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Társbérletben 
a történelemmel
A húsz éve elhunyt Bözödi György 
főművének előtörténetéről és utóéletéről
Otthonirodalmat teremtő kor

társaihoz hasonlatosan a Székely 
bánja szerzője is azt a világot 
írja le, amelynek jövőjéért írás
tudói felelősséget érez. Azokat 
a szálakat keresi, amelyek ösz- 
szekötik őt a nemzeti létet ala
kító -  koronként változó, nem
egyszer ellentétes tendenciákat 
hordozó -  történelmi folyama
tokkal; amelyek felismerése és 
befolyásolása értelmet adhat 
az ő életének is. És mert így in
dult a világba, Bözödi halálá
ig (1913. márc. 9. — 1989. nov. 
25.) társbérletben élt a történe
lemmel. „A teológiára is azért 
mentem -  vallotta meg élete al
konyán Gálfalvi Györgynek 
mert belebolondultam a szomba
tosok históriájába, s azt hittem, 
hogy ott kedvemre búvárkodha- 
tom. A Székely bánjában jól ki
mutatható, hogy a történelmi 
fejezeteket nagyobb erudícióval 
írtam.”1 Két évig volt csak teo
lógus, a történelem iránti mo
hó érdeklődése arra ösztönöz
te, hogy jogot és bölcsészetet 
hallgasson a kolozsvári román 
egyetemen. Miközben -  1932- 
től -  eredeti hangú költőként, 
elbeszélőként és tanulmányíró
ként is bemutatkozott a Keleti 
Újságban, a Pásztortűzben, az 
Erdélyi Helikonban, az akkori 
húszévesek nemzedékét tömörí
tő (1935-ös) Hitelben.

A Székely bánja forrásánál 
című 1967-es visszatekinté
séből tudjuk, hogy ez időben 
nagy hatással volt rá Bölöni 
Farkas Sándor, aki száz esz
tendővel korábban felfedezte

az amerikai demokráciát. Az 
Észak-amerikai utazás szerző
jét joggal tekintette a husza
dik századi szociográfiai írások 
„ősapjának”. A másik útitár
sa Orbán Balázs, aki maga is 
Bölöni Farkas könyvéből ta
nulta „az öntudatos hazaszere
tetei s a szabadság imádását”. 
Harmadikként Balázs Feren
cet említi, aki 1929-ben „szo
ciográfia-szerű képet nyújtott 
szinte a kerek világ feléről, 
új meglátásokkal, új eszmék
kel gazdagítva addigi képün
ket a világról”, és akinek mész- 
kői kísérleti telepe, az egész 
Aranyosszéket átfogó társada- 
lom-reformeri munkássága ösz
tönzőleg hatott rá. Amiképpen 
-  az Erdélyi Fiatalok közvetí
tésével — a bukaresti Dimitrie 
Gusti professzor monografikus 
szociológiai iskolája is. „Ehhez 
járult a Viharsarok vidékéről 
jött forradalmi szél”, amely „új 
vonásokkal, elemekkel és a jö
vőt illetően reális színekkel” 
gazdagította szociográfiai ér
deklődését.2 „Bözödi György 
könyve illúziókat rombol, ép
pen úgy, mint Magyarországon 
Féja Géza vagy Kovács Imre fa
lukutató munkája” -  Balogh 
Edgár rokonította ekképpen az 
Erdély felfedezése első kötetét a 
Magyarország felfedezésére vál
lalkozó írótársak teljesítmé
nyével.3 Nemcsak a műfaji sajá
tosságok révén ta rt rokonságot 
Bözödi műve az Illyés Gyula,
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Beszélgetés Grecsó Krisztián
A

íróval, az ES szerkesztőjével

„Nem érdekel a teljes fiktivitás”

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

-  ,y idéken” nőttél fel, műveid -  a 
PletykaanyutóZ az Isten hozott on ke
resztül a Tánciskoláig -  vaskosan az 
alföldi világból ihletűdnek, szerkesz
tői pályádat is Békéscsabán kezdted, a 
BárkáreáZ. Milyen „alföldi írónak” lenni 
Pesten?

-  A Szépírók Őszi Fesztiválján ve
zettem egy beszélgetést, Vidékről a vá
rosba -  asszimiláció? címmel, és mond
hatom, tanulságos este volt. Nem én 
döntöttem el, kiket hívok meg, Szántó 
T. Gábor kért föl a beszélgetésre, és 
azóta is rágódom rajta, hogyan le
het az, hogy néhány szerző egy életen 
át tematizálja az örökös idegenségél- 
ményt (azon az estén rajtam  kívül Háy 
János volt ilyen), mások meg, például 
Gergely Ágnes, aki egy endrődi zsidó, 
polgári családban született, csak ön
életrajzi regényeiben foglalkozik a kér
déssel, és ott sem okoz gondot számá
ra  az úgynevezett városi-asszimiláció. 
Kár, hogy olyan indulatosan reagáltak 
annak  idején Háy János Asszimiláns 
című dolgozatára, nem kellett volna ér
zelmi kérdést kreálni belőle, m ert fon
tos felvetések vannak benne, érdem
ben kellene beszélni róla.

-  Nemrégiben az Élet és Irodalom pró
zarovatának vezetője lettél. Beleszoktál 
m ár? Mennyiben jelent másfajta kihí
vást az ÉS-t szerkeszteni, m int más la
pokat, mondjuk a Bárkái?

-  A hetilap teljesen más műfaj, ösz- 
sze sem lehet hasonlítani az itteni 
m unkát azzal, ami a folyóiratoknál 
zajlik. Aki nem próbálta még, el sem 
tudja képzelni. Az ÉS-ben átlag 230 
ezer leütésnyi szöveget közlünk egy 
héten, gyakorlatilag folyamatosan 
lapzárta  van, ahogy véget ér az egyik, 
m ár sarkadban a másik. A szerkesz
tési elvek is mások, egy hetilap for
m átum a, jellege más, „újságosabb”, 
hogy konyhanyelven mondjam. Az ÉS  
hasábtördelése egy napilapéra emlé
keztet, vagyis a szerkesztésnek iga

zodnia kell ehhez. Nem csak terjedel
mileg, de tem atikusán  is.

-  Ezt megelőzően viszont a Nők 
Lapja szerkesztőségében dolgoztál -  
ami, valljuk be, nem egészen szokvá
nyos munkahely egy szépíró számára. 
Érdekelne, hogyan vezetett az utad egy 
népszerű női magazinhoz, és milyen 
volt ott dolgozni.

-  Egészen egyszerű történet, h ívtak 
és mentem. Nem volt munkahelyem, 
örültem a lehetőségnek. A fanyalgást 
nem értettem , egyfelől az egy tisztes 
hely, másfelől meg annak  idején örült 
az író, ha  bekerült egy üzemi laphoz. 
Jó kis csapat van ott, érdemes volt k i
tanu ln i a szakm át, most is hálás va
gyok érte, am iért m egtaníto ttak  dol
gozni. Sohasem hittem  volna, mennyi 
minden belefér egy napba.

-  Eredetileg versekkel jelentkeztél 
az irodalmi porondon, aztán az elbe
szélő próza felé fordultál. Irsz-e még 
verseket -  ha csak az asztalfióknak is 
-, vagy végleg magad mögött hagytad  
„költői énedet”?

-  Legalább nyolc éve nem írtam  
verset. Most egy fiatal zenekar meg
keresett, hogy dolgoznék-e velük, és 
m int alkalm azott műfaj, érdekel a do
log, de másképp nem.

-  Megbékéltél-e már a szegváriak
kal? Azaz megbékéltek-e ők veled? Első  
prózaköteted, a Pletykaanyu m iatt 
kérdem, nyilván -  annak idején sérel
mezték a „földijeid”, hogy úm. kitere
getted a szennyest...

-  1998-ban volt utoljára közönség- 
találkozóm Szegváron... és most, ok
tóberben. Ez, hogy a Nagyi Könyvtári 
Napokon vagy min vendégül lá ttak , 
sokkal többet jelentett egy szimpla 
beszélgetésnél, szimbolikus gesztus 
volt, hazatalálásnak  is nevezhetném, 
ha nem félnék a nagy szavaktól.

-  Ha már élet és irodalom: nálad a 
kettő gyakran összefonódik, sőt, ez a 
művek fogadtatására is hatással van 
(l. a Pletykaanyu körüli botrányt). A zt 
magad sem tagadod, hogy elbeszélése
idnek, regényeidnek van némi -  nem is 
kevés -  valóság- és tapasztalat-magva. 
Hogyan „játszik össze” realitás és fik 
ció a grecsói világban?

-  Á ltalánosságban nem tudok er
re válaszolni, m ert mindig m áskép
pen működik. Előfordul, hogy el/ 
megindít egy történet vagy valam i 
esemény, élmény, de végül a m egírt 
anyag olyan távol lesz a valóságtól, 
hogy semmi esélye a referenciális ol
vasatnak. Máskor meg éppen a fikció 
felől araszolok a valóságos felé. A já 
ték  a lényeg, szeretem, ha a lehetsé
ges térnek, időnek köze van az engem 
körülvevő világhoz, kapaszkodik bele, 
rabol tőle, szagos és aktuális. íróként 
nem érdekel a teljes fiktivitás vagy a 
távoli múlt.

-  Prózád a magyar irodalom több
fajta hagyományrétegéhez is kapcsol
ható: móriczi realizmus, m ikszáthi 
anekdotikusság és krúdys álomsze
rűség egyaránt je llem ző  rá. Mi az, 
am it ebből m agad is vállalsz, ami- 
hez/akikhez bevallottan kapcsolódni 
szeretnél?

-  Mindenképpen Móricz! Krúdyt 
nagyon szeretem olvasóként, és sok
szor h a t is rám , de Móricz szituációit 
szeretném ellopni, eltanulni, ahogy le
írásokkal, minden értékelő és magya
rázó mondat nélkül fölépít egy hely
zetet, vállrándítások, összenézések 
döntenek el sorsokat, csupa létezés, 
akció, semmi narratíva. Olyan ember
szag van, hogy alig lehet elviselni, na, 
ezt volna jó tudni.

» » » » » »

Grecsó Krisztián
1976-ban született Szegváron; jelenleg Budapesten él. A csongrá
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-  A z embernek az az érzése, ha ol
vassa az elbeszéléseidet, hogy úgy írsz, 
mintha mesélnél, úgy értem, élőszó
ban. A  valóságban is „nagy mesélő” 
vagy? S  ha igen, honnan hoztad ezt a 
mesélőkedvet?

-  Nem vagyok zavarban sem kocs
m aasztalnál, sem publikum előtt, jó a 
fülem, hozom az adomákat, de nem va
gyok domináns típus, és nincs szédüle
tes dumám. Tudok hallgatni, figyelni, 
és ha nem vagyok nagyon ittas, nem is 
törekszem a középpontban lenni.

- A  valláshoz kapcsolható motívumok
nak szemlátomást fontos szerepe van a 
Grecsó-művekben (elég, ha a Tánciskola 
zárójelenetére gondolunk). Milyen a vi
szonyod a valláshoz, a családból hozott 
katolikus hagyományhoz?

-  Nagyon vallásos, mélyen katoli
kus családból származom, és ez ne
kem fontos dolog... fontos m int hagyo
mány. Azt szoktam mondani, hogy a 
származásom a katolikusság, nem 
a vallásom, hiszen a katolikus vi
dék embereinek habitusa, szemléle
te, zártsága, konoksága az enyém, a 
családi tradíciók mind mélyen ebbe a 
ku lturális szemléletbe, ritm usba, er
kölcsbe ágyazódnak, és ezt hozom o tt
honról. Ez a szemlélet persze messze 
nem olyan egységes, m int amilyen
nek m ostanában politikailag és esz- 
metörténetileg lá tta tn i szeretnék, de 
ez m ár egy másik kérdés...

-  Kelj fel és járj című novelládat
megfilmesítették, te magad több film 
ben is fMegy a gőzös, Hasutasok) köz
reműködtél forgatókönyvíróként.
Iróemberként milyen plusz kihívást je 
lent ráhangolódni egy másfajta médi
um kifejezési formáira, lehetőségeire?

-  Hogyne, m intha szakácsból visz- 
szavedlenék kuktává. Az alkalm azott 
műfaj alázatot kíván, szolgálat, elő
készítő' jellegű, nem produktív, és ezt 
nehéz lenyelnie a szerzői hiúságnak.

-  Hírek szerint a készülő könyved 
is kényes témát boncolgat, középpont
jában egy férfiszerelemmel. Mit lehet/ 
kell tudni erről?

-  Inkább úgy fogalmaznék, hogy 
egyik fejezetében érin t egy családi 
történetet, melyben ez egy fontos, el
titkolt motívum. K álm án C. György 
ír t  Nádas családregényéről egy k ri
tikát, az volt a címe, Csalárdregény. 
Még nem beszéltem Gyurival, de sze
retném  tőle kölcsönkérni ezt a címet 
alcímnek, m ert remekül passzolna 
ahhoz a félig fiktív regényhez, mely
ben a saját m últam  kutatom.

PAPP ATTILA ZSOLT

LÁSZLÓ NOÉMI

Indul a bakterház -  tánclépésben
Szubjektív gyorstalpaló táncrajongóknak
Lehet, hogy Behemót, a beszé

lő' fekete m acska m egszökött B ul
gakov mesterregényéből és furm á
nyos módon befészkelte m agát Grecsó 
K risztián laptopjába, amennyiben 
szerzőnk legutóbbi regényét az em
lített eszköz segítségével rögz íte t
te. És össze-vissza karm olta  a kéz
ira to t tároló  állom ányt, bajszával 
agyonbirizgálta  a b illen tyűket, 
hogy onnan m indenféle pokolra va
ló, alkoholgőzös, k ínos-keserves lá 
tom ás b u k k an t elő.

Vegyük csak, például, a békák 
W aterlooját. Mely esem ény során 
a bék ák k a l zsúfolt bekötőúton vé

g igguruló  teherau tó  apokalip tikus 
m éretű , önkéntelen m észárlást vé
gez, m indenfelé félig szé tlap íto tt, 
még élő békák  repülnek , bő su g á r
ban  fröcsköl a vér, és a szeptem be
ri a lkonyaiban  a bíborszín m até ria  
hozzájáru lásával „megelevenedik 
a levegő”. Vagy vegyük, m ásodik 
körben, a rom án vendégm unkások 
Gólem -szerű robotját, szutykos alig- 
gönceit és szelíd beletörődését a h a 
tá r  m enti paprikatelepen , vegyük a 
razziázó h a tárő rök  ellen m enedéket 
nyújtó, szűkös pince-rejtek levegőt- 
lenségét, a te s tek  teh ete tlen  egy
m áshoz zsúfolódását, a csapóajtón 
bezúduló por és fény fojtó fenyege
tésé t, a k iú tta la n sá g  élő szoborcso
portjá t, am elyen senki sem segít.

E zu tán  a reggeli didergés ellen, a 
piaci ta lponállóban  h a jtsu n k  le egy 
deci vodkát, e lő tte -u tán a  kü ld jünk

gyom runkba lédús savanyú uborkát 
és enyhén sózott, fehér szalonnakoc
k ák a t, majd képzeljünk el egy csa
p a t pokolian csinos kam asz lány t, 
vázlatos to rnadresszben , ám  a n n á l 
harsányabb  sm inkkel, am in t a v i
déki sportpályán , h a tv an  m éteren, 
m egannyi férfiszem re fitty e t hány 
va, halálkom olyan sp rin té i, azaz 
„eggyé válik  a levegővel”, Szalm a 
Lajos sp o rtta n á r  ta n ítá sa  szellem 
ében, m ert a lap jában  véve a lényeg 
nem a sebességben áll, hanem  ab 
ban, hogy dolgozzanak az izmok és 
kering jen  a vér, hogy a mozgás ré 
vén a te s t m inden porcikájában fel
lobogjon a felism erés: él.

K övetkező lépésben gyors m ozdu
la tta l  lezú d ítu n k  egy fél U nicum ot, 
m űanyag pohárban  felszolgált, v i
zezett sö rt hörpö lünk  rá , m ajd a 
v asú ti felü ljárón á lltu n k b a n  m eg
lessük  a gyönyörű és te ljesen  r e 
m énytelen , alföldi M agyarországot, 
k ikém leljük  a lapály  v árosai kö
zött zötykölődő vonatok u ta s a i
n ak  lázas v ág y álm ait, vo n a tab lak 
ból m eg p illan tjuk  az e lön tö tt tisza i 
á r té r  bóbiskoló fűzfá it, a h ir te le n  
le tt m ag y ar tengerben  tollászkodó 
kócsagokat, gém eket, és önfeled
ten  nevetünk ; m egállítjuk  a m eg
á ll í th a ta t la n  k a to n a i teh erv o n ato t 
és d a ru v a l ráügyesked jük  a m ű
anyagból ön tö tt, ab lak  né lkü li bak- 
te rh á z a t, m iközben mi m ár tud juk , 
am it a m ozdonyvezető gépész még 
nem, hogy az a lag ú t végén m itől 
lesz an n y ira  e lv ise lhe te tlenü l erős 
a fény...

És a zene egyre kavargóbb r i t 
m ust d ik tá l, derékon kap juk  a k a 
m aszkorba is alig  é rt, kócos ci
gánylányt, tangó t já ru n k  vele, bár 
a sarokból vészjóslóan villogó fér
fiszem párok k ísérik  cseppet sem 
á r ta t la n  incselkedésünk, mely a 
T isza-parton  folytatódik, de itta s  
állapotunkból kifolyólag végül va
lóban á r ta t la n  reg iszterben , csak
hogy ez sen k it sem érdekel, m ert az 
igazság csak akkor igazság, ha  azt 
v a lak i k i is mondja, e llen tétben  a 
hazugsággal, am ely k im ondatlanu l 
is élesen v ilág ít; m in d u n ta lan  fel- 
emelkedő, haragos m utatóujj a h é t
köznapok gyér levegőjében.

Ilyesféle h a n g u la t kereke
dik abból, ha  v a lak i rászán ja  m a
gát és fellapozza Grecsó K risz tián  
Tánciskoláiéit. A regényt, mely 
írónk előző könyvéhez, az Isten ho
zotthoz hasonlóan nem a k a r  több

> > > > >  fo ly ta tá s  a  4. o ldalon
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lenni, mint ami: a kisváros vilá
gának kilátástalanságát, eltitkolt 
őrületét, sekélyességgel ölelkező', 
örvénylő mélységét pontosan, éle
sen, mégis ellenállhatatlan lírai- 
sággal megrajzolt zsánerképekben 
megörökíteni. Fegyelmezetten so
rakozó mondatokból párhuzamo
san létező' univerzumokat, szemé
lyeket, élethelyzeteket kasírozni, 
melyek között alkoholtól, kábító
szertől, szenzáció- vagy szeretet- 
éhségtó'l szédült fejjel bolyonganak 
apró települések -  a lehetséges vi
lágok legjobbikáinak -  szereplői.

