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EGYED EMESE
V árakozás

csöndben mozog a kicsi házban 
lassú idő  m ár görbe vázban 

kulcslyukon át a világ látszik 
idebenn is csend odakinn is

tudjuk mi hol van kar
nyújtásnyi

az élet egy körbeforgásnyi 
Halál nincsen vagy csak m int árnyék 

dombok élét rajzolja 
vár 
még

vár még az órát hallja verj csak 
ha engem keresel kopogj csak, 

nem kopogsz, persze küszöb őre 
betűt írsz kisujjal a kőre 

új csillagot csillagvilágba 
pontokat összekötő 

ábra

csendben mozog álomban látok 
lelassítottam a világot 

figyelvén ismerős neszekre 
jóhír-formájú képzeletre 
rettegéseket távoztatván 

megérkezés oldódás-formán

tüzet gyújtottam égegessen 
elfáradt vándor bejöhessen 
akárkik voltak eltévedtek 

vágyaik útjára eredtek

Egegess, képet írj a falra.
Oszlik a sötétség hatalma. 
Lélekvarázslat élő hírre.

Világolsz, végtelenség híre.

• SZÍNES FALINAPTÁR
• Kötő József színháztörténésszel beszélget 

Karácsonyi Zsolt
•  Karácsonyi versek
• Szőcs István: A maradandóság védelmezésében
• A NAGY KILOMETRIK

B O L D O G  Ú J É V E T
KÍVÁN OLVASÓINAK, MUNKATÁRSAINAK 
ÉS TÁMOGATÓINAK A HELIKON
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„Karácsony
JÓZSEF ATTILA 
Bukj föl az árból
Ijessz meg engem, Istenem, 
szükségem van a haragodra.
Bukj föl az árból hirtelen, 
ne rántson el a semmi sodra.

Én, akit föltaszít a ló, 
s a porból éppen hogy kilátszom, 
nem ember szívébe való 
nagy kínok késeivel játszom.

Gyúlékony vagyok, s mint a nap, 
oly lángot lobbantottam -  vedd el! 
Ordíts reám, hogy nem szabad!
Csapj a kezemre meny köveddel.

És verje bosszúd, vagy kegyed 
belém: a büntelenség vétek!
Hisz hogy ily ártatlan legyek, 
az a pokolnál jobban éget.

Vad, habzó nyálú tengerek 
falatjaként forgok, ha fekszem, 
s egyedül. Már mindent merek, 
de nincs értelme semminek sem.

Meghalni lélekzetemet 
fojtom vissza, ha nem versz bottal 
és úgy nézek farkasszemet, 
emberarcú, a hiányoddal!

ADY ENDRE
A nagyranó'tt K risztu sok

Eső után a buja gombák 
S  mint Florencban a májusi virágok, 
Úgy születnek szent garmadával 
Mostanában az új és új világok.

A Bibliának egy világa 
Milyen lassú, tétova kézzel készült 
S ma egy-egy új világ mily készen 
Ugrik ki terhes, tüzes emberészbül.

Bethlehem híres csillagának 
Híre maradt csak, se hamva, sem üszke, 
De ezernyi fényes csillagra 
Az ember-agy lobogóját kitűzte.

Az Élet egy elgondolása,
Egy dal, melytől, egy csúf óránk megszépült, 
Teremtés volt a leikeinkben,
Újra-újra egy-egy új világ épült.

Repülő, lármás gépmadárnak 
Istenkisértő, bátor, büszke szárnya 
Vallja: Emberé a teremtés 
S Isten csak egy megócskult koronája.

S  mert halhatunk bármelyik percben 
S  célunk mégis az örökkévalóság, 
Minden igaz ember ezért hős 
S az emberszívben van a legtöbb jóság.

Tömjénbűzös, gaz korszakokban, 
Mikor öltek, raboltak Krisztus-hitben:

van, Krisztusok já rn a k ”
Akkor is az Emberben maradt meg 
Egyedül és legtisztábban az Isten.

S az emberszívben mind tisztábbak, 
Boldogabbak, kedvesebbek a lángok 
S miket teremt a vágyó ember,
Egyre szebbek az új és új világok.

Egyre erősebb a nagy Szándék,
Hogy az Istent ne szavakban vitassák,
De adassák meg az Embernek
Itt a Földön minden szépség, igazság.

Egyre többen hisszük és valljuk: 
Kenyér jár nekünk a ránk-dobált kőért 
S  nem-magunkért mind többen küzdünk: 
A leendőkért, az ékes Jövőért.

Érezzük növekvő lelkűnkben 
A Lehetetlent legyőző hatalmat 
S  hogy egykor eggyé egyesülnek 
Az új világok, az új birodalmak. * *

Korniss Dezső: Pásztorok

Egy lesz majd millió világból,
De ez az egy minden örömmel teljes 
S ez a szegény Siralom-Völgye 
Mindenkinek kedves, jó lakóhely lesz.

Kik most élünk, mink is örüljünk, 
Bár utódinknak fog Mennyország jutni, 
Ez a miénk sziveink által,
Bennünk ragyog, él, mert mi gondoltuk ki.
*

Karácsony van, Krisztusok járnak, 
Nagy hadakban és nagyranőtt Krisztusok, 
Zengjen a dalod, szent Forrongás 
S te nagy Egy-Világ, zengjen a himnuszod.

PILINSZKY JÁNOS 
A fényességes angyal is

Emlékezés egy világháborús karácsonyra
Az égbolt elsötétedett.

S  akár a végítélet
zord fellege tört volna ránk,
a föld is oly sötét lett.

Gyermekszívünk is oly nehéz!
A házak és a kertek, 
az egész törékeny világ, 
éreztük, velünk reszket.

Aztán a roppant csöndön át 
puhán és észrevétlen, 
a hangtalan meginduló 
és puha hóesésben,

akár a fényes pelyhek is 
vigyázva földet értek, 
a fényességes angyal is, 
ő is a földre lépett.

NEMES NAGY ÁGNES 
Karácsony
Fehér föld, szürke ég, a láthatáron 
narancsszín fények égtek hűvösen.
Pár varjú szállt fejem felett kerengve 
s el nem repültek volna űzve sem.

Csak álltam szürkén, szürke ég alatt.
-  S egyszerre, mint gyors, villanó varázs 
egy kicsi szó hullott elém: karácsony, 
mint koldus kézbe illatos kalács.

Csodáltam. És a számon hála buggyant, 
nem láttam többet kósza varjakat: 
olyan szelíd volt, mint a gyermek álma, 
s olyan meleg volt, mint a nyári nap.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
Karácsony
Ezüst esőben száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sűrű; 
a lámpafény aránylik a kalácson, 
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 
amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Fenyőszagú a lég és a sarokba 
ezüst tükörből bókol a rakott fa, 
a jó barát boros korsóihoz von,

És zsong az ének áhítatba zöngve... 
Csak a havas pusztán a néma csöndbe 
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.
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Vörösmarty Mihály 1800 -  1855

JANUÁR
1 PÉNTEK Ú jév
2 SZOMBAT Ábel, Ákos
3 VASÁRNAP Benjámin

4 HÉTFŐ Angéla
5 KEDD Árpád, Simeon
6  SZERDA Boldizsár, Gáspár,

Menyhért
7 CSÜTÖRTÖK Attila, Artúr, Etele
8 PÉNTEK Szörény
9 SZOMBAT Marcell

10 VASÁRNAP Melánia, Vilmos

11 HÉTFŐ Baltazár, Ágota
12 KEDD Ernő
13 SZERDA Veronika, Veronka
14 CSÜTÖRTÖK Bódog, Edömér
15 PÉNTEK Aurél, Loránd
16 SZOMBAT Gusztáv
17 VASÁRNAP Antal, Antónia

18 HÉTFŐ Piroska
19 KEDD Sára
20 SZERDA Fábián, Sebestyén
21 CSÜTÖRTÖK Ágnes
22 PÉNTEK Alfonz, Vince
23 SZOMBAT Zelma
24 VASÁRNAP Erik, Timót

25 HÉTFŐ Saul, Pál
26 KEDD Paula, Vanda
27 SZERDA Angelika, Zsolt
28 CSÜTÖRTÖK Károly, Manassé
29 PÉNTEK Adél, Emőke, Eta
30 SZOMBAT Gellért, Gerda
31 VASÁRNAP Marcella

HEL

FEBRUÁR
1 HÉTFŐ Efraim, Ignác
2 KEDD Apor, Karolina
3 SZERDA Nimród, Balázs
4 CSÜTÖRTÖK Csenge, Andrea
5 PÉNTEK Ágota, Richárd
6 SZOMBAT Dóra, Dorottya
7 VASÁRNAP Rómeó, Tódor

8 HÉTFŐ Aranka
9 KEDD Abigél, Apollónia

10 SZERDA Elvira
11 CSÜTÖRTÖK Adolf, Dezső'
12 PÉNTEK Lídia, Lilla, Livii
13 SZOMBAT Ella, Fruzsina
14 VASÁRNAP Bálint

15 HÉTFŐ Kolos, Georgina
16 KEDD Julianna, Samu
17 SZERDA Álmos
18 CSÜTÖRTÖK Bernadett, Konrá
19 PÉNTEK Zsuzsanna, Ozsví
20 SZOMBAT Aladár, Zelinda
21 VASÁRNAP Eleonóra

22 HÉTFŐ Gerzson
23 KEDD Szemere
24 SZERDA Mátyás
25 CSÜTÖRTÖK Géza
26 PÉNTEK Edina
27 SZOMBAT Ákos
28 VASÁRNAP Elemér

Ez őrült sár, ez istenarcú lény!
Vörösmarty Mihály

Eljön a nap, s ők lesznek a szám kivetettek
Szabó Lőrinc

JÚLIUS
1 CSÜTÖRTÖK Annamária
2 PÉNTEK Ottó
3 SZOMBAT Kornél, Soma
4 VASÁRNAP Berta
5 HÉTFŐ Emese, Sarolta
6 KEDD Ézsaiás, Melitta
7 SZERDA Donát
8 CSÜTÖRTÖK Ellák, Teréz
9 PÉNTEK Ruth, Vera

10 SZOMBAT Amália, Melina
11 VASÁRNAP Lilla, Nóra
12 HÉTFŐ Izabella
13 KEDD Jenő
14 SZERDA Örs, Ulrik
15 CSÜTÖRTÖK Örkény, Leonóra
16 PÉNTEK Ruth, Enikő
17 SZOMBAT Elek
18 VASÁRNAP Cecília, Frigyes

19 HÉTFŐ Alfréd, Emília
20 KEDD Éliás, Illés
21 SZERDA Dániel, Helén
22 CSÜTÖRTÖK Mária-Magdolna
23 PÉNTEK Lenke
24 SZOMBAT Kinga, Krisztina
25 VASÁRNAP Jákob

26 HÉTFŐ Anna, Panna
27 KEDD Györk, Olga
28 SZERDA Ata, Szabolcs, Ince
29 CSÜTÖRTÖK Márta, Bea
30 PÉNTEK Judit, Jutta
31 SZOMBAT Oszkár

SZEPTEMBER
1 SZERDA Egon, Egyed
2 CSÜTÖRTÖK Rebeka, Teodóra
3 PÉNTEK Hilda, Szende
4 SZOMBAT Rozália
5 VASÁRNAP Lőrinc, Viktor

6 HÉTFŐ Zakariás, Ida
7 KEDD Ivor, Regina
8 SZERDA Mária, Adrienn
9 CSÜTÖRTÖK Ádám

10 PÉNTEK Hunor, Nikoletta
11 SZOMBAT Jácint
12 VASÁRNAP Mária, Ibolya

13 HÉTFŐ Ludovika
14 KEDD Szeréna
15 SZERDA Enikő, Roland
16 CSÜTÖRTÖK Edit
17 PÉNTEK Ludmilla
18 SZOMBAT Diána, Titusz
19 VASÁRNAP Vilma
20 HÉTFŐ Frida
21 KEDD Máté, Ilka
22 SZERDA Mór, Móric
23 CSÜTÖRTÖK Tekla
24 PÉNTEK Gellért
25 SZOMBAT Kende, Adóiján
26 VASÁRNAP Jusztina
27 HÉTFŐ Albert, Damján
28 KEDD Vencel
29 SZERDA Mihály
30 CSÜTÖRTÖK Jeromos

AUGUSZTUS
1 VASÁRNAP Péter, Boglárka
2 HÉTFŐ Lehel
3 KEDD Hermina
4 SZERDA Domokos
5 CSÜTÖRTÖK Krisztina, Zita
6 PÉNTEK Berta, Bettina
7 SZOMBAT Arabella, Ibolya
8 VASÁRNAP Gusztáv, László
9 HÉTFŐ Ernőd

10 KEDD Lóránt, Lőrinc
11 SZERDA Tibor, Zsuzsa
12 CSÜTÖRTÖK Klára
13 PÉNTEK Csongor
14 SZOMBAT Mikeás, Özséb
15 VASÁRNAP Mária
16 HÉTFŐ Ábrahám, Rókus
17 KEDD Anasztáz
18 SZERDA Ilona
19 CSÜTÖRTÖK Huba
20 PÉNTEK István
21 SZOMBAT Hajna, Zsanett
22 VASÁRNAP Menyhért, Miijam
23 HÉTFŐ Farkas, Szidónia
24 KEDD Bertalan
25 SZERDA Lajos
26 CSÜTÖRTÖK Endre, Rita
27 PÉNTEK Kincső
28 SZOMBAT Mózes, Ágoston
29 VASÁRNAP János, Ernesztina

30 HÉTFŐ Róza, Rózsa
31 KEDD Bella, Erika, Hanga

OKTÓBER
1 PÉNTEK Malvin
2 SZOMBAT Petra
3 VASÁRNAP Helga, Jozefa
4 HÉTFŐ Ferenc
5 KEDD Attila
6 SZERDA Brúnó, Kadosa
7 CSÜTÖRTÖK Amália
8 PÉNTEK Etelka, Gitta
9 SZOMBAT Dénes

10 VASÁRNAP Gedeon, Bende
11 HÉTFŐ Brigitta, Gyónj
12 KEDD Miksa
13 SZERDA Kálmán, Edgár
14 CSÜTÖRTÖK Beatrix, Lívia
15 PÉNTEK Terézia
16 SZOMBAT Aurélia, Gál
17 VASÁRNAP Hedvig, Szilám

18 HÉTFŐ Lukács
19 KEDD Nándor, Ferdin.
20 SZERDA Cintia, Irén
21 CSÜTÖRTÖK Orsolya, Zselyk
22 PÉNTEK Előd, Tilda
23 SZOMBAT Gyöngyvér
24 VASÁRNAP Ruben, Salamo

25 HÉTFŐ Blanka
26 KEDD Demeter
27 SZERDA Szabina
28 CSÜTÖRTÖK Taddeus, Simoi
29 PÉNTEK Melinda, Szilár
30 SZOMBAT Kolos
31 VASÁRNAP Farkas, Zenóbii
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KORMOS ISTVÁN 
P ásztorok

Korniss Dezső festményére
Imádtuk az Istenfiát.
Bujtattuk csürhés Heródes elől.
Komisz beszédünk becét gyöngyözött. 
Térdeltünk szalmás jászola köré. 
Kétezer év se kellett elfeledni, 
hogy Máriának hordtunk paszitát: 
ürücombot, úrtól lopott narancsot, 
hadd legyen elég teje szoptatásra, 
különben nem lesz Kisdede király.

Mégsincs atyjában semmi irgalom. 
Fölöttünk bekönyökli az eget.
Szegény hazánk fölperzselt Betlehem. 
Küld ellenünk új Heródeseket.
Szegény hazánk nagy rühes legelő. 
Bárányunkat eszik a farkasok.
A királydinnyés homok vérnyelő.
Utat mutatni csillag nem ragyog.

Szólunk, mert gazdánk nem panaszkodik. 
Lehajtott fejjel fekete kövön 
fehéren ül s nem tudja, hogy megőszült, 
nem méri az idő tiktakolását. 
Kifosztatását tűri hangtalan.
Nyakán kötél, ő tűri hangtalan.
Hazája, háza, minden veszve van. 
Helyette köpünk urak keserűt -  
kornissi pásztorok.

ARANY JÁNOS 
A lm an ach  1878-ra
Itt van tehát: megjött az Új év,

Mint biztató előlegem; 
Háromszázhatvanöt nap-éjre

Halvány reményszínt hoz nekem; 
Bár majd, ha eljön a valódi,

Nem lesz, mint most, ruhája zöld; 
Inkább hiszem, hogy a küszöbnél 

Fejér, halotti leplet ölt.

Légy üdvöz, Év, e zöld burokban!
Elfogadom a jóslatot,

És köszönöm, hogy a jövőre 
Kilátásom’ tovább nyitod:

Hisz’ egy időtül fogva nálam 
Látás, kilátás oly rövid!...

Ha meg nem érném: gondolatban 
Hadd élvezem át örömid.

