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SZILÁGYI ISTVÁN

A Helikon és szerkesztőgár
dája nemigen él a megemlé
kezésalkalmakkal, nem szok
ta ünnepelni és ünnepeltetni 
magát. Am a folyóirat ötszá
zadik megjelenésének pillana
tában, úgy gondolom, „illendő” 
számbavenni, mire vállal
koztunk, s valamiféle must
rát tartanunk, már csak azért 
is, mert nem sok olyan önma
gát irodalmi folyóiratnak valló 
időszakos kiadványt szerkesz
tettek e tájon, mely ekkora 
megjelenésszámot megért -  
ennek a többszörösét egyedül 
a „lapelőd”, az UTUNK; igaz, 
ez nagyobb részt hetilapként 
több mint negyven esztendő 
alatt. A Helikon legkövetke
zetesebben talán éppen a fej
lécen szereplő „irodalmi fo
lyóirat” önmeghatározásnak 
tudott megfelelni, miután ha
sábjait megjelenése pillanatá
tól (1990. január) elsősorban 
a szépliteratúra kortárs alko
tásai foglalják el (annyi ver
set például, mint a mi folyóira
tunk, egyetlen Romániában 
megjelenő magyar időszakos 
kiadvány sem közöl), miköz
ben oldalain a legkülönfélébb 
irodalomtárgyú dolgozatok, 
kritikák; műveltségünkről, 
kultúránk történetéről szóló 
esszék, tanulmányok is folya
matosan megjelennek. Ezek 
összteijedelme egy-egy Helikon- 
számban mintegy 100 könyvol
dalnyi lehet -  nem nehéz tehát 
kiszámítani, ez mára hány csi
nos kötetet tenne ki...

... Ha a Helikon „felmenő
it” próbálnánk számbavenni, 
melyeknek hajdani „megléte”

bizony...
az utódot valamiképp jövőbe
ni megmaradásra készteti-kö- 
telezi — nos, igencsak „sok a 
múlt”. Hiszen maholnap 200 
esztendeje, hogy Kolozsváron 
a Döbrentei Gábor alapítot
ta Erdélyi Múzeum megjelent, 
azóta itt kisebb-nagyobb meg
szakításokkal az irodalom
nak máig volt s van fóruma. 
Nyilván szüksége volt s van 
erre itt valakinek. Mivelhogy 
a mindenkori magyar kultúra 
keleti régiójának ezen a pont
ján vonultak át, s részben má
ig itt keresztezik egymást az 
irodalom és a művészetek ka
ravánútjai (bár az elmúlt év
tizedekben jó időn át sajnos 
inkább kelet-nyugati volt a vo
nulásirány). S ha már a múl
tat vallatjuk, érdekes meg
figyelni, hogy a XX. század 
első világégése után, amikor 
a történelmi Magyarországról 
egész országrészek szaggat
t a l a k  le, a magyar iroda
lom nemcsak hogy megmarad 
a hajdaninak egyharmadára 
cövekelt magyar államhatá
rokon kívül, hanem kénysze
rűségből ott is kisarjad, ahol 
azelőtt alig létezett, jóllehet az 
„új gazdák” erre az irodalomra 
ott immár mint nem kívána
tos kultúra hírlelőjére tekin
tettek. Kolozsvárnak minde
zek ellenére a két világháború 
közötti években két jelentős 
irodalmi, művészeti folyóira
ta is lesz: a Pásztortűz és az 
Erdélyi Helikon (1936-37-ben 
Helikon) s harmadikként a szé
lesebb profilú úgymond „társa
dalom-tudományos” Korunk,
> > > > >  folytatás a 2. oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A p osta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 3012. 
F olyóiratunkra a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 és  14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l kézb esítjü k  a HELIKONT.



HELIKON

500
bizony...,

» » >  folytatás a 14. oldalról 
amely az irodalomközlésből ugyan
csak részt vállal (s teszi ezt majd 
az 1957-es II. folyam újraindulása 
után is). 1946-tól aztán az Utunk 
lesz Kolozsvár magyar irodalmi 
fóruma, ahol az elkövetkező 43 év
ben napvilágot látnak majd a kor
szak legremekebb verssorai csa
kúgy, mint a leggyalázatosabb 
„hódolat” szövegei -  cifravegye
sen...

A „mi” Helikonunk, a lapelődök 
közül ama hajdani „erdélyi...”-nek 
az irályát próbálta valamiképp 
„maivá-gondolva” követni, ameny- 
nyiben az új irodalmi törekvések
nek, só't a legújabb ifjúi próbálko
zásoknak úgy szándékozott teret 
biztosítani, hogy eközben a min
denkori magyar irodalom és kul
túra értékei ugyancsak szem előtt 
tartassanak... Ezen elképzelé
sünket már csak azért is teljesít
hetőnek gondoltuk, mert közben 
igyekeztünk a rétegkultúrák fóru
mait, médiáját jellemző kizáróla
gosságokat kerülni. No meg hova- 
tartozásbeli-emberi méltóságában 
lehetőleg senkit sem sérteni. Mint 
ahogy arra is odafigyeltünk, hogy 
eszmei, világnézeti, ideológiai 
krédók mentén adódható „törés
vonalak” ne szabdalják szét a lap 
hasábjait. Kuncz Aladárnak a ki
sebbségi állapotról 80 esztendő- 
vel ezelőtt írott sorai számunk
ra ugyancsak máig érvényesek: ... 
„szorongatott helyzetükkel (már
mint a kisebbségiekével) együtt 
jár, hogy szemük nagyobb távla
tokra nyílhat és idegrendszerük 
érzékenyebben foghatja fel az egy
másba folyó és egymásra ható mű
veltségi áramlatokat. A kisebbség 
csak politikában kisebbség, iro
dalmában és műveltségében maga 
az egyetemesség.”

A Helikonnak mára -  hitünk s 
meggyőződésünk szerint -  sikerült 
a határok nélküli magyar iroda
lom kolozsvári műhelyévé válnia, 
mint ahogy a miénkhez hason
ló műhely lett Marosvásárhelyen 
a Látó és Csíkszeredában a 
Székelyföld. És miközben az utób
bi évek Európa-ígéretei azt su
gallják, hogy „már a jövőnk sem a 
régi” -  a sokországos magyar iro
dalmi hazának ebben a zugában 
rég ideje nem rajzott elő annyi te
hetséges ifjú ember, mint az el
múlt két évtizedben. Lenne hát ér
telme a megmaradásnak. Bár erre 
törekedvén néha úgy érezzük, sor
sunkban Sziszüphosz agyonértel
mezett története kísért.

KARÁCSONYI ZSOLT

H íd a va tá s
Itt az éjfél, sűrűsödni 
kezd a lég az ég alatt, 
észrevétlen összeolvad: 
fénybogár és vérpatak.

Valósággá gyúródik a 
megálmodott esti test, 
a folyó, s az égi hídláb 
közt az éj remegni kezd. 
Alászáll mind, ki a fenti 
világban nem lát csodát, 
radírozza, összetépi 
jól megrajzolt önmagát.

Itt az éjfél, itt az óra, 
kezdődik a vándorút, 
akármerre kanyaroghat 
úgyis önmagába fut, 
mint az angyal, kinek szárnya 
elvakít száz csillagot, 
de a teste nem talál a 
végtelenbe ablakot.

Aki a végesre voksolt: 
itt zokog mind, itt kacag 
a szalaggomolyban úszó 
híd felett és híd alatt.

Azt gondolják, hogy a hídon 
nincsen őr és nincs veszély, 
hogy legnagyobb veszedelmük 
csak a késő őszi szél, 
és a hullám, ha jegesen 
mossa már a partokat  -  

pedig rémesebb a látvány 
mi a szív mélyén fogad.

A legalján hidat épít 
egy ganajtúró bogár, 
ebből aztán sejthető lesz: 
még innen is van tovább.
Jobb lesz csendben megfigyelni: 
múlik a tél, jön a nyár 
hídközépen tücsök cirpel, 
megrebben egy lepkeszárny.

Ahogy rebben, az éjféli 
hídon megretten az angyal, 
nehéz dolog összemérni 
lent a semmit fenti ranggal.
Ha már egyszer alászálltál, 
mindörökre itt maradsz, 
ha szerencséd van, a híd-őr 
nagy titokban felavat.

Feladatot kapsz, hogy mint a 
hidak, pont úgy élj tovább, 
érts meg mindent, kőkeményen 
já tszd  el itt az ostobát, 
legyen, aki szórakozzon 
fent, amíg szenvedsz alant, 
idegeid, mint acélhúr, 
zengjen elméd mint a lant.

Mert ezernyi mulatságos 
dolog lesz még hirtelen, 
például, hogy rátámad a 
testre mind a négy elem.

Míg te vársz a szebb jövőre 
híd felett és híd alatt -  
észrevétlen összeolvad: 
fénybogár és vérpatak.

Gyenge Imre: Menyasszony
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KÁNTOR LAJOS

Dávid Gyulával Szárhegyen
Dokumentumkötetet szerkeszt -  Zöld 

Lajos kezdeményezésére, a nagyrészt Z. 
L. által megőrzött, ajánlott szövegekből, 
a korabeli lapközlemények és emlékezé
sek felhasználásával — Dávid Gyula, aki 
(hihetetlen!) 80. életévének közeledté
vel sem lankad az irodalomtörténeti igé
nyű munkában, a kiadói aktivitásban. 
Persze, nem ő időzítette a kerek évfordu
lóra Gyergyószárhegy, az 1980-as (és az 
1990-es, majd 2000-es) szárhegyi íróta
lálkozó megidézését, ám ezzel jó alkalom 
teremtődik Dávid Gyula munkásságá
nak jellemzésére. Annál szívesebben te
szek erre az összekapcsolásra kísérletet, 
merthogy a „Román-magyar és magyar
román fordítói napok” bölcsőjénél magam 
is ott álltam, s az évtizedekkel elválasz
tott három találkozó számomra is fontos 
emlék, pontosabban: emlékeztető, hogy 
miben voltunk -  és hogy miben vagyunk.

1956-tal kellene kezdeni, amikor visz- 
szatekintünk Dávid Gyula pályájára 
(szenvedő alanyként és kutatóként, ki
adói szerkesztőként e múlt megismerte
téséért sokat tett, mindenekelőtt az 1956 
Erdélyben. Politikai elítéltek életrajzi adat
tára 1956-1965 című Polis- és EME-kiad- 
vány elkészítésével); az egyetemi évek, 
az írók házsongárdi sírgondozása felől le
hetne indulni, hogy egy nagy kihagyás
sal (a hosszú börtönidőszak átugrásával) 
az újratalálkozás lehetőségeit, alkalmait 
felvillantsuk. Nekem futó -  meglepő -  be
nyomás, ami neki az adott körülmények 
közt kényszerűen, ám tisztességgel vál
lalt munka volt: a vízszerelő szerszámos
láda cipelése egy nálunk esedékes há
zi javítás délelőttjén (délutánján?). Aztán 
méltóbb találkozások, a Korunk megbíz
ható külső munkatársával, egyre fonto
sabb szövegek írójával-közlőjével. (Azt 
gondolom, a Közép-Európa vándora cím
mel kiadott Korunk-dossziénk első kö
tetében az 1972-ben írt tanulmánya, a 
Világirodalmi és komparatisztikai tájé
kozódás méltón képviseli a szakmájához 
visszatérhetett D. Gy.-t, de a folyóirat-re
pertórium további érdemi adatokat mu
tatna fel az 1990 előtti és utáni szakasz
ból.) A Kriterion-szerkesztő pedig igényes 
és pontos kritikai megjegyzéseivel „visz- 
szaadhatta a kölcsönt” — hiszen már a 
Romániai magyar irodalom 1945-1970- 
nek ő volt a kiadói gondozója, és ez a hiva
talos-szakmai kapcsolatunk folytatódott 
a nyolcvanas években (de még 2000 után 
is, Polis-égisz alatt).

A körülmények hozták, hogy Dávid 
Gyula a Bolyain elindított Tolnai Lajos- 
témától jó időre (rossz időre?) a román 
irodalom és fordítás, a kapcsolattörté
net irányában térült el, mégsem monda
nám ezt veszteségnek. Bizonyíték lesz 
rá a gyergyószárhegyi dokumentumkö
tet. Domokos Géza, a hajdani marosvécsi 
találkozók pótlására közösen kigondolt- 
megvalósított 1980-as írótábor hivata
los szervezője, a meghívó Kriterion igaz
gatója természetszerűen Dávid Gyulát 
kérte-bízta meg az egyik vitaindítóval,

és ő ugyancsak természetszerűen lelki- 
ismeretes mérleget készített a román iro
dalmi művek magyar fordításának több 
mint száz évéről, különösen az újabb év
tizedekről, no meg a hiányokról. Azon 
a bizonyos harmadik napon, amelyen 
Irodalmunk és közönsége fedőnév alatt 
legfájóbb nemzeti-nemzetiségi gondja
ink kerültek terítékre (itt hangzott el, 
Domokos Géza zárszavában: „a románi
ai magyar irodalompolitika -  akár akar
juk, akár nem -  nemzetiségi politika is 
egyben”), a jegyzőkönyv tanúsága sze
rint Dávid már nem szólalt meg, viszont 
ő bocsátotta a Korunk rendelkezésére 
(1980. 9.) az általa lejegyzett felszólaláso
kat. (Azt már nem tudom, hogy a közlés 
-  illetve a följelentések -  nyomán támadt 
bukaresti égzengés elérte-e D. Gy.-t; a 
Korunk szerkesztői majdnem belebuktak, 
belebuktunk, és Domokos Géza ugyan
csak megkapta a magáét a központi bi
zottsági elvtársaktól.)

1990-ben ismét alkalma nyílt Dávid 
Gyulának -  félelmeinktől megszabadul
ta ^  de az új (nacionalista) fenyegetettség 
tudatában -  szólni a kiadáspolitika sa
játosságairól, a közben eltelt évtized (ro
mánból magyarra fordított szerzőket és 
műveket is érintő) tiltásairól. Egy jellem
ző és igencsak pontos Dávid Gyula-i megfo
galmazás a korábbi hosszú távú kiadói 
tervezésről: „...az volt a magyarázata, 
hogy a romániai magyar kultúra egy
kori irányítóinak meggyőződése (misze
rint »egymás megbecsülésének első lép
csőfoka egymás megismerése«, ahogy 
Jókai mondotta másfélszáz éve, vagy a 
József Attila-i felszólítás: »rendezni vég
re közös dolgainkat...«) összeegyeztethe
tő volt a kommunista ideológiának azzal 
a jelszavával, amely a népek testvérisé
gét hirdette. A jelszó, tudjuk, hogyan pró
bálta eltakarni a legkíméletlenebb népel
nyomást, beolvasztást és népirtást. Itt 
azonban arról volt szó, hogy ugyanez a

jelszó jó szándékú emberek számára al
kalmat adott hosszú távra kiható szelle
mi misszió teljesítésére, hosszú távú ter
vek készítésére.” Teoretikus és gyakorlati 
megközelítés jellemezte Dávid Gyulának 
1990-ben szövegezett fölvezetését, ma
gyarok a románokról, románok a magya
rokról alakuló tudásának, felfogásának 
realitásairól. Egy másik fontos idézet in
nen: „Olyan műveket kell végre az olvasó 
kezébe adnunk magyarul, amelyeket ed
dig -  »ideológiai métely«-nek minősítve -  
kiátkozott a román szellemiségből a hiva
talos kritika. Ki kell adnunk azok műveit, 
akik kénytelenek voltak elhagyni hazáju
kat, mert meg akarták őrizni a szellem 
szabadságát, s akik az emigrációban egy 
európai román szellemiség képviselői vol
tak és ma is azok. A román kultúra ha
tárai azonosak a román nyelvet beszé
lők lakóhelyeinek összességével, s ennek 
a ma már egyetemesen elismert ténynek 
könyvkiadásunkban is tükröződnie kell.” 
Ugyanitt igényelte Dávid Gyula azoknak 
a műveknek a hozzáférhetővé tételét ma
gyarul, „amelyek segítenek abban, hogy 
megértsük a ma oly erőteljesen felbur
jánzó szélsőséges nacionalista nézetek 
természetét, gyökereit, politikai megha
tározottságait.” Nem veszítette érvényes
ségét az sem, amit Dávid (2000-ben) a 
barátságról, „előregyártott képleteink
ről” és az alapvetően megváltozott ma
gyar-román viszonyról, a „próféciák” idő
szerűtlenségéről elmondott, föl nem adva 
a sok éve megkezdett munka folytatásá
nak szándékát, a „fordulóponton” sem: 
„...ne veszítsük el a reményt, vagy amint 
Szilágyi Sándor két esztendővel ezelőtt 
fogalmazott, »ne veszítsük el a kétség- 
beesésünket«, de legyünk tudatában an
nak, hogy nemzedékünknek — és ezalatt 
a hozzám hasonló öregek nemzedékét ér
tem -  egyetlen dolog, amely még megada
tott, vagy amit még megtehetünk, éppen 
az, hogy csökönyösen higgyünk e helyzet 
feloldásának lehetőségében, és amennyi
re még erőnk, eszünk engedi, álljunk en
nek a munkának a szolgálatába, mert ha 
most nem tesszük meg, akkor nem tudni, 
mikor lesz meg az eredménye.”

A realitásérzék szólalt meg Dávid 
Gyulában, Dávid Gyula által akkor is, 
amikor az új (a 2000-es) találkozón erdé
lyi, romániai magyar irodalmi gondjaink 
élére a kommunikáció, a „vélemény-, ér
ték- és ítéletcsere” hiányát, akadozását 
helyezte. Marosi Péter egykori Utunk-beli 
munkájára, a kritikai visszhang szerve
zésére emlékeztetett, ami azóta is hiány
cikk irodalmi sajtónkban -  de a magyar- 
országiban is, ahol „van 96 irodalmi 
folyóirat, a legutolsó számításom szerint, 
és mindegyik a maga kis utcájának iro
dalmi szimpátiája szerint kiválasztott 
műveket szereti, a többiről pedig egysze
rűen nem vesz tudomást”.

Gyergyószárhegy ugyan mindmáig 
nem tudott Marosvécs magasába emel
kedni, de néhányszor bizonyította, hogy 
a Szármány-hegyén fekvő régi ferences 
kolostorban az írók is érdemleges igéket 
hirdetnek. És ezekben a hétköznapokra 
szánt igehirdetésekben, vitákban Dávid 
Gyulára igencsak hasznos volt és hasz
nos maradt odafigyelni.
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MIKE ÁGNES

„Az emlékezés nem luxus, 
hanem munka”
Ha az irodalomra úgy tekintünk, mint 

nyitott térre, amely szövegeket, képeket, 
hangokat, sugallatokat, alakokat fogad 
be, akkor megállapításunk tökéletesen 
ráillik Umberto Eco ötödik regényére, 
amely tavaly jelent meg magyar fordítás
ban. A rózsa neve, A Foucault-inga, A teg
nap szigete és a Baudolino könyvek szer
zője ezúttal valami mással arat sikert, új 
megvilágításba helyezve a regény műfa
ját. A Loana királynő titokzatos tüze re
gény, képes regény, s közben minden 
helyet kap benne: mese, vallomás, rek
lámplakát, slágerszöveg, folyóirat -  iga
zi papírmemoárt tartunk kézben. Ez a 
sokféleség rendhagyóvá és rendkívül ol
vasmányossá teszi Eco művét, amelyben 
a főhős, Giambattista Bodoni, becene
vén Yambo, önmaga életét próbálja visz- 
szaszerezni, megismerni. Meglehetősen 
szubjektív utat jár be, az eltűnt idő, de fő
ként eltűnt önmaga nyomába ered, nem 
megszokott Proust-hősként, hanem érzé
ki emlékeket rekonstruálni akaró ember
ként. O az a típus, aki az eltűnt időt lét- 
szükségletként kezeli, s csak akkor tud 
továbblépni, ha egykori helyzetekre vála
szokat talál és önmagát megismeri.

1991-et írunk. A hatvanéves antikvári
us egy baleset után felébred a kómából, s 
bár gond nélkül felidéz matematikai kép
leteket, idézeteket, könyv- és verscíme
ket, híres történelmi eseményeket és sze
mélyeket, semmire sem emlékszik, ami 
személyes. Tudja, hogy hogyan kell fogat 
mosni, járni, autót vezetni, de mindaz, 
ami egyéniséggé, személyessé, egyedi
vé teszi az embert, hiányzik belőle. Ez a 
felismerés arra készteti feleségét, Paolát, 
hogy küldje el férjét gyermekkorának 
helyszínére, Solarába. A vidéki ház a ma
ga padlásával és titkos kápolnájával be
szippantja Yambót a harmicas-negyvenes 
évek világába. A kor hangulatát egyko
ri iskoláskönyvek, divatlapok, cigarettás
dobozok, bélyeggyűjtemények, fényképek, 
saját versek, ponyvaregényfüzetek, kép- 
regénykötegek, lemezek keltik életre. A 
figurák hol képet, hol nevet idéznek föl, 
s ezek annyira élesen cikáznak át gondo
latain, hogy Yambo szentül hiszi, létezni
ük kellett valaha, valahogy, valahol. Az 
önmagát felépíteni és megismerni akaró 
antikvárius gyermekkorának legmegha
tározóbb olvasmányait habzsolja, s köz
ben folyton átjárókat keres közelmúlt és 
régmúlt, a valóságos és valóságnak hitt 
események között. Visszafelé él az emlé
kezés örvényében, akárcsak egyik törté
netének kedvelt hőse, Pipino.

