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CSEH KATALIN 
Elmélkedő
El-elnézlek s szem elől tévesztlek 
A hangulat-rajzásban 
Nem tudom hol ér véget a még 
S hol kezdődik a már 
E hétköznapi zajlásban 
Szeszélyes vagy semmi sem tetszik 
Minden ellen lázadsz 
És egyre gyakrabban csipkelődsz 
Vagy csak úgy bírálgatsz 
Mindenbe belekötsz 
Mindenbe beleunsz 
Mindenbe belekötsz 
Mindentől messze futsz 
Mintha enyém volnál 
Mintha egy idegen

Mintha közelednél 
Vagy illannál hirtelen 
Már lassan kinőttél engem 
Összement párnahaj 
-  Csücske csönd -  
A lelkem
Csillagközi ágyam 
Örökre vetetten

Csönd-játék
Sikátorokra csönd csepereg 
Fénnyel telnek a csöndserlegek 
Tó vizében csönd csillog 
Ficánkolnak csöndcsikók 
Külvárosban csönd csavarog 
Felleg hajában csöndcsavarok 
Csöndcsilléken holdrakomány 
Csattog csöndben a csöndcsalogány

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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PÁLL LAJOS 
Átjártak az...
Átjártak az 
eszemen, 
ne szomorkodj 
el ezen,
nem verem volt, 
nem verem, 
vér folt sincs a 
kezemen, 
hogy még nyitva 
a csapda, 
sétálgatok 
át rajta, 
ki fogát köl
csön adta, 
köpenyét meg
szaggatta, 
várhat őszen 
s kopaszon, 
keggyel hogy meg- 
koppasszon, 
minden napon 
előtte,
kár, hogy nem te
lik többre.

Bezárva
Nem a falu 
zárt magába, 
én szorultam 
kapuzárra.

Ha poroszló 
nem jön, fülel, 
elobb-utóbb 
mindent meglel.

Meglel, kérdez, 
kutyát nyaggat, 
jó hogy nem let
tem szabadabb.

Jó, hogy ennyit 
bír a bőröm, 
s nem kell semmit 
megköszönnöm.

Balti versek
Lív legények 
hányán voltak, 
mint a jég 
úgy elolvadtak, 
vagy csak tovább 
aprósodtak,
Lív leányok 
hányán voltak, 
dalt sírással 
váltogattak, 
hogy ne csalja 
semmi messzi 
félcsónakkal 
elevezni,
kigyűltek a partra 
s nézték 
milyen rövid 
a lív mérték, 
ami szürkült 
közelebb jött 
égre táncolt 
még vagy négy-öt; 
vége az lett: 
kezelsz eggyel, 
s egy egész nép 
nem ereszt el.
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Beszélgetés a hatvanéves Bogdán Lászlóval

Az életem: versenyfutás az idővel
Az egyik legtermékenyebb kortárs ma

gyar íróként tartanak számon. Mikor írsz?

A termékenység egyre többször ke
rül szóba, ha rólam beszélnek. Könnyebb 
erről értekezni, mint elolvasni számta
lan könyvem. Idén a hatvanadik szüle
tésnapom ennek kibeszélésére is jó al
kalom volt, de egy kritikus, Elek Tibor, a 
békéscsabai Bárka főszerkesztője komo
lyan is vett, kritikákban elemezte mély 
empátiával verseimet, külön az utób
bi regényeimet, díjazott (megkaptam a 
Bárka nívódíját) és interjút készített ve
lem. Mit mondhatnék? Csak azt, amit ne
ki is mondtam már: írok, egyre csak írok. 
Beleírom magam a jövőbe. De egyéb
ként a termékenység a rendszeres mun
ka függvénye. A magyar irodalom te
le van hatalmas életművekkel. Jókaitól, 
Mikszáthtól, Móricztól, Krúdytól Németh 
Lászlóig, Márai Sándorig, Kodolányi 
Jánosig, Szentkuthy Miklósig, Tandori 
Dezsőig... Hozzájuk nehéz felnőni, de ki
hívást is jelentenek, elvégre a nap szá
mukra is huszonnégy órából állott. Én 
egy időben főként hajnalban és reggel ír
tam. A nyolcvanas években szinte csak 
prózát, a Promenád című, kilenc rész
ből álló nagyregényemet 1981 február
jában, nagyobbik lányom születésnapján 
kezdtem el, és valamikor 1989 nyarán fe
jeztem be. Nem egészen úgy jelent meg, 
ahogy szerettem volna. A Promenád 
(1989), A Késdobáló (1991) és az Eltűnés 
(1994) hat történetet tartalmazott, a he
tedik -  amivel kezdődött volna, csak ak
kor, a nyolcvanas években cenzurális 
okokból ez nem ment -, az Agitátorok éj
szaka csak 1996-ban jelent meg, a másik 
két történetet, az eredetileg nyolcadik 
Menekülések a varázsszőnyegent és A szo
rost 2000 nyarán átírtam, összevontam 
és ikerregényként 2002-ben jelentek meg, 
A szoros délben címmel. Egyszer, egy má
sodik kiadásban, remélhetőleg helyreál
lítom az eredeti sorrendet... Ismétlem, a 
Promenádot -  és a hozzá kapcsolódó elbe
széléseket, amelyek szintén kitesznek egy 
vaskosabb könyvet {Ház a kopár hegyen, 
2000) -  kilenc évig írtam. A kilencvenes 
években visszatért ifjúságom vezető mű
faja, a vers, és akkor fordultam prózaíró
ként a romániai ötvenes évek borzalmas, 
iszonyatos, az emberi kiszolgáltatottsá
got „tökélyre” emelő korszaka, a Dej-, s az 
ezt leköröző Ceau§escu-diktatúra ember

tenyészete felé. A Promenádnak volt egy 
különös mellékszereplője, Hutera Béla 
borbély, aki az újabb regényeimben (Az 
ördög Háromszéken, 1997, Hutera Béla 
utolsó utazása, 2007) előlépett főszereplő
vé, de feltűnik egy villanásra az ominó
zus ötvenes éveket, a diktatúra hétköz
napjait az üldözők (Drakula megjelenik, 
2002) és az üldözöttek (Bűbájosok, 2005) 
szemszögéből bemutató regényeimben is. 
Közben persze telt-múlt az idő, s 1998- 
ban, ötvenedik születésnapomon rájöt
tem: már nincs annyi időm, ezért -  sport
műszóval — fokoztam a tempót. S már 
délután, este is írtam. Tulajdonképpen 
az elmúlt tíz évben, ha azt lehet monda
ni, szinte nem is éltem, csak utaztam és 
írtam. Nem véletlen tehát, hogy 1998-tól, 
az Átiratok múzeumától kezdődően több 
könyvem jelent meg, mint addigi életem
ben összesen...

Pályád során számos díjjal tüntettek 
ki. Mi a fontosabb az író számára, a díjak 
vagy a kötetek megjelenése?

Mindkettő, de lényegében mégiscsak 
az írás. Mert a kéziratok általában meg
jelennek. Ezt bizonyítja az elmúlt évszá
zad több, évtizedekig kéziratban pihe
nő regénye, például Bulgakov A Mester és 
Margaritája, vagy közelebbi példát említ
ve, Hamvas Béla sokáig rejtőzködő, tiltott 
életműve. A díjak a megjelent kötetektől 
függenek, általában könyveket díjaznak. 
Én az évtizedek során kaptam jó néhány 
díjat. Ezeknek, az elismerés mellett, ami 
mindig jólesik, főként az a szerepük, hogy 
az íróra és könyveire irányítják a figyel
met. Mert az irodalom jelenleg elég bi
zonytalan helyzetben van, a televízió, az 
internet elvonja a csökkenő számú olvasó 
figyelmét. Kell a reklám.

Verset és prózát egyaránt írsz. Mi dönti 
el, hogy éppen milyen műfajhoz nyúlsz?

A nyolcvanas években alig írtam 
verset, sok önéletrajzi motívum szö
vődött viszont akkori, helyenként lí
rai betéteket is tartalmazó regénye
imbe. A Címeremben két hattyút (1980) 
vagy a Luca napi időjóslásokat (1985), 
de a Promenádot is sokan kulcsregény
nek tartották. Az ördög Háromszéken 
óta viszont nem vagyok annyira „ben
ne” a regényeimben, mint addig, „visz-

szaköltöztem” a versbe. Számomra ez 
két szempontból is kihívás: egyfelől ver
seimben maszkokkal vagy álcák nélkül 
magamról beszélek, lásd például A dé
mon női alakot ölt (2006) című könyvet, 
másfelől pedig bejött a szerepvers és a 
különféle alteregók, Pessoa kifejezésével 
heteronimák. 1998-ban írtam nagy cik
lusomat Csáth Géza hajnalai címmel, az 
egyik legkülönösebb életű, tragikus sor
sú, morfinista magyar íróról. A 2001- 
es Argentin szárnyasok után jött a P. a 
ketrecben (2004), amelyben a huszadik 
század egyik legnagyobb költője, Ezra 
Pound jelenik meg, akit az 1943-44- 
ben az olasz fasiszta rádióban elhang
zó előadásai miatt saját hazája, Amerika 
hadserege 1945 tavaszán ketrecbe zárt. 
Ót, a Cantók költőjét próbáltam újrate
remteni, a ketrecben... Ezután követke
zett életemben Ricardo Reis, az emlege
tett Pessoa egyik heteronimája, akinek 
ő már kész életrajzot kreált: költő volt és 
hajóorvos, Brazíliában élt, mert király
párti volt, elégikus, az ókori görög és ró
mai költőkre hajazó verseket, ódákat 
írt, volt egy nagy szerelme, Lídia... Róla 
egyébként a Nobel-díjas Jósé Saramago 
is írt egy érdekes regényt. Nos én, ami
kor -  befejezve a Huterát -  valamikor 
2006-ban elhatároztam, hogy váltok, hi
szen tudásom s képességeim szerint el
mondtam már, amit akartam  a román 
kommunista diktatúra visszásságairól s 
a mérhetetlen emberi kiszolgáltatottság
ról, elhatároztam, hogy újrateremtem 
Ricardo Reis alakját. Először egy hosszú, 
levélnek álcázott költeményekből alaku
ló versciklust írtam, A hold arca cím
mel, arról, hogy Mestere, Pessoa halá
la után Reis önállósítja magát, Gauguin 
nyomait kutatva Tahitire megy, meg
tetszik neki a sziget, létrehoz egy köl
tői kommunát és idehívja a többi hete- 
ronimát: Alvaro de Campost, Antonio 
Mórát, Tejve báróját, a sztoikus filozó
fust, Bernardo Soares és Vicente Guedes 
prózaírókat, Cross és Search költőket, 
Borges argentin és Lovecraft amerikai 
írót, valamint szerelmét, versei hősnő-

BOGDAN LÁSZLÓ
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jét, Lídiát. Ezt egy, a versekhez szorosan 
kapcsolódó regény követte, A polinéziai 
útvesztő, amelyben kibontakozik a törté
net. Majd egy újabb versciklus követke
zett, A tahiti fekete füzetből címmel, ahol 
a regény befejeződése utáni eseménytör
ténetre is történnek utalások. A könyv, 
a Ricardo Reis Tahitin tehát két terje
delmes verssorozatból áll, amelyek egy 
regényt fognak közre. A költészet regé
nyének indult, de a személyiség egzisz
tenciális problémáinak elemzésével át
váltott szerelmi, nevelési, majd utazási 
regénybe, végül katasztrófatörténetbe. 
Remélem, jövőre megjelenik...

Miben látod a két kifejezési forma közöt
ti különbséget, a saját életműved viszony
latában?

Ebben a könyvben, amely szerepver
sekből nőtt ki, nem látok lényegi különb
séget. Ugyanarról beszél a próza is és a 
vers is, az autonóm személyiség esélyei
ről veszélyeztetett körülmények között. 
S tulajdonképpen erről beszél az elmúlt 
években, a fíeís-kötettel párhuzamosan 
íródó, Tatjána című nagy
regényem is, ami egy cik
lus, A kintrekedtek el
ső könyve, s már készül 
a folytatás, amelyből ép
pen a Helikonban jelen
nek meg fragmentumok.
Ez is egy többszörösen ösz- 
szefonódó utazási, szerel
mi és katasztrófaregény, 
de míg a Reís-történetben 
a bizonyos mérhetetlen vé
nek — ezek a Tahiti szige
te alatt, a föld mélyében 
élő, rejtélyes és az embert 
pszichikailag befolyásol
ni tudó, furcsa, polipsze
rű, szárnyas lények — je
lentik a fenyegetettséget 
s a közelgő háború (hiszen 
az események 1937-ben 
zajlanak), a Tatjána 2005 
szeptemberében pörgő tör
ténetében az embert tehe
tetlenné és bábuvá alázó 
telepátia és szuggesztió...
Tehát itt nem diktatúrák 
jelenítődnek meg, hanem 
olyan helyzetek, amelyek
ben az ember védtelenné, 
kiszolgáltatottá, tehetet
lenné válik. A Ricardo Reis 
Tahitin és A kintrekedtek 
története egy ponton össze 
is ér. Reis és Lídia a har
mincas évek közepén, ide- 
oda utazgatva a világban, 
különös és rejtélyes ködök által üldöztet- 
ve, elvetődik egy rejtelmes görög sziget
re is, ahol egy romos Dionüszosz-szentély 
rejtett kamrájában, az élő organizmus
nak felfogott sziget utasításait követve, 
megtalálják a Nekronomikon, a holtak el
átkozott könyve egy példányát, ami az
tán bizarr szerepet tölt be a történetben. 
Ez a sziget A kintrekedtek egyik főhősé
nek, a magát kétezer évesnek és halha
tatlannak tartó Eduardo de Sicának, a 
tibeti telepátiát és parapszichológiái tu

dományokat mesteri módon továbbfej
lesztő és gyakorló, filantróp olasz milliár
dosnak a bázisa, aki globális programot 
hirdet a szegénység világméretű fel
számolásáért, de ennek leple alatt egé
szen más tervei vannak... Nos, ő tudott 
Reis és Lídia látogatásáról, s a harmin
cas évek végén, Tahiti szigetén ismerke
dett meg velük, a költői kommunával s a 
színházzal, amelyet Tejve bárójának sze
relme, egy Mirandolina nevű portugál 
színésznő szervezett. A bennszülött mao
rik adják elő rendezésében az Antigonét, 
a Lear királyt és a Rómeó és Júliát, egy, a 
görög színházakra emlékeztető szabadté
ri arénában... Tehát a Ricardo Reis-tör
ténet és A kintrekedtek regényei mintegy 
átjárnak egymásba, nemcsak az inter- 
textualitás, de a történetek szintjén is... 
De a személyiség szabadságáról, esélyei
ről beszél 2006 nyarán írott szonettciklu
som, a Hamlet és Horatio, ami Horatio s 
részben Fortinbras nézőpontjából pörgeti 
újra le Hamlet és az őt túlélő Horatio tör
ténetét. Ez először szintén a Helikonban 
jelent meg, majd Szindbád a taligán című 
verseskötetemben, 2007-ben.

Kitalált orosz költő, Vaszilij Bogdanov 
életművét teremted meg. Mi ennek a játék
nak a célja, ha egyáltalán költői szerepjá
téknak nevezhető?

A kiszolgáltatottságról szól ez is. 
Vaszilij Bogdanov egy, az egész életét a 
sztálinista diktatúrában s az ezt követő 
szovjet mintaállamban leélő költő. Az öt
letet még a kilencvenes években Kovács 
András Ferenc adta, aki kitalált szám
talan alteregója mellé egy oroszt is, bizo

nyos Asztrov doktort, aki egyik költemé
nyét nekem, azaz Vaszilij Bogdanovnak 
ajánlotta. Idén februárban éppen átmene
tileg elakadtam A kintrekedtek kel, nehe
zen állt össze az Anna és Laura című má
sodik könyv... A Tatjána végén Eduardo 
új szereplőknek, két, egymáshoz hasonlí
tó gyönyörű nőnek, az ikreknek, egy er
délyi magyar színésznek s egy Ahmed 
nevű arab műkereskedőnek nyújt mene
déket hajóján, akiket ezért-azért külön
féle maffiózók és bandák üldöznek. Az 
ő történetük a második kötet. Ügy érez
tem, ideje elkezdenem Bogdanov verseit
-  ki tudja, még meddig élek... így kreál
tam az életrajzát és kezdtem írni szerte
ágazó életművét, amelyeket a kritikai ki
adásban -  jellemző módon előbb jelentek 
meg Robert Lowell tanulmányával angol 
és Czeslaw Milosz Nobel-díjas költő utó
szavával lengyel nyelven, mint oroszul
-  unokája, az Amerikában élő Tatjána 
Bogdanova, a harvardi egyetem szlavisz
tika professzora lát el megírásuk körül
ményeire vonatkozó jegyzetekkel, és ő 
írja meg nagyapja biográfiáját is. Hogy 
szerepjáték-e ez? Nyilván az is, de tu

lajdonképpen költőként óri
ási kihívást jelent teremte
ni egy olyan életművet, amely 
a legnagyobb múlt századi 
orosz költők -  Biok, Paszter
nák, Ahmatova, Mandel
stam, Cvetajeva, Hlebnyikov, 
Majakovszkij, Jeszenyin, Belij, 
Hodaszevics — műveihez illesz
kedik, ugyanakkor az inter- 
textualitás szintjén beépíti az 
eddigi magyar vállalkozáso
kat is: Baka István Pehotniját, 
Király László Nyezvanovját és 
KAF Asztrovját, másról most 
nem is beszélve... De ezt fo
lyamatosan írom, babonás va
gyok, ennél többet nem sze
retnék most még mondani 
róla. Egyébként, akit érdekel, 
a Látó júniusi száma már kö
zölt a Bogdanov-versekből egy 
adagot... A puding próbája az 
evés. Oroszország és a magyar 
történelemben, az utóbbi két 
században oly nyugtalanító 
és visszahúzó szerepet játszó 
orosz inváziók, az egész rette
netes orosz történelem, az er
re reflektáló költészet és pró
za mindig is izgatott, már a 
Tatjánában is számtalan kü
lönös és vad, bornírt orosz 
történet van, s korántsem vé
letlen, hogy az egyik főhős is 
orosz...

Úgy tűnik, műveid gyakran támaszkod
nak valós történelmi helyzetekre, mozza
natokra. Honnan meríted regényeid témá
it? Milyen viszonyban van bennük fikció és 
valóság?

