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Dávid Gyulát olvasni
Felkiáltójelet ugyanúgy tehetnék a címbe írt 

három szó után — hiszen akiró'l szó van, most 
tölti be a nyolcvanat —, mint a több jelentésben 
is használatos három pontot. Irodalomtörténész 
kerek évfordulóját ünnepeljük, ráadásul olya
nét, aki élete jelentó's hányadát közéleti szolgá
latban (főként kiadói szerkesztőként) töltötte, 
azt megelőzően viszont hét évet volt börtön
ben mint ’56-os elítélt. Hogyan juthatott volna 
hát ideje műveket alkotni, saját könyveit meg
írni? És akkor felüti az ember a lexikonokat, s 
egész sorát találja a Dávid Gyula nevét feltün
tető köteteknek. Ezek többsége nem cikk- vagy 
tanulmánygyűjtemény, hanem egy-egy téma, 
egy-egy korszak vagy egy egész (rész?) irodalom 
saját kutatásokra épült elemzése, összegezése -  
Jókaitól és Petőfitől, Tolnai Lajostól a románi
ai magyar intézményrendszerig, Tamási Áron 
novelláitól a Bánffy-recepcióig, a magyar—ro
mán irodalmi kapcsolatok történetétől az össze
hasonlító irodalomtudomány alapkérdéseinek 
az ismertetéséig, a gyakorlati alkalmazásig. 
De akkor még nem szóltunk arról, amit Dávid 
Gyula tett az erdélyi 1956 történéseinek feldol- 
gozásáért-értelmezéséért, legutóbb tető alá ho
zott fontos vállalkozásával mindenekelőtt, a 
politikai elítéltek életrajzi adattárának (1956— 
1965) kiadásával.

Dávid Gyulát olvasni korántsem afféle „mű
élvezet” -  ez bizony kemény tanúság és tanul
ság, a 20. századnak amolyan újraolvasása. 
Műveinek adatgazdagsága mellett a tárgysze
rűségből és erkölcsi tartásból levezethető józan
ságát kell kiemelnünk — akár a transzszilvaniz- 
mus egyoldalú (Cs. Gyímesi Éva által képviselt) 
beállításával vitatkozik, akár az újabban „di
vatos” titkosszolgálati leleplezések egyes követ
keztetéseivel száll szembe, tudva (megtapasz
talva) azt, hogy a szekus rendszer, az újabb kori 
mesterkedések milyen károkat okozhatnak.

Dávid Gyulának megszenvedett és megdol
gozott hitele van -  olvasni kell tehát könyve
it, vitacikkeit meg persze az általa szerkesztett 
kötetek százait. Hátha visszanyerhetjük józan
ságunkat...
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B e s z é l g e t é s  a  n y o l c v a n é v e s  D á v i d  G y u l á v a l

Pályakép -  még m indig
oldalnézetből
Az augusztusban nyolcvanéves iroda

lomtörténész, szerkesztő Dávid Gyula a 
huszonéveseket is megszégyenítő energiá
val, munkabírással dolgozik ma is. Mi a 
titka ennek? Hogyan szervezi meg egy nap
ját?

Hogy mi a titka? — ezt mostanában 
gyakran megkérdik, én is gondolkoz
tam rajta, de nem tudok egyértelmű vá
laszt adni. Lehet magyarázat az, hogy a 
családunkban, mindkét ágon, szüleim, 
nagyszüleim, rokonaim többnyire ma
gas kort értek meg, s meglehetős szelle
mi frissességben. Eszerint — a Jóisten 
után -  a génekben lehet a dolognak va
lami magyarázata. Időnként azt is szok
tam mondani, hogy ne felejtsük el: én hét 
esztendeig „dunsztban” voltam, tehát ha 
azt leszámítjuk, csak a 73-nál tartok. 
Mindenesetre a „huszonévesség” azért 
jókora túlzás: ezelőtt ötven-hatvan esz
tendővel azért jóval több szaporája volt a 
munkámnak, jóval hatékonyabb voltam. 
Ami a napi programomat illeti, az a kö
rülményektől függően mindig változik. 
Hosszú időn át reggel 8-kor már mentem 
be a kiadóhoz (a Kriterionhoz, újabban a 
Polishoz) és háromkor jöttem el. Aztán a 
délutánokat, az estéket meg a hétvége
ket próbáltam otthon kihasználni. Most, 
hogy a Polist egy kicsit lazábbra eresz
tettem, délelőttönként, ha muszáj, meg
járom magam a városban, de gyakorla
tilag kora hajnaltól késő estig — persze 
némi délutáni pihenővel (amire még as
piráns koromban Szabédi László szokta
tott rá) -  tudok ülni az íróasztal, a szá
mítógép mellett. De erre most szükség is 
van, mert beástam magam a Romániai 
Magyar Irodalmi Lexikon zárókötetének 
a kéziratába, amelyet ennek az évnek a 
végéig szeretnék letenni a lektorok kezé
be.

Ha áttekintjük ezt a nyolc évtizedes élet- 
utat, amelynek belső tartalma s megélése 
korántsem volt könnyűnek nevezhető, va
lamiféle kivételes elkötelezettséget is kiolvas
hatunk belőle: a közösségi feladatok feltétel 
nélküli vállalását. Irodalomtörténészként 
indul. 1951-ben a magyar szakos diploma 
megszerzése után a Bolyai Egyetem aspi
ránsaként Tolnai Lajossal kezd el foglal
kozni. Miért pont Tolnaival?

Az irodalomtörténet-írást akkori
ban az osztályharcos szemlélet határoz
ta meg. Ott volt a nagy 19. századi nép
nemzeti kánon: Arany János, Gyulai Pál 
és ezzel szemben az „irodalmi ellenzék”: 
az ötvenes évek végén, hatvanas évek ele
jén Zilahy Károly, későbben Tolnai Lajos, 
Vajda János, majd Reviczky, Komjáthy, a 
Nyugat előkészítői. A 19. század második 
felét, amelyet szakomnak választottam, 
ennek az ellentétnek a mentén láttuk, s

ebben mind művészileg, mind irodalom- 
szervezőként fontos helye volt Tolnainak. 
De már korábban, amikor 1947-ben az 
egyetemre kerültem, napirenden le
vő feladatként adódott az új középisko
lás tankönyvek megírása, s a Gaál Gábor 
vezette munkacsoportba minket, első
másodéveseket is bevontak, mégpedig 
olyan formán, hogy kis famulusokként 
reánk bíztak egy-két „méltatlanul elfelej
te tt” írót, s azokról kellett egyfajta élet- 
rajzi-életmű-referátumot készítenünk. 
Nekem a hétfalusi csángó költő, Zajzoni 
Rab István, aztán a kiegyezés utáni idő
szakból Kazár Emil, Gozsdu Elek, Thury 
Zoltán, Tolnai Lajos jutott: hétszámra 
ültem az Egyetemi Könyvtárban, s ol
vastam a régi kiadásokat, lapozgattam 
a régi újságokat. Persze, az egész tan
könyvből nem lett semmi (az osztályharc 
nemcsak a tankönyveket, hanem Gaál 
Gábort is elsodorta), s fogalmam sincs, 
hogy az anyag hol van.

Aspiránsként olyan témát akartunk/ 
akartam választani, amelyben az erdélyi 
magyar irodalom saját forrásaiból is tud 
valami eredményt produkálni. Tolnai 
Lajosnak, aki 1868-1884 között maros
vásárhelyi lelkész volt, izgalmas korsza
ka az a bő másfél évtized. A Sötét világ 
című önéletrajzi regényéből részben is
mertek voltak konfliktusai egyházi felet
teseivel, híveivel, s „anyaországiként” az 
akkor még meglehetősen kisvárosi szel
lemiségű marosvásárhelyi közönséggel. 
Ott rejtőztek az egyházi levéltárakban 
pereinek dokumentumai, s ott voltak eb
ben az időszakban született vagy később 
megírt, de itt fogant regényei. Ady, majd 
Móricz Zsigmond a kiegyezés utáni kor
szak kisszerűségével szembeszálló „leg
nagyobb magyar regényíró elme”-ként 
tekintettek rá, s ez is alátámasztotta a 
témaválasztást. 1956 nyarán jutottam 
oda, hogy útlevelet kaptam, s közvetle
nül belenézhettem a korra vonatkozó ki
adatlan magyarországi forrásokba is. 
Szeptemberben azonban kineveztek ta
nársegédnek, be kellett állnom a „ring- 
be”, jött a forradalom, aztán a hét év 
börtön, mialatt az aspirantúráról is ex- 
matrikuláltak.

Tolnai szempontjából azonban a bör
tönnel szerencsém volt. Ha ’56-ban sike
rül a dolgozatomat befejeznem, annak 
az időszaknak a szemlélete nyomta vol
na rá a bélyegét, amikor az irodalom is 
elsősorban mint a társadalmi események 
és konfliktusok tükröződése volt érdekes. 
Amikor azonban ’64-ben hazakerültem, 
már más szelek fújtak. Miután rendező
dött valamennyire a helyzetem, s meg
engedték, hogy publikáljak, egykori ta
náraim, Jancsó Elemér és Csehi Gyula 
rábeszéltek, hogy nem szabad hagyni, új
ra kell kezdeni. Beiratkoztam tehát ma
szek aspiránsként, újra levizsgáztam, s

végül ’74-re elkészültem a Tolnai-dolgo
zattal. Akkorra azonban a magyar iroda
lomtudomány már megszabadult a merev 
osztályharcos szemlélettől, lehetett az 
irodalmat belülről, önmagából nézni és 
értelmezni. És belülről, a művek oldaláról 
felfejteni Tolnai marosvásárhelyi korsza
kát is. Közben a szellemi életbe való visz- 
szatéréssel más elvárások jöttek, de a 19. 
századhoz azért nem lettem egészen hűt
len: a Tanulók Könyvtárában megjelent jó 
néhány Jókai- és Mikszáth-regényhez ír
tam még a hetvenes-nyolcvanas években 
is bevezető tanulmányt.

Azért említsük meg, hogy 1971-ben meg
jelent Jókai erdélyi tárgyú műveit számba- 
vevő kismonográfiája, s utána egy évvel a 
Mikó Imrével közösen írt Petőfi Erdélyben. 
Ez utóbbi nem egy klasszikus irodalomtör
téneti munka, egyfajta „életrajzi dokumen
tumriport” (s mint ilyen, megkerülhetetlen 
a Petőfi-szakirodalomban). Hogyan szüle
tett ez a mű? S miért ez a műfaj kínálko
zott a legmegfelelőbbnek?

A ’48-as forradalom 150 éves évfordu
lóján kézenfekvő volt, hogy Petőfiről va
lami olyat kellene írni, amit mások nem 
csináltak, nem csinálhattak meg. Néhány 
évvel korábban jelent meg Hatvány Lajos 
így élt Petőfije (én magam ’56 előtt is
mertem első kiadásában), amely a Petőfi 
életére vonatkozó dokumentumok nagyon 
gazdag gyűjteménye, az élet- és pálya
képre felfűzve. Ennek ismeretében me
rült fel a gondolat, hogy Petőfi erdélyi 
kötődéseit kellene a középpontba állíta
ni. Persze amikor Mikó Imrével szövet
keztünk, még nem tudtuk, hogy mi lesz 
belőle. Elhatároztuk, hogy a Hatvany- 
kötetben szereplő erdélyi periódust meg
próbáljuk helyi kutatásokkal kiegészíte
ni. Menetközben alakult ki ez a műfaj, 
ami dokumentum is, élménybeszámoló 
is, beszámoló a személyesen megnézett 
helyszínekről: az Érmellék vándorszí
nészként bejárt helyeitől Nagykárolyon, 
Szatmáron, Erdődön át Koltóig, majd az 
1949-es téli és tavaszi hadjárat idején, 
Bem oldalán Medgyestől Temesvárig. 
Elég hamar kialakult az az elképzelés,
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hogy a helyszínekről mai fényképanya
got is felhasználunk, hogy legyen egy ki
csit útikalauz jellegű, érdekes, látványos. 
Erdélyi Lajos vállalta, hogy elkísér utun
kon, ő készítette a több száz helyszíni fel
vételt. Meg kell mondanom, nagyon érde
kes munka volt, számomra is élmény, s 
azóta a legkedvesebb könyvem.

Irodalomtörténészként a komparatisz- 
tika is érdeklődési körébe került: főként 
a román—magyar irodalmi kapcsolatok. 
Ezen a területen végzett kutatásai részint 
román, részint magyar nyelven is olvas
hatók, bizonyság rá 1976-ban megjelent 
Találkozások című kötete. A 19. százados 
Dávid Gyula hogyan jutott el a kompara- 
tisztika területére?

Engem már az ötvenes évek első' 
felében érdekeltek a román-magyar iro
dalmi kapcsolatok. Megítélésünk szerint 
ez is az erdélyi magyar irodalomkutatás 
sajátos feladatai közé tartozott. Egy-két 
ilyen témájú, kisebb írásom akkor meg is 
jelent, s volt ’56-ban egy válogatásom is 
a román—magyar együttélés irodalmi ve- 
tületéró'l, versek, elbeszélések, Dunának, 
Oltnak egy a hangja, amely 1957-ben, 
már a letartóztatásom után jelent meg. 
Kacsó Sándor, az ESPLA akkori kolozs
vári fó'szerkesztóje a feleségem nevét ír
ta rá (s ki is fizették neki a honoráriu
mot, ami azért abban a forradalom utáni 
rettegéshullámban nem volt kicsi dolog). 
Amikor én ’64-ben hazakerültem, nem 
sokkal azelőtt hunyt el Kakassy Endre, 
aki az ötvenes évek első felében szintén 
megjárta a börtönt, s akivel addig a la
pok „megoldották” a román irodalmi év
fordulókról való megemlékezés akkori
ban kötelező tematikáját. Marosi Péter 
engem nézett ki erre a feladatkörre, s 
megíratott velem egy Alecsandri-cikket, 
amelynek aztán, még csak a nevem kez
dőbetűivel, az Utunk ban való közlését is 
engedélyezték. Utána rögtön jelentke
zett az Igaz Szó és a Korunk is, én pe
dig megpróbáltam, hogy ne csak musz- 
anyagok legyenek ezekből a cikkekből, 
hanem legyen az egésznek értelme is. 
A romániai irodalomtudományban — ko
rábbi komoly hagyományokat feleleve
nítve -  akkor került újra az érdeklődés 
homlokterébe a komparatisztika, az ösz- 
szehasonlító irodalomtudomány. Benne 
volt tehát a levegőben, hogy magam 
számára próbáljam hasznosítani a ro
mán irodalmi olvasottságomat, illetve 
a kényszerhelyzetet. Végeredményben a 
Találkozások kötetnek a legnagyobb ré
sze a Kriteriont megelőző „irodalmi sza
badúszó” éveknek volt a termése, bele
értve azt a nagy összefoglaló tanulmányt 
is, amelyet a Román Akadémia kezdemé
nyezte Román komparatisztika története 
című összefogó munka számára Engel 
Károllyal ketten írtunk. A későbbiekben 
aztán alkalomszerűen még visszatér
tem erre a területre: egy Slavici- és egy 
Titu Maiorescu-Té&a, majd a Dorothea 
Sasu-Zimmermann román Petőfi-bibli- 
ográfiája elé írt bevezető tanulmány — 
tulajdonképpen ötnegyed század román 
Petőfi-recepciójának történeti áttekin
tése és Avram P. Todor román-magyar

kapcsolattörténeti hagyatékának kötet
be gyűjtése a 80-as évek fontosabb ered
ménye.

A romániai magyar könyvkiadás tör
ténetének legalaposabb ismerőjévé a több 
évtizedes könyvkiadói tevékenysége avat
ja. Majd 23 éven át, 1970-től 1992-ig a 
Kriterion kolozsvári szerkesztőségében dol
gozott. Számos könyvet szerkesztett, többet 
bevezető tanulmányokkal, jegyzetekkel lá
tott el. Hány könyvről van szó, számon le
het-e ezt tartani?

A számszerű adatokat valahonnan, 
az otthon félretett papírok sokaságából 
össze lehetne számolni, de így kapásból 
még csak megközelítőleg sem tudnám 
megmondani, hány könyvet szerkesztet
tem. Amikor a Kriterion alakulásakor 
a kolozsvári szerkesztőségbe kerültem, 
számomra a könyvszerkesztés nem volt 
ismeretlen terület. ’51 és ’53 között már 
dolgoztam -  Földes László vezetése alatt 
-  az Állami Irodalmi es Művészeti Kiadó 
kolozsvári szerkesztőségében. Viszont a 
Kriterion annyiban volt alapvetően más, 
hogy itt egy huszonkét éves egységes fo
lyamatra tekinthetünk vissza, egy lé
nyegében változatlan csapattal, az évek

DÁVID GYULA MAROSI PÉTER SZÁSZ JÁNOS

A ROMÁNIAI 
MAGYAR IRODALOM 

TÖRTÉNETE
TANKÖNYV A XII. OSZTÁLY SZAMARA

folyamán kialakult munkaerkölccsel és 
szellemmel, s ennek nagyon nagy szere
pe volt abban, hogy ilyen hatékonyan mű
ködött. Nekem, az első évek differenciá
latlansága után, itt, Kolozsváron, a még 
1960-ban indított Romániai Magyar írók 
sorozat szerkesztése jutott főfeladatul, 
ennek a nagy távlati tervéből szedeget
tük ki minden esztendőben azt, amire 
sikerült szerzőt találni, s amiről remél
tük, hogy keresztül tud menni a cenzú
rán is. Ezt a névsort és címjegyzéket per
sze nem lehetett lezárni, hiszen egy adott 
pillanatban a valamikori fiatalok is bele
nőttek -  belehaltak -  a Romániai Magyar 
írók sorozatba: Majtényi Erik, Szilágyi 
Domokos, Szőcs Kálmán. Az alaplis
ta elképzelése persze az volt, hogy min
dent, ami a két világháború között érték,

ebben a sorozatban meg kell jelentetni. 
Ez ugyanis egyfajta menlevél volt olyan 
szerzők esetében, akik korábban a poli
tikailag megbélyegzettek kategóriájába 
tartoztak, mint az „irredenta” Reményik 
Sándor vagy „Horthy volt külügyminisz
tere”, Bánffy Miklós. így alakult ki az én 
életemben -  harmadik vagy nem is tu
dom, hányadik pászmaként -  a két világ
háború közti romániai magyar irodalom 
története.

A Romániai Magyar írók sorozat azon
ban nemcsak szépirodalmi műveket fog
lalt magába, hanem a két világháború 
közötti korszakra vonatkozó dokumen
tumköteteket is. Ezek már filoszmunkát 
követeltek. A legelső ezek közül a maros
vásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság 
levelesládája volt, amelyet Marosi Ildikó 
rendezett sajtó alá, utána következett 
a Gaál Gábor leveleskönyv (1975), ame
lyet Gaál Gáborné segítségével Kovács 
Erzsébet gondozott, majd A Helikon és 
az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája 
(1980), ismét Marosi Ildikóval, a Kuncz 
Aladár-levelezés és végül Szabó Zsolt 
gondozásában Benedek Elek irodalmi le
velezése. Elindítottuk a Molter Károly-, 
a Tompa László- és a Berde Mária-leve- 
lezés előkészítését (sajnos, ezek akkor a 
cenzúra tiltása miatt leálltak, s azóta is 
csak az elsőt sikerült -  már a Polisnál -  
tető alá hozni). Ezeknek a köteteknek 
bőséges jegyzetanyaga is volt, amelyet 
a szerzőkkel együtt azért éreztünk fon
tosnak, mert oda be lehetett lopni ren
geteg olyan tényszerű információt, ami 
ismét csak lehetővé tette, hogy a kor
ról és szereplőiről való ismereteink való- 
sabbá váljanak. Aztán ott voltak a folyó
irat-antológiák, amelyeknek a sora még 
1965-ben, a Korunk költői című kötettel 
kezdődött. Ezt követte a Kovács János-fé- 
le Magyar Szó -  Tavasz (1971), az aradi 
Genius-Új Génius (1975) és a Periszkóp 
(1979), közben Szemlér Ferenc válogatá
sában Az Erdélyi Helikon költői (1973). 
Készen volt Az Erdélyi Fiatalok, alakult a 
szerkesztőségben az Erdélyi Helikon pró
zája, a Zord Idő, a Napkelet, a Benedek 
Elek-féle Vasárnap és Vasárnapi Újság 
(ezek azonban, a rendszer bekeményíté- 
se miatt, csak 1989 után láthattak nap
világot). Ezekkel araszolgattunk elő
re a szépirodalmi kötetek mellett, mert 
nekem az volt a meggyőződésem, hogy 
ez teremtheti meg azt a dokumentáci
ós hátteret, amelynek alapján az erdélyi 
magyar irodalom két világháború közöt
ti korszakáról hitelesen lehet beszélni. A 
Kriterionról tehát nemcsak a megjelent 
könyvek alapján, hanem az azok hátte
rében folyó „műhelymunkát” számba vé
ve lehet hiteles képet alkotni. Igaz, köz
ben én kiadói szerkesztőjükként lettem 
-  Arany Jánost idézve -  „énekesből ének
tanár”...

Abban, hogy a mai napon a Szabédi- 
emlékház hagyatéki könyvtára, kézirat
tára él és működik, nem kevés szerepe 
van Önnek, az EMKE egykori elnökének. 
Miben látja az emlékház legfontosabb jö
vőbeni feladatait?

> » > >  folytatás a 4. oldalon
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Dávid Gyula köszöntése
-  együtt töltött éveink em lékezete -

» » >  folytatás a 3. oldalról
Sorozatszerkesztői munkám szomo

rú tapasztalata volt, hogy az 1948 utáni 
idó'szakban a magyar jellegű gyűjtemé
nyeket, illetve a meglévő gyűjtemények 
magyar anyagát jelentős károsodás ér
te. Nemegyszer kellett tehetetlenül szem
lélnünk, mint estek szét és semmisültek 
meg a korszak ismerete szempontjából 
fontos írói hagyatékok, mert egyszerűen 
nem volt, amit csinálni velük. A 60-as, 70- 
es években (a Gaál Gábor-hagyatékra tá
maszkodva) történt kísérlet egy romániai 
magyar irodalmi múzeum megteremtésé
re, ez azonban megtört a hatalom ellen
állásán. Aztán a nyolcvanas években sok 
magyar értelmiségi hagyta el Erdélyt, s 
hátrahagyott folyóirataikat Szabó Zsolttal 
hordtuk össze a Kriterionhoz, ahol kiala
kítottunk egy komoly folyóirat-gyűjte
ményt. 1992-ben, amikor a Kriterionnak 
jóval kisebb irodába kellett átköltöz
nie, s az új szerkesztőségbe nem fért be 
ez az anyag, önként kínálkozott, hogy az 
EMKE-Szabédi Emlékház keretein belül 
egy romániai magyar irodalomtörténeti 
gyűjtemény kialakuljon. Szabédi László 
hagyatéka mellé oda került a Méliusz- 
könyvtár, a Balogh Edgár-, a Nagy István-, 
az Engel Károly-hagyaték, s legújabban 
Domokos Géza irathagyatéka. Közben ott 
ütötte fel tanyáját a romániai magyar iro
dalmi lexikont szerkesztő munkaközös
ség is. Az egyetem magyar tanszéke, a 
Sapientia-EMTE és az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület mellett, a modernizált épü
letben ma már nemcsak újabb anyagok 
gyűjtése, tárolása válik lehetővé, hanem 
komoly irodalomtörténeti műhelymunka 
is, amint ezt a nemrég megjelent Szabédi- 
kötet is bizonyítja. Örvendek, hogy va
lami részem nekem is volt mindebben. 
S főképp, hogy a Szabédi-emlékház mai 
csapatában a jövő ígéretét is ott látom.

A következő évtizedre, évtizedekre milyen 
feltétlenül elvégzendő munkákat vett tervbe? 
Tudom, hogy a Romániai Magyar Irodalmi 
Lexikon 5. kötete szerkesztésén túl jó néhány 
irattartónyi téma is megírásra vár.

A lexikonszerkesztéssel tartozom, azt 
elvállaltam, végigcsinálom. Nagyon re
mélem, hogy jövőre megjelenhet. Akkor 
azonban ott van Gáli Ernő levelezésének 
két kötete, amelyet a Napló mellé szeret
nék az asztalra tenni, s aminek a sajtó 
alá rendezése is reám vár. Aztán a 2006- 
ban megjelent ’56-os életrajzi adattár bő
vített kiadása, hiszen azóta gyűlt még 
anyag, s a kötetből teljesen kimaradtak 
az ’56-nál korábbi és ’64-nél későbbi pe
rek. És ott van a szekrényem tetején a 
CNSAS-tól megszerzett szekusdossziém, 
azzal is jó lenne valamikor alaposabban 
szembenézni. Bevallom, amióta elhoz
tam Bukarestből, ki se nyitottam, mert 
tudom, hogy akkor egy-két hónapra akár 
a lexikont is elfelejthetem. Ez bizony elég 
egy-két „ötéves terv”-re, csak legyen erő s 
egészség hozzá.

BARTHA KATALIN ÁGNES
4 ---------------------------------

Megtisztelőnek tartom, hogy Dá
vid Gyulát e helyen én is köszönthe
tem, mert egyebek mellett szeren
csésnek is vallom magam azért, hogy 
életem java részét a székelyudvarhe
lyi középiskolás évektől máig Dávid 
Gyula közelében élhettem.

0  azt, hogy 80 éves, nyugodtan le
tagadhatja, mert olyan aktív, fiata
los és optimista, mint 30-40, vagy 
akár 50 évvel ezelőtt.

Úgy érzem, tegnap, tegnapelőtt 
volt, de ha a kalendáriumot néz
zük kiderül, hogy már 68 éve an
nak, hogy az udvarhelyi római ka
tolikus gimnáziumban mint elsős 
gimnazistát, az egyik szünetben a 
posztóujjasom nyakánál fogva a fo
lyosói ruhafogasra akasztottak az 
osztálytársaim, és Fehér Miklós ta
nár úr vett le onnan. (Lehet, hogy 
nem volt résztvevője a csínynek, de 
azóta ismerem.) S nem sokkal keve
sebb ideje annak se, hogy mint nyol
cadikos kollégisták Udvarhelyről 
együtt jártunk Árvátfalvára isten
tiszteletet tartani, s egyáltalán az 
udvarhelyi évek közös emlékei: a 
kollégium, az osztálytársak Albert 
Jóskától Simon Gyurkáig, a taná
raink László Deditől Tóth Béla bá
tyánkig, Mészáros Pupitól Khell 
Pista bácsiig. Emlékszel, Pista bácsi 
mondta volt -  hite ellenére -  az érett
ségi bankettünkön, hogy: „Fiaim, jól

jegyezzétek meg, hogy mindig töb
bet ér egy marok szerencse, mint 
egy kupa tudomány!” S még csak né
hány, Udvarhelyhez kötődő szálat 
említek: a Haáz Sanyi-féle tánccso
portot s előadásait Udvarhelyen és 
környékén, Sepsiszentgyörgyön és 
Nagyajtán, Brassóban, Halmágyon 
és Gyergyószentmiklóson... (Biztosan 
emlékszel, amikor Sepsiszentgyörgyön

felejtettünk, s Te több mint 20 kilomé
tert gyalogoltál utánunk Nagyajtáig.)

Több mint 60 éve már annak is, 
hogy Kolozsvárra jöttünk az egye
temre. Számunkra az az időszak a 
„fényes szellők” ideje volt. Minden 
új volt, mindenért lelkesedni tud
tunk. Micsoda dumapartik voltak a 
Dézsma utca 2-ben? Emlékszem, mi
lyen szentgyörgyies tele szájjal sza
valta a teológus Incze Zolti az Ady- 
verset, hogy „... boldog, aki kaszás, 
boldog, aki paraszt”. Biztos, Te is ott 
voltál, amikor mindenki kiásta a ma
ga 2 méter hosszú, 1 méter széles és 
másfél méter mélységű gázvezeték 
árkát a kolozsbozsi állomás mellett, 
a Kolozsvárra jövő földgázvezetékből. 
Együtt éltük a „Bumbe§ti-Livezeni”-i 
heteket, és együtt szavaztunk a 
Napra. S mindezt milyen hittel.

Aztán ki-ki bekapcsolódott így-úgy 
a munkába, Te beléptél Földes Laci 
mellé szerkesztőinasnak, én meg 
nyomdai korrektornak a Világos
sághoz.

Aztán amikor a „fényes szellők” 
erősebben kezdtek fújdogálni, én ha
mar mellékvágányra kerültem, mert 
„a haladó és forradalmi ifjúság sorai
ba befurakodott opportunista elem”- 
nek kereszteltek, s mint ilyen, még 
negatív példának sem voltam jó.

Neked akkor még a fényes szel
lők tovább fújdogáltak, s elkezdted a

hozzád méltó egyetemi karriered. De 
aztán azok a bizonyos szelek viharo
sabbá váltak, te is negatív példa let
tél, és számodra az a hét év követ
kezett, amikor nem voltunk egymás 
közelében. De ez is csak a véletlenen 
múlott, mert egy, a tiétekkel párhu
zamos ügybe (amely során első me
netben még halálos ítéletet is hoztak)

» » » » » »
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én is szinte belekeveredtem, ugyanis 
azzal a döglött gránáttal -  amelyik a 
legfontosabb bűnjel volt az ügyben — 
jómagam is törtem diót.

Aztán a kiszabadulásod utáni évek 
következtek: a víz- és gázszerelő inas
kodás, az álneveken való írás, majd 
végül a Kriterionnál együtt dolgozott 
több mint 20 év, életünk leghaszno
sabb és legtermékenyebb 20 éve.

D ávid Gyula

TALÁLKOZÁSOK
Petőfi Ká wlor • Eugen Jebeleanu 
Nt.O. Iosif* Arany János 
Ady Endre • Oetavian (joga 
M ihai E m lítésén  «Madách Im re 
Jókai M őr-M ihuil Sadoveamt 
Nicolae Iorga • Bitav Árpád 
Kakassy Endre • Ion Chinezu 
Sextil Pnseariu • György Lajos 
I!t;vai Károly * <íli. Bogdan-Duiea 
Teodor Mlírásaim - Ács Károly

Da cia. Könyvkiadó

A Kriterionnál eltöltött idő, ahogy 
telnek az évek, mindinkább megszé
pül. Amikor a Kriteriont Domokos 
Géza igazgatásával törvényesen lét
rehozták, az alapítók fejében az is 
motoszkálhatott, hogy jó hazai szo
kások szerint, az egészből úgysem 
lesz semmi. De nagyot tévedtek, mert 
a Domokos Géza irányította munka- 
közösségnek hivatásává vált a hazai 
magyar könyvkiadás. A jól kiválasz
tott munkatársak mindegyike tel
jes odaadással dolgozott azért, hogy 
a hazai magyar szépirodalom alko
tásait, de a kulturális élet majd min
den területét felölelő alkotók mun
káit könyv alakban, a lehető legjobb 
körülmények között megjelentesse. 
Dávid Gyula köszöntése nem az az 
alkalom, amikor a Kriterion Kiadó 
több mint húszéves munkáját monog
rafikus alapossággal bemutathatom. 
Csak a rend kedvéért futólag emlí
tem meg, hogy a Kriterion hőskorá
ban a szerkesztőség minden három 
munkanapja alatt két magyar könyv 
jelent meg. És olyan példányszámok- 
ban, amilyeneket a mai viszonyok kö
zött még álmunkban sem látunk.

Bizonyára eljön az idő, amikor 
majd valaki megírja a Kriterion mo
nográfiáját.

Kedves Gyula! Itt most felsorolván 
fontosabb köteteidet, cikkeidet, ta
nulmányaidat, fordításaidat, s álné

ven írt köteteidet, méltatnom kellene 
azok érdemeit. Az álnéven itt nem
csak a valóságos álneveket kell érte
ni, hanem olyan szerzőket és kötete
ket, amelyek létrejöttében nemcsak 
a kötelező szerkesztői bábaságot vál
laltad, hanem annál sokkal többet! 
Itt Avram P. Tódortól és Domokos 
Sámueltől Vita Zsiga bácsiig jó né
hány szerzőre gondolok. Külön kel
lene beszélnem a Tolnai Lajossal va
ló elnyúlt bíbelődéseidről, s a Petőfi 
nyomán (Mikó Imrével) végigjárt er
délyi útjaidról.

Élnézést kérek, hogy itt közös emlé
keket idézgetek. De a rengeteg emlék 
közül néhány foszlányt azért elevení
tettem fel, mert meg vagyok győződ
ve róla, hogy közös emlékeink részt
vevői: a már az égi mezőkön Domokos 
Géza „távirányításával” munkálkodó 
Mikó Imre, Páskándi Géza, Salamon 
Anikó, Hatházy Ferike, Fodor Inci, 
Nagy Enikő és Géczi János, és akik 
még megvagyunk és dolgozgatunk: 
Egyed Péter, Szilágyi N. Sándor, 
Csiki Laci, Szabó Zsolt, Deák Ferike, 
Mező Piroska, Debreczeni Ági és 
alulírott, a születésnapi évfordulón 
Gyulát legalább gondolatban szíve
sen és szeretettel megöleljük, azokra 
is emlékezve, akikkel az alatt a bi
zonyos hét év alatt sors-, talicska- és 
adott esetben ágytárs is volt.

Ha Dávid Gyula életéről, minden
napi munkájáról beszélünk, nem le
het kihagyni azt a fontos tényt, hogy 
a nagy Dávid-klánban ő a főnök. 
Édesapja halála után nemcsak de 
facto, hanem de iure is. A nagyszá
mú Dávid família minden gondjának- 
bajának és örömeinek ő a tudója.

De ugyanezzel a segítőkészség
gel viszonyul mindenkihez, aki hoz
záfordul, legyen az irodalmi életünk 
jelentős vagy kevésbé jelentős alak
jának özvegye-árvája, vagy grafomá- 
niákus, egyszerű ismerős vagy isme
retlen. És nagyon sokan fordulnak 
hozzá. S ha nem ezt teszik, akkor ő 
megy utánuk. És nagyon lényeges, 
hogy mindent, amit tesz, makacs kál
vinista hittel és optimizmussal teszi. 
Számára ez az életforma a világ leg
természetesebb dolga.

Gyula arról is nevezetes, hogy 
minden ügyben, gondban rögtön 
van legalább hat ötlete. Az is igaz, 
hogy olykor a hat ötletéből legalább 
hét használhatatlan... De közben az 
is igaz, hogy a Gyula ötleteinek min
dig racionális-optimista premisszái 
vannak és a legtöbb esetben nem az 
ő készülékében van a hiba, hogy ötle
teinek jó része kárba vész.

Gyula barátunk szívesen idézi Tamási 
Áron mondását, miszerint „azért va
gyunk a világon, hogy valahol otthon 
legyünk benne” -  s Gyula itt van itt
hon, Kolozsváron és főleg Udvarhelyen.

Igen, Székelyudvarhelyen, mert most 
már nemcsak a Budvár és a Csicser 
emléke vonzza oda, hanem az unokák 
is. Gyulánál szabály, hogy minden út 
Székelyudvarhelyre -  de legalábbis 
Udvarhelyen keresztül -  vezet, még ak
kor is, ha történetesen Váradra vagy 
Budapestre kell mennie.

Dávid Gyula életében az utób
bi majd’ 20 esztendő sem telt el ese
ménytelenül.

Az 1989. decemberi változások után 
nyugdíjazásáig, miközben több köz
életi szerepet is vállalt, tovább folytat
ta munkáját a Kriterionnál, új, fiatal 
munkatársakkal vállalva az új hely
zetben kialakult új feladatokat.

De ez már egy másik Kriterion.
Miután a Kriterion tevékeny

sége leszűkült, létrehozta a Polis 
Könyvkiadót, s ez volt a majdnem két 
évtizeden át folytatott tennivalóinak 
legfontosabbika.

Ennek a kiadónak mindeneseként 
számos jelentős könyv megjelenését 
biztosította. A Reményik Sándor ver
seinek és a Bánffy-hagyaték jó részé
nek kiadása felbecsülhetetlen érté
kű, Dávid Gyulához méltó munka.

Közben olyan munkaigényes köte
teket szerkesztett és adott ki, mint az 
1956 Erdélyben, Politikai elítéltek élet
rajzi adattára 1956-1965, vagy a még 
az íróasztalán lévő Romániai Magyar 
Irodalmi Lexikon befejező kötete.

Gyula lelkem, rólad, veled kapcsolat
ban még sok mindent el kellene mon
dani. Ez a köszöntő szöveg is, amikor 
fogalmazgattam, sokkal terjedelme
sebbnek ígérkezett, a kimaradt része
ket talán majd a legközelebbi kerek év
fordulón fogom elmondani. Akkor már 
bizonyára több időnk lesz, s adja Isten, 
hogy kedvünk is legyen hozzá.

BÁLINT LAJOS

ROMÁNIAI
MAGYAR
IRODALMI
LEXIKON
A, Á  B, C. CS, D. DZ. DZS. E.

É, F. G, GY. II. I. i. .1. K. L, D '. M.

N, NY. O. Ó. Ö. Ö. P. O. R. S. SZ. T.

TY. U. L . 0 . C. I . IC V. Y Z. ZS.

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET 
KRI T ERI ON KÖNY VKI ADÓ
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SZABÉDI LÁSZLÓ 
A p a c s ir ta
Körülöttem, buján tenyészett, 

élt a természet; 
nőttek a füvek, lombosodtak 
a fák, virágok sokasodtak. 
Árnyékukban sem volt titok: 
a napfény szinte vakított.

A tündöklésben türelmetlenül 
néztem körül,

füleltem s a Hangot kerestem, 
a Hangot: a szép ragyogást 
zengésre váltó híradást.

Hol késik resten, 
felejtve mit tennie kell, 
miért nem szárnyal, énekel 
teli torokkal, ahogy bírja, 

az énekes pacsirta?
Hol bujkál? mily embertelen 

magasra hágott, 
megvetve a földi világot, 
hol anyja fészkel?

Hirtelen
reá akadtam, de nem ottan, 
hol vádaskodva gyanítottam.

Rögök között, 
lábaim  alatt röpdösött.

Felháborodva rárivalltam:
-  Miért lopod 
a szép napot?

mért nem töltőd serényen dalban?

Választ persze nem vártok. Én sem. 
Emberül szóltam a madárhoz, 
mint ki szavammal megelégszem: 
a madárszó már nem határoz.

De mily nagy volt megdöbbenésem, 
mikor a pacsirta egészen 
emberi hangon válaszolt, 
ha hiszitek, ha nem. Szegény 

sóhajtva szólt:
-  Kultúrfelelős vagyok én.

Kővé meredtem. A dalos 
hangja fakó, hivatalos, 
kopottasán kopog, kemény, 
olyan, mint a... mint az enyém.
-  Kultúrfelelős? Érdekes,
-  hebegtem, -  vagyis énekes, 
közérthetőbben szólva: dalnok.

-  Nem, -  szólt, -  nem dalnok.
Hivatalnok.

Bár dallal rokon hivatalban 
karnagykodom a haldalkarban.

Dalkarban? lelkesedtem én, 
hisz ott hivatalból dalolhat.
De ő határozott, kemény 
hangsúllyal válaszolt: -  Nem én: 
a haldalkartagok dalolnak.

Csodálkozásom egyre nő.
A kiejtése kitűnő, 
prózában beszél, nem dalol.
Sőt, mi több, a szárnya alól 
iratcsomókat szed elő.

Rá meredek:
-  Miféle írások ezek?
-  Különfélék, összekeverve.
Ez a haldalkar munkaterve.
Ez -  tegnap írtam, itt a dátum -  
lektori referátum.
Ez a rakás
egy tegnapelőtti kimutatás 
Ez a multheti evidencia.
Ez referencia.
Ezt is én írtam, ez raport.
Ez egy cikk,
ezt nem én írtam, látni tetszik, 
ez rajtam veri el a port, 
amiért nem írok. Emez 
mintha ez volna, de nem ez, -  
ez raport a halkardalverseny 
eredményéről... Ez... a versem.

Két éve írom, de sose 
jutott időm, hogy befejezzem.

Azt hiszitek, hogy ez mese? 
Hittem vón én is, nem hihettem, 

hiszen előttem 
állt, tűkön ülve, a pacsirta. 
Szigorúan néztem, de ő bírta 
a szigorú tekintetet 
s szabadkozva szólt: -  Sietek 
a tóba, gyűlést tartanak 

ma a halak, 
s mire végetér, este lesz.

-  Tehát csak este énekelsz?

-  Esténként -  szende képet vágott 
csukacikkeket fésülök, 
szerkesztem a hali-újságot... 
Persze, nem mondom, hébe-hóba 
vágy emel... De már repülök!
S repült serényen, le, a tóba.
Négy éve írtam ezt a verset.
Be jó, hogy ma már más a helyzet. 
Akkoriban még a versbírák 
visszadobták ezt a szatírát, 
ma közlik. Be jó! És be rémes, 
hogy panaszom ma is érvényes.
1949-1953

SZŐCS ISTVÁN 
P acsirta  és Vöcsök
A nemrégiben megjelent 111 versparódia 

című kötet' bevezető jegyzetének a végén ezt 
írtam: „nem egy remekműről le kellett mon
dani, hogy fájdalmas rezonanciákat ne kelt
sen”. Utóbb azonban én is elgondolkoztam ró
la, mások is meggyőztek: oly régi dolgok ezek, 
s nemcsak az idő, hanem a buzgalmas iroda
lomtörténet is mindent feldolgozott már, és 
ezért például igazságtalanság volna e szép 
kis könyv (Katona Éva válogatása) ajánlgatá- 
sa mellett meg nem emlékezni például Bajor 
Andornak Egy költő és a vöcsök című, 1953- 
ban megjelent verséről, amely a minálunk 
magyar nyelven íródott paródiák közül két
ségtelenül a legeslegjobbak közé tartozik. 
Bár, és noha, az ügy hátteréről már 1970-ben 
megjelent egy kiváló értekezés a jeles, fitt iro
dalmár Kántor Lajos tollából, de a még műkö
désben lévő szerzők és (virtuális) olvasók szá
mára ez is a távoli múlt ködébe vész, hiszen 
többnyire csak akkortájt vagy azóta jöttek a 
világra, s hogy ne legyinthessenek: „rég volt s 
talán igaz sem volt”, indokoltnak látom nem
csak e paródiát, de tárgyát is kezük ügyébe 
helyezni, ellátva némi magyarázattal, sőt (bo
csánat!) madarászattal is.

Bajor Andor a Vöcsögöt, mai ejtésben 
Vöcsököt ugyanis A pacsirta ellenében ír
ta. Ez utóbbi Szabédi László szatírája, amely 
azon a szokásos társadalmi igazságtalansá
gon gúnyolódik, nagyon keserűen, mivel ma
gából indul ki, hogy miután mindig akadnak 
önfeláldozó, buzgó személyek, akik a közfel
adatokból önként és lelkesen másoknál töb
bet vállalnak, mégis a környezetük, meglehe
tős cinizmussal, még több terhet igyekszik a 
nyakukba varrni, „ha már úgyis” felkiáltás
sal. Sőt, őket éppen az áltevékenyek, a fontos- 
kodók, a handabandázók -  hivatásuk be nem 
töltésével vádolják! (A jelenség különben álta
lános , nemcsak egy-egy időszakra és az „épí
tő szocializmus” virányaira volt jellemző, lásd 
a Parkinson törvénye című könyvet**.)

Ám joggal kérdezheti a mai, a tájékozat
lanságba és a természettől való elszakadásba 
beleszületett olvasó, „mért pont” a pacsirta és 
a vöcsök?

Miért nem a fülemüle és a kárókatona, pél
dául?

A mezei pacsirtának, ennek a szemre elég 
jelentéktelen, szerény külsejű vándormadár
nak van egy ritka, bámulatra méltó tulajdon
sága: nem az ágon ülve, hanem fölfelé szálltá
ban énekel, sőt felszökkenőben, ahogy Arany 
János mondja, égbe fúrja énekét. A magasba 
törés, a felemelkedés jelképe, Vörösmartynál 

Szól a pacsirta fönn lebegvén 
s az égiekhez közeledvén... 
ahogy a Bach-dallamok, emelkedőben, fel

fele lépkedve az istenséghez való közeledést 
„ábrázolják”. Egyáltalán, a pacsirta kimon
dottan irodalmi madár:

Kis pacsirta is szánt,
Mint a szegény költő fényes levegőben:
Dalt zengve repült fel, dalt zeng a magas

ban,
Hallgat leesőben.

(Arany)
Természetes ellentéte, ellenképe csakis 

egy búvármadár vagy maga a búvárság lehet, 
mint ahogy a mennybeszökkenésnek a mély
ben bolyongás; lám Tóth Árpádnál is az új 
tavaszban peng a pacsirták éneke: A szíveket 
is újra vágja, már mélyre szántja újra fájva, 
A vágy, a vágy, a vén eke s miközben a költő 
„idelenn”, kábultan néz a magasba, mint „bú
vár a bizarr koráitok bokrában”, úgy érzi, hogy 
„elpusztulok lent, árva búvár, a kék örvények 
rejtekén...” Igen, ahogy a világirodalomról 
mondják, a nemzeti irodalmakról is nyilván
való, nemcsak művek egymás mellé sorakoz- 
tatása, hanem a költői lelkek egymással való 
társalkodása is, külön értesítés nélkül is.

íme, a legismertebb pacsirtás versünk, a 
Pacsirta szót hallok megint, Petőfitől:

Dalolj, dalolj, kedves madár,
Eszembe hozzák e dalok,
Hogy nemcsak gyilkos eszköz, katona, 
Egyszersmind költő is vagyok...
Ezért pacsirta a hőse Szabédi szatírájá

nak. És Bajor azért állította szembe a pacsir
tával a vöcsököt, mert a vöcsök (régen vöcsök 
is) amolyan búvármadár féle, a víz alatt ke
resi a kenyerét (a búbos vöcsököt hívták bu- 
órnak, bujárnak is, és van még egy pár, ha
gyományosan az irodalmárhoz, vagy éppen a 
költőhöz kapcsolható tulajdonsága: amilyen

ügyes a vízben, éppoly ügyetlen a szárazon: a 
pingvinére emlékeztet a totyogása.)

(Bajornak tudomása volt arról is, hogy a 
hadseregben a „Maga pingvin!” súlyos szi
tokszó volt, azt jelentette, hogy Trotli!... azaz 
ügyefogyott balek, rozoga...) Lásd: „a szellem 
embere”, amint kiderül saját közegéből! A vö
csök külsejében is van sok irodalmias: a búb
ja olyan, mintha mindkét füle mögé írótollak 
lennének tűzve, és emlékeztet az úgynevezett 
művész- vagy tudósfrizurára: hosszú szálú, 
de gyér, hátrafelfelé fésült ritka haj.

Bajor Andor, aki mellesleg a legirgalmat
lanabb pillantású kritikust temette a ma
ga humorista pályája alá, a Vöcsökben nem
csak a szóban forgó szatírát, hanem általában 
Szabédi észjárását, tanulmányírói, sőt taná
ri stílusát is parodizálja, amikor a nyilvánva
lót egy másik nyilvánvalósággal „dramatizál
ja”, gondolatritmus módjára: Úgy közeledett, 
hogy jött felém.

Végül, ismervén Szabédit, a vita során nyil
ván tudata alján megfordult Arany Jánosnak 
A két madár című versterve is:

„Kalitkája börtönében két madár: egyik if
jú, másik vén. A zsarnok, ki őket fogva ta r t
ja, szánalomból egy nap zöld ággal fonta be 
kalitjókat. Az ifjú madár hangosan üdvöz
li a tavaszt és hallgatásáért a vént megfeddi. 
A vén tapasztalásból felel. Nem tavasz ez, fi
am; zsarnokunk csak a börtönt akarja velünk 
megszerettetni, hogy feledjük az erdőt...”

Végül remélem, hogy mindennek hatására, 
a hacker-ifjúságnak kedve lesz az interneten 
erdő-mező hangjai után is nyomozni, biztosan 
már ez is lehetséges.

S hogy el ne feledjem: a vöcsök az egyetlen 
olyan madár, amely a tollat is megeszi...

*111 versparódia, Válogatta Katona Éva, 
Benczédi Sándor szobraival, Kriterion Könyv
kiadó, Kolozsvár, 2007.

**Nem a -kóros, tehát nem az orvos 
Parkinsonról van szó, hanem az 1909-ben szü
letett C. N. Parkinson angol történészről és 
közgazdász-közíróról. A telhetetlen bürokrá
cia és a kapzsi áltudományosság ellen írt mű
ve a Parkinson törvénye, 1957-ben jelent meg. 
Majd Parkinson újabb törvényei, Parkinsonné 
törvénye; magyarul 1965 és 1968, esedékes 
volna négy-öt évenként újrakiadni!
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BAJOR ANDOR 
Egy k ö ltő  és a  vöcsök
(„Akiket nem hagynak ma énekelni”)

Tegnap este tudjátok mi uolt?
Alkony!
S kezemben lanttal 
ültem a tóparton.
Két béka jött...
Dühösen néztem rájuk:
Kérték, javítsam fülsértő 
kottájuk.
Majd légyfogásra kértek föl 
a romlott,
neveletlen és nyálas kis 
porontyok.
Aztán egy szúnyog javasolta 
halkan,
hogy vegyek részt egy 
-  szúnyog-zenekarban.
S  a fűzfák közben 
unalmas és vastag 
kötetekből 
a fülembe olvastak.
Majd jött a szellő 
S mellém ült szavalva. 
Bosszankodtam,
Mert nem foghattam dalba.
S hullámot kellett vernem még 
a tónak.
Hogy legyen időm dalolni, 
utólag.
Ez volt az objektív körülmény 
Amikor megjelent egy örvény.
S egy szürke madár tűnt föl benne 
S  ott úszott kócosán, lebegve,
Csapzott toliakkal, könnyedén.
S tudjátok mit tett?
Jött felém!
Álltam és néztem 
Vájjon ez mi?
Mit akar?
Jön tán beszervezni?
Mit kell még megtennem hiába?
Hová visz? Milyen maffiába?
Miféle mennybolt szakad itt rám?
Mi készül? Milyen kultúrbotrány? 
Micsoda rémkép, vagy csalóka 
Érv akar becsalni a tóba?
S ő jött... Rémség ült szívem felett,
Úgy jött, hogy közben közeledett!
Már majdnem ott volt a lábamon.
De sikoltottam: nem vállalom!
Elnök ma nem leszek, csak holnap! 
Addig még hagyjon, hogy daloljak, 
így szóltam. S  láttam, alábukva 
Eltűnt a ringó hullámokba.
Ki volt?
Fejem hiába törném,
Ha nem tör föl megint az örvény.
S  látom: a gyűrűző habokban 
Megint feltűnik, előbukkan.
Csapzott volt. S dac ült a szemén...
S tudjátok mit tett?
Jött felém!

Mit akarhat tőlem a beste? 
Fuldokoltam kétségbeesve.
Tán, hogy a szememet kivájja?
Vagy író? S van egy novellája?
Vagy talán azt akarja bölcsen,
Hogy a tojásait kiköltsem?
Vagy mi egyebet még akarhat?

Hogy életét szegje a dalnak,
Mely itt foganna kebelemben,
Ha -  hagyna énekelni engem?

S őjött. Rémség ült szívem felett... 
Úgy jött, hogy közben közeledett...

Már ott volt egészen alattam,
De fölsírtam: kiadhatatlan!
A novellája ócska holmi!
Hagyjon, kérem, békén dalolni!

így szóltam. S  láttam: alábukva 
Eltűnt a ringó hullámokba.

Ki volt e csapzott,
Bús süvölvény?
Töprengtem.
De már jött az örvény.
S  szürkén, kócosán,
Ringva-lengve,
Tudjátok-e, hogy ki ült benne?
A madár!
O! A szürke rém!
S  tudjátok, mit tett?
Jött felém!

Fölálltam, karomat kitárva 
Nem! Nem lesz szükség most vitára. 
Kabátomat a földre tettem,
Ha támad: fulladunk.
De ketten!

Elszántan farkasszemet néztem, 
Álltunk, ketten.
Ugrásra készen.
Én: ugrani a vízbe halva,
O: fejest ugrani a partra.

S akkor én így szóltam reája:
Van önnek, jó uram, párája?
Ki ön?
Miféle vízi ördög?
Micsoda halvilági küldött?
Midőn én itt merengek éppen,
Hol méla fűzfa áll a fényben,
Akkor Önnek nincs egyéb dolga, 
Minthogy dalomat meggátolja?

S  szólt a madár haraggal telve: 
Mondja uram, van önnek lelke?
Ki ön? Földi?
Vagy szintén vízi?
S mivel akar ön is megbízni?
Midőn én idetartok úszva,
Hol fényben áll egy kies fűzfa,
Mért kerget állandón a mélynek? 
Hogy nem jöhet a számra ének?

Erre megnyugodtam egy csöppet. 
Hogy hívják? -  kérdtem.

S  szólt: 
vöcsöknek!
Vöcsök vagyok, vöcsök! De árva... 
Mert ide lettem inkadrálva.
A halak meghívtak karnagynak,
S  nyugodni két percig se hagynak, 
És ezenkívül, állandóan 
Akad valami itt a tóban.
Éppen legutóbb,
Nagypénteken,
Egy holló kérést hozott nekem:
Azt mondta, sok a dolga mostan... 
S... én egész nap.... a fiát mostam!

S a békák!
Uram! Mind vigyázhat:
Mert fogják magukat s kimásznak. 
Vigyázok, mint a kisgyerekre,
Hogy ne menjenek rossz helyekre.
S hátrálni hívtak meg a rákok!
Mit tesz a vöcsök? Mind csak hápog. 
Hápog, szörcsög, nyeli a mérget 
S  szívében
nem teremhet ének...!
.. .De este látom a bús holdat...
...S ide jövök....
Hogy itt daloljak!
A boldogságtól szinte sírva 
Énekelnék, mint egy pacsirta... 
Szárnyaimat szélesre tárva 
Úsznék a szelíd holdvilágba.
Arany lenne toliam szegélye, 
Zengene hangom halk zenéje,
Vagy zúgna bőszen, mint az orkán, 
Nem szárnyam lenne... de vitorlám! 
Dalom magas lenne és zordon.
Vagy mélyen búgó, mint a gordon... 
És úgy tűnne el, zengve, fájva, 
mint selymes szellők fuvolája... 
dallal töltené be a csendet...
De itt ül ön... és most sem enged!

Egy percig álltam megkövültén 
S így szóltam, miután leültem: 
Jellemző mindez bizonyára 
A dalhoz való viszonyára!
Én békén ülök itt e helyen:
Vöcsök uram, hát énekeljen!
Mire a vöcsök leült újra,
Félig a habok alá bújva
És így szólt: nincs ott eszme, mégse,
ahol nem ju t kifejezésre...
Én úszom békén, csendben, lassan: 
Költő uram! hogy önt hallhassam...
Álltunk, hallgattunk,
Mint a némák.
Csend volt.
Csak jajgattak a békák.
Majd megindultunk szót se szólva. 
Én: gyűlésre.
És ő: a tóba.
Aztán, mikor megjött az új nap,
Az égen pacsirták daloltak.
Mert a pacsirta olyanfajta:
Dalol és száll -  ha kedve tartja.
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V á s á r i  v i z e k e n  n e  k a l ó z k o d j ,  
a v a g y  a z  E z ü s t  ó r á t ó l  

a z  Ü r e s  ó c e á n i g
Mit lá tunk  itt? Nincs m utató és 

nincs pontosan m eghatározható cél, 
idő, tér, úgy is m ondhatnánk, hogy 
nincs semmi, de mégis m egm arad a 
szomjúság, ami ezt a semmit létre
hozza.

Látszólag nincs semmi, látszólag 
van valam i, a világ van is meg nincs 
is, legalábbis a senkiföldjén elhelyez
kedő befogadó, az olvasó szám ára ez a 
legfeltűnőbb.

M ár a cím is gyanús, bizonytalan
ná tesz, most akkor hol vagyunk, 
és mi ez a Rilke-idézet az elején, új
ra  tombol a 19. század fodulója, itt és 
most a huszonegyedikben?

Ezüst órához címzett fogadó, ez áll 
a senkiföldjén, egy zárt tér, ahova be 
lehet lépni -  ráadásul egy olyan tér, 
ahol valamiféle reménység is meg
húzódik a falak tövében: „Ki itt be
lépsz, a remény nőjön benned”. Ez a 
hely tehát mégsem a pokol, olyan já 
téktér, am i minden kietlensége elle
nére számos meglepetést tartogat: 
színkavalkádot, lázadást, humort, né
mi szecessziós busongással és poszt- 
posztmodern létszemlélettel keverve.

Papp A ttila Zsolt e m ásodik köte
te, term észetesen, m ert el is v árha
tó, az első kötet hangvételéből több 
szálat is átvesz, ám azt, megkompo- 
náltságban  és a folyamatosan magas 
szinten ta r to tt  lendület á lta l meg is 
haladja.

A kiindulópont e kötetben egy fo
gadó, a szó sajátos holdudvarával, 
és az ehhez kapcsolható jelentésm e
zőkkel, értelm ezési horizontokkal 
együtt, de e látszólag konkrét té r 
számos világ találkozási pontján, de 
ta lá n  pontosabb, ha úgy mondjuk -  
az összes lehetséges világok peremén 
helyezkedik el. Függetlenül attól, 
hogy e világok az álmon innen vagy 
túl, fenn vagy lenn, k in t vagy bent,

sehol vagy valahol helyezkednek el, 
hiszen „a volt és nincs között határ, 
ha  volt is, egyszer összeér”.

A kötet nem csupán a valóság és 
az álom közötti h a tá ro k a t teszi á t 
já rhatóvá, de nem ism er távolsá
got, különbséget m últ és jövő között 
sem. Olyan hely a senkiföldje, hogy 
onnan m inden szemrevételezhető: 
a tá jban  lapuló koldushad, a nagy 
mellű, áldott asszonyok éppen úgy, 
m int a kéjtanyát figyelő püspök, 
vagy a k á r  a V ásártér U ra, e különös 
vezér, ak i a középkori u ta lásokkal 
tűzdelt környezetben valahol Golias 
püspök és a Disznófejű N agyúr kö
zött helyezkedik el. M indenesetre a 
víg goliárd tavaszok seregének leg
főbb vezére, ak i még a H alá lt is po
rig  alázza, egy hosszú éjszaka erejé
ig m indenképpen.

A kötet első ciklusában minden a 
belső té r és az ünnep, a vásártér ün
nepe közötti feszültség hoz létre egy
fajta magabiztos egyensúlyt. Az 
álomvilággal vagy az egyre mélyebb 
rétegekbe alásüllyedő m últtal szem
ben ott van a nagyon is jelenlévő test. 
A múltba néző lélek és a jelenben élő 
te st félívét a vásártér, a tágabb é rte 
lemben vett köz-tér szellemi ereje kö
ti gótikus csúcsívvé. Az Óváros című 
versből egyenes ú t vezet a Talpadon 
térkép erotikájához: „O, női talp! 
Térképe titkosírás / -  a nyelv m agá
tól indul el feléje, barázdát váj belé”. 
Ám az enyelgő hangnem  u tán  szer
zőnk bedurvít, komor hangon köve
teli, hogy: „Vedd fel a legszebb arcod, 
/ húzd fel a legjobb bőröd” -  az Ajtód 
előtt farkasok című opuszban. A tru 
badúr udvarló beszédmód u tán  m ár a 
test a la tti vázra hívja fel az olvasók 
figyelmét, ahogy ez m ár klassziku
sok, goliárdok és óvárosiak neveltjé
hez illik.

A múlt partja i u tán  a jövő dimenzi
óiba lép át a szerző, egy olyan v irtu á 
lis térbe, ahol vizigót seregek járnak , 
hogy elpusztítsanak minden víziót. 
Egy olyan világba, ahol m ár nem a 
valóság és az irrealitás, hanem  az el
képzelt világ két alkotóeleme feszül 
egymásnak.

Papp A ttila Zsolt nem hisz a lírikus 
babitsi bezártságában, sőt elképzel
hetőnek ta rtja , sőt ak ár az öröklétbe 
is átléphetünk, hogy elérjük a boldo
gok délután-szigetét, ha  önm agunkat 
puszta tárgyként átpostázzuk -  „túl a 
horizonton”, m int A Délután-sziget cí
mű szövegben.

A szigetek és partok között, m int 
az álombéli part, Szeptem ber-part, 
Délután-sziget, járdasziget, Atlantisz 
Café, u tazik a szerző, aki a senkiföld
jéről indul, hogy a semmi óceánján 
hajózva m induntalan p a rtra  száll
jon, hiszen az én, csakis ezeken a par
tokon, e különös szigeteken nyerhet 
önálló formát újra és újra.

M ár korábban is u ta ltam  arra , 
hogy szerzőnk szám ára a jövendő sem 
ismeretlen, erre u ta l a második cik
lus egyik verse, am it jelen írás végére 
hagytam , m ert, ellentétben a szerző
vel, be kívántam  ta r ta n i a múlt-jelen- 
jövő megszokott sorrendjét.

E szövegből derül ki, hogy az ű r
hajóssá vált lírikusok és olvasók szá
m ára nem m aradt ma a világűrben 
csak egyetlenegy „szabad planéta, / 
mit emberi ku ltú ra  még nem ér el...” -  
ez a Nulla Paraméter, ami csak addig 
lesz igazán szabad, amíg érintetlen, 
amíg megállunk a peremén és nem 
lépjük át ha tárait. Az olvasó azonban 
belép e vers körébe, és rájön, hogy itt, 
e versben bukkant rá  az egész kötet 
kulcsára, erre a bolygóra, ami meg
közelíthetetlen, a semmire, ami pa
radox módon mégis anyagot bocsát ki 
önmagából, például Papp A ttila Zsolt 
legújabb kötetét.

KARÁCSONYI ZSOLT
Elhangzott június 14-én, a Café 

Bulgakov Irodalmi Szalonjában ren
dezett könyvbemutatón.
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LÁNG ORSOLYA 
P o m p eji l e l e t
Önts gipszet párnám üregébe, s meglásd, 
arcom stukkóként domborodik ki előtted.
Foszló lábbeliim töltsd meg, s nyílásukból 
széttaposott utaim hullnak eléd.
Kenj masszát tájra vagy ablaküvegre: 
a tétova krikszkrakszot a tekintet véste oda.
És miután ingemben is megköt a por, 
remegésem gyűrt nyomait felidézve, 
kissé mosolyodj el zavarodban, 
s ne keress többé.

M agam ban-ekloga
Nem tudok írni se most, se beszélni, 
szám szögein még édes az emlék, harapós, 
és a papíron duzzog a tinta, nem ébred, 
fal fele fordul, mint én kora reggel az ágyban. 
Bárgyú szemem ma a dolgaim élein elfut, 
nem matat el, nem lát, tovaillan, 
látni akarlak -
és a tükörben a másom elmosolyogja magát 
(nevetésünk lágy boríték a talányon).
Nem tudok én kitalálni se mást, csak az arcod,
és szuszogásod a fülkagylóm peremén,
sitt ez a hajszál azt füllentipirulva:álom volt-rnit akarsz hát!
Téged akarlak, jer, ölelőzzünk folyton,
az ekloga sorjaiban legyek én ma a bárány,
farkashorda legyél te, veszélyes.
Holnap a pásztor ügyel, s leszek én 
ringó füttyjel a száján.

A C oeu r-dám áh oz

Arcod hatalmas, mint óceán partján a dolmenek. 
Szárköveken szemöldökkő: nehéz nekem a tekinteted. 
Némaságod egyre sűríted, hogy hangomat ellepje. 
Koronád Edgerton tejcseppje.
Mosolyod nyomában vércsík húzódik ajkadtól ajkamig. 
Úrnőm, itt tartunk, én megnőttelek.
S már alig.

Vagyok, mert lenni nem muszáj, 
miattad élek, én (kegyetlenem.
Midőn már kissé elferdül a száj, 
s amit markolok, csak az marad velem, 
kifeszítem izzadt tenyerem 
és elengedem fájó izmaim -  
magába fordul a béna táj, 
sétáid fájnak duzzadt halmain.

Ruhád a megkötött mezítelenség, 
fekvésed szép, település.
Nyomot hagyott bennem a jeltelenség,
(mint tengervízben a merülés)
mert jelenség vagy inkább, mint jelen -
és mindenütt vagy inkább, mint velem.

Káprázatomban lényed kelleted, 
hosszabbítom a végtelent veled.
Nem vagy: nem kímélsz.

A víz lehűti égő partjait.
Tegnap meghaltál, és én még két napig 
azt hittem, hogy élsz.

KILYÉN ATTILA ÖRS 

F estm én y  h e l y e t t
a pillanat ami itt marad 
az illat a hangod alatt 
learat

Rajzolnám a kezed 
ahogy elengeded 
a ceruzád 
szabály:
csak lassan csináld 
érezzem
minden pillanatát.

Fekete gótikus templom
benne vörös freskó
vagy hófehér angyal
szárnyakkal
ok és cél
lehetnél
de csak én festelek 
és csak a kezed.

Dalt is
langyos dallamot 
ahogy a ceruzád 
és a hangod 
arany fonalat 
alkot
ha hagynád 
ha lenne rá eszköz 
ami dalol 
s csak lekötöz.

de kőszívű hangszerem 
egyszerű 

lepketű

N é lk ü le d
forró nyár helyett 
őszi szél lebeg 
űz egy falevelet 
s az emlékedet

Tűzhely helyett

szemek
vajúdnak képeket 
a falakról 
lepereg 
a szavakról 
az illat 
és csak ez a 
furcsa hangulat 
ami megmarad.

Tűzhely helyett 
lélek-csont 
ropog és reped 
ahogy a szavakon 
valaki átoson 
és hirdeti 
hogy a létezés 
csak tévedés.

az érzések sivatag-telén 
egy rakás szemét 
az Idő csak magában mondogat 
a szelek havat hordanak 
tüzet oltanak
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K. KOVÁCS ISTVÁN

Mátyás a vérpadon, avagy 
ne félj önmagadtól
A Mátyás a vérpadon című rockopera 

a Mátyás és Vitéz János közötti konflik
tusból indul ki, és Beatrix „deus ex ma- 
china”-szerű megjelenésével (amely meg
oldja a kilátástalannak tűnő helyzetet) 
zárul.

Az előadás, operához illően, nyitány
nyal kezdődik, amelyre ritmikus, vérbő 
zeneiség jellemző. A rockopera viszonylag 
új műfaj, de nem lehet egyoldalúan defi
niálni és különválasztani a klasszikus 
operától. A sajátságos hangszínek kidol
gozásához általában szintetizátorokat is 
használnak, ám a zenei összhatás még
sem diszkószerű, hanem operai hangvé
telű.

Cerko (Sebesi Karen Attila / Madarász 
Loránd), az udvari bolond ad jelt az elő
adás megkezdésére. Egyfajta játékmeste
ri funkciót is betölt: mindig és mindenhol 
jelen van, és figyelemmel kíséri az ese
ményeket.

A trónterem-jelenet és a későbbi ba
lettbetétek izzó koreográfiájának a moz
gásalapja a klasszikából indul ki, és nem 
csak illusztrál, hanem erős evidenciákból 
építkezik. A Jakab Melinda által megál
modott koreográfia szerves része az elő
adásnak, feszültséget teremt és igyek
szik egységben ábrázolni a zenében rejlő 
bravúrokat. A táncbetéteknek különleges 
hangulatot kölcsönöz a szokatlan, panto
mim-szerű gesztusokkal dúsított koreog
ráfia.

Az előjáték után felsejlik a Venczel 
Attila által tervezett egyszerű, ám na
gyon is funkcionális díszlet, amely szám
talan játék- és mozgáslehetőséget bizto
sít. A díszlet egy épülő, boltíves, gótikus 
templomot idéz, amely többszintes emelt 
részekből áll.

A balettbetétet követő fényváltás után 
színre lép Mátyás király (Fülöp Márton), 
az elégedetlenkedő, békétlen nagyurak 
kíséretében, akik betöltik az egész szín
padi teret.

Nem adunk katonát / nem adunk fegy
vert...

Nem kell a háború / pusztító vésze...
A király és a nagyurak között hatal

mas a feszültség, amelynek fő oka a török 
ellen folytatott fegyverkezési hajsza és a 
szomszédos országok ellen irányuló be
kebelező hadmozdulatok, amelyek min
den pénzt felemésztenek a kincstárból 
és megbontják az ország békés, langyos, 
látszólagos nyugalmát. Az elégedetlen
kedők élén Vitéz János (Szeibert István 
/ Szilágyi János) áll, aki nyíltan szembe
fordul királyával.

Ezen az úton most / mindenki magad
ra hagy!

Kimondom: nem király, / egyszerű gaz
ember vagy!

A király a felségsértő megnyilvánu
lásra pofonnal válaszol. De a Vitéz János

arcán elcsattanó pofon nem csak a bé- 
kétleneket döbbenti meg: Mátyás is meg
rendül. A nyilvánosság, sőt az ország szí- 
ne-java előtt bántalmazta nevelőjét, aki 
a keresztény egyház képviselője, a hu
manista tanok hirdetője és mindemellett 
számottevő politikai erővel is bír.

Mi történt? Ki is ő tulajdonképpen? 
Igazságos ügyért harcoló uralkodó vagy 
kegyetlen, vérszomjas zsarnok? A mű 
eredeti címe nem véletlenül az, hogy Ne 
félj önmagadtól.

A püspök és a nagyurak kivonulá
sa után, a magára maradó király -  lí
rai monológja által -  szinte lemeztelene- 
dik előttünk. Uralkodói dölyfe és szigora 
szertefoszlik. Felmerül a kérdés, hogy ér
demes-e vállalni a magányt, a barátok 
megvetését, az alaptalan vagy pedig na
gyon is jogos vádakat, hiszen:

Míg népedet a porból az égbe ragadod, 
És életükért az életedet zálogba hagyod, 
Mit kapsz cserébe?
Mit remélsz cserébe?
Hogy e kérdésre válaszolni tudjon, a 

királynak meg kell tudnia, ki is ő valójá
ban? Az igazság megismerésének egyet
len módja: a nép szemében mint tükörben 
kell megszemlélnie magát. A király álru
hát ölt, palástját köpenyre cseréli és ú t
nak ered, hogy szembetalálkozhasson va
lós önmagával.

Tudnom kell, hogy ki is vagyok,
Álarc mögé azért bújok el.
Belül kicsik mind a nagyok 
És ez engem nem menthet fel.
A színről távozó Mátyás után ismét a 

főurak toppannak az előtérbe, és kinyil
vánítják végső döntésüket és elhatározá
sukat:

Lázadunk az igazságért,
Zsarnok helyett király kell nekünk. 
Kiáltsunk egy új királyért,
Ilyen urat nem szenvedhetünk!
A reneszánsz udvari zene és az agresz- 

szív dob- meg gitárkíséret keveréke jól 
érezteti a felbolydult udvar mozgalmas
ságát.

A fényváltással jelzett új helyszín 
Méhffy Jakab (Sándor Árpád) otthonát 
ábrázolja, Mátyás király egykori szü
lőházát. Méhffy leánya, Orsolya (Kele 
Brigitta) minden eddigi kérőjét vissza
utasította, mivel ő egyedül csak a le
gendás hírű Mátyás királyba szerelmes. 
Találkozni ugyan még soha nem volt al
kalma az uralkodóval, de Mátyás alakja, 
a Méhffyék által számtalanszor felidézett 
eufemisztikus történetek által, köztük és 
velük él e hírneves ház falai között.

A jelenet Orsolya imájával kezdődik, 
amely egyfajta invokációja, megidézése a 
szeretett férfinak. Ez a betét talán a leg
líraibb része a rockoperának. Hegedűk, 
mélyhegedűk és harangjátékok beikta
tása teszi borongósan melankolikussá az

imajelenetet. Imája befejeztével Orsolya 
álomba merül, és lelki szemei előtt egy 
balettetűd formájában megelevenedik az 
imádott és várva-várt eszménykép. Az 
álom-király mellett önmaga kivetülése is 
megjelenik. A szellemalakok tánca lágy, 
tapogatózó: ismerkednek és felmérik egy
mást. Lefojtott, erős szenvedély érződik a 
visszafogott mozdulatok mögött, amit a 
feszes, elektronikus zenei hangzás is ki
emel.

A szerelmi álomprojekciót Méhffy és 
Méhffyné (Veress Orsolya) érkezése sza
kítja meg. A szülők királypártiak és fel
tétlen tisztelői Mátyásnak, de a lányuk 
rajongását és az uralkodó iránt érzett 
lángoló imádatát értelmetlen, gyerekes 
álomnak tartják. Érthetetlen megnyilvá
nulásnak tartják, hogy míg Orsolya te
hetős vőlegénye a menyegzőre vár, addig 
leányuk nem hajlandó feladni az önma
ga által teremtett ábrándvilágot. Méhffy 
úgy véli, hogy környezetváltozással, a re
ális világ szépségeivel sikerül kiszakíta
nia leányát a fantazmagóriák birodalmá
ból:

Ha eljó' a nyár, szép Orsolyám,
jó gyermekem,

Nápoly városába viszlek el magammal én,
Bölcsek, lovagok, nagyúri nők,

dámák közé,
S látsz ezer csodát a dél-tenger azúr vizén.
Ám Orsolya nem kíváncsi a nagyvilág 

hivalkodó csillogására. Rendíthetetlenül 
hisz abban, hogy álma jósálom volt, és ki
rályi szerelmével való találkozása hama
rosan megvalósul. E találkozás szerinte 
nem a nagyvilágban, hanem ellenkező
leg, az ő mikrovilágában fog megtörtén
ni. Orsolya úgy érzi: feladata a várako
zás, a rendíthetetlen kitartás, míg ideálja 
megtalálja a hozzá vezető utat.

Orsolya szülei között családi perpatvar 
tör ki, amelyet gyors, lüktető zene kísér. 
Egymást okolják azért, hogy leányuk a 
fellegekben jár.

Méhffyné elhárítja magától a férje ál
tal felhozott vádakat, és monológjában ki
fejti, hogy Orsolya rögeszméjéért Méhffy 
a felelős, mivel férje egy Mátyástól kapott 
emléket, egy ócska köpenyt őriz relikvia
ként, amelytől semmi kincsért nem volna 
hajlandó megválni.

Az „ócska szemét” köpönyegnek fel
becsülhetetlen eszmei értéke és érdekes 
története van: Jajcza ostrománál, Méhffy 
a testével fogott fel egy Mátyásnak szánt 
csapást, mire a király, hálája jeléül, ezt 
a köpenyt terítette sebesült vitézére. E 
nevezetes köpeny egyfajta fétis, mind 
Méhffy, mind Orsolya számára is, hiszen 
ma is egykori viselőjét jelképezi, és e ru
hadarab által van jelen mindig Mátyás 
király a Méhffy-házban.

Elérkezik a Méhffyék által várt, 
Orsolya számára viszont rettegett idő
pont, az eljegyzés pillanata.

Ünnepélyesen bevonul a vőlegény 
Szamosi (Pataki Adorján), Vitéz Jánossal 
és néhány kísérőjével. A zene diadal
mas, ünnepi ritmusát a dobok és a tri
angulumok diktálják. Méhffy házigaz
daként köszönti az érkezőket, majd a 
püspök áldását kéri a házra meg az ifjú 
párra. Az áldás kenetteljes szavai azon-
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ban nem érintik meg Orsolyát, inkább 
Mátyásról faggatja Vitéz Jánost, tudva, 
hogy a király bizalmi embere és tanács
adója. Méhffy azonban időben észbe kap 
és leánya szavait elvágva, jelt ad az ün
nepi tánc megkezdésére.

A muzsika ritmikája palotást idéz, 
elektronikus hanghatásokkal fűszerezve, 
és erre a hangzásra épül a tánc stilizált 
koreográfiája is.

Az álruhás Mátyás, kísérőjével, 
Marzióval (Adám János) megjelenik az 
emelvényen, onnan figyelik az odalent 
kavargó táncot. Mikor Orsolya észreveszi 
a belépő idegent, zenei váltás történik. 
Hárfák és fuvolák andalító muzsikája 
szolgáltatja a zenei aláfestést Mátyás és 
Orsolya duettjéhez. Egy mosoly, egy érin
tés, szerelem első látásra. Orsolya az ide
gen mellett (nem tudja, hogy az álruha 
Mátyás királyt rejti), úgy tűnik, egy csa
pásra megfeledkezik imádott királyáról.

E momentum a darab egyik tisztá
zatlan és dramaturgiailag indokolatlan 
mozzanata. Az talán még megmagya
rázható, hogy Mátyás elfeledkezik arról, 
hogy ő valójában házasember, viszont fö
löttébb furcsa az, hogy Orsolya első látás
ra beleszeret egy karizmatikus idegen
be, holott azelőtt csak az ideáljának élt. 
Beszélhetnénk most tudatalatti felisme
résről, telepatikus affektivitásról, vagy 
akár az Animus-Anima elméletről, de 
ezek a fogalmak a rockopera műfajától és 
a darab eddigi hangvételétől idegen ele
mek.

A lírai jelenetnek rövid harangjáték 
vet véget. Mátyás feleszmél és a jelenle
vőkhöz fordulva Vajdafi János néven mu
tatkozik be. Kísérőjét, Marzio udvari ta
nácsost pedig Gál Marciként mutatja be 
az egybegyűlteknek. Méhffyék szívesen 
fogadják az érkezőket és bemutatják őket 
a jelenlevő Vitéz Jánosnak is. A püspök 
rögtön felismeri a királyt, de nem leple
zi le.

Nem csak az álruhás király és Orsolya 
között robban ki váratlanul szerelem. 
Marzio és Orsolya barátnője, Mária 
(Székely Zsejke) is első látásra úgy érzik, 
hogy egymásnak vannak teremtve. Ám 
az ő közeledésük inkább incselkedő, és 
ezt a viszonyulást a játékos zenei kíséret 
is felerősíti. Marzio a világfi szerepében 
tetszelegve próbál hatni a leányra, míg 
Mária leányos félszegségét használja fel 
az ifjú lovag elbűvölésére. Figurájuk az 
operett világából átmentett táncos-komi
kus és szubrett szerepkörének megfelelő
je. A táncos-komikus és szubrett párosa 
egyfajta ellenpontja a hősszerelmesnek 
és a primadonnának. Az előbbiek enyhén 
parodizált leképezései az utóbbiaknak, és 
rangban, valamint társadalmi hovatar
tozás szempontjából mindig alacsonyabb 
szinten állnak.

Marzio és Mária kettősét Vitéz János 
ünnepi tósztja zárja le, amelyre a jelenle
vők kvartett-kórusa válaszol. Előbb a vő
legényt magasztalják fel, majd a meny
asszonyt halmozzák el jókívánságaikkal. 
Méhffy a király egészségére emeli serle
gét, mire Orsolya, kapva az alkalmon, fel
kéri a püspököt, hogy mondjon „pár szót,

pár hősi jelzőt” az uralkodóról, és kérjen 
számára égi áldást.

Vitéz János királyköszöntő felszólalá
sa keserű hangvételű és számonkérő jel
legű:

Mátyást, Isten után, legjobban szerettem,
Gyermekként a szívem fölött

melengettem...
Mindezt a jóságot ő hogy köszönte meg,
Arcom elpirul, ha rá emlékezek...
Rég gyűl ez már bennem, hallgatni

nem tudok,
Gyűlöletet érzek én, ha rá gondolok.

E súlyos szavak hallatán a jelenlevők 
háttérbe húzódnak, a színpad expozíci
ós pontjában csak a király és a püspök 
marad mint szembeforduló ellenfelek. 
Mátyás belemegy a játékba, elfogadja 
azt a felkínált konvenciót, hogy a püspök 
nem hajlandó felismerni őt. Mátyás te
hát önmagáról harmadik személyben be
szélve próbálja magyarázni tetteit. Fő in
doka az, hogy egy uralkodó nem tűrheti 
meg maga körül a széthúzást, nem néz
heti el azt, ha valaki -  bárki legyen is az 
-  nyíltan ellentmond neki. Szerinte csak 
egy határozott „nem aggodalmas, vir
tusokban híres, merész, hatalmas” ki
rályt szerethet és tisztelhet igazán a nép. 
Végül pedig haza- és felségárulással vá
dolja meg Vitéz Jánost:

Átlátok a bókon, / mit szíved szeretne, 
Üljön ő a trónon, / de te szólj helyette!
A püspök találva érzi magát, hátat for

dít, és az eddig a háttérben meghúzódó 
jelenlevőkkel együtt kisiet a színről.

Az egyedül maradó király második 
monológja ismét a hatalom felelősségének 
súlya alatt görnyedő ember hangján szó
lal meg. Monológja keserű panasz a nagy 
tetteket és vágyakat meggátoló, elgáncso
ló kicsinyes gondolkodásmód számlájára.

A jelenetet a háttérből figyelő Orsolya 
szemében és szívében most még nagyobb
ra nő a királyért a nagy hatalmú püspök
kel szembeforduló Vajdafi alakja.

O is, akárcsak Mátyás, szembeke
rül lénye kettősségével: már nem is tud
ja, hogy a királyba, vagyis az álomalak
ba, vagy pedig Vajdafi lovagba, a hús-vér 
férfibe szerelmes valójában. A két alak,

a valós és az irreális összemosódik lelké
ben. „Magamat én sem ismerem” -  vonja 
le a következtetést, és a zaklatott, magá
ba roskadó Vajdafihoz lépve vigasztalni 
próbálja a férfit.

Lírai kettősük alatt megszűnik a valós 
világ. Kialakul körülöttük egy védett, in
tim és hermetikus tér, amelyet a meleg, 
meghitt fényhatások is érzékeltetnek. 
Kettősüket a Szamosi vezetésével vissza
térő, ünneplő egybegyűltek színre lépése 
zárja le. Szamosi is a király egészségére 
üríti kupáját, felsorolván Mátyás király 
erényeit, többek között azt is, hogy: 

Kegyelmes szíve nagy,
Tiszteli a foglyokat,
Mulatságot rendez nekik,
Török tánccal feledtetve 
Szabadságukat!
A bevonuló tánckar kelet színes, dús 

világának légkörét hozza magával. A kí
sérőzenét a meseszerű, keletiesen ékesí
tett, cifrázott dallamvezetés jellemzi.

Az előadás első részét egy zenekari 
postludium zárja, eltörölve az előző orien- 
tális hatást.

A rockopera második része Orsolya 
monológja, amely az éjszaka sötétjén át
törő hajnal vezérsugarának eljövetelét 
sürgeti.

A sorra színre lépő Mátyás, Méhffy, 
Vitéz János és a hóhér kvartettje is az éj
szaka sötét rémeit próbálja elűzni, és a 
„gondtalanító, megszabadító” pirkadat 
érkezését vetíti előre. E zenei betét gyen
géd, kellemesen csengő, míg a különálló 
részeket összekötő, átvezető zene dallam- 
fűzése egyszerű hangzású és többször 
megismétlődő.

Ezt követően egy súlyos, vészjósló, ko
mor zenei intermezzo készíti elő Mátyás 
és a püspök nyílt szembefordulását. 
Most, amikor rajtuk kívül senki sincs 
jelen, Vitéz János fölöslegesnek tartja, 
hogy úgy tegyen, mintha nem ismerné 
fel az uralkodót. Párbeszédük felfokozott, 
belső indulatoktól átfűtött. Súlyos sza
vak, fenyegetések, sértések hangzanak el 
mindkét fél részéről. Szópárbajuk lénye
ge, hogy Mátyás, Méhffy és vendégeinek 
feltétlen királyhűsége láttán úgy érzi, 
a nép mellette áll. Úgy véli, ez az ő iga
zát és tetteinek helyes voltát bizonyítja. 
Meggyőződése, hogy csupán egy marok
nyi főúrból áll az elégedetlenkedők tábo
ra. Megbékélésre szólítja fel a püspököt, 
békejobbot kínál, és kegyelmet ígér szá
mára. Ám a kegyelemnek nagy ára vol
na:

Elbukott merényed, értsd meg, 
Kegyelmet adok, ha kéred,
Cserébe csak egyet kérek,
Tedd jóvá ezzel a vétked:
Mondjad el, sorold fel menten,
Kik vannak hatalmam ellen?
Vitéz János gondolkodási időt kér, ké

sőbbre halasztva a válaszadás időpont
ját. Mátyás magára hagyja a püspököt, 
aki megfontolja a konfliktus megoldásá
nak lehetőségeit, de nem talál más lehe
tőséget, mint:

Meg kell ó't tagadnom,
Ölnöm is talán...

» > »  folytatás a 12. oldalon
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> » »  folytatás a 11. oldalról
Am rögtön visszaretten a királygyil

kosság gondolatától. Tehetetlensége ke
serves lamentációban tör a felszínre: 

Uram, e súlyos csapást 
Miért, miért mérted reám?
Kezemet miért kell fiamra emelnem? 
...Lelkem még most is, Uram, ingadoz, 
Igaz szolgád a tehertől roskadoz,
Jákobi próbára miért, miért nem kere

sel mást?
Gyenge vagyok,
Adj feloldozást!
A monológ közben az elektronikus 

hangszereket kísérő' zongora szomorkás, 
melankolikus hangzása megegyezik a 
szöveg mondanivalójával és hangulatá
val is.

Gyors, pattogó, vidám hangvételű 
kvartett váltja fel az előző sötét, nyomott 
hangulatú monológot. Marzio, Mária, 
Mátyás és Orsolya négyese a szerelem és 
a természet szépségei között von párhu
zamot. A szövegében enyhén bukolikus 
dal zenei komponensei között (talán most 
először) dzsesszelemek is fellelhetőek.

Az életkedvet sugárzó kvartett leének- 
lése után a fiatalok kitáncolnak a színről, 
helyet engedve a bevonuló Méhffyéknek 
és Szamosinak. Izgatott, szaggatottan 
lüktető zenei kíséret mellett a zaklatott 
Szamosi Méhffyék szemére hányja, hogy 
leányuk, Orsolya, hűtlen lett hozzá és a 
jöttment Vajdafiba lett szerelmes. Méhffy 
mint büszke apa és mint önfeláldozó há
zigazda kész elégtételt nyújtani a heves- 
kedő vőlegénynek. A sértődött Szamosi 
azonban hallani sem akar erről.

Méhffyné választja szét a berzenke
dő férfiakat, kigúnyolva heveskedésüket, 
a tercett végén pedig kijelenti, hogy szí
ve mélyén örül a fordulatnak, vagyis az 
Orsolya és a Vajdafi között szövődött sze
relemnek.

Titokzatosságot árasztó fémzene-in- 
termezzo készíti elő az egyik összeeskü
vő, Kolozsy belépőjét, aki csapatössze
vonásokról és a pártütés előkészítéséről 
hoz híreket.

A lázadás másik két vezére, Besztercey 
és Boncziday, helyeslik a Kolozsy által 
megtett határozott lépéseket a pártütés 
megszervezésében. Minden nyakukba 
szakadt rosszért, a polgárság nyomozá
sáért, a török rajtaütésszerű támadásai
ért a királyt vádolják és teszik felelőssé. 
Besztercey úgy véli, hogy azonnal csele
kedniük kell, mert elérkezett a talán so
ha vissza nem térő alkalom.

Kolozsy határozottsága és elszántsága 
nem ismer megalkuvást:

Nem hagyjuk hát a jussunk,
Mi már nem alkuszunk,
Mi vérre szomjazunk!
Tercettjükben a népvadító, álhazafias- 

kodó demagógia disszonáns hangja is fel
csendül:

Ha legyőztük e rongy királyt,
Felkel a nép, a meggyötört nép,
Maga veszi át a kormányt,
Meggörnyedt hát nem lesz tovább, 
Angyalok dalolnak zsoltárt!
A néplázító, tüzelő, pátoszosan lelkes 

harcra hívás valóban megmozgatja az

időközben bevonuló és felsorakozó népet 
(vagyis a kórust és a balettkart), amely 
vészterhesen, egyetlen lakonikus szót 
ismételget refrénként: „Halált! Halált! 
Halált!”.

A belépő Mátyás-Vajdafit és Vitéz 
Jánost a felizgatott, impulzív tömeg nagy 
lelkesedéssel fogadja.

A püspök zseniális lépésre szánja el 
magát: a tettre kész, felhevült tömeg ér
tésére adja, hogy fővezérre van szüksé
gük, aki minden szálat a kezében tartva 
képes összefogni és irányítani a sokasá
got. Mátyásra mutatva felsorolja annak 
kvalitásait, kiválóságát, hadmérnöki te
hetségét, majd őt javasolja a lázadás ve
zéréül. A megdöbbent Mátyást váratlanul 
éri ez a roppant ravasz ajánlat, hogy az 
ellene szított lázadásnak ő maga legyen a 
vezére. Hirtelenjében szinte nem is talál 
szavakat a válaszra.

Nem, nem lehet,
Nem tehetem,
Hogy képzeled?
Nem szerepem,
Nem tehetem!
Ám a püspök agitációjától lelkes tömeg 

ezt már nem is hallja. Mindenki, egy erm 
bérként rászavaz és felesküszik neki: „O 
kell! Ő kell!” Mátyásból éles sikolyként 
szakad ki a tiltakozás, de ezt elnyomja 
a lelkes tömeg viharos, tomboló kórusa, 
amely már az új vezért élteti. Frenetikus, 
extatikus tánc és sodró, ritmikus rockze
ne erősíti fel az emberkavalkád szédítő 
forgatagát. A forradalmi hangulat foly
tonos táplálását és a tömeg fanatizálását 
Besztercey, Kolozsy és Boncziday egymást 
követő felszólalása és a zászlólengető ha
zafiaskodás biztosítja. Vitéz János Isten 
nevében szól a tömeghez, megáldja a je
lenlevőket és azok fegyvereit, valamint a 
megkövültén álló Mátyást is.

A helyzet groteszk és paradox: Mátyás 
nem léphet vissza és nem fedheti fel kilé
tét, mivel valószínűleg azonnal széttépné 
a most még őt ünneplő tömeg. Kénytelen 
felvállalni a ravasz püspök által ráosz
tott szerepet. A tömeg a királyságot 
Vajdafinak ígéri, ha az győzelemre viszi 
a lázadást. A királynak tehát önmagá
val kell szembeszállnia a királyságért. A 
kelepce roppant furfangos és a harcnak, 
bárhogyan is dőljön el, csak Mátyás lehet 
az áldozata. Mátyás látszólag beleegye
zik a püspök által irányított nép döntésé
be, és távozásra szólítja fel a tömeget:

Ha mindenki akarja: meghajolok.
Hajnalban kiadom az első napiparan

csot.
Most magamra szeretnék maradni.
Ezt a tudathasadásos helyzetet pró

bálja feldolgozni, megérteni és megolda
ni egy újabb monológban, amit a feldúlt 
Orsolya érkezése szakít félbe. Orsolya 
szintén nagy lelki harcot vívott önmagá
val, mikor tudomást szerzett a pártütés- 
ről. Imádott királyát elárulta a szeretett 
Vajdafi. Ki mellé álljon, melyiknek adjon 
igazat? Úgy dönt, hogy ha kell, a lázadó
kat ő maga jelenti fel a királyhű helyőr
ségnél, de csak akkor, ha Vajdafi lovag 
menekülését biztosítani tudja. Mátyás 
számára ez az állásfoglalás felér egy sze
relmi vallomással: íme, ez a leány, aki

eddig csak a királyáért élt, most miatta 
feladja az elveit, és hajlandó lenne a cin
kosává válni. Úgy érzi, végre rátalált ar
ra az igaz, feltétlen szerelemre, amely 
nem a hatalmának és a hírnevének szól, 
hiszen Orsolya jobban szereti Vajdafit, az 
embert, mint Mátyást, a királyt. Hogy 
méltóvá váljon erre a szerelemre, ahhoz 
előbb önmagával kell megküzdenie és le
számolnia. Orsolya őszintesége és tiszta 
szerelme meghozta helyette a nehéz dön
tést: igen, helytáll, marad és bevárja sor
sát.

Most már tudom, nem csak érzem,
Hogy árulóként és elárultként 
Is engem szeret!
Ez a boldog bizonyosság 
Erőt ad nekem.
Bármit mér reám Fortuna,
Maradok, bevárom sorsomat.
Sorsának eldőlte azonban hamarabb 

bekövetkezik, mint gondolná. Vitéz János 
ugyanis nem tétlenkedett, hanem, amint 
a nép vezérévé választatta Vajdafit, utá
na rögtön fel is jelenti mint pártütő lá
zadót. A tömeg, amelynek irányítását, 
véleményformálását és állásfoglalá
sát a püspök teljes mértékben uralja, új
ra elözönli a színt, de most már a lázadó 
Vajdafi fejét követelik:

Fogjátok el, ő a lázadás vezetője, 
Vérpadra vele, neki nincs kegyelem! 
Legyen a hóhér, a bárd az ő szeretője!
A püspök ugyanazokkal a módszerek

kel manipulálja a tömeget Vajdafi elve- 
szejtésekor is, mint amelyekkel a vezérré 
választását eszközölte ki.

A színen látható trón, az uralkodói ha
talom jelképe hirtelen vérpaddá alakul 
át, a jól kigondolt díszletelem sokoldalú
ságát bizonyítva.

A csőcselék a vérpad elé hurcolja 
Mátyást, aki a püspök fejére olvassa an
nak vétkeit:

Mit tettél, érsek?
Ez már bűn, nem vétek!
Okosan kitalált bosszúdat értem,
Vezérré emeltél, hogy lent láss a vérben. 
Kitűnő koponya iszonyú műve... 
Keresztény bocsánat szívedben nincsen, 
Kihulló véremet telkedre hintem!
Vitéz János, az elhangzott vádakkal 

mit sem törődve, jelt ad a fogoly eltávolí
tására. A leleplezést ünneplő nép levantei 
táncot lejtve vonul ki a színről.

A bejövő és a vérpad elé lépő Orsolya 
úgy érzi, hogy mindent elveszített, hiszen 
a királyát elárulta, és a lázadó Vajdafi is 
hóhérkézre jutott. A történtekért elsősor
ban önmagát okolja, vádolja:

Rémek űznek, tépnek, mint keselyűk. 
Bűnöm terhét nem bírom, erőm el

hagy...
Királyom elhagytam, lázadóhoz tánto- 

rodtam.
Az emelvényre fellépő hóhér körül a 

balettkar haláltáncot jár. A bakó egy rö
vid monológban elpanaszolja mesterségé
nek szörnyűségeit, amelyek őt is elbor- 
zasztják, majd hazatérésre szólítja fel 
Orsolyát, örülve, hogy legalább ez alka
lommal „nem a túlvilágra, hanem az élet
be küld vissza egy hóhér valakit”.

Ám a rettegő Orsolyát a fogoly Vajdafit 
behurcoló tömeg veszi körül. Rögtönítélő
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bíróság alakul és az ítélőmester kihirdeti 
a verdiktumot: a lázadás vezetőit, vagy
is Vajdafi lovagot, Kolozsy Pál elöljárót, 
Boncziday és Besztercey kapitányokat fel
ség- és hazaárulás címén fővesztésre íté
lik. Vitéz Jánost, aki feljelentette társait, 
enyhébb eljárásban részesítik: örökös vár
fogságra ítélik. A püspök hajlandó elfo
gadni a börtönbüntetést is, hogy bosszút 
álljon Mátyáson. Kolozsyt, Bonczidayt és 
Beszterceyt futni hagyta, valószínűleg 
időben értesítette őket a cselről, mivel 
azok mindhárman szökésben vannak.

Az ijedt Marzio, e fejleményeket látva, 
felfedi kilétét és nevét, és mint királyi ta
nácsos kér az elítélt számára kegyelmet. 
Ám Vitéz János, akiről tudják, hogy sze
mélyesen ismeri Marziót, nem hitelesíti 
annak személyazonosságát. így Marziót 
csak kinevetik, szélhámosnak nevezik és 
elkergetik

A gyorsan pergő eseményeket élénkítő 
progresszív rockzene egyszerre elhalkul, 
és egy harangjátékkal ünnepélyessé tett 
pillanatban Mátyás is leveti az inkogni- 
tóját, majd erős, dörgő hangon bemutat
kozik a népnek: „Én vagyok a király!”

Ám Vitéz János az ő bejelentését is 
meghazudtolja. Méhffy úgy véli, hogy az 
elítéltnek eszét vette a félelem, vagy pe
dig őrültséget színlelve, így próbál mene
külni a számonkérés elől. Az ítélőmester 
és a nép osztozik a véleményében. Ekkor 
a tömegből kiválik Orsolya, és végső ta
núbizonyságot tesz Vajdafi iránti szerel
méről:

Kegyelem! Kegyelem!
Kikérem a halálból vőlegényül!
Leszek felesége!
Én, Orsolya, Méhffy Jakab lánya, 
Kolozsvári lakos,
Vállalom, hogy feleségül megyek 
Az elítélt Vajdafihoz,
Ha bűnös, ha bolond, akkor is.
Ősi jogaink szerint 
Meg kell neki kegyelmezni!
Ám hiábavaló a könyörgés és az ősi 

szokásra való hivatkozás, mert a népíté
let döntése visszavonhatatlan: „Halál!” 

Mátyás, feladva az utolsó reményt is, 
a halálra készül. Egy, a néphez intézett 
beszédben számot ad tetteiről, terveiről, 
és eddigi életútját felidézve búcsúzik az 
élettől.

A búcsúbeszédet kísérő zongorajátékot 
hirtelen harsonák hangja váltja fel: meg
érkezik Beatrix (Pataki Enikő) udvari 
kíséretével. A királynőt a kétségbeesett 
Marzio értesítette a kelepcébe került ki
rály szorult helyzetéről. A királynő bevo
nulása triumfus jellegű, ünnepélyes és 
dicsőséges. Néhány szóval eloszlatja a fél
reértést, mintegy kettévágva a megold
hatatlannak tűnő gordiuszi csomót: „Aki 
vérpadon áll, királyotok, / Megkoronázott 
uralkodótok” -  közli a néppel. Ezután pe
dig a királyt szólítja fel megbocsájtás- 
ra: „Kegyelmezz meg ellenségeidnek!” 
Mátyás valóban megbocsát az őt meghur- 
colóknak, és egyben bocsánatot kér tő
lük:

Társaim a bűnben, gyarlóságban,
Most megkövetlek.
Megbocsátok mindent, mit velem szemben 
Itt elkövettek,

Megbocsátom, népem, hogy fejemre 
Kértél halált.
Megbocsátom neked, mert közben 
Védted a királyt.
Egy fájdalmasan sikongó, fel-felvijjogó 

gitárkíséret mellett Marzio levonja a kon
zekvenciát:

íme, feleim, előttetek a király!
Néhány hétig maga is alattvaló,
Majd lázadó, végül elítélt.
Láthatta, hogy élet és halál,
Uralkodó és közember között
Csak helyzet és öltözet a választóvonal.
Fent és lent,
Lét és nemlét között 
Ennyi az út.
Mátyás szó nélkül, csupán a gesztusok 

metanyelvén kér bocsánatot a megkövül
tén álló Orsolyától, majd a meghatódott 
nép lassan kitolja a színről az emelvényt, 
amelyen a király áll, szimbolikusan elvá
lasztva őket egymástól. Ez a szótlan bú
csú, amely nem fejezi ki kellőképpen az itt 
dúló érzelmeket, a darab egy másik rosz- 
szul elkötött dramaturgiai szála, amely a 
szöveg szintjén meg sem történik.

A játékmester Cerko intésére felcsen
dül a finálé szaggatott, kétségbeesetten 
gyötrődő, majd diadalmaskodó zenéje, 
amely egybefogja a dicsőséges múltat, a 
gondterhes jelent és a reményteli jövőt.

E rockopera nem történelmi képes
könyv. Központi témája az út- és igazság
kereső ember problematikája. A drámá
ban felmerülő ellentmondásos helyzetek, 
az ellentétekből és a vonzalmakból kiala
kuló szituációk itt és most is példaérték
kel bírnak.

Vadas László rendezésében az előadás 
nem lett népnemzeti sírva-vigadás, sőt a 
klasszikus témakezelés az előadást szin
te már a nehezebb fajsúlyú opera-kategó
ria nívójára emeli. A rendezés visszafo
gott, mindenféle sallang nélküli stílusa 
jól illik a partitúra és a librettó lelki tu- 
sákra és belső vívódásokra alapozó épít
kezésmódjához. A rendező belülről, a lé
lek felől közelíti meg a problémát és ez jó 
módszernek bizonyul a drámai helyze
tek feszültségteremtéséhez. A rockopera

mint műfaj a színpadra állítás szempont
jából mozgalmas játékot igényel, hogy ar- 
tisztikus és szuggesztív formát nyerjen. 
Dicséretes, hogy a helyszínváltozásokat 
a legegyszerűbb módszerekkel és eszkö
zökkel jelzik és érzékeltetik. Az előadá
son belül a zene elsősorban rockos hang
vételű, a balett modern, az áriák pedig 
klasszikus operába illőek, hiszen operá
hoz szokott énekesek lépnek fel a produk
cióban.

A mű témájának alapötlete Csép 
Sándortól származik, akinek nem ez 
az első próbálkozása a zenés műfajban. 
Mátyás, a vigasságos című darabjából, 
amelyhez Lengyel Lóránd írt zenét, mu
sical készült. A rockopera librettója Csép 
Ne félj önmagadtól című drámájának a 
feldolgozásából született. Az eredeti mű
vet azonban át kellett formálni, hogy 
megfeleljen a zenés műfaj követelménye
inek.

Csép Sándor mellett társszerzőként 
és dramaturgként dolgozott Moravetz 
Levente is. 0  tette a Csép által írt szöve
get még gördülékenyebbé. A művet meg
próbálták minél sokoldalúbbá tenni, hogy 
a filmvilág követelményeinek is megfe
leljen, mivel a Magyar Televízió kezdet
ben filmet is akart készíteni a rockope
ráról, ám ez a koprodukciós megegyezés 
nem jött létre, így csupán az előadást vet
ték filmre.

Venczel Péter zeneszerző a zenei anya
got úgy építette fel, hogy elsősorban ope
rai hangvételű legyen, de nagyszerűen 
kihasználta a szintetizátor és az elekt
romos gitár lehetőségeit is, hogy modern 
hangzásban fejezze ki és egészítse ki 
mindazt, amiről a darab szól. A rockzene 
eszközeivel olyan hangzásokat, hangula
tokat, dinamikát és feszültséget tudott 
megalkotni, amelyek hiányoznak a klasz- 
szikus operákból.

A Mátyás a vérpadon az első romániai 
magyar rockopera, amelyet eddig bemu
tattak. Olyan módszerekkel állít újabb 
emléket az uralkodónak, olyan nyelvezet
tel és olyan zenei hatások segítségével, 
amelyek minden korosztály számára ért
hető és élvezhető módon idézik fel és je
lenítik meg a halhatatlan Mátyás király 
alakját és tetteit.

Mátyás a vérpadon, rockopera.
Dalszövegek:
Csép Sándor és Moravetz Levente.
Dramaturg:
Moravetz Levente.
Karigazgató:
Kulcsár Szabolcs.
Koreográfus: Jakab Melinda.
Díszlet- és jelmeztervező:
Venczel Attila.
Zeneszerző: Venczel Péter.
Rendező: Vadas László.
Zenészek:
Venczel Péter (zongora, szinteti

zátor), Sergiu Moldovan (zongora, 
szintetizátor), Grunzó Géza (dobok, 
szintetizátor), Kovács László (gitár), 
Viski Károly (basszusgitár), Adrian 
Tetrade (dobok, ütó'hangszerek), 
Ferenczi Endre (hegedű), Dula Imre 
(cselló).
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A kintrekedtek
(folytatás előző számunkból)

Tizenkettő után mennek el a vendégek 
az állatorvos szomszéd és a fehér hajú, 
pátriárkára emlékeztető öreg tisztelendő, 
a mama kihordja a tányérokat és a poha
rakat, nem hagyja, hogy Anna segítsen 
neki, „elvégre te vendég vagy kislányom”, 
jelenti ki ellentmondást nem tűrően és 
én, utolsó cigarettámat elnyomva kívá
nok jó éjszakát és szép álmokat! -  és úgy 
döntök, visszavonulok a számomra kije
lölt sarokszobába. Anna előzőleg még 
odasúgja, kihasználva az időt, amíg édes
anyja a konyhában mosogat, hogy aludni 
természetesen nem aludhatunk együtt, 
hiszen özvegy Fábiánná Farczády Mária 
kitérne a hitéből, de amiután elaludt, 
(„nyugodt lehetsz, altatót szed és hamar 
elalszik”), természetesen meglátogatlak. 
Bosszúsan kérdezem meg, hogy mégis 
hány esztendős, mert nem hinném, hogy 
kiskorú lenne? Anna elpirul, de nem vá
laszolhat, mert az ajtóban megjelenik 
édesanyja, a maradékot egy tányérba sze
di s én zavartan, sután meghajolva köszö
nök el. „Aztán ne felejtse el megszámolni 
a szoba sarkát! Gondoljon valamire, le
het, hogy teljesedni fog!” Kilépek az ud
varra, közben elállt az eső, de a felhők el
takarják a csillagokat, Vitéz is 
elcsatangolhatott valamerre, csak a har
madik-negyedik szomszédban ugat, bá
natosan, mintha a láthatatlan holddal 
vetélkedne, egy magányos kutya. 
Visszahátrálok a házba, Anna is eltűnt 
valamerre, édesanyja a zajokból ítélve fá
radhatatlanul tevékenykedik a konyhá
ban, megkeresem a fürdőszobát, lezu- 
hanyzom, fogat mosok, s ruhámmal a 
kezemben, a törülközőt magam köré te
kerve, lábujjhegyen óvatoskodók a szá
momra kijelölt szobába, villanyt gyújtok: 
elhúzom a gyümölcsöskertre néző abla
kon a függönyt, az udvarra tekintő, az aj
tótól balra levő ablakon már le van húzva 
a redőny. Odamegyek a megvetett, széles 
ágyhoz, felkattintom az éjjeli lámpát, egy 
székre terítem a törülközőt, s eloltva a 
villanyt, meztelenül bújok a takaró alá. 
Hanyatt fekve próbálom meg visszapör
getni a vacsora alatt és után elhangzotta
kat, szédülök, egyre az öreg pap megdöb
bent arca van előttem, „odahagyni a 
színpadot, egy ilyen istenáldotta tehet
ségnek, mint maga, nem értem, nem ér
tem...” Kísérletet teszek megmagyarázni 
indítékaim, de amikor odáig jutok, hogy 
megcsömörlöttem a színpadtól, hogy kép
telen voltam beleélni magam a III. 
Richárd szerepébe, képtelen voltam azo
nosulni ezzel a tudatosan tervezett go
noszságait brilliánsan kivitelező gazem
berrel, a pap a kelleténél is ingerültebben 
int le. „Ezek csak kifogások, fiam...” és 
meg-megszakadó végtelen monológjában 
vall saját hitetlenségéről. Hogy őt is 
hányszor megkísértette a sátán: hagyja 
ott a híveit, vesse le a palástot, nősüljön 
meg, alapítson családot, éljen úgy, mint

más, normális férfiember, de ő, ha iszo
nyú lelki tusák árán is, de kitartott Isten 
igájában, mert érezte, hívei igenis rászo
rulnak, vigasztalást remélnek tőle, em
bert próbáló köszörűidőben... Akkor már 
dühöngött a szép új világ, tervek lázában 
izzott a kor pirosabbik arca, kezdették az 
embereket agitálni, beterelni a közösbe, 
készültek a kuláklisták is, zúgtak a feke
te kocsik, kezdtek eltünedezni az embe
rek... Akkor már hová mehetett volna?! 
Váltás fehérneműt csomagolt egy táská
ba, a legszükségesebbeket, fogkefét is, 
azt vették el először őrei, és várta, mikor 
fékez a parókia előtt az érte küldött feke
te kocsi, tudta, érte is bármikor eljöhet
nek, mint ahogy el is jöttek, de most nem 
erről akar beszélni, nem a saját kálváriá
járól, hanem figyelmeztetni szeretné 
Szabót arra, hogy milyen meggondolat
lanságot követett el, amikor lemondott 
egy olyan szerepről, mint a sánta zsar
nok, hiszen alakítása számtalan alkal
mat kínálhatott volna arra, hogy az un
dorodó, utálkozó néző végtére is 
rádöbbenhessen: ebben azért ő is benne 
van, ez nem mese, véle is törpe Richárdok 
játszadoztak, csak a „színen” nem veres 
festék vagy paradicsomlé folyt, hanem 
vér, és a halottak nem jöttek vissza a füg
göny legördülése után, mélyeket hajlong
va megköszönni a lelkes közönség vas
tapsát, hanem ott rothadtak idegen 
földben, egy soha el nem készülő csatorna 
partján folytatódó rémálomban, amely
nek nem lehet soha vége, és amelyre most 
a kelet-európai történet egyik szü
netében, amikor a napsütés rosszked
vűnk telét, ha pillanatokra is, de felderí
ti — lehet emlékeztetni is. Hát szerinte 
több mint hiba, egyenesen bűn kihagyni 
egy ilyen lehetőséget. Én szélütötten néz
tem a kigyúló arcú öregembert, szédül
tem, szólni akartam, de nem mertem a 
tisztelendő úr szavába vágni, hol lassab
ban, hol gyorsabban forgott a szoba, sen
ki sem avatkozott közbe, hol voltak 
ezalatt a többiek? Anna? Törékeny édes
anyja? A kocsmában még a székely Göre 
Gábort sikerrel alakító nagyszájú állat
orvos? Mintha egész este csak a pap be
szélt volna, mintha mások nem is lettek 
volna jelen, pedig valójában ott ültek a 
nagy ebédlőasztal körül, a gyertyafény
ben, a poharakban kevélyen villogott a 
vörösbor, számonkérően csillant meg a 
körtepálinka az állatorvos poharában 
(„nemcsak mérgeket tudott kotyvasztani, 
szegény Feri, nyugodjék békében, de pá
linkát is olyant főzött, hogy az maga a va
rázslat!”), arra viszont nem emlékeztem, 
hogy én ittam-e, és arra sem, hogy mások 
sűrűbben emelgették-e a poharakat, fi
gyeltem az átszellemülve beszélő öregem
bert és szégyelltem magam. Először láza
dozni próbáltam: „Mit tud maga a 
színházról, jó bátyám!”, vetettem közbe. 
Most, ahogy visszagondolok rá, a kelleté
nél barátságtalanabbul, de a római anya- 
szentegyház helyi oszlopát nem tudtam

kizökkenteni, mosolyogva intett le, „töb
bet mint gondolná, hiszen, ha másban 
nem is, a színház szeretetében osztozik a 
pápa ő szentségével és abban is hasonlít 
a természetesen igazából összehasonlít
hatatlan életpályájuk, hogy fiatalon, 
megszökve az apai háztól, ő is színész
ként kezdte életét! Bocsássa meg a mű
vész úr, hogy magtalan hiúságában a pá
pa őszentségéhez hasonlítja magát, de 
tény, hogy tizenhat évesen vándorszínész
nek állva járta  a királyi Romániát, 
Ferenczy Kálmán társulatával, s ha ez 
röpke intermezzo is volt az életében, nem 
felejtheti... Apja utánament s hazavitte, s 
ő bűnbánóan esküdött persze áldott em
lékezetű édesanyjának, hogy kiköszörül
vén a csorbát, megpróbálja jóvátenni a 
családot ért szégyent, a világot jelentő 
deszkákról, fogadta meg, szorongatva 
könnyező anyja kezét, örökre lemond és a 
szószéket választja: pap lesz... Igen, en
nek idestova hatvannyolc esztendeje, de 
még ma is álmodik egykori színtársulata 
szubrettjével (álmainak még Isten mél
tatlan szolgája sem tud parancsolni), sok
szor a színpadon remeg egy azonosítha
tatlan darabban, tudja, mindjárt 
replikáznia kell, de fogalma sincsen a 
szövegéről, a súgólyukban bóbiskol Judit 
néni, a súgó, és érzi, mindjárt valami jó
vátehetetlen következik, miatta fullad 
botrányba egy előadás, hát ne mondja ne
ki a művész úr, hogy ő nem tud semmit a 
színházról, inkább nézzen magába, gya
koroljon önkritikát, mint régebb a kom
munisták a pártjukban, és legyen ereje 
beismerni, legalább szűkebb családi kör
ben, hogy hibázott! Igen, ne lepődjön meg, 
hogy szűkebb családi kört emlegetett, 
nem nyelvbotlás volt, s félre ne értse, nem 
is számonkérés, elég, ha az ember ma
gukra néz, ahhoz még az ő nem elhanya
golhatatlan élettapasztalatára sincs 
szükség (noha annyi fiatalt esketett már 
az Isten kegyelméből, hosszú és tarta l
mas élete alatt, hogy kitelne belőlük egy 
nagy község is vagy egy kisebb város!), s 
azonnal látni, hogy egymásnak vannak 
teremtve... De ebben nem kíván állást 
foglalni, inkább egy félfordulat erejéig 
visszakanyarodna a színpadhoz. Igen, az 
az érzése, hogy Szabó rosszul döntött, 
amikor, nem tudván úrrá lenni lelki vál
ságán -  megfutamodott. Gondolja meg, 
szegény Árpit, miután kiszabadult, nem 
engedték vissza a színpadra. Igen, róla 
beszél. Ismerte, igen sokszor látogatta 
meg, sokszor osztotta meg véle a kínjait, 
ő is állandóan kételkedett önmagában, 
nem véletlen, hogy haláláig készülő, de 
soha színpadra nem kerülő versműsorá
ban szerepelt egy rejtélyes portugál költő 
talányos verse is, amelyben valami olyas
miről van szó, hogy a költő színlelő mű
vész. S hogy az átlényegülésben a végére 
egészen odáig jut, hogy már tényleg érzi 
is azt, amit csak színleg érez... Csak hát 
eddig hosszú az út! A legkitartóbb futók 
viszont, emlegette mindég a magát gróf 
Retteginek nevező, tragikus sorsú szí
nész (ő állandóan hallja azt az elfojtha
tatlan zajt, ahogyan csonttá fagyott lába
it egymáshoz veri a szél, miközben teste 
ott lóg, kis túlzással, a város felett...) nyil
vánvalóan eljutnak a stadionig, tudnunk
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kell azonban, hogy stadion nincs. Utolsó 
szerepében egy bizarr és abszurd orosz 
darabban, amelyik az Öngyilkos, avagy a 
véres hurka bosszúja című talányos címet 
viselte s letartóztatásáig volt műsoron, 
egy orosz értelmiségit alakított, dacosan, 
vonzón, felejthetetlenül, olyan elegáns tá
volságtartással és mégis oly mélységes 
azonosulással, hogy az emberben egész 
egyszerűen meghűlt a vér, hiszen koránt
sem az orosz intelligencia tehetetlenségé
ről és tragikomédiájáról volt itt már szó, 
nemcsak az emberekkel kapcsolatot te
remteni képtelen észlény csapdába kerü
léséről, hanem arról is, hogy igen, ezek 
vagyunk mi, értelmiségiek, oroszok, ma
gyarok, románok -  a történelmi csapda
helyzetében, beletörődve vereségünkbe, 
elfogadva a végzetet, tehetetlenül és szá
nalmasan várjuk sorsunk beteljesülését, 
és erőszakra sincs semmi szükség, ha 
kell, önként és dalolva hajtjuk fejünk a 
tőkére, és ezt pontosan ő éreztette meg 
velem, aki oly szikrázó eleganciával adta 
elő a Zöld Angyalt, megállapítva, hogy 
vért akart az ábránd. És akkor még nem 
beszéltünk a Woyzeckről. A bénító, árta t
lan tehetetlenség öltött benne testet. De 
ártatlan- é a csecsemő? „...nézz a furfan
gos csecsemőre, bömböl, hogy szánassa 
magát, mondja a költő, de amíg mosolyog 
az emlőre, növeszti körmét és fogát.” Nem,

ártatlanság nincs!... Én bénultan ültem, 
néztem az öregembert, éreztem, hogy re
megek, mintha lázam lenne, kivert a ve
ríték, szédültem, már nem is hatoltak el 
a tudatomig a szavak, egyre Woyzecket 
láttam, amint ide-oda kóvályog a színpa
don egy vederrel a kezében s üvölteni sze
retne kínjában, körmével tépni arcáról a 
bőrt, mint a vadak, de nem teheti, nem 
lázadhat, sorsa csapdájából nem törhet 
ki, megpróbáltatásainak soha nem lehet 
vége... Megrezzentem, hallottam, hogy 
nyílik az ajtó és belibben hosszú, fehér, 
valószínűleg nagymamájától örökölt há
lóingében Anna, s eloltva az éjjeli lámpát 
becsusszan mellém a takaró alá. -  
„Alszol? -  kérdezi —, alszol, hercegem?” 
Feléje fordulok, arcához ér tüzelő arcom.
-  „Antal atyának, azt hiszem, igaza volt!”
-  dadogom. -  „Mi van veled, lázas vagy?
-  szorítja homlokához könnyű, hűvös ke

zét Anna, mintha pillangó szállott volna 
rá. -  Forró a homlokod, tudtam én, hogy 
nem ússzuk meg ezt az átkozott esőt, már 
én is érzem a torkom.” — „Nem, nincs sem
mi bajom -  suttogom dideregve, és újra 
visszatérek az öreg papra. „El kell ismer
nem (bármilyen furcsának is hathat az 
összegyűjtött sirámaim után), hogy igaza 
van, én egy gyáva senkiházi vagyok, aki 
megfutott egy feladat elől, állítólagos 
színpadtól való mérhetetlen és újabb ke
letű undorodásom is csak póz, egészen 
egyszerűen megijedtem a lehetőségtől, a
III. Richárd alakjában rejlő, veszélyes ta
lányoktól, s önmagam is becsapva szóno
koltam arról, hogy kiégett! Szomorú, de 
így van -  ismerem be -, igen, egy szánal
mas ripacs vagyok, egy megvetést sem 
érdemlő, zagyvaságokat fecserésző pozőr. 
Nem hittem volna, hogy minderre éppen 
egy öreg, kissé habókosnak tűnő, bőbe
szédű öregember döbbent rá. Anna meg
lepetten kérdezi: „de erre mikor és hol 
került sor!?”. „Hogyhogy? -  leszek inge
rült én is - , hát az öreg pap végig, egész 
este nekem beszélt, engem elemezve, sőt 
ostorozva igyekezett meggyőzni...” „De 
hiszen az öreg rosszul érezte magát, a 
front megviselte a szívét, meg se szólalt 
egész este, nitroglicerint is vett be kínjá
ban, s hallgatott, egyébként pontosan 
úgy, ahogy ő is és édesanyja is, akinek,

úgy látja, egyre inkább terhére van a bő
beszédű, örökké viccelődő állatorvos, ő 
sajnálja különben Jenőnk mellett (aki 
egész este vitte a szót és ontotta bárgyú 
vicceit) kétségtelenül vidámabb lenne az 
élete, de szemmel láthatóan az ő szigorú 
erkölcsű édesanyjától, akiben elevenen él 
apja emléke, olyan távol áll egy új házas
ság gondolata, mint az ablakos lótól a ha
nyatt esés, sőt, állítása szerint apja néha 
meg is látogatja őt, beszélgetnek, de ami
kor meg akarja érinteni, mindég az üres 
levegőbe vész a keze, bizonytalanodik el 
az urát ölelni akaró mozdulata, ha valaki 
meglesné ilyenkor, nem is értené, hogy 
mit csinál, egyedül beszél egy láthatat
lan személy őáltala hallott kérdéseire 
buzgón válaszolva, és időnként úgy tesz, 
mintha meg akarná érinteni, sőt, mintha 
meg is akarná ölelni ezt a szellemala
kot... Nem, anyja, ha fel is ötlik benne né

ha (gyászol, de nem vak), hogy öregségére 
Jenőnkkel kezdhetne új életet, azonnal 
elhessegeti magától a gondolatot, s az ő 
mai kérdésére, hogy nem lenne-e mégis 
jobb, ha „igent” mondana, hiszen iszonya
tos lehet egyedül s Jenőt mégiscsak isme
ri, jó ember, kis vidámságot lopna kiszá
radó életébe, indulatosan kigyúló arccal 
csattant fel, hogy Antal atya is említette 
neki ezt a lehetőséget, mint élete lehetsé
ges folytatásának esélyét, de ő neki is azt 
mondotta, amit édes lányának: ő nincs 
egyedül, az ura mellette van a nap min
den órájában, világosságban, setétség- 
ben, éberen és alva is érzi a jelenlétét. 
Másfelől nem is tudná elképzelni Jenőt 
maga mellett az ágyban, nem is beszélve 
arról, hogy mit szólna mindehhez Feri, 
hogy hogyan tudná megmagyarázni neki 
hűtlenségét?! Hát édes leánya verje ki a 
fejéből az ő mindenáron való férjhez adá
sának eszelős ötletét, és foglalkozzon in
kább velem...”. „Kivel?” — kérdezem döbben
ten, és egyre az öreg pap végtelen 
monológját hallom, noha állítólag hallga
tott egész este, és sírni szeretnék a tehetet
lenségtől. — „Hát velem, a vendégével, aki 
édesanyja szerint százszor inkább rászorul 
a törődésre, a gondoskodásra, sőt a dédel- 
getésre is, mint ő, hiszen a vak is látja, 
hogy bajban van. Inkább hát velem foglal
kozzon -  emelte rám szürke szemét -, és ne 
az ő férjhez adásán törje a fejét, ő soha nem 
tudna egy ilyen közönséges emberrel élni. 
De ez, ha jól meggondolja, csak egyedül őrá 
tartozik és nem a kedves lányára, aki ké
pes különfektetni a szeretőjét, akihez nyil
ván kiszökik azután éjszaka, s gondolja, 
megtéveszti őt... Meg se tudott szólalni -  is
meri be Anna -, mert édesanyja, a választ 
belefojtva küldte ide hozzá, akit elég léha 
fráternek tart egyebekben, hiszen mit is le
hetne várni egy komédiástól, de aki valami 
miatt (talán, mert nagyon szomorú és vi
gasztalásra szorul) rokonszenves neki... 
Égyebekben — és ebben is igaza volt Antal 
atyának, mint mindenben az elmúlt évtize
dekben, mióta ismeri -  a vak is látja, hogy 
fülig szerelmesek egymásba, felesleges is 
titkolni, most menjen, ő amúgyis azonnal 
visszavonul, hiszen már itt van Feri, várja 
őt... ezzel puhán arcul csókolta s még any- 
nyit mondott, hogy meggondolatlanságot 
azért ne csináljon, nem kell azonnal férjhez 
mennie ehhez a szomorú madárijesztőhöz, 
először ismerjék meg egymást, ne ugorjon 
fejest az ismeretlenbe, legyen óvatos, és va
lósággal kilökte az ajtón, és most itt van, és 
Attila ne értse félre, amit anyja a házas
ságról mondott, neki eszébe sincs bekötni a 
fejét, de azért legközelebb Bukarestből, va
lamelyik perzsa üzletből hozhatna egy fű
zöld sálat — Anna nevet és egymás után 
hármat tüsszent -, amivel ilyenkor, esőben 
legalább be tudnám kötni a torkom...” Nem 
tudja folytatni, mert magam felé fordítom, 
és kezem becsúszik a combjain felcsúszó fe
hér hálóing alá. -  „És azt is mondotta Antal 
atya, hogy gyáva, haszontalan fráter va
gyok, megfutottam a Nagy Feladat III. 
Richárd eljátszása elől, pedig ez olyan sze
rep, ami egy pálya során legfeljebb egyszer 
adatik meg egy színésznek, már ha meg
adatik egyáltalán?” „Mikor mondotta?

(folytatjuk)

15



HELIKON

GÁL ANDREA

Varró Dé -  amitől a szív oly olvadó
Azzal akartam  kezdeni a kötet bemu

tatását, hogy megsaccolom, miként hang
zik Varró Dániel neve a magyar olvasókö
zönség fülének. Mint a zöld remény, mint 
egy friss szellő, mint egy szelet dinnye a 
júliusi hó'ségben. Khm.

Nem azzal kezdem. Hanem inkább az
zal, hogy nagyon tetszik a Szívdesszert ne
vű könyv. Mint a...

Mint a Bögre azúr (1999) és a Túl a 
Maszat-hegyen (2003), Varró Dániel -  akit 
csak per Dani is szokott emlegetni a kriti
ka -  két előbbi kötete: egy verseskönyv és 
egy verses meseregény. Nyelvi játékosság, 
jelentésbeli könnyedség, formai bravúrok, 
el nem sikkadó poénok, hitelesen feltett eg
zisztenciális és poétikai kérdések — nagyjá
ból így lehetne a Varró Dániel-féle beszéd
módot összegezni. Amikor 9 évvel ezelőtt 
megjelent a Bögre azúr -  benne a Boci-bo
ci far&a-átírásokkal, melyek népszerűségét 
talán az így írtok íi-ével lehetne összeha
sonlítani —, a magyar irodalom új és nagy 
tehetségeként üdvözölte mind a kritika, 
mind az olvasóközönség Varró Dánielt.

