
#  „E ladtatok  erd őt, a sszo n y t, g y e re k e t.”

HELIKON
ÍR Ó D A T  MT FŐT YYVtR AT MEGJELENrK k étszer  egy hónaidban Kolozsváron  
IK U JJA L íM l r U L iX U ii t A l  x íx  évfolyam  §oo& 12. am.) szám  -  jú n iu s  25. ára 2 lej

Valovits László grafikája

• Vasy Géza: Megerősödve megmaradni -  a Magyar 
írószövetség elnökével beszélget Papp Attila Zsolt

• Tar Károly versei
• Pomogáts Béla: Bartalis János (1893-1976)
• Ungvári László Zsolt versei
• A NAGY KILOMETRIK

LÁSZLÓFFY ALADÁR

Bizalmassági
indítvány
Mielőtt újra benyújtják mindazok, ak ik  foly

ton fenyegetőznek vele, én is előhozakodom a 
m agam  ellenkező előjelű indítványával. Nem 
hiszem, persze, hogy elejét vehetem bárm inek, 
amiben polgárm esterek m esterkednek, nehogy 
egy p illanatra  is csökkenjen a feszültség az or
szágot lakó, magától értetődóén másképp gon
dolkodó, más-más anyanyelven beszélő, m ás
más érdekeket követő emberek között. Nem, 
jönni fog, am inek jönnie kell, nem mi állunk 
legrosszabbul az egy főre eső uszítás, hörgés, 
hazugság tekintetében; és az egy főre eső érve
lés tekintetében sem. Ahhoz, hogy bízhassunk 
egym ásban s aztán  a jövőben, közben netalán  
a kormányzatokban és önkormányzatokban is, 
el kell gondolkozni egy sereg dolgon. I tt van 
m indjárt ez a prim itív primadonna: az érzel
mi érdek, ami úgy elveszi az ember eszét, m int 
Carmen szegény Don Jósénak, s m ire felébre
dünk a varázslatból, m ár ki tudja, milyen visz- 
szavonhatatlan bonyodalmakba keveredünk 
hipnotikus ha tása  alatt. Az érzelmi érdek m in
denkit a m aga háza tájához, nyelvéhez, család
jához s hagyományrendszeréhez kapcsol; eddig 
term észetes dolog. A többlet s egyben a bajtöbb
let onnan szárm azik, hogy érzelmi alapról in
dulván, sajnos, im m unissá, érzéketlenné tehet 
a józan ész érvei irán t is. Érdekek szemben
állása esetén alkunak, egyeztetésnek, tisz tá
zásnak és kárpótlásnak  van, érzelmi érdekek 
ütközése esetén többnyire nincs helye. Csak 
világvégéknek. Az érzelmi érdekek h a tásá 
nak  túltengése, az egyén s a tá rsaság  életében 
egyaránt, a részegséghez, a megszállottsághoz 
hasonló hajthatatlansághoz, kormányozhatat- 
lansághoz szokott vezetni. M árpedig ez az álla
pot az emberhez m éltatlan, az oktalan állatok
hoz hasonló m arakodás melegágya. Szomorú 
szimbóluma, mérges metaforája lehetne az ér
zelmi érdekek uralm ainak, történelm i értékű 
tanulság és elrettentő példa egy-egy ilyen foga
lommá torzult név, hogy Bosznia, Palesztina, 
Ulster... Aki lá tta  a képsort a szerb karácsony-
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TA R  K Á R O L Y  V E R SE I
Hol?
Hol itt, hol ott 
elhagyottan, 
magam alatt 
sokszor voltam 
egyke.

Hol itt, hol ott 
vertem tanyát, 
míg vitt, bontott 
bennem hazát 
a sors.

Hol itt, hol ott 
haragudtam. 
Lerítt rólam 
gorombultan 
a mersz.

Hol itt, hol ott 
gyötört a félsz 
lennék egész, 
hitehagyott 
kétség.

Hol itt, hol ott 
álmodtam már 
mennyországot. 
Magába zár 
ki vár.

K om olykodva
Kelj fel a felkelésre 
Korán igyekezz a későre 
Keress kijáratot magadból 
Kilépést kurta agyadból

Hol itt, hol Ott 
valaki bennem 
egy dalt dalolt 
röpke merszem 
ha volt.

Kövess névtelenséggel 
Karolj szertelenséggel 
Kapcsolj bekapcsolódva 
Kerülj lelombozódva

Kavics légy félcipődben 
Keveredj havak ízében 
Kőkarral keményen övezz 
Kit kurta igazság kövez

Kussolj ha csak suttoghatsz 
Kanalazz ha mást pirongatsz 
Kapálj mindig magodnak 
Kalapálj holnapoknak

A z a lko tó
mint gördeszka, mely fémkorláton sikít 
záporoz kedvem, képzelt akarat, 
felejtem tépdelt, meszes koromat 
s testem nyilalló virágágyásait

mint zsetonok, mit elnyel a félkarú 
éveim csörgetve hullnak holtan, 
szolga vagyok taposómalomban 
s úrhatnám falloszommal egykorú

mint az énemhez rakodó mérnek* 
a tudás fájáról terjedő kórban: 
több tízezernyi halmazban vének,

Hol itt, hol ott 
átgondoltan 
szított, sodrott 
ha rád gondoltam 
a vágy.

Hol itt, hol ott 
szerettem nőt, 
ki hitt, rontott. 
Nevettem őt, 
ha sírt.

Körözz mézillat-zenében 
Kutass tüzes deszkakönyvben 
Karmolj kilépve húsból 
Korholj kikandikáló búsból

Kémleld a madárkönnyet 
Közötte kopogó esőcsöppet 
Kiköpött szétesés szagát 
Kedveld világod baját

Keresztül már ne keresztezd 
Kínját sok reménykeresztnek 
Konokul átvágd himnuszát 
Korodnak rendjén nem visz át

betűim mögött feszülő bokorban 
szavak, szokások, vélt vélemények: 
reményeim alkotom libasorban.

* A memetika (a mimézis és a ge
netika szavakból alakítva) elmélete 
szerint mindenkiben több tízezer ap
rócska kulturális információs csomag 
(mém) található, amelyek szaporod
nak. Az emberi tudat összességét az 
agyunkban megtelepedett és folyama
tosan cseréló'dó' mérnek sokasága al
kotja.

Bölcsességek
Az ember gyűjtő 
Az ember rontó.
Látóvá kell lennünk*.

Csupa szem, mégis vak.
Csupa fül, mégis süket.
Csupa gondolat -  gondolatlanul.

Halálakor méretkezik minden ember: 
kölcsönvett anyag csupán, 
mit visszaforgat a természet.

A világ tőled függ.
A világ tőlem függ.
Olyan, amilyennek befogadjuk.

Nyelvek jönnek, nyelvek mennek: 
alkalmazkodó emberiség: 
Anyanyelve a költészet.

*Wass Albert mondásából

Időszá m ítá s
Tanít a múlt.
Öl a jelen.
Jövő éltet.

Bizalmassági indítvány
> » »  folytatás az 1. oldalról

kor a belgrádi ingyenkenyér-osztás- 
ról, átérezhette újra, hogy itt a köz
vetlen közelünkben vannak hatalm on 
olyan erők, melyek elég elszántak is 
újra, hogy mindenen és mindenkin 
keresztülgázoljanak.

I tt  van m áris az egyáltalán nem el
méleti lecke a toleranciáról: mit, med
dig, m iért tűrhetünk? Milyen érde
kesen ismétli m agát a „történelem"! 
Milyen bölcsen tudta  aztán  mindenki: 
m it kellett volna tenni 1938-ban! 1989 
u tán  még több lépcsőházi filozófus lé
pett fel. Valószínűleg 1389, a rigóme
zői csata u tán  is. Egyáltalán a nean
dervölgyi sajnálatos események óta el 
lehetne gondolkodni: ki, mikor, miben, 
hol tévedett, hogy így elkényeztette, 
avagy ilyen szigorúan nevelte ezt az 
egykét, kedvencét a term észetnek, ko-
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rónáját a terem tésnek, aki aztán  így 
elvadult vagy elszemtelenedett, hogy 
vallások, ízlések, ideológiák, idiómák, 
m affiák és egyéb bűnszövetkezetek 
mentén merészel elkülönülni, szöges- 
drótrendszerek és kovácsoltvas-rács
ok mögül visszacsaholni, rávicsorog
ni önmagára. El lehetne töprengeni 
azon is, hogyan is já r ta k  kedves ro
konaink: ma m ár „csak” két milliónyi 
csimpánz él szabadon... (persze, lehet, 
ember még ennyi se!), a többi élet- 
fogytiglanra ítélve -  állatkertekben. 
Elmerengeni azon, hogy egy-egy fé
nyes jövőt célzó világrendszer se volt 
különb holmi emberkertnél, és hogy a 
m ai világkörülmények közt az éppen 
startoló homo sapiensnek ta lán  m ár 
nem volna annyi esélye sem, m int az 
egykori dzsungelekben. H át hol va
gyunk, az erdőben? Harmincmillió 
életforma él a Földön, melyből évente

úgy ezernyi végleg eltűnik, kipusztul, 
hála  az embernek. S akkor jövünk 
itt holmi etnikai tisztogatásokkal. 
Ugyan! Itt, ahol olyan felsőbbrendű és 
felsőbbséges rezonoknak kell érvénye
sülni, m int némely trikolórba csavart 
vidéki Sztálin-sperm ák, Hitler-emb- 
riók fejgondolatai a nemzeti nagyság
ról! M iután a hozzájuk hasonlók szét
züllesztették m agát a Paradicsomot 
is. Szerencsére létezett Arisztotelész, 
Leonardo, létezik Pavarotti is. Valami 
az ember irán ti bizalomról, k itá rt 
szívvel és k ita rto tt köténnyel m in
dig éppen ott áll, ahol a tú lére tt p ar
lam enteket és kormányokat rázzák le 
éppen a fáról. És válogat. Megértőén. 
Türelmesen. Lehet, hogy eddig azért 
ta lá lta ttu n k  híjával, m ert még nem 
m érettünk meg. Együtt, mindenestől. 
Csak m áris szétszóratva. Lehetséges. 
Hátha... A mérleg bízik. A mesénkben 
szerencsére akad egy-egy Ali baba is, 
nemcsak negyven rabló...
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SZŐCS ISTVÁN

JEGYZET 
A hmhmhm... 
a szerelem...
Sokat idézett Mikszáth-anekdota: az 

íróhoz beállít egy fiatalember. A laptól 
küldtek, mondja, azért, hogy írjak Önró'l 
valamit a lap olvasói számára! — Hohó, 
megálljunk csak! Hiszen kettőnk közül 
én tudok jobban írni! Ezért csakis én ír
hatnék Önró'l, és nem fordítva.

És mégis: hányszor megy ez végbe for
dítva! A kicsi akarja eltáncolni, hogy mi
lyen a nagy. Ennek még legenyhébb ese
te, amikor irodalmár beszél a költőről, 
bár gyakran ez is kínos, ugyanis az iro
dalmárban benne foglaltatik az iroda- 
(találóbb volna az irdal) -  annak a szem
lélete, a kifejezésmódja és modora... Hogy 
mi az -Imár, amivel az iroda- kiegészül? 
Az Elmár tüze, vagy a „végy-l-már”? 
Különösen játékos az eset, amikor az iro
dalmár múzsává transzfigurálódik. És 
amikor a múzsa átveszi a szót! Képzeljük 
el, hogy az Isteni színjáték ban a kis 
Beatrice mutatta volna be Dantét!

Mint ahogy egy helyi napilapban meg 
is kérdezik: Milyen egy jó múzsái A költő 
erre — természetesen az irodalmár ripor
termúzsa közegén keresztül, annak frek
venciamodulációit használva — így feje
zi ki magát: „Nagyon fontos szerepe van 
a női nemnek, a múzsáknak az irodalmi 
élet előre menetelében, ők irányítják a lí
rát, lényükkel feldobják az alkotó ember 
mindennapjait. A múzsa milyensége vál
tozik. ..” Eszünkbe jut erről egy régi nagy 
kritikusunk, aki egy régi nagy költőnk
ről így írt: „X. rendszeres lírai tevékeny
séget fejt ki, és e téren jelentős megvaló
sításokat mondhat magáénak.”

Mindennek elébe vágva, miután az olva
só már sejtheti, hogy Bréda Ferencről van 
szó, rá kell mutatnom, őszintén le kell szö
geznem, ki kell hangsúlyoznom, az olvasók 
elé kell tárnom, hogy az illető költő ilyen 
észégető laposságokat csakis a kilencedik 
sör előtt szokott mondani, főleg, ha a lelke 
mélyén unja a banánt, melyet fiatal költők 
mecénásaként szokott behajigálni a pályá
ra. Biztosíthatok mindenkit afelől, hogy 
tud ő kevésbé leharcoltam is fogalmazni, 
s éppen ezért, bár még nem olvastam, me
rem ajánlani az érdeklődők figyelmébe új 
könyvét, aminek titkait egy múzsa fesze
geti. (Francois Bréda: De Ámoré).

De még időzzünk egy pillanatig a mú
zsáknál, ha már olyan nagy jelentőségük 
lett nemcsak az irodalom, hanem az iro
dalmi élet előre menetelében is. Honnét 
e név? Igen, már a régi görögök is hasz
nálták, és nemcsak a különböző szelle
mi tevékenységi területek mentőit, véd- 
angyalait, szellemi szponzorait, hogy 
ne mondjam istennőit személyesítették 
meg, hanem e szó éneket, verset is jelen
tett. (Titkos véleményem szerint a myth 
tő rejlik benne, éppúgy, mint mese sza
vunkban, illetve fordítva). A muzsika szó 
is belőle ered, sőt, még a múzeum és a

muzeológa is, és később másféle női fog
lalkozások művelőire is alkalmazták), 
ám mindezek többnyire tudákos, megha
ladott vélemények.

A lényeg az, hogy a múzsa mindig nő
nemű! (Még jobbnevű nőköltők számára 
is, lásd Sapphó szerelmes énekét: „Boldog 
legény, istenek párja, / Szemben ki ül
het szép szemeddel, / Édes kacajos köze
leddel” stb.). Az -a számtalan nyelvben a 
nőiség végződése. Hímnemű változata a 
muzs. E szó igaz jelentését, mint annyi 
más mélységet is, az orosz irodalomban 
találhatjuk meg. Ott ugyanis azt jelen
ti, hogy „férj”, esetleg „férfi”. Ugyanakkor 
eme szó továbbképzése a muzsik szó is, 
ami az említett nyelven azt jelenti, hogy: 
paraszt. Méghozzá nemcsak agricultor 
értelmében, hanem hogy „durva, nagy 
marha tahó paraszt!” A képlet így vilá
gos: a költők mindegyre tapasztalhatták, 
hogy a kiszemelt múzsa közelében min
dig előfordul a férj, a múzs, s mivel ezek 
általában elég gorombák voltak a mú
zsa imádóival szemben, a költők számá
ra a „férj”, illetve „a másik férfi” és a „pa
raszt” fogalma így átfedte egymást. Ez a 
gátló körülmény azonban korántsem aka
dálya a „szerelmi létnek”.

„A könyv -  kérdi az irodalmár -  egyfaj
ta összegzése szerelmi életének?” „Igen, 
válaszol a költő, személyes szerelmi, ne
mi és szexuális élményeimből próbáltam 
kivenni, megérteni a legfontosabb tör
vényszerűségeket. A De Ámoré olyan él
mények, kozmikus jellegű törvények le
csapódása, amelyeknek öntudatlanul, 
néha tudatosan résztvevője voltam. A sze
relem ugyanis a létező legfelsőbb erő, az 
anyag egyik metamorfózisa, egy plazma- 
tikus állapot, ennek az elemnek vagyunk 
mindannyian a lecsapódásai”.

Fontosnak tartja-e avagy nem az olva
só, hogy mi a különbség a nemi és a sze
xuális élmények között? — mindegy. De 
azon már elgondolkozhat, hogy a legfelső 
erő az anyag egyik metamorfózisa, plaz- 
matikus állapot (van benne valami nyú

SALAMON KI*
RÁLYNAC, AZ DAVID KIRÁLY FI-

ANAC A1AAKALEAL VALÓ TRÉFA BESZEDEK.
« f  r o u t i  K o r t y  j g .

XIV. századi könyvillusztráció

lósság talán), de az állapot mint elem 
jelentkezik, s ennek mindenki csak a le
csapódása egy kémcső falán...?

Az olvasó olykor értetlenkedik és a 
szervtelen, valamint szerves és fizikai 
kémia, a biokémia és a poétika eme szin
téziséről egy kincstári adoma akar mind
egyre eszébe jutni: A híradós őrmester 
magyaráz az újoncoknak: „elektromos
ság, mondja, van kétféle, mégpedig po
zitív és negatív. Az osztrák hadseregben 
mind a kétféle rendszeresítve van”.

A kérdés: „Kifejtené azt a kijelentését, 
amely a könyvben is szerepel, hogy akik 
szeretnek, azok vagányok?” — A válasz: 
„A goliárdok, vagányok, vágánsok egy 
irodalmi irányzat, ennek képviselői ak
tív résztvevői a szerelmi gyakorlatnak, 
a szeretet törvényeinek, ennek a bolyon
gásnak, állandó mozgásnak. Véleményem 
szerint a szerelem mindennapos tevé
kenység kell legyen.”

Sok jel arra vall, hogy ez nemcsak 
a költők esetében, hanem majdnem az 
egész emberiség vonatkozásában érvé
nyes, ugyanis azokat a költői kitételeket, 
hogy „a szerelem sötét verem”, meg hogy 
„a hatalmas szerelemnek megemész
tő tüze bánt”, a filozófus antropológus 
így váltja apró magyarázatra:* (A szere
lem állapotában) „A férfi elveszti magát, 
szétolvad a szerelemben, elgyöngül, meg
sápad, merengővé lesz, érzékei eltompul
nak, nem lát, nem hall” (s ilyen állapot
ban ír verset és aforizmát!) „Semmi sem 
érdekli szíve tárgyán kívül, tettereje vir
tuskodásba csap át, beszünteti a gondol
kodást, intelligenciája mélypontra süly- 
lyed, elbukik saját magával szemben is, 
noha a hódítás illúziójában él.” -  Ebből 
máris következtethetünk arra, hogy igen 
sok költő csal, amikor a szerelemre mint 
legfelsőbb erőre hivatkozik. Ugyanis:

„Ha a férfi a szerelménél erősebb szen
vedélyre talál, ha becsvágya másfelé tere
li, ha meg tudja fékezni nemi ösztönét vagy 
puszta testi higiénia körére szorítja, a nő
nek nincs hatalma rajta.” (Erre vonatkozó
lag lásd: Urban Kesselring Kronenstätter 
legutóbbi novelláját!) „Mi több, bizonyos te
kintetben handicaptól szabadul meg, mint 
nem egy szellemi vagy történelmi nagyság 
példája mutatja, sőt nem is kell óriásokig 
mennünk. Ezekben a férfiakban a gondolat 
vagy a tett aktivitása, esetleg szenvedélye 
nagyobb a szerelemvágynál.” Éppen ezért, 
olybá tűnik, azt az állítást, miszerint „a 
múzsa minősége változik”, tovább kell vin
nünk addig a tételig, hogy a jó milyenségű 
múzsa és a (g)ondolkodó költő eszményei 
kapcsolatának a Héloise és Abelárd mo
dellt kell tekintenünk. Hogy Abelárd elju
tott az univerzália-vitában (lásd „legfelsőbb 
dolgok”) a mérsékelt realizmusig, miszerint 
„az általános fogalom benne rejlik az egyes 
dolgokban, amennyiben azok lényegét al
kotja”, azt a teaivásban szerzett tapaszta
latainak köszönheti. Ugyanis „a tea olyan, 
mint a szerelem, forrón nem lehet meginni, 
langyosan meg nem jó”.

Még egyszer, szeretem Bréda Ferencet, 
és ha módom lesz, ezen a címen fogok egy
szer írni a De Ámoré-ról: „Költő, aki leg- 
fentebbről nézhet le múzsáira”.

*Várkonyi Nándor: Az elveszett paradicsom, 
Széphalom Könyvműhely, 1994, 510—11 old.
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Beszélgetés Vasy Géza irodalomtörténésszel,
✓

a Magyar írószövetség elnökével
Megerősödve megmaradni
A Magyar írószövetség elnöki tiszt

sége nagy felelősséggel jár, és -  ha úgy 
tetszik -  teljes embert kíván. Hogyan 
tudja a mindennapi életben össze
egyeztetni irodalomtudósi, irodalom
történészi munkájával?