A szegvári szü le tésű , je len leg  
B udapesten  élő Grecsó m aga is 
m in th a  k issé  ludas lenne a p á rh u 
zam os világok közti m ászk á lásb an , 
e té re n  elég ta lá n  an n y it em líten i, 
hogy első  verseskö te te  -  m erthogy 
író n k  kö ltőkén t kezdett -  1996-ban 
az év legjobb első verseskö te te  d íjá t 
hozta. E m egrendítő  esem ény h a 
tá s á ra  la ssú  folyam at indu lt, mely 
következtében  költőnk a próza b e r
keibe téved t, és 2002-re m egszül
te  az év legjobb első p rózakö te té t, 
a P letykaanyut. Igaz, hogy ezu tán  
szü lőfalu jában  -  mely te lepü lés je 
lentős m értékben  g y an ú síth a tó  az 
zal, hogy G recsónak som m ás ih le t
anyagot szo lg á lta to tt -  csak  a nap 
kevésbé forgalm as ó rá iban , az elő
re k in y itta to tt  k e rtk a p u  fele igye
kezve m ert haza  já rn i, ám  a fa
lu, az író  bev a llása  szerin t, végül 
ann y ira  kiengesztelődött, hogy egy 
könyvbem utatón felállt egy bácsi, 
m ondván, „én, kérem , nagy egyé
nisége vagyok a fa lu n ak , i lle tt vol
na engem  is be le írn i a könyvbe...”

Lehet, hogy a Tánciskola  hátlap
ját az elolvasott könyvre rácsuk
va megkönnyebbülten szusszanunk 
majd föl, hogy bennünket -  bár 
mi sem vagyunk kis egyéniségek 
-  Grecsó ezúttal nem írt bele szé
dületes regényébe, noha el sem tit
kolhatjuk, hogy az ördög léte vagy 
nemléte körüli morfondírozásban 
m agunknak is van már valamiféle 
jártasságunk. Szinte annyi, ameny- 
nyivel Szalma Lajos, a nagybácsik 
önjelölt gyöngye, illetve Voith Jocó, 
kétbalkezes unokaöcs gyanúsítha
tó. Vagy ellenkezőleg, megkönnyeb
bülten szusszanunk majd föl, hogy 
végre valaki bennünket is -  bár 
nem vagyunk nagy egyéniségek -  
beleírt szédületes regényébe; ott 
sunyizunk a polgári látszatot fenn
tartó  unalmas kúria és a tudatmó- 
dosító-koktélok kotyvasztásának 
szentelt hétvégi hobbi-ház között

kanyargó ösvényen, egyik gondola
tunkkal állásunkat féltve, másik
kal abszinttól lángoló cukordarab 
fölé hajolva.

Annyi szent: nem árt nekünk ez a 
mesteri kézzel adagolt-szerkesztett 
színjáték az emberi gyarlóságról, a 
gonoszság lehetséges határairól, a 
látszatról vagy a látszat látszatá
ról; ez a sajgó bel-vidékből érzés
telenítés nélkül kimetszett és köz
szemlére tett, lenyűgöző szépségű, 
naturalisztikus minta. Nem árt kö
zösen figyelni arra, hogy tragédiá
kért nem kell Ödipusz és Antigoné 
mitikus honába zarándokolnunk, 
megtaláljuk azokat itt és most, az 
alvégen, mert, bármennyire her- 
vasztó, illetve elcsépelt volna: más 
is szenved.

Ugyanakkora bátorsággal je 
lentjük ki ezt, amekkorával Grecsó 
Krisztián elvonultatja szemünk 
előtt a tanyasi világ meztelenül 
strandoló, hájas néniit és bácsi- 
it cuppogó kínai papucsukkal, be
mutatja özvegy dr. Fejér Antalné 
dr. Zsuzsát, amint puffadtan, vas
tagon kifestve, fehérre hidrogéne
zett hajjal, tornyosuló aktacsomók 
között nagyon szenved, vagy Voith 
Kareszt, Jocó apját, aki a kiskorú 
cigánylánnyal esett enyelgése kö
vetkeztében a nyugdíj küszöbén 
m unkanélküli alkoholistává gör
nyed, miközben feleségének évti
zedek keserű munkájával össze- 
toldott iskolapszichológusi aurája 
szempillantás a la tt semmibe vész.

A dolog azonban korántsem eny- 
nyire egyszerű, hiszen hétköz
napjaink velőtrázóan giccses ízlé
se szerint minden rossznál létezik 
rosszabb, de ezt már hadd fejtsék 
ki a Tánciskola  keringőző torzfi
gurái, akikről Grecsó megvilágí
tásában lassanként kiderül: nem 
is annyira torzak ők, mint gondol
nánk, annál sokkal, de sokkal to r
zabbak; illetve az elképzelhetőnél 
sokkal, de sokkal torzabb helyze
tekben kénytelenek a homokban 
vígan játszadozó, spílhóznis egyed- 
ből lakásukon befőttesüvegben le
vágott baromfi- és szárnyas-állat 
fejeket konzerváló, tolató tejes
kocsi a la tt kimúló fakírjelöltekké 
válni, vagy még ennél is nagyobb 
huncutságokba menekülni. Mert 
akár láttuk  már őt, akár nem, az 
ördög, tanúsítja Grecsó Krisztián, 
nem alszik.

Grecsó K risztián: T án cisko la . 
M agvető, Budapest, 2008.

BALÁZS F. ATTILA 

M inim ál

í i

jelentéstől megfosztott ízetlen falat 
szájamban a szó elcsuklik lapít 
riadt csirke a cowboy kalapja alatt

12

senki ül asztalunknál 
rám vár rád vár 
egymásra nem várunk már

13

télen talán -télén, -tálán 
aszalt maszlag 
arra ballag 
részeg hajléktalan

14

kóbormacska oson 
riadtan
az ébrenlét álmából 
felriadtam

15

patkányok zabálják 
a nap elvetélt álmát 
ki fogja kifizetni a 
benyújtott számlát?

16

duruzsol fagyban az agy 
kiürült vágy, üres ágy 
hagyj, egyedül vagy 
ááá, lágy, lááágy 
hagyj, hagyj, hagyj!

17

meghalnak bennem 
mielőtt meghalok? 
tátogni fognak m int 
partra vetett halak?

Jecza Péter: Vonzódás
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FO D O R  SÁ N D O R

Levél Jánky Bélának -  
odaátra
Ugye, Kedves Barátom, szólíthatlak most is bará

tomnak -  akivel hosszú éveken át együtt dolgoztam a 
Napsugár szerkesztőségében -  és most, váratlanul itt 
hagytad szeretteidet-barátaidat, mert hirtelen -  behí
vód érkezett. Az a végsó' behívó, amely valamennyiünk 
számára készül. És Te -  zokszó nélkül, fegyelmezetten 
elmentél.

Úgy hagytál itt bennünket — szeretteidet, barátai
dat és olvasóidat, akik esetleg nem is ismertek -  azaz 
„csak” írásaidból, verseidből, mesteri „hajku”-idból is
mertek, ami kevesebb ugyan a személyes ismeretségnél, 
de Rólad, Költőről lévén szó -  több is. Mert igazi arcod, 
igazi „én”-ed köztünk, bennünk marad -  és marad im
már mindörökké, kerekké vált életművedben, s igazság 
szerint ugyan Neked kellene elbúcsúztatnod engem, hi
szen kerek négy esztendővel fiatalabb vagy nálam -  de 
ne perlekedjünk a Fennvalóval, akinek különös gondja 
volt Reád, hiszen, alig harmincegynéhány évesen olyan 
betegséggel látogatott meg, amelyből a legtöbb esetben 
egyenes út vezet a temetőbe: súlyos cirózist fedeztek fel 
szervezetedben. Te azonban — az O degítségével — erőt 
vettél súlyos betegségeden, és hallatlanul szigorú diétát 
tartva a nyolcvanadik esztendőd küszöbéig jutottál el, 
mégpedig alkotóerőd teljében.

Igényesen bántál ugyan toliaddal és nem is voltál elké
pesztően termékeny irodalmi munkásságodban — de ál
landóan és kitartón dolgoztál, halálodig. Életművedben 
jelentős része van fordításaidnak, amelyek a román köl
tészet és próza gyöngyszemeiből készültek -  nem utol
só sorban azzal a hivatástudattal, hogy ily módon járulj 
hozzá annak a hídnak a megteremtéséhez, amit a két 
nép közé építettünk -  szerettünk volna építeni. De az ál
talad fordított Ion Barbu legszebb versei, Lucian Blaga 
versei és román népdalok magyarra történt tolmácsolá
saival odatettél néhány téglát ahhoz a nagyszerű épít
ményhez, amelyet perc-emberkék, csahos szájú politiku
sok ricsaja csak időről-időre tud elködösíteni. És -  nem 
utolsó sorban — ránk maradtak verseid is — gyermekek 
és felnőttek számára írottak egyaránt, összesen tucat
nyi kötet, amelyekkel végképp köztünk maradsz -  ma
radtál, amelyek romolhatatlan, örök-arcodat idézik.

Nem tudom, illik-e ilyenkor azt mondani, hogy -  tulaj
donképpen irigyeltelek. Irigyeltelek, mert a Fennvaló az 
utolsó pillanatig megőrizte alkotóerődet, hogy nemcsak 
megjelent, de előkészületben lévő könyveket, eredeti ver
seket és fordításokat hagytál ránk — amelyek még megje
lenésre várnak. Megjelenésre, ha száguldóra felgyorsult 
korszakunkban még lesznek versolvasók, még lesznek 
emberek, akiket érdekelnek a költő figyelmeztetései-inté- 
sei. Bármennyire vigasz is számunkra, hogy életműved, 
költészeted velünk-köztünk marad, mígnem bennünket is 
egyenként magához nem rendel a Fennvaló -  nem mond
hatjuk álszent módon, hogy sebaj, meghaltál ugyan -  de 
köztünk maradtál a verseiddel. Ha ez valamennyire vi
gasz is számunkra, -  a fanyar humorú, minden jó ügyben 
mellettünk álló Jánky Béla -  immár örökre elment. 
Elment, ám emlékét mindhalálunkig őrizzük mindazok, 
akik számára az EMBER is sokat jelentett.

Búcsúképpen engedjék meg, hogy idézzem egy -  
életigenlő -  hajkuját:

„jelek a napban 
életet adtam 
a halál lakhatatlan”

J Á N K Y  B É L A

Haikuk
Ö regkor
Gyermekláncfűvel 
benőtt sínpár a kihalt 
végállomáson.

H alm ozo tt ősz
Őszülsz már, hulló 
falavelet sodor 
a szél a hajadba.

Búcsú a  k e r ttő l

Nem ültetek már
fát, szőlőt: gyönyörködnöm
kellene bennük.

A rckép h elyett
Elnémult lélek — 
rúdjára csavarodott 
zászló a szélben.

M últ id ő
Vesztegel égő
hídon az emlék zsúfolt
személyvonatja.

T ú lvilág
Havazott éjjel.
Egy sírhoz sem vezet ma 
lábnyom a hóban.

V onszolódás
Isten veled, Jánky Béla. Találkozunk, az Örök S mentünk még együtt 

Életben. eSő darabig — így

történt,
hogy most fáj az ősz.

Ősz
Levelek hullnak 
— jó volna tudni, mit írt 
a nyár reájuk.

H orror
A furulyában
puskagolyó,
kioldott
bomba a dobban.

Jón ás b á ln á ja
A bálna, Jónás, 
megvédett a bálnáktól 
a bálna gyomra.

R iadó
Lebegő akna
úszik az őrtornyok közt.
Vigyázz, pacsirta!

A dolgok ren dje
Fekete hóra 
a dolgok rendje szerint 
fehér varjú száll.

Versengés
Sírhant a dombon. 
Verseng a feledés a 
gyomosodással.

A H olocaust ta r to 
m ányai
Autósztrádák fojtják 
bele a szót a 
tömegsírokba.

A N ap  kihűlése
Kihűlsz te is, Nap,
ha az ember már nem tud
felmelegedni.

H ídpróba

Repedez, malik 
a hídpillér a vízben, 
s az ív gyanútlan.

É leterő
Havasi kőszirt.
Harmat szomjával sziklát 
repeszt a fűszál.
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SZŐCS ISTVÁN

Jegyzetek a színházi patyomkinitásról
Mottó:
„Drágám, te nem olyan vagy, 
mint a többiek!”

(Casanova)

1. Intézményes
ö n a r c k é p
Németh László írja, hogy Pa- 

tyomkin-városokat lehet építeni, de 
Patyomkin-könyveket írni nem!... A 
valóság azt mutatja, hogy még köny
veknél kisebb vállalkozások is bele
bukhatnak a nagyzolásba, oly módon, 
hogy éppen azt tálalják ki akaratla
nul, amit rejtegetni akarnak -  pédá- 
ul a semmit -  vagy a valóságosnál is 
rosszabb „image”-t sugallnak. Lehet 
Patyomkin-színházat fenntartani, 
azonban a Patyomkin-műsorfüzet, 
úgy látszik, megoldhatatlan.

Megjelent a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház 2009-2010-es évad
ra szóló műsorfüzete; négyzetalakú, 
16x16-os méretben, s már e méret ma
ga is különcködés: pillantásra sörös- 
pohár-alátétnek tűnik, majd -  fehér 
mező közepén szürkéslila keret, ben
ne sárga négyzet -: jellegzetes gyógy
szer, vagy vegyi valami prospektusá
nak tűnik. Semmi színházi „sablon”, 
sem maszkok, sem oszlopos bejárat, 
vagy sztárportrék szeletei. A 36 olda
las füzet végén, 2x5x5-ös méretű, au
tóbusz bérletbe-való több mint félszáz 
fénykép: 4 színházvezető, 41 színész, 8 
titkárnő, utána az arctalan nem-mű
vészi személyzet nevei. Mindenesetre: 
nem színházi légkörű fotók, mint
ha egy szociális otthon tablója len
ne, ahol gondozók és gondozottak alig 
különböztethetők meg egymástól. A

fényképek nem hazudtolják meg a kö
zölt méltatásokat, amelyek figyelmé
ről, sztárallűrök hiányáról, egyönte
tűségről áradoznak. Nem társulat, 
inkább különítmény!

Azonban már az elején elképed az 
olvasó: 41 színész (köztük több nyug
díjas), 7 titkárnő (közülük 2 valami
lyen okból nem érdemesült fénykép
re) és az igazgató főrendezőn kívül 
egyetlen rendező sincs! (Az előző évad
ban még volt egy, Keresztes Attila, de 
ő is eltávozott az együttestől.) A kez
dődő évad 21 darabot kínál, ezeknek 
többségét azonban már rég bemutat
ták, 2002-től kezdve. Tizenkét elő
adást vendégrendező jegyez. Igazán 
átgondolt, tudatos társulatépítés
re vall! (Volt idő, amikor egyszerre 
öt saját rendezője is volt e színház
nak: Berecki Péter, Harag György, 
Rappaport Ottó, Szabó József Ódzsa 
és Taub János. Csakhogy az akko
ri igazgatónő szétütött közöttük, s 
kit erre, kit arra kergettek a szelek.) 
Ezért aztán mindenki végtelenül le
kötelezettnek érzi magát, ha végre 
kerül egy olyan rendező, aki ragasz
kodik hozzájuk, noha -  mint már sok 
évvel ezelőtt is nyilatkozta: -  „Most is 
legalább ötfele hívnak”.

Nemcsak a játszott vagy játszandó 
művek egyenkénti méltatása, hanem 
az összefoglaló értékeléseket tartal
mazó idézetsorozat sem mond érdem
ben semmit a „posztdramatikus vagy 
posztposztdramatikus” Patrice Pavis? 
esztétikáról, semmi olyasmit, ami lé
nyeges újításokról tudna beszámolni, 
csak a társulat fegyelmezettségéről, 
egyöntetűségéről szaval, hogy „a szak
ma felfigyel rá”, „az ország legjobb
jai közé tartozik”, „ha nem egyenesen

a legjobb a jelen pillanatban”, (2001, 
2003-ban már!). Azonban az idézetek 
szerzőinek neve nem mond semmit a 
hazai nézőnek, gondolom, az angolnak 
még annyit se, holott félelmetes erőde
monstrációnak van szánva, és érdekes, 
hogy az a bizonyos El Periodico, amely
re valaha oly büszkék voltak, nem sze
repel már a Patyomkin-magasztalá- 
sok között, s mondhatom, a Financial 
Times színházi hírrovata sem -  még! 
Azok a célzások, hogy az együttes „ta
lán a legjobb” az országban, olyanok 
előtt, akik a bukaresti színjátszásnak 
legalább az átlagszínvonalát ismerik, 
annyira szemérmetlenül hatnak, hogy 
felmerül a kérdés, nem kellene a ma- 
gasztalásokhoz zárójelben oda írni: 
„Csak 18 éven aluliaknak!”

A műsorfüzet belső oldalán ol
vasható -  természetesen mindenütt 
három nyelven - ,  hogy a színház 
partnere a Florária Virágbolt; mé
diapartnere viszont a Szabadság, ko
lozsvári helyi lap, meg egy vallásos, 
egy vallástalan s egy csak „kolozsvá
ri” rádió, egy művésztelep, egy Zile §i 
nopfi és egy Hamlet nevű, meg nem 
jelölt profilú vállalat (csak a bennfen
tesek tudják, hogy internetes oldal), 
de ami szíven üti az olvasót, nem mé
diapartner a Korunk nevű folyóirat 
vagy Társaság, a Kolozsvár Társaság 
sem. Miért nem? Talán Avignonban 
vagy Pekingben nincs elég szép csen
gése e neveknek? Annyira sem, mint 
egy virágüzletnek? Ez méltánytalan
ságnak tűnik, mert a Korunk volt, je
lenlegi és leendő főszerkesztői mindig 
is kiállottak a Tompa-Visky színház
koncepció mellett, s megvédték őket 
olyan támadásoktól is, amelyek a fő 
partner, a Szabadság jóvoltából meg 
sem jelenhettek. Ám azt hiszem, ezen 
csak olyanok csodálkoznak, akik 
nem olvastak afféle regényeket, mint 
Claudius, az isten. A diktátoroknak 
ugyanis, akármilyen liliputi méretű
ek, főjellemvonásuk a hálátlanság; és 
hogy legszívesebben saját udvaroncai
kat bosszantják.

A színikritikus-fejedelemnők ide
vágó mozdulataiban mindig feltű
nik valami tragikus póz, amellyel 
mintha valamilyen vértanúság, ül- 
dözöttség heroikus úrpalástját borí
tanák a Színigazgató vállára. Pedig 
annak csakis olyasmiben volt része, 
ami az üldözöttség ellentéte, szemé
lyileg és szakmailag is. Jellemző, ho
gyan alakulnak ki a hamis mítoszok: 
Még nemrégiben olvashattuk egy ki
tűnő odaáti színikritikusnál a Héjjá 
Sándorról szóló megemlékezésében, 
hogy a kolozsvári Hamletról annak 
idején (1980-81) tilos volt írni, mert 
Tompa Gábor rendezte! Ebből egy szó 
sem igaz, én magam is írtam 1981- 
ben, s ebben senki sem akadályozott, 
utólag sem vontak felelősségre.
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Hogyan alakult ki e hamis mí
tosz? Volt akkoriban a bukarestiek
nek egy zseniális Hamlet-eleadásuk, a 
Caramitru-féle. Túlzás nélkül állítha
tó, hogy oda tehető a legnagyobbak, pl. 
Laurence Olivier Hamletié mellé.