Miközben lépten-nyomon egy-egy reve- 
láció küszöbéhez ér, köd lepi be a térsé
get, s visszamerül a kiismerhetetlenségbe. 
A köd „még mindig” és „már megint” mo
tívumként szerepel a regényben, az önke
resés legállandóbb környezete. Mindvégig 
ott gomolyog, „csak egy-egy cím vissz
hangja lyuggatta át itt meg ott...”. Eco a 
narráció kereteként is felhasználja: a re

gény első oldalán megjelenő, majd végig 
domináló vízpára, amit köztudottan a fe
hérrel, világossal asszociálunk, a narráció 
végén sötétségbe csap át, a hős bizonyta
lanul teszi fel a kérdést: „Miért feketedik 
el a nap?”. Yambo lázasan gyűjtögeti a vi
lágirodalom köddel kapcsolatos idézete
it. A „zajokat bebugyoláló, formátlan fan
tomokat ébresztő köd” (E. A. Poe) ellepi 
emlékeit, így az idézetekben megelevene
dő tárgy személyes életének legjellemzőbb 
oldala lesz. Ilyen labirintusszerű a papír
tenger is, amely mindamellett, hogy kor
dokumentum, útvesztő is egyben, ugyan
is a főhős nem tudja, ki ő valójában -  az a 
Yambo, akit nacionalista propaganda-ké
peslapok, akit az iskolai köznevelés, vagy 
az, akit Bóbita és a törhetetlen pohár tör
ténete formált? Lehetséges ének rajzolód
nak ki, hol Sandokannal, hol Sherlock 
Holmesszal azonosul, hol pedig fékevesz
tett vad, aki tízévesen meg akar halni a 
halhatatlan Itáliáért.

Mikor már-már azt hinnénk, hogy so
hasem lesz vége a keresésnek, az önépítke
zésnek, s talán unjuk is a sok utalást, amit 
igazán az olaszok értenek, szembesülünk 
Loana hercegnő történetével, a feltámadás 
tüzének őrzőjével, ami ismét regényes for
dulatot visz az emlékezésbe: „...hülye egy 
történet volt. De úgy járhattam vele, mint 
Pipino úrral. Olvas az ember kicsi korában 
egy tetszőleges történetet, majd az emlé
kezetében tovább szövi, alakítgatja, felma- 
gasztosítja, és végül akár mítosszá is avat
hatja a legegyszerűbb semmiséget. Tény, 
hogy nyilván nem maga a történet termé
kenyítette meg az én szunnyadó memóriá
mat sem, hanem a címe. A titokzatos tűz 
elbűvölő kifejezés lehetett, a lágyan csengő 
Loana névről nem is beszélve, még ha a vi
selője amúgy egy bajadérnak öltözött sze
szélyes kis csitri volt is. A gyerekéveimben 
— sőt, talán tovább is -  nem egy képmás, 
hanem egy hangkép lett rajongásom tár
gya. A ’történelmi’ Loana feledésbe merült, 
én pedig újabb titokzatos tüzek hangsu
gallatait követtem.” Eco írásművészetének 
erénye, hogy az összefüggések leplét csak 
a regény utolsó oldalain rántja le, s ezzel 
mindvégig nyitva hagyja a kérdést, hogy 
kit, milyen tündéri és kiismerhetetlen ar
cot, milyen fölülmúlhatatlan érzést keres 
Yambo. Az első szerelem felé lök minden, 
keservesen, az emlékezést megszenved
ve. 499 oldal csupa kérdés és keresés, kö
dös utazás, hogy a végén a főhős rádöbben
jen: Lila Saba arcáért rajong, a kamaszkori 
szerelmet keresi, akinek lénye vezet el ah
hoz, hogy a hatvanéves ember önmagát visz- 
szanyerje, újraértékelje.

A regény három részből áll: A baleset, 
Papírmemória és Hazatérések. Ezek kö
zött időtorlódások vannak, s ez a szerke
zeti megoldás izgalmassá teszi a művet. 
Az első részben még Milánóban vagyunk: 
a kórházban, otthon és az antikvárium
ban. Mindaz, ami Yambót körülveszi, ide
gen számára. Bár benne él, róla szól, nem

az övé -  nem tudja a környezetet és a jelent 
magáénak érezni, ezért szükséges a távol
iét, mind időben, mind térben. A vidéki ház 
szembesíti a régmúlttal, az emlékekkel, if
júkori önmagával. Az iratok közötti böngé
szés viszont felkavarja, ezért ismét kómába 
esik, s ebben a záró részben, a tulajdonkép
peni hazatérésben fogalmazza meg gondo
latban mindazt, ami a papírmemóriában 
fölsejlett. Itt már nem csupán homályos, 
ködös, mozaikszerű emlékek tobzódnak, 
hanem a látszatcsoda, Lila arca elevenedik 
meg, s az ő alakja meghódít minden emlé
ket, minden megismert és (újra) felfedezett 
pillanatot. Ez a belső kapcsolat a könyv 
utolsó oldalán rávezet az egész regény lé
nyegére. Igen, nagyon is érdemes végig
böngészni a kalandokat, hogy aztán a vég
ső elszámolásnál megértsük a könyv címét, 
belső kontextusát.

Yambo önmagával való találkozása fel
idézi a dzsessz, John Wayne, a képregény- 
füzetek, a ponyvairodalom, de a második 
világháború időszakát is, így a regény lap
jain nem csupán egy ember saját magában 
való búvárkodását kísérhetjük figyelem
mel, hanem kultúrhistóriai láncokat, foly
tonosságokat és töréseket, változásokat, új
donságokat, másságokat is felfedezhetünk. 
Érdekességeket, mint például azt, hogy a 
háború alatt az amerikai mesefigurák he
lyébe hogyan léptek önkényesen olasz ha
sonmások, hogyan lett Miki egér Topolino, 
Goofy pedig egyszerűen csak Pippo. Az író 
valós képet fest a fasizmus szörnyűségéről 
és az ellenállásról. A második világháború 
Olaszország-képét egy másféle perspektí
vából mutatja be, s ebben az összefüggés
ben az emlékezés folyamata arra is fényt 
vet, hogy mennyire feldolgozhatatlan egy 
gyerek számára a háború.

Eco legújabb könyve nem csupán műfaji
lag olvaszt magába sokféle lehetőséget, ha
nem a számos vendégszöveg, önidézet, uta
lás és parafrázis által is megnyilatkozási 
formákat keres a szerző, ami egy 21. szá
zadi intertextuális hálóvá szövi a regényt. 
Ezeket a „kölcsönvett gondolatokat” alátá
masztják a saját gyűjteményből vagy má
soktól szerzett gazdag illusztrációk, ame
lyek elsősorban nem is Yambót segítik, 
hanem minket, az olvasókat. „Egyetlen kép 
háromezer szót fial”, kép és szöveg egymás
ra íródnak, egymás mellett, egymásban él
nek, egymásból építkeznek.

Talán úgy érezzük, hogy olykor sok a 
folytonossági hiány, a bizonytalanság, a 
szakadás vagy a hézag, de ilyen az em
lékezés, márpedig Eco hőse az emlé
kezés által építi vissza egykori énjét. 
Mindannyian emlékezés által teremtjük 
meg azt, amit énnek, a sajátunknak neve
zünk. Ebben a folyamatban pedig mind
untalan rá kell döbbenünk arra, hogy 
végső soron az emlékezés homályból, köd
ből, töredékességből létrehozott pillanat
nyi egész, amit érzelmeink, tapasztalata
ink, a mindenkori jelen befolyásol. Igen, 
Eco már A rózsa névé ben megírta: „a haj
dani rózsa név csupán, puszta neveket 
markolunk...” , s mintha ezt igazolná e 
mostani regényében is.

(Umberto Eco: Loana királynő titok
zatos tüze, Európa Könyvkiadó, 2007. 
Ford. Barna Imre)
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SZŐCS ISTVÁN

JEGYZET 
Ciki, camp -
giccs?
A giccs legjobb meghatározása: olyan 

nagyotmondás, amit a részletek nem hi
telesítenek. Mondhatnám, azért olyan 
jó, mert én írtam, de nem mondom, mert 
más is írhatta, olyan nyilvánvaló. És 
azért sem mondom, mert Temesi Ferenc, 
akivel alább vitatkozandó vagyok, azt ál
lítja, hogy „az önparódia is ciki”, amolyan 
giccsféle, az önimádat egyik sunyi formá
ja.

Majdnem kétszáz éve, a romanticiz- 
mus óta, majd a neostílusok kialakulása 
óta (neogótika, neobarokk stb.) és különö
sen a színes sokszorosítás ipari elterjedé
se óta, időnként, tizenöt-húsz éveként, a 
kritika, esztétika, műtörténet tábort jár 
a giccs terjedése, rémuralma, mindent el
árasztó ragacsossága ellen, de hiába.

A giccs, az a bizonyos valami, ami ott 
van, ahol a művészetnek kellene lennie, 
leggyakrabban ilyen jelzőkkel jár együtt: 
olcsó, vásári, híg és főleg rossz ízlésű. 
Mindez talál, csakhogy akik a giccset vá
sárolják, elborítják vele a falat, a kreden- 
cet, az ágyterítőt, és akik tizennegyed
szer is elmennek a Csárdáskirálynőbe 
-  mind becsületes, rendes, jóravaló, dol
gos emberek, és nem sekélyes lelkivilá- 
gú „giccsemberek”, ahogy egyes filozófusi 
tartású antropológusok állítják; anyáink 
ők, nagyanyáink, unokahúgaink, óvo
dából ilyesmit hazahozó gyerekeink; ép
pen olyan rendes emberek, mint akiknek 
falain havas tájak vannak és almafák, 
nagy művészek ábrázolásában.

A giccskedvelő nem igénytelen, csak 
a kivitel dolgában. Ami a tartalm at ille
ti, ők csakis a fenségesre, az emelkedett
re vagy a bájosra, a szívmeleg jóságra vá
gyakoznak, egyszóval a szépre, az igazra 
és a jóra. Kispolgári ízlés? Létezett főúri 
és nagypolgári giccs is. Sőt, a legkultúr- 
választékosabbak között is sokan lehet
nek giccskedvelők, mivel Temesi Ferenc (fő
leg a nemrég elhunyt amerikai kritikusnő 
és esztéta) Susan Sontag, valamint Milan 
Kundera nyomán a giccs fiókjába utasítja 
az egész szecessziót! Caravaggiót; az egész 
rokokót; és a manierizmust. Zenében 
nemcsak az operettet, Huszka Jenőtől 
Jacobi Victoron (azaz Jakabfy Győzőn) át 
Lehár Ferencig, hanem Richard Strauss 
és Wagner is a falvédők hattyúlovagjai 
közé kerül.

Azért talán ez az egész nincs így. 
Ellenben létezik valami, amit leginkább 
a kultúra Gresham-törvényének nevez
hetnénk. Amint Gresham közgazdasági 
törvénye szerint, ha egy országban egy 
időben kétféle pénz van forgalomban, ak
kor az alacsonyabb nemesfémtartalmú, 
vagyis az értéktelenebb kiszorítja a for
galomból az értékesebbet, úgy a kultúrá
ban is az olcsóbb, a hígabb, kiszorítja a 
súlyosabbat, az igazibbat. Temérdek pél
da bizonyíthatná, hogy nagy művészek

nem kaptak vevőt egy ideig alkotásaikra, 
de utánzóik, vagyis hígítóik, annál job
ban gazdagodtak. Sőt: ha egy fura eset, 
egy akár metaforának vagy szimbolikus
nak felfogható különös történet, valami 
„szenzációs história” végbemegy valahol, 
akkor rendszerint az érdekes „anekdo
tá t” rövidesen kiszorítja a forgalomból 
egy pletykaszerű, naiv, olykor éppenség
gel buta, lapos változat. (Mintapéldák er
re manapság: a Mária Magdolna-oéroo- 
nal és a da Vinci-fóú!)

Temesi azzal zárja pamfletját, hogy a 
giccs — „jót tesz az emésztésnek”. Valóban 
erről szól a nóta: a könnyen emészthető
ségről, a befogadóképességről. Csakhogy 
-  akár a konyhaművészetben és a sza- 
kácsgiccsekben is — nemcsak a hígítás 
ennek az eszköze, de a túlfűszerezés és 
az agyonzsírozás is!

A giccs szó német eredetije, a kitsch -  
„latyak”-ot jelent. „Fajlagosan” csak mű
vészeti vonatkozásban használjuk, bár 
mélynémetektől így is hallottam, hogy az 
egész Amerika: ein Kitschland. S. Sontag 
viszont 1964-ben a camp-ról írt egy — 
Temesi szerint máig megkerülhetetlen — 
nagy tanulmányt. A camp „tábori”, „ha
di” stb. jelentésű, s ilyen értelemben 
megfelelhetne a régi komisz szónak, ami 
a hadiszállítók (bizományosak: komis- 
szionerek) által a hadseregre sózott ol
csó tömegtermékek minősítése lett, mint 
például „a komisz kenyér”. A camp szó vi
szont (giccses, talmi, genyós stb. értel
mében) már a XX. század elején feltűnt; 
egy francia zsargonszóból származott: 
„se camper”, ami kb. annyit tesz, mint 
ágálni, pöffeszkedni, magát túladagolni, 
megjátszani, ám a századvégi szótáraim
ban ebben a jelentésben még nem szere
pel. Ezt a carnp-et Temesi így magyarít
ja: Magyar camp: a ciki.

Szerintem azonban nem szabatosan, 
mert a ciki, cikis: „rázós”, „szőrös”, „zű
rös”, „zavaros”, sőt „veszélyes”, „nem 
tiszta ügy” értelemben főleg nem a mű
vészettel kapcsolatban használatos a köz
nyelvben.

Jó harminc évvel ezelőtt én is bősége
sen kifejtettem, a giccs titka az, hogy ro
mantikapótlék. (Ez általánosabb és talá
lóbb, mint az álromantika vagy „hamis 
romantika”.) Különben volt egy időszak, 
amikor minden romantika eleve „hamis 
romantikának” minősült, amennyiben 
a romantika lényegének épp a hamissá
got, vagyis a valóságellenességet tartot
ták. írtam  volt, hogy a romantika nem 
kedélyi-lelkialkati szükséglet, hanem 
idegélettani. Amikor az élőlény ingersze
génynek érzi a környezetét, „világfájda
lom” lép fel benne, „elvágyódás”, ami jó 
esetben a kalandhoz, vezet stb. Nem bete
ges, „valóságellenes” magatartás, hiszen 
így jár el minden élő szervezet, az amő
bától az emberig. És éppen ezért mindig is 
lesz romantika és álromantika és roman
tikapótlék, tehát giccs is, amíg a génse
bészet át nem alakítja tömegeinket ro- 
bot-félmajmokká. Addig is a szórakoztató 
iparra és a diszkókra van bízva e célkitű
zés követése.

Hogy Wagner és Richard Strauss is 
„ciki?” Hát annak akinek. Mindenesetre 
a romantika mindig is tudatában volt an

nak, hogy a legnagyobb veszedelem belül
ről fenyegeti: a fellengzősség és a dagály. 
És a zenekritikusok bizonyára joggal ál
lapítják meg Wagner sok művéről vagy 
operarészleteiről, hogy a dagály és a fel
lengzősség eluralkodik rajtuk, és nem is 
folyamodik a romantikusok által hasz
nálni szokott ellenszerhez, az iróniához 
(legfennebb a Mesterdalnokok ban, de at
tól az még unalmasabb)... Ám ugyanak
kor mégiscsak Wagner az, aki egy száz 
százalékban vadromantikus balladából 
operát tud írni úgy, hogy ellensúlyozás
ra nem szoruló, elegyítetlen romantika 
az egész, fenségesen hömpölyög és még
is őszinte líra, ez a Bolygó hollandi (nem 
csoda, hogy az igazi wagneriánusok és 
ellenfeleik a legkevesebbet emlegetik), 
amely szemléltetése annak, hogyan kell 
harcolni a giccs ellen: elmenni a szaka
dék széléig és -  átrepülni fölötte, mint a 
kísérletvitorlás!

Az egész orosz klasszikus balett ciki, 
úgy, ahogy van, állítja Temesi, a tőrt ma
gába szúró hős tette utáni tízperces ári
ája, szintén. (Ez utóbbi példa az operát 
nem kedvelők leggyakoribb érve. Nem 
is gondolnak arra, hogy egy olyan mű
faj, amelyben énekelve beszélnek és cse
lekvéseiket zene kíséri, nem naturalista 
valóságfestés; és eszükbe sem jut a köl
tő: -  mint aki a sínek közé esett, vad pa
noráma, rémes élvezet, és átalérzi tűnő 
életét és lát, ahogy nem látott soha még 
-  hogy a haldokló ária mindig ebben a re
ális időn kívüli végtelen pillanatban tör
ténik és hitelességét nem a karórákon 
kell ellenőrizni!)

Valójában az cikis, ha Wagnerről 
mondunk ilyeneket. Még szerencse, hogy 
Temesi a giccs szót alig használja, csak 
annyit állapít meg, hogy rokon értelmű 
a camp szóval, amit ő cikinek magyarít. 
Nyivák Rózsi popénekesnő betanult há- 
nyavetiségét nem lehet közös nevezőre 
hozni Wagnernek a mennyeket megha
ragító hübriszével. (És mit kellene mon
danunk akkor a posztwagneriánusok ci- 
ki-tartalmáról?) Nem szerencsés szó itt 
sehogyan ez a ciki, mert túl általánosí
tó. Tulajdonképpen az oké visszája: any- 
nyi, mint nemoké! A fogalomalkotást és 
a logikai ítéletet végül is leegyszerűsíti 
érzetkonstatálásra. S ha már semminek 
sem fogjuk tudni sem a lényegi mivoltát, 
sem a pontos nevét, akkor be fog követ
kezni az, amivel a kultúrfilozófusok fe
nyegetnek: o dolgok általános promisz- 
kuitása.

S akkor már az is mindegy, hogy vala
mi mindegy vagy ciki. Elegendő lesz egy- 
egy nyerítés különböző hangszínben.
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Helyzettudat és vállalás
A most nyolcvanadik életévét betöl

tő Benkő Samu számos figyelmet keltő 
könyve közül is különösen széles körű ér
deklődést váltott ki A helyzettudat válto
zásai című kötete. Valószínű azért, mert 
a letűnt 20. század emberének sokszor 
kellett szembenéznie a gyakran változó 
világ rejtett útvesztőivel, ahogy manap
ság szokás mondani: kihívásaival. Benkő 
könyve ezekre ígért magyarázatot. Az, 
aki képes volt idejében helyesen felismer
ni az új helyzetet, s jól tájékozódott, a vál
lalásait is tudatosabban tudta irányítani, 
mint az, aki hagyta magát az események 
által sodortatni, s utólag próbálta kiiga
zítani esetleges tévedéseit.

Több évtizedes tapasztalat szerint: a 
történészek-történetírók nálunk felé hosz- 
szú életűek. Legalább is annak a nemze
déknek a tagjai, amelyhez Benkő Samu 
is tartozik. A hosszú élet pedig ugyan
csak megnöveli az alkotó évek számát, 
s alkalmasint az életmű gazdagságát. 
Ilyenkor természetesen szokás számve
tésről, számadásról is szólni, s a köszön
tőnek most nem nehéz a dolga: címekben 
és számokban kéznél van az összeállított 
életmű. Benkő Samu gazdag és a szakma 
mérlegén is jelentősnek tartott életmű
ve műfajait tekintve: könyvek, tanulmá
nyok, cikkek, könyvismertetések, vallo
mások, interjúk, búcsúztatók.

Az életművet szokás kőből-fából rakott 
épülethez is hasonlítani, amelynek termé
szetesen alapja, több tartóoszlopa tetőzete 
van. Benkő Samu szellemi épületében is 
megvannak mindezek: az alapozó elemek: 
a talentumot adó ősök génjei, a szülőföld 
melege s tartós kisugárzása, az iskolák
ban szerzett tudás, amelyet az önművelés 
kitartó szorgalma gyarapítóit, valamint 
azoknak a tudós főknek a hatása, akik
hez közel állt, s végül az oszlopokat a leg
kiemelkedőbb kötetek jelentik, a tetőzetet 
pedig a Bolyai-kutatás eredményei.

De a hasonlat ezúttal is sántít, mert az 
anyagokból felrakott épület statikus, egy 
helyben áll, míg a szellemi építmény ré
szei, gondolati elemei állandó mozgás
ban vannak s beépülnek újabb és újabb 
művekbe, mentalitásokba, ahol hatáso
kat fejtenek ki. Az is közismert, hogy egy 
életmű lassan, éveken, évtizedeken folya
matként alakul és részleges számadások
ban is nyomon követhető.

Benkő Samu ezelőtt nyolcvan évvel, 
1928. február 25-én született a Maros 
megyei Lőrincfalván, református pa
pi családban, itt ivódott leikébe és in
nen gondolkozásába a közösség iráni ra
gaszkodás és felelősség. Erről vall az a 
könyve, amelynek Murokország a címe. 
Olykori jókedvében Murokország szülött
jének mondja magát. Két megjegyzést 
szeretnék előbb említett könyvéhez fűz
ni: 1. ez a könyvecske számadás a szü
lőföld felé, és 2. vallomás a kisközösség 
s „provincia” vállalásáról, ahol „Füvek, 
virágok, gyökerek” teremnek, s a külön
böző növényi kultúrák meghonosodása

alakítja a táj arculatát és emberi közös
ségét. S bár ünnepeltünk messze került 
Murokországtól, mind a földrajzi térben 
(életét Kolozsvár és Budapest közt osztja 
meg), mind a szellemi szférában, mert ré
góta nemzetben gondolkodik, de sietünk 
hozzátenni: univerzumában mégis benne 
van a szülőföld vonzása és felelőssége.