Mikor honnan. Riportokból, újsághí
rekből, családtörténetekből. Vagy egy
szerűen kitalálom őket. Az ötvenes évek
ben játszódó történeteimnél leginkább a 
hitelességre kellett vigyázni. A Drakula

> > > > >  folytatás a 4.oldalon
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» » >  folytatás a 3. oldalról
megjelenik hőse például egy szekus- 
tiszt, aki különös betegségben szenved, 
Drakulának képzeli magát, s ahogy sze
mélyiségét fokozottan uralni kezdi a Jung 
által „árnyéknak” nevezett „sötét oldal”, 
esetében a vámpír homálygróf, úgy vet
kőzi le gátlásait s kezd önfeledten gyil
kolászni. Itt is, mint a regényeimben ál
talában, arra törekedtem, hogy a bizarr 
történetet különféle szinteken hitelesen 
adjam elő. Fikció és valóság, legalábbis 
nálam, fura viszonyban van, elmeháboro
dott sztorijaimat is hiteles szituációkban 
és díszletek között, a kor eseménytörté
netébe lehetőleg pontosan beágyazva je
lenítem meg. Aggályosán vigyázok a to
pográfiai részletezéseknél, a történelmi 
időrendnél a pontosságra is...

Születésnapi számvetésedben azt ál
lítottad, eleged lett az ötvenes évekből, 
amely az emberek tudatában, reflexeiben 
ma is él. Mire értetted ezt, mennyiben be
folyásolja ez írói munkádat?

Nagyjából azt írtam, hogy a Hutera 
Béla utolsó utazása befejezése (2005 
ősze) és egyik legrégebben visszatérő 
hősöm, a székely Odüsszeusz -  Figaro 
halála után kissé elegem lett az ötve
nes évekből, amelyek nálunk valójában 
az államosítástól Ceau§escu és felesé
ge lelövéséig, 1948-tól 1989-ig tarto t
tak, de az emberek tudatában, reflexe
iben elevenen hatnak ma is az akkori 
beidegződések. Szindrómái: a nyájszel
lem, a szokatlanul feltűnő, hülyeséggel 
és hóbortokkal keveredő, mániákus tu 
datlanság és kóros, ijesztő műveletlen- 
ség, az örökös bűnbakkeresés, az ag
resszivitásba átcsapó kretenizmus, a 
mélységes és komikus, de inkább tra 
gikomikus történelmi naivitás, ame
lyek összekeverednek a perverz rögesz
mékkel és heveny nacionalizmusokkal, 
a lángoló idegengyűlölettel és a kóros 
bizonytalanságérzettel, és továbbra is 
manipulálhatóvá teszik a széles néptö
megeket, fajra, nemre, életkorra, szexu
ális beállítódásra való tekintet nélkül... 
Ezekről a jelenségekről, említettem, 
több regényt is írtam, most már min
dennek a globális méretekben való meg
jelenése és nem is oly rejtélyes terjedése 
izgat. Mert kiderült, ez korántsem csak 
a Kelet-Balkánra és Romániára szűkít
hető jelenség.

Szépírói munkásságod mellett a sep
siszentgyörgyi Háromszék napilapba is 
rendszeresen írsz, minden elképzelhe
tő műfajban, a lap főmunkatársa vagy. 
Mennyire egyeztethető össze szépírói és 
közírói minőséged? Egyáltalán: mikor 
marad időd pihenni?

Rockefeller az mondotta egyszer állí
tólag Fordnak, hogy közöttünk a pénz 
nem akadály, de az idő, az idő... Az 
egész életem versenyfutás az idővel. 
Folyamatosan írok és olvasok. Pihenni

sajnos elég kevés időm marad. Hogy 
meddig lehet ez csinálni? Tandori azt 
kérdezi egy könyve címében: „miért él
nél örökké?” Hogyan egyeztethető ösz- 
sze irodalom és újságírás? Sehogy. De 
mégis összeegyeztetjük, megpróbál
va a lehetetlent, mert kell... Az újság
cikkek állandó készenlétben ta rta 
nak, megszoktam a gyors reakciókat, 
ez nyilván fel is dob, de el kell monda
nom, hogy egyik regényem, Az ördög 
Háromszéken éppen a Háromszék fő- 
szerkesztője, Farkas Árpád felkérésére 
íródott. Pontosan akkor ért a felkérés, 
amikor regényíróként elbizonytalanod
tam, s több mint százötven folytatás
ban, a lapban jelent meg (nagy kihívás 
volt kétflekkes részletekben írni egy 
nagyobb regényt!), akárcsak nyolc esz
tendeig Szentgyörgyi Demokritus (1999) 
című (ál)anekdotagyűjteményem darab
jainak jelentékeny része. Tehát össze 
tudom egyeztetni a napilap jogos elvá
rásait mással is... Mostanában főként 
a társadalmi élet visszásságait kipécé- 
ző glosszákat írok, valamint művelődé
si anyagokat, recenziókat, interjúkat, 
színi- és tárlatkritikákat. Azért nem 
viszem már túlzásba. Fogy az időm. S 
maradék energiáimat elszívják a versek 
és a regények...

Melyek a további terveid? Mert hogy 
vannak, az nem lehet kérdéses.

Ha befejezem A kintrekedtek máso
dik és harmadik könyvét, és megcsiná
lom a terjedelmes, mert verset s prózát 
egyként tartalmazó Bogdanov-köte
tet (ez legalább négy-öt év), és marad 
még időm, energiám, akkor három to
vábbi tervem szeretném megvalósí
tani. Egyrészt szeretném befejezni a 
2002-ben az első résszel félbeszakadt 
Lermontov-átiratomat (A démont írtam 
át, A démon Berlinben címmel). Továbbá 
szeretnék egy nagy történelmi regényt 
írni a magyar testőrírókról, ehhez már 
évek óta gyűjtöm az anyagot. És talán 
egy másikat Ovidiusról, a nagy szám- 
űzöttről, akiről az utóbbi években fél
kötetnyi verset írtam, és nem véletle
nül szerepel A kintrekedtekben is... És 
szeretnék verseket írni még, ha lehet. 
A vers amúgy kegyelmi állapotban szü
letik. Ajándék... A regény elsősorban 
munka, az ember évekig ír egy könyvet, 
közben sokat változik körülötte minden, 
ő is, a világ is, de neki fenn kell ta r ta 
nia, bármi áron, a regény eredendő a t
moszféráját, tartan ia  kell a hangot. Ez 
igényel egyfajta őrültséget, de egyfaj
ta  aszketizmust is -  ami nélkül ponto
san úgy nem tudnék már élni, mint a 
cikkírás nélkül. Mindkettőt megszok
tam, olybá tűnnek számomra, mint a 
drogok... Születésnapi számvetésemet 
azzal zártam, hogy írok, csak írok, de 
legalább nem unatkozom. Ez a legtöbb, 
amivel egy mai író egyáltalán megaján
dékozhatja önmagát.

Farcádi Botond

Egy A u d e n - v e r s  
a  c s e h s z l o v á k i a i
beavatkozásról
Az alábbi verset kevesen isme

rik , jóllehet egyszer m ár m egje
lent m agyarul fordításomban: a 
pozsonyi Irodalmi Szemle 1991/5 
szám ában. Szerzője Wystan 
H ugh A uden (1907-1973), a hu
szadik század egyik legjelentő
sebb angol költője. Auden nevét 
a harm incas években Stephen  
Spenderrel és C. D ay L ew is-szal 
együtt az elkötelezett balolda
li költők között emlegették, de ő 
1939-ban Am erikába emigrált, 
és baloldalisága később politikai 
szkepticizm usba torkollt. Kevés 
alkalm i versei közé tartozik  a 
Spanyolország 1937, am elyben  
bár a spanyol köztársaság m ellett 
foglalt állást, a többi közt így ír: 
„...az idő rövid és /  a Történelem  
a legyőzötteknek /  M ondhatja 
ugyan  /  Kár volt de nem  segíthet 
és meg nem bocsájthat”.

Az 1968 augusztusa először az 
Observer cím ű angol hetilapban  
jelent meg, nem  sokkal a Varsói 
Szerződés országainak prágai 
bevonulása után. Ezzel a rövid, 
de velős verssel W. H .Auden visz- 
szatért régi, m ár-m ár elfelejtett 
anti-im perialista, szabadságpár
ti elkötelezettségéhez.

1968 au gu sztu sa
Az óriás tesz, amit tehet: 
emberfeletti tetteket.
De egyet sosem érhet el: 
emberi szóra képtelen.
A leigázott földön át, 
holtak, csüggeteg nép között, 
ő csípőre tett kézzel jár, 
szájából zagyva szó fröcsög.

GÖMÖRI GYÖRGY 
fordítása
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KARÁCSONYI ZSOLT 
*

Ússz, Faust, ússz!
Első rész: Az éjszaka
Helyszín: A Zátony

Ha azt hiszed, hogy Zátony a világ, 
a tenger és a föld peremvidéke, 
nézz rám, aki 
a földnek büszke ék 
voltam,
de aztán meguntam 
a földet,
lágyabb, erősebb 
vágy uralta testem.
Ez itt a tenger, 
mélyebbre, újra fel, 
ennyit tehetsz Faust, 
most úszni kell.

A víz nyugodt, a víz nyugodt barátként 
gátolja, hogy gátlástalan lehess, 
hogy új világba érj a világ peremén túl, 
hogy ne félj önmagadtól, 
ne remélj.

Szél zúg, madár dalol a fákon, 
a láthatatlan szárazföldeken.
Az ég hajóin fénylények hajóznak, 
csak billegek 
hullámok éjszakáin.

Kedves barátom, emlékszel talán: 
a kert az kert volt, 
fénylő', igazi, 
madarak nyelvén 
szólt a föld, 
lábnyomaink 
az égen
is tudtak izzani.

És városok 
emelkedtek a földből 
és népek jártak 
túli vizekre át.
Magadba nézz, 
amíg én úszom és 
őrzöm tovább 
a nyugodt éjszakát.

Kalitka ez?
A börtön lassú éje, 
hullámzó zár hullámzó vizeken?
Vagy jármű csak 
és szállítja a testet?
Hajó vagyok már, 
azt hiszem.

Régóta, indult 
ez a bárka, hogy rátaláljon 
méltó zátonyára, 
hogy ráfusson és összetörje a 
hatalmas, fénylő, örök éjszakát.

Csillagok szúrnak át, 
a víz alatt

alszik a másik,
bölcsebb anyaföld,
az alámerülés
is jó módszer lehet,
kell még az úszás
míg egészen
betölt a mozdulatlan
vágy, hogy csak lebegni
az ezer éve ismert
nagy vizek felett,
bátran barátom
úszni kell, amíg
a lélek a vizek felett suhan.

Halakra vágyom, 
vizet akarok inni, 
hódítani az új világokat.
Hányán indultunk?
Itt vagyok magamban, 
a karcsapásokat nem számolom.

Mögöttem már a régi Európa,
de itt százezer
Európé vár rám,
kiszögezem az ég kapuira
a régóta fogalmazott kiáltványt,
hogy minden egy,
és százmilliárd ember
csak milliárdszor széttörő
szilánk, de az, hogy ennyi lény
nem egyesül azonnal -
az nem volt, nem is lesz a mi hibánk.

Hullámzó víz, mi vet gátat neked?
Miért hullámzói,
egy helyben, mozdulatlan?
Mióta tart, és hol lehet a Gát?
A lent és fent ritmusait követve 
tovább csak én hajózom egyedül.

Két föld, két víz, és két pólus között,
úgy sejtem, én is két
ember vagyok,
mint falevél
úszom a felszínen,
de szememben tengermély ragyogás.

(Ha egyáltalán látszom még az éjben, 
ha nem lettem már rég hullám egészen.)

Talán az apám szült s az anyám nemzett
a mágia rítusai szerint,
lazítok és újra a vízre fekszem,
elképzelem
az álmom álmait.

Az első álom, hogy káprázat vagyok, 
képzelhetetlen, egyszerű titok, 
megfejthetőség, amelynek zárja sincs, 
kortyolhatatlan cseppjeit iszom.

A második, hogy mindenem valóság 
hullámok közt úszik most ez a test, 
lendül a kar,

mozdulnak lábaim, 
a szellem ép, 
a lélek felnevet.

A harmadik, hogy Zátonyra futottam, 
tornyos hajóim itt süllyedtek el, 
minden mi volt, mi lesz, 
távolodóban,
de ami van, az egészen közel.

Ezek szerint én én vagyok, 
ha mégse, akkor sem látok hibát, 
ha majd az ok támad az okozatra, 
talán csak akkor kell úszni tovább.

De hogyha úszók, akkor ki vagyok?
Az okozat az ősi ok taván?
Időket nemz a pillanat hajója, 
egyedül rángatom evezőit.

A másik lehetőség, 
hogy minden mozdulatlan, 
és minden mozgás csak az elme műve, 
ha hátra nézek, akkor is előre, 
a pusztaságban erdők lombosodnak.

Azt hiszem most is úszom, 
loccsanást hallani.
A tengerétől egész idegen, 
ez én vagyok, ki is lehetne más?

Vagy mégis van valaki a közelben.
A romlást valaki túlélte még, 
de nem szól, alig mozdul, 
egy másik időpontra tartogatja 
elernyedt erőit.

Ha itt vagy, tudd meg, a nevem Faust, 
Nem ismersz? Nem gond.
Alaktalan vagyok.
A tengeren a jelzőm, az, hogy úszom, 
Faust, az úszó, 
így hívom magam.

Valamit tényleg mondhatnál magadról, 
matróz vagy, lassan süllyedő hajó?

Jó, hogy itt vagy, 
most már eszembe jut, 
hogy szárazföldön éltem valaha, 
verset rajzoltam, nagy köröket írtam, 
lehet hogy ez a víz a Menny fala.

Nem is tudom, hogy juthattam  
idáig, minden átlátszó, 
de semmi se látszik.

Ha földből lettem, akkor Föld vagyok, 
Új Föld, egészen új Világ, 
nézem, nem tudok betelni vele. 
Testemről galamb tép le olajágat, 
új földrész szólít, Faust a neve.

Homlokomon tűzhányó lángol, 
zord erdők zúgnak 
izmos combomon, 
arcomon folyók vize vágtat, 
tavaimnál táncolnak a szüzek.

> » »  folytatás a 6-7. oldalon
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A felelősség egyre súlyosabb, 
ha süllyedek egy világ süllyed el, 
ha mozdulok száz város omlik össze, 
most úszni kell és lendül a karom.

Ha nem vagyok Sziget, se Új Világ, 
előbb-utóbb tán partot fogok érni, 
új házam lesz, új ruhám, új szokások 
lépnek a száraz, régi szív terébe.

Ha ezt megúszom nem vágyom új csodákra. 
Testvér, itt vagy még, hogy szólítsalak? 
Amit előbb lélegzésednek hittem 
valami más volt. Tenger mór aj ok.

Mert változás van mégis odakint-bent, 
nem gémberednek fázós tagjaim, 
odabentről sosemvolt fény sugároz, 
egy rája járja testem útjait.

Mit is keres a mellkasomba zártan? 
Tengerfenékről miért jött újra fel?
Ez most a jelkép 
vagy csak magyarázza, 
miért úszom a sötét felszínén?

Ha megfontolom, én is fény vagyok, 
hogy fentről, lentről jöttem 
úgyis mindegy,
mellettem egy delfintest suhan el,
„most jutottál békésebb vizeinkhez”.

De nem emlékszem mikor volt, milyen volt,
nem emlékszem, hogy kié is
a mennybolt,
nem emlékszem,
sötét van, nem is látom,
mi repül át a gondolat határán.

Valószínű -  egy angyal, mert az ördög 
mindig közel van, fülembe duruzsol, 
de az angyal távoli, idegen -  
az ördög mint egy régi, 
jó rokon. Ha elmerülök: 
elmerül velem.

Minek pusztítsam el az ördögöt, 
és minek ússzak angyalok után?
Elég az úszás, nem bánat, nem öröm, 
nem szoktam meg, 
nem is hoz változást.

Különben minek változásra várni? 
Moszatként tapad rám az éjszaka.
A fáradt hold fodrozó farvizében 
tempóznak a meggyötört csillagok.

Remekművek nem úsznak a nyomomban, 
fényes ünnep sem csiszol fényesebbre, 
az egyetlen dolog mit létrehoztam 
az én vagyok, 
ki nevezhetné bűnnek?

vérrög, csillagfény ?
Már nem is tudom.

De velem úszik minden éjszakában, 
közel a parthoz minden hajnalon, 
a délutánban szigetként virul: 
vén Paradicsom, vidámságok Pokla.

Jó úszni most, nincs kint, se bent, 
se biztos föld, mire 
még támaszkodhatok.

Egy rossz mozdulat, 
máris torkomba csorog a tenger, 
mint a pincemélyben égő, 
de ihatatlan, túlérett borok.

Tengeri medvék, szárnyas polipok
járnak köröttem,
nincs ok félelemre,
ezer vadállat már egyetlen egyben
is elfér,
megint
megúszom egyedül.

Vagy mégsem? Négy Szkülla, hét Kharübdisz 
szopja, húzza magába testemet, 
egy karcsapás éppen elég nekem, 
valóság lép a káprázat helyére.

Jó lenne megint szellemet idézni, 
pörögjenek Sándorok, Károlyok,

Zöld pillantásom vezesd Árián, 
a mindig úszó békés szigetekhez, 
az út túl hosszú, új szöveget kérek 
az egyre ismétlődő hangjegyekre.

Valahol újra hideg, erős vihar van, 
repül a ház, amelyben egykor laktam, 
úszik a könyv, az elképzelt varázslat 
ismét erőt ad 
minden karcsapásnak.

Mert túl időn, tereken és reményen, 
fordul a kocka, 
csendül a fényes érem, 
ha a fejek gyorsan alámerülnek, 
az írás mindig segíthet az ügynek, 
fárad a láb, indul a nagyüzem, 
hogy mit üzen meghallgatom 
megint.

„Mária vagy Heléna, úgyis mindegy, 
a fentiek magunkra hagytak minket, 
férfi, gyerek vagy, mindegy, jó vigyázni, 
csak ússz tovább, ne akarj partra mászni. 
A part csak part, és egy a sok közül, 
de ami tenger, végtelen és egyetlen, 
csak ússz tovább, ússzál túl címen, rangon...”

És nem érdekel már a folytatás, 
rádöbbenek, az én hangom ez is.

Csak valahogy öregebb és rekedtebb, 
csak az dörmög így, akit falhoz vertek, 
és a szavaktól most is fáj a vállam, 
pedig a körből kiútra találtam.

Szebbet, jobbat ha láttam, 
meg se vártam,
ha épp nem fordult felém a világ, 
én se néztem rá, 
kitaláltam inkább, 
lassú iramnak, 
türelmében vadnak.
Csak szökevények űztek engem el, 
a helyben állók befogadtak azonnal.

Megint a Zátony, egy zátony van szívemben, 
egy helyben úszik láthatatlanul, 
paraszt, tudós száz módon magyarázza -

hallgatni a gésák elnyúlt dalát, 
ahol az idők húrjai rezegnek.

Fekszem megint, fekszem, elalszom, úszom, 
úszom, fekszem, felébredek megint, 
érzem, hogy néz, 
aki a mélybe lát.