Mindjárt az első nap rohammal 
Köszönt boldog-boldogtalan;

Oly ünnep ez (no! nem panaszlom), 
Midőn szív s tárca nyitva van;

S egy „szellemdús” játék (amelynek 
Nem kellett nagy heuréka)

A pénz-pazarláshoz időd’ is 
Ellopja: a „b. u. é. k.”

Aztán jön a farsang, -  az árvíz 
Mátyás körül, mely „tört jeget”; 

Szegény kiöntött ürge-népség 
Verdesi jajjal az eget;

Mi táncolunk a szenvedőkért,
Bőven fogunk pazarlani:

S ha nem csordul -  százezreinkből 
Csöppen nekik is valami.

Aztán jön, amely „gólyafőt mos”
A híres márciusi hó,

Ha „Gergely megrázza szakállát” -  
No meg böjt, exekúció.

E hó egy napját ültem én is 
Már két közép embernyomig: 

„Simplicius” napján születtem: 
„Simplex” maradtam holtomig.

April minden nedvet kiszáraszt, 
Májusba jőnek a fagyok; -  

S ha sáska, féreg, rozsda nem járt,
S a június szépen ragyog 

S a július „meg nem szorítja”:
Még a vetés bőven terem;

Örvend az úr, -  hát még az asszony! 
Lesz csipke több is, meg selyem.

Míg a paraszt izzad, mi gazdák 
Fürdőre járunk, hűsleni,

A repce-, gyapjú- s más előleg 
A csorbát szépen kifeni;

Nem, mint apáink sültek, -  itthon 
Töltőén egész mélő nyarat,

S nézték a vén béres hogyan vet 
S a tót napszámos hogy’ arat.

Szeptember -  ah! szüret már nem lesz: 
Vagy: lesz szüret, ha bor nem is: 

Történeti jogát megőrzi 
Híven az iszom-eszem is;

Különbség az, hogy míg apáink 
Egy canga birkán „laktanak”: 

Nekünk cukor kell, sütve, főzve,
Pezsgő bor, osztrigák, halak.

így, bér, megint bér fogytig-untig 
S „brrr!” míg az esztendő lefut; 

Miközben egy nap a halottak 
Fényűzésére is kijut,

Midőn gyertyával, zöld levéllel 
S virággal megvendégelik,

S kitesz halottjáért az élő,
Mutatva dúsan, hogy: „telik!”

Majd a karácsony hozza végűi 
Az apró szívek örömét;

De a „bubus” már nagy szakértő, 
Bírálva hordja meg szemét,

S  ha nem drágát hozott az angyal 
Ajak lepittyed és befagy;

Biz’, édes Jézuskám, te is már 
A luxus terjesztője vagy!

NAGY GÁSPÁR 
Forduló év
Karácsony és Szilveszter között, 
mint két város között megy 
az írógép-vonat, verseket 
visz, kisikló életeket, vagonokat.

Roppant a súly, töltések 
szíve már cafatokban, de 
megtörténik velünk az út, 
az év, fordíthatatlanná 
váló folyamat a csomagokban.

Idő, te hó, te egyformán 
fehér, veled utazik elcserélt 
magam, s nem mint a vér 
szököm; de mint a vándorló 
homok akkor is ha a szél

fordulatszáma nullán pihen: 
így definiálja kezem a kort.

Itt még a gyertya lobban, 
de érkezésünk hűlt helyén 
hideg trombitazuhany robban, 
és fogad az újévi állomáson 
egy lovatlan lovas, egy 
kilőtt-lovú lóvasutas.

És mesélünk, az egész resti 
mesedélután, meseéjjel, aztán 
mint imát a latrok: Európa 
duzzadt máján a foltot, a 
homorú térképet elragozzuk: 
ha van út, ezen a térképen 
vezet, ha van óra, itt ketyeg,
-  mondják: mindig késve -  de 
először mindig itt menetel 
egy hadsereg kismutató, 
nagymutató, harctéri beutaló, 
perceinket számolgató lidérces 
már-majdnem koordinátaszörny.

Tehát utam mentén a 
koordinátaéjben ezért bújtak 
otthonok, mínusz mezőkben varjak, 
elég, hogy mindent én akarjak 
elmondani a föld és homok elől, 
hogy ne csak lelet legyünk, 
mit kézbe vesznek a tengerzöld 
tengerek, adják, viszik a lebomlott 
hűvös evezőket és senkisem fizet; 
terem majd itt sirálybúzából 
halkenyér: hajók dagasztanak vizet.
Még, vagy már reggel óta 
dél van, figyelj velem, 
a csöndes állomáson pontosan 
hallani: valahol, valamerre, 
itt a távolban, ott a közelben 
a téli délben kiüt a délből 
egy harang, habzik a hang 
meg a galamb, az eltérített, 
az eltérítő bilincse itt a fülben, 
a fül kopik, a galambszárny 
a magasság égkövén kopik, 
a hang marad, időnk apad 
akár a tenger, holt lesz, 
és te megfigyelted nekem: 
sörösüvegbe bukik a Nap, 
miközben fején 
sötétlő égdarab-kalap.
Szilveszter és Karácsony között, 
mint két állomás között 
a tolató mozdony életem 
sípjeleivel együtt megszökött, 
és az évvel is, te ország, 
te zsebembegyűrt kéklő 
diáksapkaroncs, átvert 
madarak kalickája, édes hazája, 
temetőkben halottak szívzöreje, 
kontinensnyi álmok vesztőhelye, 
őrizz meg magadnak, 
mint szúrós növényét a kert.
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Beszélgetés Kötő József színháztörténésszel
Színház és történet között
-  K o lo zsv á ro n  s zü le te tt ,  m é g is  N agyen ye-  

d en  j á r t a  k i a  k ö zé p isk o lá t. T a lá n  k e zd jü k  
en n él a  p i l la n a tn á l  a  beszé lg e tést.

-  A szüleim tordaiak, és a második vi
lágháború utáni nehéz körülmények kö
zött úgy döntöttek, hogy szüleik árnyéká
ban húzódnak meg. Nagyszüleim Tordán 
olyan anyagi lehetőségekkel bírtak, ame
lyekkel legalább az éhezéstől meg tud
ták menteni a családot. Abban az időben 
Tordán nem volt anyanyelvű középis
kolai oktatás, ezért választottuk -  nem 
Kolozsvárt, hanem Nagyenyedet. Nagy 
szerencsének tartom, mert a tordaiak ál
talában Kolozsvárra jöttek, de anyám, 
konzervatív gondolkodású ember lévén, 
féltve a nagyváros csábításától a csemeté
jét, inkább Enyedre íratott.

-  E z  a  d ö n té s  m en n yire  b e fo lyá so lta  k é 
s ő b b i p á ly á já t?

-  Két alapvető mozzanat határozta meg 
gondolkodásomat: az egyik a Kolozsvárról 
Tordára való költözés. Amikor beléptem 
az egykori Báthory-kastélyba, egy Dávid 
Ferencet ábrázoló festmény fogadott, ame
lyen kihirdeti a gondolkodás szabadságá
ról szóló törvényt. Ez az élmény egyfajta to
leranciára, nyitottságra késztetett, és erre 
mindig visszagondoltam pályám során. A 
másik, hogy naponta eljártunk a labancve
rő enyedi diákok sírja mellett, ami, ha lát
hatatlanul is, de meghatározta gondolkodá
somat. Amikor döntő helyzetekbe kerültem, 
megpróbáltam Vak Bottyán talpasainak 
a módjára dönteni. Habár az ötvenes évek 
elején jártunk, amikor nem volt túlságosan 
divatban a történelmi tanulságok, különö
sen az erdélyi m ag y ar fejedelm ek pályájá
nak a megidézése, mégis ott lebegett a  fa
lak között Bethlen Gábor szelleme, és ez is 
döntő módon megszabta egész életpályám 
irányát, amit egy mondatban így lehet ösz- 
szefoglalni: Bethlen Gábor feladta Lippát, 
de megmentette Erdélyt. Ezek a befolyá
sok további pályámat is egyértelműen meg
szabták.

-  A  n a g yen ye d i évek  végén  m á r  eg y ér te l
m ű  vo lt a  h o g ya n  to v á b b ?

-  Nyilvánvaló volt, hogy magyar iro
dalom és nyelv szakra jövök Kolozsvárra.

Már elsőéves koromban, tanáraim hatásá
ra is, a két világháború közötti időszak ku
tatását választottam. Döntő volt az a pil
lanat, amikor szemináriumi dolgozatként 
Janovics Jenőnek a Farkas utcai színházról 
szóló könyvét mutattam be. Akkor forrada
lomszámba ment, hogy nem elégedtem meg 
húsz perccel, hanem két órát kértem az ak
kori vezető tanáromtól, mert döntő moz
zanatnak tartottam az erdélyi művelődés 
történetében, és úgy éreztem, különleges 
bánásmódban kell részesíteni e könyvet.

-  E g y  n a g yo n  n eh éz k o rsza k b a n  vo lt eg ye 
te m is ta , m ik é n t v é lek ed tek  a rró l a z  eg ye
tem en , h ogy a  k é t v ilá g h á b o rú  k ö zö tt i  id ő 
s z a k k a l k ív á n  fo g la lk o zn i?

-  Amilyen tragédia nemzeti történel
münkben 1956, bizonyos vonatkozásban 
olyan szerencse a pályám alakulásában, 
mert 1956-ban érettségiztem, és akkor 
kezdtem a pályámat Kolozsvárt. Az ’56-’57- 
es év azért egyfajta nyitottságot is jelentett, 
a tanáraim meg mertek nyilatkozni, példá
ul Varró János, aki határozottan támogat
ta ennek a korszaknak a kutatását. Akkor 
ő még azt gondolta, hogy a disszertációjá
nak témája engedélyezett téma lesz, amit 
Kós Károlyról készült írni, és minden, erre 
a korszakra irányuló diákkutatást támoga
tott. Jancsó Elemér, aki katedravezető volt, 
ha nem is támogatott, de nem tiltott. Akkor 
volt kezdő, fiatal tanársegéd Dávid Gyula. 
A nevesebb professzorok közül oktatott ben
nünket Csehy Gyula és Szabédi László. A 
nyitottságra való kényszer és az értéktisz
telet az akkori tanári karnál lehetővé tette 
ezt a kutatási irányt. Másodéves koromra 
már az irodalomtörténeti kör vezetője vol
tam, kutatásainkat nem tiltották, hanem 
tűrték, és időnként még támogatták is.

-  A diákszínjátszásnak Nagyenyeden ko
moly hagyományai voltak, esetleg már az 
egyetem előtt, a kollégiumban is foglalkoz
tatta a színház világa?

-  Érdekes módon, Nagyenyed igazi szín
háztörténeti hagyományát csak később is
mertem meg. Annak ellenére, hogy egy 
eléggé virágzó és jó minőséget termelő iro
dalmi kör működött Enyeden, inkább az 
Apáczai-hagyomány és a Pápai-Páriz-ha- 
gyomány került előtérbe, a színházról alig

esett szó, mert akkor inkább sportoltunk. 
Divatosak voltak a mezei futóversenyek, 
középiskolás atlétika-vetélkedők. Mi pedig 
sorra nyertük ezeket a tartományi és orszá
gos versenyeket. Tizenöt-tizenhat éves kis
diákokként, osztályunkból néhányan már a 
kolozsvári CFR leigazolt atlétái voltunk, az 
egyik osztálytársam meg én országos baj
nokok is lettünk. Ez is hozzátartozott a jel
lemformáláshoz. Abban az időszakban ta
nultam meg, hogy a versenyzést akkor kell 
abbahagyni, amikor az ember csúcson van, 
és nem hordágyon viszik le. Ezzel magya
rázható, hogy mindenki megrökönyödésére 
második államtitkári mandátumom köze
pén beadtam a lemondásom.

— In d u lju n k  is m é t v is s z a  a z  id ő b e n , és 
á llju n k  m e g  a z  1 9 6 5 -ö s  évnél. E k k o r  k e z 
d e t t  e l d o lg o zn i a  K o lo z sv á r i Á l la m i M a g y a r  
S z ín h á z n á l.  M ilyen  h a n g u la ta  vo lt a n n a k  a  
v i lá g n a k ?

-  A tulajdonképpeni színházi pályafutá
som 1965-ben kezdődött, de még mielőtt er
ről beszélnék, egy pillanatra visszatérnék 
az egyetemi évekre és az ’56 utáni megtor
lásokra, az egyetemegyesítésre, melynek 
félig-meddig én is áldozata lettem. Az egye- 
temegyesítésről szóló jelentésben Szigeti, 
Jancsó és Szabédi mellett három diákot is 
megemlítettek mint irredentát és naciona
listát, az egyik diák én voltam. Ennek a 
következménye az lett, hogy anyám meg
jelent és betuszkolt egy tüdőszanatórium
ba, így kerültem el a keményebb büntetést, 
de amikor befejeztem tanulmányaimat és 
a kinevezést is megkaptam az egyetemre, 
mire odaértem, már valaki más foglalta el 
a helyemet. Zsobokra kerültem tanárnak, 
amit nem sajnálok, mert Zsobok nagyszerű 
közösség volt, úgy tanügyileg, mind a falu- 
közösség szempontjából, de négy és fél évet 
töltöttem el ott „ideiglenesen”. 1965-ben 
szegény Hobán Jenő meghalt és akkor hir
dették meg a versenyvizsgát az ő helyére. 
Senkálszky bátorságának köszönhető, hogy 
felvett egy úgymond ismeretlen tanárt, aki 
még ráadásul nem is volt párttag (csak ké
sőbb kényszerítettek bele). így jegyeztem 
el magamat a színházzal. Ezt pályamódo
sításnak éreztem, mert mindig is iroda

Kötő József
1939-ben született Kolozsváron. 1961-ben végzett a Babe§—Bolyai Tudomány- 

egyetem magyar nyelv és irodalom szakán, 1984-ben doktorált, 1965-től a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház dramaturgja, 1985—1990 között igazgató
ja, 1998-tól 2008-ig az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, 1998-tól 
2000-ig és 2005-től 2007-ig az Oktatási és Kutatási Minisztérium államtitkára, 
a Magyar Tudományos Akadémia testületi tagja. Számos színháztörténeti kötet, 
több mint száz színház- és drámatörténeti tárgyú, a civil társadalom önszervező
dését tárgyaló kötetben, hazai és külföldi tudományos-kulturális folyóiratban kö
zölt írás szerzője. Legutóbbi kötete: Színjátszó személyek Erdélyben (1919-1940). 
Közhasznú esmeretek tára (2009).

Díjai: Julianus-díj, 1994; Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület életmű-díja, 
1999; Román Köztársaság Érdemrendjének Nagy Tiszti Keresztje, 2000; Magyar 
Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Wlasics Gyula dí
ja, 2001; Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje, 2002; Ezüstfenyő-díj, 
2004; a Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagja, 2006.
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lomtörténészi pályát kívántam magam
nak. Jóval később megkérdeztek erről egy 
Korunk-cikkhen, ahol úgy fogalmaztam: ez 
egy olyan pályamódosítás, ami elvezetett, 
Karácsony Benőt idézve -  a megnyugvás ös
vényeire. A színháznál semmit sem lehetett 
úgy színre vinni, hogy azelőtt az ideológiai 
bizottság és a cenzúra meg ne nézte volna 
az előadást, és a megfelelő változtatásokat 
ne javasolta volna. A repertoár összeállítá
sa rendkívül nehéz volt, mert megszabták, 
hány százalék hazai, hány százalék kortárs 
román darab kell legyen. A nyugatiakat is 
nehéz volt kiválogatni, mert nem engedé
lyezték, ha jogdíjat kellett fizetni érte, amit 
persze csak ürügyként használtak, nehogy 
a rohadt coca-colás kapitalista ideológiát 
beengedjék a színpadra. Rendkívül nehéz 
volt, de mi mindig azt tartottuk, hogy a ko
lozsvári színháznak az eredeti dráma mű
helyének kell lenni és a sajátos erdélyi kul
túrát is ápolnia kell. Szembe kellett nézni 
azzal, hogy át kell tekintenem és ismernem 
kell a drámairodalmat, ami Erdélyben szü
letett. így készült el egy kisebb könyvem, 
a Fejezetek a románál magyar dráma törté
netéből.

-  A színházi világban zajló változásokat 
mennyire érzékelték?