Az élet szakaszokra oszlik, de egyénen
ként mások lehetnek a korhatárok.

Benkő Samu gyermekkora lerövidült, 
mert a lőrincfalvi iskolából korán a ma
rosvásárhelyi református kollégiumba, 
innen a kolozsvári református kollégium
ba vezette a tanulás útja, aztán a Bolyai 
Egyetemen szerzett filozófiai diplomát. 
Egyik méltatója szerint ünnepeltünk ko
raérett volt, amit arra alapoz, hogy kor
társainál jóval korábban bekapcsolódott 
mind a közéletbe, mind az egyetemi okta
tásba. Valóban Benkő Samu életének kü
lön szakaszát jelentették az 1945-1952 
közötti évek. Előbb Balogh Edgár mellett 
a Romániai Magyar Népi Szövetségben 
végez lelkes munkát, különösen az 1946- 
os képviselőválasztások idején, mert úgy 
gondolta (mint egyébként az erdélyi ma
gyarok döntő többsége), hogy a magyar
ság a demokrácia győzelmével kerülhet 
ki abból a kátyúból, amelybe a vesztes 
háború után került. De rövidesen ta
pasztalnia kellett, hogy az 1947-es pári
zsi békeszerződés után a román politika 
irányt kezdett változtatni a proletárdik
tatúra útját egyengetve, s máris üldöző
be veszi a polgári hagyományokat, külö
nösen a kisebbségek intézményeit. Már 
az említett évben célpontba került az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület és az Erdélyi 
Közművelődési Egyesület, az erdélyi ma
gyarság e két nemzeti jellegű összefo
gó intézménye. De az úton még tovább 
kellett menni, s Benkő Balogh Edgárral 
erőteljesen szervezi az 1848-as forrada
lom emlékünnepségeit 1948-ban. Még re
ménykedni lehetett, mert voltak új ma
gyar intézmények, ezek közt a Bolyai 
Egyetem, ahol ünnepeltünk egyetemi 
hallgatóként majd rövidesen oktatóként 
tevékenykedik a kor egy másik kiemelke
dő személyisége, Gaál Gábor professzor 
közelében. Mindkét említett személyiség 
életre szóló hatást gyakorol az ambícióval 
teli fiatal értelmiségire, aki őszintén hitt 
a pártfogói által is közvetített ideológi
ai kalauz: marxizmus-leninizmus világ- 
megváltó küldetésében. De a kijózanító 
esemény órája nem sokáig késett: 1949. 
november 3-án minden törvényességet 
semmibe véve letartóztatják többekkel 
együtt Balogh Edgárt, a Bolyai Egyetem 
rektorát, a Magyar Népi Szövetség egyik 
markáns vezetőjét, nagynemzetgyűlé
si képviselőt, Benkő Samu, aki éppen 
Balogh Edgár vendége volt, szemtanú
ja a megrendítő eseménynek, amit éle
te egyik sorsfordítójának tart. Erről így 
vall: „Napra pontosan meg tudom jelöl
ni ifjúkorom lejártát. Ennek ideje pedig 
1949. november 3-ra esett. Nem feljegy
zéseket tartalmazó naptárból idézem a

Benkő Samu -  Pethő Bertalan felvétele, 1977

dátumot, hanem Balogh Edgár emlék
iratainak harmadik kötetéből...” Kevés 
ember tudja ilyen pontosan korszakolni 
életét, de ha sorsformáló esemény jelzi a 
határt, mint Benkő Samu esetében, nincs 
mit csodálkozni rajta.

De még hátra volt az a sokkoló hatás, 
amely a végső okot jelentette az újrakez
désben: 1952-ben először a pártból zár
ták ki, majd megkapta a káderosztálytól 
az elbocsátó üzenetet is, kitették mások
kal együtt az egyetemről. Csak ekkor 
vált világossá számára, hogy elérkezett 
az újrakezdés ideje. Ahogyan kérdésében 
aztán a szerencse is közrejátszott, rövi
desen felvették a Román Akadémia ko
lozsvári Történeti Intézetébe tudományos 
kutatónak. Az új munkahely azért bizo
nyult szerencsés megoldásnak, mert két 
olyan kutatási témával bízták meg, ame
lyek évtizedekre kijelölték munkakörét: a 
Bolyai-hagyaték, illetve az 1848-as forra
dalom erdélyi levéltári anyagának feltá
rásáról volt szó. Utóbbit egy népes mun
kaközösség keretében kellett végeznie, 
előbb Victor Chereste§iu aligazgató, majd 
Stefan Pascu igazgató vezetésével. De 
ami ennél is fontosabb volt: az említett 
intézeti munka mellett bőven jutott ide
je saját tudományos tervének megvalósí
tására is. És ez már nem volt szerencse 
dolga, hanem a helyzet ésszerű felméré
se, azaz a helyzettudatának megváltozá
sa, a lehetőségek felismerése volt. Ekkor 
határozta el, hogy a 18. és a 19. század 
első felének erdélyi művelődési életét ta 
nulmányozza. Az intézeti feladatok és az 
önként választott kutatások egyaránt a 
levéltárak felé terelték útját. Itt került 
közelebbi kapcsolatba az akkori legjobb 
erdélyi tudósnemzedék néhány kiemel
kedő történész s nyelvész tagjával, akik 
mellett elsajátíthatta a kutatói munka 
legalapvetőbb mesterségbeli módszereit, 
és ami ennél is fontosabb volt: magáévá 
tehette az elhivatott tudományos kuta
tói munka legalapvetőbb napiparancsát, 
a penzum kötelező elvégzését naponta, és
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a történeti források tiszteletét. Bár ek
kor az Erdélyi Múzeum-Egyesület már 
nem működhetett, de a levéltára még 
együtt volt, s ott dolgozott nap mint nap 
Kelemen Lajos, aki meghatározó alakja 
volt ennek a nemzedéki csoportnak, to
vábbá Szabó T. Attila, Jakó Zsigmond, 
Pataki József és az EME-levéltár minde
nese Dani János.

A filozófia diplomás Benkő Samu itt je- 
gyesedik el a történetkutatással, a műve- 
lődés történet tel. Bár írásai között van
nak a szigorúan vett művelődéstörténet 
mellett tudománytörténeti, irodalomtu
dományi és közírói munkák is, életmű
ve meghatározója a művelődéstörténe
ti munkásság. De sietünk megemlíteni, 
hogy a posztmodern történetírás soha
sem vonzotta, nem híve a Derrida-féle 
dekonstrukciós módszernek, viszont a 
forráskritikát mindenféle történetírás 
nélkülözhetetlen módszerének tartja. 
Nem szereti a megalapozatlan mítoszte- 
remtőket, de a történeti tudat zavarai
nak oszlatásában munkáival fontos sze
repet vállal.

Már a tárgyválasztása sem mindenna
pi koncepcióra utal. Több évtizedes mun
kássága folyamán sorra vette a magyar 
alkotó szellemek legkiválóbbjait, foglal
kozott Széchenyivel, Kossuthtal, a két 
Bolyaival, továbbá Apor Péterrel, Bölöni 
Farkas Sándorral, Kemény Zsigmonddal, 
aztán Kós Károllyal, Szabó T. Attilával, 
Kelemen Lajossal, írt Imreh Istvánról, 
Bánffy Miklósról, Márton Áronról és to
vább sorolhatnánk a neveket, de szük
ségtelen, mert az érdeklődő megtalálja 
az életmű bibliográfiájában a keresett cí
met. Az előbbi témák és mások önálló ta
nulmánykötetekben láttak nyomdafesté
ket.

Benkő Samu ahhoz is ért, hogy fel
hívja a figyelmet munkáira, azt mond
hatjuk, hogy a címadás művésze. Bolyai 
János vallomásai, Sorsformáló értelem, 
Murokország, A helyzettudat változásai, 
Orszavak vagy utóbbi kötete, a Monológ 
alkonyaiban mind-mind megkapó könyv
címek. Nagy érdeklődést kiváltó könyve
inek egyike a Sorsformáló értelem (1971), 
amelyben azt elemzi, hogy az értelmisé
gi foglalkozás hogyan lett „sorshordozó 
hivatássá” Erdélyben. Kutatása során el
érkezik az alkotó értelmiség születésé
nek kérdéseihez s megállapítja, hogy „az 
embert értelmiségivé az alkotás vállalá
sa teszi.”

Németh László az alkotó értelmisé
git a szellem emberének nevezi „A szel
lem embere az, írta, akiben ott feszeng 
a szellemiség örök ösztöne, a jelensége
ket együtt, egyben látni. A szellem: ren
dező nyugtalanság” -  Benkő Samuban is 
ott feszengett már fiatalon ez a „rendező 
nyugtalanság”. Ez egyik ösztönzője ku
tatásainak, amikor egyik tárgyról a má
sikra majdhogy repül, hogy aztán tanul
mánykötetekben együtt lássa és láttassa 
az eredményt: a 18. századnak és 19. szá
zad első felének erdélyi művelődéstörté
neti képét s benne az alkotó értelmiség 
szerepét.

Egy másik tanulmánykötet cí
me Újrakezdések s ennek előszavában 
Tavaszy Sándor következő mondatát idé

zi: „A mi sorsunk értelmét az újrakezdés 
művészete adja meg”.

Az újrakezdés kérdései voltaképpen 
már az 1977-ben kiadott A helyzettudat 
változásai c. tanulmánykötetében is fel
vetődtek, amikor összeköti sorsok alaku
lását a kialakult új helyzettel. A megörö
költ történelmi helyzet határolja körül a 
cselekvés lehetőségeit, de az egyénnek 
nem szükségszerű megbékélni azzal, ami 
az elődöktől rá hagyományozódott: „az 
értelmiségi tudatnak különösképpen az a 
rendelt hivatása, hogy az objektív szituá
ció megváltoztatására vállalkozik” -  írja. 
Ez az alkotás folyamatában valósulhat 
meg. Ennek jegyében nagyfokú tudatos
sággal kezdte vizsgálni Szenczi Molnár 
Alberttól Bolyai Jánosig a magyar értel
miség cselekvési lehetőségeit és tetteit.

A legnagyobb vállalkozása— ki ne tud
ná -  Bolyai János volt. Sokszor írt s be
szélt arról, hogy miként lett Bolyai ku
tató. Eredményeiről két, illetve három 
kötet tanúskodik Bolyai János vallomá
sai (1968), Bolyai János marosvásárhelyi 
kéziratai I. (2003) s köztük a Téka-soro
zatban közzétett Bolyai-levelek. A Bolyai- 
kutatásokat sokan értékelték, elisme
réssel fogadta a magyar tudományosság, 
ideértve a matematikatörténészeket is.

Külön érdekes téma az Erdélyhez va
ló kötődése: Benkő Samu alapjában véve 
hagyománytisztelő; ami jó a múltból, ami 
érték, azt meg kell őrizni, vallja szünte
lenül. Munkái mind ezt a célt hivatottak 
szolgálni.

Fiatalabb korában erősen hangsúlyoz
ta, hogy írásaival hatni akar, nyilvánva
lóan elsősorban a magyar történeti tu
datra, de később, s különösen az utóbbi 
években, látva, hogy milyen, mondhatni 
ellenerők nehezítik a hatás elérését a tá r
sadalom részéről bizonyos közönyt, több
ször fogalmazott meg bizony kételkedő 
mondatokat. Talán azért írja a Monológ 
alkonyaiban c. kötetében, hogy a maga 
gyönyörűségére állította össze megjelent 
írásaiból ezt a könyvet. Én viszont inkább 
csatlakozom kötete egyik ismertetőjének

ahhoz a véleményéhez, amely szerint ab
ból az érdeklődő is szerezhet hasznos gon
dolatokat, ismereteket.

Életművében nem kevés az olyan írás, 
amely a szociológia, filozófia és lélektan 
metszéspontján helyezkedik el. Most csak 
egyre szeretnék kitérni, arra, amely a 
barátság kérdésével foglalkozik. Ezeket 
írja: „Miért kerülnek gyakran egymás
sal szembe, válnak gyűlölködőkké vagy 
éppen kérlelhetetlen ellenségekké olyan 
művelt emberek -  köztük is leggyakrab
ban művészek és tudósok —, akik koráb
ban alapvető kérdésekben egyetértettek, 
hasonló eszméket vallottak magukénak 
és munkásságukat azonos életcélok irá
nyába tájolták be?” Majd olyan példá
kat sorol fel, amelyekhez hasonlókkal a 
mi korunk nem dicsekedhet, így Petőfi— 
Arany, Ady—Móricz, Bartók—Kodály
vagy az EMÉ berkeiből ismert Kelemen 
Lajos-Szabó T. Attila közti barátság. De 
miért ne hivatkoznánk egy még koráb
bi, történelmi nevezetességű barátság
ra, amely Széchenyi és Wesselényi között 
szövődött s erényszövetségként vált is
mertté, amelyről Széchenyi így nyilatko
zott: „Beszéltem Wesselényivel. Szemeink 
könnybe lábadtak. O is olyan szerencsét
len, mint én. Megesküdtünk egymásnak, 
hogy hibáinkat nem hallgatjuk el, s köl
csönösen segítjük egymást az erkölcsi tö
kéletesedésben.” Tanulságos Benkő Samu 
írása a barátságról, amely világszerte 
mély válságban van. S legyen szabad a 
fentiekhez azt is hozzátennem, hogy nem
csak a mély barátság, de a szakmai szoli
daritás is kezd elenyészni, nem figyelünk 
eléggé egymás munkásságára, eredmé
nyeire.

Többször esett szó már az újrakezdé
sek időnkénti korparancsáról, különösen 
a mi erdélyi viszonyaink között. Az 1989 
utáni új helyzetben természetesen Benkő 
Samunak is vállalnia kellett az újrakez
dést s nem is habozott ezt tenni, mert so
kakkal együtt reménykedett egy lehetsé
ges jobb jövőben. A közéletben is erősen 
hallatta a hangját az első években. Részt 
vett a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség megalakításában Kolozsvárt, 
aztán az RMDSZ Egyeztető Tanácsában, 
majd több magyarországi polgári szerve
zet munkájában, a Duna Tv Tanácsában, 
a Magyar Örökség Díj odaítélő bizottsá
gában stb.

Szerepvállalásai közül az Erdélyi 
Múzeum-Egyesületben alelnöki, majd két 
ciklusban betöltött elnöki tisztsége volt 
a legkiemelkedőbb. Sikerült fenntartani 
az intézményt, bár az erdélyi magyar tu
dományosság szétszerveződése sok gon
dot okozott (s okoz napjainkban is). Nem 
rajta múlt, hogy az EME vagyonát min
deddig nem lehetett visszaszerezni s az 
intézmény anyagi létét hosszú távon biz
tosítani.

Most azonban az EME megalapítá
sának közeli 150 évfordulója alkalmat 
nyújt arra, hogy újra a magyar tudomá
nyos közvélemény, s a szélesebb érdeklő
dő társadalom elé vigyük az EME nem
zeti intézményként való fenntartásának 
szükségességét, mint tette azt másfél 
századdal ezelőtt az alapító gróf Mikó 
Imre.
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SZÁLINGER BALÁZS Kezdett, mítoszalapra állt jelenre, 
És alatta a régi férfiszépség!

L em m in kein en  m o n o ló g ja *
Kéjt kerestem a harcban, és a kéjben 
Harcot: ez nem a legnagyobb találmány,
Amióta a föld forog. De jó kis 
Elv, és megbecsülöm: nem árt ez 
Most, hogy nagymonológ felé sodortak 
Vad hullámai széles Ilmatárnak.

Sziget ez, s mieló'tt nyakam kinyújtom:
Már nadrágomat oldja száz kezével 
Ötven szűz s mosolyával ötven, embert 
Próbáló torok és finom húsú nyelv,
Otven sornyi vetés, melyet magommal 
Nem könnyű telehintenem, ha közben 
E s z m é t  vár a nagyérdemű a kéjró'l.
Nem megy az. Fogadásom áll: anyámnak 
Megígértem, az életem deléig 
Maradok, hogy az üldözők haragja 
Alábbhagyjon, a háború elüljön,
S pókként mászom elő, ha ezt eluntam.

Ötven nő. Bizonyisten, emberükre leltek 
Bennem: forgatom őket és kihajtom 
Belőlük, mit a finn világ beléjük 
Mért hosszú, igaz és hamis sikolyból.

S  közben majd belepusztulok, ha kardom 
Rozsdájára esik tekintetem: nem,
Nem való, hogy a vér ízét feledje 
Nyelvem: oly fiatal vagyok! Nem ad már 
Semmit az, hogy az itt csinált fiúkat 
Csapom földhöz a gyilkolást ösztön 
Mind ritkábban előtörő hevében;
Talán gyöngülök.
És a nők: csúnyulnak!
Ötven nő, s ugyanannyi test: erényük 
Volt nemrég, na de mára elvirágzott 
A javuk, viselősen is köröttem 
Rajzanak ki-kifestve, mintha bármi 
Kincset tudna akármelyik kirakni 
Ezerszer taposott, megunt sarára.

Épp ötven letiport, öreg virág, kik,
Legrosszabb: s z e r e le m r e  hívnak engem,
Pedig már reszelés ez, így nevezném,
Hogyha érdemesíteném szavakra.
Szenvedés. Ivarok dacos vihánca.
Rég letűnt, kreatív idők halotti 
Maszkja rálapogatva egy rohadni

Nem, anyám, nekem egy sziget kevés lesz, 
Ahogy ötven is: ötven éppen annyi,
Mint egy. íme, a test, amit tetőled 
Kaptam -  s íme, a kard, ez itt apámtól 
Való: lásson ez is megenyhülő húst! 
Füstöt látok az északon világló 
Égen: háború van, tudom. Nekem most 
Ott lesz jó bizonyítanom.

Elég volt.
Nyisd meg szép öled, Ilmatár: hajózom.

^Részlet a Kalevala című színdarabból

E gy k o lo z s v á r i  tű z f a l r a
Vérem hűthető: ésszel változékony,
De most tavasz van. Lassú nappalok 
Élcelődnek egy őrült nyomorékon:
Láb nélkül is futásról álmodott.

Tenyérbe írta sornyi életét 
Azzal a céllal, hogy majd továbbírja; 
Szerelmesen mondta ki: nem elég 
Egy szép tűzfal korahajnali pírja.

Nem vitt semmit, hiszen mindent akart,
S  más életben vihetne csak a mindent:
Tenyér mellé magát a karcsú kart,
Az ereket s a főtérről a szívet,

Egy címeres, illatos blokklakást,
Melyről bizony még azt se tudja, hol van -  
S az az egy sor élet: egy sor remény,
Kifakítja a forgalom s a fény,

Hogy fölszívódjon a mindennapokban.
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A  z í r ó  
és a nyelve
Tisztázzuk: a zírónak is ugyan

olyan nyelve van, m int a nem-írónak. 
Esetleg valamivel veresebb vagy na
gyobb, esetleg barázdáltabb, m ert 
annyit emlegetik nekie, hogy k ín 
jában  harapdálja, de ez nem változ
ta t  a lényegen. S hogy mi a helyzet az 
anyanyelvvel? M int ahogy a nem-író
nak sem keverik bele az anyját az ef
féle dolgokba, úgy ildomos lesz a zíró 
anyját sem fírolni. E rre ugyanis a 
zíró szinte annyira allergiás, m int a 
nyelvére. H át így. A tém a egyébként 
hálás, mert.

Láttam  én m ár olyan irokézt, aki
nek teljesen fel volt dagadva a nyelve, 
de nem verekedés vagy m ás gyalázko- 
dás mián, hanem  m ert addig locsol- 
gatta. S am int a megátalkodott nyelv 
többé nem forgolódott a szájnak ne
vezett bűzös üregében, a zírót abban 
a m inutában nyakon ütötte a zihlet. 
No, valahogy így a zíró és a nyelv vi
szonyáról.

Akik kelőképpen (vagy fekvőkép
pen) merészek voltak ahhoz, hogy 
okosdadakat mondikáljanak erről a 
dologról, azok m ár elmórikálták, hogy 
nyelvében él a nemzet, a zíró pedig a 
nemzet locsogánya, de amit mondtak, 
fájdalom volt, ezért mások, még írób- 
bak rögvest kiböffentették, hogy nem 
népben és nemzetben kell gondolkod
ni, hanem alanyban és állítmány
ban. De ekkor a nem-író m ár röhögött. 
Térdét csapkodta, nyelvével gurgulá- 
zott (hasznos és érdekes tevékenység).

Én pedig, a szinte-író, aki ezt az 
örök-semmi tém át mindenféle báj- 
dalú zenérek lágy dallam ai közepet
te szívtam magam ba más term észetű 
nedűkkel egyetemben, mit tehetnék 
hozzá? Vágjam ki a non-plusz ultrát? 
Hová? Miért?

Nem teszek semm it hozzá, csak né
zek ki a lábam  között (áldott Örkény- 
kém, jövel!). S úgy vigyorgok, hogy 
borsózik a hátam : a nyelvem kiszoty- 
tyan a számból. Lehet vallatóra fog
ni. Sőt, kell is. Addig én legalább időt 
nyerek.

Azt mondják, a nyelv pörög, m int a 
rokka, amíg nem v á rt körülmények 
elé nem állanak. De azok olyanok, 
hogy mindegyre eléállanak. Ez a nem 
v árt körülmény ezúttal én m agam  va
gyok, utoljára kijelentvén, hogy ezen
tú l haragban leszek a nyelvemmel, mi 
több, hadat üzenek neki. Eleget gya
lázkodott mán.