Minden munkakörbe bele kell ta 
nulni, s ha az ember rutinosabb és 
nem nagyon öreg, akkor ez könnyeb
ben megy. Egy irodalomtörténész, 
kritikus, szerkesztő nem él olyan 
„fátyolos” világban, mint egyes köl
tők. Nekem szerencsére van gya
korlati érzékem, és — ezt nem hival
kodva mondom — nem jövök zavarba, 
amikor konkrét, gyakorlati dolgok
kal kerülök szembe, akár a hétköz
napi életben is. Számolni is tudok, 
az adóbevallásom elkészítésével sin
csenek problémáim. Egyébként pe
dig mindig olyan ember voltam, aki 
szeretett társadalmi, közéleti felada
tokat is ellátni. Fiatal irodalomtör
ténészi korom óta aktívan részt vet
tem a Magyar írószövetség életében. 
Nyugdíjazásomig a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen voltam 
tanár, és a 80-as években az egye
temi közművelődési szervezeteknek 
voltam a vezetője, a decentralizálás 
után pedig az Egyetemi Színpadnak. 
Gazdasági-adminisztratív kérdések
kel is naponta foglalkoznom kellett 
-  tehát nem a könyvtárból kerültem 
az írószövetség elnöki tisztségébe. 
Több társadalmi bizottságban, az 
írószakszervezetben is tevékenyked
tem. Ettől függetlenül nem készül
tem erre a feladatra. Mikor megvá
lasztottak, már hatodik éve voltam 
az írószövetség elnökségének tagja, 
és nagyszerű jelöltjeim voltak erre a

funkcióra. Hadd mondjak három ne
vet: Kovács István költő, polonista, 
Mezey Katalin költő, író — aki az író
szakszervezet alapító titkára, aztán 
főtitkára volt, húsz év után köszönt 
le valamint Kiss Gy. Csaba iro
dalomtörténész. 2007. január 31-én 
lettem nyugdíjas, és úgy terveztem, 
hogy ha nem jön közbe valami, ak
kor novemberben elkezdem az Illyés 
Gyula nagymonográfiám megírását. 
Ez most tolódott kicsit, de mivel sze
retném 2017-ben viszonylag egészsé
gesen megérni az aranylakodalma
mat, talán lesz még időm erre is.

1990 után nemcsak a politikai, ha
nem az irodalmi élet is pluralizá
lódott Magyarországon. A Magyar 
írószövetség, úgy tűnik, elvesztette ko
rábbi reprezentatív jellegét, megszűnt 
ernyőszervezetnek lenni -  ma már 
több irodalmi csoportosulás, szerve
zet is működik. Ilyen körülmények kö
zött mi lehet az írószövetség szerepe, 
feladata?

Az a jelmondatom, hogy megerő
södve m egm aradni. E rre  lehet mon
dani, hogy nesze semmi, fogd meg 
jól, de én tényleg bízom benne, hogy 
néhány éven belül erősebbek, h a té 
konyabbak leszünk. Ma az emberek 
jelentős részében még él az 1990 előt
ti M agyar írószövetség irán ti nosz
talgia. Ez részben érthető, hiszen 
akkor az írószövetségi tagság  rend
kívül fontos dolog volt. Egyrészt azt 
je lentette, hogy a társadalom  meg
becsült tag ja  az ember, m ásrészt a 
tagsági igazolvány anyagilag ugyan 
nem, de munkajogi értelem ben m un
kaviszonyt jelentett. H arm adrészt

aki az írószövetség taga volt, az
zal a kiadók hamarabb szóba áll
tak, az automatikusan tagja lehetett 
a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesülete elődjének, az állami iro
dalmi alapnak, alkotóházi beutalót, 
kamatmentes kölcsönt kaphatott. 
Az írószövetségnek jelentős pénzke
rete volt külföldi utazásokra, tanul- 
mányutakra -  természetesen főként 
a szocialista országokba. Tehát na
gyon sok szociális és szakmai jelle
gű előnnyel járt, ami ma már nincs 
meg. Csökkent az írószövetséghez -  
és bármilyen írószervezethez -  való 
tartozás jelentősége. Mindezek elle
nére úgy gondolom, hogy az írószö
vetség feladata az egyetemes magyar 
irodalom képviselete, beleértve a ha
táron túl élő magyar alkotókat is. Ha 
olyan kulturális kormányzat lenne 
egyszer Magyarországon, amely még 
az Antall- vagy az Orbán-kormány- 
nál is fontosabbnak tartaná ezt, ak
kor az írószövetség szerepe megnöve
kedhetne -  és reméljük, hogy ez így 
is lesz a közeljövőben.

A Magyar írószövetség történetét 
mindig is átitatta -  hol így, hol úgy 
-  a politikához, a politikai helyzet
hez való viszony. Mennyiben határoz
za meg ma a politika az irodalmi-kul
turális élet belső tagolódását?

Meglehetősen meghatározza. Az 
irodalompolitika, a kulturális politi
ka olyan szörnyszülött, amelyet már 
Illyés Gyula is „hattyúnyakú görény
nek” nevezett egykor -  olyan valami, 
ami egyesíti magában a szépet, a fen
ségest a rúttal, az ocsmánnyal. Mégis 
szükség van rá, mert kultúrpolitika 
nélkül egy viszonylag korszerű tá r
sadalom nem működhet. Az ókori gö
rög városállamokban kötelező volt a 
polgárok, a szabad emberek számára 
a színházi előadások látogatása. Aki 
szegény ember volt, támogatást, in
gyen színházjegyet kapott -  mert a 
görögök pontosan tudták, mekkora je
lentősége van az erkölcsi nevelésnek, 
az oktatáspolitikának. Egy diktatúra 
hivatalos irodalompolitikájával szem
ben mindig megszerveződik az iroda-

Vasy Géza
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lom önvédő politikája. Ez működött 
valam ennyire a Rákosi-korban is, 
’56-ban csúcsosodott ki, és létezett a 
70-80-as években is. A m ai többpárt- 
rendszeri körülmények között viszont 
sokkal bonyolultabb és összetettebb a 
helyzet, m ert nagyban m eghatároz
za a különböző pártokkal, politikai 
irányzatokkal való kapcsolat. Az iro
dalmi csoportosulások, szervezetek 
sem m aradhatnak  teljesen mentesek 
a politikai hatásoktól.

Erre lehet példa az írószövetség 
rendszerváltás utáni történetének leg
nagyobb botránya, a Döbrentei-ügy...

Az írószövetség akkori elnöksé
ge nem volt és nem is lehetett felké
szülve arra , hogy ilyen céltudatos 
és erélyes bomlasztó m unka köve
ti Döbrentei Kornél -  akkor még vá
lasztm ányi tag  -  Tilos Rádió előtt el
mondott, valóban nem tú l szerencsés 
beszédét. Úgy gondolom, hogy ez a 
beszéd csak egyfajta ürügy volt: so
kakban m ár azelőtt érlelődött a kilé
pés gondolata, Döbrentei ügye csak 
muníciót szolgáltatott ehhez. Ebben 
nagy szerepe volt a rivális Szépírók 
Társaságának is -  mai napig az a vé
leményem, hogy ez nagyon rosszízű 
irodalompolitikai lépés volt részükről. 
A P arti Nagy Lajos á ltal elindított k i
lépéssorozat 2004 m árcius közepéig 
nagyjából lezajlott, de azóta is vannak 
kilépőink hébe-hóba. R áadásul ezt az 
ügyet azóta is felhasználják néha az 
írószövetség hiteltelenítésére. Mondok 
egy példát. Az A lternatív M agyar 
Művészeti Díj Alapítvány kurató ri
um a -  amelynek tagja Gyurkovics 
Tibor, a M agyar írók Egyesületének

elnöke -  ún. A lternatív Kossuth-dí- 
ja t adományozott Döbrenteinek; en
nek a díjnak az igazi a lternativ itása 
abban áll, hogy csak egy éremmel jár, 
mindenféle pénzjutalom nélkül. Nem 
tudom, Gyurkovics m ennyire volt tu 
datában annak, hogy milyen káro
kat okoz ezzel a döntésével. Mivel a 
M agyar írószövetség és a M agyar 
írók Egyesületének tagsága között je 
lentős az átfedés, azonnal megpróbál
ták  összemosni a két szervezetet, ho
lott nekünk semmi közünk nem volt 
ehhez. Az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy Döbrentei csökönyössége is á r 
to tt az írószövetségnek: sajnáltam , 
hogy ő nem volt képes m egtenni azt a 
gesztust, am it a 80-as években Nagy 
G áspár m egtett, akinek a Nagy Imre- 
verse m iatt tám adták  a szövetséget, 
vagy am it később Csoóri Sándor is 
m egtett a Nappali Hold körül k ia la
kult botrány kapcsán -  vagyis nem 
volt hajlandó lemondani választm ányi 
tagságáról. Tehát valóban túlpolitizált 
a szellemi életünk, és ennek gyökerei 
visszanyúlnak a két világháború kö
zötti népi-urbánus ellentétre. A 80-as 
évek végén m indkét nagy rendszervál
tó szervezet -  a M agyar Demokrata 
Fórum és a Szabad Demokraták 
Szövetsége -  soraiban elég magas 
volt az írók részvételi aránya, így a 
szellemi szembenállás átöröklődött 
a politikába is. Hozzátenném, hogy 
korábban Aczél György, a kádári kul
túrpolitika tótum faktum a is rend
szeresen igyekezett összeugrasztani 
a két csoportot. A szóbeszéd azt ta r t 
ja, hogy amikor Csoóriékkal tárgyalt, 
azt kérdezte tőlük: „ti m iért barátkoz
tok ezekkel a zsidó fiúkkal?”; amikor 
meg Konrádékkal, akkor azt: „ti mi

ért haverkodtok ezekkel a nacionalis
tákkal?”

Tavaly áprilisban a magyar írószer
vezetek közös nyilatkozatban tiltakoz
tak a kulturális miniszternél a szép- 
irodalom alulfinanszírozása ellen. A  
konfliktusokkal terhelt évek után egy
szeri alkalom volt-e ez az összefogás, 
vagy folytatódik az együttműködés?

Nem mondhatni, hogy baráti vi
szonyban vagyunk, de érdekközös
ségi viszonyban mindenképpen. 
Kétségkívül norm álisabbá vált a 
kapcsolatunk -  nemcsak a Szépírók 
Társaságával, hanem  a József A ttila 
Körrel (JAK) is. A JAK-kal is éles 
konfliktusaink voltak, ebben volt né
mi szerepe M enyhért A nnának, a kör 
akkori elnökének -  de most m ár vele 
is barátságosabb a viszonyunk, nem 
beszélve a jelenlegi elnökről, Gerevich 
Andrásról, akivel jókat szoktunk be
szélgetni. Természetesen am ikor a r
ról van szó például, hogy kit terjesz- 
szünk föl József Attila-díjra vagy más 
állam i k itüntetésekre, akkor előjön
nek az ellentétek, de ez elkerülhetet
len. Persze olyan szerző is van, akivel 
mindnyájan egyetértünk, az esetek 
többségében azonban mindegyik tá 
bornak m egvannak a m aga emberei, 
és értük  harcol — de h á t erre is kapjuk 
a m andátum ot a szervezeteinktől.

A  határon túli magyar írók közül -  
arányaiban -  jóval kevesebben léptek 
ki az írószövetségből, m int az anyaor
szágiak közül. Minek tulajdonítja ezt 
a fajta „hűséget”?

Egyrészt a M agyar írószövetség 
karolta fel először a határon tú li m a
gyar írók ügyét -  m ár csak azért is, 
m ert ’90-ben helyzeti előnyünk volt, 
mivel nem volt több írószervezet. 
M ásrészt pedig azok a sajátos gon
dok, problémák, amelyekkel a h a tá 
ron tú li m agyar íróknak szembe kell 
nézniük, inkább foglalkoztatják a 
M agyar írószövetséget, m int például 
a Szépírók Társaságát (amelynek te r
mészetesen szintén vannak határon 
tú li tagjai, de jóval kevesebben). Az 
ún. nemzeti sorsproblémákra, a ma
gyarság kisebbségi státusából faka
dó kérdésekre gondolok, amelyekre a 
szomszédos országokban élő m agyar 
szerzők nagy része mindig is fogéko
nyabb volt — és amelyeknek az írószö
vetség is mindig kiemelt fontosságot 
tulajdonított. Kell lennie egy olyan 
szellemi-irodalmi szervezetnek, amely 
ezeket a problémákat nem hagyja fele
désbe m erülni ezután sem. A M agyar 
írószövetség reményeim szerint ilyen, 
és ilyennek is fog m aradni.

P A P P  A T T IL A  ZSOLT
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POMOGÁTS BÉLA

Bartalis János (1893-1976)
A helikoni költészet egyéni utat 

választó képviselője volt Bartalis 
János, aki a modern (az avantgárd) 
vers eszközeivel adott hangot a ter
mészeti világban élő ember hagyo
mányos érzéseinek. 1893. július 29- 
én Apácán született, Kolozsváron 
tanítóképzőt, Budapesten polgári is
kolai tanárképzőt végzett, hazatérve 
tisztviselő lett, a háborús években 
katonáskodott, majd a Dés mellet
ti Alsókosályon felesége kisebb bir
tokán gazdálkodott. Színházi szerző 
szeretett volna lenni, korai verseit 
Kosztolányi Dezsőnek küldte el, s az 
ő biztatására választotta a költésze
tet. A budapesti költő később (1927- 
ben, a Nyugatban, megbecsülő sze
retettel beszélt Bartalis verseiről: 
„Ez a székely fiú, apácai, alsókosályi 
szegényes magányában tényleg csak 
a lelke parancsára írogatta különös 
verseit, csak ösztönös mondanivaló
ja tágította ki, vájta meg formájukat 
(...) Bartalis szabad versei természe
tesen folyók, idilliek, gyakran az ön
gúny és a humor furcsa árnyalatá
val. Inkább apollói, mint dionüszoszi 
művész. Eleve elhatározott terv nem 
vezeti. Iskolát, elméletet nem ismer. 
(...) Pár sorának elolvasása után 
mégis érezzük hogy megnyilatkozá
sa szükségszerű. Szavainak ércfe
dezete van. Nincs rendszere, fogása, 
ravaszsága, melyen át lehetne látni. 
Szóval, nem modoros. Leejti szavait, 
mintegy véletlenül, látszólag min
den törvény nélkül, de úgy hullanak 
el, oda esnek, ahova valók.”

Bartalis költészetének újdonsága 
annak idején a szabad verses kife
jezésmód volt, és aligha tanulhatta, 
inkább ösztönösen találta meg ezt a 
technikát. Költői indulását, amint 
ezt Hajh, rózsafa (1926) című kötete 
mutatja, mámoros életöröm hatotta 
át. Szétnézve a világban, mindenütt 
derűt, fényt és csillogást látott: tú l
fűtött tavaszi reggeleket, varázsla
tos nyári alkonyokat, tüzes színeket, 
a természet elragadó látványait. A 
táj szépsége, az évszakok váltakozá
sa, az ifjúság mámora himnuszokra 
és ódákra ihlették. A valóság dolgai 
megelevenedtek, boldogságról zeng
tek, s a fiatal költő értette és tolmá
csolta szavukat. „Mert minden nyelv 
olyan nagyszerű -  hangzik a Reggel 
című versben - , és minden igéjük 
olyan új. / Mert minden nyelv olyan 
szédületesen szép, / és minden sza
vuk olyan vadboroszlán-illat.” Ez a 
mámoros életérzés já rta  át a közna
pok ábrázolását, a fiatal költő falu
si életképeit. Ma is népszerű versei,

költészetének állandó antológiada
rabjai: Az erdőről hazatérő favágók 
és a De különben csend van az egy
szerű élet látványaiban is a csodát 
fedezte fel: „Az erdőből hazatérő fa
vágók / csoda dolgokat beszélnek. / A 
nap, mint piros máglyatűz / a mada
rak dalán hamva el / és rügybe sza
kadt a fák hegye.”

Ez a heves és mámoros érzés va
lóban nem illeszkedett -  nem illesz
kedhetett -  a kötött ritmus hagyo
mányos formáiba. Bartalisnak szét 
kellett törnie a fegyelmezett alak
zatokat, hogy kifejezhesse lázas in
dulatait. A túlfűtött, robbanásig he- 
vült érzésvilág általában a versek 
képalakító technikáját szokta á t
alakítani: szabadabb társításokat, 
meglepőbb hasonlatokat, metaforá
kat szül. A kolozsvári költő viszony
lag ritkán választotta a szenvedély 
kifejezésének ezt az eszközét. Versei 
általában a látványhoz kötődnek, le
író jellegűek, nem értelmezik át me- 
taforisztikusan a valóságot, inkább 
a versmondatok indulattól fűtött la
zább struktúrájában fejezik ki a lí
rai szenvedélyt. Vagyis Bartalis a 
vers logikai és szerkezeti rendjének 
nagyobb szabadságával érzékeltet
te azt az élményt, amelyet mások -  
a szimbolistáktól a szürrealistákig
-  a képtársító technika átalakítása 
révén fejeztek ki. Meglepő metaforát 
ritkán mutat ez a költészet, a szen
vedély izzása azonban olykor a ké
pi világra is hat, s erényes, evokatív 
metaforákat teremt. Az erdőről ha
zatérő favágók idézett sorai mellett a 
másik vers -  De különben csend van
-  is víziós technikával mutatja be a 
felkelő Napot „egy csodálatos szekér 
indult el / derékig tűzben a hegy te 
tején". Az indulás mámoros érzésvi
lágáról árulkodnak a gyakran tűz
re, lángra, parázsra utaló szóképek.

Bartalis a természet közelségé
ben élt, idill iránti eredendő haj
lama bukolikus köntöst kapott. 
Hajh, rózsafa, Társak, Falun la
kom, Kosály című versei a bukoli
kus líra örök hangján zengtek, a 
nyugalmas falusi életet dicsérték, a 
köznapi békét ünnepelték és a ter
mészetes örömökről számoltak be. 
A kosályi versek klasszikus hangu
latokat mutattak, Theokritost idéz
ték, a pogány életöröm derűjéről ta 
núskodtak. A Szerelmes párbeszéd 
Theokritos módra című vers a gö
rög bukolikusok nyelvén beszélt, az 
Ujjaimbái liliomok nőnek pedig him- 
nikus lendülettel ecsetelte a falu
si élet és a gazdálkodás örömeit: „0,

Bartalis János -  Nagy Imre rajza

duzzadó, áradó, bő tennivágyás! / 
0, isteni erő, Tavasz, dús humusz! / 
Etetem az állataim at és kurjonga
tok. / Ó, falusi költő, pogány isten, 
Ovidius! / Virágba borulva állnak 
a fáim, / Szól a cinege, döngenek a 
méhek, / Mellem kifeszítem, szénát 
tépek. / Nyújtok állatoknak világe- 
leséget.” A kosályi bukolikák a való
ságtól kapták fényüket és színeiket. 
Nemcsak az idill vágya és mámora 
érvényesült bennük, hanem a mezei 
élet köznapi valósága is: a földmű
velés, a jószágnevelés gondja-öröme. 
Jóval konkrétabbak, mint az avant
gardista irányzatok elvont alkotásai. 
Az expresszionizmus fogalmakkal és 
absztrakciókkal dolgozott, a kosályi 
versek ezzel szemben fogható tárgyi- 
assággal számoltak be a földművelő 
élet köznapi élményeiről, tapaszta
latairól. Bartalis költészetében va
lójában az a tárgyias fordulat ment 
végbe, amely a húszas évek elejé
nek avantgárd próbálkozásai után 
szinte az egész magyar költészet
ben, leginkább a modern líra „máso
dik nemzedékénél”: Szabó Lőrincnél, 
Illyésnél és József Attilánál is vég
bement. Ez a költészet tárgyiasság- 
gal váltotta fel az alkotó személyiség 
kultuszát, realizmussal az eszté- 
tizmust, a valóság iránti figyelem
mel az atelier-irodalom kísérleteit. 
Bartalis kosályi versei -  annak elle
nére, hogy őrzik a szabad verses for
mát (mint ahogy Illyés Nehéz földje, 
Szabó Lőrinc néhány verse is őrizte) 
-  e tárgyias irányzathoz tartoznak.