-  Pontosan láttuk, hogy a színház világ
forradalma elindult. A hatvanas évek elején 
voltunk, mi még nem nagyon utazhattunk, 
de a román, bukaresti színjátszás révén, 
éreztük ennek a leheletét. Ekkor születtek 
azok a Ciulei-, Pintilie-, Esrig-, Penciulescu- 
előadások, amelyeken látszott, hogy a világ 
változik. Miközben saját kultúránkat is
mertető szellemi műhely kívántunk lenni, 
megpróbáltunk nyitni a modern törekvések 
felé is, ami nagyon vegyesre sikerült az el
ső időszakban. Rendezők jöttek-mentek, 
mert sajnos, amikor én a színházhoz ke
rültem, akkor távozott Kolozsvárról Taub 
János, akit a romániai színjátszás törté
netében szintén egy korszerű szemléletű, 
jelentős újítóként tartunk számon, Szabó 
József is akkor ment el Nagyváradra... egy 
elég hosszú időszakon át kerestük önma
gunkat. Voltak sikeres előadások, mint Az 
ember tragédiája 1965-ben. Próbálkoztunk 
a kortárs drámairodalom népszerűsítésé
vel, Kocsis, Méhes, Deák Tamás darabjai 
kerültek színpadra, de az igazi áttörést a 
szellemi műhely megteremtésében Harag 
György Kolozsvárra szerződtetése jelen
tette, aki iskolát teremtett. Abban az idő
ben nem csak az volt a baj, hogy egy dog
matikus színházszemlélet nagyon rossz 
szemmel nézett minden újító szándékot -  
a sajátos magyar színházi hagyományok 
is arról szóltak, hogy a szószínháznak kell 
uralkodnia, a kolozsvári társulat pedig la
vírozott a szórakoztatás és a véleményfor
máló, sorskérdéseket megtárgyaló színház 
között. Harag hozzáfogott a színházi nyelv 
újraírásához és ez nem csak a kolozsvári 
színház történetében volt jelentős tett.

-  Ez miként zajlott a hétköznapokban? 
Mert a végeredményt, a színházi nyelv re
formját ismerjük, de például egy Harag 
György-rendezés közben mi zajlott a „kulisz- 
szák” mögött?

-  Harag, akkor már a két nagy marosvá
sárhelyi siker az Özönvíz előtt és Az ember 
tragédiája után volt, nagy nimbusszal érke
zett. Mindenki érezte, hogy itt valami kü

lönleges és újszerű történik. Harag próbafo
lyamatai nem voltak hétköznapiak, mindig 
önösszeszedést jelentettek a színház min
den részlegének, a műszaktól a műhelye
kig, és persze a színészekig. A legmélyebb 
kreatív rétegeket tudta megmozgatni szí
nészpedagógusként. Miután három hétig 
próbáltunk, és arról volt szó, hogy valami 
megmozdult, akkor másnap bejött, mond
ván: ez úgy rossz, ahogy van, és a nulla 
pontról indulunk megint. Mindig a magunk 
revíziójának és a megújulásnak a szellemét 
tudta elhinteni a társulatban. Ránk, az 
igazgatóságra, az irodalmi titkárra tarto
zott az, hogy létrehozzuk a hálót, ami ezt 
az alkotómunkát megvédte. Mert a dara
bok engedélyeztetéséért meg kellett küzde
ni, és a hétköznapokban szükség volt ehhez 
a civil kurázsira is, hogy finoman szóljak. 
Az Egy lócsiszár virágvasárnapja bemuta
tója előtt például a bizottságok azt keres
ték, hogy a sorok között mi olvasható, ezt 
kivédendő, nem tudván, hogy minden dara
bot már korábban tökéletesen lefordítanak, 
amikor odaültettek a „vizionáló bizottság” 
mellé, hogy fordítsak nekik, igyekeztem ne
kik tetszőn „fordítani”. A „vizionálás” végén 
odajött hozzám a bizottság vezetője, és azt 
mondta: gratulálok, egészen jó színpadi író 
vagy, de máskor azt fordítsd, ami a színpa
don elhangzik.

-  Ilyen körülmények között nem lehetett 
könnyű elfogadni az igazgatói állást...

-  Nem akarok senkit megsérteni -  volt 
két jelölt, akik elég politikai súllyal ren
delkeztek és egymást kimarták. Szükség 
volt ezért valakire, így hosszú ideig ügy
vezető igazgatóként működtem. A kineve
zésem azért is késett, mert közölni szeret
tem volna a hatalommal azt, hogy folytatni 
kívánom a korábban elkezdett utat. Első 
igazgatói cselekedetem az volt, hogy a sok 
hiányzó ellenére, Haraggal elhatároztuk, 
hogy felújítjuk a darabot, a bemutató tíz
éves évfordulóján, és abszolút zsúfolt ház 
előtt ismét műsorra tűztük. Óriási teljesít
mény volt, és majdnem tüntetés lett belőle, 
mert meghívtuk Sütőt, aki levelet is írt ne
künk, amit az akkori Igazság első oldalon 
hozott le. Óriási politikai botrány lett belő
le, mert akkor egyetlen embernek volt joga 
levelet írni az első oldalra. A közönség be
gyújt, óriási taps volt, és az est majdnem az 
utcán folytatódott. Ezt sem fogadták pozi
tív élményként, ezért is húzódott a kineve
zésem. Ha jól emlékszem, másfél év múlva 
érkezett meg.

-  Nagyot ugorva az időben, azt követően, 
hogy 1990 után számos közéleti szerepet is 
vállalt, tovább folytatta a színháztörténeti 
kutatómunkát is, és számos színháztörténe
ti könyve után idén jelent meg a Színjátszó 
személyek Erdélyben 1919 -  1940 című le
xikon.

-  A színháztörténettel a napi mun
ka követelményei jegyeztek el, az erdé
lyi magyar drámát elmélyülten kellett 
tanulmányoznom, ahhoz, hogy a kortárs 
jelenségeket megértsük. Említettem már 
a Kocsis- és Deák Tamás-bemutatókat, 
ezeket követték a Páskándi-, a Sütő-be
mutatók, Csiki László drámája... Ez egy 
tudatos döntés volt, mert színház csak 
úgy létezhet, ha állandó kapcsolatban 
van azzal a közeggel, amiben él, amiből 
fogantatott. Hadd jegyezzem meg zárójel

ben, hogy amikor írtam a Fejezetek a ro
mániai magyar dráma történetéből című 
munkámat, akkor szembesültem Székely 
János Caligulájának a nagyszerűségével, 
de nem sikerült engedélyeztetni. Harag 
György beleszerelmesedett, és végül 
Gyulán került bemutatásra. Állandó ku
tatómunka zajlott, ami a színházi nyelv 
átírásának a megvalósításához is szüksé
ges volt, mert Harag gyakran megfogal
mazta, hogy a megújulás csak önnön gyö
kereinkből indulhat ki. Meg kellett nézni, 
hogy az erdélyi magyar színháztörténet
ben és drámatörténetben van-e ennek ha
gyománya. Ha visszamegyünk a kolozs
vári színház alapításának pillanatához, 
már Kótsi Patkó is a természetelvű szín
játszásnak a híve volt, és az újító szándék 
mindig is jelen volt. Magát a két világhá
ború közötti időszakot nézve, azért a hú
szas években Janovicsék már Strindberg, 
Wedekind, a nagy kortárs újítók darabja
it játszották. Nagy újítás volt a kinema- 
tográf használata is. Janovics abban az 
időben megtartja az első Pirandello-be- 
mutatót. Kiderül, hogy sajátos drámamo- 
dell is kitermelődik, ami Tamási műve
iben csúcsosodik ki, és nem jelent mást, 
mint a népi hagyományoknak az általá
nos emberi látleletté növelését. Kiderült, 
hogy van mibe kapaszkodni, és a szín
háztörténeti tanulmányaimat ilyen szem
pontból próbáltam művelni. Sokat beszél
tünk erről Haraggal, és az Asztalos- vagy 
a Tomcsa- felújítások erről szóltak tulaj
donképpen.

Tudatos építkezés volt ez, és a színház- 
történeti kutatás szorosan összekapcsoló
dott a gyakorlati, dramaturgi munkával. 
Ehhez hozzájárult, hogy bennem a kuta
tószenvedély mindig megvolt, izgatott, mi
ért bukkant fel egy adott jelenség, és hogy 
eljussak a lexikon ötletéig -  éreztem, hogy 
meg kell írni ennek a két világháború kö
zötti kornak a monográfiáját. De a sors 
sohasem adta meg, hogy főállású kutató 
legyek, mindig „mellékesen”, szabadidőm
ből, vagy családom idejéből elvett időben 
tudtam kutatómunkát végezni. Ezért kis 
mikromonográfiákat próbáltam írni, töb
bek között Arad, Brassó, Torda, Enyed 
színházi történetét, ezekből aztán kibon
takozott egy egységes kép, és főként a sze
replők. Rájöttem, hogy a színházat nem 
lehet megérteni egyéni pályák nélkül. 
Néztem az előző lexikonokat, amelyekben 
100-150 pályakép volt, így vált számomra 
világossá, hogy meg kell írni, ha a monog
ráfiát nem is, de legalább a pályaképeket. 
Ez a könyv körülbelül 1500 pályaképet, 
címszót tartalmaz, több-kevesebh részle
tességgel, de a meghatározó pályákat, úgy 
érzem, sikerült, szinte monografikusán 
feldolgozni, és bizonyos értékszemponto
kat helyreállítani. Mint Forgách Sándor 
esetében, aki a korszak egyik meghatá
rozó személyisége volt, és előkészítette 
azt a korszerű formanyelvet, ami például 
Haragnál is megjelent (aki egyfajta pszi- 
chologikus realista játékot tudott a gro
teszkig nyitni) és egyfajta groteszk realiz
must készített elő. Áz én pályám mindig 
ez volt, hogy megpróbáltam a napi mun
kához hátteret teremteni, feltöltekezni 
olyan ismeretekkel, ami a kortárs jelensé
gek megértését segíti, és beszélgetések ré
vén hozzájárul az alkotómunkához is.

KARÁCSONYI ZSOLT
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LÁNG ORSOLYA
Vannak napok . . .

Vannak reggelek,
amikor jobb híján felkelünk az ágyból,
hajunkba túrunk, hogy a tollpihék ne keltsék elhanyagolt

külső' benyomását,
a lángot takarékra állítjuk és felkattintjuk a takarékos égó't, 
melynek lassú fénye megelőzi sötét kis konyhánkban a napot.

Vannak napok, 
hogy az elárusítónök
rágógumit adnak vissza pénz helyett a boltban, 
és láttodra közöny ül ki a fák ágaira,
mert fejed tetején mégiscsak ottmaradt egy ragaszkodó pihe.
A könyvtárban leírt leltárszámú könyvet olvasol, 
miközben elfojtasz egy műanyag ízű böfögést,
-  a reggel elfogyasztott, lejárt szavatosságú margarinra gondolsz. 
S hogy elaltasd a rövid korgásokat is, melyeket röstellsz

a csend eló'tt,
a Karolina-tér felé veszed utad,
hol az öregek éttermének tükrös üvegfala mentén

magad mellett ücsörögsz a sorban, 
míg asztal szabadul fel odabent, 
majd odabent is,
míg a levesben megdagad a kenyérdarabka, 
és a sültszag fészket rak szvetteredben, 
körülnézel, de csak néhány idegen ismerős.
A buszra nem veszel jegyet, 
és nem is kap el az ellenőr, 
mert helytálltál talpraesetten:
beleizzadva, kitágult szembogárral fürkészted riadtan

a felszálló utasok szándékait, 
és lám, még a busz is elkanyarodott, hisz nem is nézted meg, hányás. 
Visszagyalogolsz, sért a cipőd, 
talpbetét után érdeklődsz a cipősüzletekben, 
azonban -  kis empátiával megértheted te is -  említett árucikket

nem tartanak sehol.
Közben kisütött a nap, hisz március van,
a reggel még úgy láttad, hó esik,
de úgy látszik, egyedül te láttad úgy, miután
a könnyű, tavaszi kabátban járó-kelők
bundádra vetett tekintetét erőfeszítés volna félreérteni.
Es odaérsz a nagy szökőkúthoz, 
amelyből víz még nem folyik, csak zene, 
most a Carmenból szól a hej, torreádor,
míg átellenben az ortodox katedrális márványlépcsein egy fekete 
reverendás, fekete cipős, fekete süveges, fekete szakállas, fekete 
keretes szemüvegű pópa lépked fölfelé, 
és dúdol, öld meg a bikát.
A házad emelkedőre épült, 
és járda nincs, csupán a parkoló

autók alatt (valóban keskeny utca),
s hogy ráddudálnak, kissé összerezensz,
egy autó mellé húzódsz, és karoddal csíkot törölsz

a rárakódott porba.
A házadat már látod messziről, és még valamit,

mi a kapud előtt fekszik.
Az erőre kapott napban sütkérezve 
békésen alszik egy hatalmas kutya.
Kulcsodat régóta csörgeted, rázogatod, mint egy

karácsonyi csengőt,
köhintesz párat, lépted megnyomod -  tudod, meg is haraphat, 
ha felriasztod, s már mellette állsz. De álma mély lehet.
Még egy kört teszel.
(Ebben a körben a koldusnak kenyeret veszel.)
(A másodikban tejet.)

Vannak esték,
amikor a fogmosásról le kell mondanod, 
mert nem mozdulhatsz a csempekályha mellől, 
amely az egyedüli meleg test távol s közel, 
és ágyba sem bújhatsz, minthogy fogmosás nélkül 
rossz szájízt hagyna benned e nap, 
a lejáratott.

És vannak napok,
amikor a fekete szamárnak piros szív horgolódik a pulóverére, 
amely a mellkasa is egyben, 
s a kívül esó' szív
(anatómiailag kevésbé élethű ábrázolása a szervnek,

formája inkább két, egymás mellé csúsztatott, 
majd egybeolvadt almamagra hasonlít) 

jól látható messziről is, 
közelről is.
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H atárkövek
F R A N Z  H O D J A K

(Grenzsteine)
regényrészlet

Harald Frank felébredt. Életében elő
ször ébredt fel úgy, hogy semmit nem ál
modott. Ezt pedig jelként értelmezte. 
Most elmész a nagykövetségi hivatal
ba, gondolta Harald Frank, miközben tű
sarokkal barátnője szemérmét babrál
ta. A gyűlés után kiveszem a bonokat, 
majd felhívlak, suttogta egy hang Harald 
Franknak. A barátnő csípős nyelvébe 
nem akart belekóstolni.

Harald Frank becsukta a lakásajtót, s 
hogy dolgait a csőcseléktől megvédje, az 
ajtókeret mentén hosszú, vastag szögek
kel körbeszegezte azt, ám előtte véget ve
tett a barátnőjével való kapcsolatának és 
kidobta őt.

Egy szomszéd, aki Harald Frankot 
mindeközben szemmel tartotta, megkér
dezte, nem adná-e el inkább neki a tölgy
faajtót keretestül. Hisz kár egy ilyen ren
des ajtót ennyire meggyötörni.

És akkor netalántán függönyöket kel
lene a lakásom bejáratához aggatnom, 
kérdezte Harald Frank.

Nem, mondotta a szomszéd, ha eladná 
neki a tölgyfaajtót, akkor cserébe odaad
ná neki saját ajtaját.

Harald Frank végzett a dolgával, el
hallgatott és köszönés nélkül távozott.

Harald Frank felkerekedett egy sátor
ral és a szükséges felszereléssel, habár 
tudta, a nagykövetség előtt nem fog ak
kora helyet találni, hogy azon sátrát fel
verhesse.

A reptéren, a beszállás előtt, a szoká
sos kettős ellenőrzés. Miután kiderült, 
hogy az esernyő nem álcázott fegyver, 
és hogy a szódabikarbónát, amit a gyo- 
morsavtúltengése miatt mindig nagyobb 
mennyiségben hordott magával, nem ká
bítószer, beszállhatott a repülőgépbe. 
Harald Frank elővett a hátizsákjából egy 
zsemlét és enni kezdett. Miközben las
san rágcsált, a felhőkben, melyek egyre 
nőttek, át-átalakultak és szétfoszlottak, 
csak hogy máris újabbnál újabb alakza
tokká álljanak össze, Harald Frank meg
próbált bennük értelmes képződményeket 
felismerni. Valahányszor repült, Harald 
Frank ezzel ütötte agyon az időt, ugyanis 
a repülőben sem olvasni, sem aludni nem 
tudott.

Egyszer csak felszakadozott a felhő
takaró, gyérré vált, majd a távolba ve
szett, úgyhogy a kilátás tiszta és éles 
lett. Harald Franknak úgy tűnt, hogy a 
hazai hegyek büszkén tekintettek visz- 
sza dicsőséges múltjukra, és hogy a há
zak, melyeknek épp elegendő szenvedést 
és boldogságot kellett elviselniük, most, 
amikor már üresen álltak, örültek an
nak, hogy végre önmaguk lehetnek. A ta
vak végtelenül boldogok voltak, és vala
hol a távolban egy másik boldog repülő 
szállt. Egy hegygerincen számtalan juh-

nyájat látott Harald Frank. Erről egyet
len dolog jutott eszébe: A hazai juhok elé
gedetten legelnek a hazai mezőkön.

Harald Frank már semmilyen össze
függést nem tudott felismerni a tájban, 
és igencsak zavarta őt, hogy a repülő
géputasok szokatlanul hangosan beszél
getnek. Mivel csak a politikusok szoktak 
ennyire hangosan kiabálni, a repülőnek

minden bizonnyal politikusokkal vagy 
leendő politikusokkal kell tele lennie. 
Ok mindig a jövőről beszélnek, gondolta 
Harald Frank, ugyanis a jövőben bizo
nyítottan még nem követtek el hibát. És 
ilyenkor mindig úgy viselkednek, mintha 
máris egy újabb jelentős történelmi üzle
tet akarnának kötni. Harald Franknak 
feltűnt, hogy két öreg paraszt, aki vele 
szemben, tőle jobbra ült, nagyon halkan 
beszélgetett, valamilyen erdélyi nyelvjá
rásban. Harald Frank koncentrált, pró
bálta őket fülelni, nem kíváncsiságból, 
hanem az erős hangokkal szembeni véde
kezés gyanánt.