Azt mondja, hogy nézzek jól önmagamba, 
körültekintek, nem lelek hibára.

Várfalat húz, kastélyokat emel a képzelet 
bizonytalan homokja.
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A vízre nézek, biztos a létezése, 
és felfekszem a sötéttő habokra.

Tutaj vagyok, a múlt fatörzseit 
kivágtam, mindent tengerre bocsátva, 
hogy ússzon el a pillanat szerint 
a jelenvalótlanság deszkaváza.

Ezer regénybe fér az életem, 
de csak egyetlen üres lap vagyok, 
közel az érem másik oldalához 
élnek a holtak, minden élő: halott.

M ásodik rész: A n a p p a l
Helyszín: Ugyanott

Most nevethetnék, ha lenne, aki 
meghallja itt rekedtes nevetésem, 
addig úsztam az éjszakák vízén, 
míg a napfényhez értem el megint.

De milyen fény ez?
Annyi idő után nem zavarja 
szemeimet a Nap, csak minden zöldebb, 
kékebb, sárgább.
Mint házakról ha hull a vakolat, 
úgy zuhannak szemembe most a színek. 
Ezek szerint ugyanott folytatom, 
ahol nem hagytam abba az előbb.

Úszom a vizen, pedig alig vagyok, 
és nem vidít fel, hogy a karcsú égen 
tengeri csikók rángatják a napot.

Ezek szerint itt járt ma valaki, 
és nem tartotta szorosan a gyeplőt, 
szelek tépik a felhők függönyét, 
sellőket kerget egy angolnaraj.

Napozni fogok. Elnapolom magam. 
Sütkérezek a lángoló habokban, 
egy igazi túlélőlény leszek, 
ha a Holdban nem leltem otthonomra.

Mi látható volt a fénylő sötétben, 
most rejtőzik, egészen láthatatlan, 
csupán a múlt lesz szilárdabb megint 
a tenger felett párolgó anyagban.

Úszom tovább a felfokozott világban, 
nem hódítanak renyhe békevágyak, 
hadakozom a csattogó vizekkel, 
tovább Faust, most úszhatsz igazán.

Te meg ki vagy, és minek jöttél hozzám? 
Ha hozzám jöttél, beszélj, te, Idegen, 
vagy bűverőmtől megroggyan a lábad, 
a négy őselem rád támad azonnal.

Eltűnt. Nem is baj, ha jól meggondolom: 
egyszerűen elmenekült előlem.
Köddé vált, szél lett, biztosan tudom. 
Pedig el akart venni valamit.

Nem sietek, de engedem, hogy lassan 
erőt vegyen rajtam a lendület.
Alig érzem, de felgyorsul a testem, 
a fénylő vizeket korbácsolom.

A fény, a fény, az egyre fontosabb lesz 
lángolni örök terekben és időkben, 
Faust, az úszó, újra partot ér, 
a hódításra váró kikötőkben.

Egy sziget. Partja horzsolja a lábam, 
nem éri meg, hogy vállamra vegyem, 
a vállra, ami már egeket dönget, 
és ismeretlen földeket ural.

A testem bárka, a testem már hajóhad, 
amit egyetlen értelem igazgat, 
megállítom az égitesteket, 
hogy örökké lángoljon 
ez a napszak.

Azt akarom, hogy örök délelőttben 
fürödjön minden titkom és tudásom, 
az engedelmesség kevés nekem, 
lássák előre látomásaim.

Most vizet nyeltem, nem baj, 
kiszáradt tengerek 
lesznek csak itt, az örök sivatag 
minden szemcséje
gyáván megremeg, ha meglát majd 
a föld felett lebegni.

Ki démonok hadát legyőzte rég,
a táj felett
csupán Faust nevet.

Most ússz tovább, akkor is, ha lábad 
begörcsöl, erős értelmed az úr, 
felfénylő elméd elé veti magát 
és behódol a boltozott azúr.

Kedvem szerint cselekszem, pihenésre 
semmi szükség, de mégis hagyom, 
csak kedvtelésből, 
hogy hányódjak még egyszer 
a tengerek párolgó habjain.

Erős emlékek csapnak oldalamba,
a gyermekkorból felbukkanó cetek,
hogy eltitkoltam valamit,
hazudtam,
azért,
hogy ettől,
boldogabb legyek.

De nem zavar az ámbrás-had, kajánul
nézek szemükbe, tűnjön, ami volt,
eltűnnek úgyis: nap, hold,
ezer csillag,
mit végtelen,
erős fényem lenyűgöz.

Sirályok szállnak kamaszkorom felett, 
tizenkét sassal köszönt a férfikor, 
átalakítom egész múltamat, 
a bor szóíőtlenül 
kezd forrani.

Most fekszem, és titokban élvezem, 
hogy halraj cirógatja talpamat, 
száz vidám, apró lény se szelídíti, 
mit eldöntött 
az erős akarat.

Jó lenne víz alá bukni, 
kergetőzni, 
titokra várni, 
mi felbukkan a mélyben.

A százfelé irányult öntudat 
az enyémben kovácsolódik eggyé.

Kirajzolódik minden, ami volt, 
jól látszik minden közelgő pillanat, 
a ráncos időt birtokba veszem, 
és görcsbe rántja 
fáradt váltamat.

Egy fóka szól: „Nem lehetsz soha fáradt, 
te világunkhoz túl isteni lény, 
mozdítsd karod, lássuk, hogy az imádott 
erő újra a partvonalra ér.
Ott állj örökké, mint rövid életünkben 
egyetlen, végső, irányt adó torony!”

Csak ennyit szól, és tekintetem villan, 
alámerül a fóka a habokba.

„Medúza vagyok, olyan testre vágyom, 
mit körbevesz az iszonyatnak fodra...” 
Nem mondhat többet, 
erős hullámverésben villannak már 
a cápauszonyok.

Süllyed a Zátony, az igazi, a benti, 
az egész világ velem lebeg, nekem, 
a légnyomás valóm újrateremti, 
míg fényre pattan mind a két szemem.

H arm ad ik  rész: A  tenger
Helyszín: A víz alatt

Most hol vagyok? Oly valótlannak látszom, 
és hihetetlen minden, ami volt. 
Emlékem az: hogy szűzi kedvvel játszik 
ezüst telihold, szőke nap.

A  valóság, mint ámbráscet, körülvesz, 
idegen, mégse nyugtalanít a másság, 
érezhető, hogy ezt 
a titkos csendet, 
a sekély vízben 
csak koraitok őrzik.

Színes, de lassú, 
örök állatok, 
kik nem ismernek 
valót, sem valótlant 
és nem is sejtik, 
honnan származom.

Valamikor a vizek felett éltem, 
mesébe illő, szárazföldi lény, 
valamikor,
gyermekkoromba’ tán, 
de mindenképp e világ kezdetén.

Tengeri csillagokkal játszom itt, 
a halkan rezgő, 
időtlen vizekben, 
uszonytalan vagyok, 
de boldog így is, 
e tengeri kőszikla pereménél.

Nincs gond, nincs vágy, 
se akarat, hogy régi dolgaimat 
még egyszer megtaláljam, 
feléleszt és új nyugalomba hív, 
a mindent oldó, 
lassú tengeráram.
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MUSZKA SÁNDOR

A r r ó l  h o g y  a tém a
sehol nem hever

Avagy jelentem itt a végeken

Jóska a bornyút 
Eladta tej nincs 
Vagy ha megszeretném 
A tájleírást
Hisz fenyő' s paraszt itt 
Mint Kínában ember 
De lehetne témám 
Az anyaszentegyház 
S bár igényt nem tart rá 
A kórusba mégis 
Biztos bevenne 
Punk vagyok
De legalább ha a szeku figyelne 
S tudnám hogy én is transzszilván vagyok.

H a llg a s s a  más
Kiült kutyám a ház elé 
A holdat ugatja 
Az ereszen hosszan jégcsapok 
Magát siratja
Kárál az asszony mert dög vagyok 
A tető szakad rám 
Ha tavasz lesz újra itt hagyom 
Hallgassa más már.

Éreztem többnek
Ha költő lennék se
Lenne mit írnom
Erről a helyről
Bár fél éve esz
Ehejt a kórság
Hol én sem tudom mért
De elfog az undor ha végigmegyek
Szaros utcáin
Hol sunyi parasztja
Fejével biccent ha rád köszön

S  kocsmája is
Kettő vagyon csak
S bár literes üvegből
Isszák a sört
Nem túl facérak
A lányok sem erre
S bár éreztem többnek
Mosdatlan likát
Én sem tudom miért
De elfog a hányás
Ha szaros utcáin végigmegyek.

D rága is k o lá m
Bármely ünnepélyre

Eri ki mindig a tudást szomjaztam 
Mint bornyú a taglót 
S mint ló...azt a segg 
Írok tehozzád kultúránk vára 
Sorolva itt fel kiből mi lett

G.K. a tyúkláb bankárnak készült 
A mindenütt első 
S mindig jeles 
Emlékeznek rá?
Még ő is ahányszor 
Egy sáncban ébred fel 
S fara vizes

O.H. a retkes földrajztanárnak 
Készült s szegénykét az egyetem

Nem vette volt fel 
Bár nagyon akarta 
S  mit ad az isten 
Most fűszeres

K.L. a bó'mbös hát megnősült végül 
S bár költőnek készült 
Pincérnek állt
Unta a nincsen-t s az asszony is küldte 
Mivel hogy versért 
Nem adnak pelenkát

N.K. a kajla 
Orvos lesz tudta
Magán tanárhoz járt s így színes 
Szerveket fest most a fülkék falára 
S hogy jegyet lyukazgat 
Útja mind ingyenes

B.R. a lófej színésznek ált be 
S mivel hogy ott 
Oly nagy az elvárás 
Bekopogott a rektorhoz este 
így vitte sokra 
Bár szájtripperes

S hogy tovább nem írom 
Bocsásd meg nékem 
De köztudott rólam 
Mily lusta vagyok

S hogy tizenkét évet 
Már röhögtem rajtad 
Miért vennéd ugyan 
E pár sort zokon.

Nálunk
Itt hol a múzsák trágyás szekérrel 
Járnak miért kéne bármilyen dalt 
S kinek javára lenne az írás 
Drágulna attól mondjuk a vaj

S  hány sortól lenne olcsóbb a szántás 
S a román a krumplit ha rímel veszi? 
Mivégre kéne dalt is e helyről 
Drága transzszilván barátaim.
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LÁZÁR BENCE ANDRÁS
Most hideg van
Elvittelek, megmutattam, neked a folyót.
Itt Tiszának hívják.
Hallani lehetett a morajlást, s cipőd kopogását.
Azt mondtad, a hideget szereted a legjobban,

hogy az elrejt, nem vetkó'ztet le.

Megálltunk a gátnál, az erdőről beszéltem a túloldalon. Teljesen ép. 
Csak fák vannak, meg bokrok. Az élet magától működik. 
Mondtam, majd azt is megmutatom, majd egyszer elviszlek oda is.

A nyakadnak olyan illata volt, mint azoknak az ócska
fürdőolajoknak,

nagyanyám használt olyat. Emlékszem mindig éreztem
azt a szagot,

ha vasárnap éppen nála jártam. Ez az elmúló női szag.

Aztán elindultunk, ott hagytunk gátat, folyót, erdőt. 
Figyeltem mozgásodat, ahogy eltűnsz, aztán már azt sem, 
csak a bicikliseket a járdaszélén.

Most hideg van, fázom, téged képzellek meztelenül.

Alvászavar
Németül folyékonyan beszélsz.
A  shcrei szót magyaráztad, hogy az üvöltést jelent.
Azt mondtad menjünk el enni, hogy te vegetáriánus vagy, 
én meg húsevő. Vitatkoztunk is rajta.
Kértem a salátádból egy falatot,
És te úgy néztél rám, ahogy anyám szokott,
Ahogy az anyák szoktak, büszkén.
Beszéltünk másról is, például arról,
hogy mennyire rossz ez a háromkor lefeküdni dolog,
hogy én két párnával alszom, te meg keresztben az ágyon.

Figyeltelek, figyeltem szemeidet, szemhéjadat, mikor lecsukódik, 
mint a redőny olyan. Hátad ívét, lapockád, körmeid ápoltságát. 
Lemértelek magamban, elhittem, mennyit ér igazából egy női test.

Az áprilisi melegből csak néhány póló, atléta maradt, 
az is csak úgy odadobva egy szemetes mellé.
Az emberek a hidegről beszélnek, hogy az megint itt van, 
pontosabban nem ment el sehova, elrejtőzött.

Lázár Bence András: 1989-ben születetett Szegeden. 
Jelenleg középiskolás.

Hazaérve, ott hagyva téged, egy másik városban, 
a hátsó udvarban dohányoztam, a rózsabokrot figyeltem.
Itt nem változott semmi, nem voltak rajta virágok.

Most úgy vagyunk mi ketten, ahogy itt nálam, 
a hátsó udvarban az a két szék, lomtalanítás után, 
virágos párnával lefedve.
Az első emeleti teraszon az öregek a szeretetről beszélgetnek. 
A rózsabokrot figyelem. Hiányzik egy párna.

A muskátliültetés ideje
„Sag mir wo die blumen sind?”

A kályhát csak télen gyújtottuk be.
Tavasszal felmostunk, kipakoltunk mindent.
Pontosítottuk hányán vagyunk, mennyi ruha fér el.
A folyosóról behoztuk a virágokat, anyám muskátlit ültetett, 
pirosat. Júniusra sóska szagú lett az egész terasz.
Kipakoltunk széket, asztalt, kopottat, műanyagot.

Apám ingben járt dolgozni, nem vett kabátot. Cipőt húzott, 
nyárit, a lábaira. Apámat csak apának hívtam, nem magáztam, 
nem fogtam vele kezet, nem jártattam a szám.

A házban idő előtt elfogyott az oxigén,
de nem fulladtunk meg.

A szomszéd minden reggel kinyitotta az ablakokat.

Anyám szeretett a legjobban. Mindig kikészítette
az uzsonnát.

Hogy vigyem el, ne költsem feleslegesen a pénzt.
Először celofánba, majd átlátszó nejlonba tekerte

és kitette a konyhapultra. 
Én meg minden reggel a táskámba süllyesztettem.
Gondoltam jó lesz az még valamire. Majd tíz óra tájt, 
széttéptem a nejlont, a celofánt. Sokszor meg is jegyeztem, 
hogy ne ezt már, ne ilyet, valami mást csinálj.

Untam a szalámit.

Azóta üres nejlont, celofánt szaggatok, ha tizet üt az óra.

Most nem etet meg senki. Éhes kutyák szaladnak mögöttem. 
Hátranézve csak üres cserepeket látok a teraszon.

Mondd, hová tűnt a sok virág?
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BRÉDA FERENC

Lali öt tévedése. Az öt „Seb"
A Mesterrel való legelső Találkozás 

egy olyan „századvégi”, spleenes, boron- 
gós, esős, szürke késődélután-koraeste 
történt, amikor klasszikusan a „semmi” 
szokott történni.

Olyan idő ez, amely nincs is az Időben, 
avagy talán csak ez van igazán benne, 
s talán csak ekkor érzékeljük igazán az 
időt, csak ekkor vagyunk „filozófusok” 
vagy inkább seneca-i „bölcsek”, amolyan 
félkomoly, aktuál-sztoikusok néha.

Ilyenkor „kicsinek” érzi magát az em
ber, a porszemnél is porszemebbnek, s a 
céltalan, kóborló reflexió minduntalan 
amaz apró árulások, bakik, olcsó „kekec- 
kedések” és darabosabb gyarlóságok zeg
zugos ösvényére téved, amelyeket hím- és 
nőnemű ember- és létezéstársaink el
követtek az úgymond Fönséges, Becses, 
Szupersztár, Nagy- és Szépreményű 
Mimagunk rettenthetetlen őfelsége és 
igazságos „mátyáskirálya” ellen.

Szóval akaratlanul is ily „sebnyaloga- 
tós” volt a kontext, még az egzisztencia
lista pózolásoknál is egzisztencialistább, 
egészen sötét, goyai, rembrandti színek
kel, mikor az elme tudja, hogy előbb- 
utóbb az Úr lesz majd „Úrrá” rajta.

A hangulat nem volt tehát fölöttébb 
rózsás, Apuleius Lucius^a mint szamár 
sem változhatott volna vissza emberré 
ebben a fausti atmiszban2, mert itt („ott”) 
nem teremtek épp akkor és ott semmiféle 
rózsakoszorúk, Isis sem volt sehol avagy... 
„ki-tuggya”.

Ez volt tehát a keret, a lelki „ráma”, 
egy kész unalom-dráma diogenészi, „a 
Kutyára”-esküvő, emberbarát felhangok
kal s tompán sűrű, dionüsszoszi háttér
zenével, amit a csorba, bűnolcsó és bűn
rossz vodkáspoharak diszkrét csilingelőse 
meg a pufók söröskriglik kölcsönös egy
máshoz puffanása komponált össze s spé- 
kelt-tunkolt föl valami nagy, súlyos, s tán 
valamiféleképpen még létezés-utazásokat 
is magábaölelhető semmivé.

Természetesen a tuggyuk-mi-mért is
teni Cluj-Napoca-Claudiopolis-Klausen- 
burgban, Kolozsváron vagyunk, a 
fél-Európa-híres Music Pubban, a bespic
celő diákok, az alkalmi Faustok, a tró- 
ger Danték, a hervadt és nyilván halvány 
Hamletek és egyéb szomorvidám, szocio- 
metafizikó fickó-népség pincekocsmájá
ban (400 férőhely), jelenleg 17-en talán, 
ha megszámolnám, de minek, távozz tő
lem matematika... biztos, lehettem volna 
még számtantanár, ajaj... vagy orvos, hű... 
vagy ügyvéd, lehet... s-lett-belőlem-budi- 
pucoló, hiába Pesten-jártam-iskolába, hi
ába jól-nevelt-Apám, nadehát itt minden
ki Húnyó lesz ám, stb... aszitte, hogy lesz 
belőlem hajóskapitány, s.í.t.

Szóval „számolni” nekem egyáltalán 
nem volt „andungom”3.

Egye a fene az egész métát és az egész 
matematikát, a növényevő, éhenkórász 
Pithagorászt és ezt a fránya 10-es szám- 
rendszert, meg ennek a felét, az 5-öt, az 
Ötágú Csillagot, vagyis ráadásul még az

immár fenti vagy tán épp lenti, de lendü
letes Leonardo emberét is minimum.

Vagyis a bennem még pöttöm korá
ban elcsenevészesedett Pithagorász pi- 
tiánerkedett pattogva a dögösködő Dio- 
genésszel, avagy fordítva, s oszt még 
Antisztenész is hozzá-belepofázott a kot
tába alkalmasint, avagy röviden: „bok
szoltak a majmok” a pohárban és a fejben 
cefettül és egyaránt.