E líra tárgyiasságát nemcsak té
mavilága és hangjának költői realiz
musa igazolja, hanem az is, hogy az 
avantgárd költészet bonyolult szerke
zeteit elkerülve Bartalis a dalszerű
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formákhoz közeledett. Már Németh 
László 1930-as bírálata utalt arra, 
hogy a kosályi költő rövid, egyszerű 
mondatokban fogalmaz. „A Bartalis- 
versben -  írta -  nem a szótagok ze
nélnek, hanem az apró, egymás mö
gé rakott mondatocskák. Két mondat 
közt egy hézag (nemcsak időbeli, ha
nem értelmi is), s mondatok és héza
gok váltakozásának ez a »mondat- 
jambusa« különös, rapszodikus bájt 
lop a Bartalis gondolataiba is. A me
reven egymás mellé rakott kis állítá
sokat nekünk kell összeillesztenünk. 
A gondolat egy része árnyékban ma
radt; megértjük a verset, s marad 
rajta egy kis eltűnődni való.” Az egy
szerű versmondatokban fogalmazó 
kompozíció különösen azokban a köl
teményekben válik dalszerűvé, ame
lyekbe a népköltészet hatása lopott 
egy kevés könnyedséget, friss han
got, arányos elrendezést. Elég, ha 
a Kosályi fák, Hét madár, Szántás, 
Hideg csillag, fuss innen, Volt egy 
Bartalis-fa, Ölelő csillagok című ver
seire gondolok.

A Bartalis-verseket rokonszenv- 
vel fogadta az erdélyi magyar irodal
mi élet, a költő ott volt a helikoni író
közösség alapítói között, és tagja lett 
a Kemény Zsigmond Társaságnak. 
Abban a közel egy évtizedben (1933 és 
1941 között), amelyben, miután szorí
tó adósságai következtében felhagyott 
a gazdálkodással és Magyarországra 
költözve, ottani középiskolák
ban (Ráckevén Pilisvörösváron és 
Kiskőrösön) tanárkodott, ugyancsak 
az erdélyi irodalom megbecsült alkotó 
egyénisége maradt. Rendre jelentek 
meg verseskönyvei: 1930-ban a Nap

madara, 1931-ben a Föld a párnám, 
1937-ben a Világ terein gázolok, 1942- 
ben A  mezők áldása.

A harmincas évek tapasztala
ta és tájékozódása természetesen a 
műhelyre is hatott. A bukolikus da
lokból elégiák lettek -  mint a Föld 
a párnám  című, arányos szerkeze
tű, még mindig a népköltészet tisz
taságát idéző elégia. A fegyelmezett 
élet igénye, a rendteremtő szándék 
pedig szinte teljesen átalakította a 
Bartalis-vers eddigi természetét. A 
szabadvers kötetlensége után ha
gyományosan ritmizált rímes költe
mények következtek. Néhány évig 
Bartalis csak ilyeneket írt, ha oly
kor -  engedve eredeti hajlamainak -  
szabadabban kezelte is az ütemet. A 
kötött formában azonban nem talál
ta  meg az egyéniségének megfelelő 
alakot. Levél római barátomhoz cí
mű versében így nyilatkozott rímes 
verseiről: „A »forma« lett ú rrá  s nem 
a végtelen áradás, a versek ritmusa, 
mely űzött, / hajtott eddig, / szállva 
a felhőkön-égen.” Nemsokára vissza 
is tért a szabad formához: háború 
alatti versei, rapszódiái már ismét 
rímtelenek és kötetlenek, a monda
nivaló szenvedélyesebb természete 
szerint öltik fel alakjukat.

A háborús évek után Bartalis 
János az újrakezdés vágyával szólalt 
meg; „én most vagyok itthon magamé 
végre” -  írta Háború után, 1945 című 
versében. Nem rajta múlott, hogy tíz 
esztendeig nem jelent meg új verses
kötete. A kényszerű hallgatás idején 
is hangulatos életképekben festette le 
a mezei munka (Márta-napra), a falu
si élet (Ünneplés) vagy az országos épí

tés (Az építőtelepen) élményeit. A régi 
bukolikákra emlékeztető módon szólt 
a természet derűjéről (Aratásikék), a 
mezők tavaszi színeiről (És akkor a 
mezőkre értem). Az új versekből élet
öröm sugárzik, de ez az öröm inkább 
csak visszfénye a réginek. A beszámo
lók és életképek gyakran csak a köl
tői riport színvonalán jelennek meg, 
vagy a pálya korábbi eredményeit kö
vetik. Igazabb költőiséggel azok a ver
sek szólaltak meg, amelyekben a köl
tő a múltra tekintett vissza, avagy 
sorsának-pályájának számvetését vé
gezte el. Az olyan emlékező versek, 
mint a mezei munka gondját-örö- 
mét idéző Kapásokkal sorban, vagy a 
családra visszatekintő Anyám emlé
kére hiteles és személyes lírával mu
tatták be lelkiállapotát. A visszate
kintés és a számadás lírai élményét 
fejezték ki Pedig tavasz jő  (1957), Új 
mezők és új dalok felé (1959), Idő  ne 
fuss (1965), Nyugtalanságok (1969) és 
Veresbegy madár (1973) című kötetei. 
Válogatott versei két kötetben 1963- 
ban és 1968-ban jelentek meg, vissza
emlékezéseit Az, aki én voltam  (1972) 
című kötetében adta közre. 1976. de
cember 18-án Kolozsváron hunyt el. 
Idő, idő  című versében pályája lírai 
összegzéseként olvasom: „Hiába van 
a térképen Moszkva, Peking, Párizs / 
vagy London, minden az én szívemben 
van benne. Szív / nélkül minden csak 
fal, kőtörmelék, utca, aszfalt, cserép, 
/ ami mindenütt van. / Bennem van 
minden csoda, és én benne vagyok / 
minden ámulatban.” Ez utolsó két sor 
aforisztikus fogalmazásban summáz
za Bartalis János világszemléletét és 
egyéni poétikáját.

Kosály -  Szabó Tamás felvétele
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82. Km

ARCAD JE SUCEVEÄNU A R im bau d-kom plexu s

A z í r ó  k e z e
( M i n a  c a r e  s e r i é )

Az író kézre hull majd a felelősség: 
aki néma vakond, a szív sötét kutyája 
aki mindig a végsőkig fokozta 
a szavak következményét 
és nem érdekelte a fehér lap ártatlansága

Érzem hogy hamarosan 
valami szerencsétlenség éri

Amikor rátör az íráskényszer
agresszív lesz és veszélyes
elhagyja a lapok határát
elszálltán járkál az utcán a gépkocsik között
az Akadémiára belépve megfejthetetlen
hieroglifákat hagy a falakon

A george meniuc utcán halad át naponta
az ARC kiadó jobboldalán, elhagyva a csontokat
az agyagot és az ásványi sókat
aztán maga után húzza a modellt az elképzelést
a világirodalom egész történetét
mint egy éhes eb végigrángat az objektív valóságon
az érzelmek már alig tartják a nyakörvét

Nincs szappan ami megtisztítaná 
az irodalom mikrobáitól. Senki és semmi 
se szedhetné ki őt e szárnyaló 
elképzelt állapotból

Ne tévesszétek szem elől csak óvatosan: 
ő mindig arra törekszik majd 
hogy a szavak következményét 
a végsőkig fokozza 
és nem biztat senkit se arra 
hogy higgyen a leírt szavakban 
őt már most is temető várja 
a fehér lapon rejtőző űrben

( C o m p l e x u l  R i m b a u d )
Eugen Lungunak ajánlom

Az élet -  szomorú állatként 
öregszik meg az irodalom ablakainál

Miért Uram miért nem volt bátorságom
hogy időben megszabaduljak önmagámtól
télakkoljak a vers arany ketrecéből
és eltűnjek a tengeren? Eretnekségtől mentesen
Velencében gumicsizmákat árulhattam volna
vagy elhagytam volna magamat az alkoholba és álmokba
merült lokálok mélyén
gyilkosok és szakképzett éjszakázok között.

C s a v a r n á

Miért hagytál mindörökre saját képzeletembe zártan
mint egy különös paradicsomban,
hogy olyan mesterségnek szenteljem magamat
amire már nincs szüksége senkinek
csupán az ágyam deszkáiból ácsolt
elképzelt hajókon úszva
egyre csak összekeverve a béka bársonyát
a Földközi Tenger bársonyával és
Abesszínia érzéki szakadékaival...

Mint egy kétfejű monstrum
úgy állok a szavak aknájába zárva: lényem
egy része könyvről könyvre jár és a világ vázlatait hordja a hátán
míg a másik része -  mindhiába -  keresi a dolgok nyitját
az aranyozott pragmatikus kulccsal -  és még nem tudom
a kettő közül melyik hozza el a dicsőséget
ki miatt vesztem el igazi énem

A rc a d ie  S uceveanu : moldovai költő, esszéíró. 1952- 
ben született Suceveni-ben, a mai U krajna területén. 
Legutóbbi kötete: Festett kockák (Zaruri pictate), 2003.

Mindig is féltem magamtól Uram 
de ma már kezdem sajnálni is

K A R Á C S O N Y I ZSO LT fordításai

g feáMsi KilometriK
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BAS BÖTTCHER

-  részletek -
Nucleus A haverom egy bérház

ban lakott, az ablakaiban UV-rózsaszín 
fényben villogó cserepes virágok, mögöt
tük drapéria. Csengettem. A kaputelefon
ban felbúgott Nucleus eredeti hangja.

„Csá, 3. emelet, a lift bedöglött.”
Aztán zúgás. Bzzzzzz. Kattanás. A lép- 

csó'házban belémmart a túladagolt áp
rilisi frissesség illata. Az ajtókon itt-ott 
koszorúcskák, a lábtörlőkön hívogató 
mottók kacskaringóztak. Úgy tűnt, eb
ben a házban versenyeznek a lakók, ki
nek van a legszebb bejárata.

Számomra a 2. emelet, balra a befu
tó. Három sűrűn elágazó, fehérre má
zolt spirálfűzfa hajtás díszíti a kémlelő- 
nyílást. Néhány karácsonyi égő művészi 
fénysugarakat varázsolt köréjük, s mind
ezt hangulatilag az ágacskákon himbáló- 
dzó Mini-Pierrot-ok, Monchichik, és ve
lencei műanyagmaszkok egészítették ki. 
Nucleus ajtaja sem lógott ki a sorból: az 
egész felületet aranyszínű állatos levo
nok borították. Bohókás jegesmedvebo- 
csok civódása, imbolygó kismacskák a ko
sárban, és egy mókás vidracsalád, amint 
kíváncsiskodva kikandikálnak a vízből. 
Egy szokványos „Egy szív egy állat” in
gyenmatrica. Már meglehetősen megsár
gultak, és a szélük itt-ott felkunkorodott.

Csak egy új pingvines levonó vonta ma
gára a figyelmet épp az ajtó közepén: va
lamivel nagyobb és fényesebb volt, mint 
a többi.

Az előző bérlő állatbarát lehetett. 
Nucleus a Linux-csoporthoz tartozik, az 
ilyesmi nem igen jellemző rá. Alig léptem 
be, máris megéreztem a feltételezett ál
latbarát közelségét. Macskapisi!

A szűk folyosón átvergődtem egy halom 
pizzásdobozon, és megérkeztem Nucleus 
birodalmának a bejáratához.

„Itt vagyok.”
A hangja valahonnan egy régi íróasz

tal alól jött.
„Egy pillanat, csak ez az utálatos du

gasz.”
„Minden rendben, csak nyugodtan.”
Egyensúlyozva átjutok a kábelsa

látán, arrébb tolok néhány Amiga és 
Atari házat, és letelepszem a sötétbar
na kerevetre. Első ránézésre úgy tűnt, 
hogy Nucleus átvette az állatbarát laká
sát, beleértve annak bűzkollekcióját is. 
Szabadidőruhában és strandpapucsban 
bukkant elő, a Towerge háza mögül, vi- 
gyorral az orra alatt.

„Szevasz Thron! Megaszívesen látlak az 
ammóniapokolban. -  Érezd magad otthon!”

„Otthon? Azt meg hogy képzeled?”
Hozzám dobja a frissen megírt Return 

2 CD-ROM-ot.

Bas Böttcher: rapköltő, szavaló, 
lemezlovas, prózaíró. 1974-ben szü
letett Brémában. Megaherz című regé
nye 2004-ben jelent meg.

„Az elkövetkező négy napon ez az in
formációhordozó jelenti majd számodra 
az otthont. Azt mondom, Thron: A világ 
egy korong.”

„Jól hangzik. De ma éjszaka elsősor
ban egy ágyra vágyom.”

„Voilá! Ha nem vagy allergiás a macs- 
kahúgyra és az üvegszálas kábelre, ak
kor itt ez a kerevet.”

„Klassz! Biztosra vettem, hogy cool 
fickó vagy! Ma éjjel akár még a Duden 
Crackset is leszedhetnéd.”

Leültünk a konyhában, ahol a beépí
tett konyhabútor is az előző bérlőtől szár
mazhatott, és megittunk egy csésze forró 
China Gunpowdert. Az orrom fokozato
san hozzászokott a macskapisihez.

Az utolsó turnékról meséltem, Nucleus 
pedig a legújabb hackerfogásokról. 
Persze a felét sem értettem annak, amit 
mond, szókincse az IT-szaknyelv és a 
Scriptkiddie-szleng keverékéből áll ösz- 
sze. És épp ez a tudatlanság keltette fel 
csodálatomat, amikor a CIA-hálózat és 
a GSM-Hack legújabb támadásairól me
sélt.

Később a kurvákról, a különböző csa
jainkról, és az élet értelméről filozofál
gattunk. Nucleussal mindig is jókat lehe
tett dumálni a szexről és az adatátvitel 
egyéb formáiról. Nihilista-animalista vi
lágszemlélettel büszkélkedhet. Kedvenc 
témája az „interferencia tökéletes össze- 
hangzata”, ahogy ezt ő nevezte.

Egyszer csak a tegnap esti bombaria
dóról kezdtünk beszélgetni. A beszámo
lóm közben megemlítettem Ariane nevét 
is. Nucleus hirtelen felkapta a fejét.

„Hé, stop! Ki vagy mi az az Ariane? Ez 
egy név akar lenni?”

„Nem, ez sokkal több, mint egy egysze
rű név -  Ariane egy teljes univerzum.” 

Igen, valóban az volt. Annyira varázs
latos, hogy újabbnál újabb világok jöttek 
létre és pukk -  akár egy buborék a pezs
gőspohárban.

Persze Nucleust megkíméltem ezektől 
a csöpögős frázisoktól. Még a végén azt 
hinné, hogy bevettem valamit.

„Hiszi a piszi! Alec bácsi most rajtaka
pott. Vau, testvér! Te aztán képes vagy 
meglepni az embert. Amiko’ utoljára lát
talak, te voltál a legnagyobb pinaszakér
tő. Mos’ meg asztronómiában utazol?” 

„Nem, ember, aerodinamikában. Ahhoz 
legalább nem konyítasz semmit.”

„Na, ne csigázz tovább. Mi folyik a lefo
lyóban? Habkönnyű akár a Luffelé?” 

Nucleus élcelődését nehezen tűrtem, és 
hirtelen fordítottam egyet a szereposztá
son.

„Mit kíváncsiskodsz? Rég jutothatott 
neked is valami? Légy komoly: Arianéval 
valóban szuperkülönleges a dolog. Vicc 
nélkül.”

„És? Azon kívül?”
„Nincs semmi azon kívül. Egymásba 

vagyunk zúgva, egyszerűen egy csodála
tos nő.”

„Minden világos. Minél kevesebbet 
tudtok egymásról, annál jobban lángol a 
szerelem.”

„Épp fordítva. Minél nagyobb a szere
lem, annál kevesebbet akarok tudni. Az 
ismerkedésre később is lesz időnk. Úgy

érzem X életet is le tudnék élni vele. Én 
sem értem teljesen.”

„Arra való egy haver. Halvány fogal
mad sincs arról, hogy milyen is az a nő 
valójában, azért tűnik szuperspécinek. 
Ezt a forgatókönyvet már kívülről fújom. 
Előbb-utóbb megismered, és egy szempil
lantás alatt kiderül, hogy ennek is csak 
négy pofája van.”

„De még milyen farpofája!”
„Héj, térj már észhez. Törd fel a pos

taládáját, és ismerd meg a valódi énjét. 
Legalább megtudod, merre ugrabugrál a 
nyuszikád.”

„Lehet, hogy nem is akarom tudni. 
Végül is minél izgalmasabb, annál jobb.”

„Mi rossz van abban, ha szétpukkan 
néhány szappanbuborék, vagy leom
lik egy-két légvár? Minél hamarabb sza
kítasz, annál könnyebb megemészteni. 
Fogadok 5 euróbán, hogy lapul ott még 
valami a bokorban. -  Nekem teljesen 
mindegy. A te dolgod. Ott a CD-ROM-on 
a program, bármikor bemehetsz a posta
ládájába. De nem kötelező használni.”

Belementem a fogadásba, hátha így 
lezárjuk a témát, és végül elképzeltem, 
amint elsőként töröm fel a postaládáját. 
És Nucleus még akkor sem szedte elő a 
hálózsákomat. Közben megdicsértem a 
képernyővédőjét és az egerét. Aztán tu
domására hoztam, hogy holnap nem 
lesz gondja a reggelire. Hagyok néhány 
zsömlét neki is, amúgy hat harminckor 
már a reptéren fogok dekkolni, átugrom 
Frankfurtba, onnan autóval utazom St. 
Louis-ba. Ez aztán az útiterv!

Még megkérdeztem milyen zsemlét ré
szesít előnyben, aztán nyugovóra tértem 
egy fészeknyi midikábelen anélkül, hogy 
hozzáérnék a szutykos kerevethez. Alig 
vártam, hogy megérkezzem St. Luis-ba.

Ariane bejelentette, hogy talán kap 
néhány szabadnapot. És utánam repül 
Missouriba. Már nagyon kíváncsi voltam 
a Mississippire, eddig csak repülőből lát
tam.

Lehunyt szemmel álmodoztam a folyó
ról. Átáramlott a gondolataimon. A víz
ben kicsavart fatörzsek és gallyak hány
kolódtak. Aztán egyszer csak engem is 
elragadott az ár. Az elalvás mindig ha
zatérés a belső otthonomba, egy virtuá
lis hazába, amit csak az ismerhet, aki el
vesztette a kézzel fogható otthonát.

A rövid éjszakának vibráló ébresztő ve
tett véget. Az első néhány percben tájé
kozódási pontokat próbáltam felfedezni a 
kereveten. Félálomban elbóklásztam a zu
hanyzóig, most az egyszer a háromperces 
zuhanymasszázst inkább kihagytam, az 
ébresztő funkciója úgyis minimális lenne. 
Már hajnalodott az agyamban, amikor le
futtattam a becsomagoló programomat. A 
Nucleusnak szánt zsömlék végkimerülés 
miatt elmaradtak, a tegnap esti fél csésze 
tea cserepekben landolt az asztal alatt. 
Túl hevesre sikeredett a felkerekedés. 
Belemártottam az ujjhegyem a barnás te
atócsába, és a China Gunpowder-rel egy 
„Sorry ;-)”-t mázoltam az asztalterítőre. 
Többre sajnos nem jutott idő. Lábujjhegyen 
lopództam ki Nucleus lakásából.

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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> » »  folytatás a 9. oldalról

liesmich.exe Talán a fél 
liter Gourmet-kávé, talán a spionálás 
terve tarto tt távol az elalvástól. Ide- 
oda forgolódtam a takaró alatt. Egy ol
csó fülbemászó dallam belegabalyodott 
a hallójárataimba. »If I Said You Have 
a Beautyful Body, Would You Hold It 
Against Me?« Melyik nó' válaszolna igen
nel a Bellamy Brothers kérdésére? A slá
ger nagyjából épp ötszázhuszonhétszer- 
re vágtázott át a halántékomon. Hat óra 
múlva reggeli, tíz óra múlva találkozás.— 
De mindegy. Akár alhatnék is egy kicsit.

Ha nyugatra repülök -  szokásommal 
ellentétben -  egycsapásra koránkeló' lesz 
belőlem. 8.00-kor nekiláttam a mai nap
nak. Ez olyan, mintha 13.00 lenne a kö
zép-európai idó'zóna régi ritmusában. 
Izgalom fogott el. Ezen a kedden újra 
láthatom Arianet. Eló'ször várok, aztán 
Ariane.

Lezuhanyoztam, s mint akit skatulyá
ból húztak ki, lépdeltem a fölszinti Second 
Cup felé. Kiszolgáltam magam a reggeli
zőpultnál. Elkaptam két zacskó fahéjas 
Oat Meal-t, megettem a zabos eledelt, és 
a papírpohárból kiszívtam a jeges kapu- 
csínómat. Három bejövő audioüzenet várt 
a mobilomon. Az elsőben Nucleus szöve
gelt a csészéről, meg a beígért zsömléről. 
Még a felénél sem tartott, máris kitöröl
tem. Egy áthelyezett szervező belevetette 
magát a stresszfolyamba. Tíz másodperc 
múlva nyomtam is tovább, még a végén 
lemerülök.