Te, mondta az egyik, ez nem járja, a re- 
pülőklozetten csak pisilni szabad.

De, mondta a másik, ha ez így van és 
nekem szarni kell, mit csináljak?

Te, képzeld el, a szarod valahol egy ab
lakra vagy valakinek az arcába loccsan.

Szerintem a szar szétporlad a levegő
ben.

Ha hígfosás, akkor talán, de ha ke
mény székleted van? Várj legalább addig, 
amíg egy erdőbe érünk. Vagy nézd, a szé
kek háttámlájában papírzacskók vannak.

Én úgy hallottam, azok arra valók, hogy 
ha valaki rosszul érzi magát, legyen ami
be hányjon.

Jó, de nekem nem hányni kell.
Ne legyél már hülye. Fogd a papírzacs

kót és a diplomatatáskád, és menj a klo- 
zettre. Egyszerűen szarj bele a zacskó
ba, zárd bele a diplomatatáskádba, és 
Bukarestben majd meglátjuk. És most 
hallgass, folytatta még halkabban és iz
gatottan, az ott, és Harald Frankra mu
tatott, figyel minket, egészen biztosan 
spicli és beköp.

Harald Frank kipillantott az ablakon. 
Harald Frank azon gondolkodott, hogy ő 
most a papírzacskóba szarjon-e vagy ma
gára, vagy csináljon, amit akar. Harald 
Frank tudta, hogy aki napról napra, órá
ról órára kijárta a bizalmatlanság isko
láját, azt nem kell felvilágosítani, s fő
leg nem egy idegen kell azt megtegye. 
Minden ez irányban tett kísérletnek csak 
az lenne a következménye, hogy a tév
hit még inkább megerősödik. Az utóbbi 
negyvenöt évben a bizalmatlanság isten
né lett, mítosszá.

Megérkezés a fővárosba, szigorított el
lenőrzés a reptér elhagyásakor. Ez meg 
minek, kérdezte Harald Frank. Szert 
tett-e közben fegyverekre, vagy nem, 
szólt az ellenkérdés. Hol, a repülőgépben, 
kérdezte Harald Frank. Tovább, tovább, 
és kérem, mindenféle kérdezősködés nél
kül, avagy rögtön gyanússá válik, hang
zott a válasz.

Harald Frank felkerekedett a nagy- 
követség előtti sátortábor felé. Harald 
Franknak szerencséje volt, mert vitt ma
gával külföldi valutát. Tárgyalt néhány 
képviselővel, akikről nem tudta, mit és 
kit képviselnek. Egytől egyig úgy néztek 
ki, mintha egyenesen a boxringből érkez
tek volna, ahol ellenfelüket néhány má
sodperc alatt leterítették. Végül csak ka
pott egy sátorhelyet Harald Frank, ám 
azzal a járulékos feltétellel, hogy egy 
hegynyi salakot, egy zsák fiktív gyógy
szert és egy darab berlini falat vásárol
jon.

Következő nap Harald Frank beállt a 
nagykövetség előtt kígyózó sorba. Hétórás 
álldogálást követően, olyan üvegházi hő
ségben, melyet időnként csak a hivatal
nokok kiáltozása mozgatott meg, valaki 
kifüggesztett egy táblát, amely nagy, fel- 
világosító gesztusokkal tudatta, hogy a 
nyomtatványok elfogytak.

Második nap Harald Franknak csak 
négy és fél órát kellett állnia a tábla ki
függesztéséig.

Harmadik nap Harald Franknak már 
egyáltalán nem kellett várnia, ugyan
is a tábla már reggel nyolckor ki volt füg
gesztve.

Minekutána Parzival, hallott Harald 
Frank egy hangot, lovagi becsületét az 
átok feloldásával visszanyerte és ezzel 
belsőleg megérett a Grál-méltóság átvé
telére, előszólították Kondwiramurt és 
két fiukat, Lohengrint és Kardeizot, és a 
házastársak kibékültek.

Egy tojást főzzek-e neked, hallott 
Harald Frank egy újabb hangot. Főzz

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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folytatás a 9. oldalról
magadnak egy csöcsöt, vagy főzd meg in
kább mindkettó't, jött azonnal a válasz.

És ha várakozásról van szó, hát jó, én 
mindenkit felülvárok, mondta Harald 
Frank magában, és bement a sátrába teát 
fó'zni. Elővette a viharlámpáját, amit még 
a nagyapjától kapott ajándékba, és ami 
még a múlt évszázadból maradt rá. Harald 
Frank nagyapja, aki egy kis mezőváros
ban született, mely hol a Monarchiához 
tartozott, hol Oroszországhoz, hol pedig 
Ukrajnához, idegenek előtt folyton azzal 
dicsekedett, hogy számos országot megis
mert. És amikor az illető idegen elcsodál
kozott azon, hogy Harald Frank nagyap
ja mennyire világlátott ember, ez mindig 
azt válaszolta, igaz, soha nem hagytam el 
és nem is fogom elhagyni ezt a helyet, de 
ki tudja, még milyen sok országot fogok 
életemben megismerni. Harald Frank el
távolította a lámpaüveget a viharlámpá
ról, meggyújtotta a kanócot, és a bádog
tartályt a láng fölé tartotta, hogy felfőzze 
a teavizet. Harald Frank visszaemléke
zett arra, hogyan tanult meg úszni.

Anyja, akinek elmondása szerint hi
ányzott az arra szánt pénze, hogy ó't úszó
tanfolyamra küldje, és amit ő akkor nem, 
csak sokkal később fogott fel, szóval any
ja hasra vagy hátra fektette egy hokedli
re, amelyről ő hol elöl, hol hátul leesett. 
Fiam, mondta neki, nem szabad félned a 
víztől, csak meg kell tartanod az egyen
súlyod, és akkor semmi bajod nem eshet. 
És újra és újra hasra vagy hátra felfektet
te őt egy hokedlire. És amikor túl gyak
ran leesett onnan és végül a türelmét is 
elvesztette, órákon át kellett a szoba sar
kában arccal a fal felé fordulva kukori
cán térdelnie. Még az úszáskor használa
tos kéz- és lábmozgásokat is megtanította 
neki, mindeközben persze hason vagy há
ton a hokedlin kellett feküdnie. Úgy, úgy, 
látod, bátorította az anyja, a kék szőnyeg 
a tenger. És az első mozdulatoknál már
is telehányta a szőnyeget. Egy kicsit ten
geribeteg vagy, ennyi az egész, bátorí
totta őt. És a következő pillanatban már 
rohant is a vécére. Te jó ég, imádkozott 
hányás közben, remélem, nem vagyok új
ra terhes. És ezentúl mosdótálat tett a 
fia hokedlije elé, vagy órákon keresztül 
térdepeltette kukoricán a sarokban. És 
a fia minden egyes alkalommal, amikor 
térdepelt, nagyon elhatározta, hogy nem 
fog többé a tálba vagy a szőnyegre hány
ni, hanem a tenger mélyébe süllyedt biro
dalmakat vagy hajókat vagy kastélyokat 
vagy a ritka halakat és növényeket vagy 
a csodálatos aranykincseket fogja felfe
dezni. Ám amikor újra a hokedlin feküdt, 
annak ellenére, hogy nagy erőfeszítést 
tett arra, hogy visszafogja magát, mu
száj volt hánynia. És akkor semmi mást 
nem látott, mint az előzőleg megevett pa- 
szulyt és kukuricakását.

Harald Frankot pokoli zsivaly ragadta 
ki emlékeiből. Kissé kábultan és összeza
varva, mintha valamely tiltott dolognál 
érték volna tetten, eloltotta a viharlámpa 
égő kanócát. Harald Frank kilépett a sá
tor elé, hogy megtudja, mi történik oda
kint.

A nagykövetség előtt emberek százai 
álltak, két zászlórúdon egy-egy mankó 
lógott. Többé-kevésbé gyakorlott torná
szoknak sikerült egymásra mászniuk és 
a piramis tetején egy rokkantat mutogat
ni, aki egyik kezében egy papírt tartott 
a magasba, amit ide-oda hevesen lobog
tatott. A másik kezével pedig izgatottan 
folyton a papírra mutatott.

Az embertömeg első két sora megroha
mozta a nagykövetség kapuját, ám a hi
vatalnokok visszahódították azt.

Harald Frank készített néhány fény
képet erről a jelenetről. És ha ezekkel a 
fotókkal, gondolta Harald Frank, nem 
is tudok semmit kezdeni, legalább bera
gasztom a családi fényképalbumomba.

Ez itt nem tud napokig ácsorogni, üvöl
tötte a felháborodott tömeg. Emberek 
százai mutogattak a zászlórudakon lógó 
mankókra és a piramis tetején levő rok
kantra.

Neki is várnia kell, mint mindenki 
másnak, amíg lesznek nyomtatványaink, 
hangzott a válasz.

Harald Frank sajnálta, hogy nem tud
ta lefényképezni ezeket a szavakat.

Ezt az Artus kerékasztalához vezető

utat, hallott Harald Frank egy hangot, 
Wolfram von Eschenbach egy világi lovag 
műveltté válásának htjaként mutatja be. 
Jeschutével, Orilus hitvesével való első 
találkozása azt bizonyítja számára, meny
nyire műveletlen.

Harald Frank visszavonult a sátorba. 
Teát ivott. Harald Frank önfeledten pénz
érmét dobigáit a levegőbe, fej vagy írás. 
A sátorajtón keresztül szemlélte Harald 
Frank a hivalkodó villákat, melyek a 
nagykövetséggel átellenben sorakoztak. 
Többnyire két- vagy háromemeletes épít
mények voltak, magas, keskeny tetőré
szekkel, ahol egykor a szolgálati személy
zet lakásai kaptak helyet. Minden emelet 
homlokzatán magas, nagy duplaajtók ve
zettek a tágas, kovácsoltvasból készült, 
agyondíszített csipkézetű erkélyre, mely 
egykor vélhetően a jólét jele volt. A leg

több villa előtt szökőkút állt, ezek viszont 
már évtizedek óta nem működtek, a gaz 
és a bozót teljesen benőtte őket. A bur- 
zsoá önteltség jelképeként a háború után 
hagyták őket romba dőlni.

A villák homlokzata az enyészetet tük
rözte, itt-ott a vakolat leesett, a repedé
sek és hasadások ellepték a falakat, és a 
színe egyébként is teljesen átengedte ma
gát a város szmogjának. Nem mintha a 
lakóknak nem lett volna pénzük karban
tartani a homlokzatokat. Nem, ez sok
kal inkább a Balkán ismérve volt. Itt 
senki nem próbálkozott azzal, hogy né
mi kifogástalan homlokzatokkal igazol
ni akarja: minden rendben van és min
den a legnagyobb rendben működik. 
Harald Frank szerette ezeket a színle
lés korrektsége nélküli balkán homlok
zatokat. Egy közérzet legjobb kifejezései 
voltak. Fájdalmat takartak ezek a hom
lokzatok, de sok boldogságot is, zavarta
lant és szomorút egyaránt, megtévesztést 
és tehetetlenséget, titokzatosságot és jó
zanságot, higgadtságot és komoly élcet, 
szomorúságot és dekadenciát, de minde
nekelőtt a dekadencia tudatosságát, az 
egészséges hitet, mely nem működhet és 
nem is fog soha működni, ám emiatt még 
nem áll le a világ.

Harald Frank azt olvasta a sátrába be
hajított újságban, hogy fontos szimpózi
um kerül megrendezésre „az író és a ha
lál” témában. Vajon hogyan sikerült a 
szervezőknek, töprengett Harald Frank, 
a halált egy beszélgetésre meghívniuk?

A sátrak sokasága megváltoztatta 
Harald Franknak a villákra való rálátá
sát.

Harald Frank kilépett a sátrából. A 
kapukban mindenhol sörpult.Vagy úgy, 
gondolta Harald Frank, a rendbiztosí
tó hatóságok villái. A képviselők pedig 
beléjük telepítve, sok-sok évvel ezelőtt, 
mégpedig azért, hogy a nagykövetségi 
hatóságok környezete, és minden, ami 
ebben a környezetben zajlik, a legponto
sabban megfigyelhetővé és rögzíthető- 
vé váljék. Es amikor a forradalom után 
a képviselők megtudták a kormánysaj
tóból, hogy egyfajta liberalizációs folya
mat van készülődőben, a régi kormány 
idején keresett sok pénzből az új kor
mánytól jó áron azonnal megvásárolták 
a villákat. Hát igen, a képviselők, gon
dolta Harald Frank. Egyeseket előléptet
tek. Egyeseket más városokba helyeztek 
át. Egyesek börtönbe kerültek: a főbe
járaton beküldték, majd a hátsó bejára
ton újra kihozták őket. Egyeseket elő
zetes nyugdíjba helyeztek. Egyeseket az 
idő előtti nyugdíjazásból hívtak vissza. 
Egyeseket a bányák mélyéből szabadítot
tak ki és a napfény történéseihez küld
tek. Egyeseknek sikerült a parlamentben 
meghúzniuk magukat. Egyeseket vissza
rendeltek külföldről. Egyeseket külföldre 
küldtek. Egyeseket meghagytak az állá
sukban. Egyeseket más állásokkal bíztak 
meg. Ám mindegyikük villában lakott.

A nagykövetségi hivatalnokok évfor
dulóikon reményteljesen azon meggyőző
désüknek adtak hangot, hogy a liberali
zációs folyamat visszafordíthatatlan. Az
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ünnepségre a teljes képviselői kört meg
hívták.

Gurnamez lovag udvarában, hallott 
Harald Frank egy magyarázó hangot, 
megismerte a nemes lovagiasságot, és 
Gurnamez még azzal a tanáccsal is ellát
ta, hogy ne kérdezősködjön gyerekesen 
minden felől.

Harald Frank pillantásai ismét a vil
lák udvaraiban és kertjeiben kalandozott. 
Mindenhol vendéglő. Tele emberekkel, 
akik a nagykövetségek előtt várakoznak 
napokon, heteken át. Itt vásárolják meg az 
üdítőt vagy szendvicset, vagy meglátogat
ják az improvizált bazárokat. És akinek 
pénze van, az egy pár drága, ám gyönyö
rű női cipőt vásárol, amelyet a képvise
lők nagykereskedői potom áron szereztek 
be egy külföldi temetkezői vállalattól, és 
amely, mivel halottaknak szánták, egyál
talán nem tartós, pár nap után már szét
mállik.

Hát jó, kezdtek egyesek kiabálni, mer
re van ez a Gurnamfasz, mutatkozzék 
meg, különben kifüstöljük a nagykövet
ségről.

De mindenekelőtt, kiabálta az egyik, 
hol van ez az Eschenbach nevű főtisztvi
selő, magyarázza meg nekünk, mi...

A sátortábor lakói félbeszakították, és 
azt kiáltották: igen, igen, igen.

Hát igen, gondolta Harald Frank, a 
rendbiztosító hivatalnokok is privati- 
zálódtak. Hamarosan, gondolta Harald 
Frank, a rendbiztosító képviselők egy ré
sze a nagykövetségek előtt szállodákká 
fogja villáikat alakítani azért, hogy ele
gendő pénzt keressenek, amivel aztán 
további szállodákat nyithatnak, termé
szetesen csakis a nagykövetségek környé
kén.

Harald Frankot, aki a legszívesebben 
még gondosabban körülnézett volna, hir
telen elkapta valami pánikszerű félelem. 
Mikor rájött, hogy igencsak elbámészko
dott, a sátrához sietett, hogy megbizonyo
sodjon affelől, ellopták-e a sátrat vagy 
sem.

A sátorbejárat előtt jókora embertö
meg gyűlt egy nő köré, aki pont akkor 
szült. A sátorban egy varrodát rendeztek 
be, mely a sátrat állítása szerint egy mi
nisztertől vásárolta. A varroda cukorkát 
osztogatott. Hirtelen egy riporter rohant 
oda. Rögtön elfogták. A sátorban néhány 
párt alakult, melyek azon a véleményen 
voltak, hogy a riportert szabadon kell en
gedni, mások viszont konokul azt a néze
tet vallották, hogy agyon kell ütni, a har
madik párt azt ajánlotta, hogy ha amúgy 
is elfogták, rá kell beszélni vagy meg kell 
győzni, igaz, ennek már nincs lényeges 
szerepe, hogy adománygyűjtéseket ren
dezzen, a többi párt pedig tartózkodott, és 
azt magyarázta, hogy ő az ellenzék. Egy 
tizennyolc év körüli aggastyán gitározott, 
és azt énekelte, hogy Mexikóban, ahol a 
barátaim vannak. A sátor hátsó részében 
néhány pár szeretkezett. Holmi csöveket 
és cementeszsákokat toltak be a sátorba.

