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Lászlóffy Aladár -  Harris László portréja

• Lászlóffy A ladárra em lékezik: A ntall 
István , B alázs Im re József, Czegő  
Zoltán, K ántor Lajos, Pom ogáts Béla, 
Szakolczay Lajos és Széles K lára

• Farkas W ellm ann Endre versei
•  Szőcs István: Az ism étlődő Bezzeg...
• Szom bati István  novellája
•  A NAGY KILOMETRIK

KARÁCSONYI ZSOLT 
L.A. vá ro sa
Ez már az angyalok városa,
Kövekkel és felhőkarcolókkal,
Lassú sugárzás, történelem, persze, 
Nyugodt lebegés a többiek felett.

Ez már az angyalok városa,
Egyszerűbb fordulatokkal,
A mindig egy irányba nézők társasága 
Asztalhoz ül, borozgat,
Körbeülik a nyughatatlan békesség jelét.

Történelem, kultúra itt nincsen,
Az emlékezés se több annál,
Hogy léteztek emlékek valamikor,
De nem juthatnak eszünkbe soha.
Lassú sugárzás, felhőt karcoló.
Ez már az angyalok városa.

SZILÁG YI ISTVÁ N

O volt a mi bajvívónk
„Amit ígértem, megtettem” -  valami efféle szavakat írt le utol

jára Lászlóffy Aladár. Búcsúzóul? Hogy aztán repülését a zuha
násban folytassa s fejezze be?

Egy hegyvonulat közvetlen közeléből nem látszanak a csúcsok, 
a magaslatok; ebben a pillanatban még így vagyunk vele is: nem 
tudjuk fölmérni, egyelőre fölfogni sem, az általa teremtett mű 
nagyságát, jelentőségét. A sokországos magyar irodalmi hazá
nak aligha van olyan tája, zuga, ahol ne ismernék, ne tekintenék 
magukénak mindazok, akik számára a költészetnek s egyáltalán 
a magyar nyelven termett bármi kultúrkincsnek becsülete van.

Ő volt az közülünk, akinek sikerült egybenyitnia az időt, 
ama történelmi örök végeérhetetlent — és azt a teret, ama vé
geset, melyet az ember magateremtette alkotásokkal benépe
sített. Örökmozgó zabolázhatatlan szellem, kinek állandó belé
pője volt az emberiség valamiféle elpusztíthatatlan Alexandriai 
Könyvtárába, melynek csöndjében — mily ritka pillanat — az 
Olümposz s a Golgota közt félúton olykor megpihent. S közben 
mindegyre már-már összecsaptak fölötte a könyvuniverzum hul
lámai. Hol arra szánta el magát, hogy majd rendet tesz Bábel ká
oszában, hol meg üvegtáblákból akart katedrálist építeni -  mi
közben tudván tudta: „veszélyben a törékenység”. Hisz „madár 
torkában is golyószóró kelepel”.
> > > > >  folytatás a 2. oldalon *
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folytatás az 1. oldalról
...Világforradalom-tavaszokat mártír-októberek követ

nek; itt Weimar-barokk, amott Kalevala-fenyvesek. Az 
Akropoliszon a macska is Periklész; amott Batu kán lova 
vágtat, ám a paták zaját elnyomja az egércincogás. S a költő, 
akit „a béke tör kerékbe”, elszántan igyekszik versbe-tékozol- 
ni minden megnevezhető létezőt.

Néhai Bálint Tibor barátunk egyszer azt mondta: ennek 
az Alinak akkora szíve van, mint egy meteorológiai léggömb. 
Igen, annak idején, az ántivilágban megszoktuk, ő az erős, ő 
az, aki megvéd bennünket, aki levesz vállunkról megannyi 
terhet, s csak annyit mond — és ez is verssor -  : „a nehezén 
már megint túl vagyunk”. Ő volt hát a mi bajvívónk.

Az ám, de ki védi meg az erőseket? Mi sajnos tehetetle
nek voltunk, elgyámoltalanodtunk akkor, amikor bántás, rá
galom ellen kellett volna őt megvédenünk.

Mára esetleg azzal nyugtathatjuk meg, netán ámíthatjuk 
magunk, hogy hiszen Lászlófíy Aladár barátunk volt olyan 
vérbeli önpusztító -  ebben is, mint a legnagyobbak hogy 
igazából ártani is „hatékonyabban” tudott saját magának, 
mint a mai és mindenkori kincstári jóakarat „külső munka
társai” neki. Mert ugyanbiza mi volt az a piti lejáratáskísérlet 
mindazokhoz a lélekölő, önemésztő aggodalmakhoz képest, 
melyeket Lászlófíy Aladár kultúraféltésben, Európa-féltés- 
ben, emberiségféltésben, magyarságféltésben élete során vé
gigélt? Odaátról még a rosszakaróinak is visszaszól:

Nézem a temetó'tetó'ről: 
hogyan is néz, ki beleó'rül -  
nem azok szenvednek, kik nyelnek, 
hanem kik izzón irigyelnek.

... Most, amint egyik verseskötetét fóllapoztam, döbbenten 
fedeztem föl, hogy igazából elbúcsúzni is az ő szavaival, vers
soraival lehetne tőle — micsoda bizarr kísértés.

Adnál mindenkinek 
ha jutna, magadból 
bár egy szívverést

mondja tucatnyi évvel ezelőtt — de már azt is, hogy:
szívem helyén beteg madár van 
szállók e pulzus-félhalálban 
lüktet a fülben az ígéret, 
hogy magas kort nemigen érek

aztán a kérdés, mely évtizedeken át gyötörte:

Hol lehet itt még fészket rakni -  
már rég nem is kérdezem -.
Regényeimben fogok lakni, 
s más kipróbált színhelyeken ...
majd:

Kapaszkodom a szóba, 
a nyelv mélyén valóba, 
a nyelv alatti köbe 
temetett temetőbe
mert közben:

Mikor eljön a nap magánya, 
akkor lemegy a pillanat 
s egy kornyi hosszú délutánra 
párperces haldoklás szakad

és aztán ironikus önvigasz?

Igaza volt és van Aranynak, 
hogy poéták elegen vannak, 
az számít csupán, ha már voltak, 
költők, királyok csak holtak

s végezetül az ensors látnoka:
A csend, mi eljön, nem véletlen -  
s nem nagyon kívánt diadal.
Ezt is szabad már eszméletlen, 
mert virraszt helyettünk a dal.

2 ----------------------------------------------

POMOGÁTS BÉLA

L á sz ló fíy  A lad ár tem e té sé n
Hogy a végső búcsú milyen fáj

dalommal jár, azt az elmúlt hó
napokban és esztendőkben mind 
megrendültebb szívvel élem át. 
írók és barátok távoznak el, im
már egymást követve az örökké
valóságba. Annak a nemzedéknek 
a tragikus megfogyatkozását élem 
át, amelyhez magam is tartozom. 
Vannak ütések, amelyek végzete
sen megsebzik a lelket: ilyen volt 
most Lászlófíy Aladár barátunk 
halála is. Éppen tíz napja tértem 
haza Budapestre Kolozsvárról, de
rűs kora nyári vasárnap délután, 
aztán másnap reggel jelzett a te
lefon, Lászlófíy Gyöngyi keresett 
meg Aladár halálhírével. Azóta 
ennek a hírnek a rettenetében 
élek, minthogy nem csak az élő 
magyar költészet egyik nagysze
rű egyéniségét veszítettem el, ha
nem sok évtizedes barátomat is, 
akivel éppen negyven esztendeje 
ismerkedtem össze, első kolozsvá
ri utam alkalmából.

Másnap Kányádi Sándort ünne
peltük a budapesti Petőfi Irodalmi 
Múzeum dísztermében, népes kö
zönség körében, de szorongásos 
lélekkel, hiszen nem csak a szép 
születésnap ünnepi érzését éltük 
át, hanem az aznapi gyász szoron
gató feketeségét is. A köszöntésre 
felkért ünnepi szónokok, közöttük 
magam, hallgatásba fojtottuk fáj
dalmunkat, amely aztán az ünne
pélyes szavakra válaszoló Kányádi 
Sándorból tört elő. Nem először 
fordult elő a magyar irodalom tör
ténetében, hogy a közös ünnepen 
átüt a fájdalom sötétje, így volt ez 
az első világháború végén bekö
szöntő forradalmi mámor idején 
Ady Endre halálával is. Mintha 
ünnepeinket venné vissza valami 
kegyetlen erő.

Azért mondom mindezt a gyá
szoló kolozsvári gyülekezet előtt, 
hogy érzékeltessem: Lászlófíy 
Aladár távozása Budapesten, 
Magyarországon milyen fájdalmat 
okozott. Szomorú dolog, hogy ma 
már, alig lévén közös örömeink, 
szinte csak fájdalmainkban egye
sülünk mi: erdélyi és magyaror
szági magyarok.

Lászlófíy Aladár, mondottam 
az imént, nekem hosszú évtizedek 
óta a barátom volt. Nem csak úgy 
tekintettem rá, mint a magyar 
költészet (nem csak az erdélyi, ha
nem az egész magyar költészet) 
egyik legnagyobb alkotó egyé
niségére, hanem mint a magam 
életének és munkájának megke
rülhetetlen társára: nem csak ver
sei, elbeszélő művei, tanulmányai 
és kisebb-nagyobb írásai (mos
tanában leginkább a kolozsvári 
Helikon első oldalán) jelentettek 
számomra élményt és tanulságot,

hanem eleven szavai, mindig meg
újuló beszélgetéseink is, vagy ép
pen vitáink, és élményt jelentett 
a mindig tapasztalt őszinte ba
rátsága, nagyszerű és hiteles em
beri személyisége, amely ebben a 
mi személyiségromboló, az embe
ri szuverenitást szüntelenül meg
alázó korunkban is szabad tudott 
maradni, meg tudta őrizni, ha kel
lett, áldozatok árán, az emberi és 
a költői méltóságot.

Most, a koporsó előtt, én nem 
költészetének eredetiségéről vagy 
éppen a szavak vadonéban utat 
kereső szellemének játékosságá
ról és teremtő kedvéről szeretnék 
szólni — ez eddig is tudós könyvek 
dolga volt és ezután is tudós köny
vek dolga lesz —, hanem elsősor
ban emberi lényéről, arról a sze
mélyes karakterről és karizmáról, 
amely a nyolcszáz esztendeje ve
lünk élő magyar költészet egyik 
legnagyobb értéke és (számunk
ra, magyarok számára) ajándéka. 
Ez a karakter és karizma, mond
hatni, a nemzeti hagyományok, a 
lelki és erkölcsi „hungarikumok” 
közé tartozik. Átjárja a személyes 
felelősségvállalást nemzeti kultú
ránk és anyanyelvűnk mellett, át
hatja a közösségi hűséget, a tör
ténelmi tudatosságot, egy olyan 
„lelkiséget”, amelynek Lászlófíy 
Aladár egyik utolsó hiteles képvi
selője volt.

Távozása, amelyet hosszú esz
tendők testi és lelki gyötrelmei 
készítettek elő, ezért nem csak az 
irodalom vesztesége és nem csak 
az én személyes veszteségem -  a 
nemzetnek kell gyászolnia, ahogy 
Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Márai 
Sándor, Sütő András (és még so
kuk) halálakor. Mind kevesebben 
vagyunk, ezért halottainkat is úgy 
kell őriznünk és szeretnünk, mint
ha itt lennének közöttünk, és fog
nák a kezünket, irányítanák a te
kintetünket, a lépteinket. Lászlófíy 
Aladár is itt van közöttünk, em
lékével, írásaival, abban a szere- 
tetben, amelyet iránta érzünk, és 
amely, ahogy az apostol mondja, 
„soha el nem fogy”. Es ugyanakkor 
ott van fölöttünk, túl a felhőkön, 
az égbolton, a mindenségen: Isten 
trónusa előtt könyörög Erdély ma
gyarságáért és szójátékaival nyű
gözi le az angyalokat.

Végső búcsúm ezért, ha fájdal
mas is, utat keres a megbékéléshez. 
Ezt a megbékélést kívánom Aladár 
barátainak, és kívánom minden
ki előtt Lászlófíy Gyöngyinek, 
akit, ígérhetem, sohasem hagyunk 
magára. Búcsúzom most Tőled, 
Barátom, a magyar írók közössé
gének nevében is: nyugodjál béké
ben, kísérjen és őrizzen meg szere
tetünk.
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SZÉLES KLÁRA

Lászlóffy Aladár örök öröksége
1937. május 16. -  2009. április 19.)
„. ..Sehol írt / nem leltél arra, hogy ne fáj

jon / a képzelt kín e földi tájon.. .’’„Mit mond
jak most? Hogy ég veled?”, „Fölmondjuk sok 
szép versedet”. Juhász Gyula, az apai ba
rát halála hírére írja ezt József Attila 1937. 
április 6.-án éjjel 12 órakor. S megfejtetlen 
okból saját halála előtt is, utolsó leírt sora
iként ennek a versnek első két szakaszát 
ismétli meg (1937. december 3.-án), küldi 
el Cserépfalvi Imrének írt levelében mel
lékletként. Juhász Gyula — József Attila 
— s folytathatnám a bőséges névsort, ra
gyogó nevek bőséges kincstárát. Balassi, 
Csokonai, Petőfi, Vörösmarty, Arany, Ady, 
Babits, Szabó Lőrinc, Nagy László... egy
másnak adják át a halhatatlanság staféta
botját. A magyar irodalomtörténet fényes- 
séges ékszerláncát, ahova most lépett be 
igazán Lászlóffy Aladár, a földi létből oda- 
átra, új igazgyöngyszemként. Jellemző, 
hogy élete utolsó verseként a 80. születés
napját ünneplő Kányádi Sándort köszön
tötte (Kányádi-nap). _

Mondjuk föl sok szép versét? Igen. 
Érzékelhetjük: képtelenség ily hirtelen 
fölmérni, mivel gazdagította a magyar 
irodalmat. Azért is oly nehéz, mert me
rőben újszerű, öntörvényű kifejezésmód
jának, magasságainak és mélységeinek 
átélése megköveteli a nem mindennapi 
szellemi igényességet. Aki életében ismer
te, élvezte társaságát, vagy akár előadó
ként hallhatta, többségében személyisége 
varázskörébe került. Emberi kisugárzá
sa, sokoldalú, hatalmas műveltsége nem 
az imponálás eszközeivel hatott, hanem 
megejtő közvetlenségével, sziporkázó hu
morával, káprázatos rögtönzéseivel, szere- 
tetreméltóságával. Jelenléte, megszólalá
sa nem az egyetemi órák komoly figyelmét 
hozta, mint inkább a játékok belefeledke
ző élvezetét. Kisiskolásokat vagy még ap
róbbakat éppúgy magával tudott ragadni, 
mint tanárokat és tanulatlanokat.

Mégis. Különös paradoxon az, hogy — 
igen sokszor, mindazok is, akik igaz lel
kesedéssel tapsolták, majd dedikáltatták 
könyveit -  nem mindig, sőt, leggyakrabban 
alig, vagy egyáltalán nem váltak igazi ol
vasóivá. Nem tekinthetjük kivételnek, ha
nem inkább szinte szabálynak azt, hogy a 
könyvespolcokra került Lászlóffy Aladár- 
köteteket nemigen olvassák salátává, sok
szor talán föl sem vágja az oldalakat az, 
aki pedig nagyra becsüli, tiszteli. Az utóbbi 
években, amikor visszavonult a közszerep
léstől, hiába jelentek meg továbbra is rend
szeresen versei, cikkei — neve, művei hát
térbe kerültek. Sztárok, piacok, reklámok 
ez valóban nem az ő világa.

Nemcsak pályakezdésekor, még most, 
a hivatalos nagy elismerések, Kossuth-díj 
után is, írásai éppen lényegükben maradtak 
meg szokatlannak, nehezen befogadható- 
nak. Az irodalom, de általában a művészet- 
történetben sem ismeretlen ez a jelenség. A 
művek valódi értéke csak posthumuszként 
válik, válhat majd nyilvánvalóvá.

Addig? Tehetünk-e többet, méltóbbat, 
mint hogy „fölmondjuk sok szép művét”.

Természetesen itt mindezekből igen keve
set, részleteket, emlékeztetőt. Beszél ön
magáért. Persze nem könnyű választani. 
Különösen az elfogultsággal gyanúsítható, 
költészetét pályakezdéstől máig figyelem
mel kísérő, kortárs irodalomtörténésznek.

Ilyen közel az elemi megrendüléshez -  
még itt van az asztalomon a Helikon, a ko
lozsvári hetilap egyik, régebbi száma. Első 
oldalán Aladár egyik, megindító verscik
lusa. Az égbolt márciusban1 Szombaton ke
rült a kezembe. Arra késztetett (sugal
lat? megérzés?), hogy nyomban hívjam fel. 
Otthon találtam. S barátságosan, szinte 
derűsen beszélgettünk, belefeledkezve kö
zös modanivalóinkba -  úgy, ahogyan negy
venéves barátságunk számtalan találko
zásakor szoktuk. S úgy, ahogyan az utóbbi 
években, mély fájdalmamra, kétségbeesé
semre, már igen régen nem fordult elő.

„Ali drága, szeretnék fólolvasni valamit, 
önmagadtól, önmagadnak. Úgy érzem, most

erősítene. Jó ez most Neked?
Igen, köszönöm!”
Nem az egész ciklust olvastam föl. Csak 

egy-egy szakaszt, részletet, meg-megállva. 
Közben beszélgettünk, emlékeztünk.

Mohács-tavasz, mely sikerekkel 
kicsit felold és elvakít.
Petőfinek tűnik az ember, 
a hold leér az ablakig -

Ez az első versszak. Ugrottam előre egyet:

„így talpig dacban, mint a gipszelt 
törött bokájú betegek, 
elolvassuk, hogy mire tippelt, 
s elmozdítjuk a hegyeket.
Csak ne lenne már díszkötésben, 
mint Kufsteinban államfogoly, 
túl Márványtengeren, szökésben, 
vagy Torinóban valahol.

Csak ne szeretnék ó'k is váltig, 
akikkel patvara vala 
s vitatták még, hogy „mind egy szálig” 
vagy várhat a szegény haza.
S így folytattam, folytattuk meg-meg- 

szakítva.

Olyan, mint védtelen szabadság, 
lejárt gyógyszer, mely nem segít.
Hol elszedik, hol visszaadják 
nekünk az Osszesverseit.
Tavasz-Mohács lesz mindenünkből 
és rendes csárdáskiskalap...

Ezek a sorok a ciklus Metamorfózisok cí
mű részéből valók. S következett a másik 
rész: Göncöl-ügyek. így kezdó'dik:

„Anyám, az álmok nem hazudnak”...

József vagy, legmélyén a kútnak? 
sötét van s félsz?
-  hát ezt dalold.
Újabb szünet után:
Huzassuk el a táltosokkal, 
már minden batyu benne van.
Megrakva emberi jogokkal, 
reménytelen és tárgytalan...
Valaki kell hogy állja mindig -  
istenfi, költők, váteszek, 
felfeszítik vagy csak leintik -  
mit számít, ha még ráteszek

közös bajunk súlyára grammnyit, 
elbírja, „erős, mint barom”.
Hogy más helyett kell húzni annyit? 
Csekélység, ezt elhallgatom.
Nekifohászkodik a rúdnak, 
vonul a szózatos szekér -  
„Anyám, az álmok nem hazudnak”, 
még minden gondunk belefér.
Megtorpantam a két részlet után szerepe

lő befejező hat sornál. Címe elárulja lényegét:
„301”. Mégis: „.../ ...a parcellának lesz 

már csak neve, / a névtelenek rétege felett / 
vagy negyven nyár követ negyven telet, / és 
szimbólum lesz már a szám / egy temetőnyi 
ég homlokzatán.”

Hallgattunk. De aztán tovább folyt a 
szó. S ahogy szoktuk mindig: akasztófa
humorral búcsúztunk. Másnap reggel fe
lesége, Gyöngyike telefonja ébresztett. „Ali 
meghalt az éjjel.”

„Tudd meg, Veled beszélt utoljára.”

Hiszem, s úgy szólok most, mint ő Szabó 
Lőrinchez, még ifjú költőként, halálhírét 
hallva:

Köszöntöm a térben árnyékát-vesztve 
Megszületett új végtelenséged!
(Sermo super sepulchrum)2 

Budapest, 2009. április 24.