A harmadik üzenet Ariane-tól jött.
»Helló, én vagyok. Chicagóban vagyok, 

a gate-en. Találkozzunk ma délben lenn 
a Mississippinél. A kikötőnél várok rád, 
a kaszinó előtt. Ok? Ha valami közbejön
ne, szólj.«

Zsupsz.
»Nincs több új üzenete...«
Ennyi épp elég. A legjobb időzítés. 

Megkentem két szendvicset, és a lifthez 
ballagtam. Megpróbáltam elütni valami
vel az időt, erre a legjobb módszernek bi
zonyult Nucleus CD-je.

Az MP3-as haverom egy igazi áldás 
volt. Az adathordozó bábjából egy való
ságos varázsdoboz bújt elő. Nfo-fájlokkal 
feldíszített Batzen féle ASCII kódokkal 
dolgozom, és összehasonlítom a features 
ypS-t, nO-ledGe-t, BigBluFF-ot, oPenH- 
Ole-t, és a pEEPer&Co-t. A szobám egy 
órára a világom parancsnoki központjá
vá vált. Szabadon választhattam: egy »li
esmich.exe« nevű program tökéletesen 
megfelelt a terveimnek. Ez a program 
Text-File-ként elküldte az összes leütött 
karaktert az általam kiválasztott e-mail 
címre.

És ráadásul a »liesmich.exe«-t a »C- 
thRu«-val is kombinálhattam. A C-thRu 
attól a pillanattól kezdve, amint a kisze
melt célpont online szakavatott kézzel 
nyit ki minden egyes fájlt. Voila, a hob- 
by-szinten detektíveskedők és a voyeur- 
ök paradicsoma.

Egy bombabarkácsoló akkurátusságá
val másoltam át a cuccot a merevlemezre, 
egyenként kizippelve minden egyes fájl-t.

Először is Ariane gépére fel fogom 
installálni a »liesmich.exe«-t. A prog
ram láthatatlanul fut majd a gépén, és 
minden egyes lenyomott billentyű e- 
mail formájában landol a postaládámba. 
Aztán belövöm a »C-thRu« röntgensze
mét. Kíváncsiságom győzedelmeskedett. 
Tudni akartam, mit is gondol valójában.

Rózsaszín csobogás Waxtól
csillogott a hajam, szerelemtől zsongott a 
gyomrom. A megbeszéltnél jóval koráb
ban értem a kaszinóhajóhoz. Beültem a 
fedélzeti bárba.

Ariane is megjelent egy fél óra múlva. 
Néhány percig a gőzösből figyeltem, majd 
felálltam.

Rendeltem neki egy Pina Coladát, ke
délyesen álldogáltam a panorámatetőn, 
és felé bámultam. Az árral szembe réve
dezett. Egy pillanatra azt hittem, hogy 
még a fedélzeten észrevett, és úgy tesz, 
mintha belemenne a játékba. Fizettem, 
elvettem a poharat, és lementem a hajó
hídon. Egyik kezem a korláton, másik az 
ananászos kókuszlében. Valójában csak 
ebben a pillanatban látott meg, és akko
ra lendülettel indult felém, mintha a ha
jóhíd valóságos kifutópálya lett volna.

Két szabad kötés keringett bioszféránk 
nonstop

Örvényében. Gyöngéden visszabillegtek, 
újra

Összeértek. Az ajkam az ajkadba kor
tyolt, ízlelgette,

megpördült, belecuppant. Ujjhegyek sik
lottak, matattak

a nyakon. Egymás belsejét inhaláltuk, 
élveteg csókkal egymásra tapadtunk, sis
tergő' érzéki suttogással.

Napfényreflex a pillantásban, SlowMo- 
ban pattant a szikra fókusztól fókuszig. 
Egy aprócska pont a glóbuszon; az obszes- 
szió szoros fonatában, és lábunk alattunk 
elfolyt a folyam -

Rewind!

St. Louisban a folyópart nem hem
zsegett a csendes zugoktól, közvetlenül 
a folyó mentén éktelenkedett egy vége
láthatatlan parkoló. Ariane bérautója a 
kaszinóhajó mellett parkolt.

Beszálltunk, de egyikünk sem tud
ta, hogy mihez fogunk kezdeni. Smacizni 
mégsem lehet egy fülledt cabrio-ban.

Lenyitottuk a tetőt. Ariane céltala
nul nekivágott az útnak, én pedig emlé
kezetemből előkapartam Lilly Walker 
Iseidertrippjét.

„Elindulhatnánk fölfelé a folyón. 
Valahol a Missouri és az Illinois beleöm- 
lik a Mighty Mississippibe. Biztos nagyon 
klassz lehet.”

Ariane az ölembe dobta a térképet.
„Okay, akkor csak mond, merre hajtsak.”
Az árterületen és a parlagon hagyott 

ipari parkokon siklottunk tovább, majd 
fölhajtottunk a távolsági útra. A kes
keny sáv másfél méterrel a víztükör fe
lett futott, széles kanyarokkal kígyóz
va a folyó mentén. Ariane betartotta az 
amerikai sebességkorlátozást, mégis el
képesztő tempóval haladtunk. Az időér
zékünk pattanásig feltuningolva, mintha 
valaki Pitch-Shifterrel húzta volna fel. A 
délután minden perce 45 plusz x fordulat
tal suhant.

Egy-egy pillanatot legszívesebben vég
telen csúzdává loopoltam volna.

Felkapaszkodtunk piknikezni egy tö
vestül kicsavart fatörzsre. Stégként lógott 
a víz felett. Lombja lakatlan szigetünk. A 
korona tövében lógattuk a lábunk, elede
lünk McDrive-os hamburger.

A folyam rózsaszín csobogása belecsik
landozott a fülcimpáinkba. Tekintetünk 
az apró örvényeket követte, mindketten 
megszédültünk.

Az árnyékok lomhán nyújtózkodtak. 
Szembehunyorogtuk a napot, és hat kö
rül p.m. visszaindultunk az autóhoz. 
Betettem egy Electro-Mixtape-et a cabrio 
kávédarálójába.

Nemrég még a fatörzsek úsztak el 
a lábunk alatt, most mindegyiket sor
ra leelőztük. Már javában lazítottunk a 
Double Tree-ben, amikor ugyanazok az 
uszadékfák elringtak mellettünk. Egy- 
egy Inside-out-Makit csavargattunk.

A sushi-bárból két feltekeretlen com- 
bo-t rendeltünk. Vicces és ragacsos fog
lalatosságnak néztünk elébe. Nem feled
keztek meg a bambuszgyékényről sem. 
Még majdnem ficánkoltak a sushi-épí- 
tőkockák, amikor Ariane tapasztalat
lanul ügyködni kezdett a pálcikákkal. 
Dühösnek tűnt, és magyar akcentussal 
motyogott valamit az orra alatt:

„Hmm. Ez azt hiszem nem fog ösz- 
szejönni. Nincs más választásod, ma te 
etetsz engem!”

„Világos. Épp azt teszem.”

Érzéki pengék szálkázzák a Sake fiiét.
Hasad a Saschimi, hajlik a Surimi.
Sziromfehér rizs Kikkoman szójaszósz

ban.
Algalap-pólyában Goodies á la 

California.
Makik úsznak a szószban. Nigirik le

ned,zenek.
Nippon ajkait szürcsöljük, míg kicsur- 

ran a csókunk.
Üvegszámra csattan a Piper, csillan a 

szőnyeg szőrén a pohár.
Újból Sticky rizs és Chop rúd, de már 

egy kompaktabb pakkban.

K A R Á C S O N Y I  NOÉMI fordításai
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WOLFGANG BORCHERT

A z  í r ó
Az író feladata: a háznak, amit min

denki más épít, nevet kell adnia. A kü
lönböző szobáknak is. A betegszobát így 
kell hívnia: „a szomorú szoba”, a padlás
szobát: „a széljárta”, a pincét: „a baljósla
tú”. A pincét nem hívhatja „a szép szobá”- 
nak.

Ha elveszik a ceruzáját, a kínok kínját 
kell kiállnia. Meg kell kísérelnie, hogy 
egy kanál nyelével a falra karcoljon. Mint 
a börtönben: „Randa egy odú”. Ha nem 
teszi meg végszükségében, nem hiteles. 
Akkor el kell küldeni utcaseprőnek.

Ha leveleit más házakban olvassák, 
meg kell lehessen tudni belőlük: „Aha. 
Igen. Szóval így élnek az emberek ab
ban a házban.” Nem számít, hogy kis
vagy nagybetűkkel ír. De olvashatóan 
kell írnia. A padlásszobában kell laknia. 
Onnan van a legjobb kilátás. Jó hely a 
padlásszoba: szép is meg hátborzongató 
is. Ott fenn egyedül lehet lenni. És ott 
van a legnagyobb hideg és a legnagyobb 
meleg.

Ha Wilhelm Schröder, a kőbányász 
meglátogatja az írót a padlásszobában, 
lehetőleg szédüljön. Az írónak erre ügyet 
sem szabad vetnie. Szokjon csak hozzá 
Schröder úr a magassághoz. Jót fog neki 
tenni.

Éjszakánként kémlelheti az író a csil
lagokat. De jaj neki, ha nem veszi észre, 
hogy a háza veszélybe került. Akkor ad
dig kell fújnia a harsonát, amíg elpattan 
a tüdeje!

R a d i
Ma éjjel nálam járt Radi. Szőke volt, 

amilyennek megszoktuk, és széles, dundi 
arca nevetett. A szemei is olyanok voltak, 
mint máskor: kicsit riadtak, kicsit tévely
gők. Állán is ott volt a két kis pamacs.

Minden olyan volt, amilyen lenni szokott.
De hát meghaltál, mondtam.
Igen, válaszolt Radi. Kérlek, ne nevess ki.
Miért nevetnék?
Mindig kinevettetek, tudom én. Mert 

furcsán tettem egyik lábam a másik 
után, és mert a suliba menet olyan lá
nyokról meséltem, akiket nem is ismer
tem. Ezen mindig nevettetek. És mert 
mindig riadt voltam kicsit; ezt egész biz
tosan tudom.

Régen haltál meg?
Nem, abszolút nem, mondta. De tél 

volt. És nem sikerült rendesen betenniük 
a földbe. Minden megfagyott. Acélkemény 
volt minden.

Wolfgang Borchert: a második vi
lágháború utáni német „elveszett nem
zedék” első nagy hatású, nagy tehetsé
gű alkotója. Rövid életműve a híressé 
vált Gruppe 47 nevű írócsoport köz
vetlen irodalmi előzménye. 1947 őszén 
hunyt el, huszonhat évesen.

Vagy úgy, Oroszországban estél el...
Aha, mindjárt az első télen. Az az igaz

ság, de ne nevess ki, hogy nem valami kel
lemes Oroszországban halottnak lenni. 
Olyan idegen ott minden. Idegenek a fák. 
Annyira szomorúak. Érted? Többnyire 
éger van ott. Ahol fekszem, hangosan 
szomorkodó égerek állnak. Néha a kövek 
is nyögnek. Amiért orosz kőnek kell len
niük. Éjszakánként jajgatnak az erdők. 
Amiért orosz erdőnek kell lenniük. A hó 
is sikolt. Amiért orosz hónak kell lennie. 
Minden olyan idegen. Minden annyira 
idegen.

Ült Radi az ágyam szélén, és hallgatott.
Talán csak azért látod így, mert neked 

ott halottnak kell lenned.
Rám nézett: Gondolod? De nem, te, ott 

minden ijesztően idegen az embernek. 
Minden. Ä térdére nézett. Minden annyi
ra idegen. Saját maga is.

Saját maga?
Igen, de ne nevess ki, kérlek. Ez van 

ugyanis. Az embernek épp saját maga tű
nik olyan ijesztően idegennek. Te, de ne 
nevess ki, igazából ezért kerestelek fel 
ma éjjel. Meg akartam ezt beszélni veled.

Velem?
Igen, de ne nevess ki, pontosan veled. 

Te jól ismersz, nem?
Azt hiszem.
Persze hogy. Nagyon is jól ismersz. Úgy 

értem, ahogy kinézek. Nem arra gondo
lok, hogy milyen vagyok. Ahogy kinézek, 
úgy értem, ismersz, nem?

Persze, szőke vagy. Az arcod kerek.
Ne, mondd csak nyugodtan, hogy dun

di. Tudom. Szóval -
Rendben, az arcod dundi, széles, és 

mindig nevet.
Jó. És a szemeim?
A szemeid mindig kissé — szomorúak 

voltak és sajátosak -
Nem kell hazudnod. A szemeim mindig 

riadtak és tévelygők voltak, mert sosem 
tudtam, hogy elhiszitek-e, amit a lányok
ról mesélek. Tovább. Mindig szép sima 
volt az arcom?

Nem, nem. Mindig volt két kis pamacs 
az álladón. Azt hitted, nem látjuk, mert 
szőkék. De mi mindig észrevettük őket.

És nevettetek rajtuk.
És nevettünk rajtuk.
Ült Radi az ágyam szélén, és térdéhez 

súrolta a tenyerét. Igen, suttogta, ilyen 
voltam. Pontosan ilyen.

Majd riadt szemével hirtelen rám né
zett. Megtennél nekem egy szívességet? 
De kérlek, ne nevess ki. Gyere velem.

Oroszországba?
Aha, egész hamar ott leszünk. Egy pil

lanat az egész. Mert még annyira jól is
mersz. Kérlek.

A kezem után nyúlt. Olyan volt az érin
tése, mint a hóé. Egész hűvös. Egész laza. 
Egész könnyű.

Ott álltunk néhány éger fa mellett. 
Valami világos hevert a földön. Gyere, 
mondta Radi, itt fekszem. Emberi csont
vázat láttam, olyant, amilyenről az is
kolában tanultunk. Mellette egy darab 
barnásszürke fém. Ez a sisakom, mond
ta Radi, teljesen megrozsdásodott és 
mindenütt belepte a moha.

Majd a csontvázra mutatott. Kérlek, 
ne nevess ki, de ez én vagyok. Te ér
ted ezt? Te jól ismersz. Akkor mondd 
meg, lehetséges, hogy ez itt én legyek? 
Hogy látod? Nem találod ijesztően ide
gennek? Semmi olyan nincs benne, ami 
rám utalna. Már abszolút senki nem is
mer rám. Pedig én vagyok. Nekem kell 
ott lennem. De nem bírom megérteni. 
Ijesztően idegen. Mindahhoz, ami ko
rábban voltam, ennek már semmi kö
ze. Nem, kérlek, ne nevess ki, de ez az 
egész olyan ijesztően idegen, olyan ért
hetetlen, olyan távoli.

Leült a barna földre, és szomorúan né
zett maga elé. Ahhoz, ami korábban volt, 
ennek már semmi köze, mondta, semmi, 
abszolút semmi.

Majd felcsippentett egy kevés bar
na földet az ujjhegyével, és megszagol
ta. Idegen, suttogta, roppant idegen. 
Idetartotta nekem. Olyan volt a föld, mint 
a hó. Mint a keze, amit korábban felém 
nyújtott. Egész hűvös. Egész laza. Egész 
könnyű.

Szagold meg, mondta.
Nagyot szippantottam.
Na?
Föld, mondtam.
És?
Kicsit savanyú. Kicsit keserű. Rendes föld.
De idegenszerű is, nem? Roppant ide

gen. És utálatos. Nem?
A föld fölé hajoltam. Hűvös, laza és 

könnyű szaga volt. Kicsit savanyú. Kicsit 
keserű.

Jó szaga van, mondtam. Földszaga.
Nem utálatos? Nem idegen?
Radi riadt szemekkel nézett rám. Te, 

ez a szag mégiscsak utálatos.
Megszagoltam.
Nem, minden földé ilyen.
Gondolod?
Biztos vagyok benne.
És nem találod utálatosnak?
Nem, Radi, kimondottan jó szaga van. 

Próbáld meg még egyszer.
Ujjhegyei közé csippentett egy keveset, 

és megszagolta.
Minden földé ilyen? kérdezte.
Aha, mindegyiké.
Mélyet lélegzett. Teljesen beledugta az 

orrát a tenyerében levő földbe, és nagyot 
szippantott. Aztán rám nézett. Igazad 
van, mondta. Talán tényleg jó a sza
ga. Mégis idegen érzés, ha belegondolok, 
hogy ez én vagyok, te, mégiscsak ijesztő
en idegen.

Radi ült, szagolta a földet és megfeled
kezett rólam; szagolta, szagolta és csak 
szagolta. Mind kevesebbszer mondta, hogy 
idegen. Mind halkabban mondta. Csak 
szagolta, szagolta és szagolta a földet.

Lábujjhegyen indultam haza. Reggel 
volt, fél hat. A házak előtti kertek
ben, a hó alatt mindenütt földet lát
tam. Meztelen lábbal beleléptem a hó
ba, a barna földre. Hűvös volt. És laza. 
És könnyű. És volt szaga. Felálltam és 
mélyet lélegeztem. Igen, van szaga. Jó 
szaga van, Radi, suttogtam. Tényleg jó 
a szaga. Mint minden rendes földnek. 
Légy teljesen nyugodt.

ZSIGMOND A N D R E A  fordításai
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A kintrekedtek
(folytatás előző számunkból)