A „zöld”, a „friss”, a „dinnye” az akkori 
-  majdnem eufórikus -  hangulatot hivatot
tak leírni. Varró Daniból akarva-akaratla- 
nul vátesz lett, aki az új, verset nem olva
só generációk (mindenkori generációk) felé 
közvetíteni tudta a poétikus szöveg örö
mét. Ki ne szomjazná a verset, amely így 
hangzik:

Én, Francois Villon boci / Elhagyom, ím, 
e zöld gyepet, / Halál, a kontómat hoci, / 
Lelkem más rétre ó'gyeleg; / Csókoltatom a 
hölgyeket, / S mert vár a pokol -  atyaég! -  
/ Vagy a mennybéli tőgymeleg, / Álljon hát 
itt e Hagyaték.

Elsősorban szórakoztató, másodsorban 
intertextuálisan is megszólítja az átlag
műveltségű olvasót, és nem utolsósorban 
komolyan is beszél, éspedig tartalom és 
forma bonyolult összefüggéseiről. A Boci- 
óoci-átírások éppen kidolgozottságuk mi
att annyira hatásosak, ez a Varró Dániel 
formavirtuóz, örvendezett a vájtabb fülű ol
vasó. Ez a Varró Dániel hozzám is szól, kit 
nem érdekelt a kortárs költészet, mert túl
ságosan elvontnak/elszálltnak (vagy ref- 
lektáltnak/magábafordulónak vagy mély- 
nek/nehézkesnek vagy stb./stb.) tartom 
azt, örvendezett szintén a dugultabb fülű 
olvasó. Sokféle olvasót el lehetne képzelni, 
amint örvendezik, mindenki a maga indo
kai mentén. Maradjunk annyiban, hogy a 
magyar irodalomban működésbe lendült a 
boci-boci-mechanizmus, szívesebben olvas
tak verset.

A Bögre azúrban természetesen nem
csak az átírt gyerekdal változatai jelentek 
meg, ez a ciklus azonban mintegy Varró 
Dániel első kötetének ikonjaként maradt 
meg a köztudatban. A kötet más versei is 
hasonló nyelvi és tematikus leleményes
séggel (olykor pimaszsággal) fogadták az 
olvasókat -  Rácz I. Péter a Jelenkorban 
megjelent kritikájában például teljesen ko
molyan taglalja, hogy az intertextusokban 
megidézett irodalomi hagyományon kívül 
az évszakok, a betegség, valamint „a nyúl 
(nyuszika) tűnik ki, mint a költői fantázi
át mozgató elem. Míg az évszakok motivi- 
kájára a megszokott, unalomig koptatott 
közhelyeken, paneleken túl nem épült ki

semmiféle revideáló metaforika, addig a 
«nyúl-hálózat» jóval kidolgozottabb. Hol egy 
«sárgarép1» környékén (Nyúl tavaszi éneke), 
hol egy nagyszülő térdein (Nagyapi, sip
kám emelintem), hol fanyúlként az asztalon 
tűnnek fel (Őszi szonett). A Tavaszi szonett
ben pedig a vers tipográfiai elrendezésé
ből adódóan sejlik fel egy ülő nyuszi képe.” 
(Jelenkor 2000/1.) És Rácz I. Péternek iga
za van: a nyuszi-motivika kiemelt jelentő
ségű, tessék komolyan venni, még akkor is, 
ha nem gyerekverskötettel van dolgunk.

Ezek után természetes, hogy Varró 
Dániel két, 2003-ban megjelent kötete ha
sonlóképpen jó fogadtatásban részesült. Az 
Állatok a tubusból alkalmi verseskötetnek 
is tekinthető, mivel a tematika adott volt: 
az Alföldi Róbert által válogatott huszadik 
századi festményekhez három fiatal köl
tő, Lackfi János, Tóth Krisztina és Varró 
Dániel írt versikéket. Bár ennek a kötet
nek az esetében a mérleg sokkal inkább 
a gyerekolvasók javára dől el, nyilván a 
Varró Dani rajongótábor felnőttéi is jól fo
gadták a kísérletet.

A Túl a Maszat-hegyen. Muhi Andris 
és a pacák birodalma verses meseregény, 
melynek sikerét ugyanaz a játékosság és 
„badar” nyelvkezelés szavatolta. A könyv 
magyar viszonyok között bestseller volt, 
hangoskönyv készült belőle Mácsai Pál elő
adásában, két évvel később pedig a buda
pesti Bábszínházban mutatták be a szín
padra átírt változatot.

És itt következik 2007-es kötete, a 
Szívdesszert. Szerelmes versek gyűjtemé
nye, amely, mint az eddigi Varró-könyvek 
is, néhány alapötletet fejt ki -  pontosabban 
kettőt: egyrészt azzal kísérletezik, hogy a 
versbeszédet maradéktalanul kortárssá 
tegye, másrészt (továbbra is) a klasszikus 
versformákat hozza játékba.

A Szívdesszert beszélőjét komolyan fog
lalkoztatja, hogy lehet-e kortárs tapaszta
latok mentén és kortárs beszédmódban ér
vényes szerelmi vallomást tenni. Látszólag 
tematikusán és/vagy műfajilag eltávolo
dik attól, amit klasszikusan szerelmi köl
tészetként tételezünk, látványosan közelít
ve a jelenkori kontextushoz. Ezt egyrészt 
hangsúlyozottan profán -  azaz banális — 
tárgyaknak és jeleneteknek a vers világá
ba való beemelésével éri el (airwaves-lehe- 
letü, pattogatottkukorica-szagu moziban, 
korareggeli beach, hónod alatt boogie-bo- 
arddal, ellenőr a metrón, a jövő fényképal
buma, Tarzan és Jane stb.), másrészt pe
dig az újkeletű kommunikációs szokások 
megidézésével, mint az sms vagy a szöveg
be illesztett, unalomig ismételt ikonok. Az 
sms-ek különösen frappánsak, mivel sűrí
tetten mutatják meg az elektronikus médi
umok elterjedésével felfokozódó vitát arról, 
érinti-e ez a változás az irodalom lénye
gét. Varró Dániel az sms által közkeletűvé 
tett, de valójában nem újszerű megoldása
it teszi (ismét) líraivá, olyan lehetőségeket 
használva ki, melyek az avantgárd költé
szet óta ismerősek (rövidítés, mozaikszók, 
tipográfia, betű-hang játék): ó künn a hó a 
fákra es / máris hiányzol drága S / e szív 
csak érted esdekel / jó lesz beszélni este tel 
/ a hó a szív oly olvadó /csókol körülkarol
va / dé (sms #2)

Az eltávolodás a szerelmi költészet at
titűdjétől azonban csak látszólagos, mert

a banális tartalmakat szublimálja a na
gyon is lírai én. Ezt gyakran éppen a jól 
kiválasztott és bátran a saját céljai szerint 
átalakított, klasszikus műfaj által teszi 
meg. Ódát, különböző dalváltozatokat, és 
mindenekelőtt rengeteg szonettet ír Varró 
Dániel, melyek mellé lírai sms-eket, ma- 
kámát állít.

A forma általi szublimációra legjobb pél
da a Cossante a lehányt küszöbről -  a cossan- 
te 12-13. századi, spanyol-portugál műfaj 
volt, a trubadúrdalok egy szigorú szabályok 
szerint megírandó változata, melynek cél
ja az elsősorban különböző variációkban is
métlődő alapformula szép nyugodt, de rit- 
musosan kitartott átalakítása. Hangneme 
finomkodó, attitűdje mesterkélt, ezáltal a 
hízelkedő udvarlás gesztusát konstruál
ja meg. Namost ugye a hányás, mi több, a 
küszöbre hányás elemi, feltartóztathatalan 
ingere nem talál a trubadúrlíra regiszteré
be, sőt ellenáll(na) neki. Nyilván nem kell 
részletezni, de ügyesen tevődik egymásra a 
kép a hölgyről, amint (mondjuk) ívelt szem
öldökét felhúzza, és a másikról, aki egy hét
végi hajnalon belép és gyorsan el is hányja 
magát. Varró cossantéja pedig a hölgynek 
a testi ingerekkel szembeni védtelenségét 
emeli, s a folyamatos ismétlésben, variá
lásban, kevés változtatással eljut addig is, 
hogy a szerelmet és annak kitisztulását, mi 
több, a szépséget nevén nevezze.

Mikor a küszöböt lehánytad, és a nedves 
/ Szivaccsal feltöröltem. Emlékszel arra, 
kedves1 /.Arra a pillanatra. (1. szakasz)

Szivaccsal feltöröltem, emlékszel arra, 
drágái / Magadhoz engedtél bensődet ki
tárva. t Arra a pillanatra. (3. szakasz)

Kit látlak otthon hányni a küszöbre, / 
Bennem a szerelem is így tisztult ki szebbre. 
/ Arra a pillanatra, (utolsó, 8. szakasz)

A Cossante a lehányt küszöbről légi
es vers, melyet a szabályos forma tart visz- 
sza attól, hogy hatásvadásszá váljon. Varró 
formai virtuozitása mellett szól, hogy bár 
elsőre nem tudtam, mi a bánat az a cos
sante, még jó, hogy belefoglalta a címbe, 
így utána lehet nézni, a szabályos ritmus, 
az ismétlések ravaszul változó rendje első 
olvasásra megtették hatásukat, az a bizo
nyos „formalom”-játék beindult.

A Szívdesszertben óriási adag vers- és 
lírahagyomány rejtőzködik és mutatko
zik meg. Ennek egy része, mint a cossan
te műfaji konvencióinak esetében, nem föl
tétlenül (fel)ismerhető. De ott munkál a

» » » » » »
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szövegekben, és ami még fontosabb, funk
cionális, tudatosítatlanul is az olvasó élmé
nyét segíti. Az intertextusok olykor annyi
ra látványosak, hogy szinte szétpattantják 
a Varró-szöveget, a kötetet több helyen bí
rálták emiatt. Azt gondolom, hogy ez nem 
olcsó megoldás, hanem egyfajta közkele
tű irodalmi tudat megidézése, mintegy dis
kurzus-jelzés. Részlet a Vers az elektronikus 
levelekről, amiket váltunkból: S e szív -  akár 
a jég Montblanc csúcsán, ha meggyül -  l fel
olvad, szétreped, / ahányszor értesít a gép, 
hogy Önnek 1 új l levele érkezett. / És az 
egész világ csak linkgyűjtemény, / a dolgok 
benne linkek -

Vajda és Shakespeare ilyen explicit meg
idézése valóban vadnak tűnik, de nem va
dabbnak, mint az sms #3 szövege, mely 
Tarzan és Jane mellett Meg Ryant és Tom 
Hankset, egy közimert romatikus vígjáték 
színészeit is emlegeti. A versekben olyan 
beszélők képződnek meg, akik különböző 
kortárs regiszterekben mondják el szerel
mük észrevételeit, ilyen a multiplex-est ta
pasztalatából előadott vágy, az sms-elő ud
varlás, az emailező reflexió, a tengerparti 
metaforasor. Ide illeszkedik az irodalmi 
szövegek megidézése is, mely -  ha valóban 
komolyan vesszük a „minden intertextus” 
apriorit — mechanizusában nem különböz
het például a multiplex-diskurzusban létre
jött megelőzöttség tapasztalatától.

A kötet formai játékának része a szo
nettkoszorú, mely átszövi a többi verset, 
és amelynek darabjai (a feketéhez képest) 
más színnel vannak nyomtatva -  vitatkoz
ni lehetne, hogy mustárszínű vagy arany a 
koszorú. Az egyes szonettek attitűdje prob- 
lematizáló, a mesterszonetté pedig meg
nyugtató, olyannyira, hogy megkockáztat
nám, az enyhe pátosztól sem riad vissza, 
ami azonban ebben a kötetben nem zavaró. 
Formailag ezt a játékot azzal erősíti a szer
ző, hogy a szonettek sok helyen torzítottak, 
csonkák, sajátos megoldásokat tartalmaz
nak, melyek közül nem marad el a képvers
szonett, a szétzilált tipográfiájú szonett 
sem, melyet az olvasónak nagy figyelem
mel, ugrálva kell kisilabizálnia. A mester
szonett pedig szabályos, mintegy megmu
tatja, hogy mihez képest rontott az, ami 
rontott. Az analógia kézenfekvő: a mester
szonett nyugalma, az érzelmek magabiztos 
kimondása, a könyvtárnyi vers által ter
helt képek azt a klasszikus költészetképet 
konstruálják meg, amihez képest az egész 
kötet elmozdul.

De gomblukunkat mégis egymás hiánya 
lakja, / és elválásaink megannyi kis patakja 
/ a visszaérkezés tavába fut be, lásd. / (De 
mit vesződöm én...)

De nem állunk itt meg: a 21. században 
nyilván nem lehet úgy jó verset írni, hogy 
az valamiféle lázadás, rombolás legyen. Azt 
hiszem, a Szívdesszert éppen azért bátor, 
mert el meri modani, hogy ez a klasszikus 
szerelmi költészet érvényes lehet a kortárs 
díszletek között is. A kötet beszélője bevál- 
lalós: a könyvtárnyi pretextust sem hagy
ja figyelmen kívül, de a maga „pillanatá
ban” bátran beszél mindenről, ami eszébe 
jut -  érzelemről, irodalomról, giccsről, elit 
és kevésbé elit beszédmódokról is, jó nagy 
összevisszaságban, ahogyan azok bennün
ket körülvesznek.

Varró Dániel: Szívdesszert, Magvető, 
Budapest, 2007.

Közép-Európa vándo
ra -  Korunk-dosszié (1957- 
2007). Válogatás a Korunk 
öt évtizedének írásaiból 
I- II. kötet.

K om p-Press, Kolozsvár, 2007, 464 
+ 392 oldal

„Megrajzolható-e, akár elnagyolt vo
násokkal is, a kisebbségi író portréja?”
-  teszi fel a kérdést Bányai János esszé
jében (Kisebbségi író: Közép-Európa „ván
dora”, 1995), melynek címe a kétkötetes 
Korunk-antológia címadója is lett. És va
jon megrajzolható-e, még ha tekintélyes
nek mondható közel kilencszáz oldalnyi 
válogatásban is, öt évtized Korunk-képe?
— gondolhatnánk tovább a kérdést. Azé a 
Korunké, amelynek kisebbségi lapként si
került mindenkor a nyitás fórumának len
nie, megjelenítenie a világ és világunk 
szellemi történéseit és áramlatait, vála
szolnia ezek kihívásaira.

A Korunk-dosszié a folyóirat második, 
1957-es újraindulása és 2007 között meg
jelent anyagokból válogat, s ez az ötven év, 
ahogy a szerkesztő Kántor Lajos fogalmaz 
bevezetőjében „megmérettetésre vár, ami
be beletartozik a Ceauspescu-korszak ér- 
téktiltó-pusztító gyakorlata csakúgy, mint 
a folyamatosan fiatalodó-változó szer
kesztőség már szintén közel két évtizedes 
munkájának az eredménye.”

Mint ahogy a folyóirat meghatározó 
műfaja az esszé és a tanulmány, e műfaj 
az antológia gerince is: illusztris névsor
ral találkozunk a beválogatott írások szer
zői közt, Bretter György, Mikó Imre, Kós 
Károly, Cs. Szabó László. Illyés Gyula, 
Fejtő Ferenc, Grendel Lajos, Sütő András 
vagy Mészöly Miklós nevét csak ötletsze
rűen emeli most ki a könyvismertető író
ja, talán érzékeltetve valamit ezáltal a lap

KÖZÉP-EURÓPA VÁNDORA
KORUNK-DOSSZIÉ • (1957-2007)
VÁLOGATÁS A KORUNK OT ÉVTKKDÉNEK ÍRÁSAIBÓL

és a kortárs magyar kultúra meghatáro
zóinak a folyóirat fennállása óta tartó tö
retlen együttműködéséről.

Lehetetlen lenne a változatos témájú 
anyagok közül bármit is külön az olvasó 
figyelmébe ajánlani: legjobb, ha maga vá
lasztja ki a csapást, amelyen elindulhat. 
Talán szerény javaslat lehet, hogy ne a tar
talomjegyzék alapján válogasson, ha erre 
a különös szellemi kalandra indul, inkább 
lapozgatva, az írásokba beleolvasva szab
jon magának irányt, mely bár így kevésbé 
egyenletes, mégis rendkívül izgalmas le
het. Mert bár Mr. Eliot körül tenne sétát 
Szilágyi Domokossal az irodalomkedve
lő és rögtön továbbugrana, hogy elolvassa 
Szabó T. Attila igen kedves és szórakoz
tató írását Móricz Zsigmond és Kelemen 
Lajos találkozásairól, ha csupán lapoz
gat, egészen biztosan nem tudja megáll
ni, hogy ne olvasson bele mondjuk Glenn 
T. Seaborg 1967-es optimista nézeteibe a 
kibernetikai korszakról, Zörgő Benjámin 
1969-es fejtegetésébe arról, hogy miből is 
van a szerelem, vagy -  a második kötet
hez érkezve -  akár Almási Miklós 1999-es 
dolgozatába a pénz mágikus voltától vezé
relt mai piacgazdaságról.

Az antológiában külön blokkot kap az 
említett korszak irodalmi alkotásainak 
válogatása (a Korunk ban jelent meg elő
ször például Szilágyi Domokos Bartók 
Amerikábanja), emellett hasznos, egyszer
smind szórakoztató olvasmányt nyújtanak 
a lap által készített ankétok is, így példá
ul a nemzedékek közti szóértésről szóló 
1980-ból, vagy az európai lapok szerkesz
tőit megszólaltató arról, hogy mit is jelent 
a 21. században kulturális lapot szerkesz
teni.

Egyértelmű igen hát a válasz, körülraj
zolható az a Korunk-portré, az antológia 
szerkesztőjének (hatalmas munka állhat 
mögötte) legalábbis sikerült: olyan válo
gatással, amely meggyőzi az olvasót arról, 
hogy az elmúlt évtizedek termésének leg
javát tartja a kezében, s amely írásainak 
színvonalával, aktualitásával, frissessé
gével emlékeztet minduntalan arra, mi
től is Korunk a Korunk.

BOTHÁZI MÁRIA
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BERTHA ZOLTÁN

In memóriám Páskándi Géza
Többedmagammal épp most érkez

tünk vissza Szatmárról, ahol leróttuk ke
gyeletünket a hetvenöt éve született író 
emléke előtt, a szülőföldjén, a szülőfalu
ban (Szatmárhegyen) álló szobor és em
léktábla megkoszorúzásával, az iskola
városban (Szatmárnémetiben) álló másik 
szobornál, s a rendszeres emlékkonferen
cián való részvétellel. De gondolhatunk 
az itt, a Petőfi Irodalmi Múzeumban né
hány éve (2003-ban) rendezett tudomá
nyos tanácskozásra, illetve emlékkiállí
tásra is, amelyet Csoóri Sándor nyitott 
meg, s amely tavaly a Tokaji Irótáborban 
szerepelt, most néhány nappal ezeló'tt pe
dig Kolozsvárott nyílt meg, Dávid Gyula 
eligazító szavainak kíséretében. Mindez 
azt jelenti, hogy Páskándi Géza élete és 
életműve eleven örökség, élő üzenet és él
tető szellemi forrás ma is, s az ma
rad a jövőben is.

Nekünk, a hetvenes évek di
áknemzedéke számára Páskándi 
Géza kezdettől példa és szinte le
genda volt. Baráti körök susmogá- 
saiból tudtuk róla, hogy ’56 után el
ítélték, és hat évet töltött Románia 
legszörnyűbb börtöneiben és lá
gereiben, a Duna-deltai kényszer
munkatáborokban. S hogy sza
badulása után, a hatvanas évek 
végén már világirodalmi jelentősé
gű abszurd drámákat írt, illetve a 
Vendégséget nagy sikerrel játsszák 
Budapesten, miközben színműve
it Romániában letiltják és elhall
gatják. Tudtuk, hogy zseniális er
délyi magyar íróként meg kellett 
neki élnie tehát a kisebbségi sors
nyomorúság összes stációját, és 
hogy repatriálása, 1974-es áttele- 
pülése Magyarországra megren
dítő és leleplező jelképességgel ve
ti fel a Makkai Sándor-i kérdést, 
az örök magyar dilemmát: hogy va
jon a lefokozó kisebbségi sorban le
het-e igazán emberhez méltó életet 
élni, vagy pedig nem lehet. Ebben 
őrlődött ő, és átköltözése az elvisel
hetetlen romániai sovén diktatú
ra elleni erkölcsi lázadásként vált 
döntően értelmezhetővé számunkra is, 
akik egyetemistaként Debrecenben, el
sősorban Görömbei András vezetésével 
alaposabban kezdtünk foglalkozni a ha
táron túli magyar irodalmakkal és tüze
tesebben olvasni az ő műveit is. Világossá 
váltak grandiózus műfaji kísérleteinek 
arányai és abszurdjainak („abszurdoid- 
jainak”) egyetemes távlatai, illetve hogy 
a Vendégséggel lényegében ő indította el 
az új gondolati-morálpéldázatos, klasszi- 
cizáló erdélyi történelmi drámaírás fo
lyamatát, amely azután az ő életművében 
(többek között erdélyi és Árpád-házi trip
tichonjában), s a többiek (Székely János, 
Sütő András, Kocsis István) munkássá
gában is kibontakozott és kiteljesedett.