J eg y z e te k

1Ld. L á sz ló ffy  A la d á r  versei, A  m a g y a r  k ö l
tésze t k incsestá ra , Bp. 1999. Unikornis Kiadó, 
199-201.

2In: ... hogy k itu d ó d jé k  a világ, Bp. 1980. 
30-32.
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SZAKOLCZAY L A JO S

Ali a mennybe m egy
Utoljára halála előtt két és fél héttel ta

lálkoztunk. Amikor április másodikán, csü
törtökön, barátomat az írószövetség választ
mányi üléséről hazakísértem. Akkor már 
hónapokig -  riasztotta a hideg -  nem jött ki 
Baross utcai lakásából. Minthogy derűt kí
nált a reggel, és kisütött a nap, délelőtt taxi
ba ült, és bement a Bajza utcai székházba.

Elég sokáig elhúzódott a tanácskozásunk, 
mondtam, bízzad magad rám, hazakísér
lek. Battyogtunk, többször meg-megállva, a 
Városligeti fasorban a Lövölde térig. A halk
nál is halkabb volt a hangja. Mintha csak 
azért fogadott volna el útitársnak, hogy va
lakit beavathasson a titkába: barátkozik a 
halállal. Lemondó gesztussal, csaknem sut
togva felém hajolt: „elkutyásodtunk, megesz
nek bennünket a farkasok”. Bár tudatában 
volt, hogy ereje elszállt, mégis készülődött 
haza Kolozsvárra -  „csak kibírjam az utat”

hogy hivatalos ügyeit elintézhesse.
Két megálló trolival a Körút, átszállás a 

hatosra, két megálló a Harminckettesek te
réről busszal a Baross utcai lakás. Kora dél
után volt, sütött a nap, minden ragyogott. 
Ahogy Ali nehézkesen vette az akadályo
kat -  gyöngének gyönge volt, de a szatyrot 
nem adta volna ki a kezéből egyre jobban 
hatalmába kerített, nem kis bűntudattal, 
hanyagságom: miért nem látogattam meg 
gyakrabban. Egy lépcsősor a liftig, s máris 
otthon vagyunk. Lehet pihenni. De én ebben 
a poroszkálásban, értékelvén barátom gyön
ge testi voltát, csaknem a keresztút stáció
it láttam. Jó pár lépcső után a lift sem a má
sodik emeletre vitt, hanem az égbe. „Ali a 
mennybe megy, ott a helye.” Borzalom, hogy 
ez jutott az eszembe. Ahelyett, hogy — leg
alább gondolatban -  levettem volna vállá
ról a terhet (a hosszú betegség tonnái nyom

ták), kijelöltem számára 
azt a napsütötte ösvényt, 
amelyre csak az angyal- 
léptűek léphetnek.

Ali -  angyal volt. 
Ahogyan ledobta magáról a korai avant
gárd jegyeit -  nem szükséges telefonon 
mindennap fölhívni a világmindenséget -  
, fokozatosan angyalszárnyat növesztett. 
Héphaisztosz üllőjének a hangját fölváltotta 
Dsida érzelmes halksága. A hajdani Forrás 
első nemzedékének nagy hatású alkotó
ja -  a költő, regény- és esszéíró, a gyerme
kek dalosa -  lassan klasszicizálódott. Úgy 
ért a nyugatosok versének közelébe, hogy 
átszellemült szavaiban a modern vers zené
je dörömbölt. „Babits-kakas és Bartók-vér- 
ben / fehéren elalvó kakas. / Időnként egy
két néma éjen / mégiscsak kiürül a kas. / 
Megtépett tolla száll a nyelvnek, / kiskaka- 
sokra visszaszáll, / a tyúkudvarban, Bábel 
mellett / azértis mindig áll a bál. / Nem lát
ja? Mit? Népvándorlás van, / maga kevés, 
maga sok! / Fehér kakasok Galliában, / szü
letnek a szimbólumok” (Fehér farkas a hó
hullásban).

Közép-európai csimpolyaszó, melyben az 
értékmezsgye — erkölcs. (Ha menekülni kell 
is, ha maradni kell is.) S teremtett és kép
zeletbeli határait ilyen javak cövekelték. 
Szabadság, ethosz, közjó, szolgálat. Torda 
növesztette naggyá ezt a konok örmény-ma
gyart, hogy élesített kardjával hozzátegyen 
valamit -  barátunk hozzá is tett -  1848 és 
az 1956-os magyar forradalom dicsőségéhez. 
Történelmi ébersége -  1956 októberében épp 
Magyarországon volt -  nem hagyta veszni a 
forradalmak igazságát. Mert, akárcsak Cs. 
Szabó, gyűjtőszellem volt, kolozsvári (padlás
szobája) és budapesti lakása könyv- és papír- 
Himalájának tetszett. Vonzódott az emlékek
hez, a tárgyakhoz; éppúgy lehetett volna a 
numizmatika professzora, mint festőművész 
(nem amatőr módon festett és rajzolt) vagy 
hadvezér.

A család legendáriuma számára arra 
volt jó, hogy ajtóit nyitogatva belőle is épít
kezzék. Aki Bolyai íróasztala -  szentséges 
darab -  közelében írt és élt, az tudta, hogy 
az ész párhuzamosai (az ilyen görbék és az 
olyan görbék kivételével) nemcsak a végte
lenben találkoznak, hanem a baráti együtt- 
létek, viták, dumapartik alkalmával is. 
Ismeretségünk negyvenkét éve alatt szám
talanszor megtapasztalhattam -  Kolozsvárt 
és Budapesten, Székesfehérváron és 
Bukarestben, Nagykanizsán és Bécsben -  
humorral teli észjárásának megannyi for
dulóját. Szenzációs anekdotázó és mesélő 
volt. Szájában pezsgett a nyelv.

Évtizedekkel ezelőtt láttam a kolozs
vári padlásszobában -  hol van, az égi me
zők mely pontján jár a baráti disputa 
egyik tagja, a méltatlanul elfeledett költő, 
Vásárhelyi Géza? -, és láttam nem is olyan 
rég Üllői úti lakásunkban, amint a társa
ság középpontjaként rászögeződött minden 
szem. Viszi-e magával -  mert lassan talál
kozni fognak -  azét a Nagy Gazsiét, aki 
épp most ülné hatvanadik születésnapját, 
ha a hirtelen jött hófelleg (miért ne fehérí
tenénk ki a piros rákot?) örökre be nem ta
karta volna.

Kis ceruzacsonkkal írt -  ez volt az ő ra
kétája -, ficni-fecnikre. Gyöngyi, a hűséges 
feleség mentette át számítógépre szövege
it. De a tinta -  mert a szimbólumban ember 
lakozik -  fölöttébb érdekelte. Kis remeké
vel siratom Alit, a Tordán született (1937. 
máj. 18) és Budapesten meghalt (2009. ápr.
19.) barátomat, hiszen ez a gyöngyszem 
nem keveset árul el kertjének gazdagságá
ról. „A nyár tintája éppen elfogyott, / toliam 
nem ír, a zöld üveg üres. / S már nyúlok ér
te, kissé messze, ott / a dombok polcán osz
lik a veres. // Bemártom s máris elmereng
hetek, / még pár sor és megint ez is kifogy. 
/ Ó, boldogok a téli-kék egek, / sok tele ég -  
sötéten boldogok” (Téli tinta).

CZEGŐ ZOLTÁN: Utolsó délelőtt Lászlóffy Aladárral
Abbahagyta. Tűzszerész volt, robbantási szakon végzett, 

tanulmányait sosem fejezte be. Illetve... szóval máig ment 
ez. Máig. Milyen nap van ma? Valami kedd, esetleg rendha
gyó péntek. Megy ez. Megy ez nélküle is. Csak valahogy más
képp. Fene tudja. De egy hétszentség: amit ő elvégzett, akkor 
más nem vállalta. Egy kicsit fogalom volt, egy kicsit kezdet, 
vég lett. Valaminek ő volt a kezdete. Nem mondom tovább. 
Mentségem: egy esztendővel volt idősebb -  „kevésbé fiatal” — 
nálam. Mintát adott, minthát kevésbé a magyar költészetben. 
Volt várkapu, vaskapu, mennyország kapuja (1965). Mindezt 
civilben. Na hiszen! Kapkodott fűhöz-fához, állottak mellette 
nagyok, nagyocskák, mindenki tudta, hogy Ali dús, Ali jó. És 
küldött a mennyeknek országába partizánokat rendre: erigy- 
gyetek! Én még maradok kicsinyég.

0  az egyik, aki nem ment dolgavégezetlen.
0, aki még él, mindnek dolga van.
így is hagyatkozott. Sosem haszontalan.

És nézhettük, ahogy letisztult a tiszta.
Nem játszott alá sem a hátha, sem a mintha.
Egyszer hét napig nem mosott kezet:
az Akropolisz porát úgy hozta a tenyerén vissza.

Volt Ága, Boga.
Pazarolt-e! Nem tudom.
Megélte, hogyne, a kutyaszorítót.
Korunk inkvizícióját nem tegezte soha.

Krisztushoz annyiban nem hasonlít (enyém a talán!),
hogy a feltámadáshoz nincs joga.
Halt önmagáért, érettünk naplementében.

Most fájhat, hogy nélküle 
ez a déleló'tt üres, ostoba.

Az az igazság, hogy-----
Hol az igazság!
Megtaláltál Elvitte magával?
Jézusom, segíts!
Teríts fűre, lesz, ami lesz: 
rávall,
robbantott, és egy-egy repesz kit hogyan talál meg, 
kit szíven, kit halántékon.

Fölötte két gerle könnyekig turbékol.
Megérte szépen, hogy ragya 
a verseit nem verheti főbe-agyba.

Jobb-e megérni Aki halálát, 
mint halni vele?
Halálunk
az életünk jobbik fele.

Kihajtotta magát? Nem. Sosem.
Mert könnyű annak, kinek súlyos igaza van.
Egy jó szelet múlt időt viszen.
Csak az rí a haláltól, ki haszontalan.

Osszeértelmezett toronyát-boronyát.
Édes Tordát. És minden fölviláglott.
Hogyan is csinálta? Egy feszület alatt 
ő volt a vádló és a vádlott.

2009. április 23.
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A N T A L L  ISTVÁ N

Lászlóffy Aladár 
utolsó botlása
Lászlóffy Aladár költészetének lénye

ge volt a játék, a szavak bohóccsörgőként 
való zörgetése éppúgy, mint a halálos ki
hívás, akár. Egy-egy poénért, szólele
ményért, szófacsarásért, mint egy iga
zi hazárdjátékos, aki nyerőre áll, mint 
egy igazi publicista, aki címet keres írá
sához, az életét is eladta volna. Nem vé
letlen hát, hogy munkásságában nem 
váltak el élesen a műfajok. írhatott köz
életi elemzést és értelmezést, irodalmi 
tanulmányt, szellem- és kultúrtörténe
tet, elgondolkodhatott az irodalomelmé
let kérdésein, szólhatott bravúros kötött 
formában, vagy fegyelmezett szabadvers
ben, ugyanazt a személyes hangot hasz
nálta, ugyanaz a frissesség és eredeti
ség lüktetett soraiban. Tordáról került 
Kolozsvárra már gimnazistának is, az 
egyetemi évek fenyegetettségét az elvi- 
selhetetlenségig fokozta a magyarországi 
1956-os forradalmat követő s az erdélyi 
egyetemi ifjúságot alaposan megtépázó, 
hihetetlenül kemény megtorlás. A több 
éves börtönhöz elég volt egyetlen, kézzel 
lemásolt vers, egyetlen, közéleti ügyben 
készülő gondolatkísérlet, egyetlen, a ha
talmat a lehető legenyhébben bíráló meg
szólalás. Az életbenmaradás, a túlélés 
volt a tét már a pályakezdés első pillana
tában is. Az idősebb és a fiatalabb kortár
sak: Páskándi Géza, Szilágyi Domokos, 
Bálint Tibor vagy Székely János mene
kültek a munkába. Nem véletlen még az 
sem, hogy monográfiát ír a Házsongárdi 
temetőről, átfogó tanulmánykísérletet 
Szabó Lőrincről, vagy hogy a Napsugár 
című gyermeklap szerkesztőségében húz
za meg magát közel egy évtizedre, sok ki
válósággal együtt; hogy aztán a kolozs
vári Helikon maradjon neki az otthoni 
kikötő akkor is, ha már a Kortárs szer
kesztőségi üléseire jár, a magyarorszá
gi periodikákban publikál, vagy éppen 
az irodalmi rendezvények ironikus, gro
teszk kommentátora, tudatosan vállalt 
mellékszereplője, egyszerre belül és kí
vül is minden szerveződésen, körön és 
klikken.

Előszóban is költészete nyelvét hasz
nálta, tehát verseiben a köznapiság 
emelkedett lírává, a költői kísérletező 
kedv szervesen vált munkáinak lénye
gévé, mert soha nem a formai kihívá
sok, hanem a szellemi kalandok, a kü
lönleges helyzetek izgatták. Úgy tudta 
egyetlen váratlan szóval, váratlan köl
tői helyzettel megbontani a szépen épülő 
ritmust, úgy tudta meghökkenteni olva
sóit akár terjedelmesebb prózai mun
káiban, novelláiban, elbeszéléseiben is, 
mintha a líra évezredes szabályait bil
lentené ki egyetlen mozdulattal a kerék
vágásból. Úgy teremtett váratlan hely
zetet a költészetében, ahogy a halálában 
is megtalálta a végleges és a végzetes 
dramaturgiai pontot. Most azt monda
ná, pont itt.

B A L Á Z S IM R E  JÓ Z SE F

Üzenet a legbelső titkos lőterekről
„Rád lőhetnek, mint cirkuszi

céllövőben
bármelyik kiállított pléhpofára -
csattanva hanyatt esel s még

rád se kattanhat
koporsód öröknyugalmat őrző zára.”

1956 novemberében, Budapesten 
ír ta  ezeket a verssorokat Lászlóffy 
Aladár. Tizenkilenc évesen szá
mot vethetett azzal, hogy a követ
kező pillanatban ak ár távozhat is 
az élők -  a rohanó, mozgó, hasra  
vágódó budapesti célpontok -  so
rából. A kolozsvári Bolyai egyetem 
diákjaként alig szabadult ki az öt
venes évek Romániájából egy rövid 
utazás erejéig, a forradalm i esemé
nyek kellős közepébe került.

Ezeket az emlékeket, tapaszta
latokat az utazásról visszatérők 
Rom ániában csakis a „legbelső, t i t
kos lőtereikre” szám űzhették, és a 
hatóságok term észetesen vallató
fényekkel v ilágították be ezeket az 
első adandó alkalommal. Lászlóffy 
A ladár korán berendezkedhetett 
a rra , hogy szám ára a legfontosabb 
dolgoknak belül a helye, saját, bel
ső mércéje szerint kell m egtanul
nia élni, és a m aga húzta h a tá r
vonalak a legfontosabbak, azokat 
kívülről mások másképpen fogják 
úgyis megítélni.

Társaságban joviális, nyílt, szó
játékok sziporkáit felszikrázta- 
tó irodalm árként ism erhette m in
denki. A kilencvenes években, 
amikor Cs. Gyimesi Éva kezde
ményezésére a BBTE M agyar 
Irodalomtudományi Tanszékén ta 
níto tt meghívott előadóként, böl
csészdiákok is ha llga thatták  azt 
a hatalm as műveltséganyagot gör
getni képes, szellemes és ugyanak
kor információgazdag beszédfolya
mot, amely korábban a Lászlóffy 
A ladár-kötetek olvasói szám ára le
hetett inkább ismerős.

Ilyenformán tehette  jóvá az ak
kori egyetem azokat az igazság
talanságokat, amelyek Lászlóffy 
A ladárt a beskatulyázhatatlan, 
jólfésültséget kerülő diák-irodal
m ár szerepében érték  túlságosan 
szabad szellemű államvizsga-dol
gozata és egyéb megnyilatkozásai 
m iatt.

Miközben kifelé mindig is a 
nyelvi bőség képzetét keltette, a 
Lászlóffy-élet és -életmű m indin
kább mélyült befelé. Jellegzetes 
gondolatalakzataiban, amelye
ket legjobb verseiben, prózájában 
és esszéiben egyaránt fellelhet

nek egykori és mai olvasói, az idő 
mélységeit ku ta tta , és azt kereste, 
ami egyetemes, időtlen.

A legváratlanabb helyeken buk
kan t analógiákra, és m egtalálta 
a módját, hogy szándékolt anak
ronizmusokkal, különböző képek 
egybeláttatásával hökkentse meg 
és zökkentse ki olvasóit bevált 
gondolatmeneteik közül. Aki ol
vasta Az alexandriai könyvtár égé
se című verset, nem szabadulhat 
többé a könyveket és embereket 
egybeíró képtől: „Kiléptem polcom 
ajtajába, és a folyosó hangulatából 
rögtön láttam , hogy valam i rend

kívüli történt. A bölcsek, költők és 
tanítóm esterek valam ennyien á l
mukból felzavartan á llnak  a pol
cok szélén, a folyosók emeletei fe
lett. -  Ég a szálloda! -  Tűz van! 
-  Ég a könyvtár! -  k iáltoztak ösz- 
szevissza a rohangálok.”

Betegségei, illetve az általa egye
temesnek ta lá lt értékek nyilvános
ságbeli árfolyamának megrendülé
se megviselték utolsó éveiben: az 
idő mélyén folytatott kutatásai egy
re inkább a keserűség élményé
vel já rta k  együtt számára, miköz
ben a jelent ideálisabb múlt időkkel 
próbálta szembesíteni. De az, hogy 
ő egyre kevésbé érezte otthon ma
gát napjaink világában, nem jelenti 
azt, hogy olvasói ne érezhetnék ma
gukat otthon a Lászlóffy-versek- 
ben, amelyek ki-kiszólnak nekünk 
polcok ajtajából, ablakából.
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Most már négyen...
Évek, évtizedek napi találkozásait, 

sűrű beszélgetéseit követően (elsősor
ban a változott élethelyzet, mindenek
előtt a Kolozsvár-Budapest távolság 
folytán) mostanában főképp telefonon 
értekeztünk. Az egyik ilyen táv-viszont- 
látás, viszonthallás alkalmával került 
szóba szegény Csiki Laci váratlan halá
la, illetve hogy mi lettünk megint sze
gényebbek. Arra már nem emlékszem, 
említettem-e Alinak, hogy a közös em
lékek (zentelki malom, sok egyéb, a 
Korunk-közlések) amolyan Csiki Lacival 
„négykezes” írására késztetnek; az vi
szont biztosan nem került szóba, hogy 
lesz a könyvnek egy fejezete, amelyben 
Laci barátunk mesterei egymás mellé 
kerülnek: Szilágyi Domokos, Páskándi 
Géza és az élő Lászlóffy Aladár.

Azt gondolom, most, amikor az utób
bi korszak e négy erdélyi költő-író egyé
niségét m ár a Styx sem választja el, a 
készülő könyv (Barátom a malomban) 
e fejezetecskéjét küldhetem Alinak. 
Nem feledve persze régi adósságomat, 
amellyel Neki és költészetének, illet
ve ifjúságunk reményeinek-harcai- 
nak megidézésével tartozom. (Az adós
ság fontos része az is, amely Gézát, 
Páskándi Gézát illeti.)

Az alvilági folyó átlépése előtt próbá
lom folyamatosan törleszteni tartozása
imat.

Szisz, Géza, Ali

Az apák (nagypapák) és fiúk  szö
vegtengerébe beékelt, műmellékleten 
reprodukált kép, a Szilágyi Domokosé 
(egy ifjú udvarhelyi festő, Molnos 
Zoltán sikerült munkája) figyelmez
tet, hogy ki ne hagyjam, nézzek u tá 
na annak, am it Szisz számodra, Laci, 
jelentett. A minden sorra figyelő olva
só — ha van ilyen — emlékezhet a m ár 
előbb beidézett, a költészetről meg
fogalmazott (ellen)véleményed há
tulról a harm adik bekezdésére, ben
ne ezekre a mondatokra: „Aki költőt 
akar, ám lássa, legyen az akármilyen. 
H inni kezdem, hogy m indannyian 
(Anonymustól a vele rokon Szilágyi 
Domokosig) erősen hasonlítunk egy
máshoz.” H át akkor megpróbálok el
indulni ezen a nyomon, mindenekelőtt 
a nálad kim utatható Szisz-vonulatot 
keresve, de azokra a kortársakra  is 
odafigyelve, akiket Te különösebben 
számon ta rto ttá l. Mielőtt a részlete
kig ju tnánk , egy ta lá lato t m ár jelez
nék, mégpedig az általad szerkesztett 
Lászlóffy Aladár-kötet, A következő 
ütközet (1974) fülszövegébe kiemelt 
Ali-verset idézem ide, abban a biztos 
tudatban, hogy a „fül” általában a k i
adói szerkesztő fülének minősítése. 
Egyszóval, A hang :

6 ---------------------------------

Kísértet-éles csillagos éjszakákon átfut 
egy hang a suttogások aranyán. 
Mutassátok meg a költőket, akiket 
olvastok, s megmondom, kik vagytok.