Amikor megtörtént a Tompa-féle 
Hamlet bemutatója, a kolozsvári szí
nikritikusok sűrű pislákolások közt 
konstatálták, hogy néhány nagyon 
mutatványos jelenet a Caramitru-fé
le előadás megfelelő jeleneteinek a le
koppintása. A kritika zavarba jött. 
Tompát mint az új szelek fuvallma- 
zóját nem illett megbántani, viszont 
nem ismerni a Caramitru-féle elő
adást szakmai lebőgést jelentett vol
na. Rácz Győző, akkori legfelsőbb 
kritikus, egyben a Párt megyei bizott
ságának magyar kultúrilletékese, ki
adta a jelszót: „Gyerekek, erről az elő
adásról nem szabad írni”, én viszont, 
aki éppen haragban voltam vele, még
is írtam, úgy téve, mintha a bukares
ti Hamletról mit sem tudnék.

Mellesleg megjegyezve, még jó
val azelőtt, láttam Bukarestben, a 
Nottara színház stúdiószínpadán egy 
másféle Hamlet-előadást, a Iordache- 
félét. A mélybe nyilalló, szinte el
viselhetetlen mértékben felkavaró 
Haláltánc-szerű érzelmi hatáson kí
vül, két, számomra azóta is feledhe
tetlen tanulsággal szolgált. Az egyik, 
hogy ez az előadás ízig-vérig román 
szellemiségű, román temperamentu- 
mú volt, ugyanakkor maradéktala
nul tudta tolmácsolni az angol erede
ti szellemét és eszméit is, vagyis: „a 
nemzeti karakter összefér az egyete
mességgel, sőt, olykor azt fel is erő
sítheti.” A másik tanulság: az, hogy 
a stúdiószínházban a néző belekerül
het-e a színész pszichikai erőmezejé
be és „elsodródhat-e” vele együtt, nem 
a székek elhelyezésétől vagy a színész 
mességgel, sőt, olykor azt fel is erő
sítheti.” A másik tanulság: az, hogy 
a stúdiószínházban a néző belekerül
het-e a színész pszichikai erőmezejé
be és „elsodródhat-e” vele együtt, nem 
a székek elhelyezésétől vagy a színész 
testközelségétől, nem is divatos szín
házelméleti frázisok szajkózásától 
függ, hanem a színész személyiségé
nek szuggesztivitásától.

2. M á ssá g ,  
m á s o d la g o s s á g ,  
etiológia vagy 
e to ló g ia ?
Régente, amikor a természetraj

zi jártasság még nagyobb divat volt 
írói és művészi körökben is, a kritiku
sokat egy különös halfajta táplálkozá
si szokásainak a felemlegetésével szok
ták volt bosszantani. Ez a hal képtelen 
az önálló zsákmányszerzésre. Meg kell 
várni, amíg egy másik hal bekap va
lamit és annak a nyitott szájából, tor
kából tép ki egy-egy falatot magának, 
vagyis, ez a hal csak akkor juthat az 
életben szóhoz, ha előbb másvalaki ki
nyitotta a száját. Manapság ez a jelen
ség inkább a dramaturgiában fedezhe
tő fel; illetve válik már-már kötelezővé. 
Műsorfüzetünk azonban erről a színhá
zi „zöld” mozgalomról, azaz a dramatur
giai újrahasznosításról csak elmosódott, 
bizonytalan képet ad. A Visszaszületés 
című remekműről közli ugyan, hogy az 
a Hosszú péntek meghosszabbított te
rülete, talán változata is, de a Hosszú 
péntekről azt már nem, hogy ihletforrá
sa nem általában a holokauszt, hanem 
annak Kertész Imre által materializált 
látomása. A Ványa bácsi esetében nem 
adnak magyarázatot arra, hogy miért 
Paul Schmidt angol változata alapján 
játsszák. Hogy ez csak „nyelvi” változat, 
vagy másban is különbözik?

Hogy a „Rabelais nyomán” keletke
zett Pantagruel sógornője c. előadás
nak ki a tulajdonképpeni szerzője, ren
dezője? Hogy miért éppen ennek az 
előadásnak nincs dramaturgja, ho
lott egyik-másiknak több is van? Hogy 
hány előadást ért meg itthon, és há
nyat odakinn, hány nézővel? Miért há
rom Büchner-előadás egyetlen évad
ban, három régi nagysikerű bukaresti 
előadás újraélései-e ők? Honnét a III. 
Richard gipszfátyolos műtős kísérletei? 
Aki Kaurismáki Bohémélet c. előadásá
nak beharangozásában miért nem emlí
tik, hogy ilyen opera kettő is volt, s mind 
Murger Bohémvilág c. regénye alapján? 
A Három nővér előadását miért csak 14. 
éven felüliek tekinthetik meg? Az a há
romméteres csukaszürke tiszti köpeny 
nem annyira félelmetes (a Manóié mes
terben is láttuk már), az az izgalom sem 
repeszti meg az idegeket, amit az vált 
ki, hogy a dráma szereplői mindig fe
szülten habozni látszanak: a kanapéra 
üljenek-e vagy a karosszékbe, netán a 
zongoraszékre? És sorba mind végig is 
próbálják. Igaz, van egy szégyenletes je
lenet: amikor a harmonikázó ruszki ha
nyattveti magát, továbbharmonikázik 
és a lábaival közben rúgkapál, mintha 
kozáktáncot járna, ám azért szégyell- 
nivaló, mert annyira elcsépelt, nincs

olyan oroszhoni matrózkocsma, ahol elő 
ne adnák...

Bizony, a 14 éven felülieknek szóló fi
gyelmeztetés csak reklám, közönségcsa
logató, különben is a 14 éven aluliakat 
sem nagyon vonzzák a színpadon látha
tó erotikus maszatolások, ők ennél töb
bet tudnak, mint ahogy Selyem Zsuzsa 
esszénovelláiból is kiderül.

Szemet szúró viszont a színház szept
ember-októberi plakátján, hogy Kakucs 
Ágnes Árva élet című előadói estjénél 
miért nincs szerző feltüntetve, holott 
máshol ez el nem maradhat? Nos, vég
re, amit megtudunk a műsorfüzetből, 
az ismertetés végén egészen apró be
tűkkel olvasható: lejegyezte és gyűjtöt
te Marosi Julianna. A gyűjtő-lejegyző 
ilyen esetekben szerzőként szokott sze
repelni. (Lásd például akár „Benedek 
Elek”.) Vajon egyszerűen csak bugrisság 
vagy böszmeség, hogy erre a plakát nem 
volt tekintettel? Marosi Julianna ismert 
nevű népdalénekes és maga is folkloris
ta. Talán éppen ehhez a fogalomkörhöz 
tapadó hangulatoktól való elhatároló
dás hatott itt?

Van azonban a műsorfüzetben egy 
csodálatosan jó és hatásos fénykép: az 
üres nézőteret ábrázolja, a színpad felől 
nézve. Az ember meghökkenve konsta
tálja: ez hát a titok titka? Akkor miért 
nem mutatják meg a nézőknek minden 
stúdióelőadás után, a színpadról? Mint 
ahogy annak idején a Buszmegálló című 
kínai darab messzi távlatokat felvillan
tó előadásán. Valóban, van valami kü
lönleges a magyar színház épületében 
az egykori Nyári Színkör hírhedten 
rossz akusztikájú termében! Egyszer 
egy délelőtt véletlenül betoppantam a 
terembe. Próbált a zenekar, harsogá
sa félelmetesen megtöltötte a terem ha
talmas öblét, úgy szólt, ahogy sohasem 
hallottam még. Elámulva kérdeztem 
a bejárat előtt napozó Szarvadi Gyula 
karmestertől: máskor, amikor úgy- 
ahogy van közönség a teremben, miért 
nem szól így a zenekar, mint most az 
üres teremben? Azért, felelte a karmes
ter, mert elszívja az irigység! Maga nem 
tudja, hogy a színházépületeknél min
dig is az irigység a legfontosabb akusz
tika-alakító tényező?

És többek közt arra sem kaptunk 
feleletet, hogy a Gianni Schicchi ne
vű Puccini-vígopera redukált változa
tát miért kellett a prózai színháznak 
olaszul előadnia? Hiszen Purcárete 
magyarul is képes rendezni jó elő
adást. A magyar opera félévszázad 
alatt három betanításban is játszot
ta, Nádasdy Kálmán kitűnő fordítá
sában. Hadd idézzek most ebből egy 
ideillő, annak idején már-már szálló
igévé vált szövegrészletet:

Agyő, Firenze, ti napsugaras esték!
Csak felkarommal intek búcsút,
Mert felét már lenyesték!
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V A R G A  B O R B Á L A

Don Amadeo
részletek

G r a m m o s  ó d a

sarkunk kicsike annyit hordtunk cipőt 
lábujjaink között a fű  kinőtt 
fél adag szóda fél ada sör folyik 
vízbe keverve paradicsommal 
ha állsz előttünk lábadig

kérdezték tőlünk a boxot -  ismerős? 
hát hogyne hisz akadt még gladiátor-ős 
aki előrébb merészkedett hideg 
vízbe vegyítve paradicsommal 
vidékre mint a beszkidek

az olajfákról a bogyókat őszig 
hagytuk amíg bent a házban levetkőzik 
a fény egy vizes-boros korsó szélén 
vízbe vegyítve paradicsommal 
csúszik vagy nem le a gégén

adtak nekünk szüléink mettyes ruhát 
abban sétáltattam míg kicsi volt Júliát 
a tengerhez érve csak sós íz maradt 
vízbe vegyítve paradicsommal 
halásztam aznapra halat

Alvaro énekli, mikor etruszk.

A m a d e o  v e r s e  
a  l é g y r ő l

a légy az ablakon 
a légy az ablakon
azt gondolja: most megpróbálok elmászni 
de én agyoncsapom

ne csapd agyon 
ne csapd agyon 
szegény legyet az ablakon 
hagyd hogy másszon

másszon? 
repüljön kifele? 
a függönyt kirázom

De a légy a szobába repült, majd onnan 
újra az ablaknak. Amadeo kinyitotta az 
ablakot és kirepült a légy.

nem agyon 
hanem hagyom 
kiengedtem az ablakon 
száll a légy 
mind a négy 
irányba
a szárnyai alatt 
lóg a hat lába

Alvaro Amadeonak: Mikor a madarak 
repülnek, egyfolytában lóg a lábuk. Vajon 
mikor unják meg?

Á l v a r o

a  r e p ü l é s r ő l  s z ó l

ha egyszer elrepülni volna kedvem 
hason feküdve lendülettel ugrok 
lapos hasamnak könnyű lég ad rukkot

ereszkedik alattam és felettem 
bogár madár ha száll lelóg a lába 
csodálod mennyi tétlen semmiségre 
suhog választ adón a szárnya kékbe 
nem un belé fekvésbe, lógatásba

a szél egy nagy tömeg kifog aha rádőlsz 
puhább a paplan pelyhénél nem érzed 
kifordul és a falnak üt a részeg!

emel keresztfuvás lecsap harántgőz 
mit egyezer madár közt felhevített 
rezgés mint felleget feléd repített

s a p p h ó i b a n

Csak cukor nélkül szeretem teámat. 
Beppa, kérlek, hozd be a porcelántűt! 
Hadd gyönyörködjünk, mielőtt kezemben 
törne darabra.

Egyszer én is fenn az Olympus ormán 
istenekkel ettem a tál cseresznyét.
Kérjek ezt-azt, mondta a főpohárnok, 
szívesen adnak.

Jó, feleltem, akkor a vágyam ennyi: 
egy tökéletes kört húzni a vásznon; 
porcelántűt adtak a bakkopszok erre. 
Peploszaikból

folyt a bor, részeg ricsajukban addig 
ért a kedvük, hogy kihajított egyik.
Nagy szerencsénk van, hogy a többi dol

gok
helybe’ maradtak.

Mit tudod te, ők hogyan értik ívét 
körnek? Úgy képzelhetik, egy kötélből 
is készíthetsz, hát olyat adtak, mit nem 
hajlít a menny se.

Húzd a vásznon végig, a len szakadjon, 
tégy ilyent, és eltörik egyszerűen 
tűd, s ajánld fel, hátha az isteni észnek 
épp ez a teljes.
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Formagyakorlat (a kórházról, 
a moziról és a glamour-titánról)
Anikó gondterhelt arccal tekintett 

vissza az ajtóból. Zordok egyedül ma
radt a kórteremben. Az ápolónő el
kezdte gyógyszerekkel, vérvétellel 
előkészíteni betegét a műtétre. A fér
fi szeme önkéntelenül követte a ki-be 
lépkedő kecses női alakot.

-  Sára vagyok -  mutatkozott be vé
gül. -  Segítek beülni ebbe a tolókocsi
ba, vinnem kell önt a műtőbe.

Hiába tiltakozott Zordok agya az 
altatás ellen, hiába kérte a gerincér
zéstelenítést, a középkorú doktor ra
gaszkodott, hogy altassa betegét. Az 
altatóorvos beadta az injekciót. A har
cos előtt lassan-lassan forogni kezd
tek a színüket vesztő függönyök. A 
szemébe világító lámpa fénye eltom
pult.

Leó testvérrel együtt ministrálok 
Leánder páternek a virágvasárna
pi misén. Mindketten kisiskolások va
gyunk még. Én olvasom fel a szent
leckét, ő csenget úrfelmutatáskor. Az 
idős pap kapucinumját hófehér hím
zett vállkendő takarja. Megilletődve 
veszem magamhoz Krisztus testét. A 
szertartás végén a sekrestye felé vo
nulunk. A papi hivatás kegyelméért 
imádkozom magamban, amikor Sára 
ágyamhoz lép, hogy lecserélje mel
lemen a kötést. Finoman simítja vé
gig homlokom. Ujjai a köldököm ci
rógatják. Megragadom kézfejét, és 
erőszakosan húzom lefelé. Megmarkol. 
Izgalomba jön. Feje eltűnik paplanom 
alatt, miközben felhajtom asszisztensi 
köpenyét, hogy ölét nyelvemmel kényez
tessem. Elégedetten nyögünk mind
ketten. Pár perc múlva megfordul, ru
háját kigombolja, eszeveszetten tépi 
le magáról az alsóneműt. Jobb kezé
vel óvatosan segít magába. Vadul tán
col rajtam, amikor benyit az orvos. 
Összerezzenünk. Az orvos zavartan ve
szi le szemüvegét. Elvörösödik. Agyunk 
mellé lép. Simogatni kezdi Sára hátát 
és derekát. A nő bal keze lovaglás köz
ben hátra indul, hogy a rövid ujjú zöld 
ing alatt beletúrjon főnöke mellkasi 
szőrzetébe. Meztelenül fekszem, a pap
lan már sehol. Sára rajtam üget, szájá
ban az orvos szerszáma. Kéjesen lihegő 
férfit még sosem hallottam. Irtózat fog 
el, amikor az asszisztensnő ajkait pi
hentetve újra és újra felhúzza arcom fe
lett műtőorvosom előbőrét. Soha nem 
gondoltam, hogy bele tudok nyugod
ni: ketten birtoklunk egy asszonyt. A 
korosodó férfi mögénk kerül. Sárában 
vagyunk. A nő mélyeket sóhajt. Örül

a szendvicsnek. Én is. Nem bírom to
vább. Melleibe kapaszkodva felordítok.

-  Fiatalember, mi a baj, történt va
lami? Ragacsos lett a pizsamája, és mi 
ez a folt a lepedőjén? Félrecsúszott az 
ágytála? -  csóválta fejét Sára. Zordok 
szégyenkezve próbált felülni ágyában, 
de amikor megérezte lábában a hasí
tó fájdalmat, erőtlenül zuhant vissza 
párnájára. -  Maradjon csak fekve — 
nyugtatta a nővér kezében egy pohár 
vízzel és két apró tablettával, s eligaz
gatta a paplant. -  Hozok friss ágyne
műt. Ekkor Zordok telefonja megszó
lalt a fiókban. Sms érkezett. Amint 
egyedül maradt, megnézte az üzene
tet. Anikó írt.

Nagyon hiányzol, Szívem, várom, 
hogy újra együtt lehessünk. Csókol
lak!

Szinte óránként kapta a gyulladás- 
csökkentő injekciót. Az első éjszaka 
nehezen telt. Semmit nem aludt, és 
gondolkodni sem tudott az összevarrt 
seb okozta fájdalomtól. Sárát egy vén, 
kövér ápolónő váltotta, az éjszakás 
nővér.

Egy hét múlva, amikor végre újra 
lábra tudott állni, kitámolygott kór
terméből, amelyben egyedül feküdt. 
Betegtársakkal csak a kórház folyo
sóján találkozott. Köztük a legérdeke
sebb figura Laska volt -  emberöléssel 
és tizenöt év börtönnel a háta mögött. 
A cigarettapénzért cserében órák 
hosszat mesélt Zordoknak, aki döb
benten hallgatta.

-  Rám támadott három ember a 
kocsmában. Nem volt mit tennem, 
védenem kellett az életem, azt azon
ban nem gondoltam, hogy a bicskám 
túl mélyre fut... Mikor megérkeztem 
a börtönbe, megnyírtak, és már az el
ső fürdésnél seggbe baszott a zuhany 
alatt a rabfőnök. Ót aztán követték 
a többi, nálam erősebb rabok. Szerre 
jöttek, és úgy elintézték farkukkal a 
seggem, hogy hetekig nem tudtam ül
ni a fájdalomtól. A rabok ranglétráján 
csak lassan emelkedtem. Először fre
ier voltam, akit mindenki minden ap
róságért ugratott. Később kerültem a 
smekkerek közé, miután rájöttem: el
sőnek kell ütni, amikor belém kötnek. 
A végére már kiravaszkodtam, hogy 
bekerüljek olyan nagy bizniszekbe, 
mint a börtönkábítószer-csempészet.

Amíg Laska a vécére távozott, 
Zordoknak eszébe jutott a halastó.

-  Remélem, már nem őrzi security 
service. A kórházat viszont igen...

Mégis: muszáj elszöknöm ma este. A 
ruháim le vannak adva a betegfelvé
teli osztályon, de kifundálom, hogyan 
lopakodjam pizsamában hazáig, ma
gamra veszem a horgásznadrágom, az 
éjfél előtti munkásbusszal kiutazom a 
tóhoz. Hajnalra visszajövök — gondol
ta. Óvatosan nyitotta ki a kórterem 
ajtaját, szinte hangtalanul haladt a 
lépcsőkön lefelé. Az udvaron bujkál
va megpillantotta a kapussal tá r
salgó biztonsági őrt. Megvárta, míg 
eltávolodnak. Jobb lábára nagyon fi
gyelve próbált átmászni a kórház ke
rítésén. Épp a hosszú hegyekben vég
ződő rácsba kapaszkodott, amikor 
valaki lámpával világított karjára. 
Hátrapillantott.