Az első utazás
Három után tizenkét perccel élesen 

berreg fel a vekker, felriadok, reflexsze- 
rűen zárva el ugróm fel, kibotorkálok a 
fürdőbe, gyertyafénynél mosdom. Anna 
nem ébred fel. Sietősen öltözöm, fekete 
bársonyfarmer, sportcipő, fekete trikó, 
bőrmellény. Iszom egy korty ásványvizet, 
és ásítozva, lábujjhegyen megyek ki az aj
tón. A boríték a 19-es számot viselő kulcs
csal ott vár a postaládájában. S a taxi is 
ott áll már a ház előtt. — „Az állomásra!” 
— ülök be. — A balkonon akkor jelenik meg 
a lepedőjét maga köré tekerő Anna és in
teget. „Hova utazik, művész úr?” -  kér
dezi kíváncsian a középkorú, kopaszodó 
sofőr és indít. Figyelmét láthatóan nem 
kerüli el a nem mindennapi erkélyjele
net. Holnapra erről fog beszélni az egész 
város. „Bukarestbe.” „Szép időnk lesz” -  
előlegezi a sofőr, és beletapos a gázba. Öt 
perc és ott is vagyunk. Fizet, jó szolgála
tot kívánva ragadom fel az utazótáskát, 
és berohanok a váróterembe. Koldus ül 
az ajtó mellett, zavartan állok meg mel
lette s egy tízezer lejest ejtek a kalapba. 
„Csak ennyi? -  elégedetlenkedik a top
rongyos öreg. -  Három napja nem ettem.” 
Vigyorogva még egy fém ötezer lejest ej
tek a kalapba, és továbbsietek. Már a ta
xiban felhúztam a gumikesztyűt — csak 
ne hagyni ujjlenyomatot! —, megkeresem 
a 19-es fiókot, kinyitom, kiveszem a diplo
matatáskát, a kulcsot válltáskám zsebé
be rejtem, mire visszaérek a váróterembe 
és jegyet váltok az első osztályra, remeg
ve az idegességtől gyújtok rá, s kilépek a 
peronra. A hangosbeszélő akkor mondja 
be a vonat érkezését, s már be is fut a bá
nyai gyors. Egyből kiszúrom a vagonom, 
felszállók, viszonylag hamar megtalálom 
a fülkét. Két idősebb hölgy szunyókál a 
szemközti üléseken, táskám feldobom a 
csomagtartóba, s mire elhelyezkedem, 
el is indul a vonat... Azonnal elalszom. 
Almomban újra az ismeretlen-ismerős 
bérház áttekinthetetlen folyosólabirintu
sában kerengek, nem találva a kijáratot... 
Egy hatalmas teremben fekete lovagló
csizmás, meztelen lányok vívnak, hosszú 
kardokkal, egy másikban hatalmas csí
kos szőrű macskák keringenek, de félni 
csak akkor kezdek, amikor a fekete cilin- 
deres, frakkos öregúrral találkozom, aki 
valami miatt elfelejtett pantallót húzni, 
s hosszú, csíkos alsógatyában billeg fe
lém. A huzat libegteti frakkja szárnyait, 
olyan, mint egy felszállni készülő nagy, 
szürke gém. Meglepődve veszem észre, 
hogy lakkcipője megmagyarázhatatlan 
módon sáros. Ezek szerint van kijárat a 
házból, valahol van egy kert vagy földút... 
Az öregúr rám vigyorog, s tagoltan mond
ja: „Meghalt a cselszövő!”, s fejhangon vi
hogva nyúlkál felém, elugrom, rohanni 
kezdek, hatalmas biliárdgolyók gurulnak 
felém, tudom, nem menekülhetek, meg
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próbálok a falhoz lapulni, mire az első 
golyóval ütköznék, dobogó szívvel riadok 
fel. Az öreg hölgyek érdeklődve figyelnek. 
„Nagyon nyugtalanul aludt, fiatalember 
-  s magyarul beszélt álmában” -  állapít
ja meg az ajtó mellett ülő asszony. „Maga 
magyar?” -  kérdezi az ablak mellett ülő. 
Fáradtan bólintok. „Igaz, hogy a magya
rok mind unokatestvérei egymásnak? -  
kérdezi az ajtó mellett ülő. -  Igaz, hogy 
a magyarok mind rokonok?” „Ennél azért 
egy picivel többen vagyunk” -  vigyoro- 
dom el, s válltáskámból elővéve a vizet, 
mohón iszom. „Ugyan -  legyint az ablak
nál ülő, és pontosan olyan fejhangon vi
hog, mint álmában a frakkban és csíkos 
alsónadrágban álló öregúr. -  Hányán is 
vannak a magyarok?” „Tizenöt millió
an -  magyarázza Szabó -, ebből öt mil
lió él az ország mai határain kívül, kettő 
Romániában...” „És akarják is Erdélyt -  
mondja meggyőződéssel az ablaknál ülő, 
és majdnem úgy vezényel villogó kötőtű
jével, mint egy karmester. — A magya
rok vissza akarják venni Erdélyt. Soha 
nem is mondtak le, nem is mondanak le, 
és soha nem is fognak lemondani róla.” 
„Ugyan már, drága asszonyom -  húzódom 
el, hiszen félő, hogy a hadonászó, teljesen 
begerjedő öreg hölgy véletlenül kiszúrja a 
szemem, s akkor egy félszemű magyarral 
több lesz. -  Erdély igazán nem egy dió, 
amit csak úgy, úri kedvünkből zsebre 
vágva vihetünk tovább. És hová is vihet
nénk, mondja meg, hová?” „Ne szemtelen- 
kedjen, fiatalember -  kezd hadonászni az 
ablak mellett ülő öregasszony is. -  Erdély 
ősi román föld.” „Erdélyt nem adjuk -  si
kítja a másik is, ugyanolyan fejhangon. -  
Nem, nem, soha!...” „De ki akarja elven
ni? -  igyekszem megnyugtatni őket. -  Én 
biztosan nem.” „Maga lehet, hogy nem -  
csillapodik le az ablak mellett ülő - , de 
mások, a többi magyar: igen... Mégis mit 
akarnak a magyarok? Mi ez a nagy siet
ség? Ez a rögeszmés láz a saját iskoláik 
után? Mi ez a szétválás utáni csillapítha
tatlan vágy bennük?! Ez az elhatároló
dás, az elszigetelődés?...” „Van egy kifejező 
magyar közmondás -  sziszegem s megle
petten érzem, hogy én is kibillenek las
san flegmatikus nyugalmamból. -  Közös 
lónak túrós a háta.” „Ez, látja, szép -  ki
abálja elragadtatottan az ajtó mellett ülő 
öregasszony. -  Gyönyörű... Maguk, ma
gyarok mindannyian költők.” „Csak állan
dóan magyarul akarnak tanulni -  jegyzi 
meg az ablaknál ülő és felugrik. -  Mintha 
nem tudnának eléggé, így is... Miért nem 
jó maguknak a mi csodálatos román 
nyelvünk. Egy világnyelv, akárhogy is. 
Európa legősibb, legszebb nyelve...” „Mert 
ők a sajátjukon akarnak ugatni tovább -  
vihog a társa. -  ezért is mondottam, hogy 
mind poéták. Ugatnak, átszellemülten, 
mint a kutyák a holdfényben...” „Drága 
asszonyom -  kezdem elszántan -, kérem, 
gondolkozzanak már végre el, hová is ve
zethet ez a szándékos, vagy naiv, mindej 
nesetre rosszindulatú értetlenség?!” „O

ezt kikéri magának — vág közbe szikrá
zó szemmel, kötőtűivel ismét hadonász
va az ablak mellett ülő. -  Ő a maga ré
széről szereti is a magyarokat, mindig is 
őszintén vonzódott hozzájuk. Volt magyar 
cselédjük is. Székelyföldről, Rebeka. Jól 
mondom? Rendes, tiszta leány volt, nem 
lopott, és a főztje...” „Ám lám, Moldvában 
az oroszok még az ábécéjüket is elvették, 
arra kényszerítve Pruton túli testvére
iket, hogy cirill betűkkel írjanak s kita
lálják, hogy ők nem is románok, hanem 
moldovánok... Most az írást is újra kell 
tanulni. Az írektől az angolok a nyelvü
ket is elvették, és mégis...” Az ajtónál ülő 
asszonyság bíborló arccal, lihegve vág 
közbe. -  „Pardon, uram. Pardon... Az ő 
moldovai testvéreik románok, teljesen 
természetes tehát, hogy románul akar
nak tanulni, hogy ragaszkodnak ősi tör
ténelmükhöz, kultúrájukhoz, a barbár 
orosz tengerben....” Elvigyorodom. — „És 
akkor? Mi magyarok vagyunk, és az nem 
természetes, hogy mi?... hogy mi is?...”

A hölgyek egymásra pillantva ellensé
gesen hallgatnak.

„Vagy -  kezdem újra -  lennének fontos 
és kevésbé fontos népek?! Van itt egy sor
rend? Mert ha igen, mondja, mondják el 
végre, Caragiale szép szavát ideidézve, 
hogy: tudjunk mi is róla...”

A vonat befut az Északi pályaudvarra. 
A hölgyek nem is néznek rám, fáradha
tatlanul kötögetnek, csak akkor döbben
nek meg, amikor felhúzom a gumikesz
tyűt. „Baj lehet a kezével!” -  jegyzi meg 
az ablaknál ülő. „Biztosan ekcéma.” 
Zavar, hogy úgy beszélnek rólam, mint
ha nem is lennék jelen, elköszönök, vál- 
lamra veszem a táskát, s jobb kezemben 
a diplomata-, bal kezemben az utazótás
kával lépek ki az ajtón, s mire végigbaty- 
tyogok a folyosón, a vonat nagyokat zök
kenve, rángatózva megáll. Rengetegen 
vannak, lassan vergődöm át a tömegen. 
Cigánypurdék gyufás skatulyából polos
kákat, svábbogarakat dobálnak az ele
gáns hölgyekre, és röhécselve szágulda
nak tovább. Kövér rendőr nézi őket, és 
röhög.

Románia, 2004 -  vigyorgok, s elérem 
a csomagmegőrzőt, beadom a diplomata- 
táskát, majd kis tétovázás után utazótás
kám is, az aganccsal, csak válltáskámat 
hagyom magamnál, átrakva a trikót, a 
fürdőnadrágot, a vodkát és a nejlonzacs
kóba csomagolt szendvicseket. Ötvenezer 
lejt fizetek, zsebembe rejtem a jegyet, 
gondolkodom egy kicsit, majd a másik je
gyet táskámba rejtve sétálok ki, az ut
cán előveszem a diplomatatáskás jegyet: 
339-es. Ide-oda fordulva nézelődöm, las- 
san lépegetek a napfényben fürdő téren. 
Ellenőrzőm a nagy állomási órán s sa
ját karórámon is az időt. Két perc múl
va nyolc. Döntök. Átsietek a téren, né
hány perc múlva elérem a hotelt, belépek. 
-  Teljesen kopasz úr trónol a pult mögött, 
némi keresgélés után unottan adja ke
zembe a Spiridon névre szóló, zárt borí
tékot. Bemegyek a hallba, leülök egy fo
telba, óvatosan bontom fel, kicserélem 
a benne lapuló jegyet a zsebemben lévő
vel, firkálok valamit, kitalált, nem is lé
tező számokat és neveket egy cetlire, bal 
kézzel, majd visszamegyek a pulthoz. -



HELIKON
Majd adja át Blaga úrnak — kérem a ko
paszt ő még alszik! -  és egy százezer 
lejest csúsztatok a férfi elé. „Részemről a 
szerencse, uram -  vigyorodik el az, s vil
lámgyorsan tünteti el a pénzt. -  Blaga úr 
későn kel, de majd felhívom rá a figyel
mét.” Bólintok, meghajolok, kimegyek, 
trolira szállók, a Ci§migiunál lépek le, sé
tálok a parkban. Még négy szabad órám 
van. Moziba mehetnék, strandra, felszed
hetnék esetleg egy lányt is, beülhetnék 
egy kocsmába, olvashatnék is itt a pádon, 
ahová leültem, ha hoztam volna magam
mal egy könyvet, vagy vásároltam volna 
legalább újságot... Ehelyett kis tétovázás 
után vodkás üvegem húzom meg, s elő- 
veszek egy szendvicset, amit még Anna 
készített az este. Lassan eszem, minden 
falatot megrágva. Igazán nincs ahová si
etnem. „Anna!...” Lehunyt szemmel pró
bálom felidézni arcát, alakját, elmele
gedek. Néhány órája váltunk el, s máris 
hiányzik. Nem jó jel. Főleg akkor nem, ha 
tényleg nem a szerelem vezényelte utam
ba, hanem titokzatos megbízói állították 
rám, hogy figyelje minden lépésemet. Van 
benne, töprengek, egy tétovaság, mintha 
tényleg szende, ártatlan vidéki lány len
ne, ugyanakkor fantasztikus dolgokra 
képes, s néha -  mintha akaratlanul es
ne ki a vidéki lány szerepéből -  olyanokat 
mond, hogy fejre lehet állni tőle. Itt van 
valami titok? S mégis mennyit fizethet
nek neki, amiért ennyire odaadó? „Ráér, 
fiatalúr?” -  áll meg mellettem egy horgas 
orrú, kopasz férfiú, és figyelmesen néz 
rám. „Attól függ, mire?” „Tudja azt ma
ga nagyon jól” -  hajol felém, tolakodóan 
a férfi, szeme megrebben, mint egy ug
rásra, de ugyanakkor menekülésre kész 
vadállaté. „És mennyit szánna erre a... 
erre a...” -  zavarodottan nézek a férfira, 
mint aki nem találja a szavakat. „Az ak
tusra? -  kérdez vissza szárazon. — Mégis 
mennyit kér?” „Orálisan ezer dollárt, 
análisan...” „Menjen a picsába, maga hü
lye állat!” -  kezd rikácsolni a dühében ki
vörösödött férfiú. Habzik a szája is, félő, 
hogy kiesik a mozgó protézise. „Magának 
volt olyan sürgős.” „Szórakozzék a kurva 
jó édesanyjával -  rikoltoz a másik, szájá
ból fröcsköl a nyál. -  Még hogy ezer dol
lár?! Hát ki maga, Leonardo di Caprio?!” 
Futva menekülök, egyre többen nézik 
a jelenetet, nem akarok feleslegesen fel
tűnést kelteni. Labdázó gyerekek között 
rohanok, átfutok a játszótéren, kiérek a 
sugárútra, lassítok, ide-oda fordulva né
zelődöm. Süt a nap, már reggel meleg 
-’un, mi lesz itt délre? Kánikula?! Tíz perc 
ait tt érem el a Berlin vendéglőt, most jól
esne w jv  sör, de a nagyhírű étterem még 
zárva van, tovább sétálok, hamarosan ki
érek a térre, átkelek a sugárúton, beme
gyek az Intercontinentálba, otthonosan 
mozgok, nem is keltek figyelmet, belé
pek a liftbe, a legfelső szinten szállók ki, 
jegyet váltok az uszodába, s kis tépelő- 
dés után a szaunába is. Kabinban vetkő
zöm, csomagom leadom az értékmegőrző
be, kapok egy úszósapkát, anélkül tilos a 
fürdés, zuhanyozom, s máris a medencé
ben tempózom. Ebben a viszonylag korai 
órában zavartalanul lehet úszni, kevesen 
vannak a teremben. A nap besüt a hatal
mas üvegablakokon, káprázik a szemem,

a káprázatok között váratlanul tűnik fel 
Anna, felém úszik, mosolyog. „Attila, te 
itt?” -  hallom a hangját. Az arc az Annáé, 
a hang nem...Egy ideig egymás mellett 
úszunk, kezünk összeér, s úgy érzem 
mindannyiszor, hogy áramütés ér. Egy 
idő után megállunk a startkövek alatt 
s hirtelen ismerem fel a nőt, hát persze, 
Laura az, egy bukaresti színésznő, akivel 
néhány éve ismerkedhettem meg egy cra- 
iovai színházi fesztiválon, s egy csodála
tos éjszakát töltöttünk együtt. Künn az 
ablak alatt, egymás mellett heverve a na
pozóágyakon, újra megdöbbent az elké
pesztő hasonlóság. Ugyanaz a szív ala
kú arcocska, ugyanaz a fitos orr, a piros 
száj, a gödröcskék az álion, a mély tü
zű zöld szemek, a haja viszont, döbbenek 
meg: szőke. És természetes szőke, álla
píthatom meg az éles, vetkőztető fényben, 
hiszen a hajtövek sem sötétek. Haja most 
természetesen eléggé kuszáit és csapzott, 
de ezt leszámítva mintha ikrek lennének. 
A körtemellek, a has, a combok, a köl
dök, a lábfej íve, a térdek. Kísérteties!... 
Ugyanaz a fehér bőr, amely egy hirtelen 
sértésre vagy érintésre vörössé változik, s 
akkor is, ha meglepődik, ha izgatott lesz, 
és az az ámulat, amikor először voltunk 
együtt s föléje hajolva, tettetett rémület
tel kiáltott fel: „Hát ez azért túl nagy az 
én pici számnak!...” A trágár megjegyzé
sei, amelyek Annát is jellemzik, hiába 
próbálja állandóan játszani a naiv, vidéki 
lányt s kontrollálni magát. „Mit csinálsz 
te itt, ahol a madár se jár?” „Úszom. És 
te?” „Én is” — nevet a nő, s hirtelen kez
dek emlékezni, persze, tud magyarul, az 
édesapja, akit nem ismert, magyar volt, 
román nagyszebeni nagyanyja tanítot
ta meg magyarul, fellép időnként ma
gyar társulatoknál is, kifejezetten rajong 
Gabikáért, a legjobb hazai rendezőnek 
tartja... „Mi járatban -  kezdi Laura rá
menősen a riportot. -  Színházzal vagy? 
Miben léptek fel és hol? Egyébként is, te 
most hol vagy? Mi van veled? Sokszor ju
tottál az eszembe, de úgy eltűntél akkor 
reggel, mint beteg szamár a ködben, úgy 
otthagytál, mint Szent Pál az oláhokat...” 
„Nem. Nem színházzal vagyok -  veszek 
mély lélegzetet. -  Én most szabadúszó
ként...” „Értem. -  A szív alakú arcon paj
zán mosoly suhan át. — Valami nőügy?...” 
„A te jelenlétedben, Istennőm, más nő
ről beszélni is alattomos alávalóság!” 
Zavartan hallgatok el, azt mégsem kezd
hetem el taglalni, hogy már nem vagyok 
színész, önszántamból léptem le, mert el
veszítettem önbizalmam, feloldódtam a 
szerepeim között, azt sem mondhatom el, 
hogy most ügynökként titokzatos diplo
matatáskákat fuvarozok, tízmillió lejért, 
vidékről a fővárosba és vissza, miközben 
halvány lila segédfogalmam sincs arról, 
hogy mi is rejtőzik a táskában, amely
től már megszabadultam, mint ahogyan 
azt sem tudom, legfeljebb sejtem, hogy mi 
lesz benne, ha árnyékban maradó, arcta
lan megbízóim kicserélik. Nem, mindezt 
nem is sejtem, csak azt tudom, hogy ami
lyen peches vagyok, akár ma, az első al
kalommal el is kaphatnak, s akkor azon
nal kiderül, mit rejt a táska és fel lehet 
készülni akár a legrosszabbra is: bizto
san bevarrnak néhány esztendőre, s így,

mint mesterem, gróf Rettegi, megtapasz
talhatom a börtönt is, ülhetek néhány 
boldog évig a sitten, tolvajok, stricik és 
buzik között.

Laura figyelmesen néz rám. -  „Rosszul 
vagy?” -  folytatódik a riport. „Nem, nem, 
csak...” „Találkoznunk kellene, 12-re ug
róm be a filmgyárba, most én se vagyok 
színháznál, sokat filmezek, biztosan tu
dod, de délután eljöhetnél hozzám, hogy 
ott folytassuk, ahol tavalyelőtt abbama
radt.” -  És egy névjegyet ad át, finoman 
simítva végig a kezemen, újra megreme
gek, mintha áramütés érne, s nem tudom, 
hogy hogyan reagáljak, mire a nő hozzám 
hajol, puhán szájon csókol. -  „Hát nem 
tudtad, mi egymásnak vagyunk teremt
ve, ha csak hozzám érsz, mintha az áram 
ütne meg. Rázok, mint a végzet...” -  Nem 
tudja befejezni, váratlanul kakaskukoré
kolás hallatszik. “Meghibbantam -  nézek 
szét kétségbeesetten. -  Vagy mégis kakas 
lenne itten a luxushotel szállodájában?” 
Laura nevetve simogatja elképedt arcom, 
és kiveszi piciny, fehér retiküljéből apró 
zöld mobiltelefonját, felugrik, eltávolodik a 
napozóágytól, hosszan, kapkodva beszél a 
telefonba. — „Most el kell mennem — fordul 
felém, int, puszit lehel rózsaujjára, és fe
lém fújva libeg kifele. -  Ötre várlak -  szól 
még vissza és kacsint. -  Pezsgő is lesz!” -  
S máris elviharzik, káprázatok közé vész, 
volt, nincs. Hosszasan nézek utána, egy 
pillanatra feltűnik a craiovai hotelszoba is, 
látom az ágyon fekvő nőt és széttárt comb
jai közt önmagam, ahogyan évezredes mó
don történik meg minden a félhomályban. 
Felállók, sóhajtva megyek be a szaunába, 
beülök a gépbe, csak a fejem marad kívül, 
amint a fekete trikós fiú ráhajtja a fede
let és bekapcsolja a készüléket. Izzadok. A 
svéd szaunagép valami miatt az inkvizíció 
kínzókamráira emlékeztet, ha itt felejte
nének, gondolom, akár meg is sülhetnék... 
Laura mezítelen teste Anna mezítelen tes
téhez tapad, valahol ott vagyok én is, ott 
kell lennem, de önmagam most nem lá
tom, és a drága nők is egymással van
nak elfoglalva, a vörös és a szőke hajzu- 
hatag körülöttük libeg, s nem győznek 
betelni egymással, ámultán fedezve fel, 
hogy mennyire hasonlítanak. — „Rosszul 
van, uram?!” -  hallom a fiú ijedt hangját. 
Kikapcsolva a gépet, érdeklődve hajol fö
léin, megérzem a whisky jellegzetes polos
kaízét, megremegek az undortól. „A, nem, 
csak elbóbiskoltam...” -  magyarázkodom 
teljesen feleslegesen. A fiú megértőén bó
lint, fölemeli a gép fedelét, én nyögve ká
szálódom ki, visszamegyek a medencébe, 
úszom, majd a zuhanyozóban hosszan en
gedem magamra a vizet, törülközöm, öltö
zöm, kiveszem az értékmegőrzőből a tás
kám, s meglepetten észlelem, hogy már fél 
tizenkettő, lehet, mégis elaludtam volna 
a gépben?! A liftben egyedül vagyok, ki
használva a helyzetet, gyorsan letöltők né
hány korty vodkát, vizet is iszom rá, az
tán felhúzom a gumikesztyűt, és a hotel 
ajtaján kilépve meghökkenten észlelem, 
hogy micsoda hőség van, árnyékban is le
het harminc fok. Leintek egy sárga taxit, 
beülök, a hátsó ülésre dobva mellényem és 
táskám. -  „A Gara de Nordra!” -  A sofőr, 
sovány fiatalember, bólint és indít. A rá-

» > »  folytatás a 14. oldalon
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> » »  folytatás a 13. oldalról 
diójából népzene szól, szemem lehunyva, 
akár egy folklórfesztivál zsűrijébe is kép
zelhetném magam, de most nincs kedvem 
képzelődni, egyre idegesebb leszek, reme
gek, mint kedves, de ideillő hasonlattal, 
start előtt a versenylovak. Fizetek, szoká
som szerint „jó szolgálatot” kívánok a há
lásan bólogató sofőrnek, az állomás mel
letti üzletben vásárolok egy hatalmas 
Pepsi Cola feliratú reklámszatyrot, s mi
után berakom a gondosan összehajtoga
tott bőrmellényt és válltáskát, a reklám- 
szatyrot lóbálva indulok el a hatalmas 
csarnokba. Ellenőrzőm az időt, öt perccel 
múlt tizenkettő. Előkeresve a jegyeket, 
csörtetek be a csomagmegőrzőbe, először 
utazótáskám kapom meg, majd a régihez 
tökéletesen hasonlító diplomatatáskát, 
mindkettőt a reklámszatyorba süllyesztve 
sétálok ki. Rögtön észlelem, hogy a regge
lihez képest milyen könnyű a mostani, de 
ezen sem érek rá sokat töprengeni, sodró
dom kifele a tömegben, a nagy, menetren
deket közlő táblák felé, s ekkor tűnik fel 
egy ifjú titán. Még nem tudom világosan 
megállapítani, véletlenül jár-e a nyomom
ban, vagy tényleg követ, azt viszont igen, 
hogy egy negyedóra múlva lenne vonatom 
Brassó felé. Megváltoztatva tervem, a tö
megbe vegyülve sietek ki a csarnokból, és 
az árkádok alól kilépve leintek egy taxit. -  
„La Casa Scinteii!” -  mondom be a címet, 
s csak ekkor veszem észre, hogy a sárga 
taxi vezetője rövid, fekete hajú, csinos fi
atal hölgy. Megfordulok, látom, amint sze
mélyi követőm is taxiba vágja magát s 
felénk mutogat, már nem lehetnek kétsé
geim. -  „A szeretőm férje követ, hogyan 
tudnánk megszabadulni tőle?” -  csúszta
tok egy százezrest a nő elé, aki a vissza
pillantó tükörből figyeli a nyomunkba 
száguldó piros taxit. „Mindjárt dugóba ke
rülünk -  mosolyodik el -, maga óvatosan 
kiszáll, felül egy villamosra, ott lesz majd 
egy megálló is, én pedig más irányba ve
zetem, s amíg észreveszi, hogy maga nin
csen mellettem, egérutat is nyert.”