Mindenhez volt inkább, illetve semmi
hez avagy csak a Szent Semmihez sum
ma summárum kedvem, csak számolni 
nem.

S ekkor hirtelen, a „Semmiből”, ahogy 
szokott ő, a halhatatlan Istenek és per 
def is halandó emberek Hírnöke, a szár- 
nyassarujú Hermész-Mercurius maga 
termett elém önnön magavalóságában, s 
aki a beszélő és megment majmok között 
s úgy általában Földön való jártában leg
kedvesebb barátom, Boros Lóránd alak
ját öltötte váratlanul magára ebben a mi 
kis kolozsvári időszámításunkban, s ki 
számomra elsősorban, s mások számára 
valószínűleg mellesleg az irodalmi secre- 
tarius-om megtisztelő és fontos szerepét 
is betöltötte akkoriban s azóta is, kicsit, 
mint Tiron Cicerónál, ha már kéne vala
kikhez hasonlítsam magunkat, minden 
olcsó nagyképűsködés vagy ostoba fölvá
gás nélkül, természetesen, csak úgy meg
jegyzésképpen a cicerói, s senki számára 
sem kívánatos véget illendően leszámítva 
persze és főképp.

-  Be fogok mutatni neked valakit -  je
lentette be Lóri titokzatosan s ravaszká
san, ám ritka izgalomtól és nagy ügyeket 
jellemző lelkesedéstől csillogó szemekkel.

Ajka szögleteiben távlatnyitó mosoly 
bújkált.

Tudta, hogy a pillanat nem mindennapi.
Tudta, hogy ő a Tanú.
Ez pedig főszerep.
Sőt.
A Tanú volt maga a „Máker”4.
Ó volt a Lalival való Találkozás 

egyetlen, élő szem- és koronatanúja. 
— Kit?!... -  kérdeztem rosszat sejtve, ám 
izgatottságát látván mégis kiváncsian.

-  Majd mindjárt meglátod -  mondta so- 
katsejtetően.

Egy nagy, fekete, zsíros kalapú, dús, 
göndör bajuszú Gábor-cigány járt éppen 
arra.

Egy szokásos fél pléh-csatorna volt a 
hóna alatt mutatóba cégérnek.

Az asztalom előtt hirtelen megállt, egy 
pillanatig gyorsan hátranézett, és sarkon 
fordulva, felém nyújtotta erős, munkás
ember kezét, s azt mondta:

-  Lali.
S rögvest kezdődött is Lali minden 

előzmény nélküli első leckéje, tanítása, az 
Első szikájmó (cig. tanítás), amit a Mester 
sznobi háp-hápok elegáns és meglepő át- 
ugrásával in médiás res a következőkép
pen fejtett azon nyomban ki még félig ül
ve, meg félig még állva:

-  Tudod, Bréda, az ember sok tévedést, 
baklövést, butaságot, ostobaságot, idiotiz
must -  egyszóval: mindenféle szamárságot 
-  tudod Te -  követ el az életében.

Én öt tévedést követtem el -  mondta, s 
ekkor akaratlanul is hirtelenjében a gö
rög pesszimisták jutottak eszembe -  , az 
első az , hogy: megszülettem.

Igazság szerint én ezt a sarktételt már 
hallottam filozófiatörténetből is elvét
ve néhol, s tehát csekkoltam is rapidosz, 
hogy ezennel egy rendkívüli emberrel- 
bölccsel, esetleg zsenivel-guruval állok 
itt most szemben, csatorna ide vagy oda, 
nem a haj a fontos.

Gyorsan folytatta, mert még volt, mit 
mondani.

- A  második tévedésem az volt -  foly
tatta — , hogy: felnőttem, s hogy: a szüle
im fölneveltek.

Ekkor már láttam,hogy itt a dol
gok kellős-közepébe trafált bele újdon
sült Mesterem, s hogy a lényeget mondja, 
vagyis hogy az isteni Diogenész hordós 
Fiai vagyunk mindannyian, s ettől vég
leg a szívembe fogadtam növekvő cso
dálattal. Ám egy kicsi Pithagóré is vala 
mindebben, mert számolta ugye az onto
lógiai tévedéseit, amelyek persze közösek 
valónak, engedelemmel.

-  A harmadik tévedésem az volt, hogy: 
iskolába jártam, s hogy: túl sokat -  vagy 
túl keveset (nevetett) — és hogy: tanultam.

A mesteri szillogizmus eme ideiglenes 
zárótétele egyenesen szívenütött, hiszen 
éppen ilyesmikről morfondíroztam én is 
az előbb magamban a Semmi teológiájá
ban való elmélyült meditációm közepette.

Ennek már fele sem volt tréfa, a dolgok 
kezdtek komolyba fordulni, ez már szín
tiszta, csurgatott igazság, gondoltam.

-  A negyedik tévedésem az volt, hogy: 
bejöttem a Music Búbba.

Kezdtem sejteni, hogy itt valami nagy 
retorikai fogás bújkál, de hát akár az len
ne, akár nem, erőst tetszetős volt a fölso
rolási forma és a stíl.

-  Az ötödik tévedésem pedig az volt, 
hogy: megismertem Brédát! -  zárta le dia
dalmasan a Mester ezt a kocsma-léttani- 
lag nem épp csekély mélységű és hatású 
captatio benevolentiae-t.

Eredeti s meredek volt a mesteri bemu
tatkozás eme kis bizsuja.

Ennél jobban senki sem tudta volna ösz- 
szefoglalni addigi életünket, azzal a kité- 
tellel-megjegyzéssel természetesen,hogy 
a „Bréda” helyett akármelyikünk nevét is 
be lehetett volna toldani.

Egy ilyen megismerkedést akármelyi
künk megjegyezne.

Lóránd feszült figyelemmel már elkép
zelte, hogy egyszer ezeket a szavakat -  az 
Első Nagy Tanítást az „Öt Tévedésről” — 
még nyomtatásban is látni fogjuk, s revé- 
tegen szürcsölgette a fél ginjét.

Mi lón is, néhány évvel később, azaz 
most.

Lalival az idő(c)síkok mindig fölbomlot
tak, megfordultak, s mintegy keringőzni- 
kergetőzni kezdtek egymással: a jövőből 
művi múlt lett, a múltból jelen, s egyéb 
variánsok: tiszta temporális turizmus 
vala minden találkozás, ahol a magyar 
nyelvtan olyan nemlétező vagy kiveszett
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igeidejei, mint a filozofikus tartalmak ki
fejezésére oly alkalmas örökidö (a görög
latin aorisztosz), a jövő múlt avagy a múlt 
jövő elevenedtek meg idő-mezőkön átívelő 
jelenvalóságokká.

Lali ideje roppant hajlékony egy jószág 
volt: tudott vanni is meg lenni is, például 
a régmúltban.

— Tudsz csinálni egy fél konyakot? — kér
dezte a Mester, és én azonnal beláttam, 
hogy a kérdést Lali „megérdemelten” (e 
szikájmó símán megért nem egy fél, de 
egy láda, „öt csillagos” konyakot is !) tet
te föl.

És már itta is egy hajtásra, profi-mód
ra a pohár borpárlatot.

Az én ötödik „tévedésem” -  s mint ké
sőbb kiderült, mindannyiunk, egy élet
re meghatározó nagy, ötödik „tévedése”
-  pedig az volt, hogy megismertük -  „Ót” 
avagy, ahogy „Ű” mondaná : „Űtet”.

Ennél az ötödik „tévedésnél” kezdődött 
a mi átalakulásunk, a mi „metamorfó
zisunk”, amikor „szamarakból” és „disz
nókból”5 Ötök, vagyis ötágú élő csillagok, 
azaz emberek lettünk.

Az átalakulás azonban kétélű fegyver.
A meta-morfózis valójában alak-fölötti- 

ség.
Tudnillik nemcsak mi alakultunk át 

a Mester hatására, hanem „O” is kezdett 
hozzánk hasonlítani.

Ő volt az igazi Öt: Ót is átalakítottuk, 
hiszen 0  is változott.

— A megváltozásban az az érdekes (ez 
fontos!...) — zárta le az Első Szikájmót 
Lali —, hogy kiből „mi” lesz.

Vagyis hogy „Brédából” lesz „cigány”, 
vagy hogy „Laliból” lesz „Bréda”.

Ezt fogjuk majd meglátni.
De ezt csak a Végén.
A „legvégén”.
Ez a „lényeg”.
Korrekt?...
— Korrekt! -  vágtuk rá egyszerre 

Lóránddal kórusban — , s rendeltünk még 
sok-sok vodkát, konyakot és rumot.

Lali mindig korrekt volt.
Még akkor is, ha nem.
Lali néha (s miért, miért nem, kivált

képpen hétfőnként!...) egyfajta szomba
tista prédikátorrá változott át:

-A z  ital az ember ellensége.
Rettenetes méreg.
Látjátok, ez az utolsó pohár pálinka, 

amit meg kell igyák: ez a „keserű” pohár
-  mondta a Mester egy sokadik konyak
kal a kezében.

Megesküdtem a templomban, hogy töb
bet nem iszom.

Gátá6, vége -  szólt, s egy derékszöges 
mozdulattal, s mintegy bűvészileg el is 
tűntette a narancssárga folyadékot.

Utóvégre az Ital ellen Itt is és Most is, 
ebben a Mostoha életben is váltig har
colni kell, s ebben a Nagy Csatában, 
ebben a cseles és patetikus Csete- 
Paté-Küzdelemben és nagy Honvédő 
Háborúban mindenki úgy vesz részt, 
ahogy tud.

Ezen, s valójában elsősorban a gyom
rokban végbemenő-történő, Hérakleitosz- 
i ekpyrosis-ban, azaz kozmo-apokalipti- 
kus Világégésben, az alapcélkitűzés, az 
alsó és fölső főföladat, a szuper-hősi ön

feláldozás nyilván az AZjas AZkohol min
den áron való végső és egyértelmű el
pusztításában, megsemmisítésében és 
dicsőségesebbnél dicsőségesebb legyőzés
ében rejlik.

Az Első Tanítás így és ezzel le is zá
rult.

Mi pedig Lóránddal, a Két Lator, ott 
voltunk már Lali, a Mester jobbján és 
balján, a misztikus Kereszten-La/Zorján, 
a testünkön ütött öt, tamási „sebbel”, ez
zel a bizonyos öt fatális „tévedéssel” és 
Ajándékkal.

S az elkövetkezendő, örökkévaló Év
ben pedig Vele voltunk az Égben és a 
Paradigmák Lali-i Paradicsomában.

Ugyancsak a legeslegelső Tanításokhoz 
-  az „iniciál”, az „iniciatikus”,a „beava
tási” alaphangleütésekhez -  tartozott a 
mindenkori s a kultúrtörténeti antropo
lógia sajátos „rektifikálása” és a Mester 
által való, empíriákba áttett átértelme
zése, amellyel Lali a humanizmus igazi 
lényegét és mibenlétét-mivoltát tárta  föl 
számunkra.

E koncepciót leginkább „neokorporaliz- 
musnak” nevezhetnénk.

Lali a protagórászi „mindennek mér
téke az ember”-elv testre vonatkoztatott 
újrafogalmazásával kezdte a kulturális 
sznobéria által „impotenssé”, tehetetlen
né vált szellemünk „valósággá történő” 
átalakítását.

Didaktikai és életviteli alapelveit a kö
vetkezőképpen fejtette ki napról-napra 
szaporodó hallgatóságának, amely mint a 
Mester „teremtménye” immár őhozzá kap
csolódó entitásként kezdett „lüktetni”:

-  Minden tanítás abból kell kiinduljon, 
ami „van”, amik „vagyunk”, mert csak az 
„érdekel” bennünket, ami a mi „érdekünk”.

Mi „emberek” vagyunk, tehát az „embe
ri” dolgok érdekelnek bennünket: a csillag
szellemek vagy az angyalok vagy az ufók 
csak kihathatnak mireánk, kapcsolatba 
kerülhetünk velük, csodálhatjuk őket vagy 
félhetünk tőlük, ám nem „mi” vagyunk, 
nem igazán a mi dolgunk, nem érint 
minket egyenesen, hogy mi történik ép
pen most, ebben a minutában a kozmosz
ban, hogy az XZ11345.B „fekete lyuk” el
tűnt, vagy hogy beszippantotta az Ómega 
67.4887-világot. Ettől nem lesz több vod
ka itt az asztalon, s a cigánynak sem lesz

több „rendelése”, hogy befedjen egy tetőt: 
„ettől nem viszek még haza se ma, se hol
nap több húst Mindrának1, hogy legyen 
mit egyen Babi”8.

Mi tehát, mint ahogy a közmondás is 
jelzi, „magunkból” kell kiinduljunk.

Megvan mindenkinek az irkája ?...
Senkit sem engedett „irka” nélkül a 

kurzusokra; akinek nem volt füzete és 
tolla, az Lali szerint lelkileg nem készült 
föl a tanításra, tehát nem érdemelte meg 
és ki azt, hogy a Mester foglalkozzon ve
le.

Aki az „Irkát” nem tiszteli, az a 
„Mestert” sem tiszteli; aki a Mestert nem 
tiszteli, az a „Tanítást sem tiszteli".

Akkor meg „minek” jön ?...
Az jön, hogy lásson egy részeg ci

gányt, aki a részeg gádzsóknak adja elő 
magát ?!...

Akinek nincs „Irkája”, az nem akar ta
nulni, az lekacagja a Tanítást, az lepuf- 
fintja a szellemet, az csak a „show-műsor- 
ra” jön.

Az menjen haza, és nézze a televízióban 
a Rapid foot-ball-meccset, és hallgasson 
kurzust az „anyjapicsájában”, ne nálam.

Mert Karának9, Brédának, Lórinak, 
Helgának, Andinak, Noéminak, X-nek van 
irkája, de akinek nincs, az csak jött meg
nézni Lalit, a „kuriózumot”.

Kuriózumnak „kuriózum” vagyok, mert 
tudok bádogot vágni, énekelni, táncolni, 
gondolkozni, tudok franciául, oroszul, ro
mánul, magyarul és dajcs, meg még kicsi 
latin, meg kémiát, orvostudományt, meg 
még sok egyebet, amiről ne is beszéljünk, 
de akinek nincs irkája, az mehet haza, il
letve annak itt nincs helye.

Punktum -  mondta.
Akinek nem volt „irkája”, annak nem 

volt „útlevele”, „személyazonossági igazol
ványa”, „buletinje” a Lali tanításaihoz, a 
Fölsőbb Világhoz.

-  Figyelem ! Bréda, Kara, ne játszód
jatok az asztal alatt! — szólt a Mester, és 
megkopogtatta az asztalt az egyik alkal
mi „plajbásszal”, egy olcsó golyósironnal.

Ne nyomjatok be annyi vodkát, mert az
tán én is berúgok -  tette hozzá velősen.

-  Tehát! Megvan mindenkinek az irká
ja ? ... -  ismételte a fatális kérdést Lali.

-  Meg ! -  zúgtuk egyöntetűen.
-  Akkor írjátok föl az első leckét.
A címe ez:
„Az emberi test”.
Az Első szikájmó itt vette kezdetét.

Jeg y zetek

*az Apuleius-i Metamorphoses {Átvál
tozások), Az aranyszamár antik regény
hőse

2atmoszféra
:!kedvem
4arg.ki a kártyákat keveri
5Lásd “Kirké disznóit” az Odüsszeiában 

Homértól
6rom. vége
7a Mester felesége; Mándra (rom. a 

Kedves, a “Büszke”)
8a Mester nagyobbik fia, Boby.
9Karácsonyi Zsolt, költő,szerkesztő.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A kintrekedtek
(befejező rész)

Anna felül -  kibújik hálóingéből, 
s olyan hevesen csókol meg, hogy is
mét összekoccannak fogaink, s érzem 
a vér fémes ízét a számban. -  Egész es
te hallgatott szegény, egészen olyan volt 
a félrehajtott madárfejével, mint egy be
teg holló...!” „És nem is hittem volna -  si
mogatom puhán Anna haját —, hogy gróf 
Rettegit is személyesen ismerte — nyel
vemmel izgatom Anna megmerevedő, 
málnaszemekre emlékeztető mellbim
bóit - , hogy látta a Woyzecket, az ön
gyilkost, hogy néki is mondott verset.” 
Megérzem Anna kezét a combomon és re
megve ismerem be, hogy az életben tény
leg nincsenek véletlenek, ez a beteg ma
dárra emlékeztető fehér hajú öregember 
végre szembesített önmagámmal. „Csak 
tudnám, mikor -  simogat Anna és elfúl a 
hangja -, hiszen meg se szólalt egész es
te, nem is beszélgettetek... Te sem szól
tál senkihez egy szót sem, Jenő bácsi meg 
is kérdezte a konyhában, egy óvatlan pil
lanatban, hogy mi van, összevesztetek, 
avagy megkukult a kerge színészed?! S 
anyucikám is megkérdezte: haragszol 
valamiért, vagy mindég ilyen hallgatag 
vagy?... Egyébként beismerve azt is, hogy 
pillanatnyilag ez az egyetlen vonásod, 
ami tényleg kedvére van... Rokonszenves, 
hogy nem locsogsz össze-vissza, mint ez 
a kelekótya Jenő, hogy nem mondasz, 
ha kell, ha nem bárgyú és ostoba vicce
ket, hogy nem akarsz örökösen a társa
ság középpontjában lenni, mégis az az ér
zése, talán néha, mint most is, túlzásba 
viszed a hallgatást, noha ez, ismeretlen 
környezetben, még indokolt is lehetne, ha 
nem sugározna rólad valami ismeretlen 
fájdalom... Ha nincs úgy, édes leányom, 
ha csak játszik itten nekünk a te Attilád, 
akkor mindent visszaszívok (s elismerve, 
hogy valóban tehetséges színész, nem hi
ba, bűn lemondania a hivatásáról!) s azt 
tanácsolom, fejezd be vele minél hama
rabb. Hiszen egy színlelő művészt egy 
életen keresztül lehetetlenség elviselni...” 
Egymással szemben ülünk az ágyon, jó
ga-ülésben, most még nem is érintjük meg 
egymást. És én, suttogom elveszetten, és 
annyira kívánom Annát, hogy elfullad 
a hangom, de elhatározom, most még
sem kezdeményezek, s rekedten ismétlem 
meg, „és te mit válaszoltál?” De Anna tu
datáig bizonnyal már el sem jutnak sza
vaim, egyetlen pontos és célszerű moz
dulattal, hanyatt dönt, hogy végtelennek 
tűnő percekre maradjon mozdulatlan is
mét. Mellei ott harangoznak arcom előtt, 
az elszabaduló hajzuhatagtól semmit 
nem látok, érzem, hogy alig érzékelhető 
mozgásba kezd, miközben rekedten dúdol 
egy valaha hallott, valahonnan borzon
gatóan ismerős melódiát, amit egyszerű