-  Megbolondultál? -  kérdezte egy 
hang a sötétből. A leleplezés szégye
nétől elpirult arccal mászott le a ke
rítésről. Nem látta értelmét a mene
külésnek. Ezek után biztosan keresni 
kezdik, és nagyon hamar kiderülne 
szökése. A biztonsági őr kollégájához 
és a kapushoz kísérte a pizsamás ala
kot, aki nem tudta, hova legyen zava
rában.

-  Ekkora ostobaságot még senki 
nem csinált nálunk. Sajnálom, jelen
tenem kell a kórházigazgatónak -  csó
válta fejét a kapus, és visszakísérte 
ágyába a sántító beteget. Az ügyele
tes nővér megrökönyödve vette tudo
másul Zordok próbálkozását. A tetten 
ért fiatalember a mennyezetet bá
mulva várta, mi lesz az ügy fejlemé
nye. Másnap reggel a nagyvizit előtt 
az orvos nyitotta ki a Mester előtt a 
kórterem ajtaját. Zordok nyelni-köp- 
ni sem tudott a döbbenettől. A szikár 
férfi helyet foglalt tanítványa ágyán. 
Hallgattak. A Mester maga elé bá
mult. Nem tudni, mennyi idő telhetett 
el, amikor végre az ifjú harcbíróra né
zett.

-  Nem szégyelled magad?! Engem 
is rossz hírbe hozol! Mit mondanak 
az orvosok, az asszisztensek és mind
azok, akik meghallják szökési kísér
leted? Ki- és beszámíthatatlan harco
sokat, őrülteket nevelek iskolámban? 
Ilyen embert kérek fel bíráskodásra 
versenyeinken? Maradj itt nyugton, és 
keress meg, ha kiengedtek! -  mondta 
szigorú arckifejezéssel, azzal felállt és 
távozott. Négy nap múlva Zordok kö
vette -  immár hivatalosan, a kórház
kapun át, miután átadta műtőorvosá
nak a hálapénzt.

* * *

-  Menjünk egyszer már moziba! 
-  kérlelte Anikó Zordokot, aki elő
ször elutasítóan húzta el száját, vé
gül azonban engedett. Bicegve lé
pett be a vetítőterembe. Nem kedvelte
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a filmeket, mert nem hagytak időt, 
hogy gondolkodjon a történeten, olyan 
gyorsan pörögtek a rendező gondola
taiból alkotott képek. Odasántikált a 
hátsó széksorhoz, leült, és ölébe vet
te Anikó kezét. A nő izgalommal vár
ta a kezdést. A fények aludtak. A film 
a La Mancha-i búsképű lovag tör
ténetéről szólt. A harcosnak erről 
a forgó könyvtár és a kéjesen lihegő 
Aranka öle alatt lapokra hullt könyv 
jutott eszébe. A színészek arca egye
zett Zordok elképzelésével. Elbűvölten 
nézte, amint a főhős elindul, hogy 
megütközzék a szélmalmokkal. Hiába 
kérleli fegyverhordozója, lehúzza rozs
dás sisakrostélyát, és vágtára fog
ja lovát. Elhalad a hatalmas malmok 
előtt, és dárdáját az egyik kerekébe 
próbálja döfni, aztán lovastól földre 
zuhan. Zordok értetlenkedve nézett 
szét, amikor a nézők nevetni kezdtek. 
Ekkor ingerülten állt fel, és kiment 
vizelni. Útközben felfigyelt a vetítő
fülkéhez vezető folyosóra. Óvatosan 
lépkedett fel a lépcsőkön. Az ajtó mel
lett egy világító szekrényt vett ész
re. Kinyitotta. Benyúlt és kicsavarta 
a fő biztosítékot. Halk kattanás hal
latszott, amely pillanatában eltűnt a 
vetítővászonról a kép. A hirtelen ke
letkezett sötétben idegesen kezdtek 
fészkelődni az emberek. Zordok lefelé 
igyekezett a folyosón, amikor belefu
tott az igazgató karjaiba. -  Velem jön, 
hívom a rendőrséget. Éppen tárcsáz
ni készült az irodai telefonon, amikor 
egy kéz megfogta karját.

— Apu ne! Ismerem! — kérlelte fia az 
őszes hajú igazgatót. A közel negy
ven éves fiút glamour-titánként emle
gették fényképész szakmai körökben. 
Egy harcművészeti bemutatón látta 
Zordokot, aki ebben a pillanatban ar
ra gondolt: közel hatszáz év sem ele
gendő, hogy a világ megértsen egy 
búsképű harcos lovagot.

* * *

-  Nem jöttél vissza, és elvették a vil
lanyt! -  lépett Anikó a bejárati ajtó
nál álldogáló Zordokhoz, aki válasz 
helyett elköszönt az igazgatótól és fi
ától. Kedvesét kézen fogva távozott. 
Ám alig ért haza, máris jelezte a te
lefonja: üzenet érkezett a glamour-ti- 
tántól, akivel alig néhány perce cse
rélt számot.

Kazinczy u. 10/12. Gyere fel még 
ma hozzám borozni. Az asszonyod ne 
hozd, mert akkor már másképp kell 
beszélnünk.

Zordok nem teketóriázott, sürgős 
dologra hivatkozva sokadjára hagy
ta magára kedvesét, lábán még kötés
sel bicegett el a kórház előtt, és egy 
óra múlva már ott ült a glamour-titán

konyhaasztalánál egy üveg pinot noir 
előtt. Amikor egy húzással kiürítette 
poharát, vendéglátója korholni kezd
te:

-  Szomjas vagy? Igyál vizet! Be 
akarsz baszni? Ott a pálinka. A bo
rász munkáját utólag se baszd el si
etséggel... A legdrágábbat vettem elő 
a gyűjteményemből... Egyáltalán tu
dod, miért iszunk most éppen bor- 
deaux-it?

Válasz helyett Zordok lesütötte fe
jét.

-  Két éve az egyik haverom nagy
apjánál voltunk. Álmélkodva néz
tem a nagybeteg idős ember toka
ji aszúgyűjteményét. A legrégebbi 
ezerkilencszázhatvanas évjárat volt. 
Kértem a havert, gondoljon rám a 
születési évemben palackozott tokaji
val, ha meghal az öreg. Temetés után 
hívom, hogy mi a helyzet. Azt mondja, 
nem tudta félretenni, mert a megüre
sedett lakásban máris házibulit ta r
tottak, ő hamar bebaszott, elaludt, a 
többiek meg elővettek egy nagy üstöt, 
beleöntötték a teljes borgyűjteményt,

megjeleníteni magát a bűbájt. Az ön
célú meztelenkedéssel csak fotózás 
előtt és után tudok valamit kezdeni. 
Glamour-titánnak egy fotós fórumon 
nevezett valaki. Nem zavar, de kissé 
félek, hogy rám ragad, és kénytelen 
leszek halálomig viselni, pedig lehet, 
hogy már rég göcsörtös körtefákat fo
gok fényképezni. így érzékiekké vál
nak majd a fák, mert a glamour-ti
tán fotózza őket. Már van is egy ilyen. 
Nézd csak!

Zordok kezébe vette az elé tolt feke
te-fehér képet. A korhadó fatörzs tü
zetesebb szemlélés után egy szabályos 
háromszögben viruló, barna szőrszá
lakkal díszített, zamatos és hívogató- 
an duzzadó szeméremdombbá válto
zott. A harcos meglepődött.

-  Amíg házas voltam, nem tudtam 
ilyen fotókat készíteni. A feleségem 
már együttélésünk első négy éve alatt 
elvesztette női varázsát. Annyira nem 
figyelt a szeretkezésünkre, hogy ép
pen csak kontrát tartott nekem az 
ágyban, a végén már hullagyalázónak 
kezdtem érezni magam. Aztán elvál

ás forralt bort főztek belőle a faszfe
jek... Nos, ezért isszuk ma a legdrá
gábbat, mert én nem akarok így járni. 
Ki tudja, csattanok egy végzeteset a 
terepjárómmal, aztán valakik össze
főzik itt a borgyűjteményem anélkül, 
hogy ittam volna belőle, bazmeg... 
Hát ezt nem...

-  Miért hívnak téged glamour-ti
tánnak? -  kérdezte Zordok.

-  A glamour jelentése ragyogás, va
rázslatos szépség, egy olyan fotográ
fiai műfaj, amelynek célja a modell 
szépségének kiemelt ábrázolása. Nem 
azonos az akt vagy erotikus fotó mű
fajával, bár a modellek itt is csinos, 
fiatal hölgyek, akiknek egy mozdu
latával, pillantásával vagy akár elő
villanó mellbimbójukkal igyekszem

tak útjaink. Egy alkalommal együtt 
voltam egy gyönyörű nővel. Nem en
gedte, hogy levetkőzzem, ő azonban 
mindent levetett magáról. Elvette a 
gépem, és fotózni kezdett. Állt ren
desen a farkam a nadrágban, de nem 
vehettem elő, csak néztem az előttem 
guggolva exponáló hosszú, szőke hajú 
meztelen nőt. Zavartabb képeket sen
ki nem tudott azóta sem készíteni ró
lam. A végén én is lencsevégre kap
hattam őt.

Újabb képet adott át Zordoknak, aki 
elcsodálkozott. Egy gyönyörű szőke
ség háttal állva, jobb keze szoknyája 
hátsó cipzárhúzóján, bal kezével ma
gát a cipzárat igyekszik feszesen ta r
tani, hogy elvégezhesse a műveletet. 
Meztelen vállai mögül homályosan
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rajzolódik ki egy stílusos franciaágy, 
rajta párnákkal, felette régi rámá- 
jú festményekkel. Nem tudni, éppen 
le- vagy fel akarja húzni a cipzárt a 
hölgy. Indulni készül? Netán most ér
kezett. Annyira sejtető, annyira va
rázslatos volt e látvány, hogy a fiatal 
harcbírónak mélyet kellett sóhajta
nia. Elismerően adta vissza a fotót a 
glamour-titánnak, aki újabb pohár 
bort töltve tovább mesélt:

-  Egyetlen férfi modellem van. Egy 
öltönygyártó cég kért meg, hogy a 
termékeiket reklámozzuk vele. A 
srác kapus volt a készruhagyárban, 
ahol hallomásom szerint te is vasal
tál. A gyártulajdonos saját luxusau
tóját adta ide, hogy abban készítsük 
el az öltönyös fotókat. Láttad volna 
a nagy ámuldozást a munkások kö
rében, amikor megpillantották gé
peik fölött a falakon a főnök sokezer 
eurós autójában frakkosan feszítő 
kapust... Annyira izgalmas lehetett 
számukra, mint amikor hozzám jön 
egy szép nő, és megiszunk egy üveg 
bort, közben igyekszem úgy irányíta
ni a beszélgetést, hogy fotózás legyen 
belőle. Utána persze mindent meg
teszek, hogy megnézhessem, hon
nan nőtt ki a nő lába. Legutóbb is si
került elővennem az alkotás végén 
nadrágom szörnyű tartalm át, és ak
korát hegesztettünk vastag elektró
dámmal, hogy még az ablakom alatt 
elvonuló emberek is láthatták a vib
ráló fényt, bazmeg. Aztán a nő meg
látta a fogason lógó motoros sisakom. 
Kérte, hogy vegyem fel, és ismételjük 
meg az egészet, mert ufóval ő még 
nem baszott.

-  Nincs állandó barátnőd? — kérdez
te Zordok.

-  De van. Odaadtam neki laká
som pótkulcsát, hogy szabadon jö
hessen- mehessen itt. Amikor va
lamiért megsértődik, visszateszi 
helyére a kulcsot, és duzzogva elro
han. Aztán visszajön. Már megszok
tam. A kulcs jelzi nekem, hogy éppen 
jól vagyunk vele vagy sem. Most ép
pen nincs a kulcstartón. Körülbelül 
négy év alatt fáraszt le a férfi tel
jesen egy nőt. Ilyenkor már ki kell 
rúgni őket, nehogy fordítva történ
jen. Előtte azonban mi a fasznak cse
rélgetni az asszonyokat, egy süt-főz 
itthon, a többivel hobbizol. Amúgy 
én társadalmi nyomásra lépek félre, 
hogy a nők ne mondják: buzi vagyok. 
Havi két félrebaszás belefér.

Ahogy ezt kimondta, kulcs csikor- 
dult a bejárati ajtó zárjában. A két 
férfi összenézett. A következő pilla
natban egy kecses, őzike alkatú lány 
lépett be az ajtón, a glamour-titánhoz 
sietett, és megcsókolta.

-  Drágám, ő Zordok.

— Aliz — nyújtotta kezét a lány a fia
tal harcbíró felé.

A beszélgetés magától értetődően 
azonnal más fordulatot vett. A lány 
kérdezés nélkül mesélt terveiről, ál
mairól, modellkarrierjéről, valamint 
arról, hogy a médiában is szeretne 
dolgozni, és elalvás előtt, esti ima he
lyett, Shakespeare-drámákat olvas. 
Zordok unottan hallgatta. A glamour- 
titán épp sajtot akart vágni a bor 
mellé, amikor svájci karórájára pil
lantott:

-  Bazmeg, éjfél van, nem járnak 
már a buszok, nálunk alszol.

Zordok fáradt volt, így szótlanul en
gedelmeskedett. Negyedóra múlva fe
jén volt a paplan. Pillanatokon belül 
elaludt. Reggel furcsa zajokra ébredt. 
A glamourtitán szobájából hatal
mas nyögések, női sikoly, valamint az 
ágy recsegése-ropogása hallatszott. 
A harcos először zavarba jött, de az
tán óvatosan felkelt, és a hangok irá
nyába osont. Útközben, egy fotóstás
kát vett észre az előszoba fogasán. 
Kajánul elvigyorodott. Óvatosan vet
te kezébe a jókora géptestet, gyorsan 
beállította automata üzemmódra, és 
lábujjhegyen a szeretkezők ajtaja elé 
lopakodott. Bal mutatóujjával lehelet - 
finoman nyomta le a kilincset. A zár 
kipattanását szerencsére nem vette 
észre a felhevült pár. Zordok szemei 
elé rendkívüli látvány tárult. Soha 
nem látta még élőben, más hogyan 
csinálja. Az ágynemű a földön hevert 
a reggeli napfényben, a glamour-ti- 
tán pedig misszionárius pózban lihe
gett. A harcbíró szemei először a csó
ré, szőrös férfiseggen akadtak meg, 
aztán az Aliz feszes hüvelyében moz
gó hatalmas vörös falloszra pillantott. 
Vendéglátója széles hátára jókora csí
kokat karmolt a kéjesen sikongó nő. 
A két emberi test jól ismert csattogó 
hangja most idegennek tűnt Zordok 
számára. Lélegzetvisszafojtva nézte a 
csinos lány öléből előcsillanó élvgyön
gyöket. A nyitott ablak előtt enyhén 
libbent meg a függöny, finom szellő 
vonult végig a szobán. Az ágy egyre 
vészjóslóbban nyikorgott. Aliz igyeke
zett minél jobban széttárni égbe me
redő lábait. Kedvese csípője üteme
sen ütődött ágyékához. Két keze most 
a ziháló fotóművész izzadtságtól ned
ves farát simogatta. A harcos végül 
annyira belefeledkezett a látványba, 
hogy majdnem elejtette a gépet. Nagy 
nehezen kapott észbe, hogy miért is 
jött. Izgalomtól reszkető kézzel emelte 
arca elé a hosszú objektívet. Életében 
nem látott még olyan döbbent arcot, 
mint amikor az exponálás hangjára 
felkapta fejét a glamour-titán.

R észlet eg y  készü lő  regényből

VARG A M E L IN D A  

T ű n ődő

Nem értem
Az ígéretek karneválját 
A szavak közti manna kulcsot 
Ajkamra mézes kölöncöt 
Akasztanak a bölcsek 
Álhangjaimnak vagyok biztos 
Szócsöve
S gégémben megvásárolt 
Hangszálak érzékenyen 
Visítnak fel 
Mint kéjnők
A mímelt mámor rőzséjén 
Égve

S za b a d sá g

Szabadnak csak akkor 
Mondhatod magad 
Ha őrizetlen álmod 
Ha nem kötnek a múlt 
Mohó gócai a csupasz 
Mindennapi páchoz 
Ize a napnak 
Anyatej jóslat 
Kókadt gondolat 
Minden eszme 
Mint férfi miután 
Barlangba kóstolt 
Csupasz, evilági.

Szélbőrben

Most a széllel játszom 
Újra és újra széthordja hangjaim 
Odakint csend van, szuszog halkan 
A levegő
Tömbök között meleg gombócok 
Gyűlnek egyre össze 
Meg sem moccan semmisem 
A vihar csápjait fényezi 
Kitörni látszik dühe az ég alól 
Egy kék tájrés odafent 
Egy zöld szalagnyi fű  
És parlagon hagyott kiégett 
Föld
Ennyi csak a ma 
Ha majd a vihar elült 
A rombolás, a törött cserepek szeánsza 
Után
Újszülött tévhit gagyog boldogan 
Most a széllel játszom és a szél 
Én vagyok
Újra és újra széthordom hangjaim 
Ülőmagányban csenddúcok között 
A vihart kísértem szemérmetlenül.
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> > > > >  folytatás az 1. oldalról
Féja Géza, Darvas József, Erdei Ferenc, 
Szabó Zoltán képviselte irányzattal — 
állapította meg a szaktudós tárgyila
gosságával Gáli Ernő a hetvenes évek 
elején „sok közöttük a szemléletbeli 
rokonság is”.4

A felkészülés leglényegesebb mozzana
ta alighanem a Székely emberek -  zsidó 
istenek (alcíme szerint: Jegyzetek a szé
kely szombatosokról) megírása volt.5 Ki 
tanulmánynak, ki nagyriportnak tekin
tette a „székely Jeruzsálem” múltjának 
felidézését, merthogy a történelmi min
tavétel (tanulmány) és a helyszíni terep
szemle (a riport) elemei nem szervesül
tek kellőképpen. Tény, hogy az 1935-ben 
megjelent első Bözödi-kötet a Székely 
bánja előképének tekinthető. „Életre szó
ló írói, történészi, szociográfusi érdeklő
dés nyitánya” -  ahogy az életmű lezá
rulása után Nagy Pál marosvásárhelyi 
irodalomtörténész a hagyaték számba 
vételekor minősítette.6 Bözödi ugyan
is a történelmi források fényénél ismeri 
fel szociográfiai művének alapkoncepci
óját, és a „történelmi látleletek” készte
tik arra, hogy helyszíni megfigyeléseket 
is végezzen; hogy a múlt és a jelen szem
besítése után a jövőbe vezető utakat für
késsze. A Keleti Újság, majd az Ellenzék 
belső munkatársaként négy évig gyalog 
és szekéren járta  a falvakat, egy nyáron 
át pedig kerékpáron. Hogy aztán újólag 
történelmi oknyomozással egészítse ki 
helyszínrajzait.