Mutassátok meg a költőket, akiket 
tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. 
Nagyapáink szikár alakját látom el
viselhetetlennek tűnő korokban, mikor 
hervadt már ligetünk, s csak könyveink 
maradtak a télre.

Mutassátok meg a költőket, akiket 
megvédtek, s megmondom, kik lesztek.

Persze, Te már hivatalból is rengeteg 
költőt olvastál; mint Kriterion-szerkesz- 
tő előbb Bukarestben (1971-től), majd 
Kolozsvárra költözésetek után a helyi

(meghatározó súlyú) fiókszerkesztőség
ben kortársaidnak főként a verskézira
tai kerültek hozzád, nálad idősebbeké 
és ifjabbaké, ez utóbbiak a Forrás-soro
zatban. (Nem mellékesen: többek közt 
Szőcs Géza, Gálfalvi György, Markó 
Béla, Molnár Gusztáv, Egyed Péter első 
könyvén látom a Te nevedet a kolofon
ban.) A meglepetést -  a mi korunkban 
m ár igazán szükséges emlékeztetőt -  
a könyvtáram díszhelyéről leemelt kö
tet szerzi: az Alié (A következő ütközet) 
mellett egy nem kevésbé fontos, igazta- 
lanul keveset emlegetett verseskönyv, 
a Páskándi Gézáé, a Tű foka, 1972-ből, 
valamint két Szisz-kötet, a Felezőidő 
(1974) és az Öregek könyve (1976). A 
harm adikra, a Tengerparti lakodalom
ra, amely a hátrahagyott versek első 
gyűjteményét fedi (Dacia Könyvkiadó, 
Kolozsvár, 1978.), jól emlékszem, ebből

többször is idéztelek korábban. (Ennek 
a szerkesztője Jancsik Pali volt, az el
ső Forrás-nemzedékből, Te „csak” az 
utóhangot jegyezted.) Vagyis egy újabb 
kriterionos Szilágyi Domokos-könyv- 
ben, az „összegyűjtött versek” megjelö
lést viselő Kényszerleszálláshoz készült 
bevezető tanulmányban (1978), amely
nek a Szilágyi Domokos játékai címet 
adtam, akarva sem kerülhettelek volna 
meg. (De nem kellett szerkesztőtársad
nak, Dávid Gyulának erre figyelmez
tetnie.) Amennyire kézenfekvő, annyira 
további gondolatokat elindító, behatóbb 
elemzésre ösztönző volt ez a megállapí
tásod Szisz költészetéről: „Talán a já 
ték volt az az állapot, melyben legin
kább sikerült azonosulnia önmagával, 
az Egész részével. Nem is játszott soha 
»felszabadultan«, sem tanulva, mint a 
gyermek. Talán leginkább mégis bátor
sága bizonyításáért játszott: hogy íme, 
meri -  és tudja -  levegőbe perdíteni a 
súlyos, a nagy dolgokat, magas talap
zatra helyezni a banalitást.” (Zárójelben 
jegyzem meg, hogy a marosvásárhe
lyi bibliográfus Mészáros József 1996- 
ban ugyanezt a három mondatot idézi 
a Játszhatnám  cím alá összeválogatott, 
kéziratos és állítólag kiadatlan Szisz
versek ügyes kis kötetét indító írásá
ban. Itt, a Mészáros-féle, kétségtelenül 
hasznos és több figyelmet is megérde
melt könyv emlékezéseket is tarta lm a
zó részében olvasható Szakolczay Lajos 
beszélgetése Nagy Marival, Szilágyi 
Domokos élettársával; Mari elmondja -  
ezt nekem most telefonba megismételte 
- , hogy Szisz eltűnésekor Téged hívott 
fel, Laci, jelezve a veszélyt, félelmét, 
így a Mészáros összeállította könyvecs
ke két — egy y-os, orvos és egy i-s, köl
tő -  Csikyt-Csikit emleget a Szilágyi 
Domokos-életmű kapcsán. Csiky Csaba 
-  és ezt nem Neked írom, Laci -  a vásár
helyi idegklinikán istápolta Sziszt, ott 
született többek közt az Öregek könyve, 
amelynek szerkesztője lehettél.)

Utókori szöveged, Szisz-magyará
zatod ma még inkább meggondolkod
tató, és nem csupán a játék mint ál
lapot néven nevezése. A Tengerparti 
lakodalom utószavának első monda
ta it mindegyre újraolvasom -  amió
ta azok a szomorú lapok előkerültek a 
titkosszolgálati irattárból - , s az eddi
giek ismeretében próbálom értelmez
ni a szavakat: „Halála bizonyosságá
val sem tudom: gép volt-e avagy szent? 
Talán egy nemlétező istentől beprogra
mozott szerkezet. Megfoghatatlan, azaz 
teljes és zárt volt.” Ehhez a teljességhez 
(most már tudni véljük) kínzóan hozzá
tartozott egy szörnyű kor (kór) fojtoga
tó, embertelenül-emberi kényszerűsége. 
Furcsa, Laci, hogy mi erről így, Szisz 
kapcsán, nem beszéltünk. Mert ha be
széltünk volna, biztosan többet faggat
lak Szisz bukaresti éveiről például. És 
akkor nem maradsz ki -  számomra ez 
is érthetetlen (magamat nem értem) -  
A költő életei új, bővített kiadásából, a
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2008-asból, ha már az elsőbe, az 1986- 
osba a hivatali előírások miatt eleve 
nem kerülhettél bele. A lényeg persze, 
változatlanul, Szilágyi Domokos vitat
hatatlan költői nagysága. „Költészete 
kihívás is: az Egész provokálja saját ré
szeit. Hol a szabályos, hol a zilált for
mákkal -  de mindig a formákkal -  tün
tetett. Megrendszabályozta a messziről 
érkező gondolatot. És fellázította.”

Arra nem vállalkozom, hogy filológu
si igénnyel végigpásztázzam mennyi
ségileg is jelentős életművedet a Szisz
motívumok nyomán (most adok számot 
magamnak, csupán a dedikált köte
teid alapján, hogy mekkora a tartozá
som Neked, olvasásilag), ám a tallózás 
hozott némi eredményt. A Lépések, ko
pogások című pécsi köteted (1996) két 
versét kell említenem, az egyiket egé
szében idézem is:

Barátom, ha volna, szólna
(Sz. D. emlékére, újra)

Uram, uram, sok volt már a jóból, 
elhódított újólag az óbor, 
vöröse hajnal, ugyanakkor alkony, 
fejemet a térdemre lehajtom, 
mindent hiszek, de szavam felejtem, 
belátom, most véget ért a verseny, 
megkönnyebbülten, mégsem boldogan 
hagyom, sodorjon a fényes folyam, 
értem, tehát nem ellenkezem, 
majd ringat, rángat, mint a szerelem, 
vágyom rá, mintha nem lenne jelen, 
övé vagyok és mégis idegen, 
egy másik test, elúszó könnyű hab, 
másik álom, nehéz, hatalmasabb -  
óriássá növeszt ízenként a mámor, 
mieló'tt végleg kiöklend magából.

Hát itt több vonatkozásban is Szisz 
közelében jársz, közelébe érsz, de m ár 
egy „másik álom” megtestesítőjeként. 
Miközben Szisz sorai szüntelenül visz- 
szacsengenek füledben, ahogy ezt a 
Szisz holnap majd újra megkísért márk- 
házi (?) élményei bizonyítják. Formailag 
is érdekes ez a versed, ahogy a riport
szerű, de látomásos-vágyakozó szabad- 
vers-részre rácitálod Szilágyi Domokos 
játékos-csilingelő-ironikus versrészle
tét. („Csüggök rajta csüggedetlen .......
csüggök rajta csüggeteg.”)

Egy másik találatom at is ide 
jegyzem. A két évtizeddel előbbi „vers- 
dedikációid”, már-már paródiaként ol
vasható kortárs-megidézéseid közt 
akadtam rá Szombat. A  búvár haza
megy című kötetedben (amelyet még a 
Kriterion adott ki, 1977-ben) Szilágyi 
Domokos nevére. A Feddő ének kardra 
és trombitára mottója: „Persze, mindez 
játék, torna / ha nem írnám, nem is vol
na.” A mottó fölött pedig ez olvasható: 
„Szilágyi Domokos modorában és ne
ki ajánlva”. A kardra és trombitára írt 
feddő éneked szól honunkban jóapánk 
által kavart véres zivatarról (amelyet 
rozsdamarta fakanállal állítottak elő), 
mesterről és tanítványról, grószpapiról

és francia forradalomról, okra érvet ke
resésről, a vice(házmester) a moralicé- 
vel kerül rímbe; végül:

Mert tenni, azt mind szabódik, 
egyként úrtól úrszabóig, 
jobbra vár és balra néz, hogy 
mikor győz neki az „észok”, 
de addig is, egyelőre 
kihúzza magát egyenlőre: 
ez a had- s egyéb fiáknak 
lelkére 6:6, azaz hat

hat,
s így, testvéri döntetlenben 
rikolthat a tám-tá-rá Rám.
És hogy a (sziszes) játék teljesebb le

gyen, „műlábjegyzettel” toldod meg a 
„feddő éneket”, az egész pedig a négy 
csillag után e két sorral zárul, kissé 
(szándékosan?) sántítva, a korral azon
ban összehangzón:

****Tapsolni jó: pillanatra 
kezet foghatsz önmagaddal.

A kolozsvári Főtéren -  1976

E vers közvetlen szomszédságában 
(a Farkas Árpádnak, illetve a Király 
Lászlónak ajánlott között) van egy 
Páskándi-telitalálat („Páskándi Géza 
modorában és neki ajánlva” — mondhat
ni a Tű foka szerkesztőjének bő tapasz
talatával), a 2 x 7 :

1.
A  strósnájder a törtvonal felett 
mutatja, hogy mi az egy per egy -  
Az ember előre, egyre, hegyre megy, 
s ezerbe, hogyha megremeg.

2 .

Elfekvő lány, ismeretlen X-em, 
és szorzójel, egy meg egy 
(kettőnk között, mi egyre megy), 
tanító-vesszőm szelídítsen.

És megtaláltam -  igaz, nem itt, ha
nem m ár a budapesti Magvető-féle kö

tetben, az Elhallgatásokban (1989) -  
Lászlóffy Alit is, tanítómestereid között. 
(Mert Az apokrif komornyik cím alatt ek
kor még ez áll: „Lászlóffy Aladárnak, tő
le tanulva, neki köszönve” — ebből a ma
gyarázó rész 1996-ra lekopik, és marad 
Aladár barátunk neve.) Szóval Az apok
rifkomornyik. Ez legalább olyan komoly 
játék, mint az előbbiek, a megidézett 
(parodizált) szerző, a kor s a talpán álló 
vers — vagyis Csiki László ismét kitűnő 
olvasónak, készült irodalmárnak, a his
tóriát értő költőnek mutatkozik. Innen 
is legalább egy szakaszt válasszunk a 
felidézésre, az Alihoz mért (szabályta
lan) tizenötből:

Kiáltványok gyűrt piszkozatai
a padlón,

rajtuk a csizmatalp-pecsét -
helyi engedély a képzelt képeken,
valami való. A  mennyezeten

felfüstölt mesék.
Övé s megélhetetlen ez a lételem.
Talán valami történelem.

Kéretik, kedves mai olvasó, va
lamennyi idézett paródiát a legko
molyabban olvasni (ahogy Karinthy 
Frigyest illik!) -  Csiki László jól vá
lasztotta meg alanyait, „tanárait”; tud
ta, hogy kit, igazi értéket parodizál. 
Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár, 
Páskándi Géza: a XX. század végi er
délyi magyar líra  nagy egyéniségei 
voltak és m aradtak, és csak örülhe
tünk, hogy ilyen kortársakat, baráto
kat nevezhetünk meg. A Forrás első 
és második nemzedéke itt tehát nem 
szemben áll egymással, hanem össze
ér. Az idézeteket biztos lehetne folytat
ni, én csak egy helyre hivatkozom még, 
a Korunk új folyamából, konkrétan 
1995-ből. Sorversenyek című, 2. számú 
márkházi leveledre valószínűleg majd 
visszatérek, Laci -  mert hát Te vagy 
az első számú megszólítottam - , köny
vünknek ebből a fejezetéből azonban 
nem hiányozhat az, amit Gézáról írsz 
a Lisbethnek címzett leveledben, „...ő 
volt az a kisebbséginek született nagy
ság, aki nehezen viselte a többségi stá
tust, és magányában a mindenséget 
célozta meg. Kár, hogy nem hívhattam  
meg a kocsmámba, ahol azt mondoga
tom, és erre ő jó példa: szűk helyen, 
szorító létben nincs más út, csak felfe
lé, a magasságba.” Idézel egy kétsoros, 
alighanem felülmúlhatatlan, a szó szo
ros értelmében korszakos Páskándi- 
verset, bizonyítékként. Ennyi:

A nyulak miatyánkja rövid,
az ámen előtt lelövik.

Hát igen. Szűk helyen, szorító té r
ben. Csak felfelé, a magasságba.

És ez, bármi időlegesen zavaró 
melléktényező ellenére, elmondható 
Sziszről és Aliról is.

Laci, ebben a hármasságban mélysé
gesen egyetértünk.

7
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Ezek
(These)

WILLIAM CARLOS WILLIAMS
Asszony a barik előtt A nagy szám
Woman in Front of a Bank The Great Figure

A bank az oszlopokon múlik, 
mint -  egyezményen, 
nem új lelemény, de az oromzat 
n a p o z v a  s z ó r ja

érveit a kételkedőkre, 
a befektetés itt oly 
sziklaszilárd -  a világ 
alapköve, a pénzvilágé,

az egyetlen világé: Ugyanott 
egy másik nővel beszélget 
babakocsit tologatva 
előre, hátra, egy asszony

rózsaszín karton ruhában, lába 
feje csupasz, a két 
láb alátámasztja az 
arcát, ahogy Lenin (lazán

összefogott haja hirtelenszőke) vagy 
Darwin is fenn hordta a fejét és 
tessék:
asszony a bank előtt.

Az esőn és fényeken
át észrevettem
az ötös számjegyet
aranylón
egy piros
tűzoltókocsin
indult
sietve hatalmasan
kúszva
lopakodva
hogy felharsanjon
búgjon sikítson
kerekei dübörögjenek
át a sötét városon

a kietlen sötét hetek
mikor a természet pusztasága
utoléri az emberi butaságot.

Az év belemerül az éjbe 
és a szív az éjnél 
mélyebbre merül

üres, szélfújta helyre
hol se nap, se hold, se csillagok
csak valami furcsa fény, gondolat

mely sötét tüzet gerjeszt, 
maga körül forogva, míg 
a hidegben kigyúl,

hogy kioltsa mindazt, mit eddig 
ember tudhatott, még a 
magányt is -  hogy kísértet

se öleljen -  csak az űr, 
a semmi -  (nyüszít 
és vinnyog) a háború

villámló robajában; 
házak kihűlt szobái 
hidegebbek, mint elgondolható,

kiket szerettünk, ők sehol, 
ágyuk üres, díványuk dohos, 
széken rég nem ülnek -

Rejtsük el valahová 
az elmén kívül, hogy gyökeret 
verjen és nőjön féltékeny

fül szem hatalmától távol -  önmagáért. 
Ide jönnek le mind, a mélybe -  ásni.
Ez itt a legédesebb zene

számlakivonata? Itt fakad a vers, 
mely látja, megállt az óra, és így szól: 
Az óra, mely tegnap

oly szépen működött, megállt? 
és hallja csobbanni a tó 
vizét -  ami most kő már.

K IS S  ZSUZSANNA
fordtásai

Maguk a dolgok
William Carlos Williams 1883-ban született New Jersey-ben, és ugyanott halt 

meg 1963-ban. Orvos-író, megbecsült gyermekorvosként dolgozik évtizedeken át, 
miközben szabad óráiban és éjjel szentel idó't az írásra. Csehovhoz hasonlóan az ő 
művészetét is áthatja az életnek és a világnak egyfajta orvosi szemlélete: közvet
lenség, lényegretörés, alázat, és az azonnali részvétel, hatni-gyógyítani akarás at
titűdje. Williams a második világháború utáni költészet egyik meghatározó alakja 
Amerikában. John Keats és William Blake hagyományait folytatja, hisz művésze
te az emberi képzelet mindent, szemléletet és ezáltal világot megújító erejét, te
remteni tudását fejezi ki, „ünnepli”. Williamst az imagizmus egyik atyjának tekin
tik. Minimalista költeményeiben programszerűen vállalja, hogy az éló' mindennapi 
nyelv szabadságát a szabadvers nagyon is tudatos és fegyelmezett formájába öntve, 
a „dolgokat magukat” fogalmazza meg. Soráthajlásai, legegyszerűbb (pl. a So much 
depends on című) és legösszetettebb (Paterson) verseiben egyaránt a „dolgok” egy
mással véglegesen, egyedien és visszafordíthatatlanul összefüggő rendjét sugallják. 
Az embert érzelmeivel, akaratával Williams mindig e dolgok rendjén belülre helye
zi, nem pedig a logika, etika és egyéb külső körülmények láncolatába. Williams köl
tészete és nagyszerű prózája (pár regény és egy amerikai történelemről szóló, rend
kívül eredeti esszékötet) megannyi beavatás a mindig újból elvégzendő (mert emberi 
erővel alig sikerülhető) kísérletbe, hogy önmagunkat, dolgainkat, a világot a maga 
valóságában próbáljuk nézni, látni, megérteni, szeretni.

K IS S  ZSUZSANNA
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NAGY KOPPÁNY ZSOLT

Amelyben Ekler Ágostra emlékezünk
-  regényrészlet -

Aki emlékezik: Angelus (Augustibus 
Augusticus) (oo): Ekler Ágost őrangyala. 
A baleset idején éppen mással volt elfog
lalva. Ezért gyakran lelkiismeret-furdalás 
gyötri. Földi halandók előtt ismeretlen tit
kok tudója.

Közepes minőségű, rózsaszín felhőn ül
dögél, de még mindig nem felhőtlenül bol
dog és nyugodt, ráadásul kandüh gyötri.

(Állókép: nagyszabású víziló egy szakál
las muki arcáról szőrkeretben)

Szóval azt szeretné, hogy pletykáljak 
még egy kicsit a mi Ágostunkról, ugye? 
Szívesen, halandó. Ettől legalább enyhül 
a nyomás a lelkiismeretemen.

Szegény ember, kicsiny testében egy 
egész világ gondjait hordozta. Pontosab
ban az egész világ gondja nem volt na
gyobb az övénél (ezt relativitáson tanul
tuk). Bizony így volt: az utóbbi időkre 
különösen igaz ez, intő jel lehetett volna 
számomra is, de tudja, milyen az angyal, 
ha szerelmes. (Angyelina azóta sem lett 
meg, csak incselkedik velem..., az évfo
lyamról már mindenki megdugta, de ve
lem, azt hiszem, el akarja vetetni magát, 
ezért nem teszi szét a fehér lábait.)

Védencem életének utolsó pár hónap
jában éjszakánként egyfolytában rémál
mokkal küzdött, napközben pedig kitá
gult tekintettel és ziháló lélegzettel vette 
tudomásul, hogy nincs jövőképe. Ne rö
högjön, ezt így hívják. Minden ember leg
alább évekre látja előre saját magát, meg 
azt is, hogy mit fog csinálni: belekalku
lál jót, rosszat, lottónyereményt és agyda
ganatot egyaránt, de előrelát és kalkulál. 
Látja magát öt, tíz, tizenöt és így tovább 
évvel később, amint tesz-vesz a konyhá
ban vagy autót vezet (kellemes borzon
gással töpreng azon, hogy vajon milyen 
cukor autót vezet majd, mondjuk, húsz 
év múlva). Kell ez nekik, mint egy falat 
manna.