így történik.
A villamosra szerencsésen az utol

só pillanatban ugróm fel, a kocsi belsejé
ben sétálgatok, egyelőre nem ülök le, ne
hogy észrevegyen bizonyára sasszemű 
üldözőm. Látom az elhagyott sárga taxim 
is, s a pirosat, amint hűségesen követi, 
ezek szerint az atléta bekapta a horgot... 
Vigyorogva nézek szét. A villamoson, eb
ben a déli órában alig lézengenek egy pá
ran, de ez nem marad sokáig így, gondo
lom, leülök, lehúzom a gumikesztyűket, 
de még nem nyugszom meg, képtelen va
gyok határozott biztonsággal eldönteni, 
sikerült-e leráznom üldözőmet. Hosszú 
tétovázás után a reklámszatyorból kive
szem válltáskám, abból a vodkát, és meg
húzom. Egymás után két kortyot is enge
délyezek magamnak, a szemközti ülésen 
ülő hölgy álmélkodva csapja össze a ke
zét. -  „Nincsen túl korán, ifjúúr?” A vég
állomáson szállók le, ott a Ploiefti fele ve
zető úton már lehet stoppolni, le is intek 
egy hatalmas kamiont, beülök, az atléta- 
trikós, sovány sofőr együttérzően figyel, 
trikóján nagy foltokba üt ki a veríték. -  
„Hőség van” -  mondja azonnal. Bólintok s 
egy benzinkútnál arra kérem, álljon meg,

mert sört szeretnék vásárolni. így is tör
ténik. Isszuk a dobozos, hideg Tuborgot, 
a sofőrt láthatólag nem érdekli, hogy bár
mikor igazoltathatnák. -  „Egyszer élünk” 
— mondja és bekapcsolja a rádiót. Az őszét 
túszdráma újabb fejleményeiről is érte
sülhetnék, annyit még felfogok, hogy a 
kommandósok támadtak, de részletek 
már nem jutnak el a tudatomig, magam 
számára is váratlanul alszom el. A sofőr 
a brassói állomás előtt ébreszt. — „Itt va
gyunk, uram — mondja. — Nem itt akart 
leszállni.” -  És nem fogad el pénzt, ezért 
zavartan ásítozva nyomok a kezébe egy, 
még mindig hideg dobozos Tuborgot, s ká
bán szállók le, magam után húzva rek
lámszatyrom. -  „Jó utat” „Magának is!” -  
indít a sofőr, s az állomási órára pillantva 
veszem észre, hogy mindjárt öt, s miköz
ben a tömeggel a peron felé sodródom, át 
a nagy csarnokon, a csivitelő verebeket fi
gyelve a kupola alatt, Laura fehér testé
re, jégbe hűtött pezsgőjére gondolva fin
torgok. El sem tudja képzelni, hol lehetek, 
hol a fenébe késhetek? Ezt nehéz lesz ki
magyarázni. A hatos kijáratot választom, 
a munkásvonat már benn is áll, s miután

Bardócz Lajos grafikája

felugróm, jövök rá, hogy nincs jegyem, s 
idegesen fordulnék vissza, de elindul a vo
nat. Legyintek, kibontok egy újabb üveg 
Tuborgot, mélán kortyolgatom, de szédü
lésem valahogy nem szűnik, fejem is tom
pán szaggat. Benézek a hodályszerű ku
péba, a dolgozók a füstben buzgón verik 
a blattot. Semmi kedvem bemenni, lábam 
mellé eresztve a reklámszatyrot, szívok el 
egy cigarettát, a maradék sörrel veszek 
be egy fejfájás-csillapítót, aztán óvato
san szétnézve húzom fel a gumikesztyűt 
s egy papírzsebkendővel gondosan le is tö- 
rölgetem. Nem jön a kalauz, nem kell ma
gyarázkodni. Városomban szállók le, be
megyek az állomási illemhelyre, hosszan 
vizelek, kezet mosok, újra megtörülget- 
ve a kesztyűket sétálok be a csarnokba, 
előveszem a kulcsot, és kivéve a szatyor
ból csúsztatom a rekeszbe az új diplo
matatáskát, másodszor is meglepődve, a 
hajnalival összehasonlítva ez milyen köny- 
nyű. Aztán intek az állomás előtti téren

egy taxinak, s bemondom a címet. A hát
só ülésre ülve óvatosan szabadulok meg 
a kesztyűktől, mélyeket lélegzem, iszom 
egy korty vodkát, két deci lehet még a fél
literes üvegben, s a rádióból értesülhetek 
arról, hogy a kommandósok meglepetés
szerűen támadtak. Persze nem lehet tud
ni az áldozatok számát, hatszáz-hétszáz 
halottról és kétszer-háromszor több se
besültről beszélnek, az egész világ izga
lomban. A túszok egy része ugyanis egy 
óvatlan pillanatban, amikor a terroris
ták a kommandósokkal voltak elfoglal
va, kiszabadultak az épületből, de a ter
roristák, ezt észrevéve, brutálisan lőtték 
hátba őket. A hírek szerint a túszszedők 
nagyrésze is halott, néhányan ugyan me
nekülnek, de csak idő kérdése, mikor kap
ják el őket, hiszen a helyi lakosság is el
lenük fordult... „Ezek megőrültek, művész 
úr -  mondja az ősz hajú, kifogástalan mo
dorú taxisofőr, és fékez egy gyalogátjáró 
előtt. — Egyszerűen nem világos, miért ke
rül sor erre az esztelen vérengzésre?!” — 
Kismamát figyelünk, amint lassan tolja át 
a gyerekkocsit az úttesten, és a kocsi felé 
hajolva gügyög. -  „Csak egy magyarázat 
van -  legyintek, egy ötvenezrest csúsztat
va a férfi elé. -  Putyin példátlan arrogan
ciája.” „Tudja, hogy kágébés volt?!” „Erről 
beszélek” -  intek, és könnyű szolgálatot 
kívánva szállók ki. A kopasz fiúk ott dek- 
kolnak a lépcsőház előtt, Öcsi, a főnök fel
emelt kézzel üdvözöl, most ő kínál meg ci
garettával, s amint rágyújtunk, suttogva 
meséli, hogy a királykisasszony fenn van, 
ma egész nap takarított, felhívta őket is, 
hogy levigyék a balkonról az üvegeket, 
legnagyobb részét sikerült is eladni. „Itt 
a pénz -  nyújtja felém, mire meglepetten 
tiltakozva veszem elő a maradék vodkát. 
Iszunk. -  „Többet nem is mond -  vigyo
rog titokzatosan Öcsi —, legyen meglepe
tés.” Biccentek, bemegyek a lépcsőházba, 
azonnal megcsap a rothadó káposzta éme
lyítően savanyú szaga, elhajtom a macs
kákat, s berakva a kulcsot a borítékba, 
a kopertát a postaládába csúsztatom, és 
sóhajtva indulok fölfelé. Ezt megúsztam, 
gondolom még, s meglepetten torpanok 
meg a nyitott ajtóban. Anna meztelenül, 
hasán fekve alszik egy hatalmas francia- 
ágyban, a lepedő lecsúszhatott róla, mele
ge lehet. Nézem a nőt, az ágyat, a háttal 
forduló férfit a falon. Kilépek cipőmből, 
levetkőzöm. Kezd berendezkedni, vigyoro- 
dom el, és kimegyek a konyhába, leteszem 
a táskám, még van egy üveg dobozos sör, 
kinyitom, leroskadva a hokedlire mohón 
iszom. Ezt még nem cserélte ki a drága n<L 
gondolom, de mindent nem is lehet f Jy. 
szerre, majd ennek is eljő az idey, nünt 
a szalmakalapnak. Kiveszem a tárcám, 
megszámolom a pénzt, ötvenezer a haj
nali taxi, jegyzem egy cetlire, háromszáz- 
ezer a vonatjegy, ötvenezer a csomagmeg
őrző egyik jegye, ötven a másik, százezer 
a hotelportás, százötvenezer az uszoda s 
a szauna, százötvenezer a két taxi, száz
nyolcvanezer a hat dobozos Tuborg, ez ösz- 
szesen egymillió harmincezer, két milliót 
vittem, kell lennie kilencszázhetvenezer- 
nek. Annyi is van, s ha igaz, vigyorgok, a 
tiszta nyereség nyolc millió kilencszázhet- 
venezer. Nem rossz.

(folytatjuk)
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UNGVÁRI LÁSZLÓ ZSOLT VERSEI a hegy, a fű, a zöld a vízben. 
Kenyerem mindig hazavittem.

Ő rzöm  a z  a s z ta lt
Néha azt álmodom, 

hogy nem vagyok.
Erre szegődni éber 

élet -  vad dolog.
Mert vagyok én,

s tán mindig leszek.
Sok hibám más bűne -  

nem segíthetek.

Őrzöm az asztalt, 
mesteri gitáromat.

Előhúznám, de rajta 
a kényszer-lakat.

Hódítani -  csak
kimondhatatlan szót.

Ne terítsetek rám
éj színű, hideg takarót.

Mit föd a tél, a hó, 
a tükröződőjég1

Födi az ember
szerelmét, szégyenét.

Ne tüntessük el
a bűnök lábnyomát.

Nyissunk szabadságot, 
nevető óvodát!

S azok a combok ?
Pihéznek meztelen.

Akár egy regénybe 
bújtatott szerelem.

Adnék érte egy zsáknyi 
szép reményt.

Hogy megérintsem 
mellét, lábközét.

Ki az, ki ébreszt,
ha illetlenül virrad1

János és Péteri
Őrökre megfutottak.

Éber vagyok puskacső 
és golyó közt.

Amíg az ördög
gáncstalan rám lövöldöz.

De hadd zárjam le végül 
szigorú dalom.

Enyém leszel, te nő, 
úgy is akarom.

Értem én sok
rosszat, de több a jó.

Indulhatunk.
A folyónál vár a hajó.

2008. február 13.

K ib illen  a  Föld
Elmondhatom: 

a világ haldokol.
Először ajtót nyit. 

aztán rádomol.
Akár egy lelőtt, 

zuhant bölény,
fekszem az isten 

mély köldökén.

Aki dúl-fúl hiába, 
az hagyjon el.

E versben semmiképp 
nem szerepel.

Jog, rend csak így 
lehet enyém.

Dehát a költő?
Ugye, szerény.

Villanyt hitszegőkre, 
rám törőkre.

Hogy ölnék, nem 
ölnék fenekedve -  

magam tudom.
Éljen békén e század. 

Velem, nélkülem.
Gép uralja a házat.

Mért nem lettem 
kedves bértollnok? 

Lehettem volna
szónok, pénz-titoknok. 

De nem. A versem, 
ím, ily egyszerű.

Nem bírja el a bért. 
Értelemszerű.

Eladtatok erdőt, 
asszonyt, gyereket. 

Szennyesét takarva 
rajtatok nevet 

az elárult ország, 
ál-józan gaztevők! 

Szigorodik, keserűi 
a téli délelőtt.

Vége nincs, tömik 
a bendőt morékkal. 

Nem nádihegedű szól -  
vigalomdal. 

Haldoklik, él
mindenki, és vén.

Ha éltem, nem ezért 
éltem soha én.

Majd kibillen
a Föld egy hajnalon. 

Nap s rendszer
mentőöve elszakad. 

Istenem! Mi lesz
velünk? A dallamon 

meddig ül a nemiéti

Ne hagyd magad -  
ezt mondja őszhajú, 

vágáns rokonom.

2008. február 13.

Szerelm es döbbenet
Füstjeivel az alkonyat 
lobbanó láng a nyelv alatt. 
Málnaeső és rózsavíz.
A csöndben hallunk valakit.

Mondom: csak felhő, égdarab, 
tenyeredbe rejted arcodat, 
úgy leng az ág, mint a pillanat, 
billegő óra kispárnád alatt.

Hangok a kőben, a fában.
Nem maradhat hazátlan

Szól álmomban valaki hangtalan, 
a versnek izzása, hatalma van. 
Mint mikor két kéz szárnyra kél, 
szívdobogás, mókus kísér.

A férfit vajon mi menti meg! 
Száraz nyárban a kútvizek. 
Szalmavirág a hajban, szinte ég, 
ahogy a szoknyáról elröppen a kék.

Mennyi évad múlt fölöttem el, 
hány őszvégi madár, könnylepel, 
ütemek, nappalok fellegén 
hányszor, de hányszor pihentem én.

Csak egy ágyunk lehet.
Egyetlen szerelmes döbbenet. 
Kisgyerek-sorsunk elhagyott, 
akár az égi pásztorok.

2007. jún. 23.

K i egyből le tt  k e ttő  
s örök
A pillanat, mi szerteráz, 
hulló szirmot, hajnal havát, 
az akarat, mi összetart, 
tenger kékjét lomha part, 
a szerelem, ha dalba hív, 
hogy dédelgessek valakit: 
most vigyáz rám és bennem él, 
kalap pörög, visz a szél, 
hófehér párnám röptét el, 
lehajtom fejem s nesztelel 
játszik a csók, a lomb, az árny, 
tenyeremben violaszál.
Gitárom zsongó énekét 
sodorja tűzben fönn a kék, 
a dal az űrön átrezeg, 
körülöttem gyereksereg 
citeráz s él a szó, lobban, 
úszom kék bálna-habokban, 
vitorlám dagad, messze leng, 
sirályraj ível odafenn, 
örvényük lenn a kő, a víz, 
s a partról sírva visszaint 
sorsom, a hosszú, sárga nyár, 
s fehérben ragyogva a lány, 
aki csak úgy lehet enyém, 
ha Összeforrtan él a lény, 
ki egyből lett kettő s örök, 
mint szememben a fénykörök.

Az élet égi térkép, 
teremt a súlyos hűség, 
hogy az első érintésben 
ne legyen a lélek tétlen, 
úgy izzik föl a szerelem, 
mint a világegyetem, 
míg nő messzeségét érzi, 
melegét is vágyja a férfi.
Kezét fogja az angyal, 
s betakarja liliommal.

2005. július 10.
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DEMETER ZSUZSA

Téma nem titkos, de lezárva
Kevés olyan könyvet olvastam az el

múlt pár évben, amely annyira mara
dandó irodalmi élményt jelentett volna, 
mint a kortárs orosz irodalom néhány 
remeke. Az abszolút kedvencem talán 
Vlagyimir Szorokin A jég című könyve, 
de hasonló lelkesedéssel olvastam a két 
Jerofejev (Venedikt Jerofejev: Moszkva- 
Petuski és Viktor Jerofejev: A jó Sztálin) 
könyveit vagy Viktor Pelevinnek az 
Európa Kiadónál megjelentetett műve
it is (Generation P, Számok, A Metamor 
Szent Könyve, A Sárga Nyíl). Érthető te
hát a lelkesedésem, amikor néhány év 
késéssel ugyan, de sikerült megszerez
ni a Gabo Kiadónál 2005-ben megjelent, 
Téma lezárva című antológiát, amely, al
címe szerint, Kortárs orosz elbeszéléseket 
tartalmaz, szám szerint huszonegyet. A 
tartalomjegyzék csak fokozta kíváncsi
ságom, hisz a felsorolt huszonegy szer
ző' közül mindössze két név volt számom
ra ismerős: a már említett Szorokiné és 
a kortárs orosz próza másik világklasz- 
szisáé -  bár nevét elírták Ljudmila 
Ulickajáé. Sebaj, gondoltam, megtörté
nik, hogy néhány hiba csúszik a könyv
be, figyelmetlen volt a szerkesztő -  aki
nek a neve a kolofonból is kifelejtődött. 
A címek viszont ígéretesnek tűntek 
(.Részeg patkány a konyhában, Az orosz 
szex védelmezője, Vannak nők az orosz 
falvakban... -  hogy csak néhányat említ
sek), így nem törődtem a kezdetben fel
fedezett hiányosságokkal, örültem, hogy 
bővíthetem orosz irodalmi ismereteimet.

A kötet előszavát Galina Dursthoff ír
ta, akiről az antológia amúgy semmit 
nem árul el -  mint utóbb megtudtam, 
Németországban élő orosz szerzőről van 
szó, de azt nem sikerült kiderítenem, 
hogy ő csak az előszó írója, vagy egyben 
szerkesztője is az antológiának. A be
vezető kezdetben szimpatikusnak tűnt, 
kiderült belőle, hogy a könyvbe „áram
lattól, csoportosulástól” függetlenül ke
rültek be az írók, a cél csak az volt, hogy 
„merőben különböző szerzők műveit 
gyűjtsük egybe, olyanokét, akik egyéb
ként sohasem futhatnának össze egy 
partin. (...) Egyes-egyedül a hasonló föld
rajzi térség, az egykori Szovjetunió, ahol 
születtek, és természetesen az a tény, 
hogy oroszul írnak, még akkor is, ha ma 
már Ukrajnában vagy Berlinben élnek. 
És persze az is közös bennük, hogy csak 
a szovjetrendszer bukását követő évek
ben kezdtek el publikálni.”

Többé-kevésbé tehát fiatal írókról len
ne szó, egy részük egykönyves, s amint a 
bevezetőből kiderül, talán az is közös vo
nása lehet a szerzők többségének, hogy 
elsősorban nem „irodalmi intézetekben” 
váltak írókká, van köztük postástól há- 
zasságközvetító'n át bicikliárusig min
den. Mindez persze kevés lenne szerve
zőelvnek, ezért az előszó írója kiragad a 
szövegekből néhány általánosan jellem

ző vonást, kortünetet, amely egyaránt 
jellemezheti a kötet szerzőit: az irodal
mi nyelv helyett a köznyelvi formulákat 
emelik be az irodalom közterébe, nem 
lázadnak semmi ellen, nem vádaskod
nak, csak konstatálnak, nincsenek esz
tétikai „kiáltványban” megfogalmazott 
elveik, sőt illúzióik sem, nem egy közü
lük a „hátsó ajtón”, azaz az interneten 
keresztül hódította meg először az olva
sókat — ők a „valódi posztmodernek” „ha 
a posztmodernt mint esztétikai demok
ráciát, egy stílus diktatúrájának végét 
értelmezzük.”

Néhány szöveget mint tipikusát ki
emel Galina Dursthoff — így a kötet első 
írását, Szergej Noszov Titkos témák című 
elbeszélését is, melyben a szerző „pontot 
tesz a szovjet hagyatékkal való leszámo
lás végére”. Azonban hiába kerestem az 
általa emlegetett elbeszélést, ilyen című 
írást nem találtam a kötetben. Az elő
szóíró által kiemelt elbeszélés — gyaní
tom -  az antológia címadó írása is egy
ben: Téma lezárva.