A Székely bánja keletkezés-törté
netében olvashatjuk: „Termékenyítő 
légkörben éltem. Éjszakába, sőt reg
gelig nyúló beszélgetéseink érlelték ki 
a tervet, amelynek első megnyilvánu
lásai hírlapi riportok voltak, helyszí
ni jelentések a múlandóság veszélyével, 
de a maradandóság csíráival maguk
ban.”7 Hogy hol zajlottak azok a beszél
getések? A Korunk, a Hitel, a Pásztortűz, 
az Erdélyi Helikon műhelyében? Gaál 
Gábor 1937. november 16-án kelt levelé
ből némi fogalmat alkothatunk azoknak 
az éveknek a „termékenyítő légköréről”. 
„Engedje meg -  írta Bözödinek a „mord 
major” —, hogy úgy az [Erdélyi] Helikon, 
mint a Hitel legutóbbi számaiban megje
lent írásaihoz a legőszintébben gratulál
jak. Novellája [Az ártatlan óz] a legtel
jesebb mértékben meglepett és elbűvölt. 
Meglepett a hangja, meglepett a gyen
géd témán keresztül egy egész értelmet
len világ megragadása. Meglepett, hogy 
a valóban művészit milyen bravúrral ra
gadta meg a szociális vonatkozásokkal 
együtt. A Hitelben megjelent dolgozatá
ban [A Székelyföld kapujában] azt látom, 
hogy pár sorban elmondja egy olyan mai 
magyar erdélyi és kisebbségi nagy re
génynek a nyers vázlatát, aminek a kö
veteléséért oly értetlenül, oly visszhang 
nélkül annyi éve lármázok a Korunk 
hasábjain egy olyan írói nemzedékkel 
szemben, amely soha, semmiképpen nem 
ismerte még el, hogy az olyan anyagok 
művészi feldolgozása az írói feladatuk, 
mint aminőről Ön a ravai pap küszködé
séről szólva oly megrendítően beszámol. 
Kívánom, hogy ennek a papnak, illetve
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falujának a nagy regényét mielőbb Ön 
megcsinálja.”8

Nem így történt. Úgy tűnik, Bözödi 
írói alkatából hiányzott a művészi átlé- 
nyegítés regényírói képessége. De ettől 
még nem vált ő kisebb értékű alkotóvá; 
szociográfia-írói „előnyeit” a továbbiak
ban inkább tanulmányíróként és törté
netkutatóként kamatoztatta.

Nem kétséges, hogy Bözödi élmény- 
közeiből ismerte a székely települések 
„zsákutcás történelmét” (Bibó István), 
kisebbségi életvitelét, megoldásra vá
ró gondjait. Annak ellenére vagy azzal 
együtt, hogy időnként a csendőrség őri
zetbe vette, mert kíváncsiak voltak ar
ra, hogy útjai során miféle jegyzeteket 
készítget (lásd A Kis-Küküllő völgye cí
mű fejezetet). Ami persze csak múló epi
zód volt ahhoz képest, hogy mit kellett 
elszenvednie történetkutatói buzgalmá
ért a kommunista hatalomátvétel után.

Huszonöt éves koráig költőként és el
beszélőként is jelen volt a korforduló
ját élő erdélyi magyar szellemi életben, 
mi több: addigra elkészült a Romlás és 
a Nyugtalan pásztorok című regényének

kéziratával is, amelyek csak azután lát
tak napvilágot, hogy a Székely bánja rá
irányította a figyelmet az író személyi
ségére. Ráirányította — és több mint hat 
évtizeden át árnyékba is borította szép
írói alkotásait. Az alaphangot Schöpflin 
Aladár ütötte le a kétkötetes Romlás 
megjelenése (Stádium, 1940) kapcsán a 
Nyugat hasábjain, ekképpen: „A Székely 
bánja című nagyon derék könyv szerzője, 
mikor regényt kezdett írni, nyilván azt 
hitte, hogy neki ebbe bele kell írni min
dent, amit az emberekről, különlegesen 
a székelyekről tud, amit valaha elgon
dolt, vagy elképzelt, ami írás közben az 
eszébe jutott, és amit innen vagy onnan 
megtanult. Szóval úgynevezett világné
zeti regényt akart írni, fölépíteni egy 
széles ívű székely világképet. A hajla
ma és képessége azonban nem erre való,

nincsen rá filozófiai magaslata, és nincs 
ereje azt a sokat, amit markol, jól meg
fogni; nem tudja gondolatait epikába ol
vasztani.”9

A kolozsvári származású Poszler 
György akadémikus a második világhá
ború idején látja meg először a Székely 
bánját -  a Minerva Kiadó kirakatában 
- , de csak bő fél évszázad múltán fedezi 
fel magának a művet. Életmű-összegző 
második kötetében -  Az eltévedt lovas cí
műben — revelációként beszél róla. Nem 
tud és nem is akar elvonatkoztatni a köl
tőként és szépíróként induló Bözödi „szo
ciográfia előtti és utáni” munkásságától. 
A „kettős ihletésnek” tudja be a törté- 
nelem-szabta életmű-formálódás kétpó
lusú erőterét. A „ballada ígéretével” je
lentkező, ámde meg nem valósult nagy 
művészetét, illetve „a megvalósult nagy 
valóságmegidézés” dokumentarista tény
szerűségét. „Lényegre visszafokozott, 
tényközlésre csupaszított, romantikát- 
lan-realista, lírátlan líraként” jellemzi 
Bözödi költészetét. Pontosabban: „esz
közeiben lírátlannak”, merthogy „létér
zésében lírai líra” a Bözödié.

„Mert egy még létező, még szerves, 
még testközeli kisközösség létérzésének 
a kimondása. Megfigyelhető, ahogy a 
tényközlést megemeli és a sorsértelme
zéshez közelíti. [...] A prózai líra -  talán 
-  innen van a költészeten. A ténykimon- 
dás szociológus szférájában. A mitizá- 
ló líra -  talán -  túl van a költészeten. 
Az elméletteremtés ideologikus szférá
jában. E költészet a kettő között van. 
Megemelve a szociologikumot, leszerelve 
az ideologikumot. [...] Nem nagy formá
tumú, de jellegzetes hangú líra. A fiatal 
Illyést szokták -  párhuzamként -  emle
getni. Főként a Három öreget. Nem mél
tatlanul. Bár inkább a Nehéz földre gon
dolnék. Mondjuk, a Szomorú béres vagy 
A szomszédleány élet- és arcképére. Vagy 
az Énekelj, költő vagy a Föld alatt embe
ri és művészi vallomására.”

Ámde olvassuk csak tovább Poszler 
egyre drámaibbá váló okfejtését:

„Az epikai életműben még eviden- 
sebb a ballada (nem mítoszteremtés!) 
és dokumentarizmus együttese. Benne 
szüntelenül készülődik-kísért a ballada 
mint lehetőség. De mindig elvetél. Érzi 
és megfoganja, de kihordani és megszül
ni nem tudja. Sem a kisepika félballa- 
dáiban-félelbeszéléseiben, sem a nagye
pika félballadáiban-félregényeiben. [...] 
Balladai erő a látásmódban van. Drámai 
erő a kivitelben nincs.”

A lírában és az epikában megcsillan
tott fiatal kori erényeit — pontosabban: 
féleredményeit -  Bözödi a szociográfiá
ban kamatoztatja igazán. Az irodalom
tudós meglátása szerint: „A meg nem 
valósult nagy művészet -  végső kikris
tályosodásként a ballada költői ígéreté
vel. És a megvalósult nagy valóságmeg
idézés — végső kikristályosodásként a 
szociográfia dokumentarista tényszerű
ségével.”10

Nem „kezdő műfaj” tehát Bözödi pá
lyáján a szociográfia: több műfajban ki
próbált írástapasztalattal rendelkezett 
már, amikor úgy érezte, hogy felisme
rései „azonnali” összegezéséhez épp ez
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a legalkalmasabb. Mindez jól érzékelhe
tő' a sorok között vibráló lírai hevületből, 
a tényanyag és a hangulatteremtő erő 
drámai sistergéséből. Az már valószínű
leg „a történelmi idő” sürgetésének (sis
tergésének?) tudható be, hogy az írónak 
nem volt kellő türelme -  az egyébként 
két kötetesre tervezett — műve arányos 
szerkezetének a kialakításához.

Ehhez társult még a címadás és a ki
adás -  meglehetősen baljósnak mutat
kozó -  előtörténete is. A Korunk még a 
megjelenés előtt álló Segítség nélkül cí
mű kötet részleteit adhatta közre, ám a 
cenzúra ezt a köteteimet nem engedé
lyezte. A kortársi emlékezet szerint Gaál 
Gábor mentette meg a helyzetet. O java
solta a szerzőnek, hogy próbálkozzék a 
Korunk ban megjelent Székely bánja feje
zetcímmel, ami ellen a cenzúrának való
ban nem volt kifogása.12 A könyvet külön
ben az a tizenhét erdélyi fiatal író adta 
ki, akik a Vásárhelyi Találkozót követő
en -  Balogh Edgár, Kovács Katona Jenő, 
Szemlér Ferenc és Szenczei László kez
deményezésére -  Erdélyi Enciklopédia 
néven könyvkiadásra szövetkeztek.1

A kiadás előzményeihez tartozik per
sze az is, hogy a kézirat elolvasása után 
Kovács László, az Erdélyi Szépmíves 
Céh lektora jóindulatúan azt tanácsolta: 
tíz évig zárolják a kéziratot, sőt a fiók 
kulcsát is adják át neki. Figyelmeztető 
jel volt Bözödi számára már az is, hogy 
a Céh két évvel korábban A rög alattot 
sem vállalta, pedig annak nem volt tör- 
ténelmi/társadalmi konfliktusokra ki
hegyezett éle. Ráadásul a nemzedékét 
képviselő Hitel is csak részleteket vál
lalt belőle, a teljes mű kiadását azonban 
nem. Merthogy a szerkesztők vélemé
nye szerint -  olvashatjuk Pomogáts Béla 
frissen megjelent erdélyi irodalomtörté
netében -  „Bözödi műve szembehelyez
kedett azzal a kisebbségi konszenzussal, 
amely mindenképpen az erdélyi magyar
ság összefogását szorgalmazta, és hely
telenítette a társadalmi konfliktusok 
bemutatását”.13 A Hitel belső köréhez 
tartozók elutasítását szerencsére „felül
írta” a nemzedéki szolidaritás. Az Erdély 
felfedezése igézetében élő fiatal írótársak 
(Abafáy Gusztáv, Balogh Edgár, Bányai 
László, Bözödi György, Flórián Tibor, 
Hegyi Endre, Jancsó Elemér, Jordáky 
Lajos, Kiss Jenő, Kovács György, Kovács 
Katona Jenő, Lőrinczi László, Nagy 
István, Szabédi László, Szemlér Ferenc, 
Szenczei László, Wass Albert) ugyan
is úgy döntöttek, hogy a könyvnek ha
ladéktalanul meg kell jelennie. És sa
ját költségükön napvilágra segítették a 
művet.14 Mely valóban nem hibátlan al
kotás, szerkezeti fogyatékosságai közis
mertek, de megszületése pillanatában 
kellett nyomdába adni, mert — és ez is 
a szociográfia műfaji sajátosságai közé 
tartozik -  „a mondanivalója fontosabb, 
mint a formája”.

Az erdélyi szociográfusok közül 
Bözödinél a legerőteljesebb a mű tudo
mányos színezete. Nemcsak a történelmi 
rész kidolgozásához végzett önálló kuta
tásokat, a bejárt települések leírásakor 
is megpróbál településtörténeti, demog
ráfiai, mentalitástörténeti, gazdasági

stb. szempontokat érvényesíteni. Mindez 
a Székely bánja szerkezetét is alapvetően 
meghatározza: a jelen kérdéseit sűrítet
ten bemutató drámai expozíció után kö
vetkezik a történelmi oknyomozás, majd 
a jövőteremtő küzdelem érzékeltetése. A 
gazdasági és szellemi összefogás ered
ményeinek a felfedezése, a „felemelkedés 
szigeteinek” a bemutatása.

Az expozíciót követő „félkönyvnyi feje
zet”, az Elfelejtett történelem -  találóan 
írja Csapody Miklós 1986-ban megjelent 
elemzésében -  a kötet legizgalmasabban 
és legjobban megírt része. „A székely- 
ség valódi történetét logikus okfejtés és 
összeszedett argumentáció kíséri, me
lyet mint az árnyék követ a »bűnös utó
pia« felmagzásának kísérteties histó
riája. Tűzvész, háborúk, vér, felekezeti 
széthúzás, a jog félresöprése, felkelések 
és bukások. [...] A népi tömegeknek ez a 
leromlása 1867 után felgyorsult, az ará
nyosítás (a közös földek felosztása) és a 
tagosítás (a birtokok egységesítése) csak 
erősítette a folyamatot. A bontakozó ka
pitalizmus pénzügyi fellendülés helyett 
a lelkiismeretlen magyar bankpolitika 
»eredményeit« hozta.”15 A kötet máso
dik fele a személyes tapasztalatok rög
zítése. Jellegénél fogva másnemű, mint 
a históriai fejezet. Tájrajz és állapotrajz 
követi egymást a „felemelkedés szigetei
nek” keresése közben. Sokszor elnagyol
tan, vázlatszerűen. Az egyenetlenség és 
az esetlegesség feltűnő jegyeit Csapody 
az újságírói munkából eredezteti, más
részt -  a kötet egészére is vonatkoztatva
-  Bözödi történelemszemléletének egyol
dalúságával magyarázza. Csak meg
erősíteni tudja Venczel József és Jancsó 
Béla kortársi megállapításait: hiányzik 
„a székelyföldi hétköznapok otthonos -  
nem idilli, de békés -  világa, láthatatlan 
marad a nyugalmas időkben alkotó, kul
túrateremtő székelység”. A feudális rend 
korlátainak és megtorlásainak az előtér
be helyezésével, a gazdasági viszonyok 
sokszor fárasztó bemutatásával (arányo
sítás, tagosítás) óhatatlanul aránytalan
ná válik a történelmi tabló is, ami eb
ben a formájában csak növeli az olvasó 
hiányérzetét: miként volt lehetséges az, 
hogy annyi vérveszteség és történelmi 
igazságtalanság ellenére (amihez még 
jócskán hozzáadódott az önpusztítás — 
a kötet második felében lajtromozott
-  megannyi kártétele: gyermekhalan
dóság, egyke, szifilisz, öngyilkosság, ki
vándorlás, hit- és nemzetelhagyás, okta
lan virtuskodás stb.) a székelység mégis 
megmaradhatott? Bözödi nyilvánvaló
an nem érzékelte kellőképpen — és erre 
hívta fel a figyelmet 1986-os elemzésé
ben Csapody Miklós is - , hogy „e közös
ségek nem csupán minduntalan aláve
tettek, hanem még ebbéli állapotukban 
is szigorú és emberséges erkölcsi rend, 
etikai erkölcsi normák szerint rendezték 
be és szabályozták tagjaik életét, amint 
erről a fennmaradt faluközösségi hatá
rozatok, a rendtartó székely falu írásos 
emlékei tanúskodnak”.16

Bözödi történelmi tanulmányai csak 
2002-ben jelentek meg — Nagy Pál gon
dozásában -  a Csíkszeredái Pallas- 
Akadémia kiadásában. A Székely szá

zadok beajánlásában Egyed Ákos 
történész, akadémikus nagyobb időtáv
latból visszatekintve már ekképpen fo
galmazhatott: „Bözödi a székelység sors
könyvét írta meg, azzal, hogy feltárta 
e hajdan erős néptörzs meggyengülésé
nek körülményeit, a belső és külső viszo
nyok alakulását. A tudomány módsze
rével mutatott rá a székely társadalom 
középrétegének, a lovas, illetőleg a gya
logrendű székelyeknek a megfogyatkozá
sára, a jobbágyrend megjelenésére; kö
vetkezésképpen megrajzolta azt az utat, 
amely szegény társadalmi réteg felduz
zadásához vezetett, nem feledkezve meg 
a kísérőjelenségekről, a lázadásokról, 
pártütésekről, s az olykor-olykor téves 
szövetkezésekről. Ha az a komor kép, 
amelyet Bözödi a székely múlt egyik ed
dig kevésbé ismert oldaláról megrajzolt, 
mégsem vált elcsüggesztő, lehangoló lec- 
kéztetéssé, amint egyesek állították, az 
annak tudható be, hogy a háttérben re
ménykeltő színek is fellelhetők: a szé
kelység mindig képes volt kiheverni a ne
héz korok pusztításait, rombolásait, újra 
tudta kezdeni az életet. Életrevalóságát 
a legendás ezermesterséggé fejlesztett 
tudásával újra és újra képes volt bebizo
nyítani.”17
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U N G V Á R I LÁSZLÓ  ZSOLT