Szegény Ágost azonban nem látott elő
re; illetve látott, de csak napokat. Napokra 
előre tiszta volt minden, de amikor azon 
kezdett töprengeni, hogy vajon mi lesz jö
vő ilyenkor, azaz jövő olyankor, semmit 
sem látott, semmit! Egy nagy feketeség 
volt mindaz, amit a jövő tartogatott neki. 
És bárhogyan küzdött, bárhogyan próbál
ta az elméjét aktiválni és a jövendőt elkép
zelni, képtelen volt rá. Maga, aki például 
egyfolytában azzal a gondolattal játszik, 
hogy milyen sikeres könyvet ír, el sem tud
ja képzelni, milyen gyötrelem az, amikor 
valaki a jövőbe tekint, és csak egy nagy, 
fekete képernyőt lát, s az se tévé. (Vajon 
milyen fincsi tévét fogok venni húsz év 
múlva... nem, nem, nem!)

És, bár nem tudta, hogy ez mit jelent 
(én tudtam: diagnosztikából vettük, hogy 
ez a közeledő halál egyik előjele; de őszin

tén, hogy ilyen buta halált haljon vala
ki..., meg főleg Angyelina csókja..., tud
ja, néha nadrágot és csini blúzocskát vesz 
fel, de a blúz kurta, és a nadrágot csak 
annyira húzza fel, hogy a hasa körül ki
látsszék a girnyó teste..., hát ettől való
sággal megőrülök. Máskor meg leguggol 
-  mintegy a védencét kémlelendő, érti... 
- , és a két kis fokhagymagerezd-seggfél- 
tekéje majd kiveri a szememet. Imádom 
a sovány angyallányokat, de ez a huncut 
angyanc csak játszik velem; önhitt a lel
kem, biztosan azért, mert a másik neve 
Jolán), rosszul érezte magát és aggódott.

A nagy aggódás viszont az idegrend
szeren túl mindenekelőtt a gyomrot ké
szíti ki —, nem történt ez másként az én 
Ágostommal sem. Úgyhogy két jövőnem
látás között akkorákat hányt, hogy rossz 
volt nézni. Nagyon szégyellte magát a felesé
ge előtt, mindig kirohant a mosdóba, ha 
jött az inger, de rájött, hogy életét (akkor 
még nem tudta, hogy egész rövid -  hát
ralévő -  életét; nekem kellett volna va
lahogy sugallnom... de tudja, teljesen rá 
voltam kattanva Jolikára, s mind abban 
reménykedtem, hogy hátha velem is a 
tárgyra tér, és térgyet tár) át kell rendez
nie, és alaposan meg kell fontolnia azt a 
gyomorbajosoknak szóló jó tanácsot, hogy 
„Csak olyasmit egyél, amit nem nehéz ki
hányni, ha úgy jön ki a lépés!” Betartotta, 
mert okos ember volt, bámulatosan okos 
ember...!

Szóval ahogy teltek a jövőkép nélküli 
napok, egyszercsak belenyilallt egy nagy
szabású vízió életének hátralevő negyven 
évéről: ezután kicsit megnyugodott, és 
már sejtette, hogy ez a jövőkép-nélküli
ség a halál hírnöke, de azt gondolta, ta
lán nem is baj.

A vízió pedig a következő volt: egy szem- 
pillantásba sűrítve meglátta egész eljöven
dő életét, melyben nap mint nap ugyanazt 
csinálja majd: eszik, iszik, alszik és fest 
meg a többi, unalmas és ismétlődésében 
groteszk vagy elszomorító dolog, mint a 
vécére járás vagy a köhögés. Minden egyes 
nap minden egyes percét látta, és egy pil
lanatba sűrítve megtapasztalta, átélte en
nek az egész, apró sikerei ellenére is le
hangoló jövőnek a tragikumát. Az összes 
ember életében eljön az idő, amikor ugyan
így meglátja a jövendőt; ezt sajnos még 
nem sikerült kiküszöbölnünk. Ilyenkor 
annyira megutálják magukat, annyira 
kilátástalanul szürkének tetszik a hely
zetük, és annyira előre tudják az untig 
ismert akciókra adott untig ismert reak
cióikat, hogy sokuk fejében megfordul az 
öngyilok; mindezt egyetlen pillanatba sű
rítve megélni olyan, mint infarktust kap
ni -  van, aki infarktust is kap. Ezek után 
a bölcs csak egyet tehet: belenyugszik az 
életébe, és így gondolkodik: „ Jój hogy élek, 
de ha meghalok, az sem baj!”. Ágost pedig 
bölcs ember volt, nagyon bölcs ember...

No de hadd meséljek valami vidámat 
és tanulságosat is védencem életéből, mi

előtt még elalszik itt nekem. Egyszer, hu
szonnyolc éves korában borotválkozás 
után annyira csúnyán nézett ki a bőre, 
hogy úgy döntött, néhány napig pihenteti 
és nőni hagyja a szakállmukiját. Egy hét 
után, mikor már egészen benőtte pofáját 
a gaz (nem volt szép szakálla, mert min
den szál másik irányba állt), azt vette ész
re, hogy kezd elbutulni: előbb csak a tele
fonszámokat felejtette el, majd a neveket 
is, és egyre ritkábban tudott valami szép 
depressziós eszmefuttatást végiggondolni. 
Ezen meglepődött, és a következő héten 
nem ivott semmit: ennek ellenére tovább
ra is rendületlenül butult elfelé. Ahogy 
ilyenkor lenni szokott, pánikrohamot ka
pott, hogy elhülyül, kész, itt vannak az 
öregkor betegségei a férfikor nyarában! 
Szerencsére úgy alakult, hogy be kellett 
mennie az önkormányzathoz, és hát oda 
nem lehet kéthetes borostával, ami már 
szakáll, de mégsem az, mert nem szép, 
inkább csúnya, még ha ahhoz képest szép 
is, bemenni: így levágta, majd megborot
válkozott. És, nem hiszi el, de ujjongva fe
dezte fel, hogy megint emlékszik minden
re, hogy okos. Mint a virradat, úgy jött a 
megokosodás. Ekkor derengett fel benne, 
hogy összefüggés van a szakáll növése és 
a butulás, illetve a borotválkozás meg az 
okosodás között. Még egy hónapig próbál
gatta, hogy megbizonyosodjék, miszerint 
tényleg így van, aztán hátradőlt: csodála
tos hetek következtek.

Hagyta jó sokáig, hetekig nőni a sza- 
kállát, majd hirtelen leborotválta az egé
szet, és bizsergő arcbőrrel élvezte a hirte
len jövő okosságot, a világosságot, amely 
érzelmi amplitúdóját tekintve gyakran 
még Aurélia asszony szájjal kényeztetésé
nél is kellemesebb volt. Persze az elbutu- 
lás időszakainak is volt egyfajta kéjesen 
perverz öröme, mégpedig a megokosodás 
ígérete — és ez nap mint nap új értelmet 
adott az életének: kellenek ilyen aprósá
gok az emberizinkeknek. Ágostom bor- 
zongott a gyönyörtől, és élete egyik, ha 
nem a legboldogabb időszaka volt ez.

De egy nap így okoskodott: „Úristen, 
csak éppen valamelyik nagy elbutulásom 
oda ne fajuljon, hogy elfelejtsem levágni 
a szakállamat, és emiatt aztán úgy elbu- 
tuljak, hogy végleg!” Annyira megrettent 
ettől a gondolattól, hogy gyorsan levelet 
írt kedves nejének (mert szólni mindegy
re elfelejtett), mégpedig ezt: „Cicám, ha 
annyira elbutulnék, hogy nem lehet ve
lem felvenni a kapcsolatot, vágjátok le a 
szakállam, és borotváljatok meg! Akkor 
minden rendben lesz. Ölellek, Ágostod.” 
Képzelheti, mekkorát nézett Aurélia asz- 
szony, midőn a levelet elolvasta. Mikor 
pedig kérdő tekintetét látva Ágost elma
gyarázta neki, miről is van szó, egészen 
megrémült és kétségbeesett, hogy hites 
férje megbolondult. Mindenesetre éjszaká
ról éjszakára megborotválta védencemet, 
miközben az az igazak álmát aludta.
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CONSTANTIN ACOSMEI
Egy gyerek 
beszámolója
Egy vasárnap este a kapu előtt já t

szottam. Spárgát kötöttem egy pár kőre, 
botra, aztán feldobtam, hogy ráakadjon 
az villanyvezetékekre. Amikor sötéted
ni kezdett, anyám kijött az udvarra és 
elküldött a kalap után. Az úton néhány 
gyerek köveket dobált egy tócsába, hogy 
rám fröccsenjen a víz, amikor elhaladok. 
A kocsmához értem. Két ember éppen ve
rekedett, felborogatták a teraszon levő 
pléhasztalokat. Az egyik egy letört fene
kű üveget, a másik egy széklábat tartott 
a kezében. Más emberek álltak és nézték 
őket. Körbejártam, és rátaláltam apám
ra, egy árokban aludt. Ünneplő ruhá
ja tele volt sárral, cipői belesüppedtek a 
latyakba, szétnyílt övének egyik vége a 
gyomokon lógott. Odasettenkedtem és el
vettem a kalapját, nehogy ellopja valaki. 
Akkor apám felemelte a fejét, csaláncsí
péstől vörös és püffedt volt az arca, és ká
romkodni kezdett, aztán ivott némi bort 
az üvegből és visszadőlt. A fejemre tettem 
átizzadt kalapját, a szememig süllyedt, és 
elindultam visszafelé. Tulajdonképpen 
szaladtam hazáig, mert egy nagyobb gye
rek folyton el akart gázolni a biciklijével.

Egy gyerek 
beszámolója
Egy nap mentem az úton, egy lány

nyal. Az egyik kerítésen egy gyerek ku
corgóit, kiabálni kezdett utánunk: Megy 
a csaj meg a csávója! Megálltam, meg
fenyegettem: Hadd el, jössz te még az én 
utcámba!... (Felfújtam az arcomat, az
tán összenyomtam az öklömmel, hogy ki
nyomjam a levegőt.) ... Benyomom a po
fádat! Közben egy nagyobb gyerek, aki 
lejjebb átugrotta a kerítést, mögém set
tenkedett és lehúzta a tréningnadrágo
mat, aztán lökdösni kezdett. El akartam 
szaladni, de belebotlottam a letolt nad
rágba, és leestem a kavicsos útra, felsér
tettem a térdem. Üvöltöttem, amíg a gye
rek abbahagyta a verést és bement az 
udvarba. Felkeltem a porból, felhúztam 
a nadrágomat és továbbindultam. Amint 
lehajtott fejjel elhaladtam egy öregember 
előtt, rám kiáltott: Jó napot, fiú! Aztán 
rekedten nevetni kezdett. Egy asszony, 
aki a kerítés fölött nézett, szidni kezdett, 
hogy nem tisztelem az embereket. Odébb, 
a sarok mögött, felvettem egy nagy követ 
és megnyomorítottam néhány csirkéjét

C onstantin  Acosmei: 1972-ben 
született Tárgu Neamt-on, Ia§i-ban 
végezte a bölcsészkart. Kötete: A 
halál játéka (Jucária mortului), 1995. 
Generációja egyik legnagyobb hatású 
alkotója.

az asszonynak, melyek a kotlós után já r
tak az árokban. A lány, aki korábban el
szaladt, odajött, és elhaló hangon beszél
ni kezdett, ujját rám szegezve: A te bajod! 
Nem érdekel! Megmondlak! Tovább men
tem, hazáig. Amikor meglátott, anyám 
azt mondta: Jól tették! Úgy kell neked!

Egy férfi 
beszámolója
Leszállt az este, az utca szinte üres 

volt. Jóval előttem egy ember sietve ment 
a járdán, az apró szemű esőben, kezeit ka
bátzsebébe süllyesztve. Egy ideig követ
tem, közeledtem hozzá, de nem hagytam 
el. Egy tócsa mellett haladt el, amikor ol
dalról belerúgtam a jobb lábszárába, ami
vel éppen lépett. A lábfej beleakadt a bal 
lábikrába. Megbillent, támasztó lábának 
hegyére állt, ugrott egyet, hogy kiszaba
dítsa a másik lábat. Akkor jobb kézzel 
meglöktem, hátulról. Sikerült kiránta
nia kezeit a zsebekből, széttárta karja
it, majd ordítva leesett a nedves aszfalt
ra. Átmentem az úttesten és beváltottam 
a tömbházak közé.

Egy férfi
beszámolója
Nem volt mit tennem. Mentem egy ut

cán, idegen emberek csoportjai között, fi
gyeltem, ahogy káromkodnak. Egy autó 
dudája megsüketített, megálltam, oda
néztem, a fényszórók megvakítottak. 
Akkor egy fiatalember szájon vágott, 
előtte kezét nyújtotta, cigarettát kért. 
Bementem egy kocsmába, rendeltem egy 
pohárral, kifizettem, leültem egy sarok
ba, míg egy őr észrevett, csuklón raga

dott és kicibált. Bementem egy tömbház
ba, másztam a sötétben néhány emeletet 
és becsengettem az egyik lakásba. Egy 
pizsamás öregember nyitott ajtót, durván 
lelökött a lépcsőn. A hátsó ajtón mentem 
ki a tömbházból, bebújtam a bokrok kö
zé. Akkor láttam meg a sötétben, hogy a 
fal mellett levő nagy kövön foszforeszkáló 
kutyaürülék hever.

Egy öregember 
beszámolója
Egy nap beutaztam a városba. A zsú

folt autóbusz nagy sebességgel ereszke
dett a szerpentinen. Egy hölgy felállt az 
ülésről, az utazótáska zsebéből kivett 
egy műanyag zacskót (a zacskón egy nő 
fényképe volt látható, bugyiban, egy mo
torbiciklin ült), leült, arca elé emelte a 
zacskó száját és nyögve belehányt egy 
párszor. A városba érve megkerestem 
az áruházat, a mozgólépcsőn felmentem 
az utolsó emeletre. Egy állapotos nő állt 
a sorban, hogy kifizesse a kosarában le
vő rakás pelenkát. Váratlanul hányin
gere támadt, oldalt lépett és a tenyerébe 
hányt, szeme kiguvadt, arca halálsápadt 
volt. Elhagytam az áruházat, bemen
tem egy közeli kocsmába és fogyasztot
tam. Később átmentem az úton, autók 
és dudálás között kígyózva, bementem a 
parkba és hanyatt feküdtem egy pádon, 
a napsütésben. Rövid idő múlva hörögni, 
rángatózni kezdtem, fuldoklottam a sa
ját hányásomban. Személyvonattal utaz
tam haza. A kupéban egy ingázó tanárnő 
beszélgetett egy asszonnyal, aki a kolos
torokhoz utazott. A vonat beszaladt az 
alagútba, a nők elhallgattak, meggyúj
tottam az öngyújtómat, és megpillantot
tam őket, nyelvüket kiöltve fintorogtak 
rám.

Egy öregember 
beszámolója
Félrehajtottam a takarót, és gyűjtöget

ni kezdtem a tenyerembe kenyérmorzsát, 
dohányszálakat, mészpikkelyeket, levá
gott körmöket, egy száraz heget. A mos
dóba gyűjtöttem az ágy alatt levő, gyűrött 
papírokat és meggyújtottam őket az ön
gyújtóval. Aztán megengedtem a csapot, 
a hamu sercegett. Fekete pernyedarabok 
lebegtek a szobában. Kimentem az er
kélyre, megragadtam a korlátot és lenéz
tem. A közeli tömbházak felől mise hal
latszott, egy hangosra állított rádióból. 
Csuklani kezdtem. Átmentem a szobán, 
ki a lépcsőházba, nyitva hagytam az aj
tót. Vártam, hogy a huzat becsapja, meg
ijedjek, és elmúljon a csuklásom. Tettem 
néhány lépést az ajtó előtt, megcsúsztam 
egy köpésen. Nem tudtam felállni. De si
került a fejem lágyát nekitámasztani a 
falnak. Kinyitottam a számat, és ujjam
mal mozgatni kezdtem egy fogat.
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ANA DRAGU
eltévedt és várakozik.

a bezúzott ablakok nagyvárosában pillantása 
szurkot önt a tömbházak sorára, szemhéjához 
félhalott madarak csapódnak, semmit sem őriz 
belsejében, kezében csak az éj, pókháló csak az 
arcán, közvetlenebbül szólok magamhoz, mint 
zöld hajam, amelyben olykor vadszőlő érik. két 
hallgatás, két beszéd, éppen elég. de ő halottat 
hordoz csontjaiban, három nedves deszkára he
lyezi a hullát és órákon át nézi az örvényt, a hú
son koszos köröm halad át. füsttel és beszédes 
hallgatással kerítem körül, nem közelít sem
milyen álom. állok két sós eső között, megég
tek ujjaim. a viasz végigfolyt tenyerem mögött, 
a szív körül enyhe nyomás, súly zizeg, a játék 
és a hatalmas vízfelület, nem lépünk ki. ülünk 
magamban senkivel, mintha az egyik lenne a 
másik, én a számon, ő a kezemen át szól

néha napokra eltűnik.
olyankor, mintha csak két harmatcseppet szorí
tanék a szemhéjam alá és számolok, éjfél után 
végigfekszem a kavicságyon és magamra hú
zom a köveket, vodkát akarok és formolt ka
pok. a halottak itala fejembe száll és átfolyik fel
fénylő sebemen, akarom akarni, hogy feküdj le, 
aludj, ébredj és felejtsd el, mi a neve ennek az

testtel, csak nehezen találok három még ép bor
dát és már egy órája kutatok, igyál sok vizet és 
úgy mozogj, mintha mozdulatlan volnál”, ami
kor elmegy kicsontozott, fáradt és nyers hús va
gyok. nem mozdulok, nehogy darabokra hulljak, 
esőt hívok magamhoz, teodort látom benne, fél 
kézzel tartja magát, akár egy égő gyertya, csak 
rövid ideig tudom nézni: szinte semeddig

vannak napok, amikor
n e m  v á r S Z  S e m m i r e ,  az a se
lyemzsinór köti össze őket, amellyel a holtakat 
szokták összevarni boncolás után. ilyen napo
kon emlékezhetsz az időkre, amikor még csak 
beletörődtél, amikor m ár nem vársz semmi
re, habár azt mondják, várnod kell, m ert hol
nap úgyis történik valami, egy férfi közelít és 
hirtelen hallgat el, m int egy kitépett, és a test
tel együtt a mélybe nyomott száj. amikor nem 
vársz semmit, Szibéria terül minden idődre, 
légcsövedben göröngyökkel a reggel bomba
támadáshoz hasonlít, vastag és bő ruhákat öl
tesz magadra, melyekben úgy rejtőzöl el, m int 
egy rongyos babába merülő kéz. kilépsz a ház
ból, és amikor már semmire se vársz, em lé
kezni kezdesz a várakozásra, kilépsz újra meg 
újra, és teodor még mélyebb némasággal be
szél a kezekről, a vakságról, „am ikor vissza
húzódunk az esőkből, egymás mellé ülünk 
majd. hamarosan”

nem bármikor, nem akár-
h o g y .  itt a gépek gépiesen lélegeznek és 
néha mi is, ha felnyitják a csapóajtót, mindig 
fentről érkezik és kötélhágcsón ereszkedik alá. 
ezért mind mondom nekik: ne tapogassátok a 
falat kijárat után kutatva, jobban teszitek, ha 
fekszetek az ágyban, felfele nézve, olykor-oly
kor egyik-másik túlságosan is kifárad, és ilyen
kor szellőztetni kell. a csapóajtó megbillen hir
telen és nem akárki ereszkedik alá a kötélen, 
nem akárki, mellette ezer szem hull alá rende
zetlen és veszélyes halomba, az enyéim cson
tokkal tömik ki ágyam gödreit, egy lélegzéssel 
kevesebben vagyunk

itt hallgatás van. a hús for
ró lesz, az éjszaka enyves, a szobám az egyet
len, ahol beteg tudok lenni, egyedül nyúlok 
el az ágyban és hallom a húst. puha haj illa
tát árasztja az éj. húsom felszökik és elernyed, 
felszökik és elernyed, mint a láz. mindent elő
készítek. amikor mindent előkészítettem, fel
emelkedem lassan, meghajlok derékszögben, 
lendületet veszek és fejjel megyek a falnak, 
nem tudok leállni, a te hangodon beszélek ma
gamhoz. hallom a hangod, és a fájdalom gya
nús örvények mentén válik le a csontról, a tes
tem hallgatni kezd ránk. a testünk elkezdődik, 
akkor fejemet kezemben cipelve végigjárom a 
gyógyszertárakat, mint egy nevető halott

állapotnak, ami eddig oly idegen volt tőled, ke
zemen fehér kesztyűk. így simogatom a takaró 
alatti lefejezett madarakat, egy penge pirosló re
püléssé alakít minden ujjbegyet, mint a túl erős 
fény, minden remegni kezd körülöttem, viaszbá
but olvasztottam a félelmek miatt, gyutacs he
lyett csillagszórókkal szúrtam át. ezt a babát fo
gom később kezembe és forgatom a mennyezet 
fölött, a viasz lassan szememre csorog, a babá
ból olvasztom ki a reggelt, halott bőr kezeimnek, 
a szájban félelem, csak fél arc látható.

amikor elmegy, kicsontozott, fáradt és nyers hús vagyok, egy
re csak jön, könnyű, fehér ruhában, mosolyog, a 
javamat akarja, engedelmesen vetem földre ma
gam, és gondolataim az öklömbe gyűlnek, ne fe
lejtsek el semmit, ne felejtsek, a köpeny a fáj
dalom minőségével törődik, azt mondja: feküdj 
csak és lélegezz, aztán minden csontot meg
számol és megrág, igen, ó igen, egy időre, az
tán karmokat húz elő a bőre alól és fájni kezd 
mindenütt, éget, tép, vág, tép, vág és megvéd 
a gonosztól, a műanyag tál kilyukasztott cson
tokkal telik meg. számolom őket. egyetlen vér- 
cseppet sem fedezek fel könnyű, fehér ruháin, 
mosolyog, mosolygok én is. azt mondom, bol
dog vagyok és ráhagyom a csontvázamat, azt 
mondja „nem, köszönöm, jóhiszeműek vagyunk 
a halállal, nincs mit kezdeni egy egészségtelen

Ana Dragu: 1978-ban született 
Besztercén. Két verseskötete jelent 
meg: Fű a dúvadaknak (Iarbá pentru 
fiare), 2004.; A viaszbaba (Pápu§a de 
ceará), 2008.

rOSSZ a tavasz, a húsban meg
nyílik a hús. vaksötétben pörög körbe a gonosz

de télen jó. gyorsan sötétedik és éjszaka nem 
húzom fel annyira magam, jól látok a sötétben, 
azt mondta, „csak a fényben létezik vakság”, 
azért ülök folyton összehúzott függönyökkel, 
ne legyen nappal, keskeny utcán járok, fönt
ről néhány ablak zuhan a cementre, zajtalanul, 
nem is törnek el. fehér lámpásokat látok és eső
ket. gyorsan haladok, a járdán fekvő ablakokra 
lépek, széttörnek a nyomomban, egyik a másik 
után. kivilágított és üres házakba lépek, bezu
hanok. 26 lehettem, amikor egyre fáradtabb 
kezdtem lenni, már attól, hogy sétáltam az ut
cán. nem kaptam levegőt, kórházba vittek, azt 
mondták: üvegcsontok, és hazaengedtek, aztán 
jó  volt. aztán tél. aztán tavasz, rossz a tavasz, és 
újrazuhanok, és fejtetőre állnak az utcák, abla
kokon lépek keresztül

amikor nem vagy, nagyon jó va
gyok. rendszeresen fogat mosok, megölelem 
őket, társaimat a szalonban, és elmondom ne
kik: minden rendben, minden napon más va
gyok, egyszer sem én. megszépülök, és ők na
gyon boldogok, örülnek, mint egy messziről 
érkező közeli rokonnak, akinek csak túl ké
sőn van vonata vissza, elnyújtózom mellettük 
a vaságyakon, végigfut mohó pillantásuk, fá
radt ujjaik át, látják, hogy nincs semmi látni
való, és engedékenyen bólogatnak, kérdezik, 
hogy virágzik-e a cseresznye, ki halt meg ott
hon. és közülük ma egy sem, és nagyon örül
nek, kérik, hogy maradjak éjszakára, amikor 
nem vagy, nagyon jó  vagyok, halálos betegeket 
ölelek reggelente

egy férfi lakik bennem, mint a levegő.
azt mondja: „ahányszor veled beszélek, a 

hangom mindig el kell utazzon önmagához” 
olyan ez, mint ahogy rálelsz önmagadra 
és nem éled túl. 
mosolya ajkamhoz ér és 
úgy fogja körbe, 
mintha húsz akác 
szórná rá a 
virágait
akkor lélegezni kezdek, sok a levegő, 
túl sok nekem.

KARÁCSONYI ZSOLT 
fordításai
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN 
Jegyzetek
A z ism é tlő d ő  Bezzeg t e r ü le t é r ő l

1. Az a bizonyos „kölcsönös...”
Hát az anyád él-e még?
Hát a foga ép-e még?
Ráde-ráde ráde-ráde
Rád-e vicsorítja még?

(Ónépi harci induló)

Mindegyre értesülünk (újságcikk, té
vé által) ilyesmikről, hogy: „bizonyos 
angliai lányközépiskolákban magasabb 
a tanulmányi színvonal a nem koedu
kált osztályokban, mint ott, ahol fiúk-lá- 
nyok vegyes osztályokban tanulnak”. Az 
elmúlt negyven-negyvenöt évben, ritkán 
ugyan, de azért értesülhettünk erről 
fiú-vonatkozásban is. (Nem tudni, nem-e 
ugyanazon iskolákról van szó?) Ám mife
lénk is írogattunk félhalkan a koeduká
ció problémáiról, én magam többször is, 
például egy Bezzeg című pamfletben a 
tanári pálya elnőiesedésének megoldha
tatlan következményeiről. Azonban so
ha, sehol nem mertük nyíltan, kereken, 
aperte kimondani, hogy az általános ko
edukáció középiskolás fokon, vagyis 14 
éven felül, a VIII.-XII. osztályokban a 
modern nevelésügy zűrzavarának össze
foglaló ábrája!

Ezt nyilván még ma sem lehet kelle
metlen következménynek „elvárhatá
sa” nélkül kimondani. Ugyanis a koedu
káció: az egyetemes haladás vívmánya! 
(Ha nem is tudományos, de politikai-ide
ológiai téren vívmány.) A haladás zálo
ga; hiszen a nemek egyenjogúságának 
megvalósulása. Ennélfogva nem is a ta
nulmányi színvonal alakulása a lényeg, a 
fontos, hanem az egymás kölcsönös meg
becsülése, kölcsönös tisztelete, a kölcsönö
sen jobb megismerés által, a nemek közti 
előítéletek elhárítása; az érzelmi életben 
komplexus-képző elkülönítés, távolságtar
tás felszámolása által egészségesebb ér
zelmi kapcsolatok; ideszámítva szerelmet 
és házasságot is...

Hogy mekkora eredménnyel? Erről 
nemcsak a tanulmányi színvonal -  állí
tólag 30%-os, mások szerint 32,7, ismét 
mások szerint csak 28,2%-os csökkené
se beszél. Erről szólnak az ilyen mozgal
mak jelszavai, hogy „harcoljunk a csalá
don belüli erőszak ellen”, „vessünk véget 
a nők bántalmazásának és lealacsonyí- 
tásának”. Ez fejeződik ki az anyósvic
cek képtelen cinizmusában és elterje
désében, mivel AZ ANYÓS nemcsak az 
anyós, hiszen az emberiség felének már 
nincs is anyósa, hanem a tanárnő, az 
idősebb női munkatárs, vagy éppen a női 
elöljáró, főnök, a hivatalnoknő. Erről val
lanak a szőke nő viccek, amikor nem a 
hajszín, hanem a tipikus nő a tartalmuk 
(amikor a hajszín a lényeg, az akár egy
fajta rasszizmus felvonulási terepe gya
nánt is felfogható lenne). Erről vall az is, 
hogy egyre kevesebben vállalják a csalá
di életet, s öregségüket sem a nagycsa
ládban, hanem az Arany alkony, vagy 
Ezüst pitypang idősek otthonaiban kép
zelik el. Óriási siker?

Erről szólalnak bizonyos divatregé
nyek, melyekben mindenért az anya
lány ellentét a hibás, de akár valutaüzér, 
akár kéj- és sorozatgyilkos lesz az ember, 
akár kábszerkereskedő, mindig kiderül a 
vallatásnál, hogy a rossz család és a még 
rosszabb iskola volt a bukás előkészítője, 
milliónyi tévéjáték vartyog erről világ
szerte, minden este. Vagyis, a kölcsönös 
megismerés...

*
Az ember vagy férfi, vagy nő (s bizo

nyos életszakaszain leendő vagy volt nő 
és volt férfi). Az emberi személyiség fér
fiúi vagy női személyiség. És mégis, kép
zeljük el, micsoda felháborodással fogad
nák tudós pedagógusaink és tudós nőink, 
ha valaki egy szakkörön vagy szimpozio- 
non ilyen dolgozatokat terjesztene elő: „a 
férfias jellem nevelésének módszerei”, „a 
női személyiség kialakításában”, hogyan 
működik a finomságra, gyöngédségre, ér
zékenységre nevelés? Micsoda üvöltözést 
váltana ki: „Menjünk vissza a középkor
ba? Kötelezzük megint arra a nőket, hogy 
a férfiak játékszerei legyenek? Az ördög
be a lovagiassággal! Ne akarjanak azzal 
megvásárolni minket! A koedukáció célja 
a nyílt, elfogulatlan versenyhelyzet meg
teremtése, és nem a finomkodás!” Hát ez 
utóbbi legalább igaz, de annál kínosabb!

A férfiúi és a női személyiség eszményi 
-  idealizált -  vonásait azonban éppen a 
másik nemnek a korszakonként feltáma
dó új elvárásai, sugallatai alakítják ki. 
Talán a természet titkos manipulációi ré
vén, az első minta kialakítása, az első lé
pés a nő részéről történik. Ha például a 
nők az adott kultúr-szakaszban a nemfér
fias férfi eszményképét szorgalmazzák, 
viszonzásul ez a nemférfias típus a maga 
részéről éppen a nőietlenséget fogja báto
rítani, például: a közönségességet.

Azt a felfogást, hogy másképpen kell 
nevelni a nőket és a férfiakat, tehát más
fajta példaképekre van szükségük, sokan 
az emancipáció és az egyenjogúság nevé
ben a leghevesebb berzenkedéssel fogad
ják. Pedig egy valóban tudományos alapú 
pedagógia -  másról szólana. A két nem 
fejlődési ritmusa a serdülőkortól kezd
ve nagyon különbözik. Egy tizenöt-tizen
hat éves lány már nő. Égy ugyanilyen 
korú fiú, erkölcsi értelemben és jellemét 
tekintve, még nem férfi. Egy tizennyolc 
éves nő eléri szellemi kapacitása kiala
kulásának tetőfokát. Egy férfinál ugyan
ez csak négy-öt év múlva következik be 
(már ha nem kivételesen egy-egy zseniről 
van szó). A nőben már világol a céltudat, 
a jövő alakításának a vágya, a férfi ilyen 
korban a legbohóbb és a legkönnyelműbb. 
És mégis egyenlőkként kell felvételizni
ük és az egyetemen „iparkodniuk”! Az 
eredmény? Még a szovjet időkből olvas
tam egy kimutatást (nem tudom, hogyan 
nézték el a cenzorok), a szovjet felsőokta
tás tanszemélyzete csak tíz százalékban 
férfi. De azoknak az egyetemi oktatók
nak, akik kutatói és alkotói tevékenység

ben kitűnnek, csak tíz százaléka -  nő! 
Saját tapasztalataimból: egy kis vidéki, 
félénk, nehézkes modorú fiatalember, aki 
húszezer lepkéből és rovarból álló gyűjte
ményt állított össze, nem jutott be a bioló
gia szakra. Osztálytársnője, aki „villám
gyorsan tájékozódott”, s betanult néhány 
darwinista frázist, bejutott. Utóbbi vi
szont néhány év múlva ott is hagyta a bi
ológiát.

Egy érett nő ítéletalkotási készsége, 
érzelmi viszonyulásai, egész beállított
sága nyilvánvalóan más, mint egy serdü
lő kamasznak. Az együttélés sajnos leg
többször úgy jön létre, hogy az egyik nem 
vagy lealacsonyodik, degradálódik a má
sik igényszintjéhez és elvárásaihoz, vagy: 
óvatosan távol tartják magukat egymás
tól, vagy heccelődő cirkusszá fajul a kap
csolat.

Önző, nekikeseredett -  vagy besava
nyodott — törtetés az öntudatosabb lá
nyok részéről, és nemkevésbé sivár, cini- 
kuskodó bohóckodás éppen az elevenebb 
fiúknál. Akiknek egy módjuk marad né
mi társadalmi súly szerzésére: ha amo
lyan buli-matadorok lesznek... S eset
leg majd ők fogják belehajszolni a „bulik” 
igénytelenségébe a komolyabb lányokat 
is; vagy belekényszerítik a magolós, stré- 
berkedő elszigetelődésbe.

Szellem és jellem ma egyszerre érnek! 
A fiúgyermek kb. tizenkét éves koráig 
családja idősebb tagjait szeretné követ
ni, egy idő után főleg az apját, vagy báty
ját. Az anyát még úgy-ahogy tisztelik a 
kamaszkor küszöbén, de már unják. (Az 
anyáról való leválás a lányoknál öt, sok
szor tíz évvel később következik be, ez 
megint egy halom divatos regény témája.) 
A fiú a serdülőkor küszöbén már példa
képeket keres a családon kívül! Az egész
séges az volna, ha ezt tanárában, okta
tójában, mesterében találná meg. És itt 
jelentkezik megint egy átka a koeduká
ciónak: a tanterületek elnőiesedtek. A fi
úkat is többnyire tanárnők tanítják, azt 
meg végképp nem lehet elvárni egy kis
kamasztól, hogy emberi példaképet egy 
fáradt, ideges, agyondolgozott tanárnő
ben találja meg, aki Palocsay Zsigmond 
versének szavaival élve, „vagy pánkó, 
vagy aszaltszilva” ... Hozzátehetem a bo
nyodalom-halmazaihoz azt a mindenki 
által tudott, s említésével mindig indula
tokat felkorbácsoló tényt, hogy ma a ta
nárnők között kevesebb az elhivatott és 
tehetséges nevelő, mint volt valaha a férfi 
tanárok között, mivel sok lány nem elhi
vatottsága folytán jelentkezett felvételi
re, hanem: a tanári pálya volt a legkön
nyebben elérhető lehetőség az értelmiségi 
életformához. így a fiú az iskolában sem 
juthat vonzó példaképhez. De akárhány
szor azonkívül sem, mert nincs környe
zetében tekintélyt árasztó férfi, és ez fo
kozott mértékben érvényes a nemzetiségi 
környezetben élő fiatalokra!

Marad a banda, és főkolomposa, a „va
gány haver”. Ám még ez is jobb, mint az 
anyámhoz való kötődés egészségtelen 
meghosszabbodása, vagy a bús magá
nyosság -  amely csakis költői lelkeknél 
vezethet némi jóra, „termékeny szenvel
gésre”.

(folytatjuk)
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A ktéró l és a  szerelem ről
akkoriban még Antiumban éltünk 
én és szerelmem is, Akté, az örök.

Domitiát lestem meg egy este 
nevelőanyámat, amint vetkőzött.

fonnyadó melleire néztem 
s elképzeltem testét az ing alatt

s bőre alól hogy kiette az idő 
a húst s már rágta a csontokat

majd kimentem s elmondtam Akténak, 
azt mondtam neki, te kicsi húscafat,

valahol itt a palotában, itt él 
magamhoz vettem és jön, hogyha hívom

csak az ölelése lett már idegen 
bár ugyanaz, mint az antiumi hídon

3.
jó tudni végül, hogy most Aktét
azt, hogy a testét meleg ágyban basszák

bár gyönyörű húsa szolgák étke lett
akik Luciust már többször felszarvazták

animal impudensnek mondtak 
-  mert hiszen érzi a plebs is a kéjt -

én nem hiszem, hogy ez lesz belőled 
barnácska melledből, karodból ez marad

pánik tört rám, úgy vontam magamhoz 
és úgy csókoltam, mint egy eszement

Vénuszt kértem, hogy nézzen rá e fáradt 
kétségbeesett kölyökre idelent

tizenhat voltam, ő tán eggyel kisebb 
sponsa mea! -  azt mondtam. Jegyesem!

fején aranyos diadémot láttam 
s császári gyűrűt saját kezemen

s láttam azt is, hogy örökkön örökké 
s mindenen túl van ez a szerelem.

2 .
ha császár lennék -  röhögtem magamban 
és enyém volna a Földön minden hatalom

Akté teste így maradna mindig 
ameddig élek, s amíg akarom

tíz éve történt, magam mellé vettem 
mellettem él s még sem lett ágyasom

s mint később beláttam másra kellett 
amire vágytam, és az a hatalom

amellyel őrizni akartam az időt 
s elűzni tőle a múló éveket

s bevallom, hogy örülök utólag 
s boldogan látom azt, hogy nem lehet

két napja múlt, hogy véle háltam 
barackszín bőre, teste rég idegen

Akté csupán a múltamba varrt emlék 
s mégis ő minden, ami szerelem.

az lett a sorsa mit egy régi nőért 
nem a császár, de férfi megtehet

hogy íme róla szól e vers is 
majd magába őrli az emlékezet

hogy emlékeim meleg trágyadombja 
melyre szerelmük ontja rá a vért

ezt mondtam, Akté ennyi immár 
lerótt adó, vagy lehullt ékezet

de fél szemmel az üres égre néztem 
majd magam elé, mint ki vétkezett.

L. D. a lta tó d a la
Lepida altatott régen 
Hogy aludj, Lucius 
aludj el szépen 
s hogyha alszom szépen 
s csillagok az égen 
köszöngetnek s aztán 
így nagy lesz az én is 
és nem visz el a csúnya 

rézfaszú bagoly 
a strix cupripenis 

és császár leszek egyszer 
sisakos, kardos 
fényes ruhájú 
kapitány, 
harcos.

L. D. a  versrő l
a láng a holddal lassan egybeolvad 
és sárszín nyála arcomra csorog 
a zenét figyelem, a fuvola hangját 
-  olykor mintha gyászdallam lenne -  
csorog a véres Hold 
olvad a sárga pergamenre.
Nincs hatalom, mely verset adna 
s míg Néró karja szétzúz egy világot 
a nyomorult Lucius egy szóért könyörög

bár megsütöttem a halálmadár máját 
most mitől félnem nincsen -  úgy tudom 
talán úgy van, hogy biztonságban lennék 
de mi ez a hang?

hisz alszik asszonyom...
S ablakában -  hát tényleg igaz lenne? 
a görög paraszt fújja fuvoláját? 
Tigellinust küldtem hogy kilesse...

s mondta igaz. Most a hideg jár át; 
holnap kurvát temetünk újra: 
holnap temetjük Claudius lányát 
s a bitangot,

ki Caesar ellen vétett 
a pergament nézem, s a növekvő setétet 
a hold szétmálló, avas, sárga fényét 
ahogy az ég rázza csillagos sörényét.

L. D. a já n lá sa
odaát a múltban, ott van az én hazám 
hol mítoszokban éltünk mi, szerelmem 
nem császárnak, de quirisnek is hitvány 
ki veled osztozott azon a kegyelmen 
s az embernek, mert annyi múltja van 
annyi hazája, s elmúló szerelme

az embernek még annyi dolga van
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H a a szob rok  b eszé ln én ek
Hahó, kezdtem nyivákolni a detoxi- 

kációs osztályon, mikor megébredtem, 
mikor tisztult a szesz borgó'zös fejem
ben. Úgy tűnt, hogy pirkad már, nem 
bennem, odakint, ahol szelek jártak , 
seregélyek lesték az édesedő szőlőt. Ha 
egészen jól láttam, volt még jó néhány 
ágy abban a teremben, de hiába var- 
tyogtam, mint egy sértett varjú, senki 
se figyelt rám. Ügy mertem gondolni, 
elfekvő társaim  súlyosabb esetek. Ok 
nem vederrel isznak, mikor bereccsen
tek, inkább tankhajóval, amelyik ébren 
volt, némi érdeklődést tanúsítva emel
te a fejét, horror arcot viselt, ijesztőn 
grimaszolt, m intha engem hibáztatna, 
hogy behozta a mentő, mielőtt a földre 
esett volna. Bár derengett valami, még
sem kérdeztem meg, hogy kerülök ide. 
A megalázó az volt, hogy kényszerzub
bonyt kaptam, elég feszes szerkót.

-  Hogy vagyunk, ötöske? -  Dögölj 
meg, sült paraszt, dünnyögtem magam
ban, mikor közeledett felém fehér fityu- 
lában egy másfél mázsás bölény.

-  Prosit, drága haver! -  fogtam dili- 
nyósra, abban reménykedve, hátha így 
megnyerem a reggeli órákban csevegő
partnernek.

-  Ce zice, nene? — hajolt ágytársam 
hoz, mire az öreg úr, mint egy maláji 
törzsfőnök, rángatta a fejét.

-  Te voltál mellettem -  kérdeztem a 
nyelvén - ,  mikor Mihai Viteazul kancá
jára  ültem?

Akár egy szakorvos, nem sokat mér
legelt, hozott egy „sziringát”, bivalynak 
valót, s valami vöröses kevertet húzott 
a hengerbe. Drága jó istenem, kezd
tem hüledezni, ha ezt belém döfi, még 
egy rendszerváltást át fogok aludni! 
Akartam  inteni, nem volt mivel. Végül 
is azt mondtam sejtelmes hangon, fi- 
gyu, haver, beszéljünk okosan! Nem 
volt semmi figyu, percegtetni kezdett a 
gyilkos „sziringával”. Ha kioldod a ke
zem, szóltam nyomatékkai, kincset ta 
lálhatunk koszos párnám  alatt. Erre 
már megtorpant, vigyorogni kezdett: 
eurónak hívják? Bólintottam. Mennyi?, 
nézett sikamlósán. Ha leveszed a kény
szert, kaphatói egy tízest, egy másikat 
meg azért, ha dobod a sziringát. Oké, 
barátocskám, mosolygott szelíden, de 
azért vigyázzál, rögtön jönnek érted, 
visznek agyröntgenre.

Nem sokat tévedett, csak a sorrend 
volt más. Előbb pszichiátria, utána a 
belügy, a monitorozott magasles rej
télyei jöttek. Melyik volt kellemes? Ha 
nyűgös vagy, egyik se. Az előjáték se 
tetszett túlzottan. Mivel nem bíztak 
meg bennem, egy ötszáz kilós apácá
ra bízták. Markolta a karom, s akár 
egy vak embert, ha a túloldalra viszik, 
fontoskodva mondta, mire is figyeljek. 
És ha nem figyelek?, nyomtam meg a 
hangsúlyt, hogy vegye észre magát. Az 
nem lesz kóser, fiam, veregetett durván
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ormótlan kezével, küldnek a kék fény
re, sokk-kezelést kapói.

-  Helló, Bici-Buci! -  derült fel az ar
com, mikor a zöldövezettel dúsított ren
delőbe léptem. Nagymellű doktornő fo
gadott, őszinte örömmel. Amíg rezidens 
volt -  kellett a lovelló - , modellkedett 
nekem. Milyen merénylet volt, kérdezte 
puszilózás közben. Lustán legyintettem, 
miközben simiztem a mellét: a Nemzeti 
dalt skandáltam Viteazul lován.

-  Mivel foglalkozol? — Ültünk le pin- 
durit. -  Festel, bestsellert írsz?

-  Mit kéne csinálnom, feküdjek a sín
re, ha jön az intercity?

-  Nem félsz, barátocskám, hogy az 
iróniád deficitbe taszít?

-  Úgy érzed, Buci, az apokaliptikus 
válságunk mélyebbre is húzhat?

-  Miért nem relaxálsz?
-  Lenne egy korty piád?
-  Megállnál egy kortynál?
-  Megint pikkelnek rád? Csődtömeg 

lett ismét az impotens professzor? 
Rajtad veri el a port, ha nem kap elég 
baksist?

Finta Edit grafikája

-  Megint begolyóztál? -  visong a nagy 
keblű. -  Ha mindenáron „akarsz”, csak 
szemmel vetkőztessél!

-  Járjál tüllköpenyben, ahogy 
Kleopátra. Biztos gyógyír lennél, mint 
Szent László vize a Tordai szorosnál, 
ha kortyoltak belőle...

Kacagva fejti le tapadókorongom kő
kemény melléről, mire megkérdezem 
ájtatos pofával: -  Ha zöld pegazus len
nék, jönnél a hátamra?

-  Megint egyedül vagy, elhagyott a 
babád?

-  Jennifer velem van. Ha nincs éppen 
ideje, szól, hogy maszturbáljak...

Kópésan mosolyog, szurkál a szemé
vel. -  Tudod még a címem?

-  Ha kiíratol innen, biztos eszembe 
jut.

-  Mikor cipeltek be?
-  Lehet, hogy az este, de lehet, két

száz éve.
-  Akkor még pihengess, hétvégére 

tuti, hogy kinyílik a zárkád.
-  És addig?
-  Hajó fiú leszel, adok egy fényképet.
Jön egy újabb beteg, pontosabban

hozzák. Jóska bácsi tropa. Apró gomb
szemével olyan riadtan néz, mint aki 
piálás közben összeszarja magát. 
Rajzoljak helyette, kérdezem Bucitól. 
Int, hogy húzzam el a csíkot, az ápoló- 
személyzet a prof osztályán nyüzsög.

A diliház kertjében szikrázik a nap
fény. Vallatom a zsebem, hátha van még 
bagóm. Egy-két slukk jó lenne, biztos 
megnyugodnék. Gerlice turbékol, kere
si a párját. Mikor a fiú, rögtön puszilóz- 
nak. Annyi eszük lehet, mint az arany
halnak, mely minden fordulónál az 
akvárium „falába” koppintja az orrát. 
Nem messze tőlem, a hátsó bejáratnál, 
mentőautó dudál, ébreszti a portást, ki 
napközben is szunyái, ha mérsékelt a 
nyüzsgés. Hiába ugrik, nem lehet túl 
sürgős, mert a hullaháznál leteszik a 
tagot egy fekete ponyvában. A nagy hű
tőbe tegyék, mondja a szakorvos. Bár 
nincs nála személyi, azért kereshetik, 
ha este se megy haza...

Akár a nagy folyók, az élet cammog 
tovább. A kórtermem a régi. Ha foci
drukker lennék, azt mondanám nektek, 
a Juventus színeit kölcsönözték neki, 
drukkoljál magadban, hátha kienged
nek? Ha van mégis változás, a jobb ol
dali vaságy nem lesz tovább üres, egy 
madárfejű srácot vigasztal az anyja. 
Ahogy észrevesznek, a fiú felkapja a fe
jét: engedd el a kezem, mamus! Biztos, 
hogy mehetek? Nyugodjon meg, néni, 
dobom a köpenyem, majd én vigyázok 
rá, itt fekszem mellette. A többiek szu- 
nyáltak, fújták a kását, bemutattam 
őket, ecseteltem neki, ki milyen nyel
ven beszél, s ki bámul bódultán, mi
kor szólnak hozzá? -  Kivel verekedtél?, 
mutatok szelíden monoklis szemére. -  
Nem vagyok nagy bunyós, rándít kes
keny vállán. -  Csak szavakkal verek
szel? A takaróját nézi, amikor mondja: 
inkább önmagámmal. Mikor megtapso
lom, fura képpel néz rám. Mint egy ver
senylónak, amikor teljesít, cukrot ké
ne adnom. Helyette a vállát lapogatom 
finom érintéssel: tetszel nekem, fiú! -  
Bár a próféta mondaná -  néz rám ke
sernyésen.

-  Úgy értsem, a csajod? -  kérdem há- 
borogva, mire a kisfejű lesüti a szemét, 
a nagy semmit bámulja, emészteni pró
bál, a pokróc alá rejti apró gyerekke
zét.

-  Amiatt ne búsulj -  veszem élén- 
kebbre. -  A bors se óriási... Tudod a 
közmondást? Akkor meg mi a baj? Ha 
annál a csajnál nem te vagy a fontos, 
miért bajlódsz vele?
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íg y  veszi k ezd e té t napom
Már a kora reggeli órákban 
felcsattan a lábtörlőn, vagy a bejárati ajtón 
a behajított napilap mai száma, 
mintha csak a nagyvilág 
kopogtatna be vele híreivel, 
a legfrissebbekkel, amik ma éjjel történtek, 
míg én ágyamban aludtam mit se sejtve 
az ajtómon kívül történt eseményekről: 
a szomszéd utcai betöréses rablásról, 
a szomszéd városban történt kettős gyilkosságról, 
s a tüntetésről egy távolabbi városban, 
véres összecsapásokról a kivezényelt 
rendőrök, katonák részéről 
a tüntetőkkel és az ellentüntetőkkel, 
valamint az úgyszintén kiparancsolt 
tűzoltósággal és a szirénázva
kivonult mentősökkel együtt -  az áruházakat, üzleteket 
fosztogató és a kocsikat gyújtogató randallírozókkal szemben. 
A  lap továbbá részletesen beszámol

államcsínyekről, járványokról, éhezők 
és szomjazok százezreiről, meg háborúk 
és felkelések üldözöttjeiről 
és Európa irányába tartó 
menekültjeiről, akikről 
kiéhezett arcukkal, lerongyolódva 
láthatunk majd a tévé képernyőjén 
helyszíni felvéteket -  színesben, 
hogy még nagyobb legyen a kontraszt.
Annyi a baj, annyi a szenvedés,
hogy mindük nem is említődhetik a lapban.
Helyüket közlemény veszi el hol az aszályról, 
hol az árvízről, földrengésekről, vulkánok kitöréséről, 
s hír arról, hogy távolban városok és erdőségek égnek. 
A reggeli újság adja az alaphangot, 
mint hangvilla a karmester kezében, 
értesüléseimhez a világ dolgairól, 
a beteg emberiség állapotáról, ami viszont 
újságomnak hála: szinte hiánytalan és komplett. 
Kezdhetem is mindennapi tennivalóimat.

Oslo, 2009. április 6.

Bár hezitál keveset — vegye elő újra 
parányi ujjait? úgy veszem észre, la
zul a szorítás, finom, lányos arcán mo
solyféle dereng.

-  Mit szoktál olvasni? -  kérdem a fi
útól.

-  Nagybátyámtól kaptam egy remek 
kis számítót. Ahogy hazamegyek, rög
tön bekapcsolom, úszkálok a neten!

-  S amikor olvastál?
-  Kaland- és szexregény, ezeket sze

rettem.
-  Mondanál egy címet?
-  Kuki a padláson.
Nevetek, öntelten. -  Tudod, hogy ki 

írta?
-  Úgy hallottam, talán  egy udvarhe

lyi zsidó.
-  Mutassam be neked?
-  Egy váradi jobb lenne.
-  Az a székely pali Váradon is lakik.
-  Hű, a teremtőét! -  dörgöli a kezét 

csillogó szemekkel. -  Ha kikerülünk in
nen, elviszel majd hozzá?

-  Persze, hogy elviszlek -  húztam a 
mellemre, mint a barátnőmet, ha a ked
vemre beszélt.

A hátunk mögött csattan a bejára
ti ajtó. Megint teaosztás, pillogok arra, 
vagy valami bigyó lesz belőle?

-  Itt kértek ágytálat? -  kérdi egy asz- 
szisztens meggyötört arccal.

-  Mi ketten biztos nem. Szóljak az al
vóknak?

Ahogy becsapott a villám, a dörgés
sel távozott. -  Kösz, hogy odamondtái 
neki! -  pillogott hálásan félénk ágy
szomszédom.

-  Szokott sértegetni ez a vastag 
gombóc?

Ahogy a vaságyamra dőltem, köny
vet vettem elő. Zsebkönyvet, tök aprót. 
Ha nem figyelsz rá nagyon, elvész a ke
zedben. Bár nemigen akartam , a fiú 
észrevette. Akár a kovakő, szikrázott a 
szeme.

-  Te is Dobránszkizol? Ez is székely író?
-  Ez csak egy gagyi, nincs műfaji ér

téke. Hülye koppintások. Piás volt a pa
li, mikor összerakta.

-  Maga szaki Nagaszaki? -  idéz a fé
lénk srác. Nem kell bátorítanom, jön a 
folytatás is. -  Tetszik kapiskálni, mért 
robbant a kaki?

Mindketten nevettünk, lazán, jóked
vűen, mikor egy száraz arc a levegőbe 
szagolt. -  Mi újság, rabtársak, szurit 
kapunk megint?

-  Nyugodjon meg, tata, csak ágytálat 
kínáltak.

-  Hány óra ilyenkor?
-  Hat múlt kettő perccel.
-  Késett a gyorsvonat -  legyintett az 

öreg, s visszadőlt kemény vaságyára. -  Én 
pontban öt órakor szoktam csurikálni.

Ezen nem nevettünk, legyen a te gon
dod, nyugtáztuk magunkban. -  Hány 
éves vagy, Peti? -  kérdem az ágytár
samtól. Meglepő válasz jön, harminc
egyet mondott.

-  Hány nőcid volt eddig? -  leplezem a 
zavarom.

Vastag pír a válsz, a takaróját süti. 
Azt hiszem, értettem, vagyis nem ér
tettem. Miért csak gondolatban? S ha 
m ár olyan majrés, miért nem sötétben 
intézed a dolgot?

-  Az egyik elvált nőnek, ki a szom
szédunkban lakott, megfogtam a mellét 
-  mondta szégyenkezve.

-  Gondolom, a tíz körmödre csapott, 
miért nem erőltetted tovább, miért pat
tantál el tőle?

-  Neked m ár volt olyan? -  nézte a ta 
karót.

-  Csak olyanok voltak.
-  A legelső milyen volt?
-  Fekete és dundi, fizetős kurva. Azt 

mondta, ha van még egy kis apróm, 
időzne velem.

-  Ha kikerülünk innen -  bámul re
ménykedve - , szerzel nekem ilyet?

A fiú, az ágytársam, nyilván tiszte
letből, mosollyal díjazott, mikor bólin
tottam. A szeméből úgy láttam, ha nem 
restellné magát, dörgölné a kezét, előre 
hörpintene a brummogó bőrére. Szinte 
leesik ágyáról, közeledne hozzám. 
Várná a folytatást? Mivel vidíthatnám? 
Meséljek a grundról? Mert amerre én 
lakom, olyan is akadt a szőlősdombok 
alján. Esős időszakban sáros, agyagos 
volt, elfordult tőle az akkori szanálás, 
most nagyra nőtt bogáncsok riasztják 
a népet, kóbor kutyák helye. De akkor, 
megannyi szilaj ló, kergettük a labdát. 
Ha csak páran voltunk, mindig kis
kapuztunk. Nekem általában egy fiús 
csajszi jutott, Julikának hívták. Ha ki
csit megfuttattam, sose ért a lyukra. 
Kérdezték is tőle a rosszmájú haverek: 
hová lettél, Julcsa, hát a budi kulcsa?

Nevetett a fickó a rozoga vaságyon, 
mikor befejeztem. -  Nem folytatnád to
vább? -  dörgölte a kezét.

-  Meddig mondtam, Peti?
-  Addig, hogy a Julcsa nevezetű rö

vid ruhákban járt.
-  Igen, és a bugyit sem ismerte.
-  0  volt az első nőd?
-  Nem hinném, Petikém. Amikor rá

estem egyszer focizás közben, m ár tág 
volt a herpeszre...

-  És? -  dörgölte a kezét; úgy kezdtem 
érezni, megáll a levegő.

-  Felejtsük el, Peti, a folytatás gya- 
gyás lett.

-  Észrevett az apja?
-  Rosszabb. Egy köztéri szobor lépege

tett felénk beton overallban. Mikor lepat
tant a talapzatról, villámlott és dörgött...

-  És, és? -  biztat a srác szeme.
-  Fura hangon beszélt, oltyán akcen

tussal. Azt mondta, vértanú. Mindig 
veszélyben van. Nem csak Temesváron, 
odafent is lőnek. És akárm erre pillant, 
az a legbosszantóbb, hogy kétnyelvű 
tábla van...
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Beszámoló a 1 6 . Budapesti 
N em zetk ö zi K ö n y v fesz tiv á lró l

Ulickaja, utóférfiak, Ubul
Mi lehetne édesebb a 16. évnél,
amelyet idén áprilisban töltött be a 

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. 
Mára az olvasásban valamilyen szinten 
érdekelt magyar rétegek fő találkahelyé
vé vált: kiadók, terjesztők, szerzők és ol- 
vasók/vásárlók tömegei fordulnak meg itt 
évente, de nem mentes még (?) a bakik
tól, az ügyetlenkedésektől. Bár az igazi 
fordulatok a kulisszák mögött történnek, 
presztízskérdés, főleg az olvasmányszol
gáltatóknak, jelen lenni a porondon, és 
valamivel a közönség figyelmét is fel
kelteni. De a könyvfeszten sétálgatni, 
tájékozódni elismertséget jelenthet az 
elkötelezett olvasóknak is, akik aztán -  
magukban vagy a maguk közönsége előtt 
-  így szólhatnak: és akkor Ulickaja azt 
mondta, hangsúlyosan az asztalra ejt
ve kezét..., akkor elballagott mellettem 
Kányádi, krémszínű baseball-sapkában 
..., akkor jöttem rá, hogy Ubul néha oko
sabb, mint Garfield. Részben a kanonizá
lásról, részben a piacról, részben a szóra
kozásról szól a könyvfesztivál, de az idei 
rendezvénynek nyilván nem (sem) csak 
három vonatkozása volt.

A gazdasági (vagy kulturális) válság 
minden esetre nem éreztette hatását a 
könyvfeszten, látogatottsága rekordot 
döntött, a szervező Magyar Könyvkiadók 
és Könyvterjesztők Egyesülése szerint 
idén legtöbben, mintegy 61 ezren vol
tak kíváncsiak a kínálatra és a négy na
pon át, április 23-26. között a Millenáris 
Központban zajló, mintegy 400 program
ra. Amit összefoglalni nyilvánvalóan le
hetetlen, ezért szükségszerűen az imp- 
resszionisztikus megközelítésnél kell 
maradnunk.

A fesztivál díszvendége író kategó
riában

Ljudmila Ulickaja volt, mint a ki
emelkedő kortárs orosz szerzők egyi
ke. Nemcsak orosz, hanem nő is, a sajtó 
igen fontosnak tartotta ezt hangsúlyoz
ni, hogy ő a fesztivál első női díszvendége 
(apropó 16 év). Az Ulickajával szervezett 
pódiumbeszélgetésen aztán fontosnak is 
bizonyult ez az adalék, s a nőiségre ki
élezett figyelmű közönség nem (sem) ma
radt hoppon. Műveinek nagy része női 
életutakról szól, s mint mondta, szomorú 
nőkről, mivel országa a japán-orosz há
ború óra folyton harcol valakivel, így sok 
férfi ideiglenesen vagy végleg távozik ott
honról. Ehhez még hozzáadódik az a 900 
ezer politikai fogoly, akiknek döntő több
sége szintén férfi. Minden oroszorszá
gi nőnek van tehát, akiért szomorúnak 
lennie, és -  tette hozzá Ulickaja azzal a 
gyakorlatiassággal, mellyel mindenkit 
azonnal megnyert -  nem kis szerepe van 
annak sem, hogy a sok nőnek egyedül kell

a családról gondoskodnia. Ezzel együtt 
az orosz nő nem boldogtalan, csak bonyo
lult és nehéz az élete. Ulickaja önmagát 
a konkrétum kézművesének nevezte, en
nek ellenére megengedte magának, hogy 
általánosítson, egy többszörösen idegen 
közönség előtt bevállalta saját szubjek
tivitását. Egyébként beszéde is olyan át
látható volt, mint a könyvei, nem bonyolí
tott, nem veszett el az árnyalatokban.

