában dokumentumkiállítás nyílt ez al
kalomból. .

ü ö i

Sok a szöveg!
Sok h ibának  az az oka, hogy nem...
Bertolt Brecht m egállapításának foly

ta tá sá t a rejtvény fősoraiban olvashatja.

VÍZSZINTES
1. A  fo ly ta tá s  e ls ő  része. 13. Lódulj! 14. 

Liga. 15. R áadás a m enzán. 16. Éneklő 
szócska. 17. Fafúvós hangszer. 18. Piaci 
m érték. 19. C sak félig! 20. G átba ü tkö
zés. 22. Terem sport. 23. M agyar h ír iro 
da. 24. Mely célból? 25. Trója veszte. 26. 
M enekvési lehetőség. 27. ... TASZSZ, 
orosz hírügynökség. 28. R itka férfi
név. 29. Inas. 30. ...-móg: zsörtölődik. 
31. R itka női név. 32. Lom btalan. 33. 
Lábfej! 35. N auru  fővárosa. 37. Egy ha- 
rapásnyi étel. 39. Oxigén és fluor vegy- 
jele. 41. Anyagi veszteség. 42. Lap jelző
je lehet. 43. Helyrag. 45. Szám ukra. 47. 
M agyar pásztorkutya. 48. Londonban 
lovagol! 50. Pecunia non ... a pénz
nek nincs szaga. 51. Érvényesülő. 52. 
Kupa, ném etül. 53. Bent megfagy! 54. 
Dohányzóeszköz. 55. E gytagú  algebrai 
kifejezés. 56. Errefele! 57. R enáta  be
ceneve. 58. Emse. 59. Korrövidítés. 60. 
Sokáig zav arta lan u l hagyott (víz). 62.

Mona ... Leonardo da Vinci festménye. 
63. A ttól fogva. 64. A  fo ly ta tá s  m áso d ik , 
befe jező  része.

FÜGGŐLEGES
1. M eghatározatlan dolog. 2. Szerepet 

megformáló. 3. Keleti táblás játék. 4. 
Burnót. 5. ...-untalan. 6. Em ília bece
neve. 7. Fába jelet vés. 8. Sportmez. 9. 
Fekete István gólyája. 10. Zápor lénye
ge! 11. Tiltószó. 12. M egállapít, elrendel.
17. Német-lengyel határfolyó ném et neve.
18. Agyát elhagyó. 21.... út, Korda István 
regénye. 22. Etiópiái tó. 23. Hogy ... van
nak! 25. A m agasban. 26. ... -  Bogaz, a 
Kaszpi-tenger öble. 28. Sör, németül. 29. 
Lajos beceneve. 31. Ókori balkán i nép. 
32. Állóvízben tenyésző. 34. Kezdetleges 
hangrögzítő gép. 36. ... a mozdony füst
je megcsapott, Moldova György regénye. 
37. Egy keveset evő. 38. Textilanyag. 40. 
Az emelet irányába. 42. Kisebb olvasztó- 
kemence. 44. Középkori eretnek szekta 
tagja. 46. M auna ..., haw aii vulkán. 47. 
Szülő beceneve. 48. K iterjedt síkság. 49. 
Á ru t piacra vitet. 51. Játszó téren  lennie 
kell. 52. Domború has. 54. Rovartojás. 
55. R uhát vízben tisztító. 57. ... Roy 
(W alter Scott). 58. Gyötrelem. 61. Kétell! 
62. Paci. 63. Cselekvés mozgatórugója.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 20. szá
mában közölt Renard 
gondolata című rejtvény 
megfejtése: A szél is la
pozza a könyvet, mégse 
tud olvasni. 3948410 0 0 0 0 6 5 4 6

TÁMOGATÓINK: 
Romániai írók Szövetsége 
Nemzeti Kulturális Alap

nka
N em ze ti K u ltu rá lis  A lap

Kolozsvár Város Tanácsa 
Szülőföld Alap 
Communitas Alapítvány
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