S Z E N K O V I C S  E N I K Ő  

f o r d í t á s a

B O R S O D I  L .  L Á S Z L Ó

Hullámzás.
Éjszaka
Valószínűtlenül kezdődik: akár a víz a 

megmeredt halak hulláját, himbálja a há
zakat az éjszaka. Az utakból sziklák nő
nek, testükre csigák tapadnak. Csápja nő 
minden bokornak, szarva ered a villany
póznáknak.

A hegyek felől nem fúj szél, nem moz
dít semmi a táj némaságán. Véglegesnek 
mondható, akár a kövek, amelyek arcuk
kal a föld felé fordultak.

S a madarak, a madarak!
Lebegnek az éjszaka hordalékán: röptűk 

emléke nem száll, angyalt nem idéz, pedig 
messze, messze harangok hangja hullám
zik, begyűrűzik a csapzott látványba, mert 
egyszer mégis itt járt. Az ő lábnyoma a ma
gába rothadó, végtelen éjszaka.

Kavicsok álma
„Suttogón hiába hív...”

(Pilinszky János)

Kavicsok vagyunk, kavicsokká göm- 
bölyültünk. Lélegzetvétel nélkül tűrjük, 
hogy mindenünket víz áztassa következ
mények nélkül. Sima felületünkkel meg
megérintjük egymást, ide-oda mozgat az 
áradás, a sodrás. Kifogástalan szépsé
günk ez, és miközben kavicsnyelven sem
mit nem kérdezünk egymástól, befelé ér- 
desedhet, mi kifelé megnyugvás már.

Halak úsznak el a távolban. Megtör
ténhet, soha nem jönnek el, hogy hírt 
hozzanak néma országukról. Lehet, hogy 
egyszer csigák szállása leszünk, moszat, 
hordalék prédája, de erről a lehetőségről 
nem veszünk tudomást.

Most fény simul ránk az ég nélküli ma
gasból, most jó nekünk. Sötétünkbe szív
juk, és áltatjuk magunkat. A Kék Tó mé
lyéről álmodunk, a kéklő mélyről, amely 
egyszer magába fogad, ölébe zár.

Üres a ház
Te nyitod a kaput, az ajtót. Mindent 

úgy találsz, ahogy a múltkor hagytad: az 
eresz alá vagy máshová rejtett kulcsot, 
a félrecsúszott lábtörlőt, a villanyóra fö
lé rakott fecskefészket s bent a szőnyegek 
ráncait. Minden változatlan: a hűtő zúgá
sa, a telefonkagyló a készüléken, a nap
fényt kereső szobanövény valószínűtlen 
kíváncsisága.

Minden ugyanúgy mered rád: a félig 
nyitott ajtó, az elmosott edények halma a 
konyhában, a sokat megért kávéfőző a sa
rokban s a félig kiivott ásványvizes üveg 
a küszöb szélén. Itt minden némán őriz 
téged, belőled egy-két szilánknyit, ami 
valaha te voltál, és többé nem te vagy: a 
csukott szempillájú televízió, az asztali 
lámpa, amelyet -  valamiért úgy döntesz -  
nem kapcsolhatsz fel.

Régi titkaidat őrzik a roskadt sorokban 
egymás mellett álmodó könyvek. Nem be
szélnek ki semmit, hallgatagságuk a csu
kott szekrények zárkózottságával mérhe
tő s a kályháéval, a hideg kályháéval.

Megkapaszkodnál egy mozdulatban, 
határozott sugallatra, artikulált hangra 
vágysz, de tudod: a félhomályban csak a 
pók munkája egyértelmű. Hálója csend, 
amely benned is szövődik, körülötted is, 
és idegen marad a szalámi, a kenyér íze a 
szádban. A víz, egy pohár víz pedig -  hiá
ba nyúlnál utána -  nem vált meg.

Árnyak
Közepes széllökések idején határo

zottan érzékelhetők. Szélcsendben nem 
szárnyalnak, szélcsendben mohává lesz
nek, eső áztatta, napsütötte sírkövekre 
simulnak. Zöldek, sárgák, szürkék.

Zöld, sárga, szürke az ő örökkévalósá
guk: hangyáknak menedék, pillangók
nak két röppenés közötti csend, görcsös 
kezeknek percnyi nyugalom. Télvíz idején 
nincs formájuk, színük, és tavaszok, nya
rak, őszök telnek el velük, nélkülük.

Nem szólnak, nem szólíthatok. A le
írásnak ellenállnak.

Emeleti
riogató
A harmadik emeletről — ha kinézel — 

először semmit se látsz. Aztán falak, fa
lak, és tudod, hogy körbeszaladnak: a ne
vük otthon, szoba, kényszerlakhely.

Amott a szürke fogsorú temető. Szépen 
fésült, és rád mosolyog: emlékeztet, hogy 
egyszer te is, de ellenállsz. Könnyű ellen
állni a harmadik emeletről, főként, hogy 
arcát hosszú hajú fák takarják, és faladon 
még ott ragyognak halvány fényei a nyár
utónak. Emlékek: néhány félig nyitott aj
tó, amelyekből rád tekintettek, nyitva 
felejtett ablakszemek, amelyek mögül ti
tokzatos módon visszaléptek, és tekinte
teddel hiába motoztál tovább.

Egyetlen vigaszod a szilvafa lehetne, 
amelyet kezed ültetett vidéken egy ház 
kertjének zugában, de te akkor is másra 
vágytál. Kezedben barnászöld golyó vib
rál, majd üvegkristály a hóból, mely nyu
godt kékségbe hív, ahonnan talán meg
érthető a kép, a látvány összerakható 
még. A közeledő szél azonban hullámai
val fenyeget, erős vizeket ígér, álmatlan 
madarak seregével riogat.

Fehér mező
A tekintet hiába keresgél, hiába tapo

gat sort sor alá a kéz. A fehér mező moz
dulatlanságából nem olvasható ki sem
mi, és nem írhatók vissza a gyökerek, a 
mohák, a fák. Az igékből kihátráltak az 
elmozdulások, névszókból névmások
ba landolt a lélek, és végképp nem tudni, 
lesznek-e jelek, amelyek újabb rejtőzkö
dőket sejtetnek.
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SZŐCS ISTVÁN

A m a ra d a n d ó sá g  v éd e lm ezéséb en
Változások után az önhitt újak sokszor 

eltakarítanak olyan tárgyi alkotásokat 
is, amelyek a történelem arcvonásait egé
szítették ki, s amelyeknek meg lett volna 
a helyük az ő Új Vitájukban is. A kegye
lethiány még a gyakorlati meggondoláso
kat is elveti. Pedig „kegyelet nélkül nincs 
történelem, gyakorlatiasság nélkül nincs 
gyarapodás”. Egyszer egy ütközetben a 
kelták elragadták Caesar kardját, majd 
kifüggesztették egyik templomuk oltá
ra fölé. Késó'bb, amikor a rómaiak elfog
lalták azt a templomot, Caesart biztatták 
a hívei, hogy vegye onnét vissza a kard
ját. Ahhoz nem szabad nyúlni, mondta 
Caesar, mert az szent!

A vásárhelyi Kollégium főhomlokza- 
ta elé, a második világháború alatt a vi
rágágyások helyére egy vízmedencét 
ástak, légoltalmi céllal, tartalékul a tűz
oltóknak; a számtantanár el is nevezte 
Bolyai-tónak. Nem sokkal a háború után 
betömték; mint ahogy a kolozsvári fő
tér sarkaiban létesített /éjo'-medencéket 
is betömték, azzal a gyarló okoskodás
sal, hogy a részeg emberek fürödni fog
nak bennük, és belefulladnak. A Sétatéri 
tó mindkét végén volt egy-egy vendéglő, 
és senki sem tud róla, hogy száz év so
rán részeg emberek rajjal fulladtak vol
na beléje... És mint emlékmű: egy tó a 
legegyetemesebb eszmeiségű emlékmű; 
mindenkihez szól, senkit sem bánt.

A Kollégium új, keleti főhomlokzata 
visszafogottan szecessziós jellegével az 
erő, mértéktartás, világosság és raciona
lizmus megtestesülése, bár fűződtek hoz
zá is a metafizika, illetve a parapszicho
lógia körébe utaló események; például az 
igazgatói iroda egyik arcképébe a szív tá
jékán belefúródó hatalmas gránátszilánk 
története, amiről máshol már írtam; a 
régi épület, az északi szárny, laktanyára 
vagy államfogházra emlékeztető három- 
emeletnyi ablaksorával mindenben az el
lentéte volt, noha szervesen kapcsolódott 
hozzá.

A kapcsolódási pontban a Sárosi ut
ca felőli bejáratnál gyakran ott álldogált 
még a második háború előtti években is 
Köpeczi bácsi, a kapus vagy fő iskolaszol
ga; alacsony, görnyedt, törékeny termetű, 
szemüvege mindig fenn a homlokán, vagy 
lenn az orrán, sosem a szemén, tekinte
te közelről ködös, semmilyen sem volt, de 
messziről szürkés-fehéren, kísértetiesen 
izzott, amikor lefele bámult a Sárosi ut
ca mélye felé; mozdulatai mindig hirtelen 
félbeszakítottaknak tűntek... A főhom
lokzat és a déli szárny felé világos, rangos 
utcák nyíltak, bennük egy-egy stílusos, 
híres épület (Teleki Téka, Táblabíróság, 
Osváth-patika, ítélőmester háza, Bolyai 
ház), de az Internátus alatt a Sárosi ut
ca örökké fénytelen volt; jobboldalt egy 
üres, lejtős telken néhány sötét geszte
nyefa, baloldalt Krónék földszintes háza 
mellett (könyvkötő, kis nyomda) rozsdás 
bádog ajtóval zárt szűk sikátor le a főtér 
felé; csak néhány méterrel alacsonyab
ban, de az emberi létminőség legmélyén a

világ legkietlenebb kocsmája, mintha ló- 
húggyal dagasztott sárral lenne beken
ve még a levegője is; lépcsején Bumburi 
Rózsi krepp-papírral pirosra festett arc
cal, szájjal (amíg egy januári éjen a he
tek óta üres istállóban meg nem fagyott), 
majd az utcaszűkület után a hirtelen ki
nyílt, azóta megszüntetett Kispiac.

A második emeleti díszterem, a főhom
lokzaton -  fekete faburkolatos, címeres, 
orgonás - , benne két különleges olajfest
mény. Az egyik „Az uralkodó” változó ar
cú, de örökösen azonos portréja; arany
szín dolmány, rendjel-szalagok, a köldök 
táján összefogott fehérkesztyűs kéz. Az 
arcot először a régi rajztanár még Ferencz 
Józsefének festette meg, aztán kicserél
te IV. Károlyra; majd jöttek I. Ferdinánd 
és II. Károly román királyok; utánuk 
Horthy Miklós, legvégül Sztálin. Vele vé
get ért a fehér kesztyűs történelem; Dej 
elvtárshoz sem az, sem a rendjelek nem 
találtak.

A másik, nagyon sötét tónusú olajport
réról még több titokzatos erő és méltóság 
áradt, mintha az igazi mögött működő, 
rejtett angol háttér-miniszterelnök lenne; 
egy szabadkőműves nagyfőnök. Bernády 
Györgyöt ábrázolta, Vásárhely híres pol
gármesterét, aki mindent el tudott intéz
ni; a város kultúrhérosza volt ő; kivájta a 
várost a sárból, csodálatos palotáit épí
tette fel a közműveltségnek, minden ut
cát kiaszfaltoztatott, és el tudta intézni 
az újabb és újabb hatalmas államkölcsö- 
nöket, a korszak legjobb építészei és fes
tői lettek a munkatársai, s noha a város 
polgárainak is hatalmas terheket rakott 
a vállára építkezéseivel, el tudta intéz
ni, hogy újra megválasszák! S ami a leg
fantasztikusabb: hogy a hatalmas épít
kezések ne csússzanak! A Városháza 
kulcsátadása az alapkő letétele után hat 
hónappal megtörtént, gépek, daruk nél
kül; csak kőmívesek, vedrekkel és hosszú 
kötelekkel, és malteroslányok saroglyák- 
kal húzták fel a hatalmas, tornyos épü
letet.

Amikor azonban meghalt, már nem 
a Város halottja volt -  már mindenütt 
megint késeket fentek a gyerekes és ször
nyű világban —, hanem a Kollégiumé, és a 
díszteremben ravatalozták fel.

A délutáni gyászszertartásra vár
va, reggel a koporsót a díszterem hatal
mas tölgyfa asztalán ravatalozták fel, a 
próteuszi, fehérkesztyűs uralkodó alatt. 
Köpeczi bácsiról tudni kell, hogy a fény
korban, a hőskorban Bernády György fa- 
mulusa, főkortese, hivatalsegéde, bizal
mas küldönce és felderítő szolgálatának 
főmunkatársa volt. Amikor kikerültek a 
Városházáról, a Kollégium főpedellusi ál
lását mintegy kegydíjként, végkielégítés 
gyanánt kapta.

Óvatos, apró léptekkel becsoszogott az 
üresnek vélt díszterembe; az oldalkarza
ton lapuló, oda detektívregény-olvasás 
szándékával felhúzódott ifjú embert nem 
vehette észre, azt, aki később elmesélte 
az esetet.

Körbejárta a koporsót, szemüvegét hol 
feltolta a homlokára, hol leeresztette az 
orrára; majd nagyot sóhajtva, meglepő 
hangerővel felkiáltott: „Na, ezt intézd el, 
Gyuri!”... Utána, mintha először látná, 
hosszasan meredt a szószék és az uralko
dó fölött a feliratra: „Úgy szerette Isten 
a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, 
hogyha valaki hiszen Őbenne, el ne vesz- 
szen, hanem örök élete legyen”... Nézte, 
nézte. Aztán kiment.

Az északi szárny, azaz a bentlakás (az 
Internátus) zord folyosóin nem voltak ke
gyes feliratok; az ajtók fölött német és 
németalföldi egyetemi városok nevei; 
Tübinga, Marburg, ilyesmik. Ha a Sárosi 
utcán lefele tartott az ember, mindig az 
volt az érzése, hogy a hosszú, sötét ablak
sorokból hidegen nézik, de valójában nem 
törődnek vele.

Jóval a háború és az államosítások 
után egy késő este éppen Krónék bejá
rata előtt tartottam lefele, amikor elém- 
be állt egy volt osztálytársam, H. Ákos. 
Tulajdonképpen már a negyedik gimnázi
umban kimaradt; nagyon szegények vol
tak, dadogott, bandzsított, enyhe, de ész
revehető viselkedési zavarai voltak néha; 
kerek holdvilág-képén amerikai filmko
mikusokat idéző mosoly; a tornatanárok 
előszeretettel pofozták. Most jobban da
dogott, mint máskor, teljesen sárgának 
tűnt, s azt kérdezte: „Hallom, lélektant 
tanulsz; akkor tudod, hogy a lelkek hol... 
hol szoktak... azt tanuljátok, hogy a lel
kek...? a...”

Azonnal rájöttem, a lélektant valami 
spiritiszta teológiának képzeli. Gyorsan 
elköszöntem tőle. Másnap, az állomás 
felé tartva, egy közös ismerőssel talál
koztam; mondom neki, hogy Ákos mi
lyen rosszul néz ki. Nem csoda, felelte, 
már legalább két hete felakasztotta ma
gát. Kapott valami kezelés során morfi
umot, aztán rászokott; mostanában erős 
az ellenőrzés a gyógyszertárakban, jött 
egy brigád Bukarestből; egyáltalán nem 
jutott hozzá, ezért. (Sok év múlva láttam 
egy Bunuel-fimet, a szereplője egy sötét 
mellékutcában találkozik egy régi isme
rősével, s beszélgetés közben jön rá, hogy 
hiszen ez az alak már több éve meghalt. 
A filmen is azt a sárgás-fekete homályt 
alkalmazták, mint amilyenben én talál
tam Ákost.)

Legalább húsz évig nem jártam  többet 
arra éjszaka. Egyszer mégis, a Válluskút 
felől jövet, betértem az Oroszlánba egy 
féldecire. Már amikor kijöttem a kapun, 
éreztem valami feszültséget. A Kollégium 
kapuja előtt hallom, hogy egy csoport 
nagy trappolással szalad utánam. Egy 
alak kiválik közülük, az üres telken a 
gesztenyefák alatt elém kerül, s jön szem
be. Egyszercsak elkezd integetni és kia
bálni: „Nem az! Nem az!” Aztán elhalad 
mellettem, úgy integetve, mint egy gép
kocsi ablakmosója, s már rám se néz. Áz 
üldözők mintha a levegőben oszlottak 
volna el. Én továbbra is egyenletes lép
tekkel, hátra se nézve haladtam tovább.