Ami a szerzőket illeti, a kötet irá
nyukban nem olyan enigmatikus -  gon
dolnánk —, mint volt a szerkesztővel és 
az előszóíróval szemben. Minden elbe
szélés elején megtaláljuk az adott szer
ző arcképét, illetve néhány -  mint kide
rült, kifejezetten a magyar olvasókhoz 
szóló -  gondolatát. Feltehetően a szer
zőkhöz intézett kérés valahogy úgy han
gozhatott, hogy tudassák a kedves ma
gyar Olvasóval, hogy miért is lettek 
írók, miért írnak (vagy rejtettebben ta
lán, hogyan érzik magukat a bőrükben.) 
Legalábbis erre enged következtetni az 
a tény, hogy főként erre vonatkozó vallo
másokat olvashatunk a szerzőktől, s vi
szonylag kevés háttéradatot, valódi ön
életrajzit tudunk meg róluk (díjak, néha 
ország, eddigi könyvek számszerű felso
rolása), ami önmagában nem baj. Az elő
szó után még kíváncsibbak vagyunk, 
hogy vajon miért is tekinthető reprezen
tatívnak e huszonegy író, melyek lenné
nek hát azok a közös vonások, amelyek 
összekötik szerzőinket, amelyek kieme
lik őket a többi orosz írástudó közül, hi
szen, mint Julia Kiszina vallomásából 
megtudjuk, „a volt Szovjetunió lakossá
gának hetven százaléka író.” A repre
zentativitásról nem sok derül ki -  s ez 
érvényes maradt számomra a kötet elol
vasása után is - , de az igen, hogy Irina 
Gyenyezskina azért ír, mert eddig még 
„semmi szuperjót” nem olvasott az általa 
szeretett kamaszokról; hogy Alekszandr 
Hurgin nem a „tisztelt hipotetikus ol
vasónak” ír, hanem önmagának; hogy 
Marina Visnyeveckaja az írással „har
monizálni” szeretné a világot; hogy Oleg 
Posztnovnak írás közben a vidéki dol
gozószobájába jön a világ; hogy Anatolij 
Gavrilov a „vidéki élet unalmassága és 
boldogsága miatt” kezdett el írni, sőt így

TÉMA
LEZÁRVA

Kortárs
orosz elbeszélések

derül ki Vlagyimir Szpektr kapcsolata 
Magyarországgal (az anyja Budapesten 
született és volt egy félig magyar osz
tálytársa); és hogy Mihail Jelizarov 
egyáltalán nem szeret írni: „bármilyen 
okot megragadok, hogy ne kelljen írni. 
Akármit ki tudnék találni (...) Ha vol
na lehetőségem nem tenni, ha megta
lálnám azt a lehetőséget, akkor nem 
tenném.” Mielőtt még nagyon szánni 
kezdenénk a szegény, írni kényszerülő 
orosz írót, kiemelnék két, hitelesebbnek 
tűnő vallomást a szerzői bemutatkozá
sok közül: Szergej Bolmat a drámaíró A. 
M. Vologyintól vesz kölcsön egy szimpa
tikus anekdotát, aki úgy írja a darabja
it, hogy a betérő nézők „élvezzék a dara
bot”, a Zsanna című elbeszélés szerzője, 
Andrej Gelaszimov rövid kis önéletírása 
végén bevallja: „Kiderült, hogy mindkét 
csapatban játszani kellett. Bizonyára 
ebben rejlik Isten ravasz terve. Hogy 
tudd, milyen színű az ég a másvilágon. 
És hogy ne rángatózz. Mert egyszerűen 
folytatni kell az írást.”

Az írók vallomásait azért is éreztem 
figyelemre -  és idézésre -  méltónak, 
mondhatni tipikusnak, mert folyamato
san az volt az érzésem, hogy a kortárs 
orosz írók -  elődeik nyomdokain já r
va ugyan, de mégis kevésbé hitelesen -  
nagyon-nagyon szomorúak: illúziótlan, 
széttört vagy soha fel nem ismert ének, 
drogba belehalt barátok, elhagyott fe
leségek és férjek, „grammokban kimért 
boldogság” -  hogy csak néhány, szomo
rúságra okot adó passzust emeljek ki a 
bemutatkozó sorokból.

Az elbeszélések hangvétele nem külön
bözik élesen a fentebb vázoltaktól. Bár, 
tegyük hozzá, meglehetősen egyenetlen 
színvonalú írásokkal szembesülhetünk 
a kötetben, s az első pár elbeszélés után 
már igencsak reménykedhetünk, hogy 
talán olvasunk majd igazán jó írást is.

» » » » » »

16



HELIKON

, » » » » » »
Az antológia címadó írása, a Szergej 

Noszov tollából származó Téma lezár
va még akár -  az előszóval összhangban 
álló -  koncepció részeként is olvasható: 
hogyan lehet Lenin holttestét újra úgy 
elásni, hogy senki se emlékezzen már ar
ra, hova is temették. A temetés nyilván 
szándékos, s annyira jól sikerült, hogy 
csupán Jana Visnyevszkaja Bejárva ten
gert és földeket című, a végét leszámítva 
egészen jónak tűnó' írásában bukkan fel 
újra (egyfajta tetszhalottként) a történel
mi kor rajz.

Irina Gyenyezskina Vászja című írá
sának zöld emberkéi csak felvillantják a 
sci-fi irodalom lehetőségeit, az elbeszé
lésben azonban hangsúlyosabb a „földi” 
elesettek bemutatása, bár a szöveget vé
gigkísérő groteszk hang belopásával si
került elérnie a szerzőnek, hogy az olva
sók ne ugorjának bánatukban rögvest 
a legközelebbi folyóba. Hasonlóan indít 
Jegor Radov A klón naplója című írá
sa is, amelynek antiutópikus színezete 
egyben egyfajta morális választ is kínál 
a tudomány mai kihívásaira (a szegény 
kis klón panaszain már az érzékenyebb 
lelkű olvasók készíthetik a zsebkendőjü
ket).

Az antológiában leggyakrabban ta 
lán a szerelem-halál tematika kerül te 
rítékre -  különböző korú és társadalmi 
helyzetű nők és férfiak gyilkolják meg 
egymást (Vlagyimir Szpektr: Fekete-fe
hér kockák, némafilm, Andrej Bicskov: 
Saint Michel) vagy épp az útjukba ke
rülő rendőrt -  egy sajátosan értelme
zett hitvesi szerelem miatt (Alekszandr 
Hurgin: Valami ostobaság). Ugyanennek 
a témának a karikírozott változatát kép
viseli Vlagyimir Tucskov Az orosz szex 
védelmezője című írásának Arkagyij ne
vű hőse, aki -  modern Csicsikovként — 
járja a „civilizációtól minél távolabb eső 
falvakat”, s az „Ésszel a vadbarom is 
meggazdagszik!” felkiáltással védelme
zi az orosz szexet. Tegyük hozzá azon
ban, hogy az antológia hősei közül a 
„meglehetően korlátolt” Arkagyij volt 
az egyedüli boldog szereplő. Ugyancsak 
a haláltematikához kapcsolható Mihail 
Jelizarov Az élet vidám című abszurdo- 
idja és a kötetzáró Szorokin Hirosima 
című, párhuzamos (fojtogatós) történe
tekre épülő, forgatókönyvgyanús elbe
szélése is.

Összességében: ha elfogadjuk az iro
dalmi partira szóló meghívását Galina 
Dursthoffnak, készüljünk úgy, hogy a 
néha-néha megcsillanó humor, jó ötletek 
és egy-két kiváló elbeszélő mellett bőven 
lesz részünk unalomban, érdektelen be
szélgetésben is. Nem árt tehát, ha ma
gunkkal visszük a kedvenc kortárs és -  
nem csak kortárs -  oroszainkat sem.

T é m a  l e z á r v a .  K o r tá r s  o r o s z  e l 
b e s z é lé s e k ,  G a b o  K ia d ó , 2 0 0 5 . 
Fordította: A b o n y i R é k a , B a ta  
I s tv á n , B r a tk a  L á s z ló , O c s á k  
V e r o n ik a , S im o n  L á sz ló .

‘jTlLSZÖ'VECJ
Sas Péter: A kolozsvári j e 

zsu ita , m a jd  p ia r is ta  tem p
lom  k in csestá ra

Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2007.
Erdély művelődéstörténetének ismert ku

tatója, Sas Péter új kötetében arra vállal
kozik, hogy bemutassa a szakmának és az 
érdeklődő nagyközönségnek a kolozsvári je
zsuita -  utóbb piarista — templom kincs
tárát. Az első fejezetben rövid áttekintést 
nyerünk az 1718. és 1724. között felépült 
templom történetéről. Az épület a kolozsvári 
szerzetesházak sajátos 18. századi vándor
lásának mementója. A jezsuiták korábban a 
volt óvári domonkos templomot és kolostort 
használták. Miután a Tordai utcában elké
szült új rendházuk és templomuk, régi he
lyükre a ferencesek költöztek be. A Jézus 
Társasága azonban csak szűk fél évszázadig 
örvendhetett az impozáns épületnek, mert 
XIV. Kelemen 1773-ban feloszlatta az egész 
rendet. Az elárvult jezsuita intézményt vé
gül, ahogy sok más helyen is, a korszak nép
szerű tanítói, a piaristák örökölték meg.

Sas Péter a továbbiakban kimerítő leírást 
ad az olvasónak nem csak a bécsi mintákat 
követő barokk templomépületről -  amely sok 
részletmegoldását tekintve Erdélyben első -  
, de annak gazdag barokk berendezéséről is, 
külön hangsúlyt helyezve a főoltár díszére, a 
Könnyező Szűz kegyképére. (Talán nem köz
ismert, hogy a fokozatosan ötvösremekké át
formált festmény ikonként kezdte pályafu
tását a füzesmikolai ortodox templomban.) 
A művészettörténész ezután sorra bemutat
ja a templom legérdekesebb ötvöstárgyait, 
miseruháit és epitáfiumait, nem csak azo
kat, amelyeket ma is az intézmény kincstára 
rejt, de azokat is, amelyek a 19-20. századi 
ismertetések óta elvesztek, vagy más egy
házi gyűjteményekbe kerültek. A kötetet a 
kincstárban őrzött tárgyak részletes kataló
gusa zárja, a függelékben pedig az irodalom- 
jegyzék és a szómagyarázat mellett számos 
színes és fekete-fehér tábla is helyet kapott, 
hogy a tárgyleírások értelmezését segítse, és 
hogy a megfáradt vagy pusztán kényelmes 
olvasó szemeit rajtuk legeltethesse. E gazda
gon illusztrált könyvről bátran állíthatjuk, 
hogy kétéltű, hiszen mind képeskönyvként, 
mind tudományos munkaként (akár vízen, 
akár szárazon) megállja a helyét.

Németh György: G ál S án 
dor honvédezredes 1848-49-es 
tevékenysége

(Bibliotheca Transilvanica 58.) 
Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2008.

Népszerű témája a magyar történetírás
nak az 1848-49-es forradalom és szabad
ságharc. A színvonal azonban sokszor nem 
tart lépést az ügybuzgalommal. Németh 
György Gál Sándorról írott életrajza szeren
csére egyike az üdítő kivételeknek. Széles 
levéltári és szakirodalmi gyűjtésen alapuló 
munkájában nemcsak a honvédezredes pá
lyáját és működését mutatja be, de a sza
badságharc szinte teljes székelyföldi had
történetét. A csíkszentgyörgyi születésű 
katonatiszt életútja bőven nyújt lehetősé
get az ambivalens jelenségek megvilágítá
sára is. A nemzetőrség szervezésében nagy 
szerepet játszó, elméleti szakíróként kitű

nő Gál Sándor ugyanis a gyakorlati had
vezetésben egyáltalán nem jeleskedett. 
Vitathatatlanul nagy szerepet játszott a 
székely hadosztály megszervezésében, a 
hadianyaggyártás felfuttatásában, ám a 
kortársak emlékezetében az is élénken élt, 
hogy 1849 tavaszán a Székelyföld katonai 
biztosaként már-már kiskirályi hatalmat 
épített ki. A főtiszt a szabadságharc bu
kása és hosszú bujkálás után Angliába tá
vozott, majd Kossuth politikai megbízott
jaként 1852 és 54 között Törökországban 
folytatott diplomáciai tárgyalásokat, gyér 
sikerrel. Életének utolsó évtizedében pedig 
délibábos terveket szőtt Magyarország fel
szabadításáról, sokak szerint már az egyre 
inkább elhatalmasodó őrülettel viaskodva. 
A szerző a kötet végén azt a régóta vitatott 
kérdést is megfejti, hogy Gál Sándor való
ban tábornokként fejezte-e be a szabad
ságharcot: tábornoki kinevezése valójában 
csak 1852-ben kelt, ráadásul sosem vált 
jogerőssé. A munkát Gál Sándor iratainak 
szövegkiadása zárja. Németh György köny
vét bátran ajánljuk bárkinek, akit nem esz
ményként, hanem esendő emberi mivoltá
ban érdekel a szabadságharc székely hőse.

P. Benedek Fidél: Ferences 
kolostorok és tem plom ok II.

(Bibliotheca Transylvanica 57.) 
Szerk. Sas Péter, Pallas-Akadémia, 
Csíkszereda, 2008.

Sas Péter művészettörténész újabb csokor
nyit jelentetett meg Benedek Fidélnek, a fe
rencesek egykori provinciálisának kézirat
ban hátrahagyott rendtörténeti írásaiból. A 
kötet nagy részét a csíksomlyói kolostornak 
széles egyháztörténeti és történelmi keretbe 
ágyazott története foglalja el, a feltételezhe
tő 1442-es kezdettől az önálló erdélyi obszer- 
váns ferences őrség 1640-es létrehozásáig kö
vetve az eseményeket. A nagy összefoglalást 
számos rövidebb lélegzetű írás egészíti ki: a 
csíksomlyói templom bazilikává nyilvánítá
sáról, a Mikesek által alapított Somlyói Szent 
Mihály-kápolnáról, illetve három másik egy
házi intézményről: a kaplonyi bencés, majd 
ferences kolostorról, a szászvárosi ferences 
templomról (amely Károly Róbert királyunk 
feleségének adományából újult meg), végül 
a kolozsvári Szent Jakab-kápolnáról. A fele
kezeti tekintetben korántsem elfogulatlan 
szerzetes-történész minden tanulmányában 
megmutatkozik nagy helyismerete és kriti
kai érzéke, ám szigorúbb szemmel nézve szá
mos hiányosságot is felfedezhetünk. Maga a 
kiadó is megemlíti meleg hangú előszavában, 
hogy Benedek Fidél igen mostoha körülmé
nyek között alkotta meg rendtörténeti szin
téziseit, számos forráshoz nem jutott hozzá, 
és elkészült feljegyzéseit is többször elkoboz
ta az állambiztonság. Még nagyobb baj, hogy 
a szövegek hiányos jegyzeteit a közreadó sem 
egészítette ki megfelelően. Az egész kiadást 
zárójelbe teszi az az örvendetes tény, hogy az 
utóbbi néhány évtized -  egy szerencsésebb 
korszak -  vatikáni kutatásai révén pedig ma 
már nagyságrendekkel több forrással rendel
kezünk a kora újkori erdélyi katolicizmusról, 
mint amenynyihez a derék szerzetes nemze
déke hozzáférhetett. Benedek Fidél munkája 
így inkább kortörténeti dokumentumnak mi
nősül, mint maradandó szakmunkának, az 
erdélyi katolicizmus története iránt érdeklő
dő nagyközönség számára azonban így is ér
dekes és tartalmas olvasmányt jelenthet.

SZABÓ ANDRÁS PÉTER 
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JANCSÓ MIKLÓS

Bence Ferenc
...vagyok -  nyújtotta a kezét 1968-ban, 

amikor hazakerültem, Kolozsvárra, mint 
fiatal kezdő színész. Bemutatkoztam 
én is neki -  és nevettem, nevettem fel
tartóztathatatlanul. Megbocsátotta ne
kem akkor ezt a nevetést, mert tudta, 
ezzel a nevetéssel a komikust honorá
lom, bármilyen furcsa, nem helyénva
ló módon teszem is ezt. Nem sorolóm ér
tékelem alakításait, nem az én feladatom 
-  talán összeírja valaki színház- és színé
szet szerető', mi mindent és hogyan is já t
szotta azt a sok mindent, amit játszott... 
Gyakran vitt magával horgászni... Azok 
a régi, felejthetetlen halász-kirándulá
sok!....

-  Fesd fehérre a botod végét - kezdte 
egyik nap Ferenc.

-  Tessék? — döbbentem meg a kétértel
mű ötleten.

-  Mondom, fesd fehérre a halászbo
tod végét, mert holnap megyünk éjszakai 
horgászásra. Ha a bot vége fehér, éjjel is 
látszik, hogyan rángatja a hal.

Megfestettem hát a botom végét, ezen ne 
múljon, és elindultunk éjszakai horgászat
ra, a Marosra. Persze elemlámpát nem vit
tünk, minek is, ugye, éjszakai horgászás
hoz, nagy okosan otthonfelejtettük, így 
nagy keservesen, gyufagyújtogatva sze
reltük fel a botra az orsót, a horogra a gi
lisztát, stb. És behajítottuk a csalit a nagy 
sötétbe és a Marosba, és lestük hajnalig 
a botok fehérre festett végét: nem húz-e a 
hal? És megvirradt, és álmosan, könnye
sen a sok botnézéstől és berumozva konsta
táltuk, hogy a nagy igyekezetben áthajítot
tuk a csalit a folyón, a túlsó partra, fel egy 
fára... Ott lógott békésen a két felgilisztá- 
zott horog, alattuk nyugodtan tocsogtak és 
hápogtak a rucák vagy mik...

***
Hondán nyaraltunk együtt, amolyan 

horgász-nyaralás volt. Délelőtt pihen
tünk, puliszkát főztünk az esti horgá
szathoz, sakkoztunk is néha. Azért csak 
néha, mert Feri remekül tudott sakkozni, 
én nem voltam neki méltó ellenfél, csak 
unalmában fanyalodott rám sakkilag.

Honda mozigépésze látogatott meg egy
szer minket. Bemutatkozott:

-  Hallottam -  így ő -, vannak itt vala
mi kolozsvári színészek. Kollégák.

-  Ön is színész? -kérdezte Feri halálos 
komolyan.

-Dehogy. Én filmes vagyok. Mozigépész. 
De mindkettő művészet. A színész és 
a mozis egy művészeti ág. (Nem vitat
tuk akkor ezt az érdekes megállapítást). 
Beszélgettünk az új „kollégával" minden
féléről (kivéve a művészetet), amikor is 
csak úgy mellékesen megjegyzi a mozis:

-  Tudnak sakkozni?
-  Hát -  nézett rám Feri figyelmeztető

en (éppen dicsekedni akartam Feri szak
tudásával) -  tudok egy keveset.

-  Na. Mert én vagyok Honda abszolút 
sakkbajnoka -húzta ki magát a mozigé
pész. -  Hajlandó vagyok magukkal sak
kozni, de csak egy üveg borban.

-  Ki fizeti a bort? -  kérdezte Feri ko
molyan -  A nyertes?
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-  Ugyan -  lett egyre dölyfösebb a gé
pész. -  Hol is hallottak ilyent? A vesztes 
fizet.

Feri elkezdett szabadkozni, hogy így, 
meg úgy, ő szégyelli, hogy csak keveset 
ért a sakkhoz (én felálltam, elsiettem, ne
hogy kirobbanó nevetésem elárulja, hogy 
Feri ugratja mozis kollégánkat).- De ha 
a kolléga úr gondolja, játsszunk -  mondta 
Feri, csak ne egy liter borban, legyen há
rom liter, ha már hárman vagyunk -  ke- 
délyeskedett.

-  Legyen -  intett fölényesen Honda 
sakkbajnoka.

Elkezdődött a sakkparti... A nyolcadik 
lépés után Honda hőse kimeredt szemmel 
bámulta a sakktáblát...

-  Ez matt -  nyelt egy nagyot. -  Matt ne
kem.

-  Nem létezik -  csodálkozott Feri. -  
Ezt hogy csináltam? -lepődött meg. -  (én 
megint elsiettem nevetni egyet). Nahát, 
ezt a véletlent, pironkodott továbbra is 
Feri. -  ki a fene hitte volna?

-  Revansot kérek -  így a mozis. -  6 
üveg bor.

-  De csak ha együtt isszuk meg -  sza
badkozott Feri. -  Tudja, ha már elvesz
tem a bort, legalább igyák belőle vissza 
valamit.

-  Rendben van — egyezett belé újult re
ménnyel mozis barátunk. -  A fehér kezd.

A fehér kezdett is, de a gépész, mit tesz 
Isten, újra mattot kapott. Még egy re
vansot kért. Kapott. Revansot is kapott és 
egy harmadik mattot is. Villámgyorsan, 
az előző kettőhöz képest.

Sokáig nézte a sakktáblát Honda gőgös 
sakkbajnoka, majd halkan, szerényen, 
megtört hangon megkérdezte:

-  Tessék mondani, hány borral is ta r
tozom?