en képtelen vagyok azonosítani, végtelen 
mezőn suhanunk, örökre összekapcsolód
va a madarakkal és a füsttel, valami té- 
bolyítóan valószerűtlen narancssárga 
fényben, amely szétporlasztja csontjain
kat és végérvényesen összeolvaszt ben
nünket. Nem, ennek nem lehet soha vége, 
mégis a kelleténél hamarabb vége lesz, 
mert egy halk de erélyes kopogás zök
kent ki a kábulatból. Megmerevedünk, 
de még nem válunk szét, érzem Anna te
hetetlen szorítását, boszorkánygyűrű -  
gondolom kábán -, mi lesz, ha összeraga
dunk, mint a kutyák? -  „Mi van, mama?
-  hallom szerelmem rekedt hangját. -  Baj 
van? Rosszul vagy?”. „Valaki jár az udva
ron, kislányom -  hallja a madárcsontú 
asszony álmos, fátyolos hangját. -  Vitéz 
pedig ilyenkor soha nincs idehaza. A fa
luban lehet, biztos udvarol. Viszi a nagy 
természete... kódorog. Kérd meg Attilát, 
nézzen ki.” „Feküdj vissza, mama, kime
gyünk!” — bontakozik ki az ölelésből a di
dergő Anna. Nevetni akarok, de rájövök, 
nekem is ütemesen koccannak össze a fo
gaim. Felugróm, kapkodva öltözöm és ki
megyek a sötétlő szobából, végigbotorká
lok a folyosón, az ebédlőn, nem gyújtok 
villanyt, neki is megyek egy széknek, 
éles fájdalom hasít a térdembe, kinyitom 
az ajtót, kissé megdöbbenek, hogy nincs 
kulcsra zárva, és máris a teraszon va
gyok, leguggolva, a falhoz tapadva várok. 
Semmi zajt nem hallok, kábultan néze- 
lődök, a holdat felhő takarja, nem látok 
semmit, nem észlelem az ismeretlen be
tolakodó mozgását. Hosszú percek telnek 
el, bal lábam elzsibbad, térdem sajog, ar
ra gondolok, hogy talán első álmából ri
adva fel képzelődött szerelmem amúgy is 
rossz idegállapotban levő édesanyja, ami
kor hirtelen motoszkálás hallatszik az is
tálló felől. Megmerevedek, de képtelen 
vagyok eldönteni, hogy embertől vagy ál
lattól, macskától, menyéttől származik-e 
az alig észrevehető zaj?! Az ebédlőben eb
ben a pillanatban gyúl fel a villany, és az 
ajtóban hosszú fehér hálóingében, zseb
lámpával a kezében megjelenik Anna. 
„Láttál valakit?” -  kérdezi, s hirtelen fu
tó lábak dobogása hallatszik, nyikorogva 
nyílik ki a kertkapu, Anna odavilágít, de 
az ismeretlen betolakodó árnya a fák kö
zé vész. Azonnal felugróm én is, rohanni 
kezdek, de tudom, teljesen értelmetlen, 
akárki is volt a nem várt vendég, behoz
hatatlan előnye van. Lihegve dőlök neki 
a kertkapunak és nézem a sötétben fol
tokká, kivehetetlen torz alakokká átvál
tozó fákat. „Ha nem gyújtasz villanyt, ta
lán elkapom -  magyarázom bosszúsan a 
mellém érő, még mindég vacogó nőnek -, 
a fény és a hangod elriasztotta.” „Ne ha
ragudj -  simul hozzám bűnbánóan Anna.
-  Olyan gyorsan eltűntél a sötétben, hogy 
megijedtem, aztán az a csend, mintha a

föld nyelt volna el, féltettelek!” Bezárom 
a kertkaput, átölelem és visszasétálunk 
a házba. A zseblámpa sárgás fényköre ki
kiszakít egy bútordarabot a sötétségből, 
valószerűtlenné téve a székeket, a szek
rényeket s a szekreteren álló, meglepően 
nagy kínai vázát. „Ti nem zárjátok be éj
szakára az ajtót?” -  kérdezem érdeklődve, 
kétszer is elfordítva a kulcsot a zárban. 
„De, de bezárjuk!...”. „Mert most nyitva ta
láltam, akárki is volt itt, a házba is simán 
behatolhatott volna!” Visszamegyünk a 
szobába, lefekszünk, de már semmi nem 
ott folytatódik, ahol abbamaradt. „De ho
gyan hallotta meg, mama, amikor bevet
te az altatót?” „Lehet, még nem vette be, 
az is lehet, atyáddal társalgóit?! Vagy 
egy titokzatos hetedik érzéke ébresztet
te fel! Van ilyen.” „Nem is tudom -  me
revedik meg Anna. -  Félek. Ki is rabol
hattak, meg is gyilkolhattak volna? S ha 
arra gondolok, hogy a mama egyedül van, 
megőrülök a tehetetlenségtől.” „Ha kia
bál vagy sikoltozik, meghallja epekedő 
szomszédja.” „Jenő bácsi? -  nevet Anna.
-  De hát ő tök süket. Legtöbbször azt se 
hallja, amit neki mondanak... nemhogy... 
Azért is beszél annyit, hogy szégyellt 
és gondosan titkolt testi hibáját leplez
ze!...” „Reméljük, csak egy piti tyúktol
vaj volt!” -  igyekszem megnyugtatni, de 
Anna remegése nem szűnik. „Meghűltem
-  suttogja, nyakig magára húzva a taka
rót. -  Ráadásul a torkom is egyre jobban 
szaggat.” Fölemelkedek, s magam számá
ra is váratlanul kezdem el a ki tudja mió
ta nem ismételt szöveget, amit még húsz 
esztendeje hallottam a színművészeti fő
iskolán, és ami már akkor megejtett bar
bár szépségével:

„Föld édesanya,
Teneked mondom először:
Ennek ez torkában 
erős pörös torok,
Ereszködett torok -  gyíkja.
Béka -  levelegje,
Nyak -  foga 
Oszoljon, romoljon,
Benne meg ne maradhasson,
Erős, pörös torok -  gyíkja,
Béka -  levelegje,
Nyak -  foga,
Disznó -  szakája,
Kelevénye 
Oszoljon, romoljon,
Istennek hatalmából -  
Boldog anya 
Parancsolatjával. ”

„Ez mi volt?” -  hallom szerelme hang
ját. Bájoló ének -  suttogom, de már nincs 
kinek meg is magyarázni, Anna közelebb 
fészkelődik hozzám, lélegzete egyenletes
sé válik, szokása szerint azonnal elalszik, 
már én is az álom peremén egyensúlyo
zok, ingó toronyból akarnak kidobni, két
ségbeesetten próbálok megkapaszkodni, 
amikor meghallom Vitéz ugatását, meg
érkezett végre a bajnok, a ház őrzője, gon
dolom még, nyugodtan aludhatok tehát, 
és közelebb simulva, a halkan, meghitten 
szuszogó Annához, két combja közé pré-
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selve bal kezem, azonnal el is alszom. 
Almom, mint mindég, amióta együtt al
szunk (a harmadik közös éjszakájuk ez, 
ki hitte volna?) mély és nyugodt, népte- 
len, széljárta mezőkön kóborolok, én va
gyok a déli szél, könyörtelenül perzselek 
fel mindent magam körül, aztán szár
nyas ló hátán repülök, egy hatalmas tó 
felett, egyre magasabbra emelkedek, kö
zeledik a sugárzó-szikrázó napkorong
hoz, de nem félek, hogy elolvadnak viasz
ból készített szárnyaim, a ló eltűnt, 
volt-nincs, gyanútlanul, boldogan emel
kedek egyre magasabbra, hogy feloldód
hassak a sugárzó fényözönben, hogy fény- 
nyé válhassak én magam is, szikrázó, 
boldog fénysugárrá. „Maga már fenn van? 
-  fogad a törékeny, kicsi asszony, amikor 
nyomomban az ugrándozó, csapzott 
Vitézzel (kis tétovázás után ő is bement a 
vízbe és megfürdött) visszaérkezem a fo
lyópartról. Szokásom szerint hajnalban

árral s egyre a sugárzó fényözönre gon
doltam, aki én voltam bizarr álmomban, 
aztán a maga körül mindent kiszárító, 
kegyetlen déli szélre. Vitéz egy ideig sér
tetten, majd kétségbeesve, ide-oda rohan
gálva szűkölt a parton, majd keresett egy 
helyet, ahol biztonságosabban tudja meg
közelíteni a folyót, lefetyelve ivott, bána
tosan nézte a vizet, majd dühösen ugatta 
meg, végül egyre beljebb merészkedve ő 
is úszni kezdett, szembe a sugárzó nap
koronggal... Egyszerre kapaszkodtunk ki 
a partra, s legnagyobb meglepetésemre 
(Vitéz dühös morgása figyelmeztetett 
már arra, hogy vendégük érkezett) ruhá
im mellett megláttam a kissé kapatos 
Tónit. „Mi lesz, ha elveszem a ruháidat, 
nagyokos? -  tegezett le váratlan indulat
tal, és nadrágom felé nyúlt. „Próbáld 
meg” -  nevettem és igyekeztem elkapni a 
szűkölő kutya orvét, de nem sikerült, 
Vitéz nekiugrott a riadtan hátralépő ala

ébredtem, nem akartam zavarni a csen
desen alvó Annát, kibontakoztam az öle
léséből, s kezemben ruháimmal, lábujj
hegyen óvatoskodtam ki az ajtón. Vitéz 
farokcsóválva fogadott, akkor még nem is 
sejtettem, merre megyünk, eredetileg a 
kertben akartam megvizsgálni a titokza
tos behatoló nyomait, de nem látszottak 
áruló jelek, a fejveszetten menekülő ide
gen nyomait elmosta az éjjeli eső. 
Felvettem a vizes fűből egy almát, bele
haraptam, sercegett a fogaim között, hát
rasétáltam a kert végébe, és váratlanul, 
nem is túl messzire, megláttam a folyót 
jelző füzeseket is, s egy kiskaput, valószí
nűleg itt hatolhatott be a látogató, talán 
a sértett Tóni lehetett, s terepszemlét 
tartott, mit lehetne elemelni, leshette a 
házat egész este, hiszen ahhoz, hogy be
merészkedhessen, meg kellett várnia, 
amíg Vitéz elindul szokásos kóborló kőr
útjára. Három férfival is találkoztam a 
mezőn, amikor gondolkodás nélkül indul
tam a folyó felé, kissé furcsán, csodálko
zással, vegyes idegenkedéssel néztek, lát
hatólag fogalmuk sem volt arról, hogy ki 
lehetek és hogy hová igyekszem, de buz
gón adjonisteneztek. A folyóparton levet
kőztem és gondolkodás nélkül mentem be 
a vízbe. Nem is volt olyan hideg, mint 
amilyennek gondoltam, szembeúsztam az

csony férfinak és a földre döntötte. 
Kiképzést kaphatott, mert szerencsére 
nem harapta meg. „Parancsolja vissza 
már ezt a fenevadat!” -  könyörgött Tóni. 
„Azonnal, ha válaszolsz egy kérdésemre!” 
„Akár ezerre is.” „Te voltál az éjszaka az 
Annáék udvarán?” „Én nem -  kezd el is- 
tenkedni Tóni. -  Én egész éjszaka a Kék 
lagúnában ittam a pajtásaimmal, ők is 
tanúsíthatják...” „így is jó -  legyintek -  , 
de ajánlom, édes Antalom, hogy ne pró
bálkozz, mert megjárod. Képzeld el, mi 
történik, ha otthon lesz Vitéz?” „Hol volt? 
-  fogad, percekkel később, meglepetten 
Anna édesanyja. „Úszni voltunk.” -  moso- 
lyodok el. Hét óra van, a teraszon ülünk, 
a fényben, a rádió híreiben kiemelt he
lyen szerepel az őszét túszdráma, az orosz 
lapok egyre élesebben vetik fel Putyin fe
lelősségét, az elnök népszerűsége, a vete
ránok nyugdíjának érthetetlen kurtítása 
miatt, amúgyis megingott. Hiába próbál
ja globálissá növeszteni és Al-kaida-akci- 
óvá maszkírozni az iskolai vérengzést, 
minden szál Csecsen-földre mutat. Ideje 
lenne már rendezni az áldatlan csecsen 
helyzetet és befejezni a háborút. Hiszen 
ami az iskolában történt, bármikor, bár
hol megtörténhet. „Ó, az erőszak -  zárja 
el váratlanul a táskarádiót az asszony. -  
És mindég az árvák, a tehetetlenek, az

ártatlanok szenvednek... Szereti maga a 
lányomat?” -  vált hirtelen témát. „Látja, 
nem?” -  zavarodok meg, mire az asszony 
váratlanul, gyengéden simít végig a keze
men. „Csak a vak nem látja! Amit én nem 
értek, az a maga szomorúsága, Attila. 
Olyan forr a világ bús tengere, ó magyar 
hangulatban van. Mi bántja? Meg sem 
szólalt egésze este! Csakugyan igaz amit 
az atya mondott, hogy ott akarja hagyni 
a színházat, vagy már ott is hagyta? -  és 
rámnézett szürke tekintetével és újra vé
gigsimított a kezemen. -  És nem is ivott, 
noha azt hallottam, maga sokat iszik, ré
szegen randalírozik, botrányokat kavar, 
s tartottam tőle, hogy hamar összevitat
koznak ezzel az én szószátyár Jenő szom
szédommal, aki áldott jó ember különben, 
ha vajból lenne, kenyérre is lehetne ken
ni, de nem is lenne muszáj forró pirítósra, 
különben is elolvadna, de nem, maga, ba
rátom, csak ült, hallgatta Antal atyát, 
aki még tőle is szokatlan szókimondással 
elemezte ki magát, nyilván azzal a hatá
rozott pedagógiai célzattal, hogy történt, 
ami történt, de semmi sem jóvátehetet
len, és 8 igenis visszatéríti magát a szín
padra. Az öreg — beismerem, néha nyug
talanul, megengedhetetlenül erős 
kifejezéseket használt, de a maga beteg 
magyar komédiás szíve közepébe aligha
nem az a nyílvessző találhatott be, amely 
a gyávasággal volt felcímkézve. Ne szé
pítsük, az öreg pap gyávának nevezte 
magát, barátom, olyan embernek, aki 
megfutamodik a Feladat elől, aki fél a le
hetőségeitől és ezért mindenféle magya
rázatokat talál ki, nemcsak a világot ve
zeti tudatosan félre tehát, hanem 
megpróbálja becsapni önmagát is!... 
Amikor itt tartott, ez az én szegény bol
dogtalan leányom ki is rohant a szobából, 
nem bírta elviselni, hogy ilyen megenged
hetetlen és brutális módon becsméreljék 
legújabb bálványát. Maga viszont meg 
sem szólalt, mintha védekezni se tartotta 
volna fontosnak! -  hallgatott egész este, 
maga elé meredve mint egy szobor...” 
„Nézze, asszonyom, nem várhatom el, 
hogy megértsen, én sem értem magam. 
Antal atya szavai, számonkérései nagyon 
mélyen érintettek. Huszonegy esztendő
sen láthattam példaképemet, mesteremet 
gróf Rettegit, a Woyczekben. Akkor már 
a színiakadémián vitézkedtem, neves 
művészek igyekeztek rávezetni a jóra, 
csak épp mozogni, beszélni, gondolkodni 
nem taníthattak meg. Egy nappal a be
mutató előtt Mesterem, egy kiskocsmá
ban, arcát a malinája tükrében hossza
san elnézegetve (így hívták ama 
málnalikőrnek csúfolt löttyöt, amit akko
riban ivott), résztvevőén mondta: nulláról 
indulunk, előttünk a sivatag, a senki föld
je, a zsúfolásig teli vagy félig üres szín
házterem. Mindegy. A kövér hölgy és a 
szikár, gyomorbajos külsejű férfi -  telve 
önsajnálattal és önutálattal, sérülten és 
sértődötten amúgy is ott ülnek. Ha őket 
meghódítod, ha az ő hangulatukat meg
változtatod -  győztél. A színész olyan, 
mint a gyurma, a viasz. De olyan a néző

» » >  folytatás a 14. oldalon
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> » »  folytatás a 13. oldalról 
is. Formálnak bennünket körülménye
ink, rögeszméink és a rendezői elképzelé
sek, de az, hogy a néző ugyanolyan han
gulatban megy-e ki a színházteremből, 
mint ahogyan bejött, csak és kizárólag 
rajtunk múlik. Kiitta poharát. Ars poeti
cám, fejtegette, minél többet tudni az em
berről. Legalább annyit, mint amennyit 
aznap tudunk a Fogalomról... Ezek per
sze, tudom, szavak, de aztán másnap a 
színházi előcsarnokban, rezzenéstelenül, 
mereven nézett egy pontra, nem vett tu
domást senkiről és semmiről, mintha ki
esett volna az időből, egyenesen ebbe a 
ketrecbe, ami Ezra Pound ketrecére is 
emlékeztethette volna a nézőket, már 
akik egyáltalán hallottak erről a balsze
rencsés amerikai költőről, akit hazája se
rege árulás vádjával zárt ketrecbe 
Pisában, már a háború után, az úr 1945- 
dik esztendejében... És aztán jött az elő
adás! Egy jelenete bennem van, mint 
Svédországban élő anyám arca, nem tu
dom elfelejteni, kitörölhetetlen:

a sötét színpad előterében, némi hulló 
fényben egymással szemben (mint szembe
fordított élő tükrök, egymás sorsának tü
körképei) két katona: Woyczek és a társa, 
sok szempontból sorsképletének másik va
riációja, béketűrőbb belenyugvóbb -  mert 
a adottat elfogadó, nem gondolkodó, hely
zetére tehát nem is reflektáló -  alteregója: 
az Örök Megalkuvó.

Kiverve a díszlépést indul a Katona 
Woyczek felé, odaér, feléje fordul, vedrének 
tartalmát a Woyczek vedrébe önti, hátra- 
arc visszamasírozik a helyére.

Dong a színpad.
Woyczek arca merev (mint a ketrecben) 

most ő indul el, akkurátusán emelve lá
bát, verve a lépést, már-már a náci csiz
mák kimért, örök-egyforma csattogását 
idézi, mintegy hallucinálva a nézőt, meg
áll, megfordul, vödrének a tartalmát a 
Katonáéba önti.

Hátra arc.
És ez a hátborzongatóan konkrét jele

netsor addig ismétlődik (émelyítően egy
forma a rituálé!) amíg a két színész már 
tényleg imbolyog, a kifejtett erőfeszítés mi
att is, („hiperrealizmus”), de akkor is, 
mintha rugóra járna kezük-lábuk, verik a 
díszlépést, masíroznak, öntögetik kitartó
an a vedreket.