Mégsem merek többé arra járni. Hátha 
egyszer mégiscsak azt fogják hinni, hogy 
én vagyok az...
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BENŐ ATTILA 

(M oria földje)
Sziklák visszhangoztak 
Adonáj szavától:
Ábrahám! Ábrahám!
Mondd, miféle hangra 
lettél kész elvenni 
az ígéret gyermek éltét; 
őt, akit én adtam néked, 
és akiben -  megfogadtam! -  
az utódaid megáldom?!
És felelte Ábrahám remegve:
De hát nem te mondtad, 
menjek el Izsákkal 
Moriának a földjére, 
és adjam őt áldozatnak?
El Saddai szólt újra:
Esztendőkig kérted 
ama gyermek jöttét, 
és én megígértem.
Szólj, miféle lélekgyötrőjátszma, 
mit te tulajdonítasz énnékem? 
Avagy kapkodó szeszélynek 
ismertél meg eddig engem?
Nem ragaszkodom-e ahhoz 
miről esküdtem, megteszem? 
Vagy ellentmondók magamnak?

F R A N Z  H O H L E R  (Svájc) 

Két karácsonyi karcolat

Ami nincs benne 
a Bibliában,
az a három nyugati herceg története. 

Ugyanabból a jóslatból indultak ki, mint 
a napkeleti Három Királyok, ha valami
vel hamarabb is, mivel az utazásuk hosz- 
szabb volt.

Tehát már egy esztendővel azelőtt, 
hogy a megjósolt betlehemi csillagnak 
meg kellett jelennie, útra keltek, lóhá
ton; a fegyverhordozóik is lovon követték 
őket, s még egy-egy vezeték ló is, a hosz- 
szú útra szükséges holmikkal és a szent 
Kisdednek szánt ajándékokkal.

Sokféle fáradozás és nélkülözés után -  
lakatlan, kiszáradt völgyeken kellett átlo
vagolniuk, hol egy forrásra sem akadtak, 
majd gázlókon és tengerszorosokon átkel
niük, rozoga tutajokkal; útonállókkal, ide
gen nyelvekkel és a vendégfogadók ágya
inak poloskáival kellett megvívniuk -, 
megérkeztek Jeruzsálembe, és még majd
nem egy hónapjuk volt a nagy eseményig. 
Pénz dolgában gyengén álltak, s a foga
dósnak szűkmarkúan fizettek; ezért ami
kor a betlehemi út felől érdeklődtek, az 
csalárdul a keleti városkapuhoz irányítot
ta őket, és azt állította, hogy legalább há
rom hétbe telik odáig az út.

A három herceg rémülten azonnal újból 
útra kelt; egyik sivatagi oázistól a mási
kig haladtak, s egyszer összetalálkoztak 
három királlyal, akik az ellenkező irány
ból jöttek, egy kellemes estét töltöttek el

Áldozni csak azt áldozhatsz, 
ami tiéd, és elválaszt tőlem.

Izsák az enyém, ő köt hozzám, 
száraz napjaidban ő bizonyság.

Félelmed előttem rezzen.
Véred hangját hozza a szél.
Kell-e még próbára tennem, 
azt, kit belülről is látok?
Tudom, olykor kész vagy tenni 
bármit mondanék tenéked.
Ám Izsák jel, szavam bizonysága. 
Kérhetem, hogy föláldozd az arcom?

Ábrahám szótlan figyelt magában, 
és mikor fölnézett, mint ködoszlás, 
felszívódott a föld látomása, 
és Izsák köteleit megoldva, 
hazaindult a visszhangok útján.

(füst)
Miután az utolsó, tünedező láng is 
valamerre elsuhant a szélben, 
a füst,
a tűz visszhangja, 
régi késztetése szerint 
a magasba kúszott, 
majd
-  mintha áttetsző mennyezetbe, 
vagy lefele fordított tenyérbe ütközne -

velük. Azok is útban voltak egy újszülött 
kisdedhez, akik, úgy látszik, csak úgy 
nyüzsögtek ezen a vidéken. Ajánlották a 
nyugati hercegeknek, hogy ha az útjuk 
a palotáik mellett vezetne el, pihenjenek 
meg azokban.

Pár nappal később az alkonyi szürkü
letben a hercegek egy nagy csillagot pil
lantottak meg; egy palota fölött ragyo
gott. Nagyon izgatottak lettek, úgy vélték, 
megérkeztek úticéljukhoz. Ezért aztán 
kissé meglepődtek, amikor a kastélyban 
nem egy jászolban nyugvó újszülött kis
dedet találtak a jövendölésnek megfelelő
en, hanem három fényűzően kiöltözött fi
atalasszonyt.

A napkeleti Három Királyoknak a fele
ségei voltak, itt gyűltek össze, hogy egy
mást vigasztalják társaságukkal, amíg 
a férjeik odalesznek azon az érthetetlen 
utazáson, amire annyi ajándék ékszert 
vittek magukkal egy újszülött kisded szá
mára; olyan ékszereket, amelyek nekik 
is jól állottak volna. És hogy ünnepi han
gulatuknak kifejezést adjanak, az udvar
mesterrel egy fényes csillagot szereltettek 
a palota ormára, és rendkívül megör
vendtek, amikor a három érdekes nyuga
ti herceg betért hozzájuk, látogatóba. A 
vendégeknek sem volt ellenére a gőzölgő 
fürdőkád és utána a balzsamok, kenetek, 
meg az, hogy a vendéglátó hölgyek gazda
gon terített asztalhoz ültették őket. Végül 
is néhány szenvedélyes éjszakát töltöt
tek a három álomszép királynővel, akik 
a szerelem művészetének keleti titkaira 
tanítgatták őket; és amikor a három her
ceg útra kelt hazafelé, mielőtt a visszaté
rő királyi férjek megérkeznének, nagyon 
elégedettek voltak utazásuk eredménye
ivel. Ha Jeruzsálemben a kapzsi vendég

mélyen meghajolva, 
lefele
vette útját.
Tengerszint alá 
lét-szint alá

süllyedt,
és eloszlott
az elemek léghuzatában, 
a tágas otthontalanságban.

(az ism étlő d ő  íz)
Sós,
mint egy korty tenger 
a melledben.

Mint
vér tűnő íze 
a nyelveden.
Sós,
mint olvadó, latyakos hó 
a járda szélén.
Mint
szürke-fehér útvesztők, 
a sóbánya mélyén.

lős nem vezette volna félre őket, a három 
napkeleti királlyal együtt lehettek volna 
jelen Betlehemben, a Biblia is megemlíte
né őket, és ma a betlehemes játéknak ép
pen olyan szereplői lennének, mint Mária 
és József, a pásztorok, a tehenek és a sza
már.

Autóstop
Egyszer az ördög Bellinzona alatt stop

polt, de egy autós sem akart fölvenni 
olyan alakot, akinek szarvai vannak, s a 
kezében háromágú vasvilla.

Végül, már úgy estefelé, egy ameri
kai gépkocsi megállóit, és a vezetője, egy 
hosszú hajú és szelíd tekintetű fiatalem
ber intett az ördögnek, hogy szálljon be. 
Az ördög beült a vezető mellé és Rómát 
adta meg úticéljául.

Oda utazik ő is, mondta a szelíd hosszú 
hajú, és rámosolygott utasára.

Az utas folyton nézegette a vezetőt, s 
egyszer csak megkérdezte: „Nem ismer
jük mi egymást valahonnan?”

„Azt hiszem, utoljára a Pusztában lát
tuk egymást”, mondta a fiatalember, és 
barátságosan intett átlyukasztott kezé
vel.

„És mit akarsz Rómában?” kérdezte az 
ördög.

„Ráijesztek a pápára”, felelte a vezető, 
„mert már jó ideje nem hisz bennem”.

„Veled mehetek?”, kérdezte az ördög.
„Miért ne”, mondta a vezető, „együtt 

hatásosabbak leszünk”.
Elnevették magukat, és Jézus rálépett 

a gázpedálra.

(SÓS PÉTER fordításai)
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BODA EDIT

K ét zso ltá r  és egy varázsének a z  anyanyelvről
1. Z so ltá r
Nem jö tt hegyről, 
dombról,
sem a csillagokból, 
sem a lenyugvó nap 
aranykosarából, 
sem a holdanyónak 
csillámszőtteséből, 
fűzfavessző fényes, 
ezüst leveléből, 
csak jö tt szülőanyám  
pusztai leikéből, 
csak jö tt szülőapám  
mesélt meséiből, 
igéből testté lett 
ismeretlen szélből, 
szarvasok között nőtt 
Krisztus tenyeréből.

Szerteolvasztottam  
szóostyám a számban, 
véremig elhatolt, 
kisarjadt a szárnyam.
Fű-fa mellémzöldült, 
a m adár hozzám ült, 
s megértettem nyelvét 
a kérges utaknak.

Ebben a világban 
asztalt terít nékem, 
énekelt szavak közt 
elfeledem vétkem, 
gránátalma törzsből 
építi elszántan 
nevető keresztem.

szarvasok között nőtt 
Krisztus tenyeréből.

LÁSSZLÓFFY ALADÁR

Gáztámadás
Az első v ilágháború csodafegyve

re a m aga arányaiban  felért a hirosi- 
m ákkal s a Londonig kilőtt ném et k í
sérleti raké tákka l. De azért mindössze 
csakis egy gáztám adás volt. Ypern vá
rosát é rte  az a k itün tetés, hogy m int 
Párizsról a parizert s egy kicsi olasz 
városról a fajáncot -  róla nevezzék el 
az „ iperitet”. Ezen kívül voltak más 
harcigáz-derivációk, m ert az ügy tu la j
donképpen az ókor h a tá rá n  a görögtűz- 
zel indul. Ám a rém es-nagy-találm ány 
a gázháború volt.

És hol volt ez még a fürdőruha-szim 
bólumm á em elkedett Bikini vagy a 
hidrogénbom ba apokaliptikus csúcsai 
előtt.

M ert jö ttek  a néger törzsek, a b a r
nák , kékek, zöldek, és jö tt velük a k i
m agyarázkodás Reykjavíkban, M ál
tá n  és egyéb olyan fontos helyen, mely 
csak  egy k a rn y ú jtásn y ira  volt attól, 
hogy V esztfáliává vagy W aterloová 
váljék.

M ustárgáz és egyéb beszívható h a 
lálnem ek. Azt hozták m agukkal, hogy 
a két v ilágháború közti, a lakosságra 
is k ite rjesz te tt harci felszerelés a gáz
m aszk lett. Egyre határozo ttabban  kö
telező. M intha valóban a döntő, végső 
összecsapás egy jól berendezett vagy 
alaposan feldúlt szőlőhegyen a k a rn a  
bekövetkezni és a győztes nem a ke- 
vervények, kavarm ányok, hanem  az 
elhárító  eszközök bevetésétől rem élne 
diadalt. Közben a viaszosvászonnal be
vont kétfedelűből hatm otoros bombá
zóvá fejlesztették az egym ást megcélzó 
ellenfelek a légiharc alaperődjeit. És 
m inim um  T igrisnek m erték  elkeresz
te ln i a ném etek a m aguk tankcsodáját. 
Miközben az orosz tankok  még jóval a 
lefutott m ásodik világháború u tán  is 
földre gyűrtek , sárba tapostak  orszá
gokat.

Ám a dolgok értéke m ár az első vi
lágháború elején k iszám ítta to tt. A h a 
diszállítók jobban tu d ták  a közvéle
ménynél, hogy m ennyi a papírm asé 
bakancstalp  és K ruppnál jobban tud ta  
a szenzációhajhászó sajtó, hogy hány 
kilósak, m ázsások, tonnások a tü zé r
ségi lövegek... Az igazi, a vándorló é r

ték  az volt, am it senki sem tudott meg, 
csak a házhoz jö tt veszteséglistákból, 
személyre, á rvára , özvegyre célzott le
vélből, hogy mennyibe is kerü l egy fő- 
belövés. Nagyjából ugyanannyiba, ha 
véletlenül gellert kapott a golyó, m in t
ha  II. Miklós cár családjára egyen
ként k im érték. Egy ta lá la t az egy ta 
lálat! Az első világháborús Verdun 
körzetében ugyanannyi volt, m int a 
Téli Palota ostrom ánál, és ugyanannyi 
m arad t később kivégzett M ata H arik  
és falhoz á llíto tt katonaszökevények 
esetében is. Nem lett sem olcsóbb, sem 
drágább egy családapáé, egyetlen fi
úé, szökni próbáló hadifogolyé, avagy 
azoké, akikkel csak sum m ásan  le kel
lett számolni, m ert tú l sok golyó m a
rad t meg a békekötések u tán , m ert 
tú l sok politikai gyuladékanyag gyűlt 
fel a berlin ifalak  m entén, vagy tú l sok 
esélye nem m arad t a világ gyarm atbi
rodalm ainak, melyek igazi a tlasza a 
m árkás bélyegek katalógusa volt. Egy 
lövés az életre, egy foghíj az emberiség 
fésűjében...

(Lászlóffy Aladár hátrahagyott írásaiból)
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Nevető keresztem? 
Vagy talán a bölcsőm? 
Égbeli tutajom 
szárnyait a felhőn?

Almaim varkocsát 
a kezében tartja, 
lebukom, föleiből 
örökké a karja, 
tiszta vizű égben 
fürdeti a testem, 
hintájában ülök, 
angyalait lesem.

Anyáimnak nyelve, 
apáimnak nyelve, 
szakadtas ruhájú 
idők fejedelme, 
az évek hálóján 
áthulló fénycsóva, 
mindent beborító 
kétágú diófa!

Nem jöttél a hegyről, 
sem a csillagokból, 
sem a lenyugvó nap 
aranykosarából, 
sem a holdanyónak 
csillámszőtteséből, 
fűzfavessző fényes, 
ezüst leveléből, 
csak jöttél anyámnak 
pusztai leikéből, 
csak jöttél apámnak 
mesélt meséiből, 
igéből testté lett 
ismeretlen szélből,

2. Z so ltá r
Honnan? A sötétből és a szélörvényből, 
onnan szólok mindig, hol hátul az elöl, 
hol szurok az arany és mocsok

a gyémánt,
ahol csak gőgicsél a kultúra-járvány. 
Mért lépnek fejemre? Kígyó volnék?

Sárkány?
Okádék bűzébe belefekvő ártány? 
Kilökve belsőmet előtted vakogok, 
nyelvem bimbóira ráülnek a fagyok.
Itt sistereg lelkem por és hamu között, 
akár csóvájáról lebillent üstökös.

Varázsének
Száz sárkány 
vizet hány, 
nem kell a 
kőbálvány!

Gyöngy és rög 
elgyökönt*, 
szívemen 
könnygöröngy!

Híd karján  
hattyúlány, 
mozdul a 
sóbálvány!

Gyermek lesz a sárkány, 
ember a sóbálvány, 
ember a gyöngy, a rög, 
dalol a sírgöröngy!

gyökönt', 'szundikál', szilágysági nyelvjárási szó
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JANCSÓ MIKLÓS

A színészbosszúja
A történetben szereplő személyek, jóma

gam leszámítva, nem valósak, a fantázia 
szüleményei

— Mit ér az ember, ha magyar? — töp
rengésemre sok évtizede többé-kevésbé 
ugyanazt a választ kapom, tapasztalom — 
határon innen, de túl is.

-  Mit ér a színész, ha színész? -  ezt a 
kérdést ugyan gyakrabban tétette fel ve
lem hivatásom, de a véglegesnek tűnő, 
megfellebbezhetetlen verdiktumot (ha 
ugyan létezhet ilyen) mindmáig nem kap
tam meg. Valószínűleg azért, mert fel
vagy leértékelésünk -  körülményektó'l, 
helyzetektől, szerepektől és szereplőktől 
függően -  állandó jelleggel változik. Mint 
azt a most következő igaz, ugyanakkor 
tanulságos történet is bizonyítja.

Egy alkalommal — könyvbemutató kap
csán — vidékre voltunk hivatalosak mi, a 
szerző, szerkesztő, illusztátor, a könyv
ben feldolgozott téma három szakértője, 
és végül én, a színész, aki a kötetanyag
hoz kapcsolódó költeményekből kellett fel
olvassak.

Megérkeztünk a helyszínre. A kultúr
otthon igazgatója és egy politikus (a saj
tóból tudtam róla néhány semmitmondó 
dolgot) várt minket. A politikus tisztában 
volt azzal az értékrenddel, amit a társa
dalom (a miénk is) elvár, elfogad, tisztelet
ben tart és tarta t polgáraival. És amely 
értékrendbe beilleszkedve kell neki is ki
fejtenie tevékenységét és amely értékren
det -  természetes módon -  emberi- szak
mai kapcsolataiban is szigorúan be kell 
tartania.

A szerző bemutatta saját magát, csa
patát. A vidéki politikusunk (hadd ne
vezzem annak, végülis az volt, minden
hez hozzá tudott szólni) biccentettt felénk, 
majd miután megtudta, kinek mi a foglal
kozása, milyen szerepe van a várható kul- 
túreseményben, kezet nyújtott nekünk. 
Először a szerzőnek szorongatta a markát 
(nyilvánvaló: ő a főszereplő), ezután az il
lusztrátor következett (sok képeskönyvet 
forgathatott gyermekkorában -  villant 
át rajtam —, ha így meghatódik a kép- 
csinálótól), következett a szerkesztő (lát
szott, már ezzel a foglalkozással nem tud 
mit kezdeni a könyvcsinálás útvesztőjé
ben), azután a témaszakértőket üdvözöl
te, férfias kézrázással, és végül következ
tem én, a színész (a mi mesterségünkről 
is meg lehet a véleménye, gondoltam, ha 
engem mint szakmaképviseletet legutol
jára hagyott).