(A többi néma csönd.)

A megfigyelő
Igen, ez már mániánk: a kívülállósdi. 

Nem szeretünk semmiben (és senkiben) 
elmélyülni túlságosan, fő a viszonylagos 
távolságtartás, mert akkor könnyű visz- 
szalépni, visszakozni.

Nézzük csak az állandó költözési má
niát. Ahogy önállóak leszünk, első dol
gunk az, hogy összepakoljuk cókmók- 
jainkat, s elhagyjuk az anyai szoknya 
melegét, szülővárosunkat. Elhagyjuk, 
ráadásul kígyót-békát rámondunk. 
Hogy mennyire kibírhatatlan és álmos 
és pletykás és unalmas és különben is 
egy koszfészek, fúj!

Megérkezünk egy új helységbe, új kö
zösségbe, ahol megmártózunk az újak
nak kijáró érdeklődésben, és rövidesen 
hűvös, tárgyilagos kritikaáradatot fo
galmazunk meg eme új, de már isme
rős településről. Az ott lakó, de még
is kívülálló pozíciójából. Hangoztatjuk, 
hogy objektívebbek tudunk lenni, mint 
a tősgyökeresek, mert már átlátjuk az 
összefüggéseket, van rálátásunk a hely
zetre, ugyanakkor nem befolyásol sem
miféle érzelmi örökség, buzgó lokál
patriotizmus. A helybéliek elismerik 
helyzetünk előnyösségét és kritikánk jo
gosságát. Véleményünket gyakran ki
kérik, olyankor megpróbálnak okosan 
bólogatni. Amit mondunk -  szándékolt 
kegyetlenséggel -  fáj ugyan nekik, de 
nem tesznek ellenvetést, hisz mi kívül
állóként mégis jobban tudjuk...

Persze, ha okosak vagyunk, pozíci
ónkra vigyázni kívánunk, egy-két éven 
belül kozmopolita világpolgárként to
vábbköltözünk. „Ubi bene, ibi patria” 
jelszóval. És akkor kezdődhet minden 
elölről. Szidhatjuk a már elhagyott tele
pülést, s lassan belefoghatunk az új tele
pülés hűvös, elemző jellegű kritizálásá- 
ba is. A távolságtartás jegyében. Persze, 
ez nem szabad totális elhatárolódást je

lentsen, érintkezésbe kell lépni a hely 
szellemével, mi több, ismeretségeket is 
köthetünk szép számmal, de ezek lehe
tőleg felületesek legyenek, mert nincs 
kínosabb, mint egy baráti viszonyt egyik 
városból a másikba cipelni.

Ez a továbbálló, gyökeret sehol nem 
eresztő, távolságtartó életmód hosszú 
időn át kedvünkre lesz. Függetlenséget 
fog eredményezni számunkra, mobilitá

sunkat sokan irigyelni fogják -  ami ne
künk szintén jólesik. A helyek, települé
sek száma végtelennek tűnik, így a jövőt 
illetően bizakodók lehetünk. Amikor pe
dig a valóságos helyváltoztatásra nincs 
lehetőségünk, eljátszunk egy jelképeset. 
Egy kis szimbolikus, emelt fős exodus 
mindig jól jön. Gondolatban hátat fordí
tunk, nem lépünk érintkezésbe, elkülö
nülünk, differance, ilyesmi.

Sokáig azt hisszük, ez a fajta vál
tozatosság boldog, a kihívások mi
att izgalmas életet fog biztosítani ne
künk. De a forgatókönyv adott, és 
korlátoz bennünket. A változás min
dig csak egyféleképpen következhet be 
— tényleges vagy jelképes exodusok ré
vén —, s az egyféle változás pedig nem 
változás. Esetleg csak a változás mono
tóniája. És ettől lassan begörcsölünk. 
Hiányérzetünk lesz. Mivel nem tarto
zunk sehová, nem lesz akiben, amiben 
megkapaszkodnunk. A kívülállósdi visz- 
szaüt. Még honvágyunk sem lehet — 
ezt az érzést nem áll módunkban meg
ismerni, mert gyökértelenek vagyunk. 
Senki sem hív, senki sem vár, vár visz- 
sza. Persze, nem is küld el -  mondhat
nánk védekezésképpen, de gesztusunk 
szánalmas. Ez már bizonyítványmagya- 
rázás. Ekkor már nem vagyunk nyereg
ben. Pánikhangulatunkban a különbö
ző irányokba megeresztett kritikákat 
gunyorosra hangoljuk, ettől pedig nép
szerűségünk rohamosan csökkenni 
kezd. Már nem leszünk távolságtartá
sában is szimpatikus idegen. A vagdal- 
kozókat senki sem szereti, nem is érti, 
mi több, nem is akarja. Hódolóink szá
ma megcsappan, lassan egyedül mara
dunk, magányos farkasokká válunk, 
megkeseredettekké, akik sehol sem ér
zik jól magukat, akik örökösen csak do
hogni képesek. Ekkor talán már hajlani 
kezdünk afelé, hogy azt gondoljuk: vala
mit valahol elrontottunk, de azt még to
vábbra sem tudjuk, hol, mit. Mert mi a 
legjobbat akartuk. Azt szerettük volna, 
hogy mi se unjunk meg senkit, és ben
nünket se unjanak meg. Ezért akartunk 
távolságtartóak, titokzatosak, örökösen 
továbbköltöző kozmopoliták lenni. De 
csőbe húztuk magunkat, és meg kellett 
élnünk a továbbköltözés fájdalmas unal
mát. Amikor vonítani lenne jó, de az ne
vetséges. Egyedül, ha nincs tíz ráfele
lő vonítás, unalmas is. Ettől az érzéstől 
önsajnálatunk soha nem látott mérete
ket ölt, és mi mazochista módon elme
rülünk benne. Összeférhetetlenséget 
kezdünk emlegetni. Meg azt, hogy mi 
tudtuk előre, azért voltunk távolság
tartóak. De ekkor már nincs, aki meg
hallgasson, ki okoskodásunkra bólogas
son. Marad a naplóírás, vagy (rosszabb 
esetben) egy tervezett nagyregény pár
száz oldalának körmölgetése. A vissza
vágás titkolt vágyával. Leírjuk, hogy 
hány városon gázoltunk végig (meg
alázva azt), hogy mikor és miért. És, 
hogy miért ne. Aztán valahogy mégse 
lesz regény a dologból. Nem lehet pon
tot tenni a végére
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A Pásztor
Kolozsváron történt. Vagyis nem 

tudni, pontosan hol. A Juhász iga
zi nevét senki sem ismerte a Kerek 
Patakban. Még Szőke úr, a tulaj sem. 
Ez persze senkit sem zavart különö
sebben, hiszen a Kerek Patak se volt 
igazából az, só't, Szőke úr, a tulaj sem. 
Viszont lassan tűrhetetlenné vált, 
hogy folyton úgy emlegessék: az a tör
pe. Annál is inkább, mert a Pásztor 
igen kellemes ember volt. Vagyis nem 
zavart sok vizet. Minden nap ponto
san délben belépett az ajtón -  néhány 
törzsvendég ilyenkor órájára nézett és 
elégedetten bólintott —, leült, elköltöt
te ebédjét, ivott egy mentateát, meg
hallgatott mindenkit, akinek vala
mi mondanivalója akadt, aztán ment. 
A Pásztor név mellesleg akkor ragadt 
rá, amikor egy alkalommal mindenki 
döbbenetére dél előtt három perccel ér
kezett. És nem ebédet rendelt, hanem 
konyakot. Ez volt az egyetlen eset, 
amikor őt hallgatta a Kerek Patak kö
zönsége. A világon egyedül a számok 
tartják be a Tízparancsolatot. Isten 
nevét hiába szájukra nem veszik, nem 
ölnek, nem lopnak, nem hazudnak, 
nem paráználkodnak, nem kívánják, 
ami a másé, nem tesznek hamis tanú
ságot, nem csapnak be, nem csalnak 
meg. A számok azonosak önmaguk
kal. A számok tiszták mint a patyolat, 
és szelídek mint a bárány, értik, ugye? 
Én pedig vigyázok rájuk mint az éle
temre. Szent György napján minden
kiből lehet pásztor. Kérem tisztelettel, 
én Szent Mihálykor is pásztor vagyok. 
Nálam nincs eltévedt bárány, értik, 
ugye?

Kedden történt. Tavasz volt, ragyo
gott a déli verőfény. A Pásztor belé
pett a Kerek Patakba. De úgy alakult, 
hogy aznap mégsem ebédelt. Pedig 
Borika, az új pincérnő mindent kivitt 
neki, pontosan, ahogy Szőke úr elma
gyarázta. Mindkét fogást egyszerre 
viszi ki, értve vagyok? A mentateát is. 
Borika kérdő tekintetére Szőke úr vál
lat vont. Ne kérdezze, én sem értem. 
A Pásztor szerette a tiszta helyzete
ket. Ami több, mint egy, magyarázta 
Szőke úrnak, amikor először rendelt 
ebédet a Kerek Patakban, az homá
lyos, áttekinthetetlen. Sok. És a sok 
nem szám. Érti, ugye? A paradicsom- 
leves, a mákos laska és a mentatea ott 
gőzölgött az asztalon. A Pásztor meg
babonázva figyelte a pincérnőt, és lát
ta: Borika az abszolútum, a számok 
glóriás királynője. Bubifrizurás feje, 
szemei, orrlikai, ajka, keblei, feneke,

de még az a légies ív a lábai között, az 
is ilyen volt:

0

Másnap a Pásztor ebédje mellé ko
nyakot rendelt. Első nap egy pohár
ral. A második nap kettővel. A hetedik 
nap nyolccal. Borika, menjünk moziba, 
mondta ekkor. Borika arca vörös lett, 
vörösebb, mint a haja. És bólintott. 
Később együk sem emlékezett a film
re. Borika ölbe vette a Pásztort, mert 
az nem látott az előtte ülő hórihor- 
gas alaktól. Mindketten érezték, hogy 
a Pásztor szerény, elhanyagolt egyese 
odatolatott Borika gigantikus nullája 
mellé.

Attól a naptól kezdve elválasztha
tatlanok voltak: a 45 kilós, 157 centi 
magas Juhász és a 122 kilós, 189 cen
ti magas Borika. Aki most már értet
te, miért kell egyszerre kivinni az ebé
det, és rajongott ezért. Egy este aztán, 
az elmaradhatatlan mozi (a filmre a 
nyolcvanhetedik előadást követően 
sem emlékeztek) és megszámlálhatat
lan tea után (mert Borika tanácsá
ra a Pásztor engedelmesen visszatért 
a mentateához) Borika beirányította 
Juhász egyesét zérusának biztos révé
be.

. * 0

És csoda történt: a bináris öröm csú
csának pillanatában Borika viola da 
gambává változott. A Pásztor gyengé
den térde közé vette, és játszani kezdett 
rajta. A késő éjszakai órán váratlanul 
felkelt a nap, és a város minden órája 
delet mutatott.

Tulajdonképpen a szemközti bérház
ban lakó zeneszerző vetett véget Borika 
és a Pásztor kettes számrendszerű bol
dogságnak. Az illető eleinte azt hit
te, álmodik. Aztán, hogy sokat ivott. 
Végül megboldogult édesanyja színházi 
gukkerének segítségével meggyőződött 
a mennyei muzsika valós mivoltáról. 
Azonnal átkiabált, heurékázott, brávó- 
zott, persze hiába. Másnap reggel beko
pogott a Pásztorhoz. Cédulát tűzött az 
ajtórésbe, rajongó sorokkal és a telefon
számával. Ordítozott a családjával, ba
rátaival, a rendőrrel, egyáltalán bárki
vel, aki a szeme elé került. És minden 
áldott este, délidőben, hallgatta a cso
dálatos zenét. Végül, miután minden 
próbálkozása kudarcba fulladt, megvár
ta a delet a Kerek Patakban. Jó napot, 
Záhonyi vagyok. Örvendek, Pásztor. A 
Pásztor, érthető módon, eleinte húzódo
zott a felkéréstől. Nem kvalifikálha

tó, érti, ugye? Ám aztán a nagy számok 
törvénye meggyőzte.

Az első fellépésre a helyi filhar
mónia koncerttermében került sor. A 
Pásztor több pohár konyakkal altatta 
el izgalmát és bűntudatát. Borikának 
ugyanis nem árulta el árulását. Az 
új helyszín robbanásszerűen hatott 
az egy és a nulla egyesülésére, noha 
megrongálták a köztulajdont. A kon
certterem vécéjének karimája eltört. 
Ezt akár rossz ómenként is értékel
hették volna, de ki figyelt oda az ilyen 
apróságokra. Borika a hetedik meny- 
nyországban járt, a Pásztornak pedig 
semmi érzéke nem volt a valószínűsé
gen túli jelenségek iránt. Az előadás 
fergeteges siker volt, és a Pásztor száz 
szál fehér liliommal ajándékozta meg 
Borikát. A lapok, a tévé, a rádió sokat 
foglalkozott a zene egén üstökösként 
feltűnő zseniális előadóval. Borika ag
gódott kissé a kétes egzisztencia mi
att, de a nagy számok, az új lakás, a 
számtalan kedveskedés rá is hatott. A 
siker pedig további sikereket és egy
re nagyobb számokat eredményezett. 
Turné turnét követett. Az egyetlen do
log, amire a Pásztornak vigyáznia kel
lett, hogy a koncertet követően azon
nal visszavonuljon. Titokzatossága 
tovább dagasztotta a személyéhez ta
padó mítoszt.

Borika rövidesen felmondott, a 
Pásztor szintén. Egyre jobb vendég
lőkbe jártak. Borika ugyan kiváló
an főzött, de a Pásztor nem engedte. 
A tenyeremen akarom hordozni, érti, 
ugye? Életem világszáma.

A bukás éppoly elkerülhetetlen 
volt, mint az egyesülés. Egy vidé
ki kisvárosban szervezett jótékony- 
sági előadás előtt egy szemfüles ri
porter megleste a párt, amint éppen 
a Nagy Összeadást végezték. A hír 
futótűzként terjedt a teremben. A 
Pásztor azonnal érezte, hogy baj van. 
Kvantifikálhatatlan nyomás áradt fe
léje a homályba burkolt nézőtérről. Az 
első darab után halk moraj futott vé
gig a termen: Lássuk, lássuk, lássuk, 
lássuk... A Pásztor magához ölelte 
hangszerét. De nem tehetett semmit. 
A tömeg őrjöngött. Lássuk, lássuk! A 
nulla és az egy, motyogta a Pásztor. 
Értik, ugye? Borika ott hevert a kar
jaiban.

Az Évike ételbár törzsközönsége, 
élükön Szabó István tulajdonossal, el
kísérte Borikát utolsó útjára. Kovács 
Péter újra munkába állt a helyi tej
gyárban, ahol korábban előkönyve- 
lőként dolgozott. Az élet visszatért a 
megszokott kerékvágásba. Kolozsvár 
ismét megjelent a térképen.
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KIRÁLY FARKAS
V a t t a c u k o r
Olyan volt, mint egy hol függőleges, hol 

vízszintes alagút. Mászni és kapaszkod
ni próbált, haladni előre meg fel, a fényes 
kör felé, ahol a kiutat vélte. Alatta-mö- 
götte paradicsomok, hagymák és ubor
kák vicsorogtak, és lassan, de biztosan 
közeledtek felé. Lábára, mint megannyi 
óriáskígyó, szalámihéjak csavarodtak, 
visszafogva ó't küszködésében, vissza- 
húzva-cibálva testét a rémséges akná
ba. Már látta a zöldségek vérszomjas te
kintetét, villogó fogaikat, és tudta-érezte, 
amint utolérik, rögvest széttépik.

Felriadt. Patakokban folyt rajta a verí
ték, mint minden reggel, már annyi ideje. 
A rémálom mindig ugyanaz: kissé becsí
pett fiatalember lép a szendvicsbár abla
kához, ahol ő valamiféle fehér köpenybe 
és köténybe bújtatott ki- vagy felszolgáló, 
és kaján vigyorral megkérdi, hogy a sza
lámihéj, melyet az imént talált szendvi
csében, bennefoglaltatik-e az eledel árá
ban, vagy külön fizetnie kell érte. Ezután 
nevetni kezd, egyre harsányabban. A te
raszon üldögélő vendégek is mind csatla
koznak hozzá, mígnem elviselhetetlenné, 
megsüketítővé válik a hahotázás. A fiú 
torkából hullámzó felvágotthéjak tűnnek 
elő, egyre vastagabb polipkarokként teke- 
rednek át a kis ablakon. Szertekúsznak a 
falakon, ellepik a szendvicsesbódét, a pol
cokról mindent levernek. Az olajat épp a 
sütőlapra, ahol lángra kap. A lángnak is 
szeme-szája nő, nagyokat harap a bódé
ból, bekapja a fehér székeket, asztalokat, 
majd a polippal egyetemben üldözőbe ve
szi őt. Aztán mustárok és majonézek csat
lakoznak hozzájuk, meg saláták és para
dicsomok, egyre csak duzzasztva üldözői 
számát menekülése lassacskán sötét bar
langgá változó ösvényén.

Tusolt. Felöltözött. Reggelizett. Lenyel
te piruláit. Mióta az orvosok tanácsá
ra igen erős nyugtátokat kellett szednie, 
nem igazán tudta, hogy hol fejeződik be a 
valóság, s hol kezdődik az álom vagy hal
lucináció. Néha egy óriási, dühüngő pap
rika valódibbnak tűnt, mint az utcán já- 
rók-kelők meg a csilingelő villamosok. A 
szakértők azt jósolták, hogy soha nem fog 
megszabadulni amnéziájától, így egy ide
je már nem is igazán érdekelte a múlt, in
kább ellebegett gyógyszerei andalító je
lenében. Csupán a szalámihéj volt képes 
rendszeresen felzaklatni. Élete meghatá
rozó elemének vélte. Nem is vélte: tudta. 
Biztos volt benne, hogy mindent eldöntő 
szerepe volt valamikor az ő létezésében.

Magára vette vastag kabátját, sap
káját, kesztyűjét. Dolgozni indult, mint 
mindig, amikor csak tehette. A tárolóból 
kivonszolta a gépezetet. Eltolta kedvenc 
helyére, szemben a megállóval. Úgy érez
te, az álomvalóságban valamiféle varázs
lat köti e helyhez. Beüzemelte a gépet, 
elrendezte kellékeit, majd rázendített a 
szünet nélküli kiabálásra: -  Vattacukrot!

Vattacukrot! Kitartóan csinálta, képes 
volt órákon át egyhuzamban kántálni. 
Csak akkor hagyta abba kis időre, ha vá
sárlója akadt: felpörgette a centrifugát, 
betöltött egy kanál cukrot, gondosan fel- 
gyűjtötte a pálcikára az édes vattát, óva
tosan kiszedett belőle néhány, a kuncsaft 
által láthatatlan valamit, végül gondter
helt arccal átadta a csomagot a vevőnek. 
Közben azt motyogta: -  Szalámihéj, sza
lámihéj...

Előtte, a megállóban villamosok vált
ják egymást rövid pihenőre. Körülötte 
kis és nagy emberek, vattacukorral meg 
anélkül. Háta mögött csupasz betonplacc, 
néhány rövid, földből kiálló vasdarabbal. 
Egyikre szorosan tapad némi megfekete
dett, olvadt műanyag. Valamikor szék le
hetett egy szendvicsbár teraszán.

Ö l e l é s
Mint minden reggel, Ferkó egy pillan

tást vetett az ajtó fölé akasztott táblára. 
Néhány évvel korábban találta egy régi 
házban, s már akkor sem volt valami jó ál
lapotban. Hiába, az elhanyagolt padláso
kon erősebben rág az idő foga. Ez állt raj
ta: Ma van a hátralevő életed első napja. 
A táblát sűrű pókháló szigorította a fal
hoz. Gazdája, egy jókora pók, egy legyet 
szorongatott rengeteg lábával. Az örökös 
félhomályban Ferkó nem tudta megálla
pítani, hogy épp falatozik a légyből, vagy 
csak azért öleli, hogy amaz el ne mene
küljön, esetleg már a pókban sincs több 
élet, mint áldozatában. Halálos ölelés -  
próbálgatta szárnyait egy romantikusféle 
gondolat elméjében, de pillanat alatt tova 
is szállt, meghagyva Ferkónak a minden 
reggeli szokásos elmélkedést a koromról, 
a kéményekről meg a biciklizésről.

Délutánra, mikor felfedezte bringá
ja kerekén a lyukat, bizony jó sok elmél- 
kednivalója gyűlt össze. Ritka kellemet
len napja volt. Ferkó kéményseprő volt, 
nem is akármilyen. Aznap a város má
sik végén lévő gyártelepen kellett ellen
őriznie egy jó ideje hideg kéményt, mű
ködhetne-e még, ha valakik úgy látják

jónak. Indulás után negyedórával fellök
te egy figyelmetlen biciklistársa. Később 
lefröcskölte egy pocsolyába hajtó kamion. 
A dombon kóbor kutyák vették üldözőbe, 
szerencsére már ereszkedés közben. Ezek 
után pedig bőrig áztatta egy tízperces zi
vatar.

S végül a kémény. A kihalt telep igen
csak jókedvű őre helyet kínált a kerékpár
nak, előkerített egy valószínűtlenül gaz
dag kulcscsomót, majd elkísérte Ferkét a 
kéményhez. Viszonylag kevés próbálko
zás árán sikerült megtalálnia a megfe
lelő kulcsot, kinyitotta a kémény vasajta
ját, és előzékenyen betessékelte. Odabent 
Ferkó vizsgálódni kezdett. Negyedóráig 
minden rendben ment, míg a huzat be
csapta mögötte a kémény kapuját. A ké
mény faláról, nem sokkal a feje fölött, 
leszakadt egy tégla, s bizony koppant a fe
jén. S bár sisakot viselt és nem ütött rajta 
sebet a tégladarab, telis-tele lett porral 
és korommal, arca, overállja egyaránt. A 
vizsgálatnak hirtelen vége lett.

Indult volna vissza. A vidám őr bódé
jában volt a zsákja, benne a ruhája. A bó
dé ablakában cédula díszelgett: Körúton 
vagyok. Mingyár jövök. Sejtve az őr kőr
útjának irányát, ezt a mingyárt nem kí
vánta megvárni, elvégre hazabringáz
hat overállban is, holnap is a környéken 
dolgozik, akkor majd összeszedi a cuccát. 
Csakhogy a kerékpárja hátsó kereke ki
lyukadt. Valahol belehajtott egy szögbe. 
Ha ilyen a szerencséje.

így és ezek után érkezett a megállóba. 
Erős volt a kontraszt közte meg a busz
ra váró, vidámkodó fiatalok közt. Rá-rá- 
néztek, valamelyikük mondott valamit, 
aztán mind nevettek. Többször ismét
lődött meg mindez. Ferkó öngyújtót va
kart elő, majd tapogatni kezdte overáll
ja zsebeit cigarettája után. Hogy a napja 
teljes legyen, nem találta semelyikben. 
Biztosan elhagyta valahol a nagy szer
telenségben.

A tetőtől talpig fehérbe öltözött srác fi
gyelte. Látta, hogy nem akar előkerülni 
a cigaretta. Körbenézett, rámosolygott a 
lányra, akinek eddig a poénjait szórta, 
majd nagy lendülettel, kamaszosan pec
kes járással odahimbálózott Ferkó elé, s 
barátkozni kezdett:

-  Jól kinézel, szerencsefej. Mongyál lot
tószámokat, oszt kapsz cigit!

Ferkóban valami dagadozni kezdett. 
Érezte, hogy menten felrobban. Mingyár. 
Meg azt, hogy csapkodna, ordítana, és 
felpofozná a szemtelen frátert. De mielőtt 
tűzhányóvá változott volna, elöntötte va
lamiféle kellemes érzés. Talán boldogság. 
Vagy talán szeretet. Elmosolyodott, kar
jait a hófehér ruhás fiatalember köré fon
ta, és csak ölelte, karolta az egyre jobban 
tiltakozó, a rátapadó koromtól egyre ke
vésbé fehér ruhás fickót, jó erősen, s nem 
érdekelte, hogy hányán próbálják meg
győzni, hányán akarják lefejteni amar
ról az ölelését, csak szorította két karral, 
majd néggyel, majd nyolccal, és boldog 
volt és elégedett és szeretettel teli, mint 
az előszoba homályában a legyet soha el 
nem engedő pók.
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BALÁZS IMRE JÓZSEF

A Serény Múmia-csomópont
És ez a legelőkelőbb klub?

-  Nem. Igazán megközelíthetetlen, közrettegésnek örvendő társaskör a Serény 
Múmiák. Ezek előtt aztán kalapot le.

-  Ez micsodái
-  Mind a két múmia igen serény. Ha nyomukban van a rendőrség, idejében eltűnnek.
-  De miért múmiák?
-  Ha valamennyi bűncselekményüket letárgyalnák, és az előrelátható halálos ítélete

ket átszámítjuk egyenként 15 évi börtönre (a kitöltött vizsgálati fogsággal együtt), akkor 
a British Museum legrégibb múmiájának életkorát kapjuk végeredménynek.”

(Jenő)

M i é r t  R e j t ő ?
Amikor Fülig Jimmy és St. Antonio 

de Vicenzo Y Galapagos a szingapúri al
világ legelitebb klubjáról beszélgettek a 
Piszkos Fred, a kapitány lapjain, aligha 
sejtették, hogy a meglehetősen exkluzív 
(két tagot számláló) klub egy kolozsvári 
folyóiratban reinkarnálódik majd. És va
lamivel több, mint két tagja lesz majd.

Az 1990-es évek elején Rejtő' Jenővel 
és Rejtő Jenőből alapítani irodalmi 
irányzatot és folyóiratot több mint ké
zenfekvőnek tűnt. Rejtőt sokan olvassák, 
és mégis jó -  ez alapélmény volt az ak
kori fiatal irodalmárok között; hiszen 
azt igazán mélyen hinni, hogy Rejtőt so
kan olvassák, tehát jó (bármennyire te t
szetős, és az akkori irodalomtudomá
nyi iskoláknak kesztyűt dobó álláspont 
is volt), már akkor sem igazán lehetett. 
És ha még mindig nem tűnne elég pon
tosnak az, hogy miért vált Rejtő 1993 
körül fiatal erdélyi írók gurujává, még 
egy harmadik érvet is kipróbálhatunk: 
Rejtő jó, sokan is olvassák, és mégsem be
szél róla a szakma. Ez az előzőeknél ki
csivel bonyolultabb mondat evidencia 
volt akkoriban. Azóta valamit változott 
a helyzet, Rejtőt (talán) valamivel keve
sebben olvassák, kicsit többet beszél ró
la a szakma (fejezetet kapott egy rep
rezentatívnak szánt irodalomtörténeti 
kézikönyvben, filológiailag pontos ki
adásokban kezdenek megjelenni egyes 
művei stb.), és persze továbbra is jó. De 
a viszonyrendszer mindegyik eleme fon
tos volt, amikor fiatal írók folyóiratne
vet választottak maguknak. Az is, hogy 
Rejtőt sokan olvassák (melyik fiatal író 
ne vágyna arra, hogy majd az ő köteteit 
is kilopkodják a könyvtárakból?), az is, 
hogy nem nagyon beszélnek róla (melyik 
fiatal író nem érzi azt, hogy az épp fenn
álló irodalmi rendszer és értékhierar
chia igazságtalan? hogy a „szakma” re
formra szorul?), és az is, hogy jó (például 
azáltal, hogy továbbgondolható).

így válhatott a Serény Múmia név 
egyfajta -  korántsem kizárólagosságra 
törekvő — irodalmi program egyik jelö
lőjévé. Három összetevő miatt. Az egyik 
a serénység, amit egy munkahelykere
séshez összeállított cv-ben talán dina

mikusnak mondana a kortárs városi 
szleng. Fiatal írók mindenkori jellemző
je. A másik a múmia — amely életkori sa
játosságokra tereli a figyelmet, de épp 
az ellenkezőjét mondja, mint amit vár
nának tőle. A név nem egy „új komoly
ság” hangján szólal meg: fiatal írók
ra mint serény múmiákra gondolni jó. 
Egyfajta hangnem, látásmód is kirajzo
lódik egy ilyen név mögül persze: az ab
szurd, a groteszk, a relativizáló megszó
lalásmód kedvelése.

A harmadik összetevő pedig maga Rejtő 
Jenő. Egy olyan író, akinek az olvasottsá
ga messze túlterjed „a szakma” körein, 
aki remek mondatokat ír („Egy Rejtő-re
génynek mindig lehet előre tudni a végét, 
de egy Rejtő-mondatnak soha” -  mondja 
egy lassan közkeletűvé váló jellemzés), és 
aki nagyon otthon van a nevetés/nevette- 
tés irodalmában. Hogy ez kontextuálisan

hogyan és miért lehetett fontos a kilenc
venes évek elején, azt legjobb talán egy 
korabeli idézettel jelezni. Lakatos Mihály 
írja egy 1996-os szövegében: „És akkor 
felnő ebben az elgyötört régióban egy új 
nemzedék, mely ahelyett, hogy megnyúlt 
képpel, földre szegezett tekintettel, kucs
máját vagy az asztalkendőt babrálgatva 
magányos, bagolyhuhogta templomtor
nyokról, bedeszkázott ablakú iskolákról 
és kitépett nyelvű bús magyarokról regél
ne, a sarokba vágja az ódon lantot és elő
véve a tangóharmonikát, beül Rejtő Jenő

valamelyik hírhedt kocsmájába a matró
zokkal együtt mulatni. Mert egy nyelv
nek sokkal több esélye van az életben 
maradásra, ha dalokat énekelnek rajta, 
vicceket mondanak és szerelmes pajzán- 
ságokat suttognak a szerelmesek egymás 
fülébe, mint ha többénekes eposzban féltő 
aggodalommal elsorolják a minduntalan 
rá leselkedő veszedelmeket, hogy az olva
sónak a frásztól a torkán akad a szó, ami 
már valóban előszobája lehet a nyelv ha
lálának.”1 Rejtőn keresztül tehát egyfaj
ta „kisebbségi irodalom”-képzet ellenében 
is lehetett önmeghatározást fogalmazni. 
Hogy ebben a Serény Múmiát létrehozó 
társaság következetes volt, azt az is jel
zi, hogy második, már önálló lapjuk és 
könyvsorozatuk, az Előretolt Helyőrség is 
Rejtő Jenőből ihletődött.

A z  a l a p í t á s  

é s  a z  a l a p í t ó k
Ha valaki az 1993. november 12-i első 

lapszámot, és az azt követő néhány évfo- 
lyamnyi, Fekete Vince szerkesztésé-ben 
megjelenő Serény Múmiát vizsgálja, lát
hatja, hogy a lap körüli kemény mag azok
ból állt, akik az 1994/1995-ös, irodalmi 
debütben kivételesen erős években jelen
tették majd meg első köteteiket. A legel
ső lapszámban ott látjuk a négy 1995-ös 
Előretolt Helyőrség-kötet szerzőit (Orbán 
János Dénes, László Noémi, Sántha Attila, 
Fekete Vince), az 1994-ben kötettel debü
táló Demény Pétert, valamint az egyik 
utolsó, 1995-ös Kriterion-féle Forrás-köte
tet jegyző Benő Attilát. A következő lap
számokban sorra felbukkannak mind
azok, akik e két évben jelentették meg első 
köteteiket (az említettek mellett Kelemen 
Hunor, Vida Gábor, Jánk Károly, Domokos 
Johanna, György Attila), és persze azok 
is, akik e korosztályhoz tartozva kisebb- 
nagyobb „késéssel” váltak elsőkötetessé: 
Lakatos Mihály, Papp Sándor Zsigmond, 
Vermesser Levente.

Arra, hogy a Serény Múmia végül is a 
Helikon fióklapjaként vált meghatározó 
tényezővé a fiatal magyar irodalom egyik 
időszakában, egyszerű a magyarázat: így 
lehetett biztosítani a megjelenés folyto
nosságát, miközben több más fiatal iro
dalmi lap (Jelenlét, Arnyékhatár, Előretolt 
Helyőrség, később Alteregó, Százas Szeg 
stb.) anyagi és egyéb okokból rövid életű
nek bizonyult. Másik előzményként a ko
lozsvári Echinox című diáklap (ugyan
csak rendszertelen megjelenésű) magyar 
oldalait lehetne még említeni -  itt jelen
tek meg először azok a „transzközép” ki
áltványok, amelyek a fentebb említett 
szerzőket irányzatként próbálták be
azonosítani, és néhány szerkesztő ré
vén (Sántha Attila, Vida Gábor) is kötőd
tek az itteni publikációk a későbbi Serény 
Múmia köréhez.

Az alapító társaság több tagja be
számolt arról, hogy mennyire segítő-
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kész és pozitív fogadtatásban részesül
tek a Helikon szerkesztősége részéről, 
a lap egyfajta „ifjúsági szekciójaként”: 
„elengedhetetlen volt egy-két rábólin- 
tás, hümgetés, »lássuk a medvét« felki
áltás, nem kevés jóindulat és segítőkész
ség” -  írja Fekete Vince.2 „A rendkívül 
rugalmasnak bizonyuló szerkesztők ek
kor újabb gesztussal mentek elébe a fe
nyegető robbanásnak: felajánlották a 
Helikon belsejének néhány oldalát kizá
rólag nekünk, fiataloknak, hogy ha már 
»garázdálkodni« akarunk, akkor leg
alább a saját számlánkra és egy jól be
mérhető helyen tegyük. Szilágyi István 
főszerkesztőt idézve: »Csináljátok úgy, 
ahogy akarjátok.« És mi csináltuk.” -  
idézi fel ugyanezt az alapítási mozzana
tot Lakatos Mihály.3

A Serény Múmia hosszú távon minden 
jelentékenyebb pályakezdő erdélyi irodal
már számára „kötelező” bemutatkozó te
reppé vált. (Éppen ezért bele sem kezde
nék további nevek sorolásába.) Ez egyben 
azt is jelentette, hogy szerkesztési kon
cepciója, gyűjtőköre lényegesen tágabbá 
vált az Előretolt Helyőrség márkanév ál
tal jelölt csoport és irányzat szerzői kö
rénél. Az 1995-ben alapított folyóirat és 
könyvsorozat jóval karakteresebben jele
nítette meg a vidám, populáris regiszter
re épülő, azt deformáló irodalmat, amely a 
Serény Múmia alapítását és névválasztá
sát is meghatározta. Nem véletlen, hogy a 
fiatal erdélyi irodalom inkább az Előretolt 
Helyőrség csoportjával azonosítódott a re
cepcióban (mert ez jobban leírható „ska
tulya” volt a kritikusok, irodalomtörténé
szek számára), mint a Serény Múmiával, 
amelyben több szerző, többféle írói arcéi 
jelenítődött meg az idők folyamán.

Részben ez (az inkább korosztályi, 
mint irányzati önmeghatározás) vezet
hetett oda, hogy Fekete Vince szerkesz
tése alatt a Serény Múmia néhány visz- 
szatérő rovattal, szövegtípussal egészült 
ki a fiatal szerzők bemutatkozásai mel
lett. Profiljához egyre inkább kapcsoló
dott az idegen nyelvű (különösen román) 
irodalom fordításainak közlése, fiatalon 
elhunyt vagy „újrafelfedezett” szerzők 
publikációi (Reinhold Alfréd, Boér Géza, 
Vásárhelyi Géza, Sütő István stb.), a szil
veszteri paródiaszekció, a fiatal magyar- 
országi, felvidéki, újvidéki szerzők közlé
se. Ezekhez járultak hozzá természetesen 
az irodalomról való beszéd műfajai is, az 
interjú, a kritika, a tanulmány, a napló
jegyzetek.

Amikor 2004-ben Karácsonyi Zsolt 
vette át a fióklap szerkesztését Fekete 
Vincétől, egy idő után túlságosan tágnak 
érezhette azt a teret, amelyet a lapnak 
be kell fogadnia az arcvesztés kockázatá
val együtt — minden bizonnyal ezért szü
lethetett meg az a döntés, hogy a rovat 
2005-től új névvel (A nagy Kilometrik), 
és részben új, tematikusabb profillal (csa
vargótematika, goliard irodalom hagyo
mányának hangsúlyosabb érvényesülése) 
jelenjen meg.

Múmia-nyomok
A Serény Múmia szerepét a kilencve

nes évek és az ezredforduló magyar iro
dalmában a korábbi Forrás könyvsoro
zatéval vethetjük egybe. A fiatal erdélyi 
írók pályakezdését, láthatóvá válását je
lentősen elősegítette a lap, és olyan kö
zösen belakható teret jelentett különbö
ző szemléletű fiatalabb szerzők számára, 
amelyet más intézmények, lapok, könyv
kiadók nem kínáltak (sajátos profiljuk 
miatt általában nem is kínálhattak) szá
mukra. És míg 1989-ig a fiatal erdélyi 
magyar írók számára a Forrás könyvso
rozat gyakorlatilag az egyetlen megjele
nési lehetőséget, a sajátos monopóliumot 
jelentette (könyv formában), 1993 után a 
Serény Múmia, bár már korántsem egyet
len, de stabil és rangot jelentő publikáci
ós fórumként épült be a köztudatba: ne
héz lenne olyan jelentősebb, kötettel is 
rendelkező, 2005 előtt felbukkant fiatal 
erdélyi irodalmárt találni, aki ne publi
kált volna a Serény Múmiában. Mindez 
természetesen Fekete Vince érdeme is, 
aki a Rejtő-regény klubjának nem a lét
számát (két fő) tekintette kiindulópont
nak, hanem a klub hierarchiában elfog
lalt helyét.

Jelenleg A nagy Kilometrik más hely
zetben van, mint lapelődje: egyrészt je
lentősen megnőtt azoknak a debütro- 
vatoknak a száma, amelyek kihívást 
jelenthetnek a pályakezdők számára (töb
bek között az Irodalmi Jelen, a Korunk, a 
továbbra is létező Echinox, de a Látó és a 
Várad is egyre nagyobb hangsúlyt fektet 
a pályakezdők írásainak közlésére), de az 
a tér is jelentősen átalakult, amelyben az 
irodalom eljuttatható az olvasókhoz. Az 
Árnyékhatárnak vagy a Jelenlétnek ma 
valószínűleg nem kellene megszűnnie a 
nyomdaköltség előteremtésének proble- 
matikussága miatt, a kezdeményező cso
port inkább létrehozhatna egy kisebb 
költségvetésű irodalmi portált -  ahogy ez 
meg is történt több jelenlegi írói csopor
tosulás körül. A magyarországi irodal
mi életben nemrég a Telep csoport (http:// 
telep.freeblog.hu) vagy a Könyvesblog 
(http://konyves.blog.hu) voltak azok az 
írói-kritikusi körök, amelyek már az on
line nyilvánosság felől „hódították meg” 
a nyomtatott sajtót is. Erdélyben több ha
sonló próbálkozás is történt már, e so
rok írásakor a Váradi Nagy Pál (Echinox- 
szerkesztő) által működtetett www. 
masnapos.eu oldal tűnik legaktívabbnak. 
A jelenlegi irodalmi térben pedig az ál
landóság, kiszámíthatóság mellett (amely 
végső soron a Serény Múmiát is jellemez
te) felértékelődött a mozgékonyság, az 
azonnali reagálás képessége. Mire e so
rok megjelennek nyomtatásban, talán 
újabb csomópontokat lehet rajzolni az iro
dalmi élet hálózati térképére.

l a k a t o s  M ihály: „Csináljátok úgy, ahogy 
akarjátok.” És m i csináltuk. Tiszatáj 1996/10.
22 .

2F ek ete  Vince: serény múmia. Korunk 
1995/12. 68.

3L akatos M ihály: i. m. 21.

MÁTÉI VI$N IEC

B e s z é lg e té s e k  
a v á r o s  k u ty á já v a l
(Convorbiri cu cainele ora?ului)

A város utcáin a város kutyája 
halkan ugat rám, 
mit acsarkodsz itt, kérdezem, 
egyedül vagyok, válaszolja 
és körülfog a félelem

menjünk igyunk egy sört 
így szólok
bolond vagy? válaszol nevetve
mit szólnak a helybeliek, ha 
a város kutyájával sörözgetsz?

feldühödöm és odavágom: tudd meg, 
nem érdekel, nem érdekel a városod, 
lenézem, utálom, kész vagyok bármikor 
felrobbantani
mit ordítasz rám, kérdi a város kutyája 
szinte sírva

mit ordítasz rám ennyire durván?
egyedül vagyok, felelem 
és körülfog a félelem

Londonban
(La Londra)

Urak, Londonban mennyi lég 
mennyi spleen hány makadámút 
mennyi jó nép mennyi metró 
hord illatos gyarmatárut

az inasok mind jól inainak, 
a peron mint a patyolat, 
csak szájkosárral látsz kutyát 
mind bottal járnak az urak

M ost m ár tu d ju k , 
m ié r t
(Acum se ? tie  de ce)

a halott zsebeiből két vékony vércsík 
szivárgott elő
mert az az ember két apró madarat 
tartott a zsebében a becsapódáskor
most már tudjuk hogy az az ember 
miért vágta folyton zsebre a kezét 
valahányszor sétálni ment a parkba 
tarkójára izzadtság csordult

és remegtek vállai
köszöntünk neki és ő illedelmesen

halkan válaszolt 
néha váltottunk néhány szót és 
ő az apró madarak nyakát 
csavargatta zsebei mélyén

most már tudjuk hogy az az ember 
miért nem emelt kalapot soha 
most már tudjuk hogy miért 
rettegett mindig az esőtől

KARÁCSONYI ZSOLT
fordításai

K il o m c t r iK
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JANCSÓ MIKLÓS

Újra színházi törvényekről...
Olvasom, nagyon vegyes érzésekkel, 

hogy a Szabadság 2007. október 27-i szá
mában újra, ahogy mondani szokás, na
pirendre került — a színházi törvény. A 
cikk címe hosszú és sokatmondó.

„Színháztörvény-módosító határozat- 
tervezet a láthatáron”. Vagyis: tervezet, 
ami a láthatáron feltűnik. Erről a „ter
vezet tervezetéről” beszélni sem lenne ér
demes, ha nem jelezne egy 1990-tól meg 
nem oldott színházi helyzetképet.

A Kelemen Hunor akkori államtitkár 
úrral készült beszélgetésből már idéz
tem (A Hét, 1999. július 22.): szerinte már 
megszületett a színházi reform, ami „el
sősorban a középszer és nem a nagy te
hetségek és nem is a fiatalok érdekeit 
sértette, hanem azokét, akik megszok
ták, hogy évtizedeken át az állam ösztön
díjasai legyenek: nem számít, hogy hóna
pokon át játszanak-e vagy sem, rosszul 
vagy jól...” stb, stb, stb.

Tehát — véltem akkor naivan, végre el
készült a színházi reform. Aztán persze 
kiderült, nem is született meg semmiféle 
reform, valamiféle nekibuzdulás lehetett 
az egész. Gondolom, azok az átkozott kö
zépszerű színészek és sunyi szakszerve
zetek nem engedték a színházi megúju
lást kiteljesedni.

Később olvastam a Szabadság 2003. de
cember 6-i számában: „A rendszerváltás 
utáni Romániában a parlament először 
készül színházi törvény elfogadására.”

Nocsak. Először készül 2003-ban? 
...akkor 1999-ben mi történt? Mit is 
mondjak erre? Jobb 2003-ban, mint so
ha. Nemsokára újra lohasztotta a nagy 
sajtócsend a kósza hírek által felcsigázott 
színházi törvényigényem: kiderült, hogy 
a 2003-asból sem lett semmi. De, gondo
lom, ezúttal sem hatodrangú színészecs- 
kék, magyar vátrás fráterek és középsze
rű színházi senkik miatt nem készült el a 
színházmegváltó reform.

A valóság ugyanis az: egy valódi re
form megszüntette volna a rendezők és 
színházigazgatók fékevesztett uralmát, 
szakmai teljhatalmát, hiszen, úgy tudom, 
olvastam valahol, talán a népmesékben, 
hogy a törvény mindenkire egyformán 
kötelező, még a színházigazgatókra is. 
Külföldi tartózkodás esetén is.

Nemcsak színházi törvényekről, né
ha a színházról is olvasok, teszem azt, 
hogy Andrei §erban világhírű rendező 
úr szerint nem a színházi kapus és a go
nosz színházi kritikusok és nem a szak- 
szervezet, nem a májusi eső és az általá
nos európai légköri nyomás a hibás azért, 
hogy kiürültek a színházak, hanem -  de 
hadd mondja ezt el ő maga. (Szabadság, 
2007. október 3.). „ [...] És akkor megkér
dezik önmaguktól (már t. i. a nézők -  J. 
M.): van értelme annak, hogy felöltözzek 
és elmenjek a színházba? Inkább otthon 
ülnek. Ez szomorú, de sajnos igaz. Mert 
amit a színházban csinálunk, annak 
nincs ereje, nincs hatása, eredetisége.

Úgy érti, hogy mindezért a színházi 
emberek hibásak?

A. S.: Igen. Teljes egészében. Mert nem 
akarjuk föltenni magunknak a kérdést: 
mit jelent ma a színház? Hogyan kell ma 
színházat csinálni? Ma, amikor nem le
het úgy színházat csinálni, ahogyan tet
tük azt tegnap, tegnapelőtt, vagy egy év
századdal ezelőtt.

Az a baj, hogy nagyon lusták és passzí
vak vagyunk. Nem teszünk fel magunk
nak kérdéseket, és mi, rendezők, azt hisz- 
szük, hogy amit csinálunk, az zseniális, 
a színészek pedig, hogy mindenki szereti 
őket, és minden megy magától. Nos, meg
lepetésszerűen: nem így van.”

Hát bizony nem így van. Nem minden
ki zseniális, aki annak képzeli magát.

És most, ezt az Andrei §erban úr által 
is vázolt nem túl rózsás színházi helyze
tet, nyilvánvaló, orvosolni kell. Demeter 
András úr, a Művelődési Minisztérium 
államtitkára ismertette a „törvénymódo
sító határozattervezetet, amit az elkövet
kező hónapokban szeretnének elfogadtat
ni a parlamenttel”.

Tőle idézek: „2005-ben született meg a 
színházak, kulturális intézmények mű
ködését szabályozó törvény” — olvasom to
vább a cikket. Az „új” törvényt, csodál
kozom újra és egyfolytában: a „2005”-öst

Aranyossy György litográfiája

(tehát mégis lett valami színházi törvény- 
szerűség vagy micsoda 2005-ben -  álla
pítom meg, gondolom, logikusan) -  már 
2007-ben kiegészíteni, módosítani, javít
gatni, tajkolni kell -, ami önmagában mi
nősíti ama törvényi?) értékét, átgondolt
ságát, életképességét.

A törvénymódosító törvénytervezet to
vábbá az új színészi bérezést is „megvál
toztatná”. Hát persze, feltételes módban. 
Már nem is kérdezem: a 2005-ös törvény 
ezt nem tudta szabályozni?

Nos, Kolozsváron a színházigazga
tó az 1990-es évek elején kényszerítette 
a színészeket az éves szerződés aláírásá
ra. Azt hazudta, hogy a színészi kategóri
ák megszűnnek, éves szerződés van stb. 
Mi, alkalmazottak, naivul aláírásunk
kal „közös megegyezéssel” szentesítet
tük saját szakmai halálos ítéletünket, 
teljes kiszolgáltatottságunkat. Azóta itt, 
városunkban külön törvények vannak a 
magyar színházban. Itt már megtörtén
tek a visszaminősítések, kirúgások, a ba
ráti kör fizetésemelése stb.

A közönség azonban, ejnye-bejnye, 
csak nem akar begyúródni a helyi stúdió
koncepcióba. Pedig a színház 1992-től lel
kesen toporog az Európai Színházi Unió 
előszobájában: „Januártól a tizenkettedik 
tagszínháza leszünk az Európai Színházi 
Uniónak-jelentette ki a színházigazgató 
a kolozsvári Állami Magyar Színház 200 
éves évfordulója körül kialakult színhá
zi vitában -  1992-ben. (Páll Árpád A szó 
és a látvány Custos 1995. 226. 1.) Persze, 
hogy nem lettünk tagok, hiszen még min
dig, egyfolytában várjuk az egyfolytában 
beígértek Újabb évforduló, a 215 éves 
kapcsán elhangzott megint, hányadszor, 
Uram, Te sem tudod, (Szabadság 2007. 
nov. 28), hogy 2007. dec. 9-én lesz a vég
leges döntés, mely szerint a színházat fel
veszik az Európai Színházi Unióba...

Az is lehet, a sokat emlegetett tagság, 
ha bejön, minden színházi gondot meg
old. Ki tudja? Lehet, már reformra sem 
lesz szükség. A kultúra rejtelmei kifür- 
készhetetlenek.

Addig is nézzük tovább: bizonyos kul
túrintézmények a „hagyományos állami 
kultúrintézmények egy bizonyos közönség
szegmentum kulturális szükségleteit elégí
ti ki, azonban maradnak »fehér foltok«.”

Naiv kérdésem: azokat a színházveze
tőket, akik nagyon sok „fehér foltot” te
remtettek egy állami színházban, nem 
lehet leváltani, hogy olyan valaki kerül
jön oda, aki nem „fehér foltokat” szaporít, 
hanem... De ezt már én is unom.

A törvénytervezet ezek szerint nem 
bántja a „fehér foltos” állami színháza
kat, viszont nekem, mint egykori színész
nek, lehetőséget ad -  mire is? „Azok a 
művészek, társulatok, amelyek felisme
rik ezeket az igényeket, a kielégítésükre 
az önkormányzatokhoz nyújthatnak be 
ajánlatokat.”

Vagyis állástalan színészek, „társula
tok” pályázhatnak támogatásra, csóré fe
nékkel, hogy készítsenek olyan előadá
sokat, ami a közönségnek kell, díszlettel, 
kosztümmel stb., miközben a teljes szín
házi aparátussal felszerelt, sok esetben 
jól, vagy nagyon jól fizetett vezetőséggel 
működő állami színházak stúdiócentri- 
kusak, „alternatívák”. Ez a téma is már 
„lerágott csont”. Hagyjuk.

Nem lenne-e egyszerűbb kötelezni a 
színházigazgatókat, hogy ne „fehér folt”- 
gyártással, netán divatjamúlt irányza
tok erőltetésével űzzék el -  nemcsak az 
átlagnézőket, hanem lassan a hozzáértő
ket is? Csináljanak ők magánszínházat, 
saját zsebből, pincékben, padláson, ahol 
akarnak, pályázatok segítségével — „a fe
hér foltok” elfedésére.

» » » » » »
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» » » » » »
A színészbérezésről már nem is írok. 

Érdemes megnézni, hány magyar szí
nész van például a kolozsvári Magyar 
Színháznál. És abból hány játszik. A töb
bi hallgat és kapja a fizetést. „Állami 
ösztöndíjasként”. Éüggetlenül attól, hogy 
játszik-e vagy sem. Rosszul vagy jól.

„(....) Ebben az új kontextusban meg
nő majd a rendezők felelőssége.” -  zárul 
a cikk.

Mit mondjak? Ideje lenne megállapíta
ni, most végre már törvényes formában, 
hogy nem a színházi kapus miatt üres 
a színház, nem a tűzoltó miatt kong a 
nagyterem, ha időnként nagytermi elő
adásra búsul például statisztika- és lát
szatjavításért az olyan színház, ami 
stúdiómegoldással próbálja kivédeni a 
nézőhiányt. „A rendező felelőssége meg
nő” -  ki vagy kik vonják majd netán fe
lelősségre rendező uramékat? Erre na
gyon kíváncsi lennék, ha volnának még 
bármilyen jellegű színházi reformillúzi
óim.

Hogy is mondja Andrei §erban ? „(...) 
mi, rendezők, azt hisszük, hogy amit csi
nálunk, zseniális,....” „Mert amit a szín
házban csinálunk, annak nincs ereje,
nincs hatása, eredetisége....” „Mert nem
akarjuk föltenni magunknak a kérdést: 
mit jelent ma a színház?”

Parászka Miklós A Hét 2003. dec.
11. számában néhány érdekes gondola
tot közöl a készülő színházi törvények
ről. (Gondolom, a 2005-ös törvényről van 
szó). Érdemes fellapozni, már csak ezért 
is, az említett számot.

„ (...) ha azonban a színházi törvényt 
a közönség szempontjából akarjuk ér
tékelni (az Isten szerelmére, ugyan mi 
másból? -  J.M.), akkor figyelembe kell 
vennünk, hogy a feltételezett közön
ség előadásokat szeretne látni, lehetőleg 
mindennap, és részesülni szeretne egy 
minőségi színházi kultúrából. Ezek sze
rint a szempontok szerint kell az új tör
vényt megalkotni.”

Bizony, a közönség előadásokat szeret
ne látni, stb., stb. Ejnye-bejnye, nahát. 
Netán még érteni is szeretné a jámbor 
közönség, amit elébe löknek néha, mint 
rendezői önmagvalósulást. Sőt, élvezni is 
szeretné a látottakat, ha netán fel tudta 
fogni a Magasat.

Idézem újra Parászka Miklóst: ... „az 
egész színházi élet válságba sodródott: 
gazdasági, erkölcsi válságba”. A kijelen
téssel ugyan teljes egészében nem értek 
egyet, de ha már elhangzott, meg sem 
kérdezem: kik miatt jutottak ide a szín
házak?

Valamikor a színházi törvények — 
1803-ban például, ilyen törvénycikke
lyeket is tartalmaztak: „az igazgató 
köteles... az igazgató köteles... az igaz
gató köteles.” (Részletesen írtam erről a 
Romániai Magyar Szó 1997. júl. 12-13. 
számában. Azzal maradtam).

1990 után egyetlen törvénytervezet 
egyetlen utalásában sem olvastam szín
házigazgatók elsődleges felelősségéről. 
És felelősségre-vonhatóságáról.

Talán majd az unokám megéri ezt. Ha 
nem itt, hát külföldön.

FÁBIÁN LAJOS

Fegyver a szó
A császár udvarában mindenki rettegve 

tisztelte az irodalmat. Akkoriban nem a ki
talált történeteket és szenvelgő nyavalygást 
nevezték irodalomnak (élve temették volna 
el azt, aki ilyesmikkel hozakodik elő), hanem 
magát az írást, aminek mindig volt valóság
alapja. Három fokozatát különböztették meg 
az irodalomnak az írástudók: kimondás, le
írás, világmagyarázat. Legnépszerűbb volt 
a birodalomban a kimondott szó irodalma. 
Társadalmi helyzettől, rangtól függetlenül 
bárkit megszállhatott az ihlet, ennek hevé
ben világgá kiálthatta a múltra vagy a jö
vőre vonatkozó felismerését. Az igazi fel
ismerések aztán szájról szájra terjedtek, 
mese vagy legenda lett belőlük, a hamis ki
nyilatkoztatások hamar a feledés homályá
ba merültek. Nem voltak szerzői az élőszó 
hatalmas irodalmának: bármelyik alattva
ló tetszés, megérzés szerint kiigazíthatta a 
hallott szöveget. Egy-egy utcai énekmondó, 
mágus valóságos memóriabankként műkö
dött: az ihlettől megszállt halandó rábízhat
ta legújabb fölismerését. Egyetlen kockáza
ta volt az élőszó irodalmi művelésének: akit 
hazugságon fogtak, annak a hóhér kitépte 
a nyelvét. Mivel az irodalom a múltra vagy 
a jövőre vonatkozott, az igazság megítélésé
nek kettős kritériuma volt: a múltat igazol
ta a hagyomány (krónikák, évkönyvek, tör
vénykönyvek), a jövőt a papok (nem nevezték 
jövendőmondónak, jósnak őket, hiszen nem 
jövendölték, hanem látták az igazságot).

Maga a császár válogatta ki a leírás iro
dalmának képviselőit. Évente rendeztek iz
galmas versenyeket az udvarban, ahová a 
kormányzók által már kipróbált, levizsgáz
tatott írók kerültek. Rendkívül egyszerű és 
szellemes volt az írásbeli próba: a jelentke
zőket elvezették a palota egyik távoli termé
be, ahol egy napot és egy éjszakát kapott a 
látottak leírására. Hat nap múlva a császár 
végigsétált kíséretével palotája 366 termén. 
Az nyerte meg a versenyt, akinek a leírá
sa alapján azonnal fölismerték a szövegben 
megörökített termet. (Nagyon kevés volt az 
átfedés a leírások között, hiszen a verseny
zők ugyanazt látták, de nem ugyanúgy!) A 
leírás irodalmához tartozott műfajtól, terje
delemtől és fontosságtól függetlenül minden 
írásban rögzített szöveg (törvénykönyv, na
piparancs, jegyzőkönyv, krónika, stb.), mű
velői pedig a hivatásos írnokok kasztjához 
tartoztak. Kevesen voltak (évente a 60 tar
tomány versenyzői közül haton kerülhettek 
e kasztba), de munkájuk fontosságát emel
te az a gyakorlat, hogy a leírtakat nem cá
folhatta meg a valóság, inkább ez utóbbit 
igazították a szöveghez. Ha nem sikerült a 
valóság kiigazítása, akkor a szöveget és an
nak valóságalapját is megsemmisítették, 
természetesen császári parancsra. Ezek 
a szövegek kivétel nélkül a jelenre vonat
koztak, ami azzal a sajnálatos kockázattal 
járt, hogy törlésükkel a hozzájuk kapcsoló
dó személyek is megszűntek létezni (a jegy
zőkönyv aláírója, a napiparancs felolvasója, 
stb.). Legnehezebb dolguk mégis a harma
dik fokozat képviselőinek volt, akik a világ- 
magyarázat fölöttébb kínos irodalmát mű
velték (ma ideológusnak neveznénk őket). 
Művelői csakis papok lehettek, olyanok, aki
ket az istenség jelölt ki a szerepkörre (föd
je jótékony szépirodalmi homály a kijelölés 
módját és kritériumait). Két jelöltje a ma

gyarázatok irodalmának egyúttal a birodal
mi főpap tisztségét is betöltötte, a császár 
állandó kíséretének (testőrség) tagjaként. 
Nem azért voltak ketten, hogy egymás té
vedéseit kiigazíthassák, hanem azért, hogy 
a megfogalmazott világmagyarázatot ket
tős érveléssel (igazolás, cáfolat) megerősít
hessék. Kérdést csakis a császár intézhetett 
hozzájuk, a választ őfelsége is csak akkor 
tekintette véglegesnek, amikor mindketten 
elmondták kérdések helyett ugyanazt a ki
nyilatkoztatást. Némely válaszra napokig 
kellett várni, másokra évekig, ám néhány 
kérdésre nem érkezett válasz. Naponta reg
geltől éjfélig porolt a két főpap, nem egymás
sal, hanem az igazságért, amit aztán a le
írás irodalmának képviselői véstek papírra. 
Őfelsége életének értelme volt az alapkér
dés, az erre adott válaszok alapján háborúk 
kezdődtek, országok hódoltak be, templomok 
és paloták épültek, hajókaravánok indultak 
messzi tengerek felé, stb. A világmagyará
zók hittek az eleve elrendelésben: nem őfel
sége életét (s ezáltal a birodalom sorsát) kí
vánták átalakítani, hanem megírni ebben 
az életben az elkerülhetetlent. Sajnos, a leg
főbb elkerülhetetlenre, őfelsége túlvilágra 
elköltözésére egy élet alatt sem készültek el 
a biztos válasszal. Ez nem tépázta meg, sőt, 
fokozta titokzatos, szentségtörően isteni te
kintélyüket az udvarban és a birodalomban. 
Ugyancsak magabiztosak voltak ők ma
guk is, hiszen irodalmuk a múlt, jelen és jö
vő nélküli, dimenziótlan idővel, magával az 
időtlen abszolútummal foglalkozott.

Csodálatos összhangban működött ember- 
emlékezet óta a háromlépcsős irodalom rend
szere egészen a mostani császárig (nevét ma 
már senki sem ismeri a birodalomban, még 
a kimondók kasztja sem, hiszen a kitépett 
nyelvűek mummogását nem lehet érteni). Ez 
az uralkodó fejébe vette, hogy befolyásolni 
fogja a válasz megalkotóit, ezért már a kér
dés megfogalmazásával csapdába csalogatta 
volna a két főpapot. Kihangsúlyozta ugyan
is, megbotránkoztatva papjait és hívő alatt
valóit, hogy nem érdekli sorsának túlvilági 
folytatása. Nem kívánja tiszteletre méltó ősei 
társaságában a túlvilágon folytatni örökkön 
élő életét, ő valami mást akar. Nem istenként 
akar élni a távoli égben, hanem császárként 
és emberként itt szeretne maradni mindörök
ké a földön.

-  Akkor meghalsz egyszer s mindenkorra 
-  vágták rá ez alkalommal mély egyetértés
ben a főpapok, elhagyva az érvek és ellen
érvek szópárbaját. — Nem akarok meghal
ni! — üvöltötte a rögeszméje által megszállt 
császár, s mert ellenkezést nem tűrt, kivé
geztette mindkét főpapot. Azután visszavo
nult palotája egyetlen olyan termébe, ahová 
még leíró, azaz írnok soha sem tette be lá
bát. Ott találtak rá hónapokkal később fe
leségei, ágyasai és gyermekei: villámsújtot- 
tan, imába dermedve ősei és istenei szobrai 
előtt. -  Fegyver a szó! -  mutatott rá az is
tenek által kijelölt új főpap, társa ugyanezt 
hangoztatva borult az istenszobrok elé. — 
Fegyver a szó, megölte az istentagadót — je
gyezték le az írnokok a császárról, akinek 
nevét, alakját nem őrizte meg a szájhagyo
mány sem. Talán mondanom sem kellene, 
hogy e sajnálatos eltévelyedés sok, iroda
lomra éhes ember képzeletét megmozgatta. 
Viszont a császárra alkalmazott isteni cen
zúra lelohasztotta a hivatásos cenzorok ked
vét, így terjedt el birodalom szerte a fele
lőtlen képzelgésnek és hibás emlékezésnek 
ama undorító egyvelege, amit ma szépiroda
lomnak nevezünk.

15



HELIKON
SZOMBATI ISTVÁN

Félsz a nyártól, Ödi?
Judithnak ajánlom

Úgy látom, virrad. Nem ártana vég
re leszállni a földre, bár nemigen díjaz
zák a félszeg, dönteni képtelen embert. 
Gyula, a volt gimis barát, ha nem figye
lek oda, időnként hátbavág: nem árt, ha 
ébrednél, özvegy Pókainé! Tudod, mi a 
bajod, kérdezi komoran, szúrkáló zön- 
gékkel, az a bajod, Ödi, hogy bégetsz, 
mint egy bárány, mi lenne, ha próbál
koznál végre páros lábon állni? Ha úgy 
konganál, mint én, püfölöm a fejem, te 
se hőbörögnél! Ne túlozzál, Ödi, tény
leg úgy gondolod, Krisztina nem látná, 
ha tűz lobogna benned? Makogok vala
mit, lógatom az orrom, mire Gyula ha
ver megint okoskodik: azt hiszed, a vak 
ló nem húzná a terhét, ha pirinkót ke- 
vélyebb tudnál lenni hozzá?

Mint a hasfájósok, duzzogok magam
ban. Készülőben vagyok, a magzat se 
rúgkapál. A lehetőség szintjén igyek
szem topogni... a beteljesülés felé. Ám 
ha „elkészülök”, tessenek rettegni; ígé
rem önöknek, pusztító tűz leszek! Úgy 
kezdem érezni, akkor már valakihez -  
remélem, Krisztihez -  fogok kapcsolód
ni. Nem csak szerénységem, de az imá
dott leányka is szeretni fog engem! Meg 
fogom osztani...

-  Mit fogsz megosztani? -  kérdi a 
Gyula szeme. -  Ahhoz, hogy megoszt
hass valakit, előbb rendelkezzél vele.