A Pegazus
téli röpte
Süketítő harang-időben állunk, lemez

telenítő, hideg fényben, télies, télhez iga
zodó érzékszervekkel, káprázatokban, 
hótól való vakságban gyűjtve az elten
ni való bögréket, mindegyikben lelkünk 
egy-egy megfoghatatlan darabja, párája, 
fellegbe kapaszkodó, ellobbant nyári ten- 
gerhullám-emléket őrző, vagy kisdedóvó 
tükörkép-hangulat, midőn gyermekeink 
nagyra nőnek, s fátylasodó tekintettel 
vizsgáljuk piculás hetykeségük. Ok azok, 
akik reményfonatukkal, ébren is pörgő 
almát, eget álmodó pacsirtás kedvükkel 
gyönyörűvé teszik a telet, hangzavarban, 
házat, utcát betöltő egészséges kacagás
sal. Ha van jövendő, hozzájuk kiált a ru
háit egyenként kinövő-nyűvő ember, aki 
gyerek-ember is kell legyen, dísznek állí
tott tisztaszobák ódon, muzeális székein 
ülve is, sorokat keresve a szikár, a nyelv 
és a fogak közt szűrt, pontos fogalmazás
hoz, négy arccal tekintve négy évszak
ba, szélrózsa s szellemi iránytű szerint. 
Kitekintünk az ablakon, nyárlevél zör- 
ren a tokban, az alkonyt hangyák von
szolják át az éjbe. Óraműpontossággal 
működő lények, olyanok, mint a másod
percek, s ha még kisebbek az időben, úgy 
mérhetetlenül nagyok, mert a keletkezés 
irányítja őket. A forgás a tengely, a boly 
körül annyit tesz, mint behordani min
dent, mi menthető, életre jó, majd meg
nyugodni a téli csend üvegkoporsóján kí
vül lehetőleg, a fehér fuvolában. Az élet 
kerekített évszámú csöndje, a hallgatás 
évszaka e tél, a zörej elül a havasok sötét
jében, s a város kivilágított terein angyal 
sétál, láthatatlanul, benne tarsolyában 
a fegyver, Assisi Szent Ferenc öröksége, 
a szegénységé: a mogyorófa bot, varázs
pálca, aranydiót köt a végére a király
fid, hadd csattanjon ostorként, hadd vil
logjon, mint a villám, ha üt. Óesztendőt 
búcsúztatva nincs más útravaló, csak a 
fakard, e csorbult élű, s álmodni fenyő
tű-hullásban tovább... Erdély szívében, 
itthon, földre térdeplő vályogfalú házak 
társaságában, vénülőn, palackba zárt 
üzeneteket küldve a mának vagy a jövő
nek, nem az áramdrótok ördögén keresz
tül, hanem a kézfogás melegét is érezve, a 
nagy találkozások bánatos derűjétől itta- 
sultan, kilengve képletből, feledve a lélek 
fehér falára karcolt fekete tagadómonda
tokat. Tél jön, és más, mint az eddigiek, 
mert mindenik más, úgy, ahogy két egy
forma pillanat sem létezhet. A rend fe
hér párna, tisztára mosott takaró, hang, 
mely kiszól a korból, vagy fordítva, s ez 
korántsem mindegy, mert semmi sem az. 
Magas tornyot emelni nemcsak erő, ész, 
akarat szükségeltetik, hanem baljós csil- 
lagzatú korokban is feszes, kötött szabad

ság, mely a fájdalom mélységeiből partra 
hozott kincs szülöttje, melyért áldozat
tétel kell, nem a pusztulással rokon, ha
nem az ezerszer csak hazudott, elvetél- 
tetett szeretettel. Az elvont szó üresen 
kondul, mint kút mélyén a vödör, nincsen 
éltető víz. Ahogy ma távolodunk a sza
badság igazi mezétől, nincs méltó viselője 
a kalapnak, csak kalpagok vannak, drá
gán vehetők, és írásos bizonylat dukál 
melléjük. Mikor töltődik föl a pogány sze
retet Szenczi Molnár Albert Psalterium 
Ungaricumából vett ritmusokkal, dalla
mokkal, ómagyar tökéletességű, vere
tes mértékkel, vagy mikor lesz a tél sért
hetetlen -  külső tájjá is, nemcsak belül 
gyökerező fenséges misztériummá, a kö
nyörtelen fagy hóhullató geometriájává, 
olvadó jéggé, mely alól tavaszra serke
nőn vet rügyet a cseresznyeág, mutatva, 
tiszta a zöld is, nemcsak a fehér, mely ta
kar... Van a hónak megváltókra emlé
keztető zordon tisztasága, s a Szahara 
vörösen izzó homokdűnéin is felsejlik e 
törvény: egy darabból lenni annyi, mint 
nem keverni színt, ha mondhatom így... 
S ebből az öröklétből a visszafordítha
tatlan tett világít ki, mint a télből, zár
latot és kezdetet egybe sűrítő évszakból 
a purgatórium hava, pokoljárás után... A 
Divina Comedia harmadik része fényév
nyi gyorsasággal lendíti a Pegazusként 
röpülő gondolatot a menny kapujához, a 
szöveg emelkedetté válik, Alighieri út
ja közel a végéhez, nem orphikus dalnok 
többé, hanem megváltatik, még a teljesü- 
letlen, áttűnésekbe örökített Beatricéban 
is. Láttam Dante sírját Ravennában, egy
szerű, mint az itt-lét, de Dante visszaint 
a más-létből, úgy, ahogy az ősz int bú
csút a mennyhideg télnek, az angyalének 
kórusszólamainak adva át a helyet, míg 
a karmester beinti a kontrát, s fölszár
nyal a dallam, suhogó köntösben, elrö
pít a földről, s mégis, mennyire emberi... 
Talán egy Bach-korálra gondolnék, hosz- 
szan kitartott hangokra, a szív egyenle
tes dobbanásaira, ütemen belül maradva 
mindig... Tél jön, unikornisokra gondolsz, 
ünnepre, melyben csak a Göncöl vagy a 
Fiastyúk ragyog kopár kékséggel, míg a 
visszafordíthatatlan tett kivilágít az idő
ből, s semmi, semmi sem elkerülhetetlen, 
csak a papír hívó hava.

A lélek
sztetoszkópj ai
Gyerekkocsiból kacag a citromsárga, 

nyári remény, sétál a szellős utcán a nő a 
végtelen füttyű gyerekkel, ki meghossza- 
bítja az öröklétet is, a szőke kobak jövő
nek adott idejével.

Aranyló sárkányrepülőt eregetnek 
vásott kölykök a nyári ég kifeszített, óri
ás vásznára, a folyó menti odvas, vén fűz

kiégetett törzsébe bújnak, totemszobor
ként, Winnetou törzsfőnök csalja őket a 
víz fölé hajló vékonyabb ágakhoz, hadd 
legyenek veszélyben, hívják ki a sorsot, 
míg még rézbőrű bennszülöttek lehetnek. 
Szalad már a nyár, magasba röppen a pi
ros pöttyös labda, s a gyerekkor verebet 
űző parittyakövei is.

Az anyák a gyermeki lélek dobbaná
sait hallgatják láthatatlan sztetoszkópo
kon, nem lehet ott zörej, kihagyás, csak 
egészséges ritmus, orvosolják a bajt, s 
tudják pontosan, mit kíván a világra cso
daként először néző gyermek — az elvesz
tett idő pótolhatatlan. Fecskeröptű mo
solya az anya tekintetében pihen el, s 
altatóéneke hangjára szenderül álom
ba éjjel. Aggodalomtól válik e hang dara
bosból dallamossá, a bölcső felett, s asz- 
szonyszó csitítja el rossz álomból felriadó 
csecsemőt, testének védő melege elűzi a 
rontó álomképeket.

Milyen, férfit és gyereket mozgató, vég 
nélküli, gyöngéd /étólom nyugszik a nők 
valójában? Milyen lélek-magzatot hor
doznak szülés után is jonhukban a ter
mékenység e széptevői, legendás hírű, 
bajvívó héroszok, hadvezérek törékeny 
testű életadói? Szikár szentek rokonai 
e nők, próféciák letéteményesei, lázadó 
Keresztelő Szent Jánosok hangadói, óv
nak a sors kérész-éltű páriái ellen.

A nőké a szó, nem a férfiaké -  a gö
rög rabnők sírása hallszik az évezredek 
messzeségéből, a patriarchális korban 
megszomorítottaké, s a hetéráké, kik a 
gyönyör fokozatai után lecsukják hárfa
játékukkal a férfi szemét. Háremhölgyek 
sejtjeiből nő ki végül a férfias izzású szá
zadok csóvaröptű szellemisége. Ez ma ha
gyaték az itt maradóknak.

Ha idős asszonyok arcán futnak le a 
maradandóság kévébe kötött, rezes rán
cai, évszakváltozáskor csontfájásukban 
is vigasz van, az unokáké. Öregedvén áll
nak az asszonyok a fogyatkozó időben, 
mint februári télben, dombok púpján a 
kopárra vetkőzött fák. Szerelemnyárban, 
s az élet őszén is bő termést hoztak, nem 
kérve semmit cserébe. Ezek az asszonyok 
adósnak vélik magukat mindig még egyet
len szárba szökkenő, rögnevelő tavasszal, 
midőn melegszik Gaia, a föld, tartoznak 
még egy illatos almavirágzással, miután 
kifosztotta őket a jéggel kopogtató tél. 
Midőn a halott matriarchák koporsójára 
hull a rög, ezer árvácska-szem sír temeté
sükkor, de emléke marad a szárnyas hit
ben bevégzett küldetésnek.

Időtlen jelenben nőnek gyönyörűn a 
gyors vérű, feszes bőrű lányok, sétálnak 
a város gesztenyefái között, narancsszín 
ingük alatt barna rózsákként villának a 
mellbimbók. A termékenység ígéretei ők, 
a szerelem holddal derengő éjjeli táncá
ban, szikrázó ezüstben. Vállig érő, feke
te fürtjük szeretőjük arcába hull, lényük 
lázban világít, így telik a szeplőtlen, el
kerülhetetlen találkozás, s végül, a ná
szágyon örökre eggyé forrtan fekszenek,
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meztelenül. Rájuk száll a csöndesség fe
hér m adara, m arad az egym ásrautaltság 
vállalt szépségében a tervek fogamzá
sa, jövendőt rajzolni a kitöltetlen életidő 
arany  papírjára. Élni, lázban vöröslő éjek 
u tán , a nappalok zsivajában a holnap lak
ható álm ait, tisz ta  lélegzetvétellel, csók
ban édesülvén, evezni a láz tengerének 
hajóján a végső eskü letételéig, a frigyre 
lépés elválaszthatatlan  e g y ü t t - lé te t  ígérő, 
ism ételhetetlen pillanatáig.

K i  a z  én  a n y á m , é s  k ik  a z  én  te s tv é r e im ? 
- Jézus e sóhajtással szakadt el Isten  kö
zelségében a világi létidőtől, mely benne 
tes tté  lón, s M ária siratóéneke a szent
ségbe beavatott asszony e v i lá g i  gyerm e
ke elvesztésének bánatá t, a gyászt sű rí
ti a lélekbe.

így van, az életérés előtt eltávozott új
szülött még fél lábbal a végtelenben volt, 
közel Isten országához, a rövidített földi 
szám űzetésben is. V is s z a té r é s e  a tú lv i
lágra  a m egváltással rokon.

A földgolyó gyermekei énekelnek fü
lembe egyszerre mind. Az á rta tlan ság  
parányi angyalai, k iket vigyázni kell, 
hogy időtlen, bölcs útravalóval gyalogol
jan ak  ki az ág-bogas, évekkel növekvő 
/éírengetegbe, s vigyáznak rájuk a lepke
léptű lányból menyasszonnyá lett anyák.

Felnőttkorban, az é re tt nőben, férfi
ban f ö ls ír  néha a lélek — e g y  k is g y e r e k  s í r  
ilyenkor, aki volt valaha, a születés kü
szöbéről a földtekére lépve, s bár m agá
hoz s társához kötözötten, egyre gyűlő 
éveiben jár, emlékezik a v o l tr a ,  s benne 
m indig él.

A heg
Nagyapa, Muzslán, a huszadik szá

zad negyvenötödik esztendejében 
látlak, ahogy állasz a januári fagy
ban. A lövészárokban tegyél látha
tatlan szemellenzőt, támadáskor 
ne lásd az oldalról becsapódó grá
nátot, golyót, így a hadtest végső
kig kitart. Fogyatkoznak a páncélo
saitok, percenként süvít el fölötted 
a fehéren sistergő német vadászgé
peken az orv halál. Lövészárokban 
nincs búcsú hitvesedtől, elreped az 
arany gyűrű a roncsolt, fekete ujj
perceken, édes vér lövell ki társaid 
mellkasából. Fekvőhely, kenyér nincs 
Magyarországon, magadba húzódva, 
a metsző hidegtől alszol el több napi 
gyaloglás után, Nagvkomárom kopár 
laktanyáján, míg lecsukja szempillá
id a Tintaceruzával írott tábori levél 
-  s sóhajtod: szívem asszonyának éjjel 
írom én, hol a szívem lángját bomba 
oltja el, és a néma csendben hull a hó
pehely.

Háborús naplód sárgult lapjain 
nyugszik a kezem, visszafordíthatat
lan, egyszemélyessé lett történelmem, 
kincses örökségem, emlékeid tárháza,

ahol városnevekkel, évszámmal rög
zíted magad, oly korban, ahol az éjfé
li, bajtársi dohányszünetbe légiriadó 
lármája vegyül, dübörgő páncélko
csik állnak a tábor ellenfényében, 
nehéz az akarat a fogyó testben, s 
véled, megmarad az iszonyattól meg- 
ó'szült hajzat alatt a koponyatető. Míg 
Auschwitzban, Harbachban szemüve
gek, ékszerek, cipők, hajcsomók he
gyei tanúskodnak az akkor felfedetlen 
és ma már filmen lepörgethető halál
kamrák, tömegsírok iszonytató látvá
nyáról.

Vadászgépről hangyához hason
ló célpont lehettél. Őrzöm a Magyar 
Nemzeti Hadsereg katonasisakját a 
szobámban, te hordtad, a gázmaszkod 
elveszett, az ütközetkor viselt nehéz, 
fekete bőrcsizma is. Ha a szemedbe 
fröccsent a vér, a sár, dühöngve lőt
tél, szívritmusod a gépfegyverkatto
gáshoz igazodott, visszavonuláskor a 
golyószóró célgömbjéből a sűrű bozó
tosban, pár pillanatig védetten, fekvő 
helyzetben vártad be katonatársaid. 
Ha aknára lépett valaki, szélütötten 
repült levegőbe a robbanótöltettől.

Forró higanyként égettek Európá
ban bőr és szív alatt a nemzet- és vi
lággyilkos Hitler sátáni beszédei. 
Kézlegyintéssel, rendeletre lövette 
tarkón saját SS-tisztjeit is, hadsere
ge feketére festette a békebeli Európa 
barna-zöld térképét, a határok elto
lódtak, s 1945 január 27-én Budapest 
is elesett.

A németeknek végtelennek tűnt az 
orosz hósivatag, éhségük és rossz öl
tözetük lehetetlenné tette hadviselé
süket. Ellenszerként e foltozott irhá- 
jú zsoldosokkal szemben Volgográdnál 
az orosz vodka, a vastag bőrsuba haté
kony fegyver volt a győzelem napjáig.

Mikor hazatértél, Hitler szén
né égett porát a szél elfújta már. 
Gazdátlan hajó volt a gondolat, a 
nincsből kellett a szabadság családi 
páncélját -  házat teremteni.

Évezredek dörömbölnek szívkamrá
imban, kardcsörgéses csatarendek vo
nulnak sorakozóra. De Auschwitzra 
nincsen magyarázat. Gyalázat, bot
rány mindaz, ami ott megtörténhe
tett. Golyóra, gázrózsára szerelt, pon
tos módszer adatott rá. Az emberi 
erkölcs egyetemes léptéke megszűnt 
ott. A létből örökre pokolra vettetett 
gyilok-időben a lélek számára elvisel
hetetlen, tömény fájdalomban csak az 
utókorban lett szentté mindaz, ami ott 
megtörtént.

A tehervonatok végtelen karaván
jain, szalma almon szülték meg az 
egyenruhás, bérelt halál közelében a 
csecsemőket az anyák a hidegben. A 
kopaszra borotvált fejeken, s a vég
tagokon a sebek keléssé nőttek. A 
szomjas, több heti éhségben szenvedő 
sovány asszonyok, s az erőtlen, de tár
saiknak mégis enyhítést adni igyekvő 
férfiak, a játékaik mellől erőszakkal 
kiszolgáltatottságba hurcolt gyerekek 
hangja a puskatus könyörtelen, halá
los halántékütéseitől szűnt meg hall- 
szani.

Mikor kiszállt a vonatból a halálra 
ítéltetett tábor, a menetosztagból el
hurcolták a betegeket a vesztőhelyre. 
Nem tudta senki, miért e kegyetlen 
játszma, mért válik el örökre család
jától a férfi, a nő.

A hadbíróságok ma sem azonosítot
ták mind a vérszagtól ittas, trágár, 
kéjjel ölő korabeli tömeggyilkosokat. 
Rohadnak ma is, élve bűntudat nél
kül, kárhozatban.

Józanságuk döbbenetes: ezreket vit
tem halálba társaimmal, de az a múl
té már! Feledhetetlen és megbocsát
hatatlan a huszonegyedik század 
második évtizedének küszöbén is. 
Nincs feloldozás soha. A második vi
lágégés utórezgései figyelmeztetnek, 
ennek nem szabad még egyszer meg
történnie.

Nagyapa, a te konok, öregkori böl
csességed szólít, midőn meséltél es
ténként, a szellős nyári csöndben, a 
szőlőlugas árnyai között, gyerekko
ri vakációimban, a háborúról, a kor
szakról, melynek eleven részese voltál. 
Erős voltál hetvenévesen is, s ha kala
pács pengett az üllőn a kovácsműhe
lyünkben, s sistergett a vízbe csúsz
tatott, edzeni való vas, vagy ló patája 
füstölgőit, ha a hevült patkót ráillesz
tetted -  mágikus volt nekem. Nem 
tettél említést a hastájékod alatt lévő 
kerek hegről. Mondtad később, golyó 
fúródott beléd, mert kíváncsi voltam, 
s én sose feledtem el. A sebed begyó
gyult, a heg örökre megmarad, de né
kem -  boldog emlékezésül.
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MIKE ÁGNES

M agyarázat m in d a n n y iu n k n a k
„Ők ketten a könyvön végig csak 

egymás gondolatait ta lá lgatták , hogy 
így még jobban összefonódhassa
nak. A rajz, íme, a perspektíva szi
gorú törvényei szerint a térbe lépcsőt 
épített, és ráhelyezte a kezek csend
életét, a betű azonnal k ita lá lta  gon
dolatát, és saját m egszerkesztettsé
gének tudatában  áttetszó'en térbe 
rajzolódott.” Szó és kép egymás mel- 
lettiségének szoros kötelékéről tanús
kodnak Deák Ferenc fentebbi sorai. 
Műhelyvallomás ez, betű(k) és rajz(ok) 
találkozásának gyümölcse. Egy ta lá l
kozásé, ami megélésétől kezdve majd
hogynem örök, m ert élmény és alko
tói m unka van mögötte. Mindegy, 
hogy rajznak, domborműnek, szobor
részletnek, rézkarcnak, tusrajznak, 
(fa(metszetnek, szénrajznak vagy ép
pen kerám iatányérnak nevezzük -  
a kompozíció, egy-egy életmű össze
áll, s K ántor Lajos ez évben megjelent 
Hazatérő képek. Barcsaytól Vinczeffyig 
című kötetében az elemző, elismerő, 
emlékeztető szavak által újra és újra 
ha tn i tud. írá s  által az anyag.

A szerző a Korunk-archívum  mélyére 
nyúl, s egy sajátos leltárt készít. Négy 
és fél évtizedet lapoz viszsza, hogy „a 
Korunk Galéria (volt) mindeneseként” 
annak  örökségét felmutassa. Kántor 
Lajos szerkesztői fiókjaiban kutat, ke
resgél, élményekből táplálkozik, vagy
is az időt hívja tanulságul, hogy össze
rakja a betűket és rajzokat. Hogy mi 
egy ilyen nagy ívű m unka apropója? 
Vallomása szerint tartozás, egy régi
új tartozás lerovása Barcsay Jenővel, 
a 20. századi m agyar festészet és mű
vészetoktatás nagy öregjével szem
ben. M ár az 1987-es, többek által írt 
Tisztelet a Mesternek kiadvány is mél
tó elismerés volt, ám e mostani könyv 
ak ár jelképesnek is mondható felépíté
se legalább olyan szintű alázat és tisz
telet hordozója. Merthogy mi is a csa
varás a dologban? Talán a keret és a 
tartalom  viszonya. A Hazatérő képek 
lapjai nem csupán Barcsayról szól
nak. A kötet nem csak előtte tesz tisz
teletet, viszont neki szolgál m agyará
zatként (többek között arra, hogy mi 
előzte meg a 2008 őszén a Bánffy-pa- 
lotában megrendezett kiállítást), ő az 
elsődleges címzett. Azáltal pedig, hogy 
számos művész, alkotás, élmény és 
adat helyet kap benne, még mélyebb
nek érzem a feladó címzett irán t érzett 
ragaszkodását, elismerését. Ha képle
tesen kéne ezt felvázolni, azt monda
nám, hogy olyan ez az egész, m intha 
százkilencven oldal két ember délután
ja  lenne, ahol az egyik mesél, olvas, 
magyaráz, a másik pedig, hátradőlve 
a székben, figyel, hallgat, emlékezik.