Egységes magyarságtudatra, nemze
ti eszmélésre, egyetemes műveltségesz
mény követésére tanított bennünket ő a 
nyolcvanas évek folyamán is, amikor a fi-
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atal írónemzedék demokratikus szellemi 
szabadságtörekvéseiben erőt és biztatást 
jelentett nekünk minden harcunk végig- 
viteléhez. Hajlíthatatlan és példaszerű
en tiszta magatartása csak bátorított és 
erősített, hogy bízhatunk az előttünk já
rókban. Például a Debreceni Irodalmi 
Napokon, amikor felszólalt vagy kötetle
nül elmélkedett és társalgóit, s szenvedé
lyes gesztikulációval vagy éppen szelíden 
magyarázott, fel-felpillantva a magassá
gokba (jellegzetes arckifejezése, szemvil
lanása volt ez), s merész és lenyűgözően 
eredeti asszociációkat kapcsolt, sőt szik
ráztatok így össze: közelről figyelhet
tük egy viliódzó lángelme sziporkázása- 
it. Vagy amikor a nyolcvanas évek közepe 
táján, éppen a Mozgó Világ, a Tiszatáj be
tiltása, az Új Forrás meghurcolása, Nagy

Gáspár verseinek megbélyegzése és az 
őt ért megtorló retorziók után, a forron
gó írószövetségi gyűlések, összejövete
lek idején, amikor idősebbek és fiatalab
bak mind ott szorongtunk a székházban 
és mondtuk a magunkét, Páskándi Géza 
felállt, s vádló nyomatékkai és kérdőre 
vonó felháborodással kijelentette: a hatá
ron túl, Romániában folyamatosan szün
tetik meg a magyar intézményeket, is
kolákat, folyóiratokat, lapokat; s akkor 
most itt is megszüntetnek egyet-kettőt?! 
Ma is visszhangzik a fülemben, ahogyan a 
mondat végén felemelte a hangját, revelá- 
ciószerűen ébresztve rá mindnyájunkat, 
hogy voltaképpen az egész Kárpát-me
dencei magyarság fojtogatott helyzetében 
élünk. Hogy a kommunizmus leple alatt 
és azzal szövetkezve erőszakos magyarel
lenes nacionalizmus tombol Romániában; 
Magyarországon pedig szintén a kommu

nizmus hatalmi rendszerével összefonódó 
(hasonlóan erőszakos és magyarellenes) 
anti-nacionalizmus dühöng. Vagyis nem 
párhuzamosak a diktatórikus és nemzet
csonkító folyamatok, hanem mindenütt 
és egyirányúan: magyargyűlölők és ma- 
gyartalanítók.

Páskándi Géza műnemek, műfajok 
tömkelegét bejáró, átfogó, monumentá
lis és enciklopédikus (lírai, prózai, drá
mai, esszé- és naplóírói, publicisztikai) 
életművének csak egyetlen (kötetben még 
meg sem jelent) szelete az a cikksorozat, 
amelyet a kilencvenes évek elején az ak
kor Magyar Fórum című hetilapban adott 
közre. Ha volt politikai fogalom- és hang
zavar, zűrös tisztázatlanság a közéletben, 
az a rendszerváltozás közvetlen környe
zetében bizonnyal bekövetkezett. S akkor 
Páskándi Géza kristályos logikával és 
etikai tartással, pontos eszmefuttatások
kal és eligazító érveléssel világossá tet
te mindannyiunk számára: az a liberaliz
mus vagy szabadelvűség, amelyből csak 

éppen a nemzet szabadsága, a nem
zet identitása, illetve a nemzeti iden
titás szabadsága vagy a kisebbségi 
magyarság nemzeti autonómiája hi
ányzik: fabatkát sem ér. A nemze
ti elkötelezettség azt jelenti -  amint 
azt a vele készült portréfilmben is 
külön kiemelte -  hogy nem az elvont 
és üresen jelszavas emberiség, ha
nem a nemzetek, mégpedig egyaránt 
minden nemzet és nép megmentését 
és megmaradását kell kívánnunk. 
Megdöbbenéssel tapasztalta -  emlé
kezése szerint —, hogy azután, hogy 
Romániában mindig lepisszegték, 
hogy úgymond „ne magyarkodjon” 
(s ennek érthető, logikus oka volt: 
ne ingerelje a román hatalmasokat), 
Magyarországon is lehurrogással fo
gadták: „ne magyarkodjon”. Hát itt 
kit hergelek vele?! — kérdezte éles és 
a hamisságokat megsemmisítő szel
lemi tisztánlátással.

Páskándi Géza élete és életmű
ve legenda, példa -  és tanítás tehát. 
Hogy a nemzeti sorskérdések szerve
sen összeköthetők az egyetemes em
beri létproblematikával. Hogy érvé
nyes és hiteles magyarságtudat a 
bölcseleti, filozófiai, erkölcsi és esz
tétikai egyetemesség és modernség 

dimenzióival egybeépítve magasodhat 
csak fel. Éppen ezt a magasrendű művé
szi minőséget és megszenvedett sorstu
datot csodálták Amerikában bemutatott 
drámáiban is, amikor jelentős kritikusok 
állapították meg, hogy ha ez az író fran
ciának vagy angolnak születik, akkor ma 
a világ vezető abszurd drámaíróinak so
rában, Beckett, Ionesco, Pinter és a többi
ek mellett emlegetik. És tanított minket 
Páskándi Géza hűségre és tisztességre, 
tudásra és hitre. Az ember és a magyar 
szeretetére. Leghőbb vágya volt, hogy ez 
a nemzet megmaradjon. Míg népeid van
nak, míg néped egy is van a földön, Uram, 
csak azt kérem tőled -  fohászkodik így 
egyik királydrámájában Szent László 
magyar is legyen. Ámen.

Budapest, PIM, 2008. május 20.
Páskándi Géza-emlékünnepség

Páskándi Géza — Nagy Imre rajza, 1973
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Két kerek szü letésnap
García Márqueznek kétszer is volt szép, kerek szü

letésnapja, de nemcsak nálunk, hanem itt is, ott is, 
ugyanúgy, mint tíz éve, világszerte. (...)

Korábban más volt a helyzet: addig az egész világ 
úgy tudta -  én is -, hogy az író 1928-ban született. 
A Száz év magány megjelenésekor, 1967-ben és utána 
vagy harminc éven át ez az évszám került be a világ 
valamennyi lexikonjába, könyvtári katalógusába és 
adattárába. 1997-ben, amikor jó sorsom Kolumbiába 
vetett, az a meglepetés ért, hogy az ország ünnepli a 
hetvenéves Gabót -  mert mindenki így hívja őt -, és 
Gabo nagy, kerek évfordulóit. -  Hogyhogy? -  kérdez
tem. -  Hát a kolumbiai Nobel nem jövőre lesz hetven
éves? Mert ez a másik közkeletű neve: el Nobel colom- 
biano. -  Nem -  mondták a kolumbiaiak. -  Most derült 
ki, hogy az anyakönyvi kivonatban elírták a születé
se évét.

Nagyon furcsa volt ez nekem. Majdnem hetvenéves 
koráig azt hitte, hogy 1928-ban született? A szülei nem 
mondták meg neki, hogy mikor? Vagy mégis 1928-ban? 
Hogy kezdődik a Szerelem a kolera idején,? „Ez történt 
most is: ha keserűmandulaillatot érzett, mindig az ül
dözött szerelmek sorsára gondolt.” Kolumbiában már 
tudtam, amit a regény fordítása közben még nem: 
hogy Florentino Ariza és Fermina Daza üldözött sze
relme valóságos történetet takar: az író szülei „üldö
zött szerelmének” történetét. Törtem a fejem, és egyre 
vadabb ötleteim támadtak. Hiszen miért hagyták ott 
Gabót a nagyszülők házában, és mentek más városba 
nem sokkal a születése után? Miért a nagyszülők ne
velték nyolcéves koráig, miközben tőle messze sorban 
születtek a testvérei? De ha nem hagyták volna ott, 
abban a házban, „ahol minden megtörtént vele”, ne
künk most nem lenne Ursulánk a begóniás tornácon, 
Jósé Arcadio Buendíánk a gesztenyefa alatt, és a szép 
Remedios se szállt volna föl lepedőin az égbe.

Hat éven át töprengtem ezen. Aztán 2003-ban, ami
kor a memoárját fordítottam, eloszlott a rejtély. Maga 
az író oszlatta el. „így és ott történt, hogy a hét fiú és 
a négy lány közül megszületett az első fiú, 1927. már
cius 6-án reggel kilenckor, hatalmas felhőszakadás 
közben, mely egyáltalán nem illett az évszakhoz, mi
alatt a Bika ege felemelkedett a láthatáron.” Ez egy
értelmű közlés. De a dátum elírásáról egy szó sem az 
emlékek folyamában. Aztán, majdnem az utolsó olda
lon hirtelen és mintegy mellékesen odavetve: „Soha 
nem szavaztam, mert nem volt személyi igazolványom. 
Barranquillában az El Heraldo újságírókártyájával 
igazoltam magam, és hamis születési évszámot tüntet
tem fel rajta, hogy megússzam a katonai szolgálatot, 
amelyet már két év óta elszabotáltam.” Vagyis Gabo 
az összes okmányát és igazolványát 1955-ben szerezte 
be, amikor lapja a genfi békekonferenciára küldte tu
dósítónak.

A valóság szürkébb, mint az én korábbi ötleteim, de 
azért mégiscsak van itt egy rejtély: Az író negyven
éves volt, amikor egyszerre világhírű lett. Miért hagy
ta majdnem harminc éven át, hogy a világ lexikonjaiba 
tévesen írják be a születési évét? Csak nem a behívótól 
félt? Racionális magyarázat nincs, ezért csak azt mon
dom: Macondo.

SZÉKÁCS VERA: Két kerek születésnap. Heti 
Válasz, 8. évfolyam 21. szám, 2008. 05. 22.
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ZENE -  A CSENDEN TÚL

Zenei m agánterület, 
belépni tilos!

A modern zene sok nagy re
mekműve igazából magánte
rületnek számít, tulajdonosa 
tiltótáblákkal védekezik min
denfajta behatolási kísérlet el
len. Őrzi magánbirtokát, mert 
napjainkra a MŰ egyedi da
rabbá vált, utánozhatatlanná, 
alkotója saját szellemi testé
re szabta azt, egyedül az övé. 
Furcsa kép rajzolódik elénk: 
gyönyörű tájat látunk a mo
dern zene földdarabján, csodás 
villákat, jól megépített utakat, 
de minden út végén tiltótábla 
áll: az út végétért. Rossz érzés 
ezt tudomásul venni, úgy érez
zük magunkat, mintha kívül 
rekedtünk volna a zene vilá
gán. Mintha nem volna folyta
tás, mintha kimerült volna az 
európai zene minden erőtarta
léka, és most behúzódnak né
hány elszigetelt varázskertbe. 
Pedig a múlt század kezde
tén mindenki azt hitte, eljött a 
nagy nyitások kora.

Első nagy út a dodekafónia 
volt, és a belőle kinőtt szeriáliz- 
mus. íme az út! -  Mondták ak
koriban. Senki sem gondolta, 
hogy az út milyen hamar vége- 
tér és mindenki szembetalálja 
magát a tiltótáblával: NINCS 
TOVÁBB. Valóban nincs to
vább? Talán egyelőre valóban 
így van. De! Ki tudja, mikor és 
melyik zeneszerző-generáció 
csodálkozik rá ismét a nagy Ő- 
re, a DODEKAFÓNIÁRA, és a 
rácsodálkozásból majd megszü
letik a NEOdodekafónia.

Messiaen érdekes zenei kj- 
sérletei, újításai nagyszerű út
nak bizonyultak. Stockhausen, 
Boulez többek között éppen 
Messiaen hatására indultak el 
zenei útkeresésre. Új hangsor
ideálok, új ritmusképietek, új 
harmóniák tárháza nyílt meg 
előttük a messiaeni koncepció 
nyomán.

Új világot sejdítettek az 
akkori fiatalok 1950 körül 
mindabban, amit a messiae
ni mon langueage musical su- 
gallt. Mennyire jellemző, hogy 
a Kókai-Fábián Századunk 
zenéje c. kötet 1960-ben még 
mindössze egyetlen széljegy
zetben említi Messiaent, egy 
hosszú Stuckenschmidt idé
zet keretében. Pedig már ak
kor zenei Mekkának számított 
Messien művészete, pedagó
giai munkája. Sokáig jártuk 
Messiaen útját, bár ott volt a 
figyelmeztető szó: SAJAT ze
nei nyelven. így először írták

le a muzikológia történetében 
ezt a minden mástól elhatá
rolódó birtokmegjelölést. Még 
Hindemith sem folyamodott 
ehhez zenei koncepciója kidol
gozásakor, magáról beszél, sa
ját kompozíciós technikájá
ról, de általános érvénnyel. Ez 
a két nagyszerű kompozíciós 
koncepció mára már valaho
gyan a múltat jelképezi, nem 
avultak el, de nem is a min
dennapok zenei (kompozíciós) 
köztudatban.

A hatvanas évek nagy nyi
tása idején számtalan új ze
nei utat fedeztek fel az akkori 
kutatók, mert ezek a zeneszer
zők, élen John Cage-dzsel in
kább felfedezők voltak, mint 
művészek, a szó régi értelmé
ben. A felfedezett utakat sok
szor nem is járták végig, ta
lán sohasem is gondoltak arra, 
hogy ezek a járható ösvények 
is valahova vezetnek. Igazából 
az volt számukra a fontos, 
hogy az út kezdetét jelző szala
got ünnepélyes keretek között 
átvágják, és megnyissák az új 
átkelőhelyet. A kíváncsiskodók 
néha még tettek is néhány lé
pést a megnyílt lehetőségek fe
lé, de hamar visszafordultak, 
hiszen a közelben más alko
tó éppen más utat nyitott meg 
ünnepélyesen. Több évszázad
ra elegendő újdonság tárult fel 
a kíváncsiskodók előtt. Hiszen 
jobbára csak kíváncsi érdek
lődőkből, amolyan intelligens 
néző-hallgató tábor tagjaiból 
alakult ki az a maroknyi cso
port, amely végül is belefáradt 
az újdonságokba. Ezek az utak 
nem zárultak be, de nem is 
nyíltak meg senki számára.

íme, ezt kapja örökségül a 
mai fiatal komponista. A nagy 
kérdés nem az, hogy melyik 
utat válassza, hanem sokkal 
inkább az, hogy melyiken ne 
induljon el. Óriási probléma az 
is, hogy mit és mennyit asszi
miláljon a tengernyivé dagadt 
információ-rengetegből. A sze
lekció egyéni döntésre szorul, 
külső (tanári) segítség sem so
kat javíthat a kialakuló zenei 
egyéniség irányválasztásán. 
A modern zeneszerzés-tanítás 
nagy dilemmája, hogy mit és 
mennyit asszimiláljon a kez
dő komponista a múlt nagy ér
tékeiből, és hogy mit kezdjen a 
jelen zenei választékával. Nem 
szeretnék mai fiatal zeneszer
ző lenni.

TERÉNYI EDE
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Szeptem beri évfordulók
1 — 485 éve halt meg Ulrich von H utten német hum anista
2 — 220 éve született Jichák Baer Levinson héber költő 
3 - 1 1 0  éve született Sásdi Sándor író
4 -  160 éve született Beöthy Zsolt irodalomtörténész

90 éve született Urbán Ernő' író
5 — 440 éve született Tommaso Campanella olasz filozófus

150 éve született A lexandru VlahutA rom án költó'
6 -  280 éve született Christian Braunm ann Tullin

norvég költó'
7 -  70 éve halt meg Cecilio Apostol Fülöp-szigeti költó'
8 — 230 éve született Clemens Brentano német író

135 éve született Alfred Jarry  francia író
9 — 60 éve halt meg Bíró Lajos m agyar író

100 éve született Gábor István romániai m agyar író 
110 éve halt meg Stéphane M allarmé francia költő 
100 éve született Cesare Pavese olasz író 

180 éve született Lev Nyikolajevics Tolsztoj
10 — 85 éve halt meg Baldomero Lillo chilei író
11 — 285 éve született J. B. Basedow német pedagógus

285 éve született Pray György irodalomtörténész 
150 éve született Nicolae D. Xenopol román író

12 -  120 éve született Tersánszky Józsi Jenő
13 -  100 éve született Edgar Papu román irodalomtörténész

80 éve halt meg Italo Svevo olasz író
14 — 240 éve született Frangois-René de Chateaubriand

francia író

15 -  85 éve született Fejes Endre író
85 éve halt meg Rákosi Viktor író

16 — 120 éve született Frans Emil Sillanpää finn író
17 — 185 éve halt meg Gheorghe Lazár román pedagógus

60 éve halt meg Emil Ludwig német író
18 -  90 éve született Jens Rehn német író
19 -  100 éve született Mika Waltari finn író
20 -  120 éve született Beczássy Judit írónő

110 éve halt meg Theodor Fontane német író 
130 éve született Upton Sinclair am erikai író

21 -  170 éve született Charles M air kanadai író
22 -  70 éve született Augustin Buzura román író
23 -  100 éve halt meg Deotyma lengyel írónő

35 éve halt meg Pablo Neruda chilei költő
24 — 510 éve halt meg Cristoforo Landino olasz humanista

130 éve született Charles-Ferdinand Ramuz svájci író
25 — 85 éve született Engel Károly irodalomtörténész

100 éve halt meg M uracan örmény író
26 -  120 éve született Thomas Stearns Eliot angol költő
27 -  170 éve halt meg Ludwik Osinski lengyel író
28 — 135 éve halt meg Emile Gaboriau francia író
29 — 35 éve halt meg Wystan Hugh Auden amerikai költő

150 éve született Miguel Echegaray spanyol drámaíró
440 éve halt meg Gnapheus holland író
120 éve született Iorgu Iordan román nyelvész

30 -  380 éve halt meg Fülke Greville angol író
240 éve halt meg Inochentiu Micu-Klein román író

R agadványnevek
VÍZSZINTES
1. Mednyánszky László (1852-1919) 

magyar festőművész ragadványneve. 
14. Reális. 15. Fémipari szakmunkás. 
16. Indulatszó. 18. Ütőhangszer. 19. 
Égéstermék. 20. Képzó', a -ve párja. 
21. Szalad. 23. Régi ... vagyok (Nóti).
25. Simulni kezd! 26. USA-tagállam. 
28. Kártyajáték. 29. Részben lezá
rul! 30. Helyrag. 31. ... ovo: a tojástól 
kezdve. 33. Dickens álneve. 34. Nála 
lentebbi helyről. 36. Lekváros. 38. 
Működésében akadályozva van. 40. 
Hímzéses. 42. Döfés. 43. Híres orosz 
múzeum. 45. Régies férfinevünk. 47. 
Francia folyó. 48. Egyféle tájszólás
ban beszélő. 50. Határozott névelő.
51. Költői mutatószó. 52. A deutéri
um, a kálium és az oxigén vegyjele.
53. Londoni raktár! 55. Tejtermék.
57. Norma ..., Martin Ritt filmje.
58. Nem ebbe az irányba. 60. ízletes 
húsú tengeri hal. 61. Lélegzik. 62. 
Egyetemi étkezde. 63. Azonos betűk. 
65. Magunk. 66. Tűzvédelmi eszköz. 
68. Nem jut eszébe. 70. Bocskai István 
ragadványneve.

FÜGGŐLEGES
1. Tenger Ausztráliától északra.

2. Savmaradék! 3. Szilaj. 4. Állati 
fekhely. 5. Konyhai gép. 6. A széle
ken gyors! 7. Ivóvíz fertőtlenítése. 8. 
Erdővidéki város. 9. Török eredetű 
férfinevünk. 10. Számítógépes me
mória. 11. Ott kezdődik! 12. Derűs, 
jó kedélyű, nyájas. 13. Bajor művész- 
család. 17. Kisebb kohó. 19. Éhes 
gyomor teszi. 22. Kettőzve: ma
gyar város. 24. Somogyi városka. 25. 
Mosószert tartalmazó. 27. Külföldről 
levelet küldő. 29. Lopva magához ve
vő. 32. Angol női név. 34. Az Olt la
tin neve. 35. Csak félig! 36. Irma be
ceneve. 37. Zavartan ásó! 39. Vissza: 
a másikat. 40. Literatúra. 41. Elhint. 
43. Messzire. 44. Kárpitozott hát- 
és oldaltámlás dívány. 46. A galó
ca latin neve. 49. Svéd váltópénz. 51. 
Öntőforma. 53. Az ötödik pecsét cí
mű regény írója (Ferenc). 54. Beborít. 
56. Vállalati forma (rövidítés). 57. 
Takarmánynövény. 58. A szóban for
gó. 59. Burgonyafajta. 62. Óg-...: 
zsörtölődik. 64. A román pénznem. 
67. Arrafelé! 68. A fluor és a kálium 
vegyjele. 69. Ritka kettős betűnk.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 15.
számában közölt 
Cáfolat című rejt
vény megfejtése: 
Ne higgy el sem
mit, amíg hivatalo
san nem cáfolják.
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