Feri átölelte a kétségbeesett gépészt.
-  Egy üveg borral sem tartozik — mond

ta nevetve. — Én ugyanis valamikor or
szágos sakkbajnokságon vettem részt. 
Majdnem bajnok lettem. Higyje el, kol
léga úr, tőlem nem szégyen sakkban ki
kapni. De éppen ezért a fogadás sem gilt. 
Mert egy bajnok nem játszhat pénzben. 
Még borban sem játszhat.

-  Művész úr — kérdezte alázatosan, im
már megnyugodva a gépész —, azért meg
tisztel, elfogyaszt velem egy-két pohár
ral a borból, ugye? (Engem emberszámba 
sem vett, igaza volt, ha egyszer a majd- 
nem-bajnok Ferivel ülhet egy asztalhoz.)

És így történt, hogy aznap este a ha
lak nyugodtan úszkálhattak a folyóban, 
mert nem riasztotta őket a felcsalizott ho- 
rogcsobbanás, ehelyett Honda békés éj
szakájában harsányan zengett Tosca le
véláriája a mozigépész művészi, bár kissé 
harsány előadásában.

***
Sok kedves történet, sok szellemes ug

ratás kitalálója és végrehajtója volt -  de 
ezek az ugratások soha nem voltak bán- 
tóak... akit megtréfált, az nevetett aztán 
legjobban és szívből a tréfán ...

Sokat filmezett. Aztán filmezett 
Budapesten is. Végül úgy döntött -  meg
nősül újra.Kimegy Magyarországra. Az 
ottani filmgyárnál kapott alkalmazást.

Mikor Pestre mentem, nála laktam. 
Lementünk vásárolni a Közértbe. Egy 
rendőr udvariasan köszöntötte.

-  Szeretnek a rendőrök -  mondta mo
solyogva Feri —, sok rendőrt játszottam az 
utóbbi időben a televíziónál, de nem csú
foltam ki őket soha. Ezt tudják a kollégá
im, ha van valami problémájuk a közle
kedésrendészettel, én mindig elintéztem 
az ügyet.

Kolozsváron már csak látogatóban 
volt: a kocsiban, amit én vezettem, ült a 
Bencze család: a felesége,

Judit és a két vasgyúró gyerek — Berci, 
Marcika. A színház előtt hajtottam el.

-  Nézzétek csak -  szólalt meg váratla
nul Ferenc -, itt statisztált sokat apátok.

Nem válaszoltam. Soha nem panaszko
dott, ha mellőzték, ha csak kis szerepet 
játszott. Ez is hozzájárult volna, hogy el
menjen? -  tűnődtem magamban. Ki tud
ja? Vagy itteni munkája csak azért tűnik 
immár jelentéktelennek, mert nemrég 
kapott díjat, a legjobb férfialakítás díját 
a KOK-ban nyújtott alakításáért? Egy 
olyan mezőnyben, ahol 40 filmet vetítet
tek? ... Ki tudja?

***
Néha méghazalátogatott. Nagyváradon 

vendégszerepeltünk, találkoztam vele vé
letlenül, véletlenül és utoljára egy olcsó, 
színház melletti étkezdében, amolyan tal
ponállóban, amelyeket itt Kolozsváron is 
szeretettel látogatott.

De most már nem pénzkérdés volt nála 
a büfében való kosztolás.

-  Feri -  üdvözöltem örömmel —, te a ré
gi maradtál. -  Nem véletlen, hogy ilyen 
helyen kell találkoznunk. Azt hiszem, ha 
multimilliomos lennél, akkor is ilyen he
lyen találkoznánk...

-  Igaz, öregem -  mondta melegen -, 
igyekszem a régi maradni. Ismered azt a 
viccet, hogy:

Két barát találkozik:
-  Szervusz. Mi van? Meg sem kérde

zed, hogy vagyok?
-Hogy vagy?
-  Ne is kérdezd.
***
Ha rágondolok, akaratlanul is elmoso

lyodom. Tudom, mások is így vannak em
lékével, ahol valahogy összemosódnak 
emberi tulajdonságai és játszott szerepei. 
És hogy színészi vagy emberi tulajdonsá
gai voltak szimpatikusabbak, ma már ne
héz eldönteni.
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Hasznos és fontos kérdőjelek
Mindig is tud tuk  és h irdettük, hogy a tudomány 

nemzedékek szép társasjátéka. Eredményeiben és 
kompromisszumaiban is. Katona József 1906-ig vélt 
születésnapja (1792. november 11.) a centenáriumon, 
1892-ben lett tudományos közmegegyezés alapján 
egyszersmind a kolozsvári m agyar hivatásos színé
szet ism eretlen kezdetének dátum a is. Jelképnek 
gyönyörű -  kilencven év kellett azonban ahhoz, 
hogy a szimbólum helyére valós adat kerüljön, 
Enyedi Sándor a kolozsvári dátum ot 1792. decem
ber 17-ben rögzíteni és bizonyítani tudja. Egy év
század a la tt teh á t -  nem zedékek k u ta tása i nyomán 
-  m ind a viszonyítási pont (K atona születésnapja, 
1791. november 11.), m ind a hozzá m ért m ásik  meg
változott.

Gyorsabb eredm ényt a többi kérdésben sem v á r
ha tunk . H a ugyanis ú jra á tfu tjuk  az Orosz László 
á lta l összeállított problémalistát, látható, hogy ezek
re célkutatás nem folytatható, és m int a kolozsvári 
példa is igazolhatja, csak a források körének kitágí
tása , a kor és emberei mindennapi életének jobb meg
ismerése vezethet új ism eretekre. Lehet, vagy leg
alábbis nem kizárható, hogy m agántu lajdonban 
vagy közgyűjtem ények á t nem te k in te tt fondjaiban 
rejtőzik  olyan levél, naplótöredék, följegyzés, amely 
a Bánk bán kéziratának  Kolozsvárra érkezéséről 
vagy a d rám a ősbem utatójáról szól. A ha táro n  tú li 
archívum ok javuló k u ta tási lehetőségei, a helyben 
felnövekvő, elfogultságoktól m entes új tö rténész
nemzedék első eredményei adnak  esélyt a rra , hogy 
a kérdések egy részére idővel válasz szülessen.

Vannak azután olyan pontok Katona József hagya
téka körül, amelyeknél lezárható a kutatás. (A könyv 
ezeket nem is a ny ito tt kérdések között, hanem  a 
zárófejezetben hozza.) M ert nem lehet meg nem tör
tén tté  tenni a Miletz János á ltal összegyűjtött kéz
iratok 1944. évi pusztulását Koháryszentlőrincen, 
s előtte a családnak azt az elzárkózó m ag atartá 
sát, amelynek folyományaként a szem látom ást el
osztott irathagyatékot kezelték. A kéziratoknak, föl
jegyzéseknek itt csak pap írértéke szám ított, ergo 
gyújtósnak és m ás házi célokra h aszn á lták  őket a 
K atona-házban. Az értékesebbjét pedig valószínű
leg elajándékozták. Orosz László m egpróbálta né
hány ilyen, fennm aradt, később fölbukkant kézirat 
ú tjá t nyomon k ísérn i (a Bánk bán első kidolgozásá
ét, a versekét) -  hipotézisei átgondoltak; valószínű
leg így történhetett. Mielőtt azonban ítéletet mon
danánk  a család fölött, jegyezzük meg, hogy a XIX. 
században a kéziratoknak, kivált a nyom tatásban 
megjelenteknek, nem hogy m űkincsáruk nem volt, 
m int m anapság, hanem  kim ondottan értéktelennek 
szám ítottak, és ez így volt még Petőfi Sándor versei
vel is. A józan parasztpolgári m en ta litás pedig a r i t 
k a jó szág n ak  szám ító papír ú jrahasznosításán  gon
dolkozott, ahogyan K atona József is d irib -darab  
papirosokra ír ta  d rám áit, m ielőtt apja egybemásol
ta  volna őket.

K E R É N Y I LÁ SZ L Ó . H a sz n o s  é s  fo n to s  k é r d ő 
je le k . F O R R Á S . 2 0 0 8 , á p r ilis .
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ZENE - CSENDEN TÚL 
Z en ei szem fén y v esz té s?

Andersen meséje motoszkál 
a fejemben -  Pomádé király 
új ruhája. Csak úgy tódulnak 
képzeletemben egymás he- 
gyére-hátára a különböző' cí
mek: Pomádé király új zenéje, 
Zenekirály új ruhája, A kirá
lyon nincs semmi, A zene mez
telen és így tovább.

Szeretünk öltözködni, a mo
dern kor talán minden eddigi
nél igényesebb a ruhapompák
ra. Talán ezért is menekül az 
ifjúság antiruhákba a kínált 
ruhaköltemények helyett. A 
divat a legnagyobb szemfény
vesztő: elkápráztat bennün
ket, nem „látjuk”, hogy minél 
fantasztikusabb dolgokat lá
tunk, hallunk, annál semlege
sebbé válunk mindennel szem
ben. Reklámok özöne vesz 
körül bennünket, minden szu
per jó, szuper nagyszerű, min
den világhírű. El kell adni a 
portékát, ha már legyártot
tuk, létrehoztuk. A legfantasz
tikusabb az egészben az, hogy 
már a tárgyak közé soroljuk az 
embereket (hírességeket!), az 
életműveket (valóban értékese
ket!) is. Rendkívül megnőtt az 
étvágyunk, hogy mi magunk 
alkossunk tárgyakból, embe
rekből, jelenségekből világmé
retű szenzációt. Káprázatban 
élünk és így könnyen mindent 
összekeverünk: értéket sem
misítünk, értéktelenséget is
tenítünk. Nem csoda, hiszen 
odalett nemcsak a szemünk, 
de a lelkünk fénye is.

Minden kor szerette a vi
lágot szebbnek látni és ben
ne minden jelenséget egy 
kicsit feldíszíteni, néha felci- 
comázni. A barokk kor zené
je tele van díszítő elemekkel. 
Ezek nem cicomák, hanem a 
zenei folyamat lélegzetvéte
le nyomán keletkező energia
rezgések kivetülései. Az ere
deti szöveg amolyan meztelen 
Zene, ruhát éppen a díszí
tő elemek reászabásával kap 
magának. A romantikus zene 
kevesebb díszítő elemet hasz
nál, és azt is, ami megjelenik, 
beledolgozza a zenei folyamat
ba: immár nem jelöli grafikai 
ábrákkal a lehetséges díszítő 
elemeket, nem hagy szabad
ságot az előadónak, sokkal in
kább kényszeríti ott alkalmaz
ni a zene feldíszítését, ahol az 
alkotó azt jónak tartja. A mo
dern kor zenéje még jobban 
lecsupaszította, lemeztelení
tette a zene testét a „csak ze
ne és semmi cicoma” jelszava 
nyomán. Az előadónak nincs

joga a zenét feldíszíteni, al
kalmakként pompázó ruhá
ba öltöztetni, máskor pedig 
végtelenül lecsupaszítva csak 
a leglényeget megláttatni. A 
modern zenéből látszólag hi
ányzanak a Pomádé királyok. 
a csodakelmék, a szemfény
vesztő szabók. De ez csak lát
szólag igaz.

Az elektronika révén betört 
a zenébe az akusztikai szem
fényvesztés. Rendkívül hálás 
a mikrofon használata olyan
kor, amikor bizony az énekes
nek nincs hangja, néhány mé
ter távolságra sem lehetne 
élvezni hangerősítés nélkül. A 
hang ruhája ilyenkor a mikro
fon-erősítő berendezés-hang
szóró hármas blokkja, Pomádé 
király szorgoskodó „szabói”. 
De mi lenne a hatalmas zene
kari orgiákból e hármas egy
ség segítsége nélkül a szabad
téri szimfonikus koncerteken? 
Mi lenne, ha a karmestert, a 
zenekari játékosokat nem ve
títenék fel a hatalmas képer
nyőkre? Semmi nem lenne az 
egészből e fantasztikus cico
mák nélkül. Ezek Pomádé ki
rály új, mai zenei ruhái.

De a mai tökéletes hang
rögzítő berendezések is bő
ven kiveszik a részüket a kel
lemes szemfényvesztésből. 
Olyan ruhát szabnak a zené
re, amely igazából nincs is. 
A hangfinomítás, nemesítés 
minden eszközét bevetik a mi
nél szebb érdekében. Minden 
hibát kijavítanak a készülé
kek: megszólal az, ami erede
tileg nem is volt a valóságban. 
Nem csalás ez, sokkal inkább 
hódolat a tökéletesség istené
nek. Mindenben keressük, sőt 
üldözzük a tökéletességet. Ha 
nincs ott, akkor mi magunk 
oda tesszük. Ha nincs meg az 
alkotásban ez a tökéletesség, 
akkor mi magunk oda mond
juk, szinte reá vagy beleéget
jük a műbe, alkotójába. A leg
nagyobb, a legcsodálatosabb, 
a leg(el)ismertebb... csak úgy 
röpködnek a felsőfokú jelzők. 
Szinte már mindenben ott 
tartunk, hogy a tökéletességet 
MEG KELL CSINÁLNI! Nem 
felfedezni kell, nem magunk
ba szívni, hanem megcsinál
ni; így mi magunk is részese
ivé válunk a tökéletességnek, 
a csodának. Miközben máso
kat öltöztetünk tökéletesség
be, magunkat cicomázzuk.

POMÁDÉ KIRÁLY KORÁT 
ÉLJÜK?

TERÉNYI EDE
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Júliusi évfordulók
1 — 160 éve született Arvi Jännes finn költő
2 -  230 éve halt meg Jean-Jaques Rousseau francia író

70 éve született Szilágyi Domokos
3 -  180 éve halt meg Ion Cantacuzino román költő
4 -  160 éve balt meg Francois-René de Chateaubriand

francia író
90 éve halt meg Lévay József költő
120 éve halt meg Theodor Storm német író

5 -  85 éve született Klaniczay Tibor irodalomtörténész
6 -  185 éve született Jósé Ramón Betancourt kubai író 

130 éve született Eino Leino finn költő
7 -  90 éve született Hotta Josie japán író
8 -  530 éve született Gian Giorgio Trissino olasz költő
9 — 16 0 éve halt meg Jaime Luciano Balmes spanyol író
10— 160 éve halt meg loan Barac román író 

1870 éve halt meg H adrianus római költő
350 éve született Luigi Fernando Marsili olasz tudós

11— 450 éve született Robert Greene angol író
285 éve született Jean-Frangois Marmontel francia író
12— 140 éve született Stefan George német költő 
14 -  110 éve született Dormándi László író

40 éve halt meg Konsztantyin Georgijevics Pausztovszkij 
orosz író

15-190 éve halt meg Dugonics András író 
140 éve született Ritoók Emma költónő 

17 -  120 éve született Füst Milán
18— 190 éve született Kazinczy Gábor író
19— 310 éve született Johann Jakob Bodmer svájci író
20 -  190 éve született Lauka Gusztáv író
21 -  200 éve született Simion Bámulni román gondolkodó
22 -  90 éve halt meg Manuel González Prada perui író 
2 3 -2 0  éve halt meg Gálffy Mózes romániai magyar nyelvész
24 — 180 éve született Nyikolaj Gavrilovics Csernisevszkij

orosz író
385 éve halt meg Tulszidász indiai költő

25 -  90 éve halt meg Abonyi Árpád író
27 -  510 éve halt meg Vespasiano da Bisticci

olasz hum anista
28 -  550 éve született Jacopo Sannazaro olasz költő
29 — 190 éve halt meg Johan Gabriel Oxenstierna

svéd költő
30 -  100 éve született Henryk Dembinsky

lengyel publicista 
140 éve halt meg Tompa Mihály 

31-135 éve született Augusto César Ferreira Gil 
portugál költő
90 éve halt meg Peter Nansen dán író 
190 éve született Joaquin Rubió i Örs katalán  költő 

? -  435 éve halt meg Étienne Jodelle francia drámaíró

Siker és kudarc
VÍZSZINTES
1. Széchenyi István megállapításának 

első része. 14. Finnugor nép, cseremisz. 
15. Beceneve Tóni. 16. Ritka nó'i név. 17. 
Cámpulungon gyártott terepjáró. 18. 
Megtréfálás. 20. Ókori balkáni nép. 21. 
Biztató szócska. 22. Fában perceg. 23. 
... King Cole, dzsesszzenész. 25. Mindig 
ez van! 26. A Baleár-szigetek része. 28. 
Bukaresti nemzetközi vásár rövidítése. 
30. Pest megyei város. 32. Sportfogadás. 
33. Papír egyszeri összehajtásával ka
pott formátum. 35. Francia zeneszer
ző. (Édouard). 36. A nyugati gótok ki
rálya. 38. Konok, makacs. 40. ... bukik: 
előreesik. 42. Illa berek, nádak ...! 43. 
Eredeti bőrfejűi 47. Semmirekellő. 51. 
Biológiai nevekben Franz Ziegler nevé
nek rövidítése. 52. Idegen szavak elő
tagjaként: idő. 54. Chip társa a rajzfilm
ben. 55. Kitöltendő formanyomtatvány, 
blanketta. 57. Fedezékből. 58. Az utcá
ra taszít. 59. Patás állat. 60. Vacak, po
csék. 62. Az oxigén, a trícium és a káli
um vegyjele. 63. Képző, a -va párja. 64. 
Norvég popegyüttes. 66. Titkon magá
hoz vevő. 69. Szabálytalanság a labda
rúgásban. 70. Cövek. 72. Erkölcstan. 73. 
Éjszaka vadászó erdei állat.

FÜGGŐLEGES

1. A galóca latin neve. 2. Sekélyen 
kapál. 3. Tollforgató. 4. A házból az ud
varra. 5. Tápláló leves. 6. Kner egyne
mű hangzói. 7. Brazil bányaváros. 8. 
Hajófar. 9. Iráni eredetű lovas nép volt. 
10. Kettőnk közül nem én. 11. Hálával 
emleget. 12. Összeadó, kivonó. 13. 
Szemrevaló. 18. Huzatban állnak! 19. 
Uncle ..., USA-jelkép. 22. Erősen ölel
get. 24. Szemtelenkedik. 27. Itala be
ceneve. 28. A szem rágógumija! 29. 
Jelképe a galamb. 31. Natalie beceneve. 
33. Csillagkép. 34. Tok. 37. Irhában van! 
39. Kályha sütője, népies szóval. 41. 
Bern folyója. 43. Széchenyi István meg
állapításának második, befejező része.
44. Nedves földben álló fakerítés teszi.
45. Kiel városrésze! 46. Áttetsző, kris
tályos ásvány. 48. A gallon rövidítése.
49. Hosszabb ciklus bevezető poémája.
50. Valahová beszorít. 53. Magasodik. 
56. Előtagként (meg)előző a jelentése. 
58. Páratlanul kettőz! 61. Előttem az ..., 
Émile Ajar regénye. 62. Skandináv fér
finév. 65. Mátka. 67. Bevetés! 68. Bent 
lekopog! 69. Páros áldomás! 71. Vagy, 
angolul. 73. Belgium és Zambia nemzet
közi autójelzése.

BOTH LÁSZLÓ

A H elikon 11. szá
mában megjelent Vé- 
lemény című rejtvény 
megfejtése: Az okos 
ember magában tartja 
véleményét.

TÁMOGATÓINK: 

R om ániai író k  Szövetsége  
N em zeti K ulturális Alap Nemzeti Kulturális Alap

K olozsvár V áros T anácsa  

Szülőföld  Alap  
C om m unitas A lapítvány

SZnAdYl ÍS5TVájí FöinaunkiKái:>i: KtRÁl.V LÁSZLÓ Saetfeesztoség: ' ATfTíílA. ZSOLT: társBríívészotek'
fYw/í.tte^iu4yM^;KAtU€’S<JNATaS<^T:i^a,ÚFF¥ ALADÁR »EMETKR ZSUZSA: kritika NÁG¥ MÄÄIA; obÁsítózerkesitŐ \
FüdösrtíötíírSIGMONOISTVÁN SZŐCSISTVÁN MÚZÉSáJTTLA; próza ;

A szeAesízfcŐiWgcímer. 4Ö02t7 Cfa^NajMca, gin Cántpent 13. Postafiofe 245. tcieíbtj: (0D4Í0264-.4316ŰÓ. tetefonáax; .í0Ő41,02©4.431:5ÍÍí wÖáitipfKta: kvw 4.helikort® gt»aitcooi: 
Á HELIKON alapítványi tám ogatással jelenik faeg -  - kiadja a ROMANIA! ÍKÓK SZÖVETSÉGE ISSN 1220—6ZÍÍÖ Honlap. wWMf.Jtelikon.ro


	2008-06-25 / 12. szám (506.)�����������������������������������

