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Szilágyi Domokos -  Molnár Edit fotója

• Szilágyi Domokosra emlékeznek: 
Bertha Zoltán, Ferenczes István, 
Szakolczay Lajos, Szőcs Géza

• Egyed Emesével beszélget Demeter Zsuzsa
• Bogdán László: A kintrekedtek
• Szőcs István: Visszanyelv-velő
• A NAGY KILOMETRIK

LASZLOFFY ALADAR
1976 sor Szilágyi Dom okosról
Vannak falak, ameddig elhúzódunk bántva, ha valamely 

végső inger magunkba kerget. Vannak határok a legvég
sőn belül, keletkeznek tapéták, kulisszák, csapóajtók, sát
rak, tükrök, csapdák, meggyőzó' látszatok, színfalak. S nem 
csak a lelkiismeretben.

Az erdélyi mesében Szent György napján ütemre csapko
dó vasajtók őrzik a kincset, harapnak, ütnek, vágnak, há- 
rítnak, tépnek. Egy mesebeli minden akar elűzni, távol ta r
tani a legvégső haszon közeléből, ha e legvégső haszon a 
döntés, amihez annyi minden máshoz érteni kéne. De le- 
geslegkívül ott az ostromok határa, az ámen! Beteljesítni a 
parancsot, hogy Debrecenbe kéne menni, pulykakakast ké
ne venni. Na és a legalább össze-vissza tíz, húsz, százezer
nyi parancsolat. Ami Thalész előtt és Krisztus után min
dent szabályoz. Ami nem engedi könnyen tűzzé váltani a 
vizet, feketévé a fehéret, harminc EURÓra a harminc ezüs
töt, Káinná kikiáltani Ábelt, és Ábellé megválasztani négy 
évre, negyven évre, négyszázra még a Wahsingtonokat 
sem, ha másképpen ismeretesek.

Ott, ahol már végül a Teremtés számunkra összeállt és 
megnyilvánult, ahol már legvégül semmi se ismeri el a 
visszavonás, lebontás, látszat, állítás, tévedés átkát és ví
zumát -  kaptuk költőül Szilágyi Domokost, kaptuk és lát
tuk, és örült a lelkünk.

Persze, hogy Sodomából való volt ő is, de tudtuk, hogy ő 
Lót: nem ő adja ki az angyalokat. Persze, hogy Trójából va
ló volt, gyászban és örömben túl érzékeny, épp ezért tudjuk, 
hogy nem ő bonttatta le az erős vár falait egy léha lóért. A 
neki ezerszer átlátszó lóért. A Hójába való volt, persze, per
sze, de nem ő keverte a mérget a vérbe, ő -  szemben mással 
-  megitta, lenyelte, ha kellett,2 az epét is a maga golgotá
ján. így ismertük. A Getsemáne-kertből való volt, hol má
sok aludtak, elaludtak, de tudtuk: nem ő csókolja arcul ki
jelölt felebarátait. Másról ismertük. A lelkünk rajta.

Vannak tehát falgyűrűk, a legeslegkülsőig szerte. 
Legszívesebben odakiáltanám a megsüketült farizeusok
nak, a bamba sans culotte-plebsznek, a sok rossz fehér ököl
nek, a mindig frígsapkások ilyenkor özönlő tömegének az 
első, a legeslegelső ezópuszi vagy fedruszi pásztortitkot: a 
karámok csak a farkasoknak nyílnak! Az áldozati bárányt 
valahonnan magadból kéne megérezd és megkülönböztesd 
végül.

Aki nem gondol ezekre -  ne keveredjék a lármázó, zajon- 
gó sokadalomba az utolsó falnál, utolsó ítéletkor. De máskor 
se... Persze, hogy Barrahást. De legalább Őt is. Különben 
lelkünk rajta.

2008. június 7.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A p o sta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 3012. 
F olyóiratunkra a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 é s  14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lan u l kézb esítjü k  a HELIKONT. 13



HELIKON

BERTHA ZOLTÁN

In memóriám Szilágyi Domokos
Sokan álltunk itt e téren másfél 

évtizeddel ezelőtt, amikor Szilágyi 
Domokos szobrát avattuk. Sokan 
azok közül, akik most is eljöttek -  kö
zelről és távolról. Mert a mű, a költői 
életmű értéke nem fakul az időben, 
szövegek nem, csak körülmények 
változhatnak, fénytörések módosul
hatnak. És még akkor is csak az örö
kérvényű esztétikumban megképző
dő sorsjelentés tragikuma mélyül és 
sűrűsödik, a világba vetett, gyötört 
egzisztencia és az emberi eszmélet 
mélységtávlata tágulhat.

Az igazi költők minél magasabb
ra jutnak, annál szélesebb környe
ző övezetek fókuszába kerülnek. És 
minél gazdagabb, többszálú az ösz- 
szeköttetések sajátossá szőtt hálóza
ta, annál feltűnőbbek lehetnek a kü
lönleges, soha nem ismert, egyénileg 
meghódított magaslatok. Az ormok, 
amelyek egyszeri nagysága a töb
bihez fűződő kapcsolatoktól is függ. 
A valódi -  a folyó időben megálló és 
abból kiemelkedő -  költőegyénisé
gek rendszerint összefoglalók, újí
tók és követhető távlatokat muta
tók; megőrzők és megnyitók. Művük 
pedig így mindig gyűjtő- és gyújtó
ponttá válik.

Nagy líratörténeti tradíciókat, 
áramlatokat átfogó alkat Szilágyi 
Domokos is egyfelől, és újakat, más
féléket megalapozó szellem másfe
lől. Hagyományokat összegez és új 
tendenciákat indít el. Sok minden
nek betetőzője és sokféle iránynak 
hagyományalapítója. Megtartó és 
kezdeményező, szintézisteremtő és

így korszakos jelenség. Van okunk 
bő másfél évtizede rendszeres em
lékkonferenciákon, ünnepségeken, 
irodalmi rendezvényeken méltatni 
és értelmezni a most hetven éve szü
letett író munkásságát -  a szűkebb- 
tágabb szülőföldön és messzebb is, 
szerte a Kárpát-hazában.

Mert magába sűríti ő a hagyomá
nyos, sokévszázados magyar egyéni és 
közösségi, nemzeti sorsköltészet meg
rendítő és felemelő ihletettségét. A mo
dern bajvívó, látomásos-drámai sors
vállalás adys, Nagy László-s tónusait, 
új- vagy későromantikus hevülete
it. A modern hangzatokkal klasszici- 
záló intellektualizmus, racionalizmus 
és tárgyszerűen fogalmi versbeszéd 
József Attilá-s hangütéseit. A szin
tén különlegesen modern játékos ke
dély Weöres Sándor-i inspirációit. Az 
egzisztenciális, abszurd létköltészeti 
élményvilág egyetemes ösztönzéseit. 
Sőt, az új avantgárd, az új expresszio- 
nizmus, akár a beatköltészettel rokon 
lázadó, protestáló szenvedély kritikai, 
tiltakozó és önostorozó felfokozottsá- 
gát. Kiáltás-típusú megszólalás ez, 
mint az üvöltés a neoavantgárd ame
rikai, nyugati lírában. A kín és a fáj
dalom szava, s az illúziótlan reménye
ké. De még a posztmodern szemléletet 
és nyelvezetet megelőlegező poétiku- 
mé, a felemésztő megszenvedettséggel 
átélt, így hitelesen ironikus, groteszk 
szövegaiakítás és nyelvjáték formavi
lágáé is.

És mindez együtt és egyéni, ösz- 
szetéveszthetetlen színezetben, 
konstrukcióban, a tagadhatatlanul

jellegzetes és védjegyként is katarti- 
kusan sajátos erdélyiséggel ötvözöt- 
ten. A „holt-súlyossá” komoruló já
ték és indulat művészi közegében. A 
Nagy László szavával „fényesen ké
nyes szellem”, „aki szerelmes lett a 
halálba” -  Szilágyi Domokos keserű 
életsorsa és sorsdemonstráló halá
la: eszméltető üzenet számunkra és 
minden jövőbeli nemzedék számára. 
Hogy voltak korok, hatalmak, zsar
nokságok (reméljük, visszahozhatat- 
lanul), amelyek gátlástalanul tettek, 
tehettek tönkre zseniket és becsü
letes kisembereket, gázolhattak át 
lángelmék és egyszerű lelkek életén 
egyaránt. Hogy a mindennemű ki
szolgáltatottság kataklizmáinak ta
lán egyszer mégiscsak vége szakad. 
Mert üzenete ez az életmű annak a 
biztató reménynek is, hogy minden 
galádság és felőrlő bűn, minden po
koli szenvedés és halálos öngyilkos
ság fölé mégiscsak az örök emberi 
és művészi érték, a szellemi és vi
tális szabadság, a tisztán megma
radó eszmei, lelki és irodalmi minő
ség tud emelkedni. Hogy a nyelvbe 
foglalt igazság és értelem fölülha
ladja az esendőség múlandóságait 
és jelentéktelenségeit. Hogy az em
ber megalázható -  de az általa lét
rehozott kulturális, szellemi tény 
sohasem legyőzhető. Az autentikus 
szellem mindig fölébe nő a történe
lemnek, mert a végső igazságok nem 
a történelemben gyökereznek, és ez 
a szellem mindig eltéphetetlen kap
csolatot létesít az emberi alkotás, a 
mű feltétlen és végtelen értékpers
pektíváival. Köt és emel -  köt a ben
nünk és emel a fölöttünk lévő örök 
igazságokhoz.

Elhangzott a hetven éve szü
letett Szilágyi Domokos szobrá
nak megkoszorúzása alkalmá
ból, Szatmárnémetiben, 2008. 
május 17-én.Szilágyi Domokos szülőháza Nagysomkúton
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SZŐCS GÉZA

Archív
-  Főnök! Kinek adjuk idén a Szegénylegény-díjat?
-  Az alapító úgy rendelkezett, hogy vagabundus poéták

nak kell kapniuk, poklokra űzött földönfutóknak, hajukat 
keserűségtől, búbánattól, bűnbánattól, önvádtól kopaszra ol- 
lózgató, nullásgéppel fegyencfrizurára nyírogató árva szám- 
kivetetteknek, kuruckirályoknak, elfajzott renitenseknek, 
rebelliseknek, betyároknak, hajdúivadékoknak, cibrevaj- 
dáknak, digitális muribundusoknak, akasztófavirágoknak, a 
nagysomkúti vőlegénynek, akinek libáit ellopták, s az uraság 
még meg is verette a poroszlókkal.

-  Értem.
-  Nem jó ujjat húzni a hatalmasokkal, ezt jó, ha tudja 

maga is...
-  De Döbröginek csak nem adhatjuk?!
-  Ott még nem tartunk...
-  Gondoltam.
-  .. .ott még nem tartunk, hogy kinek adjuk.
-  Persze, hogy nem.
-  Még csak arról beszélgetünk, hogy kinek nem adjuk.
-  A díjat.
-  Azt, azt.
-  Akkor lássuk, hogy kinek nem.
-  Hát Szilágyinak nem.
-  Maga aztán tudja, főnök.
-  Még gyűrődjön egy kicsit.
-  Úgy van. A Szilágyi. Gyűrődjön még.
-  Hát ennyit a díjról...
-  Maga aztán kemény ember, főnök.
-  Hogy honnan kerülnek elő folyton ilyen alakok?
-  Eső után a gombák, főnök.
-  De volna még valami, ha már itt tartunk...
-  Valami?
-  Van egy jelentésünk, akarja látni?
-  Megtisztel a bizalmával, főnök.
-  Intézkedést várok magától.
-  Intézkedünk, főnök.

Titkos jelentés
Balogh jelenti.
Alulírott Balogh fedőnevű titkos megbízott, a Mindenség 

titokzatos nagykövete, én, Észak-fok, titok és idegenség, 
messzi, messzi fény, én, Balogh lidérc, tegnap este titokban 
találkoztam a kolozsvár-napocai Főtéren Szilágyi Domokos 
nevezetű egyénnel.

Szilágyi deklasszált elem, mélységesen reakciós meggyőző
désű, feslett jellemű, javíthatatlan felforgató. Meginvitáltam 
a COLA bárba (Casa Oamenilor de Litere §i Artá), és titok
ban elbeszélgettem vele.

Nevezett ellenséges értelemben, elfogadhatatlan kifejezése
ket használva nyilatkozott a történelmi és a dialektikus ma
terializmusról, az osztályharc elméletéről, Marx Károlyról, a 
leninizmusról, a szocializmus építéséről hazánkban, pártunk 
és államunk vezetőiről, Trianonról és az erdélyi magyarok 
helyzetéről.

Megkérdeztem, más újság nincs, azt felelte van, Párizsba 
beszökött az ősz.

A pincértől konyakot és inzulint rendelt és botjával hado
nászott.

Holnapra újabb fontos találkát beszéltem meg cu numitul, 
nevezettel a Hója erdő szélénél a Kányafő közelében.

Teljes elvtársi üdvözlettel,
Balogh

Kolozsvár-Napoca, 1977 októbere

SZAKOLCZAY LAJOS

„Nem szabadulsz csak a halállal”
Szilágyi Domokos (1938-1976)
Hetven éve született az örök kamasz, 

a szabadság szegénylegénye, Szilágyi 
Domokos. Mindössze harmincnyolc évet 
élt. Vékony alakján átfújt a szél — legin
kább a történelem szele - , s ettől a kö
nyörtelenül osztályozó-sanyargató orkán
tól szinte didergésben vészelte át korunk, 
a halál csajkáját nem is egyszer kiivó XX. 
század nemtelen, főképp a világégésben- 
emberirtásban jeleskedő cselekedeteit. 
Mert kínzó -  valódi vagy tettetett? -  fáj
dalma ellenére is erkölcsös volt, mindig 
szembe akart menni a sors viharával.

Nem számolt avval, hogyha nem vi
gyáz, a hátába kerülő ellentől kaphat ak
kora ütést, hogy a szégyen tonnáit elvi
selni többé már nem lehet. A Felezőidő 
(1974), összes harlekini megnyilvánulá
sa ellenére, már a halál előszobája volt, 
s megjelenése után alig telt el két év -  
hihetetlen! - , máris vállunkon vittük a 
Házsongárdi temetőben barátunk kopor
sóját. Pille teste a nehéz tölgyfakoporsó
ban úgy aludt — utolsó találkozásunkkor, 
1976 nyarán az ágyon fekvő költőt szö

gekkel átvert Krisztusnak láttam - , hogy 
sírással tarkított búcsúpillanatainkban 
is biztosak voltunk abban, hogy végső ál
ma nyugodt lesz. Nem fogja magából ki
vetni a föld.

Szilágyi Domokos, a besúgásra kény- 
szerített, a magyar költészet montázs
versének apostola (avantgárd!), nem volt 
rongy ember, csak gyönge volt. Halk, be
felé forduló személyiségére rászállt egy 
hernyótalpnak álcázott -  a megsemmisí
tés késével fenyegető -  „sólyom” (bocsá
nat, a szent állat nem tesz ilyet!), s ál
dozatát addig gyötörte, amíg az beadta 
a derekát. Barátait, eszmetársait -  az ő 
ügyét is segítő, a makulátlannak is meg
maradni tudó harcosokat -  följelentésé
vel (vele kapcsolatban még leírni is borza
lom) ítélőszék elé állíttatta.

Nemtelen, sőt fölháborító cselekedetére
-  annak ellenére, hogy egyesek (lásd az 
Oscar-díjas filmrendezőt, Szabó Istvánt) 
lealjasodásukkal még dicsekszenek is
-  nincs magyarázat. (Balassitól Nagy 
Lászlóig és Nagy Gáspárig a magyar lí
rikusokat az egyenes gerinc jellemzi.) Van 
viszont megbocsátó gesztus. A bűnök alól

való -  még pap sem kell ide -  föloldozás. 
Drága barátunk -  égre kiáltó tragédia! -  
önkéntes halálával váltotta meg magát. 
Azzal az -  évtizedekig hihetetlennek tű
nő -  öngyilkossággal, amely minden tisz
taság-faktornál elevenebb tisztítótűz.

Legyen merszünk a gyengét, a zava
rodott embert (a pszichésen terhelt köl
tőt) -  bármekkora is a személyiséget a 
kisebbségi sorban csak még jobban nyo
morító társadalom felelőssége — elítélni, 
és ugyancsak legyen merszünk az esz
tétikailag hatékony művet megőrizni és 
fölmutatni. Mert a Bartók Amerikában, a 
Haláltánc-szvit, az Ez a nyár, az Öregek 
könyve, az Apokrif Vörösmarty-kézirat 
1850-ből és az Emeletek avagy a láz en
ciklopédiája nélkül nincsen modern ma
gyar költészet. A fausti éjt -  a rárakodó 
bűnös magányt — Szisz úgy világította át 
(mestere volt a versnek), hogy aki csak a 
költészet felszínén bolyong, az is belere
meg.

Mikor poémájának hőse, Bartók Béla 
megborzongott -  mindentudásában? -  a 
végtelen partjainál, alighanem ő is át- 
érezte a rá váró végzetet. Tudta, hogy föl 
kell áldoznia magát azért -  „Nem szaba
dulsz csak a halállal” - , hogy lelke üdvét 
megmenthesse. Szívszorítóan tragikus 
tette előtt főt kell hajtanunk: lelke üdve 
a vers volt.
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FERENCZES ISTVÁN  

Amikor Szilágyi Domokos 
legelőször nálunk járt
zsoltáros ősz volt varjak vecsernyéztek a város fölött 
ablakunk előtt már megőszült a szomorú fűzfa 
amikor Szilágyi Domokos legelőször nálunk járt 
Csíkszereda Jégpálya utca öt második emelet kilencedik lakrész 
mintha havazni készült volna utolsó leveleit küldte a semmibe 
az évszak
amikor Szilágyi Domokos először
1972. november 28-án nálunk járt
nem volt éhes ó nem volt éhes
de a tegnapról maradt paszulylevesbóí
feleségem nagy restelkedései közepette kért
és vörös hagymát is esdeklett hozzá instállom
amikor legelőször találkoztunk
meghalni készült éppen a délután
s ő olyan halkan beszélt olyan ritkán szólt
mintha épp templomból jött volna
mintha épp templomba készült volna
én féltem szólni sem mertem kérdezni sem tegezni sem
pedig annyi de annyi mindent akartam tőle
cigarettámba kapaszkodtam
nehogy valami végzetes marhasággal összetörjem a csöndet
amikor Szilágyi Domokos nálunk járt
valami rossz töltésű kocsisbort ittunk
az a jó mondta s fájós lábait elnyújtotta a kanapén
majd József Attila összes verseit lapozgatta
a világ legárvább költőjére gondolt
és szidott mindenkit mert nem szerették megölték hagyták meghalni
amikor Szilágyi Domokos nálunk járt
riadalmassá lett az alkonyat lassan feketébe fáradt az este
amelyben úgy ültünk mint omló tengerparton
életem legszebb hallgatásait szenvedtem boldogan
ő fáradt volt a napok óta tartó bolyongásaitól
fáradt és kísértetiesen csendes mint egy elhagyott
gótikus templom
amikor Szilágyi Domokossal legutoljára találkoztunk
béke volt békességes délután havazásnyi hallgatások alkonya
talán el is szenderedett pillanatra
áttetsző keze mint szentantal-liliom pihent a karján
néha végigsimított lágerlakó angyalokra emlékeztető haján
amikor legutoljára nálunk járt
nevet adott nekem
levette a polcról a Sajtóértekezletet
anélkül hogy kértem volna
mert nem mertem ilyen szentségtelen dologra kérni 
és dedikálta
Ferenczes haveromnak kámzsa nélkül barátilag Szisz Csíxereda
1972. november 28.
és mintha helyettem is szégyenkezne
azt mondta hogyha akarsz tisztelj meg a könyveddel
s én beleremegve szégyenem szégyenébe
valamit írtam abba a kék borítójú brosúrába
első kötetembe szégyenem szégyenébe
aztán újból csönd újabb pohár bor újabb némaság
amikor Szilágyi Domokos legeslegutoljára
1972. november 28-án nálunk járt
talán köd volt neuraszténiás csíki köd
ő csak nézett mintha a hátunk mögé
valahová messze valahová a ködökön túlra
hogyha Bukarestbe jössz nálam szállásod leszen
mondta búcsúzáskor
s én anyám legnagyobb legárvább fia lettem újból

és Bukarest messze volt 
és Kolozsvár messze volt 
és ismét november van 
és ködbe rohad a délután 
s nem szakad le az égről 
nem szakad a földre le 
bár egyetlen bár egyetlen 
harang

Csíkszereda, 1976. november 3-án

Lábjegyzet
Ezt a szöveget a halála utáni napokban írtam. Azonban csak jóval 

később, 1987-ben, a májusi Igaz Szóban közölte Székely János. Én ek
kor, 1987-ben a szekuritáté ügyködéseinek már gazdag birtokosa vol
tam. Elég sűrűn hívtak ilyen-olyan kihallgatásokra, szembesítések
re, a végén még a bukaresti központba is felkísértek. Túl voltam már 
a beszervezési kísérleten is, ami ugyancsak az Igaz Szó hoz és Székely 
Jánoshoz köthető. 1982-83 telén írtam egy hosszabb poémát, Hó hull 
örök vadászmezőkre címmel, amelyet a folyóirat áprilisi számában kö
zölt. A poémát valamikor február táján küldtem el Székely Jánosnak. 
Pár napra jött is az akkurátus válasz, amelyben azt írja János úr, hogy 
kedves István, az írás nagyon jó, néhány sort ki kell hagyni belőle és 
föltételen más címet kell adni neki, javasolom, legyen Indián tél. Én 
még ilyen körülmények között is nagyon megörvendtem János úr leve
lének, annak, hogy leközlik a verset. Nem válaszoltam rögtön, mert ott 
volt a zabszem... Ti., engem abban az évben minden héten behívattak. 
A levél megérkezése után egy hétre csöng a telefonunk, Székely János 
elhaló, síri hangon szól bele: István, kedves, mi van, megsértődött, mért 
nem válaszolt, beleegyezik-e az általam javasolt változtatásokba, már 
tördelik. János úrral ez volt életemben az egyetlen telefonbeszélgetés. 
Természetesen, hogy beleegyezem a változtatásokba, örülök, hogy le
közlik János úrék -  válaszoltam egy kicsit szégyenkezve is a hanyag
ságom miatt, mert nem válaszoltam postafordultával.

Rá két vagy három napra hívatnak. Kérdeznek, amire tudtam, vá
laszoltam, próbáltam mellébeszélni, eltölteni azt az egy-két órát a ki
hallgatószobában. Egy pillanatban rámkérdez a kék szemű: és mért 
kellett annak a versenek a címét megváltoztatni? Ledöbbentem, szin
te megnémultam. Megtudtam, bizonyossággá váltak sejtéseim: 1.: le
hallgatják a telefonomat, 2.: Ellenőrzik a levelezésemet.

Engemet akkor, 1983-ban újév napjától kezdődően, egy fél éven át 
minden héten behívattak. Be akartak szervezni ! Mert zsarolhatóvá 
váltam!

Újév hajnalán rendőr csöngetett lakásunk ajtaján, azzal az ürügy
gyei, hogy rosszindulatú emberek jelentették: magyarországi, azaz 
idegen állampolgárok tartózkodnak a lakásban, amit a törvény tilt. 
Valóban együtt szilvesztereztünk magyarországi barátainkkal, akik 
többek között gyógyszereket is hoztak, akkor már beteg feleségem
nek. A megriadt feleségem még egy doboz Cavintont is adott az elég 
alázatos magyar nemzetiségű rendőrnek, aki, amíg öltözködtem, ar
ról panaszkodott, hogy ő is Magyarországról szerzi be a gyógyszert. A 
rendőrségen én is ezzel a gyógyszerüggyel próbáltam menteni a ment
hetőt, de azt is mondtam, hogy nyugodtan büntessenek meg 25000 lej
re (annyi járt ezért a kihágásért), kifizetem. Ó, nem -  mondta a köz
ben megérkező szekus tiszt, aki átkísért az épület másik szárnyába 
—, nem, nem vagyunk mi ilyen lelketlenek! Eltekintünk a büntetéstől, 
ha! Ha, ha, ha, szívességért én is szívességet teszek s végül aláírok 
valamit. Én azt mondtam, hogy nem, inkább fizetek. Azzal váltunk el, 
hogy a következő hét szerdáján újból találkozunk. És ezek a találko
zások több mint egy fél évig tartottak. Egy fél évig éltünk rettegésben. 
Mindig az volt az utolsó szó, hogy kifiztem a büntetést és nem írok 
alá semmit. Nem voltam én fasza fiú akkor, mert abban a pillanat
ban mással nem voltam zsarolható. De elgondolkodtam elég sokszor: 
mi lenne, ha a tökeimet ütnék össze két téglával, vagy a családom
mal, börtönnel zsarolnának, ha példának okáért élne még rendszer- 
ellenesnek tartott édesapám? Nem tudom, miként cselekedtem volna, 
nem írtam volna alá azt a beszervezési nyilatkozatot? Nem tudhatom. 
Ezért nyílik ki a bicska a zsebemben, amikor Szilágyi Domokost meg
kövezik, a dögszagra éhes média azon dübörög, hogy beszervezték, 
hogy besúgó volt, hogy jelentésket írt. Csak a Jóisten a megmondha
tója, hogy annak idején mit követtek el vele, ezernyi dologért zsarol
hatták a református pap fiát. Egy vérig meztelen költőt könnyű meg
zsarolni. Viszont most, virányos demokráciánkban, esendő voltát a 
botránykrónikák első oldalára tenni, a közbeszéd tárgyává zülleszte- 
ni az árva költőt s ezáltal megkérdőjelezni életművének érvényessé
gét is, már-már a morbiditás határát súrolja, ez maga az obszcenitás. 
Miközben azok, akik működtették a rendszert, ott ülnek a parlament
ben, a legmagasabb polcokon, vagy a legrosszabb esetben, köszönik 
szépen, megvannak, élvezik nem kis nyugdíjaikat. S meglehet, hogy 
még ma is ügyködnek. És hol vannak azok, akik túllihegték a felada
tot, szorgalmasan, sztahonovista mód túlteljesítették a besúgói pen
zumot. Igen, sokan itt vannak még közöttünk, s az ilyen-olyan blogo- 
kon nem ők a főszereplők.

Szilágy Domokos egyszer aláírt egy fecnit. Ezt a tettét ezerszere
sen megbűnhödte: verssel, alkohollal, diliházzal, ezernyi fajta népbe
tegséggel s legvégül a kányafői megöngyilkolással. Nekem még most 
is fáj, hogy nem találkozhattam vele többször. Hogy csak a versei által 
és miatt szerethettem. Hogy nem mehettem el a temetésére sem, mert 
nem engedett el a hivatal. Boldog, aki nem élte azt a kort. Boldogok a 
ma született bárányok.
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KARÁCSONYI ZSOLT

Az értelmezés lehetetlensége
Nem akárm ilyen hegyvonulat me

redélyén indul el Szilágyi Domokos A  
fogalmazás kaptatóin című versében, 
amely, egyáltalán nem meglepő mó
don, a költészetről, annak  létrejötté
ről kíván szólani.

A versnek, m int tudjuk, egyik fon
tos vonása, hogy információkat továb
bít, de ennél ta lán  sokkal lényegesebb 
az: egy adott vers m iként és m iért ép
pen egy adott módon adja át a ren
delkezésére álló információkat. Az ol
vasót m indig is érdeklik a m ágikus 
körök, a mérnöki tervek, a háttérben 
lappangó ismeretek, amelyeket csak 
hosszadalmas munkával, de első olva
sásra csak igen ritk án  lehet a felszín
re hozni, összevetni a m ár első pilla
natban nyilvánvaló tényekkel.

E tényeken tú l ugyanis a mítoszok 
sötétlő hegyvonulatai tűnnek  elénk. 
Olyan táj, amelyben a szerző uralko; 
dó és alattvaló egyazon pillanatban. Ő 
Jupiter, ő a mennyköveket dobáló, mi
közben ő az, ak it éppen Jupiter bün
tet. Ő Oidipusz és ő Prométheusz, mi
közben ő lesz Herkules is. Láncraverő, 
láncravert és megszabadító egysze- 
mélyben.

Ebből a szemszögből nézve a vers 
több m int a gondolatot megfogalma
zott szöveggé átalakító  művelet -  lá
zadás és a lázadás különböző módoza
ta in ak  a megfogalmazása is egyben.

Szilágyi Domokos és egyáltalán a 
Forrás-nemzedék egésze kapcsán so
kan  beszéltek m ár lázadásról, ami el
sősorban poétikai szinten, formai újí
tásokban is megnyilvánult. A Búcsú 
a trópusoktól című Szilágyi Domokos- 
kötet egésze a korábbi form ákkal való 
szembeszállásról (is) szól.

A  fogalmazás kaptatóin ezt a vonu
latot folytatja, de úgy, hogy a koráb
biakhoz képest is rad ikálisan  tovább 
lép, hiszen itt m ár m agát a hangsor
képződés lehetőségét relativizálja, te 
szi idézőjelbe.

Poszler György egyik tanulm ányá
ban utal erre a fordítás-fordulatra 
(„Sorsod az értelem ”. Látó, 2002., áp
rilis), am it ő „fordítás-fordulat”-ként, 
tehát kötőjellel ír  le, de úgy vélem, 
nyugodtan beszélhetünk igazi fordí
tási fordulatról, arról, hogy Szilágyi 
Domokos m ár korántsem  biztos ab
ban, hogy az adott világ m int jelrend
szer, egy m ásik jelrendszerre, vagyis 
az emberi nyelvre még lefordítható-e 
egyáltalán.

Egyszerű lett volna itt a bábeli zűr
zavar, és e zűrzavarral kapcsolatos 
képek felhasználása, újrafogalmazá
sa, de a szerző nem a keresztény világ 
e jól ism ert toposzát újítja fel, inkább 
a klasszikus görög ku ltú ra  látszó

lag távol álló elemeit közelíti egymás
hoz. Úgy is értelmezhető: a különbö
ző nyelveket, szimbólumrendszereket 
hozza közelebb, egy nem túl sok re 
ménnyel kecsegtető kísérlet erejéig.

A (bábeli) abszolút valóság (felé ka
paszkodás) helyét a relatív igazsá- 
gocskák váltják fel, vagyis az égbolt 
elveszti eredeti jelentését és darabok
ra  törik: „a kékre fogalmazott ég, / a 
túlvilággá fogalmazott ég, / vagy egy
szerűen csak: fénytöréssé, / még egy
szerűbben: troposzférává fogalmazott 
ég / kaptatóin és buktatóin keressük 
/ a szavakat, melyekben megfogózha- 
tu n k ”. (Négy nyelv jelenik meg egyet
len szakaszban: a népnyelv, a val
lástudomány nyelve, a fizikáé és a 
földrajzé.)

Mindez a h a t részre tagolódó vers 
első egységében. M ár itt elkezdő
dik a szerzői én széttöredezése, aki 
Jupiterrel viaskodik, de ő m aga is 
„betűvető Jup iter”, de a vers második 
részében a szakadék még jobban elmé
lyül. (Lásd: ez az én testem , ami meg
tö rete tt tinéktek”, a Búcsú a trópu
soktól című versben, és jelen vers első 
részében: „És minél m agasabbra há
gunk / a fogalmazás kaptatóin, / an 
nál tátongóbb a la ttunk  a mélység.”)

M ert a szerző egyrészt Herkules, 
aki lenyilazza Jupiter m adarát, m ás
részt Prométheusz, aki az égben he
lyezkedik el, az égben, amelyen „dög
keselyű mondatok köröznek”, sőt ő 
m aga a keselyű: „Karmos szemmel

Szilágyi Domokos és Sulyok Vince 1972-ben Norvégiában

kapaszkodom a kékre fogalmazott ég 
felé.”

A hétköznapi én, a sokaságtól tá 
volodva, bár azok nevében indul el az 
ism eretlen, a névtelen megnevezé
se felé. De elég egyetlen szó, egyetlen 
jelző, ahhoz, hogy az adott „vidék” el
veszítse alapjelentését, és m áris leg
alább kétféleképpen értelmezhető: „A 
vidék itt m ár ism eretlen -  névtelen 
tehát.” -  olvashatjuk a vers negye
dik részében. De itt m ár Oidipusz be
szél, ak i a vers harm ad ik  részében 
tű n ik  fel: „a kinccsel, az átkozottal 
/ bukdácsolok, kaptatok  agyszakad- 
tig”. (Oidipusz a legbölcsebb halandó, 
így érthető, ha  agyszakadtig, vagyis 
a csúcspontig, a kincs újbóli elveszté
séig cipeli a kincs-követ a K aukázus 
kaptatóin. De a név, az a bizonyos 
hangsor, nem m ás, m int a pestis, a 
pusztulás, a leford íthatatlan  és a 
pusztulás veszélye nélkül megnevez
hetetlen: m aga Oidipusz, a félrelépő, 
a bűnös, anyjával egybekelő és apját 
elpusztító, dagadtlábú nyelv.)

A három  alakban is megnyilvá
nuló én (Prom étheusz -  a m ozdulat
lan  tűzhozó, a leláncolt szellemi tu 
dás, Oidipusz, az aktív  értelem , és 
Herkules, a lobbanékony lélek) együt
tesen ajánlják fel a lelőtt keselyűt, a 
hangsorért cserébe. E hárm asság
gal áll szemben a keselyű, Jup ite r és 
a hétköznapi ember (szerző) jupiteri 
énje. Három lázadó tám ad  rá  a ha
talom három  eltérő m egnyilvánulási 
form ájára. A lenti világ megpróbálja 
legyőzni, azaz megfogalmazni a fenti 
világot, am i sikerül is, de e győzelem, 
a m adár lelövésének ténye mégiscsak 
megakadályozza a m egfogalmazást, 
a lelőtt m adár képével helyettesítve 
a nevet m agát („Jupiter, vén szakál
las uzsorás, / m égiscsak tú ljá rtá l az 
eszemen”)

Mit lá t e m itikus harcból a köz
nép?

Ahhoz, hogy a hangsort m indenki 
m egértse, újabb hangsorra  van szük
ség, m árpedig az újabb hangsor, az 
értelm ezés, szükségszerűen elferdí
ti, módosítja, elfordítja az eredeti je 
lentést. Ilyen összefüggésben nézve 
teh á t az értelm ezés lehetetlen, és a 
név, m egm arad az értelm ezhetetlen 
szimbólumok szintjén, hiszen: „csőre 
hegyén a vércsöpp még zuhanás köz
ben m egalvadt”.

A megfogalmazás, a megnevezés 
elm arad, de a különböző görög m ito
lógiai alakok tudatá llapo tain  tú lju t
va, az emlékezéshez való visszaté
rés („el ne feledd, hogy azt a m adarat 
-  / vércsöppem a csőre -  mégiscsak 
én lőttem ”) egyfajta k iu ta t jelent, ha 
nem is a szerző, de a megszólított, az 
olvasó szám ára.
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Beszélgetés Egyed Emesével 
„Nem hivatalnoknak, 
hanem embernek teremtettek”
Székelyföldi tanítói családból szárma

zol. Ez az örökség hogyan határozta meg 
érdeklődésed'?

Egyrészt azt láttam, hogy a könyv és 
az újság olvasása a mindennapok része. 
Hogy a gyermekek, unokák könyvek kö
zött cseperednek fel. Másrészt azt, hogy a 
tanító-tanítvány viszony mindkét fél szá
mára hosszabb távú emberi kapcsolatot 
jelent, mint amit tanévekben mérhetnénk. 
De más volt és ma is más az értelmiségi 
szerepe falun, mint városon, még ha isko
la nevű intézmény mindkét helyen van is.

A tudás megszerzésének és a szemé
lyiség fejlődésének viszonya érdekelt, ta
nár végzettségű tanítónő' édesanyámtól a 
gyermekre való odafigyelést, az igényes
séget, a biztatva nevelést el lehetett les
ni, édesapám hajlamát a nyilvánosság 
eló'tti kultúraelemzésre máig csodálom. A 
családi legendáriumban egyébként ben
ne vannak az erdélyi református iskolák, 
főleg a székelyudvarhelyi, a sepsiszent
györgyi, a nagyenyedi, mostanában leg
inkább mégis a tanult ember életútja, a 
lelkész, a tanár, a kántortanító, a polgári 
iskolát végzett ember pályája, kifejezett 
vagy elhallgatott belső beszéde érdekel.

A 18. század testőríróit kutatod többek 
között. Francia szakos végzettséged meny
nyire befolyásolta az érdeklődési területed?

A francia nyelv is lehetőség a tu
dás megszerzésére. Egyetemi éveim vé
ge felé, 1979 augusztusában egyetlen hó
napra „kijutottam” Franciaországba: a 
franciát mint közvetítő nyelvet is meg
ismerhettem. Idegen nyelven olvasni 
mindenképpen érdemes, színház- és ol
vasmánytörténeti tanulmányaimban lát
tam legnagyobb hasznát, de más élmény 
látni az eleven kultúrát a maga sokféle
ségében, és ez Franciaországra különö
sen érvényes. A franciául olvasó aukto
raim, főleg 18. századi magyar szerzők, 
az olvasás beavató, ízléscsoport-terem- 
tő erejét mutatják, ezt nem lehet megun
ni. Az igazi barátoknak is vannak közös 
olvasmányaik... A 18. századi Erdélyben 
divatosabb volt a franciaországi kultúra 
ismerete, mint a maiban. A színház tör
ténetében pedig érdekes, hogy Bécs felől 
is értek bennünket francia hatások: ak
koriban a színpadi és tudománybeli tör
ténések izgatták a művelt közvéleményt, 
ma a politikai pengeváltások, csapatmoz
gások és a film.

Egyetemi oktatói, tanszékvezetői pályád 
előtt dolgoztál középiskolai tanárként is...

A  kolozsvári Brassai Sámuel Líceum
ban kezdtem tanári pályafutásomat, az 
ott eltöltött nyolc év megtanított felismer
nem a tanár felelősségét a jövő nemzedé
kei értékrendjének kialakításában. Azt, 
hogy létezik szakkör, a tananyag lecke
óráin túl valamire való közös készülés, 
más szabályok között eltöltött idő, elidő- 
zés. Ott tanultam meg azt is, hogy nem 
egyforma tempóban érnek az elmék, és 
hogy a művészettel folyamatosan érde
mes foglalkozni.

Az egyetemen is embereket kell taní
tani, de ott a tanár szabadsága nagyobb 
arra vonatkozóan, mit vár el a tanítvá
nyától, tudományos-nevelői együttműkö
désüket hosszabb távra tervezheti, mint 
a középiskolai tanár. Az iskolában a ta
nárnak még a diák családjával is folya
matosan tárgyalnia kell, az egyetemi 
hallgató felnőtt: egymaga felelős a dön
téseiért, azért is, ha olvasás nélkül akar 
tudóssá lenni. A középiskolai és az egye
temi munkában is felfedeztem a színját
szás értelmét, a felnőttek színjátszását, 
és az azt megelőző kutatást és dramatur
giai munkát is szellemi kihívásnak, sem
mihez sem hasonlítható, értékteremtő 
foglalatosságnak látom.

Két évig a Helikon elődjénél, az 
Utunknál szerkesztőként dolgoztál...

Olyan korszakban dolgoztam az irodal
mi folyóiratnál, 1988 őszétől 1990 őszé
ig, amikor csaknem teljesen megszűnt, 
majd újra megteremtődött a lapbeli ki
fejezési szabadság. A személyes ismeret
ség az írók világával és az irodalmi meg
rendelés, a tematikus, műfaji, terjedelmi 
kérdésekről való „egyezkedés” új volt a 
számomra és a szerkesztői habitusok vál
tozatossága is. Maga a szerkesztőség szel
lemi tér volt, a művekről és irodalmi tör
ténésekről való szellemes beszélgetések 
élményét őrzöm. A lapszerkesztés tétje 
nagy, még nagyobb volt az alacsony lap- 
és könyvárak, egészében véve más piaci 
viszonyok idején. Az íróember kibontako
zási tere, a ritka kivételektől eltekint
ve, éppen az irodalmi/kulturális időszaki 
sajtó -  de olvasmányként a békeidő fontos 
leleménye is. Az Utunk szerkesztőségében 
az 1980-as években sokféle folyóiratot le
hetett olvasni. Az a hely, ahol rendszere
sen olvasható az időszaki sajtó, mindig is 
szellemi események helye lesz. Más hely
zetet teremt a világháló, de a jelenvaló
ság ott, ahol az irodalmat „csinálják”, so
kak számára inspiráló ma is.

18. századi drámatörténet, testőrírók, 
nemesi és fordításirodalom, női köl
tők -  egy pár a kutatási területeid közül. 
Hogyan egyeztethető össze a tanári mun
kával a szerteágazó, időigényes kutatás?

A kutatásaimat meghatározza, hogy 
nem rendelkezem szabadon az időmmel, 
ez a tanári munkával jár. Egyéni kuta
tásaim egyre inkább arra vonatkoznak, 
hogyan, miért írtak, olvastak, játszot
tak az emberek, mit jelentett a művelt
ség -  például életformában, Erdélyben, a
18. században. Örömmel tölt el, ha sike
rül tanítványaimat a tudományos kuta
tás számára megnyernem az államvizs
ga-dolgozaton túl: csoportos kutatásaink, 
a színházi kultúra és az irodalmi kap
csolatok történetéről reményeim szerint 
megbízható publikációkká válnak előbb- 
utóbb, és létrejöttükben is az együttmű
ködés, a kultúra értelméről szólnak. A 
18. század a tiltások és az olvasó-író kedv, 
a kíváncsiság megnövekedésének korsza
ka. Kereső korszaknak látom, ez tetszik 
benne Mikestől a szerzőjét vesztett kéz
iratos költeményig, a drámafordításokig, 
a személyes hangú levélig vagy olvasó
naplóig. Mi tagadás, érdekel a 18. századi 
szerző. Vagyis az ember, aki megálmodott 
egy kertet, vagy leírt, átírt több-kevesebb 
sort — hiszen nekem is szánta.

A 18. század irodalmának Erdélyben ke
vés kutatóműhelye van. Hogyan látod a ku
tatócsoportod tevékenységét? Milyen fogad
tatása van a megszületett munkáknak az 
erdélyi és a magyarországi műhelyekben?

A kutatási témák megválasztása, a 
kutatási eredmények értelmezése izgal
mas tanári, tudományszervezési-ter
vezési feladat. Könyvtárosok és levél
tárosok, oktatók és egyetemi hallgatók 
összehangolt munkája nyomán szöve
geket hozhatunk nyilvánosságra, ér
telmezhetünk, jobban megérthetjük a 
kultúra mindenkori működését. Ennél 
nehezebb kérdés, hogyan kapcsolható ez 
össze a középiskolai képzés tudományos 
céljaival. A magyarországi tudományos 
életbe valamennyire bekapcsolódtunk, 
sőt vannak közös rendezvényeink, pub
likációink is, főleg színház- és irodalom- 
tudományi témakörben. Munkatársaim 
közül irodalomkutatói státuszban senki

E gyed Em ese
1957. július 5-én született Kolozsváron. A Babe§-Bolyai Tudományegyetem 

francia-magyar szakán végzett 1980-ban, 1988-ig a kolozsvári Brassai Sámuel 
Líceumban magyar nyelvet és irodalmat tanított, 1988-ig az UTUNK/Helikon 
szerkesztőjeként dolgozott. 1990-ben lett a BBTE magyar irodalom oktatója, itt 
nyert 1996-ban filológiai doktori, 2002-ben professzori címet.
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E G YE D  EM ESE  
R esp o n sio
Barcsaym, kedves, láthatatlan testvér 
(adjatok szót a láthatatlanoknak),

de messze vannak verseid a háztól, 
szelíd szavaddal együtt hogy hiányzol 
a tájból és a hangos környezetből.

De messze száll a verslevél kezedből, 
míg megtalálja messzi kedvesét is, 
kései társát, válaszát, kegyét is, 
de messze, messze.

Mennyire kegyetlen, 
csupatitok és idegen kezekben 
forog kereplő emlékezés fája, 
recseg közömbös, részvétlen világra 
ellenséges, megszüntető zajával, 
omló födémmel, végleges halállal.

„Barátim egyszer...”, „Barátim, ha egyszer...” 
Mondom, a láthatatlan köztünk já r most, 
számba veszi portája állapotját, 
lovat patkoltat, kísér beteg asszonyt, 
kísérőt faggat, Romulussz szomszédja 
bezárta ablaktábláit, házát eladta!

Kert végén járunk, gazdátlan az ösvény.

Gazdátlan versek! Örökbe fogadlak. 
Láthatatlan nyomok, csöndben követlek, 
feldúlt nyugalmatokra hóból, fényből, 
belső derűből, csöndes szenvedélyből 
kunyhót építek, sásos, valóságos 
emberi hangtól hangzó otthonocskát.

Barcsaym, mondom, Isten veled, hozzád! 
Kiszáradt fákon almavirág nyíljék, 
olvadozzék a hó a havasokban.
De messze, messze jártunk önmagunktól.

(Barátim, egyszer az én órám 
eljön.)

nincs, a megélhetést biztosító munkák 
mellett végezzük a tudományos kutatást 
az egyetemen és az Erdélyi Múzeum- 
Egyesületben. Az Aranka-hagyaték fel
dolgozására, a Shakespeare-, a Faludi 
Ferenc-, a Gyöngyösi István-recepció- 
ra, a gyermekszínjátszásra és a színházi 
szöveghagyományozás, illetőleg kapcso
latkultúra tanulmányozására vonatko
zó kutatásainkból a magyar nyelvterü
leten hivatkozott tanulmányok, könyvek 
születtek. Tudományos kutatásaink (a 
filológia, olvasmány- és vitatörténet, 
színháztudomány) szélesebb körű meg
ismertetésére idegen nyelvű kiadványt 
készítünk elő. Legközelebbi, 2009 júni
usában megrendezésre kerülő' színház- 
történeti konferenciánkra idegen nyelvű 
szakosztályokat is tervezünk.

„El kell mondanom, hogy a könyvtár
ban való olvasás boldogságára csak azóta 
találtam rá, amióta kutatok, vagyis 1990 
óta. Ehhez hozzátartozik az is, hogy olva
sás, kutatás közben megérteni vélünk össze
függéseket, amelyeket lehet, hogy saját ma
gunk teremtünk" -  írod egyik szövegedben.

A saját könyvtár egy idő' után va
lamiféle önarcképünkké válik: tanító 
nagyapámtól 1963-ban kaptam a me
seszeretőnek dedikált könyvet, tegnap 
Quintilianus magyar nyelvű Rétorikáj&t 
vásároltam meg a budapesti Vörösmarty 
téri könyvvásárban, hogy csak az alap
vetésről és a gyarapodás pillanatnyi 
helyzetéről szóljak. A nagykönyvtá
rak világszerűsége vonz és megnyugtat. 
Mindenikben van, marad felfedezni- 
való. A párizsi Arsenal könyvtárban, a 
marosvásárhelyi Tékában, erdélyi gyűj
tők, iskolák, magyarországi vagy külföl
di intézmények könyvtárában szívesen 
búvárkodnék akármennyit. Néhány év
nyi olvasás után a szétszórt anyag kap

csolat-lehetőségei megmutatkoznak, egy 
vándortársulat itt-ott felbukkanó szín
műtára, szétkallódott irodalmi hagya
tékok, művek rekonstrukciós terve kör
vonalazódhat az emberben. Most már 
minél több szabad időt kívánok magam
nak, hogy megírhassam a Telekiek iro
dalmi működéséről szóló könyvemet, a 
nemesi házi nevelés 18. századi törté
netét, Rousseau erdélyi hatására vonat
kozó felismeréseimet. A „felfedezések” 
sorában Barcsay Ábrahám leveleinek, 
verseinek szépségét ma is szívesen aján
lom mindenki figyelmébe, de a kendiló- 
nai Teleki-anyagból előbátorkodó, 16-17. 
századi drámatöredék is értékes.

Abban a szerencsés helyzetben vagy, 
hogy a magyar költészetet nem csak kuta
tóként ismered...

Az irodalmat és a művészeteket éte
ri távolokba emelte a velük kapcsolat
ban kifejlődött, egyébként persze sok
féle irányba tartó tudomány. Története 
során azonban az ember nemcsak meg
szerzett, el is veszített jártasságokat. 
Valaha nemcsak a nagyszülőktől, vagy 
olyan korú férfiaktól, nőktől várták el, 
hogy tudjanak történetet mesélni. A vers 
mint a dolgokat megváltoztató vagy ré
gieket az újakhoz kapcsoló nyelvi tudás 
a mainál természetesebben kapcsolt ösz- 
sze csoportokat. A versértés -  helyzetér
tés -  vagy versalkotás játékos vagy fele
lősségteli cselekvés: miért mondanánk le 
erről? Olvasók vagyunk, de ez a fatörzs
be vésett -  vagy vízre írt -  jelek olvasá
sát is jelenti, a gondolkodó ember merjen 
utakat írni az összefüggéstelen világba. 
A nők is lelkek -  no, újra kezdem: lelkek 
is a nők -: miért ne élhetnének, mint a 
történelemben annyiszor, a versbeszéd 
szabadságával?

Kutatási területed, a 18. századi alkal
mi költészet hatása -  számomra legaláb
bis úgy tűnik -  felfedezhető' verseidben is...

A szerelmes versek és gyermekver
sek nyelvén mondtam el sok mindent, 
amit közölni akartam a világgal -  pél
dául, hogy gyermekkorunkkal nem szű
nik meg bennünk a bizakodás abban, 
hogy érzelmeit sem hiába kapta az em
ber. Vagy, hogy örökös társunk a hang
zó, az írás alkalmait, lélekideit, társasá
got és, ha kell, magányt teremtő-kínáló 
nyelv... Az „alkalmi vers” semmivel nem 
rosszabb annál, amelyben nem ismerhe
tő fel könnyen létrejöttének alkalmi hely
zete, és megismételhetetlen közönsége. 
Parányiságában egyszeri lélekállapotot, 
élményhelyzetet kíván rögzíteni, és miért 
lenne rossz a sűrítés, felidézés -  megje
lölés, titokfejtés -  játéka? Nem hivatal
noknak, hanem embernek teremtettek, a 
játék vagy a jelhagyás ajándékával pedig 
leginkább versíróként élek.

Egy veled készült beszélgetésben ol
vastam, hogy Barcsay Abrahám Orczy 
Ló'rinchez írott leveleinek a kiadása után 
nyilvánosan ki merted jelenteni: boldog 
vagy. Illetve, hogy a „boldogság nem feltét
lenül azt az éteri átszellemültséget jelenti, 
amelyre gyerekkorunkban gondoltunk, ha
nem kisebb vágyak teljesülését vagy a kö
zeli dolgok megértését és örömét.”

Az a beszélgetés a boldogságra vonat
kozó egyéni elképzeléseket „gyűjtötte 
be”. Kellettek az elmúlt készülődő évek, 
rajtam a sor, hogy meg is írjam lélekben 
dédelgetett munkáimat. Ehhez nem bol
dogság kell, hanem „alkotó nyugtalan
ság” (vagy nevezd, ahogy akarod).

DEMETER ZSUZSA
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83. Km

irányítja és szerkeszti ^arácscnyi Jósolt

VARGA BORBÁLA

A lla n d n á l
Alland mögött reszkettek a fenyők.
Épp azon a helyen, ahol egy kocsi kirakta őt,
s még kezet, lábat, hozzá testet is,
hogy legyen akihez szólnia,
s ketten inthetik
az alkalmit Mozart városa felé.
Ugró hegyek és rőtvörös nyugalom, 
de Aprily nem az Ajánlást írta volna erről.
Nagy tüdő.
Es idegenség.
Nem kifelé, a fenyőkig,
hanem a másik testig, a hátizsákig,
amely mellette lépett, állt,
ahogy fújt a szél
és szürkülödött már a hegytető.
Fél év után sem utolérhető 
ha csak egy kerekesztal választja el 
a kocsma sötét zugában.
Messzebb került mint Allandnál,
Bécs után 
fenyőpalotában.

L áz L u z i tá n iá b a n
láz üt ki Luzitániában 
barátom ne keress engem 
nem mertem ellenszegülni bátran 
elolvadtam a langymelegben

V á ltá s
Ót hétig mozgott papíron, vásznon,
könyvtárakba cipelt könyveken,
a zöld pasztell kiitta derekát,
átúszott, partot ért egy szigeten,
ahol felsorolások, sem elbeszélések nem érik utol.
Készül, készül, nyilvánosan,
vonal tapintja ki a gödreit,
simán és szögletes
erővel bukik le
az állvány tetejéről,
még pár nap a jóllakásig,
amíg tejesre faragják izmait,
amíg minden sejtjét ellesik,
és alakja teljessé vásik.
Génátültetésből az igazi 
eközben lopva megszökik, 
kódot vált,

s más szemekkel, 
más testtel, más fogakkal 
harap, él, 
más a lába,
s más úton megy hazáig.

s z e k v e n c iá k
Eulália szomorú lett 
a sárga tulipán.
Az ablakkeret még mindig ugyanolyan fehér. 
Bent a kezek
mást dalt játszanak a furulyán.

még mindig bocsánatodat kell kérnem
nem elég a cseresznye
alatta fű  van
és alatta hátradőlhetsz
magot szorongatsz térden
sarkon ülve felét eleresztve

d a r l in g
Sajnos, már elmúltak azok az idők, drágám, 
amikor józanul lehetett a harisnyát levetni, 
három dörrenéssel becsukni az ajtót, 
lekaparni körmödről a bőrt a holdacskánál. 
Röpítsük fel az égre, hisz odáig való, 
hogy vezessen útja, a fehér holdnak, 
bár ő se tudja,
fentről lefele nézve milyen fakó az égi státusz, 
s hogy csaló 
ki alulról rúgja.

Egy összegömbölyödött macska ágyamon
mint előző életem, úgy figyel,
játszik megrögzött, titkos, boncolt gömbjeivel.
Téli takarón fűszőrök bújnak, 
nyelvgereblyézett kerttakarások a macska testén, 
te hűséges!
Ki tizenhárom évvel ezelőtti fenekünk puhaságát, 
kezünk fricskáit, 
éles kiáltásainkat 
mind ismerted.

o A > ^  KilometriK
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BRÉDA FERENC zés minden pórusába beültető' Egy-ész, 
„Eg-ész”.

Boldogok é s  bolondok
(...) a boldogság tevékenység; továbbá a 

tevékenység nyilván egy létrejövés, és nem 
a birtokunkban lévő' immanens adottság. 
(...)

(...) a boldogság ténye egy tevékenység 
megélésében és kifejtésében áll (...). 1

Quamdiu autem uoluntati nostrae 
aliquid obsistit uel deest, uera beatitudo 
nequaquam est.

De amíg akaratunkkal valami ellen
kezik, avagy valami hiányzik számára, 
az igazi boldogság semmimód sincs jelen.

In : Pierre Abélard, Dialog intre un 
Filosof, unludeu§i un Cre§tin. Abaelardus, 
Dialógus inter Philosophumjudaeum et 
Christianum. Edi^ie bilingvá. Traducere 
§i note de Filotheia Bogoiu §i Sorana 
Sorta. Prefa^a §i tabel cronologic de 
Bogdan Tätaru-Cazaban. Editje ing- 
rijitä de Adrian Muraru. Polirom, Ia§i 
(Jászvásár), 2008., pp.148-149.

1. Csak a Bolondok Boldogok igazán.

2. A Bolond definicionális-funkcioná- 
lis lényege-lénye abban áll és merül is 
ki, hogy a dolgokat önnön egészükben és 
a létezéselméleti egységbe beágyazottan 
látják.

3. Ellentétben a homo communisszál, a 
Bolond, az Örült -  a Létezés Egységének 
az Őre -  a jelensége két az Egykori Egy
ség jeleiként értelmezi, s nem szakítja ki 
őket a közember szakbarbári világlátásá
nak a szellemében az Egyetemlegesség 
állandóan változó és „történő” kontextu
sából.

4. Az önmagát a Bolondhoz viszonyít
va „normálisnak” kikiáltó ember sajátos
sága éppen az, hogy figyelmének tárgya
it olyan „törtekként” kezeli, amelyeknek 
csupán a nevezői bilincselik le érdeklődé
sét : az „1/4”-bői és az „l/3”-ból pusztán 
a „4”-et és a „3”-at látja, az „1”, a szám
láló az úgymond Nem-bolond számára 
nem számít. Az Örült viszont az „1”, az 
Egység Őre, és akkor örül, akkor Boldog 
a Bolond, ha az Egyesülés Egységét meg
valósíthatja.

5. A Bolondnak bélyegezettnek bonyo
lult föladat számot adnia a „boldogtala
nok” előtt ama világszemléleti érvényről, 
amely szerint él.

6. A Nem-bolond a létezés sze&cionált, 
kettőbesze/í, kettéhasított, szétfaricskált, 
szétszelt hullámmozgását szakralizálja, 
szentesíti; s ilyen értelemben a szexua
litásban, a nemiségben is elsőrendűen a 
sectio, a „vágás”, a szakrifikáció, a föláldo
zó szétszakítás szempontjait, a tagadás, a 
föltagolódás, az ellenkező és ellensarkító
dó < Nem ! > erejét és hatalmát kizáróla- 
gosítja.

7. A „boldogtalan” Nem-bolond szemé
ben az e'Zet tehát "él", dichotomikus, ket- 
tó'bevágott Hegy, amelynek „parciális” 
partjait az élet Hídja köti össze, s amely
nek „színe” és „fonákja” között és fölött 
az embernek megkötözötten is „táncolnia 
kell”, s mindezt azért, mert ott Lenn, ott 
Lent, ott aZant a Lenni, a Levés, a Lé-t, a 
„Lé”, a Létezés Lebegő Folyója-Folyama 
(Heraclitus dixitV) és Forró Forrása zúg 
mint osztatlan, töretlen, Égiből látszó
lag EöZfelé Törő, Földivé lett Egység, mint 
Unt Unió.

8. A Lenti Lét és a Fölső Föld -  azaz: 
a Lényeg és a humanitás váltig konkre
tizálódó „Hamujának” a hamissága -  kö
zötti dimenzionális /feszültség a szorongás 
és a megszécZülés érzetét kelti: a Nem-bo
lond ebbó'l az okból kifolyólag „szédelgő”, 
hisz a pszichikai meg/eZeződés félelmének 
a „sátáni” satujába szorítja be önmagát, 
s mindezt még a megváltoztathatatlan 
jármű szükségszerűség -  a ne-cessitas, a 
meg-szünetlenség -  feszengő /feszültségű 
szú'kreszabottságának a rovására is írja 
és könyveli át ahelyett, hogy belátná ön
nön pszicho-szkizoid alapállásának a le
küzdhetetlen hajlamú ösztöneit. Az ál
lat óZul Zát, áZtalánosan ; a nem-állat — a 
Bolond, a Boldog -  sajátságosán, akciden- 
tálisan, vagyis az axís-ok, a tengelyek, az 
aZ-ap-erővonalak, az eredők, a vektorok, 
a strukturális Egység mentén.

9. A /ordított világban működő kont
ra-ésszerűség szerint a Bolond integri
tása, Egész-kultusza és megismerésben! 
„egész-sége” résszerűségnek, egyfajta vi
láglátásbeli részegségnek tűnik.

10. A „rész-egész” arányosság törzsté
nyezője az ész, minthogy a rész, a frag
mentum sem egyéb, mint egy mentába, 
a mens (vö. lat. mens, elme), az ész-szfé
ra egyik alapvető, fraktál-származéka 
s mivel az egész, a totum (vö. lat. Thot), 
a Totem sem más, mint a mens me(n)tis

v v * v>  -

egyik „misztikus” és inverz, anagramma- 
tikus fordítottja, egyfajta fura, nem föl
aprózódó, hanem egyféle egy-ész konver
gens, önmagával egybeeső, önmagában 
összesűrűsödő, önmaga logikáját a léte

i t .  Az uni-versum, a világegyetem rec- 
to-verso-szerű, Mőbius-szalagra emlé
keztető egységét „a színe” vs „a fonákja” 
avagy a „Bolond” vs „Normál” ellentétpár
jai korántsem bontják meg, sőt -  ellenke
zőleg ! — csupáncsak erősítik ezt, tudniil
lik részek híján nem lenne, ami egésszé 
összefogja az Űrt mint elem-halmazt.

12. Ugyanakkor egyféle, a placidum 
tengelyén forgó, s a magfizikában plazma- 
tikusnak nevezhető polarizálódás nélkül 
nem létezhetne a szimmetrikus ellentéte- 
zéseket vektorizáló, s eképp ezeket egysé
gesítő feszültség és kölcsönösen interkom
munikativ, mindenen átívelő s mindent, 
egyfajta Minerva-i, Mini-Mentálisán 
Minerális kozmo-cementként, egyféle 
szubjektív, de szuperreagensen aktív, én
szerű, materiális malterként összekötő 
energia-híd a sarkítódások között, azaz : 
nem jöhetne létre a létezésfönntartó sod
rás, az ontológiai áramlás, az egziszten
ciális „áram”, a mitológia Amor.

13. Mindebből adódóan s kissé metafo
rikusán -  avagy pontosabban : a tárgyhoz 
illő metonímia szellemében -  fogalmaz
va a boldogság értelmi megközelítésének 
azt a „lírai” javaslatát is megkockáztat
hatnánk, miszerint a boldogság, a felici- 
tas egy olyan mentális totem-totum-,,ha- 
bostorta”-egész, amelyből mindenkinek 
csak szeletenként, egy-egy „fél”, egy- 
egy darabocska, egy-egy rész, egy-egy 
fr agmentum,egy-egy morzsa, egy-egy 
modell, egy-egy makett jut a mikro-mdk- 
rokozmosz belső megfeleltetődés-korres- 
pondencia-törvényei alapján.

14. Másszóval a boldogság-megkóstolás 
egyéni szeletszerűségének az asszimpto- 
mikus jelensége mellett a boldogság egé
szének a fölaprózódás felé tartó fraktál- 
természete is meghatározó módon latba 
fog esni egy igényesebb vizsgálódás ese
tén. Hisz a boldogság nemcsak makro-fe- 
nomenálisan „indukálódik”, hanem „de- 
dukálódik”, azaz le is redukálódik, vagyis 
önnön rész-összetevőire is mikro-fenome- 
nizálódik természetszerűleg.

15. A boldogság boltozata tehát egyfe
lől nemcsak fölfele ível, nemcsak fölfele 
tör és csúcsosodik, hanem le is óontódik.

16. A boldogság valójában önnön belső 
komponenseire bomlik le.

17. A boldogság totemisztikus totali
tásából egyénenként következésképpen 
csak apránként, fokozatosan, menedéke
sen, amolyan tessék-lássék módon, pusz
tán szemkiszúrásként s amúgy „mu
tatóba” részesülünk, hisz a boldogság 
egészének az „egybőli”, váratlan, hirtelen 
birtokbavétele, „visszaszerzése”, elfogla
lása és meghódítása a boldogság mint az 
egésznek a részekre való fölbontódását,

» > »  folytatás a 10. oldalon
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szétsugárzódását, elosztódását érvényte
lenítené.

18. Ellentétben a kulturális-filozófiai 
közhiedelemmel az egyén nem akkor vá
lik a boldogság birtokosává, urává, do- 
minus-ává, amikor konkrétan elérte azt, 
hiszen akkor már nem boldog a szó igé
nyesebb értelmében, hanem inkább csu
pán megcsömörölt, kielégült, blazírt s ön
nön birodalmára fittyet is alig hányó, hiú 
gazda, aki egyebet sem tesz, minthogy 
unottan csücsül a babérjain, de éppen 
akkor, amikor van mire -  vagyis a bol
dogságra mint ígéretre -  törekednie, mi
kor még van mire irányulnia.

19. A boldogság a bal, a szív, a szen- 
zuális rokon- és ellenszernek s a szen
vedélyek, az „affektált”, meghatódott és 
szomatizált-empatizált affektusok, a pát- 
hosz, a patimitas, a compatimitas szfé
rájának az érzése, sentimentuma, s po
zitívumában is a balsorssal kulcsolódik 
mintegy kiegészítő' módon össze: a bol
dogság révébe való elérését, a beatitudo 
kikötőjébe való behajózását és lehorgony- 
zódását kiváltképpen a öa/sorsban szen
vedő ember szomjúhozza-óhajtja-epedi- 
kívánja.

20. Az egymással látszólag ellentétes 
fogalompárok egymásba csapnak és ala
kulnak át: a boldogság boldogtalanságba, 
a kéj kínba és vice versa változik át, s ez 
a kvázi-identitás, eme, a „majdnem-azo- 
nosságot” súroló kölcsönösség képezi azt 
a „szalmaszálat”, amely a boldogsághoz 
vezető Út fölöttébb rögös és meredek he
gyi ösvényein szoteriológiai (megváltás
iam) kötélhágcsóként tehet majd kivált
képp jó szolgálatokat a boldogság-kutató 
bolondos expedícióknak.

21. Másszóval: minél inkább elmerü- 
lünk-elmélyülünk, minél inkább lebu
kunk a boldogtalanság, a boldogság-hi
ány elemzéstanába és narratológiájába, 
annál inkább közelebb kerülünk a bol
dogtalanság ellentétéhez, s annál köny- 
nyebben jutunk el a boldogság közvetlen 
környezetébe, a boldogsági hiposztázis 
előszobájába és várótermébe.

22. A minőségek ellentétessége tehát 
furcsamód egyenes arányú: minél na
gyobb a boldogtalanság, annál nagyobb a 
boldogság, és: minél kisebb a boldogság, 
annál kisebb a boldogtalanság.

23. Ez a paradoxálisnak tűnő arányos
ság azt is jelenti, hogy minél boldogtala
nabbak vagyunk látszólag, annál boldo
gabbak vagyunk valójában, és fordítva: 
minél boldogabbak vagyunk fenomená
lisan, annál boldogtalanabbak vagyunk 
szubsztanciálisan.

24. A boldogság-boldogtalanság dia
lektikájának ezen interaktív és komp
lementer kommutativitásában e minő
ségi-tematikai „bumeráng-effektust” és 
heurisztikai („ismeretmegújítástani”)

„puska-visszarúgást”, ezt a teleológiai 
(célirányossági) „kanyarfúrót” amelynek 
fejleményeképpen a céltárggyal szim
metrikusan ellenpontozódó ellen-célpon
tot találunk telibe, akár egyfajta szub- 
limináris feed -tükörnek, egyféle
önvisszaverő, negatív visszacsatolásnak 
is nevezhetnénk.

25. A boldogság-boldogtalanság-egyen- 
let e délibábos jelenségének a magyaráza
ta a nyelv leképezőerejének a megbicsak
lásában rejlik: a nyelvi megfogalmazás 
túltelített és ennek folytán -  tökéletesen 
annak a ténynek a szellemében, ahogy 
a nyelvi kifejezés az érzelmileg átfűtött 
helyzetekben viselkedni szokott -  túlli
citál, túlalkuszik, túlkapacitál, ”túl-tur- 
bóz”, túlingerel „túl-beleloval” önmagán. 
A boldogság érzet-megragadásának-rög- 
zítésének a különben nemes és tisztelet
reméltó szándékakor a nyelv valójában 
meghaladja-übereli, s mintegy lekörözi 
önmagát a valósához képest jóval maga 
mögött hagyván emennek száraz s mint
egy sivatagszerű monotoniáját.

26. Másszóval: a boldogság alapszán
déka az óhatatlan „közegellenállás” és 
a nyilván végérvényesen leküzdhetetlen 
„anyagsűrűség” kompromisszummentes 
és a maga nemében kétségtelenül kara
kán makrancossága folytán önmagával 
homlokegyenes ellentétben térítődik el és 
siklik ki.

27. Eme, a boldogságkutatók számára 
nem éppen kedvező, ám természetszerűen 
szükségszerű törvényszerűség ismeret
ében a boldogság állapotába, a beatitudó- 
ba való ideiglenes „beköltözésbe „belbecsi” 
albérlet logikusan előrelátható, sőt kiszá

mítható időtartamú. A módszergyakorla
ti „kulcs” és megoldás éppen abban rejlik, 
hogy a hiperbolizált boldogtalanság nyil
ván kínos és elviselhetetlennek tűnő inf-

ra-állapotát ne kerülje, ne utasítsa el, ne 
tolja el magától a boldogság-szomjazó, ha
nem merüljön el benne minél mélyebbre.

28. Ez a kételyeket kiváltható sokk-te
rápia hamarosan meghozza a maga gyü
mölcseit a boldogtalanság sivatagjában 
bandukoló boldogságkereső számára, hi
szen ezen „le-” és a kétségbeesésbe va
ló „bebukás”, a lemondó keserűségben, a 
már semmire sem váró, semmiben sem 
reménykedhető megelégedetlenségben 
történő, önőrlődő „búvár-munka”, a majd- 
hogy csak rutin-„szondázás” következ
tében a szoteriológiai (megváltástudo
mányi) „szalmaszál” szükségszerűen és 
mintegy automatikusan megérkezik az 
egzisztenciális „Lét”, a Létet s a Létezést 
uraló, alkímiai „Mérleg-elv” alapján.

29. Természetesen a boldogság-gya
korlat egyik felületibb és elsősorban a fi
ziológiai mutatókra szorítkozó szintjén a 
nemi szükségleteket kielégítő kéj némi, 
jobb-híjján-karikatúráját és infinitezimá- 
lis nyomelemű árnyékát, amolyan szerve- 
sített és mikroszkopikusan miniatürizált 
marionett-fenoménjét is ironizálja a min
denki által vágyott-áhított-hajtott boldog
ságnak mint céltárgynak, vagy röviden: 
a többnyire kémiai meghatározottságú 
kéj egyfajta fél-felicitast, egyféle „bal-bol
dogságot”, egyfajta ol- és óZ-boldogságot, 
kegyelmi állapot-helyettesítőt, boldogság
pótlékot, egyféle röpke, de hatásában ki
adós minőségű s szavatolt teljességérzetű 
boldogság-hamisítványt is emblematizál 
a parodisztikus mimetizmusra oly gyak
ran hajlamos emberi biologikumban.

30. A boldogság-fogalom szemantikai
lag ezen önellentételeződő, önmegtagadó, 
kétértelmű, s mondhatni fortélyos, fur
fangos, kanyarfúrós és csalafintán csel
vető, többkulacsos ingoványában nyilván
való, hogy az én-dicsőítő szarvashibák 
képtelenek kikecmeregni önnön kátyú
jukból, s ezenképpen a tiszavirág-életű, 
endorfinfüggő s szubjektivitás-simogató 
kéjmegfogó és kompenzatorikus jelensé
gének a minden áron való, föltétien, ösz
tönszerű hajhászása s a cselekvés-cso
magokat mindvégig kísértő, bekattanó 
rögeszméje az ártalmasakká fejlődhető 
félreértések főforrásává, pontosabban: a 
„Balgák Bölcsességévé” alakul.

31. Másszóval: a fiziológiai kéj a mito
lógiai „Boldogok Szigetét” elsősorban a 
Biológiai test fölajzott érzetei révén tele
píti át a „Bolondok Bolygóiéra", vagyis a 
Bolondok közösségét-testvériségét több
nyire Bolyaként jelző, egyszerre-gondol- 
kodó és éppen ezért szerfölött veszélyes 
„Bolyha”.

32. Ámde a kéj analogikusán anatómi
ai és tudatosult jellegzetessége és diffe
rencia specifiája az egyéb érzetek viszony
latában pontosan e szentnek minősülhető 
senti-mentum röpkeségében és illékony- 
ságában áll, s kivételessége önmagáért 
beszél: a kéj szemiotikája elannyira föl
töltött önnön jelentésességében, hogy ezt 
a tényt kiváltképpen az esemény viszony-
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lagos rendkívülisége és az idő-fluxusban 
való összetömörítettsége és -zsugorított- 
sága konkretizálja s helyezi el az aktus 
magától értetődő szintetizmusában.

33. Továbbá nyilvánvaló, hogy a kéj 
mint biokémiai kicsapódás, mint mentál- 
precipitációs, pszicho-alkímiai jelenség 
nem fogalmazhatja meg önnön teljesen 
méltatlan, expanziós szándék-igénye
it az egzisztenciális operatorjellegű uni- 
verzáliákkal szemben, s mint sajátosság 
semmiképpen sem léphet föl az egyetem
legesség futópont-központú, mikro- és 
makrokozmikus színpadára avagy az on
tológiai Teljesség minden bizonnyal cél- 
irányosított dobogójára.

34. A boldogtalan — az önmagát boldog
talannak bélyegzó', tartó -  lény szemében 
a boldogság gyűjtőfogalom alá mindazon 
hiány-tényezők összessége kerül, ame
lyek egy adott pillanatban a boldogtalan 
szemében akadályt, gátat, bökkenőt, fé
ket jelentenek elfojtott, megvalósulatlan 
és elvetélt vágyai kielégítése céljából.

35. A kiéletlenség ezen minden re
ményt kiszívó, sivár sivatagjában az ok
vetlenül „Bő” Boldogságot oktalanul űző 
és kergető „Örök Gyermekek” történel
meken átívelő, s pszicho-kinetikusan vál
tig újraszülető, Phoenix-madárszerű ke
reszteshadjáratát tehát egy minduntalan 
meg-megtorpanó, s egyféle, mintegy ki
számíthatóságában is látszólagosán rap- 
szódikus módon ingázó, ám valójában 
szinkópáltságában is törvényszerű, s egy 
minden reményt keltő szeszélyessége el
lenére is szinte matematikai pontosság
gal előrelátható, muszáj-negativizmus 
jellemzi.

36. Az időlegesen viszonylag boldog 
ember fölött is mindig egy hajszálon függ 
a boldogság lehetséges elvesztésének a 
Damoklész-kardja.

37. Még szerencse, hogy a „Gyermekek 
Ösvénye” ősi és örök, hisz a Gyermek 
mitoszemantikai funkcionálitása ép
pen az a Virtualitás-Vitrinszerűség, 
amelyet még nem tört át-össze-szét az 
Aktualizálódás pörgő pörölye és vaskala
pos kalapácsa.

38. A meghatározásszerűen is boldog 
Gyerek-szerep, az Infáns-állag, a germi- 
náltsági hiposztázis, a bio-boldogsági és 
genezikus-genetikai Csíra csere-állapo
tának jelentéstani töltete pontosan az a 
„szépreményűség”, ami nem egyéb, mint 
a minduntalanul szétrobbanó, Bergson- 
i élan vital, a mókásan hiper-magasztos 
életlendület hiper-tündéri ? -  nem, inter- 
kozmoszi! -  „örökifjúsága”

39. Ez a metaforikus-szimbolikus 
„Gyermek” -  vagyis az ontológiai kielé- 
gítettséget megcélzó Vágy mint úgymond 
„lélek”, mint úgymond az egész pszicho
fizikai és bio-kémiai rendszert — azaz az 
élőlényt -  kibernetizáló-kormányzóösz- 
tön-„ösztöke”, mint úgymond „szív”, mint 
úgymond Jóérzés”, mint úgymond „lelkiis

meret”, mint úgymond „belső' hang”, mint 
úgymond görög-hellén daimón, vagy mint 
úgymond latin-római genius vagy arab 
dzsinn, mint úgymond „őr-angyal” és/ 
avagy „védőszellem” -  nem más, mint az 
egyén romolhatatlan, (B)első Magnetikus 
Magmája és Magja — az Infans 
Incorruptibilis -  a Megvesztegethetetlen 
Ifjú -  az Alimentum Animi -  a Lélek és 
az Élet Étele, sőt : Étke is ! -  az Éther
-  a plazmatikus, Örökfiatal „Gyermek”
-  a transz-materiális, az Anyai Anyagot 
átlényegítő és megtermékenyítő Ó-

„Oedipus”-i Sarj, Rügy, Poronty, Test- 
Teszt és „Csíra” -  Az, Aki keresi-kutatja 
az Utat — a belső „Kutat” — az áhított bol
dogság példa-statuáló, paradigmatikus 
és paradicsomi Elízium Mezői és okléte
sítő Okeánoszai, folikulinos Folyói, csörgő 
csermelyei, szeleburdi vízi sellői, sziru
pos szirénjei és egyéb, mitológiai „életvíz- 
istenségei” felé.

40. A Boldogság Boltjába belépő Éteri 
és Eternális Gyermekek és a Létezés ör
vényeiben Bolyongó Bolondok előtt nem 
titok, hogy az a megtévesztő, önámítás- 
történeti bóvli, amit < boldogság > áru- 
védjegy-fölcímkézés alatt kótyavetyélnek 
el és sóznak rá a jóhiszemű és gyanútlan 
felicitas-kuncsaftra ebben a misztifiká- 
ciós Bazárban valójában nem más, mint 
„pszicho-burján”-számításba menő men- 
tál-manipulációs fogalom-Báb — ponto
sabban : pitagórászi Bab-tilalmi Babona 
-  avagy másszóval a kozmicitás státusá
ba befurakodni epekedő simiens sapiens, 
a „Maternális” Majmot homologáló és mi- 
metizáló „homologon”, a hasonmás és a 
modellt utánzó másolat -  a plátói dupli- 
kátum-lény, az Lbnbra-hombre, az Ember 
mint szilárdított, informatikai Árnyék -  
gondolati-révedezési keménylemezének 
az önátörökítődő „vírusa” s kliens-fogó, 
palimadár-gyártó, varázsigeszerű rek
lámjelszava.

41. Ám a boldogság mint pszicho-straté- 
giai „áru” valójában bomlás-termék, hisz 
az egyén számára elsősorban kompen
zációs eszközként jelenik meg a magán- 
használatú pszichikai önigazságszolgál
tatás nyilván részrehajló törvényszékén 
mint az éppen elszenvedett kínok és elé
gedetlenségek esetlegesen kilátásba he
lyezett, elnyerhető és netán-tán kiérde
melhető fájdalomdíja.

42 . A Szenvedés önnön természete sze
rint is Szenvedélyt szül.

43. A Szenvedély pedig a Szentimenta- 
lizmus Szentségének az eleve vereség
re kárhoztatott s már a kiindulópontból 
bemérhetően vesztes bajnoka, amolyan 
csak-azért-is-hérosz, aféle megszállott, 
búsképű, szélmalomcsatákat vívó, más 
időkből ittragadt Lovag, amolyan az ön
maga-vesztébe rohanás problematikáján 
nem sokat vacilláló vátesz, egyféle ön- 
marcangolóan idealista martalóc.

44. A jelenlegi kínt meg az eljövendő 
kéj kártalaníthatja majdan, ha addig is a 
Kín mint Kényszer nem csap át a Kellő 
Kéjbe.

45. Ilyen körülmények között a min
denféle okított-hallott-átörökítődő vagy 
önteremtődő ál-mitologémákkal fölcico- 
mázódó Boldogságűző (s egyelőre javít
hatatlanul kalandor-csavargó és makac
sul csodaváró), heves hedonista sem lehet 
más, mint egy, még önmagának is tu
datosan gurító-füllentő, s eképp immár 
csak fölöttébb lassacskán fél-felnőtté föl
cseperedő, s ezenmód önmaga korlátá
it is csupán apránként alig-alig kinövő, 
s következésképpen minduntalan önma
gával is visszatérően meg-meghasonló,s 
ennek okán még folyamatosan raplis- 
hisztis-ficás, serdülő ex-mazochista.

46. A reménykedés-dinamika kellős 
közepére szálltunk le ezennel.

Az egyén számára kedvezőtlen s kelle
metlen megéltségek ellensúlyozása a bol
dogságkeresés ürügyében fog kimerülni.

Valójában azonban ebben a tárgykör
ben is a Boldogság önmagát szánalmas
nak önreklámozó Bolondja akaratlagosan 
és önszántúlag átveri-becsapja önmagát.

Tudniillik az örökhigany és újdonsá
gokra utazó, felicita-ínyenc még az áhított 
és a csodák-csodájával elért cél-boldogsá
got is időnap előtte summa summarum ... 
megunja.

J eg y zet
1 (...) fericirea este o activitate ; őri activi- 

tatea este, evident, o devenire §i nu ceva aflat 
in posesiunea noastrá ca un dat imanent. (...)

(...) faptul de a fi fericit constá in a trái §i 
a desfá§ura o activitate (...). In : Aristotel, 
Etica nicomahicä. Traducere, studiu intro- 
ductiv, comentarii §i index de Stella Petecel. 
Editura §tiin(ificä §i Enciclopedicá, col. 
Clasicii Filosofiei universale, Buc., 1988, IX, 
IX, 1169b, 9, 30, p. 230.
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VÁRADI NAGY PÁL

A szotyi természetéről
Kakas Márton beszélye, melyben 

elmondja a szotyi összes jellegvonását 
és hasznát, valamint keletkezését, to
vábbá, hogy miképpen jutott el a cir
mos szotyola héja az alföld tágas tér
ségeinek napsütte földiről egy erdélyi 
személyvonat felette szutykos padla- 
tára. Tartotta a 3076-os járat egyik, a 
latrina mellett húzódó érdektelen fül
kéjében zsúfolódott társinak, midón 
a 3076-os járat még békebeli kék va
gonok eklektikus szagából, s igen in
dulatos mozdonyból álla, nem pedig 
afféle hitvány üvegkalickából, az mi 
inkább hasonlatos sztártrek epizódok 
csillagszekeréhez, semmint hazai sze
mélyvonatokhoz .

Nemzetes és műveltségben, erényes
ségben, bölcsességben legnemesebb 
Kalauz úrnak, a fenséges hazai vas- 
útazás vonatokbeli fö helytartójának, 
a 3076-os személyvonat kijelölt kont
rolljának, a vasúti múzsák egyenru
hás reményének, az én örökké tiszte
lendő uramnak és pártfogómnak, az 
ki Mattolni hagyván, pénzes tarso
lyomban benne engedte maradni az 
alább szóba kerülő nagy zacskó szo
tyi árát.

Nemes és nemzetes uram lekötele
zett tisztelője,

Martin de Gallfalva

Elsőbben is érdemes figyelmezni a 
napraforgó nevére, mely a szotyit ad
ja. Olyan unikum amaz ugyanis, mely 
tányérnyi orcájával úgy követi az 
mennyei nap égi állását, ahogyan azt 
egyetlen más lelkes állat sem teszi.

Másodszor érdemes pillantást vet
nünk a szotyi alkatjára. Egyik fe
lől nézve hegyes, ilyenképp, mint azt 
kopjafáink alakja is mutatja, a fér
fiúi szögellet tükrözője. Elnevezése 
sem egyébre, mint a férfi nemesbik 
szervére, s a nemzés erejére utal, hí
vatván a diákok nyelvén egyszerűen 
magnak is. Másik felől nézve azon
ban olyan, akár a delnő megnyugta
tó dombjai s lankái, igen kerek lévén 
másik vége a szotyiszemnek. Férfiúi 
és asszonyi jegyek olvadnak tehát 
egybe már csupán egy szem szotyi- 
ban is. Fogyasztása ily módon az em
bert a közönséges világerőhöz eme
li közel, melyben nem különböződik 
el a hím s a nőstény, hanem éppen el
lenkezőleg, benne foglaltatik mind a 
kettő, olyan magasabb kutyulmányát 
képezvén az egyszeri kis mag az ala
csony kangörcsök és viszketések kör- 
nyűlövezte földi nyöszörgésinknek és 
törekvésinknek, hogy az szükségkép
pen az erényekhez vezeti az igaz szo-

tyolást. Egyébiránt van belőle kicsi és 
nagy, huncutan hosszú és ravaszan 
rövid, virgoncán vékony és gerjesztő 
gömbölyded, valamint pergelt és zsen
ge, ami a héj hasadására van befo
lyással.

Harmadszor a szotyi kromatiká
ja, igen összetett színei érdemlik meg 
a szemlélő figyelmét. Napkelet távo
li bölcselői szimbólumot alkotván ar
ra, amit nálunk önszántából megne- 
veszt a közönséges világerő, csupán 
magashegyi klastromok falai között 
imamalmozhattak arról a jin-jangról, 
amit én most, ha nem volnék euró
pai polgár, a kupé padlatára köpnék, 
így azonban, minekutána kimorzsol
tam belőle az olajos belsőt, kulturál
tan a kukába hessentem a cirmos hé
jat. Ugyanis nem más ez a cirmos héj, 
mint a fekete és a fehér oly bonyolult 
patternje, melyet a szotyin és a kína
iakon és a cirmos kiscicán kívül csak 
a nagybetűs élet produkál. A héjon a 
fekete csíkok a földet, a szutykot, a sö
tétet, a dzsuvát, a gonoszát, a pusztu
lást, azazhogy mindazt jelentik, ami 
alávaló világunkban, és amit egy le

zseren odavetett vonással jegyzünk 
az aritmetikában. Nem úgy a fehér 
csíkok, melyek az ég boltozatját, a 
fényt, a teremtő erőt, az életet, a tisz
taságot, a termékenységet, azazhogy 
mindazt jelentik, amit a kis magyar 
matematikában (és nemcsak) a plusz 
írásjellel írunk. Úgy amint fennebb 
sem, a szotyi színei esetében sem fü- 
letlenül s farkatlanul, egymástóli 
csonkaságban ábrázoltatnak a közön
séges világerő két összetevői, hanem 
olyan organikus szövevényekben, me
lyek egyenesen arra a következtetés
re vezetik a gondolkodót, hogy nem a 
mag a földi por szülöttje, hanem min
den bizonnyal fordítva kell a dolognak 
lenni, vagyishogy a világnak kell a 
magból keletkezettnek lenni.

Negyedszer a szotyi a hermeneuti
ka csudája, a látszatok mögötti való
ság netovábbja. Héjának égi csíkossá

ga hasonlatos a békefenntartó katona 
egyenruhájához, mely arra hivatott, 
hogy a szemfüles célkereszt egyköny- 
nyen rá ne találna. Látszatra csupán 
sorkatona a szotyola magja, van belő
le egy rakással a napraforgó tányér
jában, kommunista mintájú épületek 
folyosóján elpottyanva kedig egybeol
vad a mintás padlattal. ízre igen kel
lemetlen ez a héj, az ínyt is többnyi
re felsérti, és a rózsára átmesterkélt 
mondás is egyértelműen a nincsen 
szotyi héj nélkül gondolatból csepere
dett. Igaz, van szotyi héj nélkül, só- 
zottan vákuumcsomagolva, ám ve
gyük észre, feleim, hogy amaz alpári 
blaszfémia csupán, mivel a mag bel
ső esszenciája csak cinkézés révén, 
a szotyit szemről szemre pucolva tá
rulhat elénk, lévén hogy a közönsé
ges világerőt csak a mértékletesség 
ismerheti meg. Aminthogy az medve- 
kölykek is csak hat holnapi korokban 
kezdnek járni, vagyishogy a jövendő 
derekas dolgok nehezen születnek, el
lenben kedig az hirtelen virágzók ha
mar meghervadnak. Vagy hogy egy 
egészen más példával világosítsam 
meg a kérdést: az, ki a kutat lassan 
ássa, bizonnyal vízre talál, hanem az- 
ki gyorsan, az Kína vagy Cipangó fe
lől pottyanand ki a feneketlen űrbe. 
Szomjan.

Termette után begyűjtetik a szotyi, 
és vendégmunkás manókkal rendez- 
tetik zacskókba, melyeket aztán pi- 
aczokon hatalmas tornyokba szedve 
lehet megtekinteni. Hanem dézsma 
gyanánt semmiképp sem emelendő el 
a legbámészabb árus asztaláról sem, 
mindenképpen fizetni kell érte, akár
ha egyetlen zacsiért, máskülönben a 
mindenség örömébe a bolti szarkaság 
ürömé vegyülend, ami megkeseríti a 
közönséges világerő tiszteletére ren
dezendő héjköpködő szertartást.

Továbbá a szotyinak hasznáról. 
Magas foszfátkolin-, azaz lecitintar- 
talma mellett, mely az agyra és a 
vastagbélre egyaránt hatással van, 
haszna az is, hogy összekapcsolja a 
földi embert a közönséges világerő
vel, így biztosítja számára a köldök- 
zsinórt a többség által elveszettnek 
vagy, horribile dictu, nem létezőnek 
híresztelt égiekkel. Ergo, amikor ku- 
pényi gyülekezésünkben szorgosan 
cinkézek, nem teszek mást, mint 
ügyekedve kihántolom a cirmos héj
ból az örökkévalóság egy reám bí
zott apró magvacskáját. Fogaim kö
zött a szotyiszemet megőrlöm, a 
létét beteljesített héjat kedig a szür
ke olajjal mázolt, nyitott fedelű érez 
kukába hessentem. Hogy néha mel
lémegy, megbocsáttassék. A derekas 
dolgokban csak az igyekezet is di
cséretes.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A k in trek ed tek
(folytatás előző szám unkból)

Kopognak.
Kisietek, meglepve látom, hogy 

Öcsi az, nagy csokor vörös rózsával. -  
„Virágot a virágnak -  suttogja, s ami
kor fizetni akarok, vigyorogva int le.
-  Kifizetted te már ezt, művészkém, 
amellett nekünk is ingyen van, lop
tuk.” -  Búcsút intve tűnik el a félho
mályban. Tűnődve nézek utána, be
zárom az ajtót, egy műanyag vederbe 
vizet engedek, s berakva a rózsákat, 
odateszem az ágy elé. Mintha zúgna a 
hűtő, hallgatózom, megállapítva, hogy 
alighanem hallucinálok. Bemegyek a 
fürdőbe, gyertyát gyújtok, hosszasan 
zuhanyzóm, s meztelenül óvatoskodva 
át a szobán fekszem Anna mellé, de 
álomban úszó arcát figyelve, egyre az 
az érzésem, hogy Laura álmát őrzöm, 
ott vagyunk még mindég abban az 
időtlen craiovai hotelszobában, s ezút
tal reggel nem tűzök el, mint egy há
borodott, maradok és megváltozik az 
életem, más irányt vesznek a dolgok. 
Kezem, ez a fáradt magyar vándor, a 
hátára fordulva szendergő nő comb
jai közé csúszik, finoman, alig érint
ve simogatom a combhajlatokat, sze
relmem felébred, s észrevéve engem 
felsikolt, s amikor meglátja a gyertya
fényben a vörös rózsákat is, olyan va
dul ránt magához, hogy összekoccan 
a fogunk, s érzem összekeveredő vé
rünk fémes ízét is a számban, de már 
nem érdekel semmi...

Később egymás mellett heverve és 
cigarettázva Anna megvallja, hogy 
velem álmodott, éppen egy hatalmas 
réten szedtük a sárga virágokat, a 
napsütésben. Csend volt, duruzsol
tak a béke méhei, de aztán egyszer
re eltűntem mellőle, teljesen meg
magyarázhatatlan módon tűntem el, 
mintha egy gödörbe süllyedtem, vagy 
váratlanul semmivé foszlottam volna. 
„Nagyon hiányoztál -  suttogja -  ál
momban is, ébren is!” És csodálkozik 
azon, hogy nekem, aki mégiscsak egy 
ismert valaki vagyok, nincsen mo
biltelefonom, majd kapok tőle egyet, 
nem bírja ki még egy napig anélkül, 
hogy ne hallja legalább a hangomat. 
Feláll, átsétál a homályos szobán és 
felkattintja a villanyt, az ágy fölött, a 
plafonon, veszem döbbenten észre, ha
talmas tükör és tükrök vannak a hát
tal forduló férfi két oldalán is, a fa
lon. „Visszaköttettem” -  magyarázza 
Anna és mosolyogva veti rám magát, 
oldalt is, fölül is láthatjuk összefonó
dó testünket a tükörben. Nevetünk.
-  „Édes vagy!” -  emelkedik fel, és a

rózsákat szagolja. „És romantikus” -  
teszem hozzá némi öngúnnyal, s be
ismerem, hogy sajnos nem nekem 
jutottak eszembe a rózsák, noha ne
kem is eszembe juthattak volna, ha
nem Öcsinek, a kopaszok vezérének, 
akit Anna, amin én egy pillanatig 
sem csodálkozom, teljesen elbűvölt. 
Kimegyünk a konyhába, akkor döbbe
nek rá arra is, hogy az előbb tényleg 
a hűtőszekrényt hallottam, amikor 
Anna sonkát, paradicsomot vesz elő 
és tálal. -  „Zöldséglevest is főztem -  
mondja büszkén -  és gombapaprikást. 
Akarod?” Vörösbort vesz elő, tölt két 
talpas pohárba. Koccintunk. -  „Egy 
vagyont költhettél -  jegyzem meg. -  
Beszállhatok?” „A bort még te vet
ted a tegnap este, az ágy s a tükrök 
ajándék. Az én ajándékom. -  Nevet. — 
Porszívót is vettem!” -  magyarázza, s

a fényben, ahogy elmosolyodik, kivil
lannak fehér, ragadozókéra emlékez
tető fogai, és most megint az az érzé
sem, hogy mégiscsak Laura ül velem 
szemben, aki ötkor behűtött pezsgő
vel hiába várt. Iszom egy korty bort 
és mohón kezdek enni. „Milyen volt 
Bukarest?” „Ugyanolyan, mint más
kor, mint mindég, nyüzsgés, kániku
la, rossz arcú emberek, koldusok, ci
gányok, gyönyörű, elegáns nők... S 
képzeld, fel akart szedni egy buzi!” 
„És te?” „Ezer dollárt kértem, erre ki
akadt, hogy mégis mit képzelek, és

akkora ribilliót csapott, hogy el kel
lett menekülnöm.” „Hol voltatok” „A 
Ci§migiuban.” „Sikerült elintézned a 
dolgaidat?” „Igen.” „Akkor holnap el
kísérsz édesanyámhoz?” Hevesen bó
lintok. -  „Csak reggel még van vala
mi dolgom a piacon... Nem nagy ügy, 
legalább vásárolok zöldséget, gyümöl
csöt, friss sajtot, túrót, s utána megint 
a tiéd vagyok.” Anna mosogat, fehér 
pongyolája szét-szétnyílik, figyelmez
tetően villan meg fehér combja. Én 
mégis egyre Laurát látom és önma
gam, ahogyan üldözőm elől menekü
lök. Az egész annyira képtelen, mint 
egy kémfilm. -  „Kellene vennünk egy 
tévét is” -  mosolyog rám Anna, és 
kiissza borát. „Már látom -  jegyzem 
meg vigyorogva -, hogy észrevétlenül, 
előbb-utóbb lottózót nevelsz belőlem.” 
„Miért? Nem lenne jó nyerni?” „Ha 
sok pénzünk lesz, majd elmegyünk 
nászútra Velencébe.” „Ézt vegyem le
ánykérésnek?!” „Vedd, ahogyan aka
rod.” „Ezt akár hétfőn is megtehetjük 
— legyint Anna. -  Nem is kerül any- 
nyiba...” „Mi?! Az esküvő?” Azzal még 
várhatunk, ő Velencéről beszél. Neki 
különben vannak összeköttetései is, 
ha tényleg Velencébe vágyom, lehet 
szó róla, meg fogok lepődni, milyen 
gyönyörű ilyenkor, szeptemberben!... 
A lagúnákat részletezi, a Szent Márk 
tér oroszlánjait, Velence galambjait, 
ezeket az élő rongyokat, amikor ko
pognak az ajtón. Anna idegesen hagy
ja abba, rám pillant. -  „Vársz valakit?” 
„Nem.” „Beengeded?” -  húzza össze 
magán fehér pongyoláját. „Különben 
fölverik a házat. Ismered őket, nem?” 
„Kiket?” „A piás, eszement haverjai
mat!” -  húzok fel egy rövidnadrágot, 
és az ajtóhoz rohanva nyitom ki. Imi, 
vállalkozó barátom áll az ajtó előtt, 
részegen, a még részegebb Julit támo
gatva. -  „Beengedsz?” -  kérdezi, és vi
gyorog. „Téged bármikor, hát tudod, 
de őt miért hoztad ide?! Szakítottunk, 
értsd már meg, ő mától a tiéd, vidd 
innét, ahová akarod, úgyis állandó
an ráhajtottál, mit gondolsz, nem vet
tem észre?...” -  Becsapom és bezárom 
az ajtót, még hallom, amint Imi csi- 
títgatja a felháborodott Julit, s da
dogva mondja: „...Itt vagyok mostan
tól neked én, picinykém. Ha ló nincs, a 
szamár is jó...” -  És nagy zajt csapva 
vonulnak le a lépcsőn. „Szívóskodik 
Júlia” -  jegyzem meg, magyarázat
képpen, de Anna leint. -  „Nem ér
demes foglalkozni vele. Túl rövid az 
élet...” -  Hanyatt fekszik az ágyon, és 
eloltja a villanyt, kibújva rövidnadrá
gomból dőlök melléje, átölel, hozzám 
bújik, s kedves, szép szokása szerint 
néhány pillanat múlva már alszik is. 
Beszívom hajának jázminillatát, ér
dekes, Laurán is éreztem reggel ezt a 
tébolyító illatot, még ebben is hason-
» » >  folytatás a 14. oldalon

13



HELIKON

» » >  folytatás a 13. oldalról 
lítanának? Aztán én is elalszom, ál
mom mély és nyugodt, most nem ál
modom semmit.

Hét körül frissen, vidáman ébredek, 
nézem magam a tükörben és vigyor
gok. Már verőfényben úszik a szoba, 
mintha a háttal forduló férfi haragja 
is enyhült volna valamit, most mintha 
biztatóan szikrázna máskor oly eluta
sító fekete tarkója. Anna felé fordulok, 
szerelmem mélyen alszik, óvatosan 
kelek ki mellőle, bemegyek a fürdő
be, zuhanyzóm, borotválkozom. Anna 
nem ébred fel, farmert, tornacipőt hú
zok, fehér trikóba bújok, s magamhoz 
véve egy pulcsit -  még hűvös lehet 
kilopakodom az ajtón, puhán csukva 
be magam után, rohanok le a lépcsőn, 
dobogó szívvel nyitom ki a postaládát, 
ott a boríték, körülnézek, sehol senki, 
gyorsan számolom meg a pénzt, igen 
húsz sárga hasú bankó. Hihetetlen, 
gondolom még, s megindulok a piac fe
lé. -  „A dolcsi?” -  kérdezem az ismerős 
srácot a kocsmában, és rendelek egy 
kávét. „Adod vagy veszed?” „Veszem!” 
„Hova készülsz, művészkém?” -  vigyo
rog rám a srác, elől hiányzik egy fo
ga, ez csintalanná teszi az arcát. „Hát 
nem mindegy?” „Neked harmincöt.” 
Előveszem a borítékot, kiveszem a tíz
milliót, s még hozzáteszek öt vörös
lő százast. Marad még négyszázhet
venezer a két millióból, amit az éjjel 
magamhoz vettem a padló alatti rej
tekhelyről. Marad pénz bevásárolni. 
„Hogy akarod?” -  veszi át számolatla- 
nul a másik a pénzt, és zsebébe gyűri. 
Értetlenül bámulok rá. A srác röhög. -  
„Milyen címletekben?” „Százasokban 
-  iszom ki a kávémat, zsebre vágva 
a három zöldhasút. Ahogy kilépek a 
kocsmából, azonnal meglátom Annát. 
Farmerben van ő is fehér trikóban, 
karján kosár. Gyönyörködöm a gazel
lajárásában, de egy pillanatra ismét 
gyanakodni kezdek: ez a csaj mint
ha ellenőrizne, aztán legyintek, olyan 
mindegy, és utánaindulok. Legalább 
valaki törődik velem is. Már rám is 
fért. „Eljő velem, mademoiselle?” -  
kérdezem. „Hová vinne, uram?” -  pi
rul el Anna. „Szobára.” „És ottan? 
Ottan mit csinálna velem?” -  villan 
meg a zöld szeme. „Megmutathatnám 
a bélyeggyűjteményemet.” „És még?” 
„Háromból találgathat.” „Én mo
hó vagyok. Mind a hármat akarom.” 
Merev arccal részletezem, s megle
pődve látom, hogy Anna még jobban 
elpirul. Nevetni kezdek, belém karol. 
Zöldséget vásárolunk, murkot, kara
lábét, petrezselymet, karfiolt, paradi
csomot, paprikát, almát, szőlőt és két 
nagy görögdinynyét. Majd az egyik 
üzletben tojást, tejet, kenyeret, felvá
gottat, s az árusoktól parasztsajtot, 
túrót... Anna észbe kap, visszamegy 
az üzletbe puliszkalisztért, láthatólag
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komoly tervei vannak... „Mikor indu
lunk?” -  kérdezem, átvéve a kosarat. 
„Reggeli után.” „Es előtte vagy utá
na?” „Előtte -  mosolyodik rám Anna.
-  Teli hassal nem szeretem.” Kézen 
fogva indulunk hazafele. Döbbenten 
észlelem, hogy hosszú idő óta elő
ször nem vagyok ideges, nem kívánom 
a szeszt, mintha nem is lennék más
napos, nem remegek úgy, mint ver
senylovak start előtt, noha ittam épp 
elég vodkát a tegnap, de úgy látszik, 
az izgalom semlegesítette a hatását... 
„Elek, mint szigeten -  fordulok Anna 
felé és letérdelve, általános feltűnést 
keltve a járókelők között az utcán, 
áhítattal folytatom:

Minden nap térdre kell 
hullanom. Kívüled 
semmi sem érdekel.
Kihűlhet már a nap, 
lehullhat már a hold, 
a zengő túlvilág 
magába szív, felold.
Édes illatai, 
különös fényei 
vannak. És szigorú 
boldog törvényei,
Mit máshol ketyegő 
kis óra méreget, 
itt melled dobaja 
méri az éveket...”

Itt tartok, amikor váratlanul meg
jelenik mellettünk a részeg Imi, és 
brutálisan szakít félbe: „Most már ér
tem, hogy miért nem engedtél be, s 
miért ajándékoztad nekem Jucit. O is 
mondotta, hogy van egy új spinkód, 
de nem hittem, hogy ilyen egyedi da
rab.” „Húzzál már el -  állok fel, dühö
sebben a kelleténél. -  Sas vagy, már 
megint, s nem látod, hogy felesleges 
is? Udvarolok a hölgynek!” -  karolom 
át a mosolygó Anna vállát. „Jól van, 
na -  lép Anna felé megtántorodva Imi, 
félő, hogy ráesik, de sikerül megtar
tania egyensúlyát, sután csókol kezet.
-  Ez a faragatlan fráter nem mutatott 
be kiskegyednek, muszáj önállósíta
nom magam. Bartha Imre.” „A vállal
kozók gyöngye” -  nevetek. „S a nagy 
művész barátja, mecénása, futárja, 
ápolója, szesztestvére és levetett bocs- 
kora.” „Örvendek -  mosolyog a nő. -  
Fábián Anna.” „Találkoztunk mi már 
valahol?” -  mered rá gyanakodva Imi. 
„Nem hinném.” „Meghívhatlak benne
teket egy kávéra?” „Meg, de sietünk.” 
Bemegyünk egy közeli bárba. „Sör? 
Bor? Pálinka? Esetleg egy kis uni
kum?” „Én vezetek.” „És a mester?” 
„Szolidáris vagyok a hercegnővel. Egy 
pohár hideg ásványi vizenyőt” -  né
zek a pincérnőre. „Ez meghibbant -  
állapítja meg Imi, s ő rendel egy uni
kumot, bevágja, remegése szűnik, 
rágyújt, s tűnődve mondja -  Vagy ma- 
gácska van ilyen hatással rá? Tényleg

szerelmes?!” -  mered kíváncsian 
Annára. „Nagykorú. El tudja dönte
ni, mit kíván.” „Téged -  vigyorgok.
-  Éjjel-nappal, örökké... Bár marad
tam volna benned végleg...” Nevetnek. 
„Magácska -  folytatja Imi - , még nem 
ismeri korunk hősét. Ő nem kíván so
ha kifejezetten semmit, hiszen tudja
-  teszi hozzá vigyorogva -, hogy ne
ki minden amúgy is kijár. Majd meg
ismeri, Nusika... Ezért le is zárhat
juk, átmenetileg, ezt a fejezetet, nem 
akarom elrontani felhőtlen örömét.” 
Isszák a kávét, Imi rendel egy újabb 
unikumot. „Mennünk kell!” -  áll fel 
Anna. „Kirándultok -  sandít a kosár
ra Imi. -  A természet lágy ölén min
den olyan más. Csakhogy ez a Juci, 
akit tőle örököltem, nem kívánkozik 
a természetbe.” „Ne képzelegj -  in
tem le. -  És ne légy szeles.” „Örültem 
a szerencsének!” -  áll fel Imi, és új
ra megtántorodik. „Részünkről a 
szerencse -  kacsintok rá megértőén.
-  Látni nemzedékünk nagyjait az al
kohol romjaiban...” És fölragadva a 
kosarat, magam előtt tolva Annát, ki
sietünk a bárból. „Miért nem ittál egy 
unikumot? -  kíváncsiskodik a nő. -  
Vagy egy sört?” Teátrálisan legyin
tek. -  „Mert nem kívánom, angyalka. 
Különben is én már megittam a ke
nyerem javát.”

Tizenkettő körül indulunk el, a 
nap bujkál a felhők között. Feltámad 
a szél. Suhanunk, a nyitott sportko
csi szinte lebeg a levegőben, Anna ha
ja kibomlik, arca körül röpköd... Én, 
mindent egy lapra téve fel, már a vá
rosban elkezdem az újabb verset, de 
Anna megkér, hogy az országúton 
folytassam, úgyis megállunk cigaret
tázni, ezért-azért -  itt kacéran rám 
pillant - , de vezetés közben képtelen 
szövegekre, pláne versekre koncent
rálni, minden figyelmét leköti a kocsi, 
nem szeretne karambolozni, főként 
most, hogy barátom, Imi szavaival él
ve a nemzetiség nagy művészét fuva
rozza. Kíváncsisága azonban erősebb, 
a városból kiérve az első parkolóban 
megáll, rágyújt, és figyelmesen néz 
rám -  „Hallgatom, Mester...!”

„Bár nincs kedvemre, hogy elhagyd 
Cynthia, Rómát,

szívemből akarom, hogy falun élj, 
egyedül.

Tiszta vidéken nincs romlott ifjú, 
aki bókkal

tesz próbára, ígér és csábít ravaszul.
Lárma, civódás itt sohasem riad ab

lakod alján,
Trágár hívogatás álmodból ki 

nem űz...”

mondja Sextus Propertius. 
Elhallgatok, segélykérőén nézek az 
ámuló nőre, nem jut eszembe a követ
kező sor, de hát ezt mégsem ismerhe-
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tem be... „Most gúnyolódsz velem?”
-  kíváncsiskodik Anna. „Féltékeny 
vagyok.” Anna nevet. -  „Adtam okot 
rá? Csak téged és örökké! -  suttog
ja és megpuszil. Indít. -  Ki írta  ezt 
verset? Nem ismerem.” „Egy római 
költő, szinte süt a soraiból a félté
kenység. Atkél az évezredeken és 
megszólít.” „Neked nincs okod a fél
tékenységre, és lelassít. Erdő kö
zött kanyarog az út, egy szekérútra 
húz le, megáll. Figyelj -  suttogja. -  
Versért verset:

„Ha már szeretsz csak a szerelemért 
Szeress és semmi másért. És ne mondd: 
Mosolyát... szemét szeretem... s ha zsong 
Szelíd szava... s mozgékony szellemét, 
Mely rokon vélem s melynek kellemét 
Derülten érzem, bár a nap borong -  
Minden múlandó -  vagy fakulva kong 
Füledben majd. S te kedves...”

Felém fordul és suttogva folytatja:

„...ne reméld, 
Hogy mindig egy a vágy. Es szánva se 
Szeress, könnyeim szárogatva csak -  
Elfelejt sírni, ki soká a te 
Enyhédben élt -  s így vágyad elapad!”

Együtt folytatjuk, szinte egyszerre 
mondva a sorokat:

„A szerelemért szeress: sohase 
Hűlsz úgy ki, vágyad örök foglya vagy.”

„Elisabeth Barett-Browning -  
suttogom döbbenten. -  Hogy jött ez 
most ide?” „Most akarlak!” -  szólal 
meg elfulladva Anna. Hosszan, kí
váncsian nézzük egymást, aztán ki
szállunk, plédet vesz elő a csomag
tartóból, int nekem és megindul a 
fák és a bokrok között. „Mire vársz?
-  hív rekedten és elpirul. -  Ahogyan 
az előbb rám néztél, úgy éreztem, 
megsemmisülök, elolvadok, szét- 
mállok. így még nem nézett rám so
ha senki... -  „A sűrűben, egy zseb- 
kendőnyi tisztáson állapodunk meg, 
reszketve vetkőztetjük egymást, 
Anna lehunyja a szemét s alig hall
hatóan suttogja: „Ezt már nem vehe
ti el tőlem senki!...” Ösztönszerűen 
szeretném kijavítani: talán tőlünk, 
de a nő ajka az enyémre tapad, mo
hón, követelőzőn, s már képtelen va
gyok megszólalni, s mire újra be
szélhetnék, már nem emlékszem rá, 
hogy az előbb mit is akartam  mon
dani. Fejünk fölött az ágon harkály 
művészkedik, fáradhatatlan kopá- 
csolása mintha összehangolt, meg
hitten s mégis kiszámítottan lassú 
mozgásunk kísérőzenéje lenne.

„Aztán egy mérföld sós homok, 
Három dűlőn túl a tanya...”

kezdem el, közvetlen közelről mé- 
lyedve és el is veszve Anna kitáguló, 
zöld szemeiben.

„Ablak, kopogás, gyors sercegés,
Kék gyufaláng, mely elenyész,
Egy nő halk s boldog sikolya
S két szív, mely egymáson dobog.”

Érzem könnyeit az arcomon. -  „Te 
nemcsak az én kedvenc versem ism er
ted, de válaszoltál is -  O te, te...” az
tán  egymáshoz sim ulunk megint. 
A harkály  m éltatlankodva libben 
fel, távol a fűben kisebb álla t motoz. 
Később, m ár a faluja felé közeledve, 
A nna megkér, hogy gyújtsak meg ne
ki is egy cigarettát, s bevallja, hogy 
Elisabeth és Robert voltak a kedven
cei. Az egyetemi könyvtárban angolul 
olvasta verseiket, megkereste a m a
gyar fordításokat is, megejtette sze
relm ük varázsa, ez a másfél száza
dos románc, amelynek tüze ezekben 
a költeményekben ég s perzsel ma is... 
A kettőjük között kialakuló tökéletes 
harm ónia, amely azt hiszi -  pillant 
félénken rám  —, a legtöbb, am it egy 
férfi és egy nő a szerelemben és az 
együttlétben elérhet, amelyben meg
férnek az ideák, az erotikával, az ide
álok a test kérdéseivel és varázsával, 
a meghittség s az önfeledtség a mohó
sággal és a kielégüléssel. Szerelmük 
egyszerre volt légies, plátói, m ár-m ár 
eszményi s szinte a közönségességig 
érzéki, m ár-m ár pornográf, hiszen a 
viktoriánus kori prüdériát félretolva, 
szókimondóan követelték a szerelmet. 
Nemcsak a lélek, a test is felizzott eb
ben a kapcsolatban... Ez m ár önmagá
ban is m aga a csoda...

Egri László medáljai a 13., 15. oldalon

LÁSZLÓFFY CSABA  

S ö té tü lő  m ítoszok

elsötétített beteg agy

rád fröccsen az undor sava 
síró srác kiszáradt tudat 
(voltál/vagy-e hol s valaha?) -

szégyelled a hűségedet

bábu-lét osztozik veled 
evezel (ezek már nem is 
emlékek: avar-nemezis)

csupasz kereszten holt bagázs

húsvéti felnemtámadás -  
mozdulatok helyett 
már csak homok pereg

*
(Nép ez, vagy csak emelt karok 
s öklök? alantas hajlamok; 
hiszékeny és hisztériás 
ki-bejáró akol-bagázs.
Győzi a hús még -  hol a láz? 
a szabadság is megaláz? -

Kómába fulladt hencegés, 
vacsoracsillag-árverés, 
a mítosz, ha még fogva tart, 
a nyelv, mely ápolt, vagy takart; 
vagy csak a gondolat! a kéz! 
a rejtett jövő----- mind kevés).

2008. március 18.

_ A
N em es N agy A gnes  
kéksötétje

„Volt már, hogy a kék
m egsötétedett”

Egy faldarab kikezdve, utcai.
Még kéksötét imbolygás (múltidő) -  
A galamb tépett tolla ha kinő, 
elérnek vétlen szárnycsapásai.

Ilyenkor tékozló színek sehol; 
a csoda hihetetlen: képtelen 
-  akár a szégyellt, vétkes szerelem -  
föleszmélni a havas sár alól.

Hol napsütés, hol didergő homály 
a kőpadon. A kisebesedett 
ág levedzik; fölötte fény s rekedt 
kiáltások. A lélek még kopár.

Izsák, 2008. február 22.
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BORSOS J. GYÖNGYI

Mennyei madártej
„Végy két tojást -  írja a Szakácskönyv, 

én azonban nem veszek két tojást, ha
nem előveszem álmaimat, és azokat 
ütöm egymáshoz. És felverem őket fehér
re, mint a bárányfelhők, és összekeverem 
liszttel, látomásnak, hitnek vagy galus
kának: egyre megy.

Mert nem teszek különbséget Ég és 
Föld, gondolat és remegő nokkedli kö
zött. Ezek mindig átmennek egymásba, 
egymást biztatják és erősítik (van nok
kedli, ami gondolathoz hasonlít, s van 
gondolat, ami nokkedlihez); elmondják, 
hogy soha sincs készen a világ, a tudás, 
az almaleves és az idő, mindenik többet 
rejt magában, mint amennyit az elkészí
tés receptje elárul. És készíthető tökéle
tesebb almaleves, mint amilyet a recept 
megír, s ehhez elsősorban lélek és ember 
kell, csak másodsorban kell hozzá az al-

Nem kell szakácsnak lenni ahhoz, 
hogy az ember eldönthesse a tányérjá
ra  került étekről, ízlik-e neki vagy sem, 
bár tény, hogy esetleges elégedetlensé
gének csak jóval általánosabb és ho
mályosabb kritikában tud hangot ad
ni, mint olyasvalaki, aki já rtas a főzés 
művészetében. A laikus ugyanis nem 
ismeri a hozzávalókat, az arányokat, 
az elkészítés menetét és apró fortélya
it, így nem tudja pontosan, hol csúszott 
be a hiba, legfeljebb azt állapíthatja 
meg némi szomorúsággal, hogy valahol 
mulasztásnak kellett történnie, hozzá 
nem értésből, figyelmetlenségből vagy 
nemtörődömségből, mert a végered
mény valamiért nem olyan, amilyen

nek lennie kellene. Az ízek műértő tu 
dora elől azonban nem menekülhetnek 
a részletek. Ő kiszimatolja a harsány és 
szemérmes összetevőket egyaránt, raj
takapja a púpozott evőkanálnyit a csa
pott evőkanálnyi helyett, felismeri a re
cept rideg korlátain túllépő vakmerő 
újítás csipetjét, de megérzi a kisajnált 
odaadást is -  szóval tudja, hogy a feltá
lalt fogás mitől kifogástalan, vagy mi
ért melléfogás.

Szellem és anyag titkainak barátsá
ga folytán mindez nemcsak almaleves
re, nokkedlire nézve igaz. Az ember tud
valevőleg nemcsak kenyérrel él, ezért 
aztán lelki szemeink mellé hasonsző
rű  ízlelőbimbókat is kaptunk, azokkal 
ítélünk -  több-kevesebb érzékenységgel 
és hozzáértéssel -  a táplálékul kínálko
zó igék felől, azokkal érzékeljük a csí
pős megjegyzést, fanyar humort, ízet
len tréfát vagy a munka utáni pihenés 
édességét is. Létezik szellemi étvágy és 
valószínűleg étvágytalanság is, éhezhe
tünk tudásra, szépségre vagy szenzáci
óra, borzongásra, drámára, szaftos tör
ténetekre, amibe száraz kenyerünket 
beletunkolhatjuk. Gusztus dolgában 
itt sem vagyunk egyformák, kinek-ki- 
nek más a kedvére való falat. Az étlap 
is változatos: akad rajta silány abrak, 
gyorséttermi tucateledel, de ritka étel
költemény is, ami után megnyalhatjuk 
mind a tíz szellemi ujjúnkat.

Kíváncsi lennék rá, vajon Bajor Andor 
tudott-e főzni. Amilyen zamatosán, el
hivatottan és lelkesen szólt az ízek ér
dekében, nem kizárt, hogy bensőséges 
viszony fűzte a földi fazekakhoz. Persze,

az is lehet, hogy a szenvedély, amellyel 
az igazi alkotás becsületét védelmezte, 
csupán a kifinomult ízlésű fogyasztóról 
árulkodik, aki hálás örömmel üdvözöl
te a jó falatokat tányérján és könyves
polcán egyaránt. Bárhogyan is volt, egy 
dologban bizonyosan szorosan kötődött 
a gasztronómiához: szellemi táplálék 
tekintetében igazi ínyenc volt. Irodalmi 
főkóstolóként fanyalogva tolta félre a 
sületlent, a sótlant, a semmilyen-ízűt, a 
túlfűszerezettet, az émelyítően édeské
set, a nyögvenyelősei, és másokat is a r
ra biztatott, hogy ne egyék meg -  nem 
valamiféle fölényes finnyásság, hanem 
az egészséges táplálkozás nevében. Óva 
in tett mindenkit a szellemi talponállók 
elfuserált harapnivalóitól és a jellemte- 
len szakácsoktól, akik sűrítményekkel, 
mesterséges színezékekkel, édesítősze
rekkel, aromákkal és elvont ízű univer
zális ételízesítőkkel próbálnak félreve
zetni. A jó m atéria és az ihletett munka 
pártját fogta, a leleményét és a jótékony 
nyugtalanságét, amely új megoldásokra 
sarkall -  azzal a meggyőződéssel, hogy 
friss, merész ízekre nemcsak az egzoti
kus kalandokba ugrasztott olvasó lel
het, az almaleves szerény műfajában is 
születhetnek remekművek és fércmun
kák egyaránt.

Az átlényegült földi javak és a szel
lem boszorkánykonyhájának pecsenyéi 
olykor egyszerre csiklandják, cinkos 
szövetségben, különböző természetű or
rainkat, egyikük zamata a másikét idé
zi. Bajor Andor szívesen engedett a csá
bításnak, hogy véleményét, irodalmi 
tapasztalatait kulináris élményekhez 
hasonlítsa íz, bennük rejtőző anyag, sa- 
va-borsát adó fűszerek, műgond -  ne
tán  műgondatlanság -  vagy lelkes igye
kezet dolgában. Hasonlóságot fedezett 
fel regény és töltött káposzta, gondolat 
és galuska között,2 párhuzamba állított 
irodalmi visszaemlékezést lyukasra ér
lelődött ementáli sajttal, egy folyóirat 
hasábjain kisgömböc módjára kereke
dő vitát fülefarkát rejtő disznófősajt- 
tal, belső monológot csemegepapriká
val,3 elnagyoltan ábrázolt irodalmi hőst 
palacsintával.4 Hasonlatai ízes válto
zatossággal mondják el mindenféle te 
remtő vágyról és lehetőségről, hogy hi
ába a világot rejtő tojás, az örök ifjúság 
gyöngyöző vize, a liszt, cukor és só leg
java -  ha hiányzik hozzá a tűz a sza
kácsból, palacsintája nem sül át, galus
kája csirizes marad; hiába lobog a tűz, 
és serceg várakozással telve az olaj, ha 
az éléskamra üres; és a mesés Kelet 
megannyi csodás fűszerszáma is hiá
ba, ha a szakács nem ismeri a közöttük 
fennálló bűvös testvériségeket és viszá
lyokat. Arról is szól, hogy mindezeket 
könyvből tanulni reménytelen. A recept 
csak illúzió: nem léteznek a tökéletes
ség akkurátusán kiméricskélt adagjai; 
a mágikus hozzávaló, ami az eredeti
ség zamatát adja, beszerezhetetlen; aDienes Attila: Az alkotás
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hőfok, amely az önmagukban dacos-él
vezhetetlen összetevőket titkos összees
küvésre bírja, megmérhetetlen. Nincs 
recept a könnyed eleganciára, könyvből 
csupán a valódi ételek modoros, vérte- 
len absztrakciója főzhető, amelyeknél a 
forró várakozást a legjobb esetben is le
hűti az ügyeskedő mesterember aggá
lyos, hideg pontossága, a legroszszabb 
esetről nem is szólva, olyankor dob
hatjuk ki az egészet a leégett lábossal 
együtt.

Más kondérok titkainak firtatása 
közben Bajor azt is megmutatta, ő ho
gyan főz: könyv nélkül és remekül, pa
zar lakomákkal örvendeztetve meg az 
asztala köré telepedőket. Itt van példá
ul az Egy bátor egér viszontagságai cí
met viselő csemege, amelyből első kós
tolásra valami efféle receptet vélünk 
elvonatkoztatni: „Végy egy süllyedő 
hajót, forgass meg benne állandó rá- 
zogatás mellett egy rettenthetetlen 
utazót, spékeld meg helyenként elve
szettnek hitt hajóskapitánnyal és hab
leánnyal, vágj mellé apróra néhány 
indiánt, kalózt, vészmacskát és kroko- 
dilust, szórd meg egy csipet titokkal és 
egy késhegynyi románccal, az egészet 
alaposan gyúrd össze váratlan fordu
latokkal, öntsd bele a kivajazott formá
ba, forró sütőben süsd meg, tálald és fo
gyaszd azon melegében.” Aki azonban 
ismeri Bajor főztjét, és eleve jóhiszemű 
gyanakvással közelít a sütemény felé, 
annak most sem kell csalódnia, mert 
szerzőnk az egyenízű mintát csak arra 
szánja, hogy fantáziátlan kuktáknak 
pörköljön oda, így főztök ti, kalandre
gényt más kalandregényekből sűrített 
kalandregénykockából -  amit végül el
énk tálal, az egy valódi, bajoros külön
legesség, az éles szemű kormányos ka
csintásaival, humorral és iróniával 
fűszerezve. A ’kalandos kuglóf Bajor 
módra’ az ismeretlen fűszersziget kez
deti csípőssége mellett egyéb pikantéri
ákat is tartogat, meglepetés-magokat a 
tréfás kedvű szakácstól, amelyekre egy 
kis szerencsével bárki rábukkanhat, 
ha megszívleli az előszóban elhangzó, 
a könyv alapos megrágására vonatko
zó intést.5 Kellő éberséggel elkerülhet
jük többek között, hogy a hajóskapitány 
sanyarú sorsára jussunk, akit áruló in
diánok a könyv egy bizonyos pontján a 
rettenetes kelepce felé hurcolnak, ahol 
majd „száraz kenyéren és vízen kell 
tengődnie.”6 Ezek bizony nem finom, 
nem is tápláló eledelek, csak végszük
ség esetén fanyalodunk rájuk, a kínos 
éhhalál ellen. Szellemi táplálékként, 
pillanatnyi feltámadt éhségünket gyor
san csillapítandó, mégis gyakran elfo
gadjuk, és tengődünk valószínűtlenül 
boldog végkifejletek felé lomhán, de fel
tartóztathatatlanul hömpölygő román
cok áporodott vizén és a bennük evic- 
kélő szikkadt gondolatok kenyerén. Az 
áruló indigóindiánok ravaszsága foly

tán  még hurcolásra sincs szükség, ön
ként és észrevétlenül sétálunk könnyű 
szellemi puffancsok csapdájába, rágó
dunk rajtuk kényelemből vagy meg
szokásból, mert nem okoznak fejtörést, 
nem ejtenek zavarba, egyáltalán, min
denféle erőfeszítéstől megkímélnek, és 
tetszik ez a szellemi ernyedés -  és mert 
egy idő után m ár nem is vágyunk más
ra. Éppen ettől kelepce a kelepce: mert 
mesterséges, hazug, egyhangú ízekre 
szoktat -  holott annyiféle ízben gazdag 
a világ; étvágyunkat elveri nyalókával, 
csokinyúl fülével, és mi olcsó esszenciá
kért cserébe lemondunk a mesebeli szó
ló szőlőről, csengő barackról, megfeled
kezünk a tudás mosolygó gyümölcséből 
főzött igazi almalevesről és az álmok
ból felvert, varázslatban úsztatott, h it
tel édesített mennyei madártejről.

Benkő Mrazek Berta: Rügyek

Jeg y zetek

1Bajor Andor: Recenzió a Szakácskönyvről, 
in: Uó': Apróhirdetés, Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1989, 38. o.

2„Van jóízű töltött káposzta és van rossz
ízű regény, holott nehéz a kettő' között pár
huzamot vonni. De a jelző azt mutatja, hogy 
az emberi cselekvéseknek, alkotásoknak va
lamiféle rokonságuk van, a töltött káposzta 
egyben szellemi tény, míg a rossz regény mö

BALÁZS IMRE JÓZSEF

A könyves m ester  
elm ent

Géczi A. János emlékére

A könyves mester elment, 
és késik még utódja.
Kis könyvlapok a kertben, 
a fák alatt, lehullva. 
Találkoznak egy tervben, 
de felröpülnek sorra.
A könyves mester elment, 
és késik még az utódja.

gött visszataszító anyag rejtőzködik. Van gon
dolat, amely galuskához hasonlít, és van ga
luska, amely remegő, tiszta és örömet okozó, 
mint egy eredeti gondolat. A szellem és anyag 
titkai átmennek egymásba, a gondolat lehet 
csirizből, a galuska pedig megvalósult szel
lemből.” Bajor Andor: Terített asztal, in: Kövi 
Pál: Erdélyi lakoma, Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest, 1980, 250. o.

3„Ugyanis a legtöbb visszaemlékezés is jó
tékony homállyal veszi körül a megélt esemé
nyeket. Ezek olyan szellemi sajtok, amelyek 
érettségét az óriási likak bizonyítják.” Bajor 
Andor: írjunk felejtést! in: Uő: Az éjjeliőr nem 
tud aludni, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1976, 20. o.

4„De talán tisztességesen túloztam, mi
kor a vitacikket és általában a kikerekedő vi
tát Neptunusz birodalmához hasonlítottam. 
Mert valójában inkább hasonlít egy kannibáli 
disznófősajtra, amelynek gömbölyűsége bőrt, 
fület és kocsonyát rejteget. így kerül egybe 
Balogh Edgár eszmevilága Sütő András szem
léletével, Panek Zoltán füle Joyce tokájával és 
egy ismeretlen regényíró körme Teilhard de 
Chardin miseruhájával, ami eredetivé teszi 
a disznófősajtot.” Bajor Andor: Válasz Láng 
Gusztávnak (1978), in: uő: Betűvetó'k becsülete, 
Kriterion-Gloria, Bukarest-Kolozsvár, 1996, 
153. o.

5„A belső monológokkal is efféleképpen va
gyok: se nem szeretem, se nem utálom -  nem 
tudok róla mit mondani. Úgy vagyok vele, 
mint a por-parikával: paprikásban szeretem, 
azonban a képviselőfánkban szinte el se tu
dom viselni. Külön pedig soha meg nem en
ném: bár elismerem minden gusztus létjogo
sultságát.” Bajor Andor: A mérték: valóságunk 
(1963), in: Uő: Betűvetó'k becsülete, Kriterion- 
Gloria, Bukarest-Kolozsvár, 1996, 79. o.

6„A z ifjú alakja egészen nyers. Olyan, 
mint a rosszul sütött kőttes palacsinta.” 
Bajor Andor: A perzsák kézirata. (1969), in: 
Uő: Betűvetó'k becsülete, Kriterion-Gloria, 
Bukarest-Kolozsvár, 1996, 95. o.

„De mindegy: ez a könyv most már ilyen
re sikeredett. Én csak azt kérem, ha már a 
könyv írója elmulasztotta, legalább az rágja 
meg erősen a lapokat, aki elolvassa. Ehhez jó 
egészséget, sajtot és fogakat kívánok!” Bajor 
Andor: Egy bátor egér viszontagságai, Ifjúsági 
Könyvkiadó, Bukarest, 1967, 4. o.

Bajor Andor: Egy bátor egér viszontagságai, 
Ifjúsági Könyvkiadó, Bukarest, 1967, 32. o.
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SZŐCS ISTVÁN

V isszanyelv-V elő
(Vári Attilának)

Százegyedszer is a gagyi székelyvic
cet idézhetjük. Két gagyi asszony ve
szekszik. (Gagyon különben a rossz ivó
víz miatt sok volt a golyvás.) Az egyikhez 
odaszalad a kisfia és felkiált: „Anyám, 
mondja neki gyorsan, hogy golyvás! goly
vás,! mert mindjárt ő fogja mondani ma
gának!” Ősi taktika, azt ráfogni az ellen
ségre, amit mi akarunk ellene elkövetni. 
Már az órómai fabula, A farkas és a bá
rány is erró'l szól.

Vári Attila bevezetőben* keményen 
megfeddi a műkedvelő nyelvészkedőket, 
végigver a sámánkodókon, ballada-ér
telmezőkön, aztán ő is belevág vérdilet
táns szófejtéseibe. Helyszűke miatt nem 
követhetjük csapongásait (csángálásait), 
vágjunk mindjárt a médiás részbe!

„A csángó szó első előfordulása Szabó
T. Attila Erdélyi Magyar Szótörténeti 
Tára szerint a XIX. század elejéről való!” 
-  állítja. Hát bizony -  nem! A Szamota-fé- 
le oklevélszótárban például ott áll, hogy 
„1401. Georgium Changodictum”. Majd 
1556-ból említi az andreas chango és mi
rháéi chango neveket, 1560-ban ott van 
Csángó András, 1602-ben Csángó Miklós. 
Vagy arról van szó, hogy Vári még mindég 
nem tanulta meg a római számokat, vagy 
nincs tudomása, hogy Szabó T. Attila nem 
vette fel Túrába a más szótárak által már 
közölt adatokat (kivéve egy-kettőt, pl. az 
Áfonyái), hadonászunk a vaskos kötettel, 
de olvasgatni nem szoktuk.

Ugyancsak kaszkadőri bátorságú az a 
szófejtése is, hogy a kalamajka egy régi 
bukaresti kocsmatípus neve: ca la maica, 
vagyis „mint anyádnál”, mert az olyany- 
nyira otthonos volt. Némi ismertető után 
a hajdani békebeli Bukarest vendéglá
tóipari sajátosságairól -  már amennyi
re emlékszik egyes román írók, valamint 
Kós Ferenc és Beke György közléseiből -  
majd drámaian ráébreszti: ”És jött a za
jongás, a kibírhatatlan lárma, zenebona 
megnevezéseként az, amit egymás között 
használtak a hangoskodásra: kalamajka. 
Remélem — folytatja Vári kajánul —, a ha
gyományőrző zenekar, amely százezer
nyi magyar szó közül ezt tartotta legki
fejezőbbnek önmeghatározására, tudja, 
hogy nem valami történelem előtti őstu
ráni sumér főherceg nevét viseli, hanem 
egy román kocsmatípusét, ahol a széke
lyek magyarul kornyikáltak, az arnaut 
palacsintasütők albánul, a románok pe
dig a szirbát, a szerbest huzatták, hogy 
senki se értse társa szavát, élvezhesse sa
ját zenéjét.”

A nemjóját neki!, csaphatnánk mi is 
megvilágosodva az asztalra, ha történe
tesen nem volna köztudomású, hogy a 
kalamajkát nem kornyikáló székelyek 
zsákmányolták bukaresti zahanákban és 
lacikonyhákon, hanem ez egy ukrán ere
detű tánc neve. Igen: egy kétnegyedes üte
mű, temperamentumos kelet-galíciai tánc, 
amit csoportos énekléssel kísértek; tombo
ló, tüzes tánc, a lengyelek is járták, s itt
hon is el volt terjedve vagy kétszáz éve.

1 8 -------------------------------

Még kisded német helyesírási szótá
ramban (Duden) is benne van, hogy „die 
Kalamajka (slaw. Tanz)”. Úgy tartják, 
hogy Kolomea városáról nevezték el, ezért 
is a régebbi alakja kolomejka; Cioranescu 
román etimológiai szótárában colomeicá 
alakban említtetik.

Vári harsányan mosolyog egy Fráter 
családnevű kolléganőjén, aki Fráter 
Györgynek, Erdély majd’ félezerével ez
előtti kormányzójának leszármazottak
ként illegeti magát. Hát -  nyugodtan ke
zet foghatnak s eljárhatnak együtt is egy 
kalamajkát, mint az anyjuknál.

Létezik egy Kaláka nevű együttes is, 
Vári máris tudni véli, hogy a kaláka ro
mánul kalácsot jelent, mivel a baráti-ro- 
koni-szomszédsági alapon nagyobb mun
kálatoknál csoportosan segédkező népek 
az önkéntes munka után kalácsot ettek, 
amit románul nemcsak cozonac-nak, ha
nem coZac-nak is mondanak. Lehet, hogy 
Sáromberkén, ahol Vári környezettanul
mányait elkezdte, kukoricafejtés után 
tejszínhabos kuglóffal vendégelték meg 
a „társadalmi munkát” végzőket, de 
Erdély-szerte hagyományosan kaszáslé 
volt a főfogás, a csemege meg pánkó, la- 
potya, lepény s hasonlók. A kaláka pedig 
románul clacá és nem colaca! Vári a bu
karesti kocsmákban azóta s más pala
csintasütőkről beszél, holott ami ott plá- 
cintá, az magyarul lepény, lángos, rétes, 
mint ahogy az orvosi szaknyelvben is a 
placenta helyes fordítása méhlepény, és 
nem méhpalacsinta!

Hasonló lendületes horogütésekkel tö
röl szájon más együtteseket is. „A Kosbor 
együttest faggattam egyszer, s megdöb
bentem, hogy fogalmuk sincs e különle
ges szó eredetéről. Hogy régi neve nősző 
virág. Néhai apósomtól hallottam először 
a kosbor régi nevét: Nőszővirág”.

Először is micsoda nagyképű kérdés 
az, hogy mi „a kosbor régi neve”? E szó 
maga is elég régi, a Calepinus többnyelvű 
szótár 1585. évi kiadásában már szere
pel, s nyilván nem a kiadás évében kelet
kezett. Latinul orchis, görögül is hason
ló, amelynek jelentése „scrotum”, azaz 
borék. A Kosborok az orchideafélék kö
zül azok, amely mérsékelt égöv alatt is 
tenyésznek. Ismeretes vagy hat-hét fé
le nálunk is, sokféle néven: Bergőburján, 
Vitéz, Pörnyike, Füles kosbor, Agármony, 
Piros kökörcsin, Meresztőfű, Nőszőfű. 
A nősző virág tehát egyik névváltozata 
egy kosborfélének, és nem „a régi neve”! 
Mivel az orchideák virágai általában hím 
ivarszervekhez hasonlítanak, „pajkos 
hangulat” veszi körül őket. Hogy pusz
tán az alaki hasonlatóságuk miatt tulaj
donítanak nekik nemzőképességet foko
zó erőt, vagy valóban olyan jó hatásúak, 
mint a zellerleves, azt egy öreg gyógysze- 
rész-após bizonyára meg tudja mondani. 
(Miközben eltűnődik az olvasó, hogy Vári 
sorra beleköt az együttesnevekbe, de a le
gémelyítőbbről, az Irigy Hónaljmirigyről 
nincs kérdeznivalója.)

Ugyanilyen rámenősen feszegeti a 
csángó szó titkait is. Először még na
gyon helyesen elutasítja azt a sokaknál 
begyökerezett vélekedést, hogy a csángó 
népnév „elcsángált”, azaz „kivándorolt” 
jelentésű lenne. Ugyanakkor megint ere- 
detieskedik: azt állítja, hogy helyváltoz
tatással kapcsolatba hozható jelentése a 
csángó-nak nincs. 2) Viszont megint egy 
román szóból eredezteti: suvagáu (ami le
het, hogy végülis a suvagáu, azaz sóvágó 
szóból alakult), egyáltalán a csángó nála 
főleg csócsempész (nyilván ezért viselnek 
csakis fehér kucsmát?). Természetesen, 
nincs hely egy kis jegyzetben, hogy a 
csángó név és származás kérdését érdem
ben megtárgyaljuk, viszont itt se, sehol- 
se, egy pillanatig sem lehet elfogadni, 
amit az alábbiakban képes elmennydö- 
rögni:

„ami szomorúbb, még erdélyi nyelvészt 
sem értem tettem, hogy vette volna magá
nak azt a fáradságot, hogy körülnézzen 
abban a nyelvi közegben, ahol a moldvai 
magyarok élnek.”

Hát ez bizony már fájt! Hogy Mikecs 
László, Lükő Gábor, Domokos Pál Péter, 
Gálfy Mózes, Márton Gyula, Faragó 
József, az író Szabó Gyula és mind a mai 
napig is dolgozó, életük egy részét vagy az 
egészet erre áldozó Kallós Zoltán, és szá
mosán néprajzosok, nyelvészek, zenészek, 
tanárok -  „NEM VETTÉK MAGUKNAK 
A FÁRADSÁGOT?”... Még annyit se, 
mint Vári Attila?

Itt abba kell hagynunk, mert innét 
csak válogatott és válogatatlan minősíté
seknek kellene sorakozniok.

S fel kell készülnünk a következőkre 
is: miután a székelység jó részében a pap
rikát román szóval árdéjnek nevezik, Vári 
ki fogja mutatni, hogy az Erdély ország
név sem valami ősmagyar-erdélyijóskás 
hagyományőrzés eredménye, hanem az 
árdéj, azaz zöldpaprika szóból ered, s meg 
fogja ejteni Arany János úgyis problema
tikus sorainak átírását is: „Árdéjország 
ne neked / kiesett a feneked”. Sőt, mivel 
a paprika olykor csípős árdéjba harap, az 
árdít, azaz ordít, mint az erdei fülemüle.

A legmeglepőbbnek azonban azt ta
lálom, hogy abban a szerkesztőségben 
nem akad egy magyar nyelvszakot vég
zett korrektor vagy takarítónő, aki fi
gyelmeztetné a szerzőt, hogy mit honnét 
lehetne tudni... mint ahogy a székely le
gény: „Hallja ke, apám! Ma elfelejtett al
só gatyát húzni! -  Hát azt te hunnét tu
dod? -  Onnét, hogy felsőt sem húzott”.

* Élet és Irodalom, 2008. márc. 7. 
Nyelv-Velő...

** Különböző szótárak, pl. a TESz, az 
Új Magyar Tájszótár, sok olyan változatot 
közölnek, ahol a csángótő mozgást, még
hozzá „az egyenestől eltérő mozgást” je
lent. Kapcsolatba hozzák a cankózás szó
val is, és a csinga „hinta” jelentésűvel... 
a Nyírségben a csángó „csavargót” jelent 
stb. stb.
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DÓRIN TUDORÁN
E gy strucc, aki m ás,
mint a többi: Szőcs Géza
„1943 novemberében 8 éves voltam, és már zsidónak 

számítottam.” így kezdó'dik Claude Berri vallomás-filmje, 
a Le Vieil Homme et L’Enfant (Az öregember és a gyermek). 
„Elutasítottam a háborút” -  így folytatja vallomását az el
beszélő - , „és ugyanolyan gyerek akartam lenni, mint a 
többi”. Nem sikerült neki.

1985-ben, amikor becsengetett a bukaresti, Béke sugár
út 23. szám alatti lakásomba, Szőcs Géza 33 éves volt, el
utasította a kommunizmust és ugyanolyan ellenzéki akart 
lenni, mint a többi jóhiszemű ellenzéki. Pechjére már ma
gyar volt, úgyhogy nem sikerült neki.

Mindig van egy november, amikor nem lehet nem zsi
dónak lenned, és egy október, amikor nincs ahogy ne légy 
magyar. A maradék hónapok során igyekszünk választ 
találni arra a perzsa kérdésre: „Hogyan lehet valaki ro
mán?”

Ezen a júniuselőn némiképp bonyolultabb kérdések zak
latnak bennünket: Hogyan légy úgy román, hogy ne tedd 
boldogtalanná a magyarokat? Hogyan légy magyar, anél
kül, hogy félelmet keltenél a románokban? Hogyan légy 
úgy zsidó, hogy ne irritáld a románokat és ne hozd ki a 
sodrukból a magyarokat?

És ugyanezen a júniuselőn a Romániai írók Szövetsége 
díjat adományoz Szőcs Gézának a Limpopo című, a buda
pesti Magvető kiadónál megjelent regényéért. Szeretném 
hinni, hogy legalább néhányan a bírálóbizottság tagjai kö
zül olvasták a könyvet, vagyis tudják, mit tesznek, mivel 
-  Géza elmondása szerint -  „a Limpopo egy strucc napló
ja, aki egy kelet-európai farmra vetődik, ahol az identitá
sát, lelkét, hazáját és mindenekelőtt a szabadságát keresi, 
és reméli, hogy nagy erőfeszítések árán sikerül újra repül
nie”.

Alexander Zinovjev sziszüphoszi erőfeszítéseket tett 
annak érdekében, hogy megmagyarázza a nyugatiak
nak: pontosan ugyanannyi esély van a demokráciára a 
Szovjetunióban, mint amennyi a krokodiloknak a repü
lésre, Szőcs Géza viszont emberfeletti erőfeszítéseket tesz 
azért, hogy láthassa, amint a struccok menetrendszerű
en repülnek a Caraiman keresztje és Szent Istvánnak a 
Balaton vizében tükröződő koronája között.

Makacs lévén, elfogadhatatlannak tartja, hogy -  dacára 
megkapó méretű szárnyainak — a strucc nem tud repülni. 
Géza el akarja felejteni azt a tényt -  nem éppen ragályos 
optimizmussal - , hogy nem tudhatjuk pontosan, repültek- 
e valaha a struccok.

Sok tévedés fűz Gézához, ezek közül a legsúlyosabb, 
hogy bátorítottam azt a hülye elképzelését, miszerint az 
Ember képes a változásra, arra, hogy toleránsabbá váljék, 
és ha nem is hagy maga után jobb világot, mint amilyet 
örökölt, képes rá, hogy legalább rosszabbat ne hagyjon.

Ha én bele is fáradtam, és fel is hagytam az utópia mű
vészetének efféle gyakorlataival, örülök, hogy látom, Géza 
továbbra is az égre szegezi a tekintetét, és színes sárká
nyának zsinegébe kapaszkodva suttogja: „no, végül mégis
csak rávettem én ezt a struccot a repülésre!”

Testvéri ölelésem Gézának, és remélem, hogy a díját
adásra ejtőernyős szerelésben érkezik, úgyhogy azt kívá
nom neki és a struccának: Szálljanak még magasabbra!

E lh an gzott a B u k aresti N em zetközi K önyvvásáron  
a R om ániai író k  S zövetsége  d íja inak  átadása  a lk a l
m ából.
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ZENE -  A CSENDEN TÚL

Ahány zeneelemzés, annyi MŰ
Lelkes tanítványom azzal 

az ötlettel keresett meg, hogy 
könyvet akar írni összefogla
ló orgonaműveimet tartalm a
zó kötetemről. Nem ő az első, 
aki orgonaművemről írva ze
ném szerkezetét, szellemi ta r
talmát, érzelmi világát kísérli 
meg feltárni. Orgonazenémre 
szorítkozva sem ő lenne az el
ső. Érdekes módon éppen azok 
a művek ragadták meg első
ként elemző, muzikológusi fan
táziáját, amelyeket már mások 
is kielemeztek. Ez számomra 
is tanulságos volt, hiszen ezek 
a műveim keltették fel az ér
tő, vizsgálódó muzsikusokban 
a vágyat, hogy behatoljanak a 
művek világába. Az ilyen mű
vek mágnesként vonzzák a ze
ne kutatóit. És itt a mágnes 
szón van a hangsúly. Vannak 
művek, amelyek kitűnő épít
mények, mégsem vonzzák az 
elemzőt. Bár a 20. századi mu- 
zikológia sokszor éppen azt bi
zonyította, hogy olyan mű
vek felé fordult és fordította a 
közérdeklődést, amelyekből a 
mágneses vonzerő szinte telje
sen hiányzott. Talán azt hitték 
a zene tudósai, hogy az elemzé
sek beleviszik azt a titkos erőt 
az ilyen zenékbe, amit szerző
jük nem tudott beleplántálni a 
megszólaló hangok univerzu
mába. Valljuk be, sok elemzés 
tévútra vezeti az érdeklődőt, 
hiszen beleavatkozik a művé
szi értékrend kialakításába. 
Jóhiszeműen cselekszik: ér
téket keres -  és aki keres, az 
talál is!? -  ott, ahol az hang
zásban nincs is meg. És hiába 
minden elemzés, a hangver
senyélet perifériájára szorult 
művek minden mesterkedés 
dacára legfeljebb csak ideig- 
óráig kerülnek az érdeklődés 
előterébe, hogy gyorsan vissza
sodródjanak a maguk sugallta 
helyükre. Az ilyen kigondolt 
(kiagyalt) elemzések valójá
ban nem a választott műről 
szólnak, hanem egy elképzelt 
másik, új műről. Az elemzés 
képes vadonatúj művet produ
kálni. Ez az új zene az elemzés 
szavaiból hangzik fel képzele
tünk számára: AZ ELEMZÉS 
CSENDJÉBEN ÉL. A zenetu
domány világában jártas hall
gató számára valóban meg is 
szólal ez a csenden túli muzsi
ka. Magamon is tapasztaltam, 
hogy milyen különösen érde
kes és szép lehet ez a fantázia 
szülte új mű.

Az az érdekes számomra -  
magyaráztam tovább muzi-

kológus tanítványomnak —, 
hogy mit lát meg az ELEMZŐ 
a műveimben. Amit én látok, 
azt lehet, hogy sohasem feje
zem ki elemzésben, mert szá
momra a műalkotás egészen 
mást jelent, életem egy da
rabját. Az igazi lényeget elem
ző pillantás úgysem világít
hatja meg, mert ez rejtve van 
a műben és csak a hangzó 
anyagból érthető meg, a zenei 
élmény pillanatában. Az él
ményvarázshoz szükséges az 
előadó „elemző” közreműkö
dése is. Ahány interpretáció, 
annyi elemzés -  mondhatnám 
választott címem parafrázi
saként. Vajon melyik az igazi 
elemzés a milliónyi variációs 
lehetőség közül. Sokan kere
sik ezt az igazit, főleg azok, 
akik hiszik is, hogy van ilyen. 
És milyen sokan hiszik ezt! 
A nagyszerű éppen az, hogy 
nem létezik egyetlen igazi 
elemzés, interpretáció. A ze
ne végtelen lehetőséget nyújt 
az újraalkotásra, legyen az 
előadói vagy tudósi megköze
lítés. Ebben az összetársítás- 
ban még benne foglaltatik egy 
nagyon fontos tény: az előadói 
„elemzés” és a muzikológiai 
szófejtés egyivójúsága. Mind 
a kettő a zenemű olvasata. Az 
előadót azért hallgatjuk, mert 
van valami egyéni mondani
valója a megszólaltatott zené
ről. A zenetudóst azért olvas
suk, mert ő neki is van valami 
egyéni meglátása a műről. 
A tudományos elemzés is 
INTERPRETÁCIÓ a javából, 
az előadó zenei bravúrja is ze
netudományi elemzés. Nem 
véletlen, hogy a muzikológi
ai világ figyelme a 20. század 
második felében mind jobban 
a művek előadói koncepciójá- 
nak elemzésére összpontosí
tanak. Például Lendvai Ernő 
elemzése Toscanini Beethoven 
Vll-ik szimfóniájának lemez- 
felvételéről. Tanítványomnak 
magyarázom, de magamat is 
győzködöm, hiszen a múlt szá
zad ötvenes éveiben muzikoló- 
giával is foglalkozó zeneszer
zőként még hittem egy mű 
egyetlen lehetséges, IGAZI 
elemzésében. Hetven év után 
tudom, hogy ilyesmi nem léte
zik. Ezzel a gondolattal fogjunk 
hozzá műveim elemzéséhez — 
sugallom tanítványomnak.

Lássuk csak, mi hangzik fel 
az elemzett művek csenden tú
li világából!

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
Szőcs Géza a Limpopo -  avagy egy 

strucckisasszony naplója című köny
véért a Romániai írók Szövetsége dí
ját vehette át a bukaresti könyvfeszti
válon, a Bookfesten 2008. június 5-én 
Bukarestben.

A  kolozsvári Bretter György Irodalmi 
Kör június 2-i vendége Szántai János 
volt. A vitaindítót Bréda Ferenc tarto t
ta. Az est helyszíne a Bulgakov Kávéház 
Irodalmi Szalonja, kezdési időpont 19 
óra.

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 
Közművelődési Intézet, az Erdélyi Kör és 
a Magyarok Világszövetsége salgótarjáni 
szervezetének Ünnepi Könyvhete 2008. 
június 9-én vette kezdetét. A könyvhét 
vendége Lászlóffy Csaba József Attila-dí- 
jas költő, író, drámaíró volt, akivel június 
9-én 17 órától Handó Péter, a Palócföld 
folyóirat szerkesztője beszélgetett.

Sánta Ferenc Kossuth-díjas író, A Ma
gyar írószövetség és az Erdélyi Magyar 
írók Ligája tagja 2008. június 6-án el

hunyt. Sánta Ferenc 1927. szeptember 
4-én született Brassóban; gyermekkorát 
Erdélyben töltötte. 1954-ben jelent meg 
az első novellája.

Fejtő Ferenc Széchenyi-díjas ma
gyar történész, újságíró, Kelet-Európa- 
szakértő 2008. június 9-én elhunyt. 
Fejtő 1909. augusztus 31-én született. 
Nagykanizsán. Elemi iskoláit részben 
Zágrábban, részben Nagykanizsán já r
ta ki, itt is érettségizett a piaristáknál.

Csingiz Ajtmatov kirgiz író 2008. jú
nius 10-én elhunyt. Ajtmatov 1928. de
cember 12-én született a kirgizisztá- 
ni Sekerben. Május végén jelentették 
be, hogy Ajtmatovot irodalmi Nobel-díj- 
ra jelöli a türk nyelvcsaládhoz tartozó or
szágok kulturális minisztereinek állan
dó tanácsa.

Hetedik alkalommal rendezték meg 
2008. május 30. és június 8. között a 
Transilvania Nemzetközi Filmfesztivált 
Kolozsváron. Nyolc helyszínen össze
sen 200 alkotást -  127 játékfilmet, 73 
rövidfilmet -  vetítettek, ezeket 40 or
szág kínálatából válogatták ki a szerve
zők Mihai Chirilov művészeti igazgató

irányításával. A különféle szekciókban 
17 díjat nyújtottak át. A TIFF 10 ezer 
eurós fődíjáért 12 nagyjátékfilm szált 
versenybe. A 7. TIFF fődíja: Yulene 
Olaizola: Intimidades de Shakespeare y 
Vidor Hugo (A Shakespeare és a Victor 
Hugo utca kereszteződése), Mexikó.

Az Előretolt Helyőrség Szépirodalmi 
Páholy, az Erdélyi Magyar írók Ligája 
és a hatéves születésnapját ünneplő ko
lozsvári Bulgakov Irodalmi Kávézó jú
nius 14-15-én tarto tta  évadzáró ren
dezvényét. 14-én a Partium irodalmi 
folyóirat szekesztőivel (Dúsa Lajos, 
Felhős Szabolcs, Kürti László, Oláh 
András) találkozhattak az érdeklő
dők, valamint bemutatták Papp Attila 
Zsolt Fogadó a senkiföldjén című ver
seskötetét. Az estet Murányi Tóni 
és zenekara koncertje zárta. 15-én a 
Dumacirkusz. Humorest rendezvényen 
a Szomszédnéni Produkciós Iroda, va
lamint Muszka Sándor és Orbán János 
Dénes lépett fel. Az est házigazdája 
Bálint Ferenc (BéFé) volt.

i t a t
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O stobaság
VÍZSZINTES
1. Thomas Mann aforizmájának kez

dete. 14. Egykori tömegmérték. 15. 
Példaadó község! 16. Testmozgás. 17. 
Romlott zsír, szalonna. 19. Kereket 
..., elinal. 20. Talál. 21. Egyhangú tu- 
ja! 22. Állati fekhely. 24. Csavar. 26. 
Tisztítószer márkája. 27. Indián nép. 
29. Részesül. 30. Sportfogadás. 31. 
Tengeri halfajta. 32. Lengyel légitár
saság. 34. Ikerít. 36. Antik római ap
rópénz. 37. Kupac, halom. 39. Szürke, 
unalmas. 40. Sportszán. 41. Levegő.
43. Titkon figyel. 45. Erdei rágcsá
ló. 47. 50 százalékban. 49. Névelő. 50. 
Realitás. 52. írószermárka. 53. Ádám 
beceneve. 54. Mennyei paradicsom. 55. 
Bejglitöltelék. 57. Pénzt rendelkezésre 
bocsát. 59. Három deka! 60. Virágfajta. 
62. Éppen csak. 63. Te és én. 64. Egy, 
németül. 65. Sorszámképző. 67. Francia 
folyó. 69. A szerelmi költészet múzsája. 
71. Kábulatot okoz. 73. ... mars: lódulj!

FÜGGŐLEGES
1. Épületszárny. 2. Kusza, érthetet

len. 3. Hiteles mérték. 4. Egyhangú

meló! 5. A szólás szerint veszélyes 
fegyver. 6. Régies férfinevünk. 7. 
Haszon. 8. A gallium vegyjele. 9. 
Altatószer. 10. Szurkoló öröme vagy 
bánata. 11. Numero, röviden. 12. 
Valamely dolog tulajdonságainak ösz- 
szessége. 13. Utánoz. 18. Számtalan.
20. Fátyol. 23. Szomorú hangula
tú. 25. Vük apja. 26. Ilyen hangszer 
a hegedű is. 27. Szomjoltó folyadék. 
28. A panasz szava. 30. Jár a kis
baba. 33. Lapos konyhai edény. 35. 
Rosszindulat. 37. Hozzátartozó. 38. 
Főszakács. 40. Lőlek társa a rajzfilm
ben. 42. Hengeres testű halfajta. 44. 
Fafajta. 45. Édes, erős csemegebor. 
46. Varázsló a természeti népeknél. 
48. Rés, népies szóval. 49. Porciózó.
50. Thomas Mann aforizmájának befe
jezése. 51. Férfinévként ritka, család
névként gyakori. 53. Szivacsot vízzel 
telít. 56. Szemétre vet. 58. Ulrik be
ceneve. 60. Bejglijelző. 61. Verdi ope
rája. 64. Győri sportklub. 66. Apró. 
68. Lón ..., kambodzsai politikus. 70. 
Névelő. 71. ... Derek, színésznő. 72. 
Morzehang.

BOTH LÁSZLÓ

A H elikon 12.
számában közölt Si
ker és kudarc című 
rejtvény megfejtése: 
A siker kitartást szül, 
a kudarc tétovázást.
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