Ha Woyczek lázadni akarna, az lenne 
az alkalmas pillanat, de nem, ő hihetetlen 
erőfeszítéseket téve, elhitetve, hogy tényleg 
utolsó energiatartalékait is mozgósítja -  
veri a díszlépést és töltögeti a vedreket, ar
ca merev

Nem, nem lázad!
V iszon t lá z i t  a la k ítá sa !

Ez a döngő, majd rogyadozó léptű ide-oda 
masírozás, a teljesen céltalan és értelmetlen 
vedertöltögetés vádirat a szoldateszka 
MINDEN válfaja ellen.

A maga puritán és céltudatos szigorá
val, a rítus által behelyettesített, funkcio
nalitását tehát elveszítő cselekvés ellen!...

Hiszen a cselekvés értelme kilúgozódik, 
helyét betölti az értelmetlen (mert tökélete
sen funkciótlan!) cselekvéssor.

1 4 -------------------------------

De a díszlépést még kiverik, a vödrök 
még felemelkednek, kiürülnek, megtelnek 
MEGINT, a színpad dong, nincs megál
lás!

Innen távol van a humanizmus, elérhe
tetlen a túlsó part, álom az Értelmes cse
lekvés, holdbéli távolságra van a béke.

Úgy jöttem ki az előadásról, mint akit 
fejbe kólintották. Szédelegtem. Inni kezd
tem, jöttek a vodkák egymás után, akkor 
merült fel bennem először, hogy abbaha
gyom, kész, vége, mert mikor leszek én 
erre képes, hiszen az ,individualizmus’ 
(én önző módon egy kollektív tébolyban 
erre tettem fel az életemet, s attól elvá
laszthatatlan színészi létemet!) úgy halt 
meg Rettegiben, a Woyczekkel való totá
lis azonosulása közepette, hogy kihívó
an teljesítette ki önmagát egy Kollektív 
Értelmetlenségben, a Parancs dróton 
rángatott bábujaként. Tudtam én, erre 
az azonosulásra soha nem leszek képes, 
hiszen azt se tudom, ki vagyok valójá
ban, hogyan adhatnám fel akkor önma
gam, egy akármilyen szerep kedvéért. 
De kellett még húsz év, számtalan siker 
s még több kudarc, hogy ez tudatosuljon 
bennem, hogy végleg hátat fordíthassak 
a színháznak!...” „És most mihez akar 
kezdeni?” -  kérdezi csendesen az asszony, 
szemét nem véve le rólam. „Szeretni aka
rom a kedves lányát!” -  mosolyodom el, 
de nem tudom részletezni, mert fehér há
lóingben, borzasán és mezítláb, mint egy 
élő számonkérés, megjelenik Anna. -  „Hát 
te úgy otthagytál engem, édes Attilám, 
mint Szent Pál az oláhokat.” „Leugrottam 
a folyóra, úszni, és...” „Jaj, igen -  szól köz
be izgatottan az asszony. -  Az éjjel já r
kált valaki az udvaron, Vitéz persze a he
tedik szomszédban kóvályoghatott, mert 
különben nem tehette volna ide be a lá
bát.” „Elriasztottuk, mama. Elfutott a 
kerten át.” „De ki lehetett? Ebben a fa
luban negyven éve élek, de még nem lop
tak. Nyugodtan nyitva lehetett hagyni 
ajtót-ablakot éjszakára.” „Csapdát állí
tok a tolvajnak -  jelenik meg Jenő, rö
vidnadrágban, csörömpölő, egymásnak 
ütődő sörösüvegekkel kis kosarában. 
„Csapdát? — hökken meg az asszony. -  
Miféle csapdát?” „Rókacsapdát. Sejtem 
én, hogy a hátsó kiskapun jön be, mert 
még arra is dög, hogy átmásszon a ker
ten. Ha belelép a csapdába, majd megis
meri a magyarok istenét.” „De hát az em
ber, Jenő, könyörgöm, nem róka! A lábát 
is eltörheti a csapda!” „Legalább megta
nulja, hívatlanul ne menjen sehova, és ne 
kívánja meg, ami a másé!...” „De akkor is 
olyan barbár dolog az a csapda!” „Iszik 
sert, művészkém -  fordul felém a férfi.
-  Csalódtam magában, elterjedt, hogy 
mekkora szivacs, ehhez képest még egy 
pohár bort sem ivott meg egész este. Mi 
van, beteg? Undorodik a világtól?! No, 
Isten-Isten -  nyomja kezembe az üveget.
— És Annácska? Kér? Mert Mariskám, 
tudom, hogy nem.” „Éhgyomorra?” -  fin
torog Anna, és elnézést kérve tűnik el a 
házban. „Én sejtem, hogy ki lehet...” — 
kezdeném, de nem tudom befejezni, mert 
az utcán kocsi dübörög el, és a hangos

bemondó, önmagát ismételve hívja fel a 
figyelmet arra, hogy megérkezett a fő
városi nagycirkusz, táncoló fókákkal, 
kínai kardnyelőkkel és fehér elefántok
kal! Minden érdeklődőt szívesen várnak. 
„Na, ez hiányzott, semmi egyéb -  kor
tyol söréből a szálas termetű állatorvos 
-, mintha nem lenne így is egyetlen ál
landó cirkusz az életünk.” „Megyek, ho
zok valami harapnivalót -  szól vissza az 
ajtóból az asszony. — Biztos, maga sem 
reggelizett még Jenő. Mit tud felhozni a 
mentségére?” „A lőcsöt a szekérből, ked
ves Mária.” És ezen már lehet nevetni. 
Én is iszom. Tagadhatatlanul jól esik a 
sör, nagy kortyokban nyelem, miközben 
a szomszéd bekapcsolja a táskarádiót, 
ide-oda viszi a keresőt, az egyik, egye
lőre azonosíthatatlan adón az őszét túsz
dráma fejleményeit elemzik. Egy nő és 
egy férfi vitatkoznak, ha nem is egymás
sal. „El kellene engedni Tatársztánt, 
Dagesztánt, Ingus- és Csecsenföldet — 
állapítja meg szigorúan a hölgy. — Erővel 
aligha lehet egybetartani a birodalmat. 
Megy széjjelfelé, mint a pogány Süttő 
fia Süttő, Örkény egypercesében.” „Ez 
a néhány nap bebizonyította -  fejtege
ti a férfi -  az orosz fegyveres erők te
hetetlenségét, már-már nevetséges te- 
sze-tuszaságát. Igen, a bárgyúságig 
tehetetlenek!... A parancsnokok kreté
nek, mindenki a saját feje után megy. 
Nincs fegyelem, s a pénteki vérengzés 
is bizonyította, hogy semmi nem volt 
megszervezve, semmi nem volt eltervez
ve. Esztelenül támadtak, mint a szín
házbéli túszejtők esetében, kockára té
ve a fogva tarto tt gyerekek, nők, öregek, 
az Ártatlanok életét...” „Már a Veres 
Hadsereg se a régi — bont fel egy újabb 
üveget Jenő. — Bezzeg, amikor elmentek 
Berlinig erőszakoskodva és fosztogatva, 
feldúlva fél Európát, akkor nem így be
széltek róluk. Sajátságos.” „Nem is lehet 
tudni, hányán haltak meg, jelentésről 
jelentésre változik az áldozatok száma, 
vannak hírügynökségek, akik hétszáz 
halottról beszélnek. -  Az asszony meg
teríti az asztalt, sajtot, kolbászt, sza
lonnát hoz, kenyeret, uborkát, paradi
csomot. -  Mindig az ártatlanok halnak 
meg, azok, akiknek nem kellene...” A rá
dió zenét sugároz: Vivaldi négy évszak
jából az őszt. Félrehajtott fejjel, lehunyt 
szemmel, átszellemülten hallgatom, míg 
meg nem zavar a ház előtt másodszor is 
eldübörgő hangosbemondó. „Milyen le
het az a fehér elefánt?” -  kérdezi elmé
lázva Jenő, de nem felelek, Vivaldi ze
néje megint elragad, szőlőbokrok között 
kóválygok egy domboldalon, sugárzó 
fényben, nem tudom hol, azt sem, hogy 
mikor, de nem is érdekel. Fönn a domb
tetőn, sugárzó fényben egy hatalmas 
hársfa alatt vár a Madonna, aki Annára 
hasonlít, már-már futok, hogy minél ha
marabb megérinthessem, hogy azonnal 
a lába elé borulva vallhassak elrontott 
életemről...’’Vigadjunk tehát -  üti sörös
üvegét az övéhez az állatorvos. — Eltelt 
százötven esztendő Világos után, már 
serrel is lehet koccintani!”
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SZŐCS ISTVÁN

JEGYZET
„Jőve napkeletről,
hol a hajnal tám ad”
Azért idézem ezt az Arany János- 

sort, m ert egy „máskülönben kivá
ló” nyelvésznő könyvében éppen azon 
a bekezdésben akadt meg a szemem, 
amely Sajnovics János hajdani csilla
gász és nyelvész m agyar-k ínai egybe
vetéseit tám adja.

„A kínai tűm „kelet” a m agyar tám- 
adattal szemben: Quasis oriens dedit, 
azaz „majdnem kelet adta” értelem 
mel, ahol Sajnovics a tám szót nyil
vánvalóan keletként értelm ezte s az 
adat szót az ad ige idejű egyes szám 
harm adik  személyű alakjaként kezeli. 
Azonban a tám-adat szó, m int ilyen, 
nem létezik a m agyar nyelvben.”

Ez valóban igaz: tám-adat szó, 
vagyis ilyen összetett szó, (mint pl. 
tám-pont) nem létezik nyelvünk
ben. Ám létezik a támad igéből kép
zett tárnádat, m ár a középkor óta, kb. 
(fel)támactás jelentésében. Régi szótá
ra ink  szerint „napkelet”; lásd „táma- 
dattól napnyugotig”. (Lásd még: v ir
radat, pirkadat, szürkület, alkonyat, 
s főleg: kelet és nyugat. Nem biztos, 
hogy ez az at, et nem múlt időt je 
lez!) A támaszt, támad, tápászkodik 
stb. alapján a TESz is azt mondja: az 
egész szócsalád tövének „felemelkedik”- 
féle jelentése lehetett; ugyanaz tehát, 
m int a kel-nek a keletben.

Valóban tévedett tehát Sajnovics, 
de -  jól tévedett! M ert (részben) hely
telen elemzés nyomán helyes megálla
pításra ju to tt, vagyis legalább közelé
be az igazságnak. Ez a változat még 
mindig jobb, m int az ellenkezője: ra 
gyogó, okos elemzésekkel ju tn i ham is 
ítéletekhez. M indjárt lesz rá  példánk 
alább.

;{c í{C

Lehet, hogy akkor is téved 
Sajnovics, amikor a hajó szó kínai 
kapcsolatát keresi, bár azóta, m ár 
ókori és egzotikus nyelvekben is meg
ta lá lták  az alakilag megfelelőit, az 
óegyiptomitól az eszkimóig, de még
is szeretném Sajnovicsot e vonatko
zásban is egy „termékeny tévedéssel” 
megtámogatni. I tt van a csólnak szó, 
állítólag rokonai a csille és csölle, s ta 
lán a cselleng is. Az l hang tehát fon
tos eleme. (Néhai tem esvári ismerőse
im, azt, hogy: csónakázni, svábul így 
mondták: cslenak fahren.) És mégis e 
csónak szó, l nélkül, éppen úgy hang
zik, m intha a távolkeleti vízijárművet 
jelentő dzsunka szónak az eredetije 
lenne. (A hangátvetésre lásd a sisak, 
sisko-t).

S ha m ár a hajókázásnál ta rtu n k , 
m indegyre olvashatunk arról, hogy 
hol itt, hol ott felfedezik a Noé b á r
káját. Akik azonban m áris gúnyolód
ni kezdenek, nem lesz-e kicsit sok a 
hegyrem ent vízijárművekből? -  nem 
gondolkodnak el azon, hogyhát egyes 
nyelvekben a templomok belső helyi
ségeit hajónak nevezik, azt hiszem 
a görög naos óta! Van „egyhajós” és 
„három hajós”, és van előhajó, azaz 
pronaos! E kifejezések olyan ősi ci
vilizációra u ta lnak , am elynek a köz
pontjában vízkultusz állott. Ennek 
leszárm azottja például az a püspöki 
vagy bíborosi süveg, amely szemből 
deltoid alakú, oldalról meg egy nyi
to tt szájú halfejet idéz. (Épp ahogy 
a szum írok ábrázolták Oanes vagy 
Hanes (v.ö. Jónás) kultúrhéroszukat: 
em berarca fölött még egy halfeje is 
volt) A bibliai honfoglalás héroszá
nak, Józsuénak aty ját Nun-nak  hív
ják , am i h a la t jelent, s lám , az ős
keresztényeknél is Jézusnak  fontos 
szimbóluma a hal!

Van-e h á t olyan szó, amely összeköti 
a hajót  és házat? Igenis van, pl. a m a
gyarban a hajlék. (Lásd a templom: 
„Isten hajléka”) A szó végső alakja, 
term észeti jelentésben a héj! Valami 
görbe felületű borító réteg. (Vesd még 
össze: Aiú-padlás, fennhéjázó-tú l m a
gas háztető t rakó!) Sajnovicsnak te 
h á t nem a k ína ira  való hivatkozásai
ban volt a főhibája!

* * *
Az is feltűnő, hogy a komoly felké

szültségű olasz tudósnő* (többek közt 
Balázs Jánosra hivatkozva), az areá- 
lis vagyis „együttélési” nyelvformá
ló erőkről beszélve, megemlíti, hogy a 
latinból nemcsak szavakat, de képző
ket is átvett a m agyar nyelv.

Főnévképző: -ista; pápista, egyete
m ista, forgalm ista...

Melléknévképző: -icus; bolondicus, 
parasztikus...

Igeképző: -isare; m agyarizál, urizál 
stb.

Ugyanakkor, e viszonylag szükkörű 
használatú  példák m ellett nem emlí
ti a legjellegzetesebbet és az általáno
san elterjedtet, a jövendőt jelző -an- 
dó, -endó't. „Epistola mihi seribenda 
est” -  levelet vagyok írandó. Vagyis a 
jövendő', leendő', várandó, mondandó, 
halandó latinul van képezve és még
is eredendően magyar? Mi most a te 
endő, pláne, hogy -andó-endő-kerü- 
lendó'?

R áadásul a nagytudású, tájékozott 
és szókimondó nyelvésznő, bár mind
egyre megkérdezi, hogy mi a baj az 
u ráli (vagyis finnugrista) nyelvelmé
lettel, végül is odakanyarodik visz- 
sza, ahova ellenfelei, vagyis, hogy a 
magyar keverék nyelv! (A fordító ta 
pintatosan a kevert nyelv kifejezést

használja, pedig a „kevert”, m árm int 
főnév, csirkeeledelt jelent: kukorica
dara, vízzel keverve, némi zöldséggel, 
ha  sok zöldet adunk hozzá, csalamá- 
dé lesz belőle, akárcsak  a nyelvelmé
letekből.

Azért esett ebbe a hibába, m ert ő 
is, m int megannyi elődje, csak ké
zenfekvő és gond nélkül értelm ezhető 
adatokat használ fel, amelyek a lá tá 
m asztják az előre elkészült elméletet! 
Nemcsak a múlandó és m aradandó 
elemek viszonyával kellene foglalkoz
ni, hanem  a látszólag összefüggéste
len, „honnét az ördögből idekerültek- 
kel” is! M int olasznak, m egakadhatott 
volna a szeme olyan példákon is, (ami 
pl. M agyar Adorjánnak egyik ked
venc adomája volt) ahogyan olaszul 
egy rossz szobrászt kigúnyolnak: Ha 
fatto un torzo, ma non un torso: vagy
is -  „torzsát csinált, nem törzset” ... 
M iért adható vissza m agyarul is e 
szójáték? Torzo (kiejtve torco, vagyis 
„torzsa”; torso kiejtve torzó — „törzs”)

M indentől függetlenül, a kis kötet 
roppant gondolatindító, érdekes, é r
tékes, hasznos, érdemes végighüm- 
mögni... előbb-utóbb úgyis minden
ki m egtanul m agyarul, aki a m agyar 
nyelvről ír, nem m int egyes lerobbant 
származásélméletek megpudvásodott 
hívei.

*Történeti nyelvészet és a magyar 
nyelv eredete, Angela Marcantonio, vá
logatott tanulmányai, Budapest, 2006, 
HUN-idea kiadás.
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KÁNTOR LAJOS

Szabédi, Bajor, Szőcs
(és az em lékezet)
A nyolcvanéves Szőcs István jó né

hányszor kifejezte ragaszkodását Szabédi 
Lászlóhoz, tiszteletét életműve iránt. 
(Szilágyi István írja Szőcsről készített 
portrévázlatában, a Helikon 2008. 15. szá
mában, hogy Sz. I. a mesterei közt Gunda 
Bélát, Entz Gézát, Szabédi Lászlót és 
László Gyulát szokta emlegetni.) Ez a ra
gaszkodás és tisztelet persze nem terjed ki 
az évtizede megrendezésre kerülő (kolozs
vári) Szabédi Napokra, és ennek okát is 
adja a Karácsonyi Zsoltnak adott interjú
ban, amikor kijelenti, hogy az 1948 előtti 
Szabédi-művekkel egyáltalán nem foglal
koznak „a róla szóló uzsonnákon, villás
reggeliken, kirándulásokon és körtánco
kon, amelyeket rendezni szoktak”. Szócsőt 
nyilván nem zavarja, hogy ezeknek az 
uzsonnáknak-villásreggeliknek-kirándu- 
lásoknak-körtáncoknak az elsőjén éppen 
a Termés volt a téma, és később is számos 
előadás hangzott el Az alkotó szegénység, 
a Telehold az 1948 előtti idők költőjéről, 
próza- és tanulmányírójáról, a műfordító 
Szabédiról, s az előadók közt olyanok vol
tak, mint Münchenből Borbándi Gyula, a 
londoni professzor George Cushing, a bu
dapesti Czine Mihály és Poszler György 
akadémikus vagy éppen az egykori 
Szabédi-tanítvány Lászlóffy Aladár (aki a 
Helikon Szőcs-köszöntőjét jegyzi).

Nem kívánom mintegy fél évszázados 
vitámat föleleveníteni, folytatni Szőcs 
Istvánnal, csupán néhány tényt, doku
mentumot kívánok figyelmébe ajánlani. 
Például A magyar nyelv őstörténetének 
fogadtatásával kapcsolatban. Szőcs sze
rint „erről a könyvről nem írt senki, csak 
én, és Kántor nem vesz róla tudomást. 
Hajdú Ferenc, a Magyar Tudományos 
Akadémia nyelvészeti osztályának veze
tője ezt lereagálta, de más nem.” Nos, a 
tények. Magam azon kevesek közé ta r
tozom (lehettünk talán tízen az akkor 
ötödéves évfolyam hallgatói közül?), akik 
-  első és utolsó szerencsésekként — köz
vetlenül Szabédi előadásában hallhatták 
az 1958/59-es tanév első félévében a finn
ugor-indoeurópai összehasonlítás tételeit, 
levezetéseit -  leckekönyvem szerint ebből 
1959. január 15-én legkedvesebb taná
romnál 10-esre vizsgáztam. (Irodalmi 
nyelvtörténetből ugyancsak nála, janu
ár 22-én; Szabédi megközelítésében ez a 
tárgy is magával ragadó, előadása zseni
ális volt.) Már „öreg” Korunk-szerkesz- 
tőként pedig, amikor 1968 májusában 
nyelvészeti összeállítást készítettünk, 
eredménnyel szorgalmaztam Szabédi ta
nulmányának (A finnugor összehasonlí
tás jövője) legalább posztumusz megjelen
tetését — a cenzúra ugyanis annak idején, 
még Szabédi László életében és közvetle
nül öngyilkossága után megakadályoz
ta a közlést. Hasonlóképpen baráti sür
getéssel igyekeztem sugallni a Kriterion 
szerkesztőinek a nagy tudományos-köl
tői kompozíció beillesztését a Szabédi-kö- 
tetek közé, a Romániai Magyar írók so

rozatban. A végül is 1974-ben kiadott 
könyv szerkesztője az interjúban ugyan
csak elmarasztalólag emlegetett lexikon
szerkesztő Dávid Gyula volt. (Személyes 
apróság: az én példányomba Szabédi még 
élő két leánytestvére írt be ajánlást, azt 
állítva, hogy „a Szabédi-hagyaték körül 
jóindulatú segítségükre” voltam.)

És akkor hát a nyelvész „Hajdú 
Ferencről”, aki valójában Hajdú Péter. 
Ha emlékezetem nem csal, én kértem tő
le kritikai írást a Szabédi-kötetről, ez 
Őstörténeti perspektívák címmel a Korunk 
1976. január-februári duplaszámában je
lent meg. Amennyire meg tudtam és meg 
tudom ítélni, elmélyült, méltányos szöveg 
a Hajdú Péteré, szembesíti Szabédi mód
szerét a szakembernek tekintett kom- 
paratistákéval -  nagy tisztelettel a ma
gyar kultúra értékteremtője iránt. Egy 
rövid idézet a Hajdú-tanulmányból: „... 
a szerző felkészültsége imponálóan szé
les körű, ismeretei mélyek, érvelése logi
kus és magával ragadó, hatalmas anyagot 
mozgat és rendszerez. Ez az óriási tény
anyag mégis valahogyan túlságosan spe
kulatív -  bár kétségtelenül invenciózus 
-  módon van tálalva. Ez elsősorban úgy 
jellemezhető, hogy adatait addig gyúrja- 
alakítja, míg belőlük az elmélete számá
ra kedvező eredményt ki nem kényszerí
ti. Bármennyire tiszteletre méltó is bátor 
elszántsága tételének következetes érvé
nyesítésére, nem hallgathatjuk el, hogy 
az általa tudatosan kialakított módszer 
nem előrelépést jelez az etimológiai kuta
tásban, hanem a hagyománnyal való tel
jes szakítást, ami azonban itt nem meg
győző, és zsákutcába vezet.” És még egy 
hivatkozás „a roppant meghökkentő mű” 
recepciójára: Újratalálkozás a nyelv pro
fesszorával című írásom külön (igaz, rö
vid) fejezetként olvasható Erdélyi sorske
rék. Szabédi László és a történelem című 
könyvemben (Balassi Kiadó, Bp., 1999.). 
Innen vagyok kénytelen idézni: „A íinnug- 
risztika kialakulását tárgyalva, a nagyra 
becsült Vörösmarty költészetében is tra
gikus hangsúllyal visszhangzó »testvér- 
telenség kínzó tudatát« idézi fel, majd a 
magyar és szanszkrit (tehát indoeurópai) 
nyelv rokonságát felvető Körösi Csorna 
Sándor süket fülekre találó megjegyzé
seit így kommentálja: »Ez a bejelentés ki
indulópontja lehetett volna a finnugor-in
doeurópai nyelvhasonlításnak, a magyar 
nyelvtudomány belekapcsolódásának az 
indoeurópai nyelvhasonlítás éppen akko
riban kiterebélyesedő nagy művébe, ger
mán, szláv és román nyelvkutatók közös 
erőfeszítéseibe. Már maga a közösen vég
zett munka, de kivált annak nyelvtörté
neti és általában őstörténeti eredményei 
a magyar különállás tudatát fokozni tö
rekvő nacionalista tendenciák ellen hatot
tak volna a magyar közgondolkodásban.«” 
Nem idézek tovább A magyar nyelv őstör
ténete kiadását köszöntő írásomból, ám ide 
kell még iktatnom a szakemberek színval

lását igénylő passzushoz fűzött jegyzetet 
(a könyvbeli számozás szerint a 187-est). 
Itt ez áll: „Tudomásunk szerint Szabédi 
könyvére közvetlenül két nyelvész-rea
gálás történt (a kötet megjelenése után), 
Szilágyi N. Sándoré (Egy izgató könyv ta
nulságai. A Hét, 1975. máj. 30.) és Hajdú 
Péteré (Őstörténeti perspektívák. Korunk, 
1976. jan.-febr.; Őstörténetünk perspektí
vái. Tiszatáj, 1976. január.) Ezeket a bírá
latokat már nem az éles tagadás jellemzi 
— mint a korabeli nyelvész kollégák, Szabó 
T. Attila és Márton Gyula magatartását 
-, ám a munkateljesítmény, a konstruk
ció tiszteletteljes tudomásulvétele mellett 
továbbra is a kétely, a tudományos ered
mény visszautasítása olvasható ki belő
lük.”

Hát ennyit az emlékezetről és arról, 
hogy ki miről vesz tudomást...

Ha már Szabédi és Szőcs neve itt egy
más mellett szerepel, tegyük hozzá egy 
harmadik kortársét is: a Bajor Andorét. 
Már csak azért is, mert Szőcs István fi
gyelemre méltó eszmefuttatást közöl a 
Helikon következő, 2008. augusztus 25-i 
számában, Pacsirta és Vöcsök címmel, és 
ugyanezeken a hasábokon újraolvashatjuk 
Szabédi László keserű szatíráját, A pacsir
tát (1949-1953) és mellette Bajor paródi
áját (Egy költő és a vöcsök). Kétségtelenül 
izgalmas Szőcs István madártani fejtege
tése, no meg utalása Arany János A két 
madár című verstervére. És azt is el le
het fogadni, hogy Bajor Szabédi-paródiája 
jelentős műfaji teljesítmény -  csupán azt 
nem szabad elfelejteni, hogy adott pilla
natban Bajor ezzel az írásával melyik ol
dalra állt, mit támadott és mit erősített. 
Bajor Andor a negyvenes évek végén, az öt
venesek elején Gaál Gábor hűséges tanár
segéde volt a Bolyai Tudományegyetemen. 
(Csak mellékesen utalok egy Bajor Andor 
aláírású hivatalos levélre 1948 decem
beréből, amelyben a Tanulmányi bizott
ság nevében felszólítják Szabédit többek 
közt az előadásaiban felhasznált köny
vek megnevezésére.) Szabédi és Gaál nem 
éppen baráti (és nem elvbaráti) viszonyát 
dokumentumokkal lehet igazolni. Gaál 
Gábortól származik a kritikus Szabédit 
1949-ben megbélyegző kijelentés (az 
Utunk ban jelent meg, 1949. augusztus 20- 
án, az Utunk és az elvszerű, pártos műbí
rálat cím alatt), miszerint Szabédi László 
„irodalmunk alakulásának mai szép nap
jaiban tud hallgatni”. Nos, nézzük a továb
bi kronológiát -  és próbáljunk objektiven 
ítélkezni. Szabédi szatírája 1953. június 
26-án jelent meg az Utunk ban, megírá
sa után négy évvel („Négy éve írtam ezt a 
verset”). Július 10-én Hamis „pacsirtadal” 
című közleményében a bukaresti, közpon
ti magyar napilap, az Előre (főszerkesztő
je a jeles dogmatikus: Robotos Imre) „a va
lóságunkat eltorzító műnek” minősítette, 
és e bevezető után közölte Kallós Miklós 
Halpróza a daloló pacsirtához című, egy
értelműen szocreál szellemiségű „paródi
áját”, benne ilyen szövegrésszel: „Hiszen 
ez az ország sohasem volt még ennyire 
pacsirtaszótól hangos, soha ilyen vidám 
[1953-ban vagyunk! -  K. LJ, ilyen zen
gő pacsirtadal nem töltötte még be éle
tünket. Azt hiszem, valamennyi haltár
sam nevében beszélek, amikor úgy vélem,
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hogy ilyen körülmények között az Ön szár
nyas mivoltát A PACSIRTÁVAL és az Ön 
hallgatását a pacsirtadallal azonosítani: 
a pacsirták, a pacsirtadal megrágalmazá- 
sa.” És még egy előzetes kiemelés: a Kallós 
szövegét megelőző Előre-sorok a Szabédi- 
verset közló' Utunk szerkesztó'ségét is el
marasztalja, a négy évvel azeló'tti, a ver
set eltanácsoló lektoroknak adva igazat. 
Talán nem hat rágalmazásnak a feltétele
zés, hogy ezek után a Gaál Gábor szerkesz
tette Utunk kötelességének érezte reagálni 
A pacsirtára. És 1953 szeptemberének ele
jén megjelenik az Utunkban Bajor Andor 
egyértelmű tehetséggel megírt paródiája, 
„Akiket nem hagynak ma énekelni” alcím
mel: az Egy költő és a vöcsök.

A Bajor Andor pár éve lezárult, kiemel
kedő' életműve iránti tisztelettel itt le is 
zárnám „az idők szavára” utaló emlékez- 
tetést, ha nem ismerném Szabédi László 
1953-ban írt, az Utunk szerkesztőségének 
címzett levelét. így hangzik a levél:

„Legutóbbi számukban néhány nap
ja olvastam Bajor A. versét. Átallátva azt 
a veszélyt, hogy legközelebb már valame
lyik bátrabb és magát karakánnak kép
zelő' írástudó szabadon szembeköphet s 
én legfeljebb az Arany János receptjét kö
vethetem (»nem pöröltem, félreálltam s le
töröltem«), közlöm az UTUNK szerkesz
tőségével, hogy költői tevékenységemet 
mostantól lezártnak tekinthetik s kérem 
is, hogy tekintsék annak.

Amíg ilyen vagy olyan tételem helyessé
géről vagy helytelenségéről folyik a vita, 
addig legalább elméletileg módomban áll 
vitatkozni. De azon, hogy költő vagyok-e 
vagy sem, én nem tudok vitatkozni. Ólyan 
talajon, amelyen a Bajoréhoz hasonló ver
sek teremhetnek és világot láthatnak, vi
hogó írótársak közt, vogelfreiként, én már 
nem tudok megállani.

Én a múltban, hallatlan nehézségek 
árán, jelen voltam és jelen lenni igyekez
tem az irodalom arcvonalán. Azt hittem, 
ott a helyem, sőt azt hittem, nagyobb mér
tékben ott a helyem, mint ahogy körülmé
nyeim egyelőre engedik. Ezért követtem 
el mindent, ezért tettem nagy erőfeszíté
seket, hogy ott lehessek. De hívatlan ven
dég nem leszek.

Gondolom, visszavonulásom jogosult
tá teszi azt a kérelmemet, hogy lapjukban 
személyemmel ne foglalkozzanak többé. 
Hiszen az önök szempontjából ez immár 
fölösleges, az én szempontomból pedig, 
mivel csak nyugtalanít, csak egyéb mun
káimat bénítja, szintén fölösleges.”

Szabédi ekkor már évek óta foglalko
zott a finnugor-indoeurópai nyelvhasonlí
tással...

(A levelet különben idéztem az Erdélyi 
sorskerék ben is; és megtalálható A Lázár 
utcától a Postakert utcáig című 2007-es, 
kolozsvári kiadású dokumentumkötet
ben.)

Az Egy költő és a vöcsök most az Utunk at 
váltó Helikonban olvasható, Szőcs István 
kommentárjával. A „vihogó írótársak” 
gondolom (Szabédi így gondolná?!), már 
nincsenek közöttünk.

Egyébként pedig boldog születésnapot 
kívánok Szőcs Istvánnak, némileg meg
késve.

Erlend Loe kortárs norvég próza
író, Doppler-regényei a magyar Scolar 
kiadó skandináv sorozatában jelentek 
meg, 2006-ban és 2008-ban. Korábban 
ugyanők adták ki a kritikusok szerint 
a Zabhegyezőre hajazó sikerregényét, a 
Naiv.Szupert is. Loe két szempontból is 
előnyös választás: egyfelől arról híres, 
hogy erősen egyszerűsített, lebutított, 
ugyanakkor élvezetes iróniával fűszere
zett nyelven beszél, másfelől arról, hogy 
mindezzel a mintegy fejjel-a-falnak tech
nikával az emberiség és a jelen történel
mi pillanat aktuális nagy kérdéseit céloz
za meg. Könnyen olvasható, ugyanakkor 
érdekfeszítő olvasmány tehát, egy kiadó
nak semmiképp sem lehet rá panasza.

Megemlítendő még, hogy a Dopplerek 
kiadását a Sole-Mizo Zrt. támogatta, igen 
okos marketingtechnikával, melynek foly
tán a két könyv úgy néz ki, mint két Mizo 
dobozos tej, az első sovány, a második 2,8 
százalékos. Érdekes, langyosan hedonis
ta posztmodern dolog eljátszogatni azzal, 
hogy egy tárgy kialakítása olyan, mint 
egy másik kategóriába tartozóé, és vajon 
mit jelent ez mai, szimulákrumokkal tö
mött korunkban. Persze közben a reklám 
is megvan, gondoljunk rá, mennyibe kerül 
egy városi autóbuszt ugyanígy bevonni 
hirdetéssel, nem beszélve az újságokban 
szereplő reklámokról, amelyeket ráadá
sul keret is választ el a többi szövegtől. Itt 
nincs keret, úszunk a fogyasztás világá
nak folyamatosságában. Jó, hogy a Mizo 
támogatja a kultúrát, ugyanakkor értjük, 
hogy ez itt egy önreflexív csavar is, hiszen 
a Dopplerek cselekménye éppen a főhős 
kitörési kísérleteiről szól ebből a világból.

Ami elég jól ismert posztmodern ön- 
reflexiós technika, ettől nem lettünk elő
rébb, viszont enyhe unalmat vetít előre ar
ra nézvést, hogy mit fog kezdeni a könyv a 
kilépési-igazságkeresési láz mibenlétével 
és kimenetelével. Arra gondoltam, ha ez
zel összhangban az derül ki az első kötet 
végére, hogy igen, ócskák az emberek, épp 
tesszük tönkre a bolygót, és úgy szar a fo
gyasztói kultúra, ahogy van, de hát ez az 
a nyelv, amiből vagyunk, nem kilépni kell 
belőle, hanem megszeretni és magunkra 
ismerni benne, akkor a második kötet el
olvasásától eltekintek. De aztán nem egé
szen így alakult a helyzet, az első kötet 
esetében legalábbis. A kettő együtt pedig 
elég komplexen összerakott konstrukci
óban válaszol erre a kérdésre, amely vá
lasz végül is nem mutat más irányba, de 
ezt az unalmat szinte tiszteletet paran
csoló nagysággal tárja fel, ennyiben min
denképp érdemes róla beszélni.

A sorozat első kötete tehát a Doppler c. 
regény, melyben Doppler, a főszereplő ott
hagyja feleségét, tizenéves lányát és óvo
dás kisfiát Oslo egyik kertvárosában, és 
kiköltözik az erdőbe egy sátorba. Bár az 
embereket, a hétvégi családi szupermar- 
ketezést, a fürdőszobafelújítás részleteit, a 
munkáját és az üres grillezéseket az úgy

nevezett családi barátokkal tulajdonkép
pen már rég utálta, ez az utálat azáltal 
érik beismeréssé, sőt programmá, hogy 
erdei biciklitúra közben elesik, és komo
lyabban beveri a fejét. Ahogy fekszik le
terítve az erdőben, egyszer csak arra lesz 
figyelmes, hogy elhallgattak a hangok. 
A lengyel vs. svéd gyártmányú fürdőkád 
előnyei és hátrányai, a fia kedvenc rajz
filmjeinek kísérőzenéi, amelyek állandó
an benne zakatolnak, egyszer csak átad
ják a helyüket az erdő csendjének. Ez elég 
Dopplernek, aznap már költözik is.

Ä könyv azonban nem ezzel nyit, ha
nem azzal, hogy hősünk már kint lakik 
az erdőben és konstatálja, hogy 1. meg
halt az apja, 2. éppen megölt egy jávor- 
szarvast. Ráadásul a jávorszarvas bor
ja nem hagyja békén, addig ragaszkodik, 
míg Doppler feladja az ellenállást, be
fogadja a sátrába, nevet ad neki, és így 
élnek ők ketten, mint jó haverok. Ez a 
Bongó lesz a fő közönség Doppler igaz
ságkeresési monológjaihoz, egyfajta nor
vég, még csendesebb és mélyen ironikus 
Péntek. Az apa-ügy pedig fő cselekmény- 
szállá növi ki magát lassan, végig hajaz- 
va a nagy apa-történetekre, de látható 
erőfeszítéssel távolságot is tartva tőlük.

Nem arról van szó, hogy Loe nem ígér
getné állandóan, hamarosan nagy je
lentéseket nyit majd meg számunkra a 
mű. Csak rögtön a nyitójelenetben elő
vezet egy olyan konstellációt, miszerint 
Doppler az apa halálával van elfoglalva, 
közben legyilkolja Norvégia leghatalma
sabb állatát, emiatt komoly bűntudatot 
érez, és hosszú eszmefuttatásba bocsátko
zik a természet általa (ember által) meg
zavart egyensúlyáról (többet vettem el, 
mint amennyit valaha vissza tudok adni), 
ugyanakkor megmagyarázza a borjúnak, 
hogy az anyja úgyis otthagyta volna, mert 
ez az elszakadás kegyetlen törvénye, és ő 
mint gyilkos, igazából jót tett neki azzal, 
hogy magára vállalta a bűnt, így Bongó 
most mindig úgy emlékezhet az anyjá
ra, mint aki feltétel nélkül szerette őt. 
Mindeközben először akkor fordul a borjú 
felé, amikor az reggeli pisilés közben meg
zavarja: letolt nadrággal megfordul, mint
egy feltárva magát, tessék, igen, nagy 
hímtagom van, ez a Dopplerek klasszikus 
ismérve. Igen gazdag csomópontja lehetne 
ez a nagy történeteknek, anya, apa, fal- 
losz, bűn, ember, természet, de Loe egy
szerűen leejti, mint egy tálca tojást, mint
ha észre sem venné, hogy épp elígérkezett 
különböző mély összefüggések megvilágí
tására. Ő? Ugyan, ő csak történetet mesél. 
Az olvasó meg valahogy az egészről meg
feledkezve sodródik tovább az elmés iro- 
nizálgatások és fordulatos, néhol abszurd 
cselekmény habjain, közben néhol előtö
rő gyanúval, hogy itt mintha mégis na
gyobb dolgokról esne szó, mint amennyit 
a könyv magáról elismer, csak túl nehéz,
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lehetetlen elkapni ezt a szálat, a könyv az 
összes nagy befogadói kérdéskísérletet le
csapja, mint a stopperórát.