-  És ha rendelkezem? Nem bírod el
hinni, hogy nyakig lubickolok a forró 
szeretetben?

-  Mi történt, Ödikém, melyik kútba 
estél? Krisztinának hívják? Sose fél
tél attól, hogy kimászik belőled? Mint 
a francia rúzs, ő m ár ismert „termék”, 
ő akkor is napozik, ha felhőrongyok 
csüngnek, minden íze üzen, akire csak 
pillant...

Úgy érzem, cidrizek. Ha Gyulát lá- 
tom-hallom, mindig haragszom rá, bár 
meglehet, jó haver, segíteni akar. Miért 
lennék én kivétel? Miért kéne nekem 
azok csoportját hizlalni, akik az óva
tosság oldalain állnak, akik sohase 
mernek ingoványba lépni? Miért óvod 
magad, ha kontúrok kopognak? Nem 
bírnál felfogni egy jelentősebb címszót, 
amit önmegvalósításként szoktak dek
larálni? Semmit se akarsz még tudni 
az igazi létezésről? Tartalom nélküli, 
üresen kongó életben akarsz kéjeleg- 
ni mindig? Milyen kapcsolatokra vágy
hatnál így az imádott nővel? Nem látod 
még, öcsi, hogy illene már végre felfe
dezned magad? Vagy még úgy gondo
lod, nem adjuk a já rt utat... Inkább a 
miocén korszakból szemléled önmagad? 
Úgy hiszed, barátom, akkor is mocorog
hat benned a birtoklás vágya, ha türel
mes birkaként pislogsz a kiválasztott 
lányra?

Ahogy körülnézek, olyan érzés szúr- 
kál, megint szürkül a vágy. Nyakamon 
az este? Menjek zuhanyozni, ahogy reg
gel teszem, ha munkába indulok? Akkor 
lelkes vagyok. Bár állványon dolgozom, 
közel Szent Péterhez, nem árt puhának, 
ápoltnak lennem. Sercegtetek mindig, 
mint tinédzser koromban, ha nem látta 
nagyanyám. Abban reménykedem, hát
ha látom Krisztit. Mert ha nem dong
ják körül, ha nincsen itthon Gyula, en
gem is észrevesz. Mindig az építkezés 
felé rendezi az útját, mikor munkába 
megy az olasz varrodába.

-  Megszorongattad már? -  kérdezi 
kéjesen tar fejű mesterem.

-  Maga nem azt tenné, ha vak len
ne a neje?

-  Ha zsozsót lát a mama, bárm it te 
hetsz tőle.

-  Én virágot veszek, Dezső bá’, a leg
szebb sárga rózsát!

-  Nem félsz, hogy elhervad?
-  Vízbe szoktam tenni.
-  Pezsgős dzsakuziba? És hogyha el

szárad?
-  Akkor, akkor.... újat vásárolok...
-  Milyet, Ödi fiam? -  nézi bütykös uj

ját, s roppant rajta egyet.
Nevetek, nevetünk, kicsit kesernyé

sen.
Mivel félárván nőttem fel, Mamóka, 

anyám édesanyja vett a szárnya alá. 
Mint kotló a csibéit, féltett a héjá
tól, pedig azt hiszem, önmagához ké
pest jó férj volt az apám. De hát a kő
műves, ha nem omlik a fala, mint 
szegény Kelemennek, ünnepelni szo
kott, nagy pohárból iszik. Aki, ismerte 
az anyám, hozzá hasonlított: halk sza
vú és gyáva, akár a nyulak, egyfoly
tában szalad. Bezzeg a papája! Izmos, 
tökös gyerek, mindig várat épít! Ez va
lahol igaz, de minek bálványozni, ha 
még a saját kuckójába bele se kezdett? 
Én, a „drága” fia, nemigen ismerem. Ha 
akad némi hasonlóság köztünk, legfel
jebb csak annyi, hogy szeretünk piál
ni, ő Szeszkovics, én Cola-párti vagyok. 
Mivel a kis Marnom a szenteket díjazta, 
sose próbált venni számítógépet, tanul
jak  olvasni, mondta, játsszak egyszer
egyet! így a faternek is hagyott pindu- 
ri kis esélyt: ha zsebpénzt akarsz, fiú, 
gyere, kavarj maltert, építész mindig 
kell.

Miután Mamóka is elment, akár 
Jézus Krisztus, feltámadt az apám. A 
kitiltott héja elkezdett járogatni hoz
zám. Alkalmi társát, valami csaposnőt, 
sose m utatta be. Ám egy nyári napon -  
nehogy elfelejtsem -  becsengetett hoz
zám. Épp a kert végében voltam, egy 
falásnyi dzsakuzit próbáltam beton
ba álmodni. Egy ideig, mint kutya meg 
a macska, szemeztünk egymással. Ő 
kapcsolt be előbb: tudod-e, ki vagyok?

Nem sok dilemma volt, az első csuklás 
után bólintottam felé. -  Ha tudod, hogy 
ki vagyok, miért nem pattansz felém, 
Ödi?

-  Ha meglesz a dzsakuzim, ígérem, 
pattanok!

-  Rendben van, kisfiam -  ritkul a 
csuklása - , én mindig hittem neked, 
amikor engedted. Csupán az nem te t
szik, ha susmognak mögötted.

-  Ha a fűnyíródért aggódsz, nyugi, 
nem adtam el.

-  Igaz, hogy nősülsz?
-  Ha úgy lenne, biztos tudnék róla.
-  Pedig a rigók...
-  Sárgák vagy feketék?
-  ... olyasmit kántálnak minden kis 

csehóban, hogy kinézted magadnak 
Nyárádi Krisztinát!

-  Ha a prófétát hallanám... -  nyomok 
el egy sóhajt.

-  Mi a hézag, Ödi?
-  Talán Lantos Gyula.
-  Az a gimis haver, az éneklő pacsir

ta?
-  Te még elékszel rá?
-  Azt hiszem, arra  is, hogy volt egy 

csinos neje.
-  Nem egy volt, fater, legalább kettő.
-  Mi történt, meghaltak?
-  Úgy tudom, elváltak.
-  A fene a jó dolgát, még mindig ügy

védbojtár?
-  Nem hinném, fater, úgy mondják, 

struktúrát váltott.
-  Kutyasétáltató?
-  Valami menedzser egy óriási cég

nél. Huszonnégy órából, mint egy gya
logkakukk, harm incat úton van.

Harsányakat vakkant, miközben 
dörgöli az állát. -  Neked, drága fiam, 
nincs kedved utazni?

-  Miért cseszeget, fater? Adjak egy 
kis dohányt, akar még piálni?

Pelkapja a vizet. Dühöng. Az egyik 
lapátba rúg. -  Nem veszel komolyan?

Kiveszi tárcáját, s mint holdkóros a 
tetőn, kotorászik benne. Mikor megta
lálja iratai között, boldogan emeli, lo
bogtatja felém: beutaló, fiam, a horvát 
tengerpartra!

Úgy teszek, hogy hideg, nem rezdül 
az öröm vértelen arcomon.

-  Nem tetszik, Ödikém? Mi ez a her- 
vadás? Miért húzgálod a szádat, mint 
egy infarktusos némber?

-  Mondj egy bálnás viccet, biztos lu
bickolok.

-  Láttad már a tengert?
-  Kettőből találhatsz!
-  Hány éves is voltál, amikor hár

masban M amaiára mentünk?
-  Anyám szülés közben meghalt.
-  Pedig akárhányszor mentem, őt 

akartam  vinni.
-  Nagyon kérem, fater, az emlékét ne 

bántsa!
-  Akkor mi a szar lesz, nem kell ez 

az izé?
-  Kit nyúzott meg érte?
-  Nyertem.
-  Kártyán vagy lottón?
-  Egy hülye pályázaton.
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Nem faggatom tovább, hagyok némi 
esélyt, ha neki kedvére van, üsse a vas 
végét! — Miért kell hezitálnod? Miért 
nem lazítsz pindurit? Ne félj, amíg oda
leszel, vigyázok a házra. Mire vissza
jössz, ígérem, vizet is találsz majd a ki
csi medencében!

Úgy tettem, hogy langyos, pedig már 
szikráztam. Legalább annyira, mint 
akit 220-ba dugnak. Alvajáró vérem in
jekciót kapott. Mint a kövek között bo
torkáló patak, csörgedezni kezdtem. 
Nem tudtam, hol vagyok, mi játszódik 
bennem. Egyszer lángra gyúltam, az
tán  citeráztam. Azt hiszem -  jóllehet 
először - , mindkét pólus tetszett. Úgy 
éreztem magam, mint a hervadt pi
pacs, ha harmatcsepp puszilja. Csupán 
azt nem tudtam, hogy fogok festeni 
pipaszár virgáccsal, fekete boxerben? 
Hiába restellem, nem volt dolgos szer
kóm, olyat sose kaptam. Vajon úgy lesz 
ott is, ahogy a filmekben, mindenki pu
céron „kínálgatja” magát? Vigyek szem
ellenzőt, bújjak a homokba, ba mezte
len némberek mutogatnak felém? Míg 
Mamóka pátyolt, szentek között éltem. 
Annyi volt belőlük aprócska szobájá
ban, mint a Szent Lászlóban. Bár szug- 
geráltam őket, sohase vetkőztek. Szent 
Margit például, IV. Béla lánya, ruhá
ban cidrizett, ha egy hordó vízbe nyom
ták...

Ahogy elment apám, kicsit felenged
tem. Mint a dilkós srácok, ha jó feneket 
látnak, örömtáncot jártam . Előbb Jézus 
körül, aztán a kertben. Lássa, aki fi
gyel, változik a gyerek! Figyelnél rám, 
világ, kérdezte a szemem, nyaralni me
gyek, méghozzá egyedül, a horvát ten
gerpartra!

Pedig repülővel mentünk, onnan a 
Volánnal. Ahogy közeledtünk, citerázni 
kezdtem: mi lesz, ha... Nem volt semmi 
kamu, hála az öregnek! Sőt, a félpanzi
ós helyett négycsillagost kaptam! Picsi, 
pácsi, mohácsi! Akár egy süldő srác, a 
fellegekben jártam . A széles erkélyem
ről az Adria csábított hullámzó vizé
vel, miközben valaki átszólt a szomszé
dos erkélyről: figyu, ifjú titán, beszélsz 
a nyelvünkön? Mivel magyarul kér
dezett, buzgón integettem. Örömmel 
nyugtáztam, hogy egy kigyúrt srác és 
egy jó alakú nőci ölelgeti egymást. -  Én 
is magyar lennék -  próbáltam villogni 
- ,  nagyváradi vgyok!

-  Akkor, ha kedved van, lépjél át hoz
zánk!

-  De ne egyedül, öreg -  mosolygott a 
kislány - , hozzad a párod is!

-  És ha magam jöttem?
-  Nagy baj akkor sincsen. Ha kinyi

tod a szemed, minden ujjacskádra csa
varhatsz néhányat!

Annyit még megtudtam róluk, hogy 
szinte a Balaton mellől, Makóról jöttek. 
Valami marketben dolgoznak. A lány 
két évvel idősebb -  én fordítva láttam  
- , az üzletlánc főnöke. Hogy ne értse
nek félre, beteges fickónak, ledobtam a 
pólóm, hogy akár csak ők, félmeztelen 
legyek. Úgy látszik, gondoltam, ezeket

nemcsak a meztelen napozók közt, a 
szobában is az éden szellői nyaldossák.

Mikor úgy éreztem, kezdetnek ez 
elég, hellóztam feléjük, s eltűntem a 
szobám hűvösében. Ók még, hogy en
gem bosszantsanak, továbbra is a „ki
rakatban”, a balkon legközepén nyal- 
ták-falták egymást egy-egy bikiniben. 
Mint egy kiszúrt tömlő, akkorát szusz- 
szantam: ha itt lehetne Kriszti... Csak 
képzeletben ölelt, míg ők a valóság te 
nyerén villogtak. Mivel vékony volt 
a panel, akár a szabad szél, sötéte
dés u tán  is ingázott a hangjuk. „Kié 
a Jancsika, kérdezte a kislány nagyon 
édes hangon. Hé, m ár megint szu- 
nyálsz, elég voltam egyszer? Ha stag
nál az állásod, hogyan játsszam  ve-

Löwith Egon szobra

led?” Azt hiszem, nem stagnált, mert a 
következő percben csókváltást hallot
tam. Nem is egyet, százat. Megyünk 
a perzsára, kérdezte a kislány, vagy 
pottyanni szeretnél, m int a tegnap es
te?

Remegve feküdtem. Ha mégis elalud
tam, a jó testű lány mellett találtam  
magamat. Miért nyúlkálsz oda, kérdez
tem zavartan, nem félsz, hogy megéb
red, hogy szétveri a képünk? Próbálj 
megnyugodni, puszilta a mellem, há
rom repeta volt, engedd el magad!

Mikor a kielégülés érzése kezdett 
h in táztatn i, megjelent Mamóka sötét 
ruhájában. Gyere, Ödikém! Míg leér

tünk  a partra , fogta a kezemet, majd 
szigorúan mondta: ha nem akarsz 
megsülni, bérelj egy napernyőt! Mire 
visszaértem, azt hiszem, Mamókám 
a zimankóra gondolt, m ert a fullasztó 
hőségben sárga garbót horgolt. M iért 
nem tapsikolsz, nem tetszik a színe, 
fessem sötétebbre? Nagyon jó, isteni, 
emeltem a kezem a mennyek orszá
gába, azért sötétsárga, hogy ta r ts a  
a meleget? Szemlesütve ültem, m ert 
akár egy börtönőr, ötszáz szemmel fi
gyelt. Merre nézel megint, nem sért a 
pucérság? Ha a homokban túrkáltam , 
bújtattam  a lábom, akkor is süvített: 
a füleden ülsz, Ödi, nem hallod, li
hegnek! Csak az úthenger volt... Itt, a 
tengerparton? Igazad van, Mamó, de 
ha se fel, se le, se jobbra, se balra, ak
kor merre nézzek? Keress gyerekeket, 
egy szép kis homokozót! Keresnék, 
Mamóka, te Iától ilyeneket? Csend, 
legalább másfél másodpercig. Azok 
meg kicsodák, akik kergetőznek? A 
kedves szomszédaink, Mitolka és Lali, 
Makóról érkeztek. Akkor tudod mit, 
kisfiam, csinálj hátraarcot, hátha ész- 
revesznek, értenek belőle! Próbáltam  
már, Mamó, de bárm erre fordulok, 
mindig őket látom. Pszt! Mi történt, 
Mamóka? Csend lett körülöttük, lá
tod, mit csinálnak? Bújocskáznak egy 
sziklánál. És? emeli a hangját. Azt h i
szem, Mamóka, a koitálás gyönyörét 
próbálják. Jól látod, Ödikém, pattan  
fel a plédről, hol a szemüvegem? Hová 
dugtad, csibész?...

Épp a legjobb résznél pa ttan t ki a 
szemem. Mikor leszálltam az ágyról, 
rögtön észrevettem, hogy meztelen 
vagyok. Ha ezt az én Mamókám lá t
ná... Egyedül voltam. Ahogy felkap
tam  a boxert, rögtön megnyugodtam. 
Odaát kacagtak, Mitol volt élénkebb 
az éjszakai szeretkezés után, úgy lá t
tam , kávéznak a szokott „szerelem
ben”. -  Nem innál egy kortyot? -  ha
jolt át Mitolka.

-  Kösz, még ég a szemem.
-  Az alvilágban jártál?
-  K irúgtunk a hámból -  mondta a 

plafonnak, hogy ne lássák a szemem. 
-  Az új csajom elcsalt. Azt kívánta tő
lem...

-  Ne áruld be, Ödi, tudjuk, mit kí
vánnak!

Mikor kapkodták a dresszük, kicsit 
felengedtem. -  Foglaljunk helyet a két- 
púpú sziklánál?

-  Köszönöm, Mitolka, ma vitorlázni 
megyünk...

Nem sokkal utánuk magamra kaptam 
egy Pamelás pólót, s lobogni kezdtem, 
mint egy nőimádó. Mikor úgy éreztem, 
észrevett a világ, behúztam a nyakam, 
s akár egy tolvaj, macskatalpon mentem 
a homokozó felé. A kis gyerkőcök között 
nem muszáj vetkőzni. Sőt, „potyázni” is 
lehet, ha olykor oda robog egy-egy bébi- 
szitter vagy aggódó anyuka. Ezek az ap
ró, süldő gyereklányok még nem arra 
használják a gömbölyödő popsit, amer-
» » >  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
re Gyula barátom vágyai lobognak. Ha 
itt lenne mellettem, biztos okoskodna: 
a szexes játékokat korán kell kezdeni, 
mert sose lehet tudni, mit hoz a holnap, 
könnyelműség lenne úgy távozni az élők 
sorából, hogy szegényebbek legyünk egy 
izgató érzéssel...

Nem sokáig nézem a süldő szépsége
ket. Melegszik az idő, a szívem táján én
is. Forró lett a homok és Gyula üzene
te. Még lenne néhány napom, de valami 
azt súgja, iparkodjál haza! Ha nem lesz 
otthon a szívtipró, ráhajtok Krisztire! 
Huszonkilenc múltam, Gyula csak 28, 
és m ár kétszer is vált, én pedig... ki 
merjem mondani? Szóval... nem voltam 
úgy... se Krisztivel, se más gyöngyvi
rággal. Miért, kis bratyókám, hallom 
Gyula hangját, mert Mamóka nevelt, 
Szűz Mária lánya...

Mikor hazaértem, az öregem várt, 
bénán. Pontosabban nem várt, gyar
ló másnaposságát próbálta levetni. Azt 
hiszem, rókázott is kettőt. Mikor elej
tette a sunyi jószágokat, fingott rájuk 
párat, u tána böfögött, majd nem sokkal 
azután, akár egy viaszarc, simulni kez
dett. -  Ne törődj most velem -  legyin
te tt hanyagul - , ahogy helyrejövök, le- 
lécelek innen.

Tudomásul vettem, le akartam  lépni. 
Azt mondta, maradjak. Ha nagyon mele
gem van, a kert vége segíthet, kész van a 
dzsakuzi. Kösz, hogy megcsináltad, kap
tam  fel a szemem, mire az öreg srác ki
húzta magát. -  Gyulával beszéltél?

-  Kellett volna, apám?
-  Ide figyelj, Ödi, olyasmit gügyögött 

a ravasz Casanovád, hogy ha te is úgy 
akarod, megkegyelmez neked, lemond 
Krisztináról, átengedi neked...

Akár Csernobilban, robbant bennem 
minden. Szerettem volna a nyakam
ba emelni a glóriás világot! Hogy lás
sa az örömöm, szaltóztam egy nagyot. 
Nagyon kicsi híján a körcsillárom bán
ta. De ki a frászt érdekli, ha a szerelem 
bimbói rúgkapálnak bennem!

Ledobtam a pólóm, mentem a csap 
alá, nem nagyon érdekelt, hogy az öreg 
szeszkó kacarászott rajtam. Ahogy 
megmosdottam, besprayeltem magam, 
nyakkendőt kerestem, melyet nagy
anyámtól, az idős Mamókától kaptam, 
az egyik évzáróra, m utassak valahogy 
a sötétkék öltönyben!

-  Elment minden séród? -  pillogott az 
öreg karikás szemével. — Tudod, hány 
fok van kint?

Tudtam, de aminek érdemes, adjuk 
meg a módját! Megvonta a vállát, mire 
én felkaptam. S mintha keringőznénk, 
perdültem néhányat.

-  Viszed oltár elé?
-  Ha sercegtetel kicsit, dobod a bo

rostád, meghívlak téged is!
-  Macskanyelv (így hívott, ha jókedű- 

nek látott), tudod, én mikor álltam Szűz 
Mária elé?

-  Mikor „legyártottál?”
-  A kár egy cunami vagy ázsiai szél

vész, rohantam  Krisztiért. Nem sok 
szerencsével. Csak a kis kutyája ha
salt a tornácon. Amikor észrevett, fel
ugrott egy percre, csóválta a farkát. 
Nem muszáj kopognod, üzente sze
me, K riszti nincsen itthon. Melózik 
megint, kérdezem az uszkárt, délutá
ni váltás?

Ez nyilván azt jelenti, meghúzták a 
vizsgán, visszament a gyárba. Mi a ló
izéért ragaszkodik akkor a rohadt var
rodához? Mit ígért a tulaj, az a kopasz 
fickó? Ha jól fognak tekerni, fizet tú l
órát is?

Ahogy mentem a gyár felé, egy nagy 
flaszterbe rúgtam. Az önsanyargatás
nak lelkes híve voltam. Ha nem tudok 
rohanni, csak vonszolom a léptem, job
ban megy az idő, nem kell ott topog
nom, zabálni a körmöm.

Néztem az órámat, kölyök volt az 
idő. Mikor fog sikítani a műszakzá
ró csengő? Miért nem hülyül itt sen
ki, hogy múlassa az időt? Öreg nyanyó, 
hol vagy? Te, amikor nem kellett, min
dig itt koslattál a hófehér botoddal: á t
visztek, emberek, arra  az oldalra, me
lyen látni lehet? Sápítozzak én is, mint 
az idióták, ha kényszerszerkót kapnak? 
Ha érezlek, Krisztikém, te miért nem 
lépel, miért nem próbálsz megmaradni 
bennem?