Öt részből áll K ántor Lajos tartozá
sa, a M esternek szánt „m agyarázat”. 
Mindegyikben változó időben készült 
írások kapnak helyet, főként a hetve
nes-nyolcvanas, illetve helyenként a 
kilencvenes és az ezredforduló u tán i 
évekből. A kötet egyik nagy érdeme a 
gazdag illusztráció; a képek és rajzok 
végigkísérik a szavakat és emlékeket, 
s ez által is hitelessé válik a betű és 
rajz ünnepi találkozása. Ezt csak erő
síti a huszonkét színes melléklet.

Az első fejezet {Korunk-archívum. 
Leveles tár) nagyon jó bevezetőként 
szolgál, kissé krónikajellege van, tu 
lajdonképpen ráhangol a Korunk 
Galéria történetére. Az Arcok, évek cí
mű írás visszamegy a kezdetekig, s a 
Korunk-fedőlapokból kiindulva eleve
nít fel fontos momentumokat. A súlyo
san vastag betűsortól egészen a Deák 
Ferenc alkotta, egym ásnak há tta l tá 
maszkodó két K betűig, vagy ak ár 
Könczey Elemér tervéig hosszú az út, 
melyben érdemes a rra  figyelni, hogy 
mikor kerül(hetet)t fórum ra a kép
zőművészet. Viszont mikor a csúcson 
volt (vagy éppen fölfelé ívelt), igyeke
zett ott is m aradni. Ez az igyekezet, 
ez az elszánt ak ara t te tte  lehetővé, 
hogy 1973 m árciusában a képek nyel
vet kapjanak: ekkor rendezték meg az 
első k iállítást. „Amikor ugyanis közel 
tíz évvel ezelőtt — írja  K ántor Lajos 
1982-ben -  először díszítettük, a lkal
milag, a szerkesztőségi helyiséget fi
a tal festők és grafikusok műveivel, 
senki sem gondolta, hogy egy -  mond
hatn i intézménnyé bővülő -  k iá llítás
sorozat, Galéria első lépéseiről van 
szó.” Nagy eredmény ez. Azért is meg
becsülendő, m ert nehézségek vezettek 
el idáig. Székhelyváltoztatás, ellenőr
zés, betiltás ellenére intézmény és fel
adatköre együtt működött, s mindent 
m egtett azért, hogy a ku ltú ra  ta lá l
kahelye legyen. Hogy ez miként csa
pódott le egyes művészek életében, 
arról hangulatos formában számol be 
a Leveles tár. K ántor Lajos megoszt 
velünk jó néhány neki, illetve a szer
kesztőségnek címzett levelet, s ezeket 
helyenként személyes emlékekkel te 
szi még emberközelibbé.

A második fejezet a Jelenségek. A  
közeg címet viseli, s tem atikus ta r 
kasága teszi kiemelkedővé. Ebben 
többek között olyan művészeti te 
rekről olvashatunk, amelyek em itt- 
am ott k ia laku ltak , fejlődtek és újul
tak. A Barabás Miklós Céh például 
egymástól több száz kilométeres tá 
volságban élő alkotók festményeinek, 
szobrainak, grafikáinak  és kerám iá
inak  az összegyűjtésére vállalkozott. 
Lassacskán így a közeg jelenséggé

vált. Ugyanilyen jelenséggé nőtte ki 
m agát helyenként a grafika. Hogy en
nek milyen népszerűsége és k iterje
dése volt/van, a rra  tap in tatosan  fel
hívja a figyelmet a szerző. Merthogy 
K ántor Lajos ír a ritkábban emlege
te tt m unkákról, a m űkritikától mos
tohábban kezelt területekről is. Arról, 
hogy milyen például a grafikusok és 
fotóművészek korántsem  „pont-kiter
jedésű” színházi m unkája. Elég, ha 
egy-egy színházi p lakátra  vagy mű
sorfüzetre gondolunk.

A grafika titkai u tán  további kép
rejtelmekbe visz a harm adik fejezet, 
a Téka. Szó és kép találkozásának 
hétköznapokban is ünnepi pillana
ta i ju tnak  itt kifejezésre, ugyanis a 
Kriterion-könyvek és könyvborítók ke
rülnek nagyító alá. A szerző szakava
tottan, de mégis személyesen ír Deák 
Ferenc bravúros kettősségéről (rajzo
ló és szövegíró voltáról), az ő rendkívül 
érzékeny, míves kisgrafikáiról, Cseh 
Gusztávnak a groteszkhez való vonzó
dásáról, Plugor Sándor lírai vonalai
ról, Baász Imre rendhagyó grafikáiról, 
Arkossy Istvánnak a hagyományos és 
modern elemek közötti kísérletezései
ről, Kopacz M ária szürrealisztikus me
seelemeiről. Ugyan-akkor megemlíti 
az akkor m ár (1984-et írunk) jelentke
ző fiatalabb, nem kevésbé kiváló grafi
kusokat: Bencsik Jánost, F inta Editet, 
Szilágyi Zoltánt, Pusztai Pétert.

A  táj szerelme, a könyv negye
dik része, tényleg egy nagy szere
lem. M egrendítő tapasz tala to t nyújt. 
Olvasom a sorokat, s azon veszem 
észre magam , hogy észrevétlen is 
szerelembe esem, s még jobban kö
tődöm a m agam  belső tájához. Mert 
m egvan az erő K ántor Lajos sza
vaiban, mély és olvasmányos val
lom ásaiban. Lehet, hogy a tusnádi 
szorosnál, a Feleki-tetőnél, a Szamos- 
parton, Kalotaszegen vagy a szilágy
sági hepehupában ér utol, de utolér 
a torokszorító érzés, „az otthonos-

» » » » » »
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Ságnak és m egrendültségnek valam i 
különös keveréke”, hogy ez az én tá 
jam , az én féltőn őrzött képem. Ilyen 
kötődésekről szól ez a fejezet. A csí
ki táj ábrázolóitól egészen a dési fő
té ri templomot megfestőkig terjed az 
ecsetvonal, s mindenhol akad meg
festésre váró, kim eríthetetlen  tém a. 
S tudja-e a kedves olvasó, hogy a táj 
nem csupán színeket és képeket csal 
ki belőlünk, hanem  lelkesedést nyújt 
a tenni akaráshoz is? Erről prédi
kál Gyergyószárhegy, ahol az újjá
varázsolt ferences kolostorban és an 
nak  parkjában festők, grafikusok, 
szobrászok nyaran ta  fészket ra k h a t
nak, de ennek lenyomata a Zsoboki 
M űvésztábor is, amely szintén fontos 
ku ltu rális  ténnyé vált.

A kötet legterjedelmesebb részét 
az utolsó fejezet képezi. Műtermek, 
tárlatok címen tulajdonképpen egy 
kis lexikon áll össze erdélyi és m a
gyarországi művészekből, az egyes 
pályák különböző szakaszairól. A rö
vid írások válogatásként á llnak  előt
tü n k  K ántor Lajos azon szövegeiből, 
amelyek kötetben még nem jelentek 
meg. Ábécérendben halad  a lajstrom, 
Adorjáni Endrétől Zoltán Katyig ta r t  
a személyes élményekben gazdag be
m utatás. Lehetetlenségre vállalkoz
nék, ha a közel ötven művész kö
zül ke ttő t-hárm at kiemelnék, hiszen 
m ás-m ás az anyag, az alapélmény, 
a mű és befogadója közötti kapcso
lat. De ha valam i, akkor az m inden
képpen szükséges, hogy lassacskán 
végigolvassuk ezeket az oldalakat, 
hiszen á lta luk  az erdélyi m agyar 
képzőművészet gazdag életéből is
m erünk meg részleteket. Ez pedig 
m indannyiunk tartozása: k u ltú rán k 
kal szembeni tartozás.

K ántor Lajos m agyarázatot ír t 
Barcsay Jenőnek, de az is lehet, hogy 
valójában sokkal több embernek. Nagy 
Imrének, Fülöp A ntal Andornak, Mohy 
Sándornak, Miklóssy Gábornak, Gy. 
Szabó Bélának, Kusztos Endrének, 
Cseh G usztávnak, Deák Ferencnek, 
Jakobovits M iklósnak, Paulovics 
Lászlónak, Buday Györgynek (s 
a sor még hosszasan folytatható). 
M agyarázatot írt a Korunk Galériába 
egykor érkezőknek és a mai szemlélő- 
dőknek. M agyarázat lehet ez m ind
annyiunknak, hiszen szembesít é r
tékeinkkel: azzal a kézzel, amely 
ecsetet fog, ceruzával rajzol, agyagot 
formál, gipszet önt, textillel dogozik. 
M árpedig „ezt a kezet nagyon meg 
kell becsülnünk” -  írja  K ántor Lajos, 
s érezzük neki köszönhetően mi is.

Kántor Lajos: Hazatérő képek. 
Barcsaytól Vinczeffyig. Komp-Press 
Kiadó-Korunk, Kolozsvár, 2009.

F au st (á lla t)k ertb en ,
*

a vagy  F au st itt(hon). E s ott(hon).
A fausti utazás grandiózus látom ás

sorozat. Látomássorozat, amely sok
sok részletdús képből tevődik össze, 
utópikus tö rténetté  kerekedik ki. Míg 
Marlowe Doktor Faustus című drám á
ja  inkább a tudós és Mefisztó közöt
ti kapcsolatra koncentrál, Goethe sok
kal érzékletesebben ábrázolja (ebből 
a szempontból) Faust alakját: nem
csak az ő és Mefisztó lelkületét bon
colgatja, hanem  a látom ásokat is fel- 
duzzasztja, mitologikus figurákkal és 
utalásokkal gazdagítván a jelentése
ket. Az emberi képzelet sok mindent 
„képszerűvé”, látomásossá tehet. A 
mise-en-scéne azonban m ár problema
tikusabb, hiszen ezek a figurák nem 
csak kétdimenziós formát öltenek, ha
nem a színtér és a dram aturgia, illet
ve a színrevitel bizonyos szabályainak 
és a perceptuális emészthetőségnek 
is meg kell felelniük. Goethe szöve
ge term észetesen m inim alista szó
színházi közegben is megőrzi erejét, 
azonban „képre hívása” lehet az iga
zi kihívás. A megformálások változa
ta i m egszám lálhatatlan összefüggés

rendszert alkotnak, melyek újabb és 
újabb értelmezési körök lerovására 
késztetnek. A színpadon Faust alakja 
a különböző mitológiai és mesés jele
nések viszonyrendszeréből kerekedik 
ki. Bár minden esetben ő (és Mefisztó) 
az állandó tényező, mégis a környezet 
ad neki formát.

Ebből a szempontból érdemes ta 
lán összehasonlítani két, időben is 
viszonylag közeli Faust-adaptáci-

‘TJŰ'EiFJCmí
ót. Az egyik, Silviu Purcárete  ro
m án rendező nagyszebeni Faust-elő- 
adása, amely operai méreteivel és 
-  szó szerint -  valóságos tűz közelé
ben éreztette a nézőkkel a Walpurgis- 
éj eseményeit. Az előadást nem egy 
„megszentelt”, hagyományos színház- 
épületben, hanem  a SIMEROM volt 
gyárépületében vitték színre, amely
nek term eiben a látvány gigantikussá 
exponálódott. A m ásik sajátos Faust- 
előadást Balázs Zoltán bábszínházi 
keretek között rendezte meg: bábszí
nészek és bábok szim ultán, egym ást 
váltogatva testesítik  meg Faustot, 
Mefisztót, M argarétát és a többi jele
nést a Budapest Bábszínházban.

Egyik lényeges különbség m ár az 
előadások méreteiben rejlik: a gyár
ban rengeteg néző követhette a szin
te showműsorszerű előadást. A nagy 
tömeg, a gigantikus té r megnövelte a 
nézőkben az adrenalin  szintjét, tü rel

metlen várakozást keltett 
bennük. Persze a produk
ció, ebből a szempontból, 
beteljesítette a vele szem
ben tám aszto tt elváráso
kat.

A bábszínházi előadás 
szinte kam arajellegű volt. 
A nézőtéri szélső szék
sorokat eleve le tak ar
ták , hiszen onnan m ár 
nem lehetett látn i m in
den színpadi részletet. A 
részletek pedig, m árm int 
a díszlet, jelmez és a kel
lék, éppen a főszereplők 
m egform álásának szem
pontjából, m indkét elő
adásban az értelmezések 
alappillérei.

P urcárete  egyfajta ak
tualizált „hiperfikcio- 
nalizm usra” törekedett. 
Iskolapadban ülő, lap
topon jegyzetelő ta n ít
ványok látványával in
dít az előadás. H áttérben, 

a festett ablakokon á t téli tájkép lá t
ható. Megjelenik a női Mefisztó, iz
gatja Faust fantáziáját: különböző 
alakokat idéz meg és nagyon fiatal 
M argarétákat k ínál fel. Egyszerre 
megnyílik a színpad, és mögötte egy 
rendkívül mély té r látható, ahova las
sanként betessékelik a nézőket. Itt 
vad, karneváli hangulat fogad (mond-
> > > > >  fo ly ta tá s  a  18. o lda lon

F a u s t  -  B a lá z s  Z o ltá n  re n d e z é s e
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hatni bacchanália), karnális élveze
teknek hódoló alakok jelennek meg: 
tűzfújók, repkedő lányok, akik fentről 
köpködik a nézőket, az áldozati bűn
bak, egy műanyag orrszarvú, amelyet 
látványosan körbe-körbe hordoznak, 
a diszkrét rendfenntartóként viselke
dő, disznófejet viselő színészek, a ke
vésbé decensen öltözött hölgyek las
sú vonulása a nézők elkápráztatását 
szolgálja, akik mindezt hálásan fény
képezik. Eközben Mefisztó körbe-kör
be húzza maga után a látványba már 
belefáradt, öreg Faustot. Jelen eset
ben Faust egy méltóságteljes öreg 
úriember, míg Mefisztó egy hermaf- 
rodita lény, lógó mellekkel és férfi ne
mi szervvel, aki bárkit magáévá te
het testi adottságainak köszönhetően. 
Purcárete nem használ bábokat, de 
a színészek fején gyakori valamilyen 
maszk vagy a nagyon erős 
elmaszkírozás. A figurák nem 
válnak nevetségessé, de a 
showhatást, a látvány erejét 
növelik. A fő attrakció, a meg
nyíló kulisszák meghökkente
nek. Sikerül előidézni egyfaj
ta katarzist, amely a színtér 
összehúzódásával, a nézők új
bóli helyfoglalásával meg is 
szűnik. A túl hirtelen keletke
zett mély benyomást keltő ha
tások folytatás nélkül marad
tak, a visszaállt színpad már 
nem rejtegetett további titko
kat. A rendkívül nagyszabású 
jelenet az előadás végére el
vesztette hatását.

Balázs Zoltán egy elővárosi 
vonat egyik vagonjának szét
húzható díszletei közé helyezte Faust 
megpróbáltatásait. Ez szimbolizál
ta az örök utazást (még egy térkép is 
volt a vagon oldalán), ugyanakkor öt
letesen felhasználta a díszlet összes 
szegmensét: nemcsak jobbra vagy bal
ra lehetett közlekedni, hanem a teret 
mélységében (azaz ki is lehetett lépni, 
illetve be lehetett nézni az ablakon) és 
magasságában is „beosztotta” (a ka
paszkodókon le-és felmászkáltak az 
ügyesebb „bábszínészek”). A drama
turg, Zsótér Sándor alaposan „átvág
ta” a szöveget, a második rész több
ször is egybefolyik az elsővel. Az így 
keletkezett asszociatorikus szöveg
viszonyoknak köszönhetően az értel
mezési háló csak bővül, a képi világ 
pedig gazdagszik. Ezért (is) válnak a 
képek líraivá.

A romániai előadásnak mintha 
csak apropója lenne a szöveg: annak 
mentén bemutatható az a számos, 
groteszkké torzított / nagyított láto
más, amelyet Faust átél, és amelyek 
a mi világunk történéseire is lefor- 
díthatóak.

18---------------------------------

A budapesti előadásban az állan
dó szerepcsere és az állig begombolt 
öltönyök androgün szereplőnek mu
tatják a színészeket, akiknek nincse
nek testi folyamataik. Balázs Zoltán 
nem megmutatja, hanem felmutat
ja az érzéseket. Senki sem mutatja 
ki szenvedését, kitörő örömét, csak 
utal rá. Nincs szájbarágás, a történet 
mint álombéli látomás jelenik meg: a 
szimultán jelenetek, a gyors szerep
cserék is mind ezt az érzetet erősí
tik. Az elején és a végén megjelenő 
pillangószárnyú nők, a sokáig lepel 
mögé bújtatott Heléné, az árnyjáték 
szürrealisztikus, testetlen lények il
lúzióját keltik. Az előadás egyik lé
nyeges, sokrétű pontja a báb-bábszí
nész viszony. A Faust-báb időnként 
eltűnik, majd megjelenik, Margaréta 
másával ugyanez történik. A bábok 
és „gazdáik” között viszont mindig

megszületik a kapcsolat: egy pillan
tás vagy akár a báb „kényelembe he
lyezése” bensőséges, cinkosi viszonyt 
alakít ki kettejük között. Ez az öreg 
pár házának felgyújtásakor válik vi
lágossá: ők egymásnak és a bábnak 
is ugyanezt mondják, majd haláluk
kor mindnyájan egymásnak dőlnek, 
és békében pihennek az örökkévaló
ságban.

Ez az előadás sokféle bábot vo
nultat fel: a marionettek (Faust, 
Margaréta) a függőséget, a viszonyok 
relativitását testesítik meg. Mindig 
másvalaki bújik e két szereplő bőré
be, és ennek megfelelően más kezeli 
a bábjaikat is. A hatalom m egteste
sítője állandó változásban van, csak 
az eszméje marad meg. Ez alól kivé
tel a megfigyelőnek is nevezhető, spi
rálos marionett, amely talán a vizet, 
a levegőt és a Földet jelképezi (hiszen 
többféle közlekedési módozatnak 
megfelelő végtagokkal rendelkezik): 
néhol megjelenik, néha eltűnik, egy
szer átrohan a színpadon, de csak nö
veli a líraiság faktorát, ugyanakkor 
mindvégig megőrzi titokzatosságát.