Bevallom, bosszantott ez a semmibe
vevés. És az is, amilyen leereszkedően 
csúsztatta tenyerét a markomba, miköz
ben tekintetével azt figyelte, hányán jön
nek a rendezvényre, ki látja, ki ismeri fel 
őt, ki tekint rá áhítattal stb. Haragudtam 
magamra, amiért ettől a lekezeléstől fel
bosszankodtam, elvégre nem kellett volna 
törődnöm effélével. Elmúlik, csillapítot
tam háborgó önérzetemet, okosabbnak és 
bölcsebbnek kell lennem, hiszen elmúlik

ez a leértékelés, semmibevevés is, akár
csak a többi, amiben részem volt, akár a 
ritkán jelentkező túlértékelés, ha ünne
pelnek, netán aláírást kérnek tőlem kis
iskolások. Szóval: nyugalom.

Elfoglaltuk helyünket a pódiumon. 
Középen a szerző, egyik oldalt a téma
szakértők, másik oldalon az illusztrátor, 
szerkesztő. És végül a szélen jómagam. 
Fészkelődtünk egy keveset, elhelyeztük 
fenekünket a székek recsegő gübbenői- 
ben, a szerző torkát köszörülte, a néző
sereg is készült a várható, nyilván nem 
túl izgalmas eseményre. Minden teatra
litástól mentesen megkezdtük a műsort. 
Beszélt a szerző, beszélt a szerkesztő, be
szélt az illusztrátor, beszéltek a témaszak
értők, szóval mondták, mondták, mond
ták. A közönség -  lehettek vagy százan 
-  alig-alig tapsolta meg a felszólalókat. 
Igaz, nem is tudták, illik-e beletenyerelni 
a tudós téma népszerűsítésébe, netán jobb 
okos képpel hallgatni, hümmögni. Tény: 
alig néhány tenyér ütődött össze, amikor 
az utolsó hozzászóló is befejezte meglehe
tősen kimerítő előadását.

Én következtem. Felálltam, a tőlem 
telhető ruganyossággal. A politikus rám
nézett, megtisztelt egy leereszkedő, fi
nom talleyrand-i mosollyal, én hűvösen, 
amolyan „most figyelj, haver” pillantás
sal válaszoltam. A kiadóval történt meg
egyezésünk értelmében két verset kellett 
volna felolvasnom, mintegy illusztrálandó 
a könyv tartalmát, hangulatát és a benne 
foglaltakat. Kézbe vettem a költeménye
ket, összehajtottam a lapokat, álltam és 
hallgattam, amíg az így kialakult csendet 
már nem lehetett fokozni. Majd előremen
tem a rivaldáig, és bemondtam az első 
versem címét: Aprily Lajos, Halálmadár. 
Adyval folytattam rögtönzött repertoár
improvizációmat. És következtek kedves 
verseim. Azok, amelyeket az évtizedek 
során különböző alkalmakkor elszaval
tam: Vörösmarty, Aprily, Reményik, Tóth 
Árpád. Csend volt a teremben. Éreztem, 
sikerült belopni a szívekbe a magyar köl
tészet remekeit, Áprily Erdély-siratását, 
Adyt -  Léda asszony zsoltárait, Reményik 
„én itthon maradok” hitvallását. Nem tu
dom, mennyi ideig tarto tt ötletszerűen 
összeállított műsorom. A nézők -  egy
szerű emberek -  csendben figyeltek, ül
tek némán, kabátban, kezükben tartot
ták kalapjukat, sapkájukat, olyanformán, 
ahogy ilyen fűtetlen kultúrhelyiségben 
szokták élvezni a vendégkultúrát. Végül 
egy Reményik-költeménnyel zártam vers
ciklusomat (Mohács után), majd kis meg
hajlás után visszamentem a helyemre, és 
leültem. Hatalamas csend után felzúgott 
a taps és szólt a taps és ütemesen tapsol
tak és tapsoltak az emberek. Többször is 
fölálltam és meghajoltam, miközben ma
gamban már fogalmaztam azokat a ki
magyarázó hazugságokat(az igazat csak 
nem vallhatom be), amiket szerkesztő-ba
rátomnak mondok majd hazafelé menet 
a kocsiban: miért is változtattam meg és 
léptem túl a nekem kiosztott szerepet?

Persze, az is lehet, nem hív többet 
könyvbemutatóra, ha ilyen be- vagy ki
számíthatatlan alak vagyok, hogy min
den előzetes programösszeállítás ellenére, 
lázadó színészként illetlenül leszavalom a

szerzőt, történészt és mindenkit, aki ré
szes a könyvcsinálásban.

Aztán az ováció elhalkult, befejező
dött: a szerzőre és társaira pillantottam, 
mosolyukból láttam -  bár nem értik, mi 
ütött belém, hogy elmondtam ennyi ver
set -, megbocsátottak. A közönség indult 
kifelé a teremből, mi ott álltunk a szín
padon, amikor a nézőtérről a színpad 
oldalán elhelyezett kis lépcsőn felénk 
indult a politikus. Én igyekeztem hát
térben maradni, de ő félretaszítva szer
zőt, szerkesztőt, illusztrátort és egye
beket, két kezét nyújtva már messziről, 
ragyogó képpel mondta: Gratulálok! 
Csodálatos volt! Gratulálok! Jöjjön még 
hozzánk -  tette hozzá. Nagy izgalomba 
jött, talán ezért is elfelejtett (állapítot
tam meg büszkén) csapatunkból másnak 
is gratulálni. Jövök máskor is -  válaszol
tam olyan sztárgesztussal és hanglejtés
sel, hogy egy kampányoló miniszterjelölt 
is megirigyelte volna szerénytelensége
met. Majd bizalmasan félrevont és be
szélgetni kezdett velem, mint régi jó ba
ráttal.

Öleléssel búcsúztunk egymástól. (Hja, 
én sem megyek egy kis ripacskodásért a 
szomszédba!) Maghívóinknak integetve 
beültünk a kiskocsiba és hazaindultunk. 
A könyvbemutató alkalmára összeverő
dött csoportocska tagjai tapintatosak 
voltak, senki nem tett fel nekem kényel
metlen kérdéseket. Én pedig magamban 
megállapítottam sok év lelkesedést visz- 
szafogó-csillapító érzésével: mégiscsak ér 
valamit a színész, ha magyar, bár addig, 
amíg verset mond.

Utána pedig?
Az utazás egyhangú volt, hallgattunk, 

hiszen jövet kibeszéltük magunkból azt, 
ami összehozott minket erre az alka
lomra. Bóbiskoltam, és arra gondoltam, 
ha otthon kislányom megkérdezi kama- 
szos-kaján szemtelenséggel: milyen vol
tál, édesapa?, azt válaszolom neki, hogy: 
győztem. Ma megint győztem, kislányom. 
(Persze, nem teszem hozzá -  nekem is van 
magamhoz való eszem: dehogyis én győz
tem, gyermekem, ugyan, a Költészet, a 
Vers győzött megint, mindig, amolyan 
pillanatnyi győzelemmel, felvillanással.) 
Mire ő látszólag komolyan visszakérdez: 
Nem tréfálsz? Nem, nem -  fogom bizony
gatni -  elvégre a helyi politikus fellépé
sünk után csupán nekem nyújtott kezet, 
sőt, elbeszélgetett velem, meg is ölelt, kép
zeld, nahát.

De ha ezt magyarázni kezdem, a gye
reknek, kinevet. És ha még figyel rám, si
etve hozzáteszem: nyugalom, kislányom, 
tudom jól, holnapig ez is elmúlik, ez a győ
zelem is, mint annyi más színészdicső
ség életemből, életünkből, holnap újra 
átnéz felettem politikus úr, a reális ha
talom képviselője, és én mint költői ideák 
Don Quijotéja megint hátul szerencsét- 
lenkedem a demokrácia értékrendjében, 
persze, mondhatnám sok év tapasztala
tából, hogy végül is mindegy, olyan mind
egy, hogy már az sem fáj, hogy semmi 
sem fáj.

Az út, mint már mondottam, unal
mas volt, a kocsiban kultúrcsend langyos 
unalma terjengett. Minek következtében 
belealudtam dicsőségembe.
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HELIKON

BORSOS J. GYÖNGYI

Város az Eber Utazóhoz
Van egy Város. Nem sokan tudnak ró

la. Be kell vallanom, mostanáig én sem 
hallottam hírét, pedig különös esemé
nyeit könyv is megörökítette, só't, rend
szeresen tudósított felőlük rádióműsor 
a huszonöt, harmincegy, negyvenegy, 
negyvenkilenc és nyolcvan méteres rö
vidhullámon. Igaz, mindez néhány év
tizeddel ezelőtt történt. Akkoriban még 
nem hallgattam rádiót (a Macskarádió 
exkluzív hullámhossza amúgy is csak 
kiváltságos kevesek számára volt fog
ható); ami pedig az egykori Forrás-kö
tetet illeti, nem volt szerencsém össze
akadni vele, és késó'bb se szólt senki, 
hogy van. Feltételezem, jártak még 
hasonlóan mások is, ezért, úgy gon
doltam, szólok: újra megjelent Darkó 
István novelláskötete, A következő pil
lanatban, ráadásul ezúttal igazi cse
megével, a szerző Macskarádiójának 
lejegyzett és hanghordozón kiadott 
hangjátékaival is kiegészült, garan
táltan teljesebb és maradandóbb élmé
nyeket kínálva ezáltal a darkói világ
ba betévedő utazónak.

Ez mindenképpen remek hír, ám fé
lő, hogy a Város (el)ismertsége és láto
gatottsága elől ezzel még nem hárult 
el a legfőbb akadály -  azt ugyanis ma
ga az olvasó jelenti. Rajta áll, mennyi
re ismeri ki magát ezen a valóságos és 
titkos helyen, hogy egyáltalán ráta- 
lál-e az odavezető útra. A bejutáshoz 
és a tájékozódáshoz sajátos attitűdre, 
néző- és hallgatópontra van szükség: 
hozzánemnéző szemmel, hozzánemhal- 
ló füllel, valódi érdeklődés és nyitott
ság nélkül hiába is próbálnánk meg 
közelebb férkőzni lényegéhez. A város
nézés itt nem éppen felhőtlen mulat
ság; ha csak egy gondtalan vakációt 
szeretnénk, olyasfajta, álkíváncsiság
tól vezérelt, felületes bámészkodást, 
ahol valójában csak barátságos és is
merős formák ismétlődésére vágyunk, 
hogy visszaigazolódni lássuk a világ
ról kialakított képünket, akkor jobban 
tesszük, ha másik úticélt választunk. 
Értetlenül fogunk állni a lakók viselt 
dolgai előtt, elveszetten bolyongunk a 
girbegurba, rosszul megvilágított ut
cácskákon, a végén egyszerűen beava- 
tatlanok maradunk -  és még örülhe
tünk, ha „csak” ennyivel megússzuk. 
Mert a Város lehet félelmetes is, nyo
masztóan, fenyegetően kiszámíthatat
lan, csupa útvesztő, szorongás és set
tenkedő árny, ahol minden utcasarkon 
valami ismeretlen szörnyűség áll les
ben, és ahol az egyetlen biztos pontot 
a bizonytalanság jelenti. Egy ilyen li- 
dércnyomásos látogatás alaposan ki
kezdheti nemcsak az idegeinket, de az 
addig otthonosnak és kiismerhetőnek 
tartott valóság képét is; ha ez utóbbit
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nem vagyunk hajlandóak átformál
ni, akkor kénytelenek leszünk meg
szabadulni a zavarba ejtő emléktől. 
Igyekszünk mielőbb elfelejteni, hogy 
valaha is ott jártunk, vagy egész egy
szerűen átutaljuk az egészet a fikció 
világába.

Csakhogy a Város nem tűnik el at
tól, hogy nem veszünk róla tudomást 
vagy tagadjuk, ahogyan nem szűnnek 
meg működni benne a sötét erők, to
vább zajlanak a meghökkentő vagy ép
pen hátborzongató események. Hogy 
mik is esnek meg itt? Ó, néha iga
zán semmi nem történik -  bár a ma
ga nemében ez is különös, lévén, hogy 
mindig, mindenhol történik valami, 
csak nem tudunk róla. Éppen ezért 
mindig legyünk résenl Kellő körülte
kintéssel válasszunk még éttermet is; 
ugyan legtöbbjük olyan, mint bárme
lyik más hasonló jellegű intézmény: 
kényelmes kiszolgálás, előzékeny ven
dégek, minden este füst, sok-sok vész
kijárat a szennycsatornán keresztül, de 
némelyikben az óvatlanok és gyanútla
nok maguk kerülhetnek főfogásként az 
asztalra. Az elővigyázatosság sosem 
árt, mert sosem lehet tudni, ki miből 
készült, s hogy amin éppen állunk, az 
talaj, padlózat vagy miféle. Ne lepőd
jünk meg, ha valamiről kiderül: nem 
az, aminek látszik. Bizony, még az is 
előfordulhat, hogy a lift előtt várako
zó, kifogástalan modorú úriemberben 
magára az ördögre ismerünk; ő itt tel
jes jogú polgár, jelenléte természetes, 
ténykedése mindenre kiterjedő. Az ő 
munkássága és szellemisége köszön 
vissza a rádió stílszerű Gonosz műso
rából, a még gonoszabb kulturális, tu
dományos és hirdetőműsorokból, nem 
beszélve a leggonoszabb, egymást egy
re inkább felülíró és elbizonytalaní- 
tó, szövevényes üldözési történetekről, 
amelyek ide-oda vezetik orránál fog
va a kellően hiszékeny hallgatókat és 
olvasókat. Ok, szegények legtöbbször 
csak hetek múltán tudják meg -  vagy 
talán még akkor se -, hogy ádáz tré
fa, illetve újságírói kacsa tehetetlen ol
vasói voltak.

Nos, Darkónál az olvasó ezt bizto
san nem engedheti meg magának. 
Egyáltalán, egy olvasó soha ne le
gyen tehetetlen. Ne hagyja, hogy zsák
bamacskát áruljanak neki, hogy ku- 
koricázzanak vele, hogy szekálják 
vagy macerálják, hogy rosszul állít
sák a szénáját vagy megtanítsák ne
ki, mi a móres (lásd még: 61-62.oldal). 
Gyanakodjon vagy higgyen, mikor mi
re van szükség. Ne legyen elővigyázat
lan mamlasz, ne legyen könnyű préda. 
Ne tévessze meg a valóság és fikció fo
lyamatos ingerkedése. Ha csak a dar

kói történetek keletkezésének idejé
re gondolunk, ki-ki eldöntheti például, 
hogy akkoriban mennyire volt valósá
gos a sűrű nyugalom, és mennyire volt 
fiktív az üldözés, lehallgatás, átverés, 
manipuláció. Ha csak úgy általában 
gondolkodunk erről, akkor is belátjuk, 
hogy a valóság maga is csak fikció: 
nem véglegesen felderített, körülhatá
rolt, szabályokkal és törvényszerűsé
gekkel leírt. Több, mint amit róla tud
hatunk -  de ha ezt tudomásul vesszük, 
és felkészülünk arra, hogy nem tu
dunk mindenre felkészülni, máris több 
esélyünk van a megértésére. Persze, 
ehhez elkerülhetetlen a kételkedés és 
újragondolás, hogy néha felfüggesszük 
a magától értetődő dolgok érvényessé
gét, és hogy alkalomadtán képesek le
gyünk túllépni a beidegződéseinken. 
Elzárkózni ez elől vélt kényelmünk mi
att, nemcsak elbizakodottság, de akár 
végzetes is lehet: kétszeresen kiszolgál
tatottá válunk a váratlanul ránk törő 
titkos dimenzióval szemben. A megfej- 
tettnek és uralhatónak vélt világ bár
mikor előállhat -  és elő is áll -  valami 
meglepetéssel. Számoljunk hát vele és 
legyünk résen, mert ez a legokosabb és 
leghasznosabb, amit tehetünk; figyel
jünk és füleljünk éberen, hogy idejében 
észrevegyük az elegáns átmeneti ka
bát alól kilógó lólábat.

Mindezért és mindezek ellenére: a 
Város képe csodálatos. Mind szerkeze
tileg, mind architektúrailag. (Akárcsak 
nyelv és humor tekintetében.) Bárkit 
szívesen lát vendégül. Kalandra fel hát, 
éber és bátor olvasó!

(A kiemelt szövegrészek Darkó Ist
vántól származnak.)