Végigdolgozta a könyvfesztivált, elké
pesztő mennyiségű interjút adott, leg
alább négyszer fellépett, halomra dedi
kált, mindezt tartózkodóan, de nyíltan 
tette. Könnyedén átlépte azt a kulturális 
különbséget, amely leginkább a pódium
beszélgetésen látszott meg: az orosz be
széd (legalábbis Ulickaja és a moderátor 
szavaiból ítélve, na meg a tolmácsok meg
szólalásaiból) poétikus és ugyanakkor 
konkrét, ami a magyar irodalmon szoci
alizálódott szövegértés számára nagyon 
frissnek, frappánsnak hatott. Amikor az 
orosz irodalmi hagyományhoz való viszo
nyáról kérdezték például, felnevetett, és 
azt mondta, hogy ez számára inkább ne
hézséget jelent, mint hogy örülni tudna 
neki, hiszen nehéz viselni azt a felelőssé
get, hogy a nyelvben, melyet használ, ben
ne van már Tolsztoj vagy Dosztojevszkij, 
írásmódját pedig leginkább a Csehovéhoz 
hasonlítják, „Csehov szoknyában” — ír
ta róla egy kritikusa, még szerzői pályája 
kezdetén, és ezt a címkét azóta sem tudja 
lekoptatni magáról.

A könyvfesztiválra Ulickaja művei kö
zül a Magvető, hat másik könyve után, a 
Daniel Stein, tolmács című áldokumen
tumregényt adta ki, Morcsányi Géza for
dításában. A regény egy lengyel zsidó fi
úról szól, aki bujdosása során katolikus 
hitre tér, majd a Gestapo tolmácsaként 
segít, akinek csak tud, a koncentráci
ós táborok elől elmenekülni. Krakkóban 
szerzetessé válik, majd Izraelbe utazik, 
hogy ott újraélessze Jakab, az Úr testvé
re egyházát, idealizmusa azonban ott is 
akadályokba ütközik. A történet, a konk
rétum jegyében, egy valós élettörténe
tet dolgoz fel, a Daniel atyaként ismert 
Oswald Rufenstein sorsa sokban hason
lít Ulickaja regényhősének történetére. 
Annyira azonban nem, hogy valamit is 
veszítsen szépirodalmi értékéből. „Ez egy 
félig dokumentum-, félig áldokumentum
regény, amely közben teljes jogú fikciós 
történetté alakítja magát” -  Morcsányi 
Géza értelmezésében. Maga a szerző a 
pódiumbeszélgetésen nemigen akart 
a Daniel Steinről beszélni, mert, mint 
mondta, „nem tudok komolyan foglalkoz
ni regényeim elemzésével”.

Nem hagyhatom ki Ulickaja legfrap
pánsabb gesztusát: amikor véget ért a pó
diumbeszélgetés, szembenézett a közön

séggel, kezét hangsúlyosan az asztalra 
ejtette, és valami olyasmit mondott: tu
datában van annak, hogy Magyarország 
még nem „pihente ki” az 50 éves orosz 
nyomást, ő pedig orosz szerző. Az, hogy 
meghívták a könyvfesztiválra, és hogy 
nagyon sokan érdeklődnek iránta és írá
sai iránt, azt jelenti, hogy a kultúra győ
zött a politika felett. így leírva talán nem 
is tűnik nagy dolognak, de akkor és ott, 
a budapesti Millenáris Központban igen 
okos és tisztázó jellegű gesztusnak hatott 
az oroszság árnyoldalainak a megemlíté
se, annyi dicséret után. A közönség imád
ta Ulickaját érte.

A fesztivál díszvendége ország ka
tegóriában

Románia, amelynek szereplése elég 
bénán kezdődött, de amely aztán a maga 
bájával és rugalmasságával behozta ezt 
a hátrányt. Amikor a megnyitó felé vil- 
lamosoztunk, barátnőmmel fogadtunk, 
hogy miről fognak a beszédek szólni: én 
azt mondtam, hogy a népek testvérisé
géről, esetleg barátságáról, a barátnőm 
meg az európaiságot és a posztmodern 
multikulturalitást látta fenntartható be
szédnek, minthogy, ugye, a 21. század
ban vagyunk, és csak 20 évvel a nagy 
szovjet blokk testvériség-projektje után. 
Én nyertem. Beléptünk a Teátrumba, 
ahol mindenkit rózsával fogadtak a szer
vezők, a színpadon két kezdetleges pla
kát, az egyiken Vajdahunyad vára, a má
sikon nem tudom, hogy mi, talán Szeben 
egy látképe, és mindkettőre felírva: 
Románia. Nahát. Aztán Szili Katalin, a 
magyar Országgyűlés elnöke lépett fel, 
és elmondta, hogy Románia jó szomszéd, 
jó barát, az irodalmat művelő ember pe
dig magvető. Ami ezután következett, 
arról jobb lenne hallgatni, mert nekem 
személyesen, mint román állampolgár
nak, szégyenkeznem kellett: nem jött el 
sem a román kulturális miniszter, sem a 
Román Kulturális Központ vezetője, ha
nem mindketten helyetteseiket küldték. 
A Paleologut helyettesítő férfi pedig el
képesztően asszertív volt: Románia ezen 
meghívás által is bebizonyítja, hogy mi
lyen színvonalas az irodalma, az itt 
megmutatott könyvek és szerzők is hoz
zájárulnak ahhoz a már köz- és elismert 
tényhez, hogy Románia kulturálisan 
mennyire gazdag (ti meg, házigazdák, 
örüljetek, hogy eljöttünk). Szóval min
den kritikán aluli -  az udvariasság és 
szerénység legalapvetőbb követelménye
it mellőző -  megnyilatkozás volt. Aztán 
színre lépett Mirces Miháie§, a Román 
Kulturális Intézet alelnöke, és nyája
san, anekdotázva kiköszörülte a csorbát, 
igaz, ő is a népek közti barátságról be
szélt, de abban a jól ismert, kedves bu
karesti modorban, amely mindenkinek 
mosolyt csal az arcára. Hát így indult. 
Volt aztán a rendezvényeken gyatra tol
mács -  és volt nagyszerű is —, meg csap
nivaló és kitűnő fordításkötet, kissé sze
gényes Románia-stand -  melyért minden 
esetben kárpótoltak a román meghívot
tak hozzászólásai.

A román irodalom húzónevei közül 
csak Mircea Dinescu jelent meg, akinek 
publicisztikáját a Pallas—Akadémia ad-
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ja ki magyarul, a fesztiválra megjelente
tett, harmadik ilyen kötete a Bőröndnyi 
ország címet viseli. Rajta kívül inkább 
olyan szerzők jöttek el (a teljesség igé
nye nélkül: Fiorina Ili§, Radu Aldulescu, 
Gabriela Adame§teanu, Bogdan Suceavä, 
Filip Florian, Florian Läzärescu, Adela 
Greceanu, Ruxandra Cesereanu) akik 
egyelőre Romániában is kevésbé kanoni
záltak, de minőségi szövegeket szignál
nak — ami nekem jó volt, mert sokat ta
nultam, de nem hiszem, hogy akár egy 
átlagos budapesti bölcsész is kiigazodott 
volna közöttük. (Erre egyébként nem is 
volt szükség, mert a közönségtalálkozók 
általában nem vonzottak nagyszámú kö
zönséget.)

Megjelent azonban néhány fodításkö- 
tet, amely, ha a kanonizációs folyamatok 
kegyesen működnek, bejuttathat pár ro
mán szöveget a magyar közönség tudatá
ba. Sokat volt szó Ruxandra Cesereanu 
könyvéről, az Utóférfiakról, melyet 
Selyem Zsuzsa fordított, és amely beval
lottan Esterházy Péter Egy nő című kö
tetére íródott, egyfajta válaszként. Jónak 
tűnik a Huszadik századi román novel
lák, melyet Vallasek Júlia állított össze. 
Azon az általános tudatlanságon, ami a 
két (szomszéd és barát) ország közönsé
gét jellemzi egymás irodalmával kapcso

latban, valamit mozdíthat Filip Florian A 
király napjai című regénye -  Karácsonyi 
Zsolt fordításában -  , melynek szerzőjét a 
fiatal román nemzedék markáns hang
jának tartják, és melyet a fesztiválon 
Dragomán György A fehér királyával állí
tottak párhuzamba.

Aki tájékozódni akart a román dísz
vendégség kínálatában, az két dologra 
hagyatkozhatott: a Lettre Internationale 
ebből az alkalomból összeállított, kitű
nő román irodalom számára, valamint 
Demény Péter írásaira a litera.hu-n.

A magyar közönség felé való közve
títést, ahogy az természetes is, az erdé
lyi magyar írók, irodalmárok vállalták,

ők voltak a könyvek és folyóiratbeli írá
sok fordítói és szerzői, több esetben a mo
derátorok. A hangulat így aztán sok
szor igen családias volt, mivel a közönség 
szintén úgy állt össze, hogy voltak ma
gyarok is, románok is, de leginkább ro
mániai magyarok. Végig volt egy olyan 
enyhe érzésem, hogy ez a szerencsés egy
beesés, amikor a budapesti könyvfeszti
vál Romániát látja díszvendégül, tulaj
donképpen a romániai magyaroknak jön 
a legjobban, amiben nem feltétlenül kell 
rosszat látni — nekem is hasznosnak bi
zonyult, hogy mindkét nyelvet értettem 
és mindkét irodalomból ismerek ezt-azt. 
Néhány magyar könyv és szerző most 
több helyet kapott, mert a díszvendég
hez tartozott. Az erdélyi magyar kiadók 
ezúttal nem a „határon túli” címke, ha
nem a programban nagybetűkkel szedett 
„Románia díszvendégség” kategóriában 
szerepeltek. Kicsit azért szabad mosolyog
ni? Szerencsére voltak olyanok is, akik il
leszkedtek a megváltozott kontextushoz: 
a Látó Bukarest-különszámmal jött, a 
Koinónia a multikulturalitást hangsú
lyozó könyvbemutatóval, Kányádi Sándor 
pedig a román költészetről és fordítása
iról beszélt, barátságáról Arghezivel. Az 
idén májusban 80. évét töltő Kányádi 
egyébként minden kategóriában, romá

niai vagy nem romániai magyar szerző
ként is valóságos sztár volt a fesztiválon: 
három kiadónál dedikált, több versválo- 
gatása is megjelent, ráadásul egy igazán 
igényes képes könyv az életéről (melynek 
csak a címe ijesztő: Meggyötörtén is gyö
nyörű, Helikon Kiadó), a közönség pedig 
csüngött rajta.

A  m a g y a r o r sz á g i k ia d ó k  is
igyekeztek frissíteni a kínálatot ebből 

az alkalomból, rengeteg címet piacra dob
tak, nekem két irodalomtörténeti kötet 
ragadta meg a figyelmemet, de a szemem 
sarkából azt is láttam, hogy a történelmi

kiadványok eddig nem látott bőségben je
lentkeztek, főleg a képes könyvek (vagy
is egy korszakot fotóválogatás révén be
mutató, komolyan dokumentált kötetek) 
voltak népszerűek. De irodalomtörté
netről beszéltem: N. Horváth Béla A lí
ra logikája címmel adott ki akadémiai 
monográfiát József Attila költészetéről, 
amely Szabolcsi Miklósnak a ’60-as évek
ben megjelent négykötetes munkája után 
az első ilyen mérvű, szintézisjellegű vál
lalkozás. A bemutató kerekasztal-beszél- 
getésen Tverdota György, Kulcsár-Szabó 
Ernő és Bókay Antal beszélgettek a kötet
ről, főként József Attila kiemelt, az iroda
lomtörténet és az olvasók által egyaránt 
elkényeztetett státusáról. A másik könyv 
Babits születésének 125. évfodulójára je
lent meg, Engem nem tudtak eloltani cím
mel, a Fekete Sas Kiadónál, és a 2008-as 
Babits-év egyik termékének tekinthető, 
amely -  legalábbis a József Attila-emlék- 
évhez képest -  mintha valóban túlságo
san nagy csöndben zajlott volna. A kötet 
kapcsán szervezett pódiumbeszélgetésen 
szintén szó esett a költő népszerűségéről 
és népszerűtlenségéről, ami talán az iro
dalomtörténetnek az irodalomszociológia 
felé közelítő tendenciáját is jelezheti.

Nemcsak „elit” programok zajlottak 
azonban a fesztiválon, hiszen Ljudmila 
Ulickaja mellett a legtöbb érdeklődőt 
Tony Curtis amerikai filmszínész von
zotta, aki Hollywood hercege című önélet
rajzi kötetét mutatta be. Külön épületben 
rendezték be a Gyerek(b)irodalmat, ahol 
többek között képregény-sziget is volt, a 
könyvbemutatókat pedig a családok szá
mára kigondolt foglalkozások kísérték, 
valamint társasjáték-bemutatók. A gye
rekkönyvek iránti tekintélyes érdeklő
dés csúcsát talán a svéd Sven Nordqvist, 
Pettson és Findusz megalkotójának fellé
pése jelentette, aki órákig tartó dediká- 
lási sort produkált.

Talán ebbe a sorba illik leginkább az a 
beszélgetés-sorozat, melyet különböző ki
adók, internetes folyóiratok szerveztek, az 
elektronikus formában megjelenő vagy tá
rolt irodalomról. Főként az e-könyvekről, 
az irodalmat közlő vagy méltató biogokról, 
a litera.hu többszerzős drámaírási pro
jektjéről, valamint a szintén nyilvánosan, 
az interneten zajló tehetségkutató pályá
zatáról volt szó. A rendezvények ismétel
ten próbálták azt az előítéletet lebontani, 
hogy az elektronikus olvasás kisajátítja 
a könyv funkcióját, és csökkenti a nyom
tatott szöveg iránti érdeklődést -  mivel, 
mint az többször elhangzott, ez az új for
mába öntött irodalom valójában az olva
sás népszerűsítéséhez járul hozzá, főként 
a fiatalok körében. Arról pedig, hogy ki 
mit olvas, szintén Ulickaja (aki, mint lát
ják, elbűvölt engem) mondott ki egy fontos 
szempontot: az olvasók ízlésén fanyalgók- 
nak arra kell gondolniuk, hogy rengeteg 
ember van, aki számára nem írnak köny
veket, hiszen nincsenek találkozási alkal
mak az ő világuk és a szövegek között. A 
könyvfesztiválnak tehát ilyen vonatkozá
sa is van (ez lenne a negyedik): az olvasás 
egyszerű aktusának terjesztése.

GÁL ANDREA
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MIKE ÁGNES

K in ézések k e l
Túlról nézve bolond a világ.
Innen nézve az, aki túl van.
A kettő egy, a kinti virág 
itt van és illata a tálban 
-  olvashatjuk Varga Borbála nemrég 

megjelent verseskötetében. A Seurat és az 
áriák címet viselő könyv nemcsak azért iz
galmas, mert a szerző első kötete, hanem 
azért is, mert olyan verseket tartalmaz, 
amelyek jót tesznek veled és velem, az ol
vasókkal. Megajándékoznak néhány perc 
feltöltődéssel. Gazdagítanak, gyötörnek, 
fel- és ledobnak, lendületbe hoznak, meg
állítanak. Összességében olyan csomagot 
kínálnak, amely egy különleges, jó kötetet 
eredményez. Versfüzért, ami ebben a perc
ben az én íróasztalomon van, illata azon
ban valahol a kritikai szavakon túlban, s a 
kettő akkor metszi egymást, ha a kötettel 
mindenkinek személyes találkozása lesz. 
Érdemes erre a szembesülésre időt és fi
gyelmet fordítani.

Szeretem a sorokban, hogy nem mindig 
egyértelműek, néha pedig nagyon azok. 
Ebben a látszólagos ellentétben a hétközna
pi tárgyak a sokszor kifej ezhetetlennek tű
nő emberi érzésekkel keverednek, ami ér
dekes harmóniához vagy éppen absztrakt 
diszharmóniához vezet. Csirkecombtól a 
női budoárig, reggeltől a lassú öreg estéig, 
hómezőktől a nyári rétig, babától a néniig, 
a te állapotától az én kimondásáig terjed a 
skála, miközben ott vannak a szentencia
szerű, ízes megjegyzések:

Minden semmi valaki hátha 
csak általános butaság 
konkrét gomb kéne egy kabátra 
vonatkozásból varrt világ 
Az írás gördülékenysége, a szavak társí

tása, az asszociációk megteremtése olyan 
világot hoz létre, amelyben irány a szabad
ság, meghatározó elem az idő. Mondhatnánk 
úgy, hogy ezek az alapfeltételek, s milyen 
jó, hogy ezek azok, hiszen mindez szüksé
ges a nevetéshez, a felengedéshez, az elbo
csátáshoz, az élethez: „idő,/szabadság, hogy 
nevess./Ez kezdetnek./Különben/nem érde
mes.” Csak így lehet. A kifejezés, a megnyi
latkozás a pimasz egyszerűségtől 

Viola hervad macska bújkál
kinn a mezőn füvesdombon
sapka ázik érthető de
fönn a tetőn továbbmondom
a huncut elhallgatásig terjed: 
ha lenne székem
de mert minden ha vai kezdődik 
nem mondom végig 
foglalj helyet
amíg e pár sor rendeződik, 
s ebben a körforgásban az olvasó öntu

datlanul is részt vesz. A nevem és neved va
lódi habarásba vegyül, nyitott a tér, tiszta 
az út, a gondolatok szabadsága az irány
tű. Az én és a te, az én és a ti, a megszólaló 
és megszólított explicit kapcsolata vélemé
nyem szerint a kötet egyik legnagyobb eré
nye. Nem mindig értem, hogy ki az én, ki a 
te, de ráhangol a szöveg arra, hogy a sza
vaknak iránya van. Ritka a magányos el
mélkedés (ha van, az sem üres járatú lo
csogás), inkább a „valaki beszél valakihez” 
paradigma érvényesül. Hogy ez mennyi-
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a k ép b ő l
re személyessé teszi a sorokat, leginkább 
a szerelmesverseknél érzékelhető. Van áb
ránd, búcsú, rajongás, hódítás, fájdalom, 
közöny -  minden, ami ebbe az érzésvilág
ba belefér. Nem patetikus szólam jellem
zi a vallomásokat, sokkal inkább a tiszta 
hang érvényesül, amely egyszerűségével 
nyújt sokat. A kevesebb pedig néha több
-  mindannyian tudjuk, s mégis olyan rit
ka tapasztalat, hogy zene a fülnek, ha ezt 
egy alkotó egyszerű természetességgel fel
kínálja. Az olyan szövegek, mint a Himnusz 
hozzád vagy a Nincs meghívó kiemelkedő 
alkotások. Egyikben a természeti képek 
és mindennapi élethelyzetek már-már koz
mikus keveredése fejezi ki sodrásszerűen 
a szerelmi érzést, amely áradásával min
den benne élőt átlényegít, másikban pedig 
a visszafogottabb, nosztalgikusabb versvi- 
lágú, megszemélyesített termek és bolygók 
jelölik azt a teret, amely valóságot és em
lékezést összekapcsol. A nyitott és zárt for
ma metaforája a viszonyulásmód lenyoma
ta, ami meghatározza a térben szereplőt is: 
nincs meghívó, a kedves egy távoli bezárt 
bazár (milyen kreatív szószerkezet!), zárt
körű rendezvény marad, akit már nem le
het belakni. Ez a belakhatás, másikba köl
tözés, másikban levés intenzitással tölti 
meg a kötetet, amitől az öröm és a fájdalom 
egyaránt önmagán túlnő. Az tud így írni, 
aki nagyon szeret. Az tud így írni, aki na
gyon szenved. Varga Borbála valahogy úgy 
alkot, hogy mindkét állapot az övé.

Tematikus csoportok és összefüggések 
kevésbé vannak a kötetben. Inkább élet
helyzetekből, hangulatokból, leírásokból, 
vallomásokból, észrevételekből áll össze 
az anyag. A sikeres szerelmi sorok mellett 
szembetűnőek a természeti képeket tartal
mazó alkotások is, elég ha a Rondára gon
dolunk. Már a cím andalít, majd a vers 
egésze bevon a maga világába. Olyan ez a 
néhány sor, mint egy fárasztó nap után egy 
igazi lassú tánc.