A Homonculus kicsi fabábját két szí
nész „kezeli”, hiszen ennek nyaktörő 
vállalkozására, „nevelgetésére” job
ban oda kell figyelni. A mitologikus 
lények már az igazi meseszerűséget 
hordozzák magukban: a legkisebb 
mérettől a gigantikus, háromfejű 
szörnyig mindegyik magában hor
dozza az ártatlanságot, a játékossá
got. A Sphinx álmos lénynek tűnik, a 
szirének (természetesen hangjuknak 
is köszönhetően) csábos, vicces hár
piáknak, még a Phorkidák is csak 
tanácstalan vénkisasszonyként hat
nak. A wayang-játék pedig hódító, 
kerti vetítéshez hasonlítható.

A mesebeli lények színpadra adap
tálásakor felmerülhetett a humor kér
dése, hiszen egyszerű, síkszerű ábrá
zolásuk valószínűleg nevetségesen 
vagy akár megmosolyogtatóan képes 
hatni. Bár a román rendező használ

ja a vicc eszközét mint 
figyelemfelkeltő elemet, 
de ez csak a két fősze
replő apró gesztusaiban 
nyilvánul meg, a masz
kos színészek életnagy
ságuk miatt is inkább 
ijesztőek.

Balázs Zoltán rende
zésében a bábok megőriz
ték nevettető vonásukat 
is: egyesek a Csillagok 
háborújában szereplő 
jelenéseket idézik meg 
harci technikájukkal, 
míg a Homonculus szü
letésében rejlő (nyel
vi) humor egyből felráz
za a nézőt az esetleges 
töprengésből, így válik 
hangsúlyossá a születés 

örömtelisége, még ilyen laboratóriumi 
körülmények között is.

Balázs Zoltán előadása sokkal fino
mabban árnyalja a különböző lények 
szerepét Purcárete rendezéséhez 
képest: a semmilyen törvényszerűsé
get nem követő bábok, váltakozások 
észrevétlenül sűrűbb érzelmi mély
ségbe hatolnak, míg a grandiózus 
showelemek, a mai szemnek gyakor
ta ismerős, érzékiségre ható figurák 
látványa azonnal hat, de ez a hatás 
folytatás és válasz nélkül marad. A 
színpad mögötti tér mindvégig hor
dozza a titokzatosságot: csak egyszer 
lehetett oda belépni, egyszer lehetett 
csak Faustként ott lenni. És itt az il
lúzió véget ér. A hatalmas díszletele
mek statikussá teszik a teret. A bá
bok és a bábszínészek alkotta, jóval 
kisebb színtér a végtelenségig nyújt
ható, az illúzió bárhol megteremtő
dik, akár szimultán, több szögletben 
is. Bár „első látásra” könnyen elté
vedhetünk benne, a felfedezés öröme 
mindig újat és újat nyújt.

Faust -  Silviu Purcärete rendezése
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(...) Egyik tanulmányában a tudós szerzó' a kazinczy- 
ánus-antikazinczyánus világnézeti-irodalompolitikai 
elgondolásokról ad számot, amelyek a Toldy Ferenctó'l 
Horváth Jánosig, illetőleg a hatkötetes akadémiai iro
dalomtörténetig nyomon követhetó'k. Kazinczy nem
csak gyakran emlegetett, de gyakran (nemegyszer tu
datosan) félreértett író, állapítja meg Fried István. 
E kétféleséget a Babits és a Németh László rajzolta 
Kazinczy-képpel mutatja be. (...) Mindaz, amit Fried 
részben jelen kötetének eddigi részében elmondott 
Kazinczyról, cáfolja a Németh László-i Kazinczy-rajz 
vonásait, hiszen Kazinczy is, Babits is „nem csupán 
a magyar irodalomra figyelve képviselt egy álláspon
tot az irodalmiságról, az irodalom strukturáltságá
ról, a követendő' irányokról, nem utolsósorban a mód
szerről”. Kazinczyt „egy önelvű nemzeti irodalom” 
alakjának beállítani számos ok miatt lehetetlen. Nem 
„külföldi-idegen (nyelvi) szokásokat akart meghonosí
tani”, stílus-újításai nem a magyar irodalom ellené
be hatnak, ragaszkodott a „genera discendi” elvé-hez, 
jóllehet a XIX. századra ez már eléggé korszerűtlen. 
Más részkérdések taglalása után Fried úgy látja, az 
utóbbi években „az aktuális irodalompolitikai fejte
getések történetietlenségébó'l kilépett irodalomtudo
mányunk”, s ennek következtében közelebb jut(ott) 
Kazinczyhoz, ahhoz, hogy jobban tudható legyen, kit 
és mit képviselt (Kazinczy Ferencről mai szemmel). A 
Németh László és Féja Géza ellen-irodalomtörténeti 
gondolkodásának viszonylatrendszerével is foglalko
zik a kötet zárótanulmánya, amely egyebek közt ki
mutatja, hogy Ady Endre -  talán a Horváth János-i 
„Nyugat-magyartalanságok” ellenében -  is szól, ami
kor azt mondja, hogy az „akkor intelligensnek mond
ható magyarság nem tudott magyarul”, s „Kazinczyék 
eldobtak egy gyönyörű nyelvet ugyanakkor, amikor 
egy nyelvet akartak bolond apostolkodással megja
vítani”. Fried a kelet-közép-európai irodalminyelv
történetre kitekintve a hazai viszonyok mellett nem 
felejti elmondani, hogy az „elitárius kultúra- és nyelv
eszmény módosításra szorult, kényszerűségből vagy 
jószántából, Kazinczy is belátta, túlzásait maga he
lyesbítette, az ortológus-neológus vitára egyszerű
sített polémiák helyébe a kiegyenlítődést ajánlotta”. 
Finom eleganciával bírálja a kötet írója Csetri Lajos 
fölfogását Kazinczy, illetőleg Döbrentei korszerűségé
vel kapcsolatban (A vitássá tett Kazinczy-életmű ese
ménytörténetéhez. A Kazinczy-életmű dichotómiái).

Felvillantva Kemény Zsigmond, Arany János, 
Erdélyi János, Négyesy László, Szabó Magda és má
sok véleményét Kazinczy szerepének és jelentőségé
nek nyilvánvalóságával zárja a könyvét Fried István, 
akinek ezt a tanulmánycsokrát is jellemzi a tárgyi 
hitelességet szem előtt tartó és (hacsak lehet) több 
szempontot is érvényesítő kutatásmódszere, amely 
nemritkán „mindössze” abból áll, hogy olyan iro
dalomanyagokat olvas el, amelyeket — Fried tanu l
mányainak olvasása után úgy tűnik -  mások alig 
méltattak figyelemre. így azután elemzései, értelme
zései több tekintetben lesznek újak és eredetiek, ta 
núsítván, hogy napjait Fried István minek szentelé.

Büky László: Fried István: „Aki napjait a szép
nek szentelé...” Fejezetek Kazinczy Ferenc pá lya
képéből és utókoraemlékezetéből. Tiszatáj, LXIII. 
évfolyam, 8. szám, 2009. augusztus

— IncCe?c

M I É R T  H A L L G A T U N K  -  Z E N É T ?

ÚGY is szól!
Egy zenész-anekdota jut 

eszembe: egy kiváló modern ze
neszerző arról értekezett elő
adásában, hogy a mai alkotó 
ugyanazokat az elemeket hasz
nálja, mint például Mozart, 
csak másképpen rendezi el 
őket, valaki a teremből megje
gyezte: ÚGY IS SZÓL! Az anek
dota messze túlmutat eredeti, 
kissé pajzánkodó, ironikus jel
legén. Valóban ugyanazokat az 
elemeket használjuk, amelye
ket korábban használtak a ze
nében, a mai muzsikus sem tud 
kibújni zenei bőréből. És az is 
igaz, hogy másképpen igyek
szünk elrendezni ezeket a ha
gyományos elemeket. Példa er
re az a fantasztikus igyekezet, 
amivel a 20. század zenéje meg
próbálta kiküszöbölni a tonali- 
tást, vagyis a dúrt és a mollt, és 
ezeket modális hangnemekkel 
helyettesítve új zenei világot 
alkotni. Még ma sem vallottuk 
be hivatalosan, hogy mást sem 
csináltunk, mint tonális felleg- 
gel ruháztuk fel a móduszokat,
Líd-dúrt, fríg-mollt és hasonló 
egyebeket alkottunk. Egyszóval 
azt hoztuk vissza, amit kidob
tunk: a TONAL1TÁST. De ami 
az új hangnemrendszereken 
megszólalt, az sokkal kevésbé 
volt erőteljes, azonnali hatású, 
kifejező muzsika, mint ahogyan 
azt megszoktuk a régi zenében.
Valami bágyadtság vett erőt 
egész zenénkén. Eltompultak 
a színek, és nem légiesen köny- 
nyed pasztellszínekké alakul
tak, hanem inkább opálossá 
váltak; hangzásköd telepedett 
a muzsikára. Úgy tűnik, mint
ha a zenét behoztuk volna egy 
modern szobába, és reflekto
rokkal világítottuk volna meg 
a homályos körvonalakat. A ne
oklasszicizmus megpróbálta 
visszavinni a zenét a természet
be, néha szép és tetszetős ered
ménnyel. Szeretjük is hallgatni 
ezeket a „klasszikus szimfóniá
kat”. A tonalitás újraélesztésé
vel visszakaptuk a különböző, 
megszokott hangzások értel
mi jelentését. Ezek a látszólag 
egyszerű effektusok, mint pél
dául egy akkord valamelyik 
elemének a késleltetése, amely 
feszültséget kelt, majd a felol
dás után megnyugvást, olyan 
jelentéstartalommal telítődik, 
ami mindenki számára egy
szeriben érthetővé teszi a ze
nei kifejezést. Ezek a jól bevált 
hangzások kommunikálnak a 
hallgatósággal, nincs szükség 
semmilyen magyarázat-több
letre. Mondjuk ki nyíltan: a ze-
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ne és befogadói közötti kapcso
lat csak közös platformon jöhet 
létre. Ez a közös alap a mű új- 
rahallgatásával megszilárdul 
még akkor is, ha kezdetben csak 
nagyon kevés információ, kö
zös kiinduló elem is állt a ren
delkezésre. Ez nemcsak a zene 
és közönsége kapcsolatában ér
vényes, de rendkívül erősen ki
hat a zene és előadói viszonyára 
is. Minél ismertebb egy új zenei 
stílus, annál könnyebben han
golódik rá mindenki, aki hall
ja, előadja, vagy csak elfogadja, 
élvezi. Az új kelet-európai ze
nében a népdalok töltötték be 
ezt az egyesítő szerepet. A nép
dal, bármennyire is új zenei ke
retben jelentkezett, hatásá
nak ereje semmit sem csökkent, 
olyan volt, mint a Máté-passió 
Chorál]&\. Nyugat-Európa zenei 
világa ezt nem ismerte föl a ki
csit furcsállott népdalfeldolgo
zásokban. Még ihlethiányra is 
gyanakodtak azok a muzsiku
sok, akik a zene szerkezeti, ra
cionális jellegében látták a fej
lődést. A népdal megjelenése 
visszalépésnek minősült, pedig 
könnyűszerrel felfedezhették 
volna a nyugat-európai zenei 
nyelv mögött a számtalan nép
dalfeldolgozást (beleértve val
lásos népénekeket is, például 
a reformáció dallamkészletét), 
a népdal-stilizálást és egyálta
lán a népzenei alapréteg min
dent meghatározó jelenlétét. A 
Máté-passió Choráljai is lénye
güket tekintve „népdaf’-feldol- 
gozások (harmonizációk). Bach 
majd’ minden művében jelen 
vannak. A modern zene is visz- 
szanyúl a korátok világához. A 
német Choral szóból a nemzet
közi használat révén KORÁL 
válik, egyetemes szimbólum. 
Bartóknál éppúgy megtaláljuk, 
mint Stravinskynál vagy ép
pen a dodekafónia mestereinél, 
például Alban Bergnél. A ko- 
rál-hangzás, még akkor is, ha 
csak halvány utalás történik 
rá a zenében, egyetemes érvé
nyű, tudjuk, mit akar monda
ni vele a zeneszerző. Ez a régi 
zenei elem még új „összerakás
ban” is egyértelműen ugyan
azt fejezi ki: lelki párbeszédet 
az Istennel. Anekdotából idé
zett címünk első szava kapott 
hangsúlyt, a korálok megjele
nésének pillanatában fordított 
a súlyrend: úgy is SZÓL, mert, 
a korálzengés lelkünk legmé
lyéig hatol, zengése mindnyá
junkhoz SZÓL.

TERÉNYI EDE



HELIKON

Decem beri évfordulók
1 - 7 0  éve halt meg Nataly von Eschstruth német írónő 

35 éve halt meg Zilahy Lajos író 
2 -  100 éve született Kurkó Gyárfás 
3 - 6 0  éve halt meg Elin Pelin bolgár író
4 — 360 éve halt meg William Drummond skót költő

330 éve halt meg Thomas Hobbes angol filozófus
5 -  150 éve született Nicolae Petra§cu román író

35 éve halt meg Zaharia Stancu román író 
7 - 9 0  éve született Illyés Elemér történész 

120 éve született Gabriel Marcel francia író
8 — 300 éve halt meg Thomas Corneille francia drámaíró

510 éve született Sebald Heyden német pedagógus 
70 éve született Kötő József erdélyi teatrológus

9 -  100 éve született Romano Bilenchi olasz író
10 -  120 éve halt meg Ludwig Anzengruber osztrák író

120 éve halt meg Ante Kovacic horvát író
11 — 185 éve született Victor Balaguer katalán költő

385 éve született Kitamura Kigin japán költő
12— 120 éve halt meg Robert Browning angol költő 

360 éve halt meg Geleji Katona István író
400 éve halt meg Jan van Hout holland humanista

13- 240 éve halt meg Christian Fürchtgott Gellert német író
15- 85 éve született Bogáti Péter író

130 éve halt meg Mentovich Ferenc költő
85 éve született Papp Ferenc erdélyi író
150 éve született Ludwik Zamenhof lengyel nyelvész

16- 110 éve született Noéi Coward angol író

20 éve halt meg Franz Liebhard erdélyi német író 
17 -  230 éve halt meg Faludi Ferenc költő 
18-110 éve született Hidas Antal költő

50 éve halt meg Ráth-Végh István történész
19 -  85 éve született Alexandre O’Neill portugál költő
20 -  80 éve született Alexandru Cáprariu román író

370 éve született Jean Racine francia drámaíró
21— 135 éve született Tadeusz Boy-Zelenski lengyel író 

460 éve halt meg Navarrai Margit francia írónő
2 2 - 550 éve született Cem Szultán török költő 

120 éve született Nichifor Crainic román költő 
140 éve született Agusts Saulietis lett író

23 -  140 éve született Sas Ede író
24 -  200 éve halt meg Báróczi Sándor műfordító

140 éve született Henriette Roland Holst holland költőnő 
185 éve született Szabó Károly bibliográfus

25 -  20 éve halt meg Samuel Beckett író
85 éve született Váci Mihály költő

26 -  240 éve született Ernst Moritz Arndt német költő
27 -  210 éve született Serafín Estébanez Calderón spanyol író

140 éve született Gál Kelemen erdélyi történész
28 -  80 éve született Bori Imre délvidéki kritikus

390 éve született Antoine Furetiére francia író 
150 éve halt meg Thomas Macaulay angol történész 
100 éve született Nikola Vapcarov bolgár költő

29 — 85 éve halt meg Carl Spitteler svájci költő
30 -  330 éve halt meg Bethlen Farkas erdélyi történetíró
31 -  350 éve halt meg Apáczai Csere János

120 éve halt meg Ion Creangá román író 
? -  260 éve született loan Molnar-Piuariu román tudós

T évedés
Aki még sosem követett el hibát, való

színűleg ...
Einstein megállapításának folytatását rej

tik a fősorok.
VÍZSZINTES
1. A folytatás kezdete. 13. Könnyűfém 

rövid neve. 14. Ismételt tagadás. 15. 
Maró vegyület. 16. Területi áramel
osztó egység, röviden. 17. Női név ide
gen alakja. 20. Női név, régies írás
móddal. 22. Etel beceneve. 23. Kebab 
is lehet belőle! 25. Régies kabát. 26. 
Via ... (Knittel). 27. Cigarettamárka.
29. Nem hagy szomjazni. 30. Közteher.
31. Alakító. 33. Ötször indul! 34. 
Kacsaúsztató. 35. Modern tudomány
ág. 37. Egyhangú bódé! 38. Angolna, 
németül. 39. Tétlen autó! 40. Időegység.
42. Bort lopóval a hordóból csapol.
43. Hozzáidomul. 44. Állami illeték.
45. Teller ...; néhai atomfizikus. 47. 
Szappanmárka. 48. Tupoljev-gépek jel
zése. 50. Betakarításkor éneklik a me
zőn. 53. Let ... Be; a Beatles slágere. 
54. Lamartine költeménye. 56. Észak- 
amerikai félszigetről való. 57. Hegy 
Kréta szigetén. 58. Katonai tömb. 
60. Előtagként: angol. 61. ... vág; régi

gyógymódot alkalmaz. 62. Vízben pu- 
huló. 64. Egyhangú katona! 65. Annak 
aljához (két szó). 66. Kapcsolat jelzője 
lehet. 67. Bútor és lámpa is lehet ilyen.

FÜGGŐLEGES
1. Szakpedagógus. 2. Anyajelző. 3. 

Gördülő. 4. Csontok, latinul. 5. Tenger, 
angolul. 6. Emelet, röviden. 7. Post 
scriptum, röviden. 8. Méhcsapat. 9. 
Tojás, pete (latin). 10. Kezével a másik 
oldalon levőnek jelző. 11. Érzékletesen 
bemutató. 12. Fiatal reménységek ke
resése. 18. Régi rádiómárka. 19. A foly
tatás befejezése. 21. Agnus ...; Isten bá
ránya. 23. Szék, fotel része. 24. Felülről 
nedvesedő épületfal. 27. Kissé vacog! 
28. Római számok, összegük: 101. 3Í. 
Szobai időmérő eszköz. 32. Összefüggés 
lehet ilyen. 35. Autómárka. 36. Zamat. 
38. Bevasal! 41. Elavult hordómérték. 
45. Ősi akkád eposz. 46. ... Gay; „atom
töltetű” repülőgép volt. 49. Vándor. 51. 
... Gardner; filmszínésznő. 52. Yoko ...; 
John Lennon özvegye. 53. Itt, a mély
ben (népies). 55. Dugi ...; horvát sziget. 
57. Lendület, elán. 59. Clunyi apát volt. 
61. Ezerből három! 63. Puha fém. 65. 
Rangjelző előtag.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 21. szá
m ában közölt Sok a 
szöveg című rejtvény 
megfejtése: ... vagy 
túl ritkán szakítják 
félbe a szónokokat.
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