Ahogy megérkezem, a gyárkaputól 
jobbra egy gesztenyéhez állok. Jobb, 
ha nem lát rögtön, legyek meglepe
tés. Odébb kuka ásít, nem veszem ész
re. Pedig, lazább perceimben, eldobált 
flakonnal, sörösdobozokkal kezdtem 
el dekázni, m úlattam az időt. Most az 
órát nézem, nem akar mozdulni. Mikor 
Krisztit várom, megáll az idő, szenve
déssel büntet. Szent László tornyán is 
annyi, amennyi nálam. Találj ki vala
mit, üzeni a szeme, vagy úgy gondolod, 
fiam, lépek én helyetted?

Intek a királynak, bocsánatot ké
rek. Ha nálad a tett döntött, itt mi len
ne a nyerő? Láttad már, drágám? Itt já r 
el előtted. Mikor jó napja van, imát is 
mond érted. Egyszer én is bementem 
vele lelki templomomba. ígértem neki, 
ha egyszer összeállunk, várakat épí
tek Mamóka kertjében, azok lesznek az 
öröm bungalói...

Végre! Úgy hallom, van isten, visong 
az a csengő, mely a műszak végét jelzi. 
A szemközti parkból lopok egy szál ró
zsát. Ha Mamóka látná, letörné a ke
zem: nem félsz, drága Ödim, hogy lá t
nak odafentről?

Tattara-tam! Harsonát kérek! Most 
lép ki Krisztina az olasz gyár kapuján! 
És ami igen fontos nekem, nem a ko
pasz tulaj gethes inasával, akitől ola
szul tanul. Köldökblúzt visel, s azt a 
farm ert hordja, amit tőlem kapott ny
áron a születésnapjára. Ami mégse 
tetszik, hogy egy kövér bébit cipel a

jobbján. Tizenkilenc éves, de ahogy el
nézem, a duplájának látszik. Minek ne
ki mankó, ha így is brillírozik? Nem 
bízik magában? Kevésnek érezné per
zselő varázsát? Úgy érzed, Krisztikém, 
ha melletted a dagi, sokkal jobbnak lá t
szol?

-  Helló, Krémer Ödi! -  integet két 
kézzel. -  Eszedbe jutottam?

Eszembe? Nem éreznéd, kicsim, hogy 
folyvást bennem égsz? Vajon miért in
te tt heves mozdulattal? A nyakába in
vitál? Próbáljak röppenni, ahogy Petőfi 
tette, mikor közeledett alföldi házuk
hoz?

Próbáltam a szárnyam, hiába, nem 
akart röppenni. Pedig Kriszti szeme 
próbált segíteni.

-  Szia, drágaságom! -  turbózom ma
gamat, mire úgy veszem észre, szürkül 
a mosolya, fékezi a turbót: ketten va
gyunk, Ödi, nem vetted észre?

Sajnos észrevettem, nyugtázom ma
gamban. Ha nem restellném tőlük, a r
con vágnám magam. Miért nem bírok 
egy percre olyan lenni, mint Gyula, 
a nyeszlett gimis haver? Miért megy 
a magzatvizem, ha késik a szülés? 
Kezdjük el elölről? Lehet ugyanoda má
sodszor is lépni, ahol előbb se sikerült? 
-  Helló, Katin, helló Kriszti!

-  Ez a beszéd, Ödi! Gyere, kapsz egy 
puszkót! Jól mondom, Katinka, te is így 
gondolod? -  Miután megesik az „aktus”, 
odébb lépnek tőlem. -  Remélem, Ödi, is
meritek egymást?

Mondjam azt, hogy sajnos? Zavarban 
vagyok, nyújtanám a rózsát, csak egy 
szálat loptam, akkor még nem tudtam, 
hogy Katinka is itt lesz. A kényszerű 
dilemmán egy zöld Audi segít, fél centi
re fékez csinos orrom előtt. -  Helló, Ödi, 
helló, lányok!

Derült égből villámcsapás, a gimis 
haver, Gyula! Ahogy közelebb lép, szé
lesen vigyorog, mint egy fogpaszta-rek
lám. A lányokkal puszit vált, velem csak 
pacsizik, ahogy a csövesek szoktak, mi
kor füves cigit szívnak. Bókol a csajok
nak. Nem viszi túlzásba. Énhozzám 
úgy beszél, hogy fáradt szemgolyóit 
Krisztin pihenteti.

A dilemmának vége, eldobom a ró
zsát. Pedig ha jól láttam, Katin moz
dult érte.

-  Értem jöttél, Gyuszkó? -  mozdul fe
lé Kriszti.

-  Tudod, hány órát vezettem? 
Elvárnád tőlem, hogy veled kocsikáz- 
zam?

-  Ha nem vagy nagyon fáradt...
-  Azzal ne foglalkozz -  hárítja el 

Gyula.
-  Akkor?
-  A barátaidat itt hagynád? -  teszi 

ránk a szemét.
-  Miért sajnálod őket? Nem vet

ted még észre, hogy m ár tűkön ülnek? 
Fognák egymás kezét, és... Jól beszélek,
Ödi?...
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%0‘D‘L X -
1937 tavaszán érett meg az a gondolat, melynek csírája 

1935 őszén megfogalmazódott -  a romániai magyar fiata
lok cselekvő összefogásának szükségessége. A Felvidékről 
Erdélybe települt Balogh Edgár az Ady Társaság nevé
ben körlevelet intézett az erdélyi magyar ifjúság külön
böző csoportjaihoz egy ifjúsági tanácskozás megrendezése 
érdekében, melynek fő célja a fiatal nemzedék egységének 
megteremtése lett volna.

1936 tavaszán Tamási Áron a Brassói Lapokban 
Cselekvő erdélyi ifjúság címen cikksorozatot közölt, amely
ben különböző ifjúsági csoportok működését ismertette, 
felszólítva őket az összefogásra, együttműködésre.

A találkozó harmadik, utolsó napján gazdasági kérdé
sekről tárgyaltak. Vita Sándor a gazdaságpolitikáról, 
Teleki Ádám a mezőgazdaság-politikáról értekezett. Ezek 
a kérdések is élénk vitát váltottak ki. Felszólaltak egyszerű 
földművesek is, akiknek szavaiból az csendült ki, hogy te
vékenyebben akarnak részt venni a munkában, tanulni, 
küzdeni, hogy gyermekeik jövőjét biztosítsák.

A Vásárhelyi Találkozón az erdélyi magyarság minden 
rétege képviseltette magát, nem kizárólag értelmiségi ta
nácskozás volt. Az írók, költők, újságírók, jogászok, mérnö
kök, orvosok, papok, tanárok, tanítók mellett ott voltak a 
tisztviselők, kereskedők, kisiparosok, földművesek, mun
kások is. Az arisztokráciát báró Aczél Endre, báró Kemény 
János, gróf Teleki Ádám és gróf Wass Albert képviselte. Ez 
is azt igazolja, hogy a legteljesebb demokrácia és a sokak 
által áhított egység megvalósult itt, s ha csupán rövid időre 
is, de sikerült kizárni a pártpolitikát. Erre az utóbbi meg
állapításra egyébként a találkozó egyik szónoka, Albrecht 
Dezső is kitért, amikor egy olyan szerv felállítását sürget
te, amely az egész magyarság szellemi, gazdasági és erköl
csi életét irányítaná. Hangsúlyozta, hogy ez nem táma
dás vagy a már meglévő Magyar Párt kritikája, hanem 
az egész magyarság egybefogására irányul.

A Vásárhelyi Találkozónak nem volt célja pártszervez
kedési vagy bármilyen általános jellegű szervezkedést ke
resztülvinni; mozgalmat, kisebbségi összefogást, kisebb
ségi arcvonal kialakítását akarták.

A találkozó ünnepi hangulatban zajlott, a jobb- és bal
oldal egyetlen magyar népi egységbe forrott össze. Az új 
nemzedék itt lépett fel először mint önálló politikai ténye
ző az erdélyi magyar közéletben. A legfelemelőbb mozza
nata az összejövetelnek a záróhatározat meghallgatása és 
elfogadása volt. Tamási Áron olvasta fel az imaszerűen el
hangzó Hitvallást, melyet a résztvevők mindvégig felállva, 
ünnepélyes csendben hallgattak végig.

A Hitvallás alapelvként szögezte le a keresztény erköl
csöt és a nemzeti demokráciát, amelynek jegyében az erdé
lyi magyarság minden intézményét az egység gondolatának 
kell áthatnia, és ezek felett épülne fel népszervezeti esz
ményként az új „Magyar Szövetség”. A nemzetépítő munká
ból mindenkire feladatok hárulnak, amit a nemzet minden 
tagjának anyagi és szellemi tehetségéhez mérten teljesíte
nie kell. Az államhatalomtól a romániai magyarság önkor
mányzatát igényelte Gyulafehérvár szellemében, mert csak 
ezen az úton jöhet létre a lelki béke a két nép között, s csak 
így tölthetik be Duna-medencei hivatásukat.

A Vásárhelyi Találkozó kiemelkedő jelentőségű esemé
nye volt a két világháború közötti magyar kisebbségi küz
delmeknek. A viták alapján fontos határozatok születtek, 
de az adott történelmi-politikai helyzetben nem válhattak 
valóra, sőt a megszületett egység sem bizonyult tartósnak. 
Ennek ellenére fontos ismerni ezt a mozgalmat, mert szá
mos olyan tanulság vonható le belőle, amely ma is eligazí
tásul szolgálhat az aktuális problémák megoldásához.

KUPÁN ÁRPÁD: Egy sikeres, de  rö v id  é le tű  össze
fogás története . -  Irodalom Művészet Társadalom 
Tudomány. 2007/11-12.

-  M[(D‘EX

ZEN E -  A  C S E N D E N  TÚ L
Betör a könnyű komponálás
Kávét iszom, szól a könnyű
zene. Nem durvul a hangszó
ró, nem erőszakoskodik a zene. 
Megszoktam, hogy mindenün
nen belém (belénk) zenélnek -  
ha kell, ha nem. A kávé mellé 
zenét is kötelező fogyasztani. 
Már ez a kötelező kényszer sem 
zavar: szólhat, ami csak szól kö
rülöttem, nem figyelek rá, mint 
ahogy sok más járulékos dologra 
sem figyelek. Úgy veszem észre, 
mások is ezt teszik, nem vagyok 
kivétel. Egy napon azért még
iscsak felfigyeltem egy hosz- 
szasan szóló, afféle slágerzené
re. Kezdett érdekelni, sőt, egy 
idő után határozottan tetszett 
is. Megjegyeztem magamnak. 
A konklúzióm az volt, hogy job
ban oda kellene figyelnem ezek
re a „KÖNNYŰ” hatásokra is, 
mert úgy látszik, e zene alko
tói is néha kapnak egy kis ener
giát a felső Valóságból, az ős
képek zenei dimenziójából. De 
csak nagy ritkán esik meg ilyen 
csoda. Inkább az ellenkezője ér
vényes: ezek a könnyű darabok 
jobbára egymástól „ihletődnek”, 
eszük ágában sincs kilépni az 
őket körülvevő vízszintes való
ságból, és felnézni az Égre. Ez a 
mindennaposság sekélyesíti el a 
könnyű műfajt és emeli magas
ba a ritka kivételeket, hiszen 
azok annyira különböznek az 
átlagtól, hogy azonnal szembe- 
fülbe szöknek. Éppen kivételes
ségük nyűgözi le a zenére odafi
gyelő hallgatót. Jó, hogy ilyen is 
van — könyveltem el magamban 
a jelenséget. Úgy látszik, az én 
életembe is betör a könnyűzene 
egy-két darabja.
A technikai eszközök fejlődése 
révén manapság sokkal köny- 
nyebb komponálni, mint volt 
valaha is a zene történetében. 
A mai fiatalok már nemegy
szer egyenesen számítógépbe 
írják kompozícióikat, azokat a 
tanulmánydarabokat is, ame
lyeket például zeneszerzés órá
ra hoznak, sőt újabban már az 
összhangzattan példákat is 
nyugodtan kérhetem kompute- 
rizált változatban, mert ügye
sen és készségesen helyettesí
tik -  az amúgy kellemetlen és 
csúnya -  kézírásukat a kompu
terforma nyomtatott kottaképé
vel. És van még egy óriási előny: 
a gép meg is szólaltja a hango
kat, így azonnal ellenőrizhető, 
hogy mi szól jól, mi rosszul. A 
technikai tudást is helyettesít
heti az azonnali hangzásellen
őrzés és az ennek alapján ösz
tönösen talált helyesebb, szebb 
hangzások kiválasztása. A 20.

század elején felfedezett dode- 
kafónia módszertana, techni
kája egycsapásra olyan eszközt 
kínált a zeneszerzőknek, amely 
nem tette elengedhetetlenné az 
ihletet, vagyis a zenei ősképek 
felé való transzcendens kitárul
kozást. Módszerré lett az ihlet. 
Azaz: minél ügyesebb ötleteket 
talált ki valaki, minél jobban 
szerkesztett zenét, minél speku- 
lánsabb lett az egész komponá- 
lási folyamat, annál értékesebb 
lett a végeredmény. Akkor éltük 
az ÉRDEKES ZENÉK KORÁT. 
Ma is kísért ez a világ. A szá
mítógép határtalan lehetőséget 
nyitott mindenfajta kombiná
ció számára. A zenei kombiná
ciók idejét éljük. Elméletileg, sőt 
-  nyugodtan állíthatjuk -  gya
korlatilag mindenki komponál
hat zenét. Komponál is. Éű, fa, 
virág zenét ír. Kezdetben sze
rényen megelégedtek — a köny- 
nyűzene művelői -  a kis költők 
műveivel, később többre vágy
tak és egymás után fedezték fel 
kis melódiák számára nagy köl
tők remekműveit. S már jött is 
a dicséret: íme, a könnyűműfaj 
is igényesebb lett. A nagy költe
mény egy rendkívül erős ősmag
ból születik meg, a hozzá ragasz
tott kis zene pedig afféle könnyű 
komponálásból. Furcsa egyveleg 
keletkezik, de ez aligha zavarja 
hallgatóit. Ellenkezőleg, mintá
ul mutatják fel -  amúgy hallga
tólagosan! -  a zene régebbi vagy 
mai remekműveivel összevet
ve, és a mérleg serpenyője ter
mészetesen a minta felé süllyed 
le. Az ilyen és hasonló MINTÁK 
környezetében egy valódi re
mekmű kirívóan kellemetlenül 
hathat. Az igénytelenség tenger
ében az igényesség szigete affé
le senki-földje. A legrosszabb az 
egészben, hogy a könnyű kompo
nálás megmámorosodott alkotói 
úgy hiszik, hogy megtalálták 
az igazi művészetet; a minden 
baj orvoslását. A kommunikáci
ós eszközök sokasága segíti őket 
ebbeli hiedelmükben. A sokszor 
egy-két óra alatt összemontált 
kicsi zenét „viszi” a nagy költe
mény, az azonnal kinyomtatott 
kotta és a CD lemezre felvett 
hangzó változat, amit akár rög
tön tovább lehet juttatni a hall
gatókhoz. Az egész egy délután 
alatt is kivitelezhető lehetne, 
talán már meg is született egy 
ilyen rekord. Valaki azzal di
csekedett, hogy egy nap alatt 
megír egy filmzenét. KÖNNYŰ 
KOMPONÁLNI!

TERÉNYI EDE
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Áprilisi évfordulók
1 -  120 éve született Mircea Florian román filozófus

140 éve született Edmond Rostand francia drámaíró
2 — 85 éve született Lucian Dumitrescu román költő'
3 -  210 éve született John Banim ír író

160 éve született Georges Ohnet francia író
4 -  1040 éve halt meg Abú Friász al-Hamádi arab költő'

80 éve született Balázs Sándor romániai magyar filozófus 
585 éve halt meg Hugo von Montfort német költő 
190 éve született Thomas Mayer Reid angol író 
150 éve született Albert Samain francia költő'

5 -  80 éve született Demény Ottó költő'
420 éve született Thomas Hobbes angol filozófus

6 -  50 éve halt meg Vitezslav Nezval cseh költő
7 — 290 éve született Józef Minasowicz lengyel író
8 — 210 éve született Dionisziosz Szolomosz görög költő 
9 - 9 0  éve született Abádi Ervin izraeli magyar író

120 éve született A. K. Vinogradov orosz író
10 -  230 éve született William Hazlitt angol író
11 -  150 éve született Barbu §tefánescu Delavrancea román író
12 — 100 éve született Flórián Tibor amerikai magyar költő

185 éve született A. Ny. Osztrovszkij orosz író
13 -  140 éve született Gábor Ignác irodalomtörténész
14 -  240 éve halt meg Sarah Fielding angol írónő

35 éve halt meg Kerényi Károly svájci magyar filológus 
15—120 éve halt meg Matthew Arnold angol költő

120 éve halt meg Joseph Dietzgen német filozófus
16 -  40 éve halt meg Edna Ferber amerikai írónő
17 -  170 éve született Hémcsandra Bandjópádhjája indiai költő
19 -  250 éve halt meg Louis de Boissy francia író

160 éve született Calistrat Hoga§ román író 
400 éve halt meg Thomas Sackwille angol költő

20 -  30 éve halt meg Botond István ausztráliai magyar költő
130 éve született Paul Hazard francia irodalomtörténész 
140 éve született Charles Maurras francia író 

21- 70 éve született Csire Gabriella romániai magyar írónő 
520 éve született Ulrich von Hutten német humanista 
180 éve született Hippolyte Taine francia irodalomtörténész

22 -  110 éve született Fodor József költő
20 éve halt meg Galsai Pongrác író

23 — 300 éve született Friedrich von Hagedorn német költő
135 éve halt meg Wolfgang Menzel német író 
440 éve halt meg Bernardo Segni olasz humanista

24 -  130 éve halt meg Dimitrie Petrino román költő
25 -  380 éve született William Temple angol író
26 -  30 éve halt meg Debreczeni József jugoszláviai magyar költő

140 éve született Robert Herrick amerikai író
27 — 70 éve halt meg Edmund Husserl német filozófus
28 -  110 éve halt meg Abonyi Lajos író
29 -  350 éve halt meg John Cleveland angol költő

35 éve halt meg Jacques Maritain francia filozófus 
30-1035 éve halt meg Ibn Háni al-Andalíszi arab költő 

580 éve halt meg Dirc van der Loo Potter holland költő

Oda
„Nyelv, sugárzó anyanyelvem, /sza

vak mélyén csendülő hangversenye. /te 
húsosán gömbölyű, már-már tapint
ható anyag:/olyan vagy, mint a zsír
ral és fűszerrel teli étel, mint a leg
nemesebb Utal, -  Berda József
(1902-1966) fenti versének kiponto
zott részét rejtik a fősorok.

VÍZSZINTES
1. Az idézet első része. 13. Felnagyít.

14. Az ENSZ munkaügyi szerve.
15. Három rózsarügy! 16. Kétell! 17. 
Római istennő. 19. Orosz biokémikus 
(Az élet eredete). 22. Makacs, akara
tos. 24. Nálunk lentebbi helyre. 25. 
Kövérkés. 28. Szereplő A Pál utcai fi
úkban. 29. A másikat. 30. Román, ré
gies szóval. 32. Halotti lakoma. 33. 
Apró, csekély. 35. Lopva szerez. 37. 
Szovjet vezető volt. 39. Arrafelé! 40. 
A ... herceg (Exupéry). 41. Régies nyo- 
matékosító szó. 43. ízléses húsú tenge
ri hal. 44. Közteher. 45. Vállalati for
ma (rövidítés). 46. Hibát elismer. 48. 
Másra nem tartozó. 50. Szótoldalék. 
51. Richárd beceneve. 53. Csinos, ta
karos. 54. —..., -ben- 55. ... -alko
hol: metanol. 57. Jugoszláv elnök volt 
(Joszip Broz). 59. Találka. 61. Nagy 
szemekkel rábámul. 63. Alapjaiban

megmozgató. 65. Zsoké. 67. Kínai 
hosszmérték. 68. Bent pattog! 69. 
Egykori űrmérték. 71. Erkölcsileg 
jobbá tesz.

FÜGGŐLEGES
1. Egy karéj kenyér. 2. Szül az állat. 3. 

Lenkút határai! 4. Fenyőfajta. 5. Bene
dek ..., meseíró. 6. Elégedetlenkedik a 
kutya. 7. Továbbított hír. 8. A szabad
ba. 9. Electric Light Orchestra, rövi
den. 10. Ügyetlen, gyámoltalan ember.
11. Mágia. 12. Kezével illet. 18. Listáról 
olvas. 20. ... Delon, francia filmszí
nész. 21. Szakmát titokban kitanul.
23. Magához hívat. 26. Hajnalkő. 27. 
Fal és pont jelzője is lehet. 31. Dadog. 
33. A malária ellenszere. 34. Vaj jelző
je lehet. 35. Nyersselyem. 36. Talál. 38. 
Angol tagadás. 39. Előre ismert. 42. 
Női lakosztály a mohamedánoknál. 
44. Tevékeny. 46. Rockegyüttes. 47. 
Délvidéki város. 49. Vietnami holdújév. 
50. Nívós, magas szintű. 52. Nagy dér- 
rel-dúrral távozik. 54. Afrikai törzs. 
56. Kedvetlenné tesz. 58. Tanító, neve
lő -  tréfás szóval. 59. Az idézet máso
dik, befejező része. 60. Szomjas állato
kat ellát. 62. Notre ..., párizsi dóm. 64. 
Rendben, pajtás! 66. A szelén és a hid
rogén vegyjele. 67. Idegen női név. 70. 
Pajta. 72. Téli sport.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 5. szá
mában közölt Weber 
című rejtvény meg
fejtése: A bűvös va
dász; Euryanthe; Abu 
Hasszán.
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