Lassú öreg az este 
a víz az nem siet 
csusszan csillámlik teste 
patakmeder kivet 
lassú öreg az este
Egyébként a természeti elemek bőséggel 

képviseltetik magukat a kötetben: hóme
zők, szálfüvek, hegyek, víz, domb, kert, er
dő, patak, rét, fák, gyümölcs, harmat, eső, 
felhő, nap, körte, alma, tó, folyó, mező, föld
-  minden évszakból, minden tengerszintből 
van valami. Kiegészítőik a színek, amelyek 
külön hangulatot teremtenek, s meggyőző
désem, hogy Varga Borbála írásművészeté
nek szerves részét képezik. Különösen jó az 
ecsetpöttyök üzenete, találunk mindenféle 
ravaszságot és szépséget bennük. Legyen 
akár „szürke kéreg”, „fekete virágos terítő”, 
„kék, barnabús és narancssárga égiszek”, 
„aranyló körök”, „ezüstön függő sínek”, „va- 
cogtató fehér tej”, „azúr kékség”, „bíbor 
aszú”, „kékbe vörösbe játszó határ”, „kék ér 
kígyók”, „kék sűrűség”, „sárga, narancsszí
nű palota”, „zöld tövisek”, „piros-kék cser- 
ge”, „bronzruha”, „idegen kék” -  a színek 
és a melléjük rendelt szavak többletet visz
nek a sorokba, s ugyanakkor a hangzásvi

lág violinkulcsai is. Természetnél maradva, 
ha még azt is megfigyeljük, hogy a tárgyia- 
sításból és váratlan asszociációkból építke
ző sajátos versvilágban a rétnek feje van, s 
életre kel a fűcsomó,

Kezed fűcsomóból 
babát tervezett 
melynek ina lába 
arca szája 
csupa csavar 
erezet,
arra a következtetésre jut(hat)unk, hogy 

fantázia és tehetség összeforr a versekben. 
A kötet nem csupán azért jó, mert igényes 
szókincsű, hangulatos szókapcsolatokból 
építkező, zeneileg jól megkomponált szö
vegeket tartalmaz, hanem azért is, mert 
ezek a tényezők nem egymástól függetle
nül érvényesülnek, hanem sokszor együtt. 
Olyankor az írás egyszerre szép, egyszer
re furcsa, egyszerre meglepő -  emberileg és 
irodalmilag jó.

Néhány szót még a szereplőkről. 
Kiemelkedő figura a néni. Fel-felbukkan a 
sorok között, hol épp csak említés szintjén, 
máskor pedig nagyobb jelentőséget betöltő 
szereplőként. Engem a humorfesztivál szom
szédnénijére emlékeztet, bár meglehet, hogy 
rokonjegyük kevésbé indokolt. Emlékezetes 
alak Seurat is, a színházat kedvelő „krú- 
dys szamár”, akinek rövid története a könyv 
egyik leghumorosabb része, nem csoda, hogy 
a kötet címadó verse lett. Az ebben előfordu
ló (kinézésekkel a képből) technika találé
kony, kreatív és funkcionális, hisz nem csu
pán a versben tölt be jópofa szerepet, hanem 
a kötet egészét tekintve árulkodó gesztust 
tesz: jellemzi szerzőjét. Azt a nőt, aki figyel, 
néz, szemlél, ír, s elgondolja, hogy mi lenne, 
ha... aztán meg leírja.

Ezért jó Varga Borbála kötete. Spontán, 
de mégis szerkesztett. Egyszerű, de még
is sokszor nagyon bonyolult. Hangot hagy 
maga után, véleményt formál, s ezt ilyen fi
atalon elérni nem kis munka.

Varga Borbála: Seurat és az áriák. 
Kolozsvár, Erdélyi Híradó Kiadó, 2008.
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1957 őszétől, bár Szabó Lőrinc halála sokak lí
rai kedélyét realizmussal árnyékolta be -  a történel
mi ridegségeken túl —, jó néhányan, bölcsészgólyák az 
ELTE padjaiban, vadromantikus érzületeknek hódol
tunk. Jékely egész pályámon elkísért, s most, hogy a 
páros kötetek esztendeje jött el nálam, mire az év véget 
ér kettős éve (Rilke, Jékely, Szép Ernő, Virginia Woolf, 
Pilinszky, jómagam a „Töredék...”-kel, majd 2009 végére 
megint Rilke, s úgy remélem, legjobb könyveim egyike
ként), fokozott érzékenységgel gondolok vissza e megvá- 
logatottak, fordítottak és kommentáltak társaságában 
azokra, akikhez szakmai ismereteim nem, csak lelke
sedésem emlékei fűzhetnek.

Ilyen költő a szememben Apollinaire, akinek akkor 
számunkra forradalmian — veszélyes szó, ha azokra az 
időkre gondolok -, elsodróan érdekes, újszerű, roman
tikus kötete, benne Vas István és Radnóti Miklós for
dításai, mindennapi kenyerünket jelentették, jelentet
te úgy az egész.

Máig maradandó alaptételeim közé tartoznak a főleg 
Vas fordította hosszabb (félhosszú?) versek, elsősorban 
végződéseik. Arról, hogy aki meglelte önmagát halá
lon innen és túl, az emlékkel összevéti magát, és nincs 
szüksége többé senkire... és még más dolgok, melyek 
egészen a „Töredék...” kötetem gondolatibb részéig ha
tottak. Megjegyzem, most, hogy Rilkével foglalkoztam, 
nemcsak Nemes Nagy sok motívumát látom (logiku
san!) Rilkénél, hanem a magam ellentét-érzékenységét 
is, és nemcsak romantikusabb „Töredék...’’-verseimből. 
Apollinaire nálam, ha egy fokkal lejjebb is, jelentős po
éta, akár Rilke.

Apollinaire fő szólamát azonban a romantikus, gyö
nyörűséges hangvételben fogant művek adják. S ezek
nek Radnóti a leghitelesebb fordítója. Vas talán műfor
dítónak nagyobb, mint költőnek, Radnótinál nehezebb 
meghatározni ezt az arányt. De akkor, tizennyolc éve
sek, Jékely mellett Apollinaire-t szavalgattuk egymás
nak, és főleg a Radnóti-változatokat.

A Kikericsek, így, a fordítás szövegében véve, a leg
szebb magyar versek között ragyognak, kék-lila gyé
mántok. Radnóti maga is romantikus költő volt, de 
igazi tökélyét a fordításokban érte el... egy darabig. 
Tragikus poétasors, hogy az embertelenségben, a nem
zetiszocializmus gyilkos háborújában ért el számá
ra addig nem ígérkező, abszolút-jegyű magasokba lí
rájával. Végbevitte ezt a csodát, hogy legszebb, drámai, 
megrázóan elemi versei egyképp közkincsek és szakér
tői elismerés tárgyai.

Líránk jószerén senkihez nem hasonlítható alakja 
ő ezzel a páratlan fellobbanással. A kor és az ihlet ta
lálkozott, az élet visszaélt e nagy tehetséggel, s a talán 
lassú, nem is ily sikerű kibontakozás helyett a halha
tatlanságot adta néki... a tényleges halál árnyékával.

A 80-as évek vége felé részt vettem emlékünnepsé
gén a Radnóti Színházban, azóta megjelent verset is 
írtam emlékére, elsirattam őt.

Amíg magyar verset olvas magyarul értő ember, 
Radnóti Miklós elevensége halhatatlan lesz. Nem csu
pán emlékében él ő, de a leghívebb közegben: hűséges 
olvasóiéban.

Én meg hűséges mondogatója vagyok klasszikus, 
mással nem helyettesíthető sorainak, verseinek -  ha 
Apollinaire szava szól így, ha saját kétségbeesett, de 
mindennel dacoló bátor kiáltása, nagy átélése, megin
dító szépségű szerelmes szava a Kedveshez, ha csillago
kat szólít.

TANDORI DEZSŐ: Apollinaire romantikus tár
sa, Radnóti. TISZATÁJ, 2009. május/5.
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M élységh a llgatás
Jó füle van a harkálynak: meg- 

koppintja csőrével a fa kérgét, be
lehallgat a koppintás üregkereső 
„útjába”, és máris tudja, hogy ott, 
bent van számára valami finom
ság, amiért érdemes behatolni a 
mélységbe. Felület és mélység: e 
kettő „összevetéséből” szárma
zik a harkály megélhetése: a har
kály füle életmentő szerv, nélküle 
a madár éhenhalna.

így van ez az ember számára 
is: a felület és mélység összhang
ja életmentő a fizikai világban 
éppúgy, mint a lelkiben. A fizika
it mindenki érti és gyakorolja, de 
a lelki mélységmérést, a felületi 
hangütést és a mélységet megjárt 
hang lelki összevetését már sok
kal kevesebben tudják, és csak 
nagyon kevesen gyakorolják is. A 
lélek fáján már csak ritkán kopá- 
csolnak égi harkályok.

A mélység fizikai és lelki fo
galmának óriási szerepe van éle
tünkben. Mélyenszántó gondola
tokról beszélünk, lelki mélységről, 
mély érzésekről, vagy a csönd, az 
éjszaka, a sötétkék égbolt messzi 
mélységéről, mélyéről. Örök em
beri vágy a dolgok mélyére hatol
ni, bejárni a szellem mélységeit. 
Mélytudatról beszélünk, szemben 
a (felületi) tudattal. A tengerek 
mélyét kutatjuk mind vehemen
sebben és a kozmosz mélysége
it szeretnénk űrszondákkal, majd 
később embert szállító űrhajókkal 
feltérképezni. A mélység az igazi, 
a felület csak küszöb a mélység fe
lé. Küszöb, amin át kell hatolni. 
Az újabb korokban és főleg ma
napság divatosabb megmaradni 
a küszöbön, és úgy tenni, mintha 
mindenáron át szeretnénk lépni 
ezt a záróvonalat. Néha még ennél 
is kevesebbel megelégszünk: meg
csodáljuk, élvezzük a felület ra
gyogását, nem is gondolunk arra, 
hogy „mi lehet a tükör mögött?”

Sokszor mondjuk: átfutottam 
az információn, vagyis áttekin
tettem a felületét. Átlapoztam a 
regényt, futó pillantást vetettem 
a versre -  szoktuk mondogatni, 
elismerve, hogy távolról sem jár
tuk be a mélységet, amelyet pedig 
kínálva kínálnak nekünk ezek a 
szellemi termékek. Még igazabb 
ez a felületes érintkezés a zene 
esetében.

A zenétől megköveteljük a fe
lületi csillogást, elvárjuk, hogy ne 
hatoljon a szemfény- és (fül)vesztő 
tükörragyogás mögé. Valósággal 
TABU a zenei mélység kutatása. 
Ezt csak afféle különleges embe
reknek szabad megtenni, a kicsit 
leértékelő hangsúlyú jelzővel ille
tett zenerajongóknak. Ók azután 
majd minekünk is beszámolnak

zenei (mélytengeri) kutatásaik
ról. Udvariasan elolvassuk őket, 
talán még fel is használunk belő
le valamit, de a zene mélyhallga
tására nem vállalkozunk.

A nők körében sokan van
nak, akik eleve (ösztönösen!) át
érzik, bejárják a zene mélysége
it. (Mindegy, hogy milyen zenéről 
van szó.) A férfiak zöme telje
sen „süket” marad a zene számá
ra, a legtöbbje még a felületi csil
logást is furcsán, gyanakodva 
SZEMLÉLI, nem hallgatja. De mi 
is az a MÉLYSÉGHALLGATÁS?

A zene, mint minden művé
szet (és mint az ÉLET), szép kell 
(kellene), hogy legyen. Ez az a bi
zonyos FELÜLET. De a művé
szet (és az ÉLET is) tartalmaz 
valami többletet. Ezt a másvala
mit érdemes megismerni. A ze
ne esetében egy-két hang olyan 
mélységdimenziókat nyit meg a 
lélek számára, ami életreszóló él
mény, életvezető eszme lehet szá
munkra. Csak bele kell hallgatni 
a mélységekbe. Adottság kérdé
se, hogy meg tudjuk-e tenni, de a 
HOZZÁÁLLÁSÉ is. Sokan ren
delkeznek a mélységhallgatás égi 
adományával, mégsem gyakorol
ják azt. Nem teszik, mert a kör
nyezetük sem engedi meg ezt a 
luxust. Félnek, hogy elkülönül
nek, elidegenednek a többiek
től. A romantika korában divatos 
volt behatolni a zene mélységei
be, a modern korban néha egye
nesen veszélyes vagy egy kicsit 
szégyenletes — elvégre racioná
lis korban élünk. És különben is, 
minden harsog körülöttünk, min
dent maximumra kapcsoltunk, és 
ez nem tesz jót a mélységek felku
tatásának. A zenét (ha nemcsak 
átlapozni akarunk rajta) halkan 
is meg kell hallgatnunk, legyen az 
a mű tomboló hangorkánú szim
fónia ezer hangra, vagy pár han
gos kis gyermekdal. Amíg fiatal 
az ember, nem szereti a halk szót, 
a halk muzsikát sem, a mélysé
gek bejárása az érett kor, vagy 
még inkább az öregkor privilé
giuma. A magam tapasztalatá
ból tudom, hogy hatvan év után 
szinte sohasem ütöttem le ma
gamnak egyetlen hangot vagy 
akkordot hangosan készülő kom
pozíciómból. Manapság, a nyolca
dik életévtizedem közepén szinte 
alig hallhatóan szólaltatok meg 
valami zenét: a zene mélységét 
hallgatom, akár egyetlen hang 
leütésének pillanatában is. Úgy 
érzem, felfedeztem magamnak a 
zene igazi ÉN-jét. Hallgassuk a 
zene mélységét!

TERÉNYI EDE
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M ájus 16-án a Brassai Sámuel líce

um Felvinci termében bemutatkozott a 
Budapesten megjelenő Magyar Szemle. 
Szerkesztői és munkatársai: Gróh Gáspár, 
Jeszenszky Géza, Sebestyén Ilona és Metz 
Katalin a folyóirat profiljáról és célkitűzé
seiről beszéltek.

A  Korunk Akadémia meghívására áp
rilis 29-én Kolozsváron olvasott fel Oravecz 
Imre, A kopik könyve, a Halászóember és az 
Ondrok gödre című, a Jelenkor Kiadónál 
megjelent kötetek szerzője. A házigazda 
szerepét Balázs Imre József, a Korunk fő- 
szerkesztője töltötte be.

Szintén a Korunk Akadémia meghívá
sára érkezett Kolozsvárra Závada Pál. A 
Jadviga párnája és más ismert regények 
szerzőjével május 20-án találkozhattak az 
olvasók. Az íróval Selyem Zsuzsa és Balázs 
Imre József beszélgetett.

Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos 
volt a Magyar írószövetség Csikófogat cí
mű rendezvénysorozatának május 6-i ven
dége az írószövetség budapesti székházá

ban. A szerzőkkel Ferenczes István költő, 
a Csíkszeredái Székelyföld főszerkesztő
je beszélgetett, és bemutatták a folyóirat 
májusi, Kányádi-számát is. Az est mode
rátora Erős Kinga volt.

„Ami kimaradt.” Konferencia a kor
társ magyar irodalom középiskolai ok
tatásáról címmel tartott tanácskozást 
az Erdélyi Magyar írók Ligája (E-MIL) 
május 8-10. között az Árkosi Kulturális 
Központban. A programban szerepelt 
dr. Borcsa János előadása Holt Költők 
Társasága: Boér Géza címmel, valamint 
Elek Tibor előadása Király László mun
kásságáról. Az érdeklődők irodalmi es
ten vehettek részt Király Lászlóval, aki
vel Elek Tibor és Orbán János Dénes 
beszélgetett, a költő verseit Katona Éva 
színművésznő szavalta. Pécsi Györgyi a 
80 éves Kányádi Sándor, Elek Tibor pe
dig Székely János munkásságát mutatta 
be. Ambrus Ágnes Kortárs erdélyi iroda
lom a tankönyvekben témakörben tartott 
előadást, Orbán János Dénes és Sántha 
Attila előadása Az Előretolt Helyőrség 
tegnap és ma címet viselte; felolvastak: 
Bálint Tamás, László Noémi és Király 
Zoltán.

M urányi Sándor Olivér volt a kolozsvá
ri Bretter György Irodalmi Kör meghívott
ja május 11-én a Bulgakov kávéházban. A 
szerző szövegeihez Fried István Herder- 
díjas irodalomtudós tartott vitaindítót. 
Murányi Sándor Olivér és Fried István 
május 14-én Nagyváradon, május 22-én 
Székelyudvarhelyen tartott irodalmi estet.

A z Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) 
2009. évi jubileumi rendezvénysorozatának 
keretében Gaal György irodalomtörténész 
tartott előadást Az Erdélyi Tudományos 
Füzetek története és könyvészete címmel az 
EME kolozsvári székházában, május 12-én.

M ájus 29. és június 7. között tartot
ták a nyolcadik Transilvania Nemzetközi 
Filmfesztivált (TIFF) Kolozsváron. A 12 
filmet felvonultató versenyprogramban 
helyet kapott -  Magyarország képviselet
ében -  Lakatos Róbert kolozsvári filmren
dező Bahrtalo! című alkotása is. Románia 
részéről Corneliu Porumboiu Polijist, ad- 
jectiv című játékfilmje szállt versenybe a 
szemle fődíjáért, a Transilvania Trófeáért.

- m j T

Bizet
VÍZSZINTES
1. G eorges B ize t (1838-1875), fra n 

cia  ze n e sze rző  operája. 15. Ama idő 
közben. 16. Nyájat karám ba hajt. 17. 
Borozóhelyiség, falatozó. 19. Fát meg
m unkáló. 20. Veterán lengyel labda
rúgó. 21. Az oxigén, az ittrium  és a jód 
vegyjele. 23. Zavart Adél! 24. ... m egvé
nülünk; Jókai Mór regénye. 25. Autóval 
lehagyó. 27. Muszlim bíró, törvénytu
dó. 29. L am artine  költeménye. 30. Dél
am erikai folyó. 32. Gam brinus itala. 
33. Békaparadicsom. 34. A szólás sze
r in t vasfoga van. 35. Hull a könnye. 
37. Ásvány az ebédlőasztalon. 38. ...- 
Kaleh, al-dunai sziget volt. 39. É rtem  
már! 41. ... R áby, Jókai Mór regénye. 43. 
Szótlanul elgondolkodó. 45. Formális. 
47. P iram is. 49. A lbán hírügynökség. 50. 
A mélybe csüngő. 52. Nyakmelegítő. 53. 
Személyes névmás. 54. Trom bitahang. 
55. Közteher. 57. A molibdén vegyjele. 
58. E légtételt vevő. 62. Versenyt meg
hirdet. 64. Erzsébet falusias beceneve. 
65. Titkos helyre tevő. 67. A latt, angolul. 
69. Krivoj ...; u k rán  város. 70. Baleset, 
szerencsétlenség, kellemetlenség. 71. 
Sírdogál. 72. Érettségi.

FÜGGŐLEGES
1. Zavaros aba! 2. Nevét mondó. 3. 

Gyorsan, érthetetlenül beszélő. 4. Jóka i 
Mór... és kora  (Mikszáth). 5. D alm át 
sziget. 6. A foszfor és a ta n tá l vegyje
le. 7. Spielberg űrm anója. 8. A terbium  
vegyjele. 9. A hélium  és a fluor vegyje
le. 1Ö. Innivaló. 11. A földre helyez. 12. 
Vízözön. 13. M esterkélten finomkodó. 
14. Vissza: ahhoz hasonló. 18. Bizet ope
rája. 21. Olivér és Olivia beceneve. 22. 
Idegen szavak előtagjaként azonos a je 
lentése. 24. Szám tan-m értan  tudósa. 
25. Energia. 26. Kisebb fiútestvér. 28. 
N álunk m ag y artan ár ta rtja . 30. Dicsőítő 
költemény. 31. Ilyen írás az ogam. 34. 
Hegy K réta  szigetén. 36. Szótoldalék. 
38. Épületszárny. 39. Az aljához. 40. 
Régi hordómérték. 42. Szomorú. 44. 
Ehető csigafajta. 45. A szöveg további 
részében. 46. Valódi, ham isíta tlan . 48. 
Itt van, nézd! 50. A rgentína sportjele. 51. 
H arkálylakás. 54. K atonai gyakorlótér. 
56. Szolúció. 58. Középhosszú szoknya. 
59. Nincs sóőrlés nélküle! 60. Ném án su
sog! 61. F inn  város. 63. Olasz, norvég és 
zam biai gépkocsijel. 66. Kerekes korcso
lya előtagja. 68. Kemény anyagba betűt 
vés. 70. Éjfélig.
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