Darkó István: A következő  p i l la 
natban; M acskarádió. Kriterion  
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2007.
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3 SZOMBAT Bulcsú, Szilvia
4 VASÁRNAP Aliz, Klementina
5 HÉTFŐ Albert, Lipót
6 KEDD Ödön
7 SZERDA Geró', Hortenzia
8 CSÜTÖRTÖK Jenó'
9 PÉNTEK Erzsébet
0 SZOMBAT Edmond, Jolán
1 VASÁRNAP Olivér

2 HÉTFŐ Cecília, Csilla
3 KEDD Kelemen
4 SZERDA Emma, Flóra
5 CSÜTÖRTÖK Kata, Katalin
5 PÉNTEK Virág
7 SZOMBAT Elemér, Leonárd
8 VASÁRNAP Stefánia
9 HÉTFŐ Taksony, Kamilla
3 KEDD András

DECEMBER
1 SZERDA Elza, Natália
2 CSÜTÖRTÖK Aranka
3 PÉNTEK Ferenc
4 SZOMBAT Boróka, Borbála
5 VASÁRNAP Vilma
6 HÉTFŐ Miklós
7 KEDD Ambrus, Ányos
8 SZERDA Mária, Márta
9 CSÜTÖRTÖK Gyöngyi, Leona

10 PÉNTEK Judit
11 SZOMBAT Lehel
12 VASÁRNAP Gabriella

13 HÉTFŐ Luca, Lucia
14 KEDD Huba, Zdenkó
15 SZERDA Albina, Detre
16 CSÜTÖRTÖK Aletta, Etelka
17 PÉNTEK Lázár
18 SZOMBAT Auguszta
19 VASARNAP Nemere, Viola
20 HÉTFŐ Domonkos, Otília
21 KEDD Tamás
22 SZERDA Anikó, Zénó
23 CSÜTÖRTÖK Viktória
24 PÉNTEK Ádám, Éva
25 SZOMBAT K arácso n y  1. n .
26 VASÁRNAP K a rá c so n y  2. n .

27 HÉTFŐ K a rá c so n y  3. n .
28 KEDD Apor, Ráhel
29 SZERDA Tamás
30 CSÜTÖRTÖK Dávid, Zoárd
31 PÉNTEK Szilveszter Szabó Lőrinc 1900 -  1957
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Kertész Imre belecsap a lecsóba, a nép jobbik fele taj
tékzik, a karaván halad. Ha ugyan halad. Ki tudja? így 
történt ez a múlt század elején Írországban is egy bizo
nyos James Joyce úrral, aki szintén belecsapott a lecsó
ba vagy inkább a whiskeybe, s úgy otthagyta a hazáját, 
mint Szent Pál az oláhokat. Ki emlékszik ma már Joyce 
„hazafiatlan” megnyilvánulásaira? Ha az ember manap
ság végigsétál Dublin belvárosában, egy idő után az a be
nyomása támad, hogy itt még a padlás is Joyce-szal van 
tele. (...)

Mindezt írom én most annak ellenére, hogy én, bizony, 
a magyar nemzethez tartozónak vallom magamat, és ma
gától értetődően magyar írónak is, s bár nem lenne egé
szen kedvem ellenére való egy kis nemzeti önostorozásra 
vetemedni, mégsem teszem ezt. Mert gyaláznak itt ben
nünket, e Szlovákiának nevezett kis hazában a többségi 
nemzethez tartozó urak és elvtársak éppen eleget ahhoz, 
hogy az önostorozást elhalásszam békésebb időkre.

Szembenézni a múlttal? Hát hogyne! De akkor annak 
minden téveszméjével és e téveszméknek az összes má
ig traumatizáló következményével együtt és egyszerre. 
A dolgot az is nehezíti, hogy a múltnak más-más szeg
mensei traumatizálják a parasztságot, a régi középosz
tály leszármazottait, a magyar zsidóságot vagy éppen
séggel a határon túli magyarokat. Hogy mi mindennel 
kellene szembenézni? Csak vázlatosan és nem a teljesség 
igényével említeném meg legújabb kori történelmünknek 
néhány traumatizáló epizódját. Ilyen például a kiegye
zést követő évtizedek kétbalkezes kormányzati politiká
ja a nemzetiségi kérdésben. De ez csak úgy érthető meg 
mélyebben, ha nem feledkezünk meg az ország felforga
tására irányuló pánszláv agitációról és a korabeli román 
irredentizmusról sem. Aztán: az elvesztett első világhá
ború, az ország idegen hadseregek általi megszállása, az 
első magyar köztársaság vörös terrorba torkolló anar
chiája. A Tanácsköztársaságnak nevezett vörös rémura
lom. A fehérterror. Trianon. A Horthy-rendszer mint tör
ténelmi szükségszerűség és anakronizmus. A numerus 
clausus, a zsidótörvények, a holocaust, a nyilas rémura
lom, a német megszállás, a budapesti zsidók Dunába lö
vése. Az újvidéki rémtettek, majd válaszul Tito partizán
jainak vérengzése a Délvidéken. A szovjet megszállás és 
a „málenkij robot”. A szlovákiai magyarok üldözése, ki
telepítése a Szudéta-vidékre és erőszakos áttelepítése 
Magyarországra, adásvétele csehországi városok piacte
rein. A Maniu-gárdák erdélyi atrocitásai. Az ávós rém
uralom és a magyar parasztság jobbágysorba taszítá
sa. Az ’56-os forradalom véres leverése és a rákövetkező 
megtorlások... A sor bizonyára bővíthető és kiegészíthe
tő.

Tovább nehezíti a tárgyilagos szembenézést, hogy ami 
a lakosság egyik csoportjának fáj, az a másik számára 
közömbös. Ami az egyiknek „felszabadulás”, az a másik
nak legföljebb „megszabadulás”. Vagyis a társadalmi szo
lidaritás megdöbbentő hiánya. Holott a fentebb felvázolt 
eseménysor egyetlen narratíva, egyetlen logikai lánc, 
melynek egyetlen láncszemét sem lehet pusztán önmagá
ban vizsgálni. Szembenézés van, de nem az egész narra- 
tívával. (...)

Grendel Lajos: Elnapolt tegnapok. wwwJitera.hu, 
2009. november 25.
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M I É R T  H A L L G A T U N K  Z E N É T ?

K a rá cso n y i c se n g ő k
Minden évben Karácsony 

közeledtével egy kis kórusmű
vet komponálok. Köszöntó'ként, 
az ünnep hangulatához mél
tóan, postán vagy kézből el
juttatom minden barátomhoz, 
jó ismerősömhöz, hozzáírva a 
szépen hangzó jókívánságot: 
BOLDOG KARÁCSONYT!

Egyetlen más ünnephez 
sem ragaszkodom ennyire, a 
többi jeles napok nem moz
gatják meg ennyire a fantá
ziámat. Egy kivétellel: az a 
Szent Iván-éj, a nyári napfor
duló rövid, álombéli éjszaká
ja. Shakespeare műveiből is 
ez áll hozzám a legközelebb. 
Emlékszem, hogy kisgyerek
ként egy könyvet fedeztem fel 
nővérem könyvei között, és ab
ban egy gyönyörű képet lát
tam. Evek múltán ismét a ke
zembe került ez a könyv, és 
akkor fedeztem fel igazán, 
hogy korábban mit is láttam: 
a Szent Iván-éji álom egyik 
csodaszép, romantikus szín
padképét. Olyan nagy hatás
sal volt rám életem során ez a 
kapcsolat ezzel az álombéli vi
lággal, hogy minden más kép
be, amely csak egy kicsit is rá
utalt a Szent Iván-éji éjszakai 
természetvarázs álomképére, 
ezt az alapélményemet érez
tem bele.

A Karácsony is éjszakához 
kötött, a leghosszabb, csillag
fényű, hótakaró finomságú 
éjhez. Talán ezért is vonzó
dom hozzá? Meglehet. De azt 
hiszem, az igazi titka kará- 
csony-várásomnak az a cso
da, ami képzeletemben ehhez 
az éjszakához kapcsolódik: a 
FÉNY SZÜLETÉSE. Minden 
erre utal ezen az éjszakán. A 
csillogó-villogó karácsonyfadí
szek, a sztaniolpapírba csoma
golt finom cukorkák csillámlá- 
sa a legkisebb mozgás keltette 
szellőre, az ablakon át bera
gyogó csillagszikrák fénytán
ca a csillagszórók szikraropo
gása közepette, és nem utolsó 
sorban a szobába behozott ter
mészet, a fenyőfa varázslatos 
illata, elképzelhető története 
arról, hogy hogyan született, 
hogyan nőtt fel ilyen nagyra, 
formásra, illatosra.

Ilyen nagyon szeretem a 
Karácsonyt, akkor hogyne ír
nék újabb és újabb muzsikákat 
a köszöntésére, magam és ta
lán mások örömére.

Szeretem böngészni a Kará
csonyhoz kapcsolódó népda
lokat, egyházi népénekeket 
és egyáltalán minden mu

zsikát, ami hozzá kapcsoló
dik. Különösen szeretem azt 
a gyűjteményt, amit Domokos 
Pál Péter állított össze, megke
resve Kájoni János Cantionale 
Catholicum c. szöveggyűjte
ménye dallamait. Az adven
ti énekekkel együtt úgy más
félszáz szöveget és dallamot 
tartalmaz a karácsonyi ün
nepkör dallamtára. Van mi
ből válogatni, de én titokban 
mindeniket szeretném sorra 
venni és zenémmel másokhoz 
is elvinni. így született meg 
a Karácsonyi muzsika c. kö
tetem. Ajánlása szerint: „Ez 
a könyv köszönet kórusműve
im legelső előadóinak, a ko
lozsvári 13-as iskola hajdani 
kisdiákjainak és tanáruknak- 
karnagyuknak, T. Barabás 
Lenkének”.

A kötet legkorábbi darabja 
1989-ből származik és a 2008- 
as Karácsonyt köszöntő mű
vel végződik, de nem zárul be! 
A gyűjtemény csak most, 2009 
Karácsonyán kezd igazán él
ni, hiszen a múlt évben majd
hogynem lekéstük vele a szent 
ünnepet, de máris új, kis kó
russal gyarapodott a sorozat, 
a Karácsonyi csengők című
vel. Egy még újabb karácsonyi 
kötet első darabja is lehetne. 
Szövege latinnyelvű, így még 
titokzatosabb a kis mű aurája: 
„Coelos rores pluunt flores / Et 
terras inebriant, / Dulce mel- 
os implet Coelos, / Angeli con- 
jubilant. Angeli conjubilant”. 
Alig hiszem, hogy ezt miná- 
lunk le kellene fordítani. Én 
megpróbáltam zenére lefordí
tani a szöveg gyönyörű zen
gését. A zene arra született, 
hogy ott folytassa, ahol a szó 
erejét veszti. Nem a szóért, ha
nem a zenéjéért hallgatjuk a 
szép muzsikát!

Hogy ír erről Kájoni? „Mert 
ha lelki hasznát az éneklés
nek megtekintjük, felette nagy 
buzgóságra, és lelki áhítatos
ságra indítja az Embert a’ szép 
Nótára formált Istenes ének
szónak hallása, azért szok
ták közpéldában mondani: Qui 
cantat, bis orat, a’ ki énekel 
két annyit cselekszik, mint-ha 
imádkoznék...”

Kájoni szellemében mond
va: ZENÉT HALLGATNI, ÁT
ÉLNI, BENNE RÉSZTVENNI 
ANNYI, MINT IMÁDKOZNI.

BOLDOG KARÁCSONYT 
MINDENKINEK!

TERÉNYI EDE
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Januári évfordulók
1 -  450 éve halt meg Joachim Du Bellay francia költő

30 éve halt meg Tamkó Sirató Károly költő
2 -  440 éve született Luis Vélez de Guevara spanyol író
3 — 135 éve halt meg Pierre Larousse francia filológus

35 éve halt meg Carlo Levi olasz író 
4 - 5 0  éve halt meg Albert Camus francia író 

170 éve született Ján Karafiát cseh író
5 -  735 éve halt meg Fudzsivara no Tameie japán költő

100 éve halt meg Petelei István író
6 — 250 éve született Ion Budai-Deleanu román költő

190 éve született Degré Alajos író
100 éve született Demeter Béla erdélyi szociológus

7 -  280 éve halt meg Árni Magnússon izlandi filológus
8 -  450 éve halt meg Jan Laski lengyel humanista
9 -  120 éve született Karel Capek cseh író

170 éve született Akaki Cereteli grúz költő
120 éve született Henriette Yvonne Stahl román írónő

10 — 100 éve született Aadu Hint észt író
11 -  40 éve halt meg Kiss Géza erdélyi jogász, műfordító
12 -  80 éve született Csák Gyula író

130 éve született Lengyel Menyhért drámaíró
13 — 50 éve halt meg Sibilla Aleramo olasz írónő
14 — 135 éve született Albert Schweitzer német polihisztor
15 — 160 éve született Mihai Eminescu román költő

30 éve halt meg Gál György Sándor író
16 -  160 éve született Endrődi Sándor költő

160 éve született Pierre Loti francia író
17 -  410 éve született Pedro Calderón de la Barca

spanyol drámaíró

18 — 50 éve halt meg Nahit Sirri Örik török író
19 — 40 éve halt meg Hamza Humo szerb költő

110 éve született M. V. Isszakovszkij orosz költő
20 -  210 éve született Costache Bálácescu román költő
21 -  130 éve halt meg Ignazio Ciampi olasz költő

285 éve született Mátéi Milu román költő
23 -  135 éve halt meg Charles Kingsley angol író

130 éve halt meg Eugéne Labiche francia drámaíró 
90 éve született Létay Lajos erdélyi költő

24 -  180 éve született Pietro Cossa olasz író 
25-110 éve született Fekete István író
26 -  85 éve született Nicolae Balotá román kritikus
27 — 150 éve halt meg Bolyai János gondolkodó

90 éve született Vladimir Ciocov romániai szerb költő 
235 éve született Friedrich Wilhelm Schelling

német filozófus
28 -  120 éve született Martha Bibescu román írónő

190 éve halt meg Pálóczi Horváth Adám költő
29 — 130 éve született Bodor Aladár költő

140 éve született Henri Bordeaux francia író 
150 éve született Anton Pavlovics Csehov orosz író

30 -  180 éve született Petre Ispirescu román író
20 éve halt meg Kovács Ágnes erdélyi folklorista 
180 éve halt meg Virág Benedek költő

31 -  70 éve halt meg Jakiv Mamontov ukrán író

H ibaigazítás: A Helikon 2009. november 10-i lapszámá
ban megjelent, Opera a határon című írás képillusztrációjá
nak, sajnálatos módon, lemaradt a szerzője. A felvételt Björn 
Karlsson készítette.

Arany és acél
VÍZSZINTES
1. Apuleius bölcseletének kezde

te. 13. Róma folyója. 14. Hím macs
ka. 15. Tűzföldi indián. 16. Idegen 
férfinév. 18. Izabella beceneve. 19. 
Menetelő! 20. Meghalt Mátyás, oda az 
...! 22. Sínszélek! 23. Clunyi apát volt.
25. Recseg, kattog. 27. Elad, árul (an
gol). 28. Eladásra szánt termék. 30. 
Ovidius gúnyneve. 31. Pengetés hang
szer. 32. Korhol, dorgál. 33. Kíván, 
óhajt. 35. Közteher. 37. 476-ig tartott. 
40. Helység polgára. 42. A Jupiter 
bolygó egyik holdja. 43. Túl a szélein! 
44. Összeadó, kivonó. 47. A vanádium 
és a foszfor vegyjele. 48. Vonatkozó 
névmás. 50. Dél-amerikai kukorica
pálinka. 51. Lón ...; kambodzsai po
litikus. 52. László becézése. 54. ...- 
Dürer; ötvösmester volt (Albrecht). 56. 
Apuleius bölcseletének befejezése.

FÜGGŐLEGES
1. Kémiai kötés típusa. 2. Egykori 

konzervatórium. 3. ... Gardner; film

színésznő. 4. A rénium vegyje
le. 5. Francia fizikus és csillagász 
(Dominique Francois). 6. Német pop
énekesnő. 7. Török eredetű férfine
vünk. 8. Pedagógus. 9. Tallinn hatá
rai! 10. Ödön beceneve. 11. Pirosító 
van az ajkán. 12. Szórványos női név. 
17. Cár, angolul. 20. Kellemes sza
got áraszt. 21. Vélő. 24. Megköveteli 
az etikett. 26. Lóca. 28. Pécshez kö
zeli község. 29. Repülő csészealj. 
33. Révén, közreműködésével. 34. 
Összefüggő dolgok csoportja. 36. Pro 
...; otthoni használatra. 38. ... székfű; 
kamilla. 39. Szeszélyes, bogaras. 41. 
Japán nemzeti ital. 42. Nagyvadat 
kilő. 45. A túloldalra, népies szóval. 
46. Kenőanyag. 49. Ilona beceneve. 
51. Angol tagadás. 53. Vicc lényege! 
55. Kacsaúsztató.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 23. szám ában kö
zölt H it című rejtvény megfejtése: 
A  könnyen hihetőt nem is érdemes 
elhinni.

TÁMOGATÓINK: 
Romániai írók Szövetsége 
Nemzeti Kulturális Alap N em ze ti K u ltu rá lis  A lap

Kolozsvár Város Tanácsa 
Szülőföld Alap 
Communitas Alapítvány
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