Miközben a cselekmény szintjén szépen 
el is van mondva, hogy tehát Dopplernek 
elege van a norvég társadalom álságos, 
üres, ugyanakkor kötelező' béna részletek
kel tömött életéből. Nem bírja az embere
ket, és azért költözik az erdőbe, hogy va
lamit megtaláljon, ami nem ez. Fontos 
dolga van az erdőben, mondja a családjá
nak, amikor rákérdeznek, mégis mit csi
nál ott. A történet szintjén tehát létezik a 
nagy értelemkeresés projektuma, a kér
dés inkább az értékelésé, vagy egyszerűb
ben szólva, az igazság-tulajdonításé. Vajon 
vonatkozik-e, szándékszik-e vonatkozni ez 
a könyvben leírt projektum bármi olyan 
kérdésre, amely felé esetleg az író és olva
só együtt fordulhatnak, mint ahogyan az 
irodalmi jelentés és művészi felelősségvál
lalás közvetlenebbként elgondolt korszaka
iban volt szokás? Vagy csak újabb játékról 
van szó az értelemkeresés változatainak 
szókincsei között? Hányadik kivonulás már 
a Doppleré a kultúrtörténetben, és lehet-e 
erről bármi érvényeset mondani?

A kritikák Doppler projektjét neoanar- 
chista gesztusként értékelik, s a fülszö
veg is az iránti kíváncsiságunkat igyek
szik felkelteni, vajon sikerül-e a főhősnek 
olyan alternatívát találni, ami esetleg szá
munkra is hiteles lehet. Végül is gondol
hatjuk azt, hogy a hiteles társadalom
kritika, esetleg ezen túlmutató hiteles 
alternatív érték, szemlélet, életmód stb. a 
regény fő kérdése. Ebben az esetben, úgy 
tűnik, a kérdés útjában az a nagy akadály 
áll, hogy iszonyatosan nehéz bármilyen 
’hiteles’, azaz közösen birtokolt ’common 
knowledge’-re alapozható társadalomkri
tikát, hát még alternatív értékeket ma ál
lítani. Az irodalom történeti és önreflex
ív tudatossága sem kedvez az ilyesminek. 
Másrészt Doppler vagány kitöréseit a kü
lönböző természetesnek gondolt határok 
közül, amelyekről olvasni legalábbis mind
annyian szeretünk, a könyv logikája szin
te hiánytalanul visszavezeti ugyanabba a 
kisszerű, mindenütt elterpeszkedő emberi 
világba, amelyből elvileg kijutni szeretne. 
Ebből a szempontból Doppler egy csehovi 
hős, csak esetleg még annak a metafizi
kai hiánynak a háttere híján, amely előtt 
Csehov hősei laposnak tűntek.

Például: egyszer kénytelen hazamen
ni, mert emancipált, okos, a maga dolga
it kézben tartó felesége kijön a sátorba, és 
elmondja, hogy most neki egy római vaká
cióra van szüksége, ezalatt pedig Doppler 
fog vigyázni a gyerekekre, és kész. Doppler 
otthon alszik tehát, és egyszer csak moto
zásra lesz figyelmes. Gyakorlatilag fog egy 
betörőt, de konfliktus helyett termékeny 
beszélgetés követi a találkozást. Doppler 
kicsit fel is néz Rogerre, a rablóra, egyfe
lől mivel úgy tűnik neki, hogy ő hatéko
nyabban tagadja a magántulajdon uralmát 
— ezen meggyőződésében később csalód
nia kell, mikor Roger örvendezve fogadja el 
Doppler fiának DVD-gyűjteményét a saját 
fia számára másfelől azért, mert dilet
tánsként ő is részben betörésből él, mióta 
az erdőben lakik, és Roger mégiscsak pro
fi. A betörő pedig Doppler unszoló kérdése
ire elmondja, egy munkaközvetítős interjú
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kerek mondataiban, hogy egyéb lehetősé
geinek korlátái kényszerítették erre a pá
lyára, és azért jár inkább ebbe a negyedbe, 
mert a gazdagabb, konzervatívabb negye
dek már tele vannak riasztókkal, itt azon
ban az emberek még a szocialistákra sza
vaznak, hisznek a jóléti államban és az 
emberek közti bizalomban, ugyanakkor ők 
is tömve vannak pénzzel, így ideális tere
pet jelentenek. Doppler rablási sztorijaiban 
is azt látjuk, hogy minden a butaság és az 
okosan megkötött biztosítás párnázott ke
retei között folyik, fennakadás nincs, a nor
vég fogyasztói rend saját funkciójaként bő
ven ellátja a rablót és Dopplert is.

Közben a főhős árnyékaként és ironi
kus másaként megjelenik egy ’burzsuj’, 
aki eleinte fel akarja jelenteni Dopplert a 
törvényes határidőn túli sátorozásért, de 
Doppler kifakadásának nyomán megtér, 
és buta, végtelenül idegesítő, ugyanakkor 
halálosan lelkes tanítványként ott liheg 
az igazságkereső főhős nyomában.

Végül egész kis kompánia szerveződik 
hősünk köré az erdőben. A burzsujon kívül 
egy idő után kiköltözik hozzá az a polgár is, 
akinek erdőszéli házából Doppler eleinte az 
élelmet lopta. Az illetőt Düsseldorfnak hív
ják, birodalmi német katona és norvég anya 
fia, ezt a nehéz örökséget próbálja a regény 
első felében feldolgozni azzal, hogy apja ha
lálának emlékműveként egy modell-tájban 
rekonstruálja az Ardennek-offenzíva vég
ső pillanatát, benne az apjával, épp mielőtt 
tarkonlőtték. Borges, Poe, stb.: a modellépí
tés egyúttal Düsseldorf nyomorú életét hi
vatott értelmes keretbe zárni, s a terv az, 
hogy az apja arcának megfestése után ő is 
golyót ereszt a fejébe, ezzel kiteljesítve az 
emlékművet. Ezt persze Düsseldorf is kis
sé túl patetikusnak találja, vagy legalábbis 
bizonytalan a jelentésárnyalatokat illetően. 
Végül az történik, hogy a modell befejezése 
után kicsit leül még a tévé elé a puskával 
a szájában. A tévében a Norvégiái Körkép 
megy, egy érdekes norvég embereket be
mutató műsor, ami egyszerre szól a norvég 
nemzetépítésről és arról, hogy vannak még 
értelmes életek a világon. Ez Düsseldorfot 
ebben az érzékeny pillanatban egészen 
meggyőzi, s új értelmeket inspirál a saját 
életére nézvést is. Eltervezi, hogy meghív
ja közös hajóútra az egyik szereplőt, a vi
lág himnuszait hobbiból betanuló fiút -  eb
ből később nem lesz semmi, mert a fiú apja 
gyanús szexuális ajánlatot lát a dolog mö
gött -  sőt, később, Doppler szarkasztikus 
meglátása nyomán, miszerint tulajdonkép
pen neki kellene szerepelnie a műsorban, 
hiszen az épp ilyen embereket keres, maga 
Düsseldorf is a Norvégiái Körkép részévé 
válik -  bár a dologgal utólag nincs megelé
gedve, túlságosan nagyvonalúan ábrázol
ták, mondja, gyakorlatilag a műsorban ő 
is csak egy lett a sok fura norvégiai ember 
közül, pedig az ő élete ennél azért bonyo
lultabb.

Szóval az értelemkeresés Düsseldorf-fé- 
le vonala sem túl sikeres, különösen miután 
abban csúcsosodik, hogy ő is kiköltözik a sá
torba és alkoholista lesz. Doppler viszont 
Düsseldorf nyomán maga is totemoszlopot 
kezd faragni az apja emlékére. Mondanunk 
sem kell, a burzsuj is rögtön totemoszlop
projektbe kezd, igaz, az övé a vallások köz
ti béke magasztos eszméjéről szól, aminek

a gondolatára is kiveri Dopplert a víz. Az ő 
totem-projektjének lényege az, hogy az ap
ja magányának és hiábavaló életének állít
son emléket. Szerepel rajta maga Doppler 
is, biciklin, a szarvasborjú, legfelül pedig 
Doppler kisfia, aki közben ugyancsak kiköl
tözött a sátorba. Tekintve, hogy az eddigiek 
alapján a Dopplerek további degenerálódása 
várható, az oszlop egyúttal a Doppler-minő
ség megörökítésének is tekinthető, gondolja 
Doppler. Végül felkanyarítja apja szobrára 
a klasszikus óriáshímtagot, és a burzsuj ál
tal szervezett testvériségfesztivál összesen 
négy résztvevőjének segítségével felállítják 
az oszlopot. Kész.

Az oszlop felállításával Doppler befeje
zettnek nyilvánítja az eddigi élete — azaz 
a Dopplerek generációinak eddigi élete, 
az egész nyomorú beágyazottság, ami
ből menekülni szeretne -  előtti tisztel
gést. Megszökik megmaradt és újonnan 
épült kapcsolatai elől, fiával és a szar
vassal beveszi magát az erdőbe, valami
lyen új értelem után nyomozva. „Az okos
kodás ellen. És az ostobaság ellen. / Mert 
odakint háború dúl. / Háború” -  zárul a 
regény. Az okoskodás az összes jótanuló, 
törvénytisztelő, értelmes és jólinformált 
életszelet neve, amely jellemzésben, úgy 
tűnik, keveredik a jó fogyasztó, jó állam
polgár és jó norvég alapattitűdje. A hábo
rú pedig részben doppleres habos túlzás, 
részben véresen komoly: épp azon elmél
kedett korábban, hogy olajtartalékaiból 
élve Norvégia úgy nyertese a gyilkos glo
bális kapitalizmusnak, hogy az egyik leg- 
gonoszabb alappilléréből húzza a hasznot. 
Miközben ők a feleségével a fürdőszoba- 
csempe-katalógusban válogatnak, a le
halkított tévében némán hullanak a 
bombák Irakra. Szép, kalandregényes el
indulás ez, Loe zárásként kicsit újra fel
dobja a labdát, amit a regénybeli ironi
zálások során leejteni látszott. Az ígéret 
természetesen a folytatásra vonatkozik: 
na majd ott kiderül, talált-e Doppler ér
telmet ezen a jóléti siralomvölgyön túl.

Erlend Loe: Doppler, Scolar Kiadó, 
Budapest, 2006. Fordította Lőrincz 
Balázs Bendegúz.
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[...] Ahogy Karátson Endre írja az Új Forrásban, 
a nyugatos újítók a konkrét példákat illetően „olyan 
századvégi értkekért küzdöttek, melyek, a kútfőül szol
gáló irodalmakban ekorra már meglehetősen idejét
múltnak számítottak" (Baudelaire, Rimbaud, szim
bolizmus, impresszionizmus stb., fűzöm hozzá az 
idézethez, magyarázatként, én), s mi több, e „század
végi értékek" költőinek a „magyar klasszikusok kife
jezésbeli gazdagságához visszanyúló" nyugatos fordí
tásai is inkább „a nemzeti hagyomány felelevenítését 
segítették", mintsem az egykorú modernség (exp- 
resszioniztnus, szürrealizmus, konstruktivizmus, 
avantgárd) formanyelvének az itthoni meghonosítá
sát.

Ignotus, a lap első főszerkesztője a lap beköszön
tőjének azt a címet adta, nyilván Széchenyire utal
va, de Széchenyi nevét nem említve, hogy Kelet népe, 
s felteszi benne a kis népek örök lelkiismereti kér
dését: mért csügg egy maroknyi nép az életen, mért 
nem olvad bele a nagyobb, szerencsésebb nemzetek
be? S így folytatja: „A nap s az emberiség s a történe
lem keletről nyugatra tart. Kelet népének is ez az útja, 
s ha járja: azon nap alatt jár, annak az emberiségnek 
felese, annak a történelemnek alakítója, mint a legna
gyobb nemzetek".

Azaz Kelet népének Nyugat életét kell élnie.
Száz év távlatából visszatekintve, úgy tűnik, hogy 

a Nyugat és szerzői a gyakorlatban némileg más utat 
jártak , mint amilyet az alapító főszerkesztő kijelölt a 
számukra. A lap névadói Osvát és Fenyő Miksa vol
tak, s állítólag annak idején a Nyugat és a Disputa 
címek között vacilláltak. A műhely későbbi sorsát is
merve, talán találóbb lett volna a Disputa cím. A lap 
arculatának alakítói-alkotói ugyanis a munkájuk
kal Ignotus radikális kérdésére nem adtak radiká
lis választ. Azt mondták: is-is. Azaz hogy a Nyugat 
legyen magyar is és „nyugatos" is. Nyugatra akartak  
tartan i, de magyarokként: az önfeladás helyett a leg
különbözőbb -  nemzeti, kozmopolita, hagyományos, 
modern -  értékek összefogásának a gyakorlata mellé 
álltak, s például valószínűleg az avantgárd törekvé
sek sem azért m aradtak ki a Anyagaiból, mert azok a 
lap elveivel és gyakorlatával nem fértek volna össze, 
hanem éppen fordítva: a kizárólagosság elvét és gya
korlatát valló avangardisták nem tudták elfogadni a 
Nyugat egyetemes érdeklődését és sokszínűségét.

S ha ma, 2008-ban engem kérdezne valaki, hogy 
mit üzen számomra a százéves Nyugat, valószínűleg 
azt mondanám: amellett, hogy természetesen elfoga
dom a mozgalom egykorú roppant jelentőségét, ma 
pont az ís-ist, a hagyomány s jelen legkülönbözőbb 
értékeinek (ismétlem: az értékeinek) összefogását lá
tom a lap koncepciójából és praxisából a legaktuáli
sabbnak.

A Népszabadság a százéves Nyugatra emléke
ző számában újraközölte a folyóirat m unkatársai
nak 1932-es, közismert, frakkos-zsakettes csoport
képét. Rajta Szép Ernőtől Karinthyig s Móricztól 
Kosztolányiig a magyar irodalom élvonala, tekintet 
nélkül az általuk képviselt stílusiskolákra. Ha ezt a 
képet látom, mindig arra  kell gondolnom, hogy ma 
egy ilyen csoportkép a magyar irodalom jeleseiről el
képzelhetetlen lenne. Mindnyájan tudjuk, miért.

TŐZSÉR ÁRPÁD: Nyugat népe, 2008. BÁRKA: 
XVI. 2008./3.
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ZENE -  A CSENDEN TÚL
Test és szellemtest

Minden ember küszködik 
e két megjelenési formával. 
Egyesek úgy, hogy mindenkép
pen másnak akarnak látszani, 
mint akik, mások pedig valóban 
különböznek szellemtesti meg
jelenésüktől, és nem kis gondot 
ez okoz nekik. Michelangelo na
gyon elégedetlen volt testi meg
jelenésével, földi mivoltából, 
nem is hagyott ránk sokat, de 
annál többet örökített az utó
korra heroikus szellemtestéből. 
Ez a michelangelói szellemtest 
ölt alakot Dávid és Mózes szo
boralakjában is; egyik az ifjú, a 
másik az öregkori Micheangelo 
„önarcképe”. Egyébként animá- 
jának (lelki testének) is szobrot 
mintázott a Pieta Mária-alak- 
jában. A művekből kibontakozó 
szellemtest nagyon gyakran tel
jesen más, mint a festményről, 
szoborról, fényképről reánk te
kintő fizikai test alakja.

Emlékszem, hogy megsér
tődött Bartók, amikor Ady azt 
mondta róla, hogy „valahogyan 
magasabbnak képzeltem”. A bar
tóki muzsikából valóban teljesen 
más szellemtest bontakozik ki a 
hallgató előtt, mint amit a fény
képekről jól ismert Bartók-port- 
rék sugallnak. A bartóki szem 
az, amely a fizikai és szellemi 
testében azonosnak hat. Tudom, 
hogy mennyire meglepődtem, és 
Ady megjegyzéséhez valami ha
sonlót éreztem, amikor filmen 
megpillantva Ormándy vagy 
Doráti fizikai megjelenését, jó
val magasabbnak, szélesválúbb- 
nak hittem ezeket a 20. századi 
karmester-zseniket. Ha valaki
nek sokáig csak a hangját ismer
jük, akkor könnyen megtörtén
hetik, hogy a képzeletünkben 
megformált alakja egyáltalán 
nem is hasonlít fizikai megje
lenésére. Azt hiszem, sok ilyen 
meglepetésben volt része min
denkinek, amikor a rádióból jól 
ismert hangok tulajdonosai a té
véképernyőn is megjelentek fizi
kai realitásukban.

Mozart szellemtestét a roko
kó szellemiség afféle gyönyörű 
szép porcelánfigurának látta 
és láttatta. Ezt a Mozart-port- 
rét őrizzük ma is, és mindun
talan elcsodálkozunk, ha arra 
találunk utalást, hogy Mozart 
nagyon is hús-vér figura volt 
életében, messze attól, hogy so
vány és törékeny legyen. Dacára 
a sokféle reális Mozart-köze- 
lítésnek, még ma is sokkal in
kább a hagyomány kialakította 
mozarti szellemtestet fogadjuk 
el, mint a valódi fizikai testét. 
Beethovennel már más a hely

zet, robusztus, alacsony, erőtől 
duzzadó testi alakja már na
gyon összhangban van szelle
mi alakjával. A Beethoven-port- 
rék ezért is váltak közkedveltté 
(festmények, rajzok, szobrok), 
mert földi és szellemi megjele
nésében harmónia van. Kodály 
alakja is szellemi lényének hű 
foglalata, akárcsak például a 
Brahmsé. Hosszú szakállával 
korán öregnek „maszkírozta” 
magát, messzire néző, jóságos 
szemével, akárha az idők kezde
tének öregapója, Vejnemájnenje 
lenne. Puccinit ritkán látni tes
ti alakjának teljes magasságá
ban, inkább csak a felsőtestét, 
vagy még gyakrabban kifeje
ző arcélét emelik ki a fényké
pek. Érzékelhető, hogy a port
réfényképek készítői keresik 
a Puccini-zenéból kibontako
zó szellemtest jelenlétét a fizi
kai valóságban is. Az olyan rit
ka kivételek, mint amilyen a 
Liszté, ahol a természet a szel
lemtestet mintázta le a fizikai 
valóság testi világában is, csak 
a szabályt erősítik: a két világ, 
a fizikai és a szellemi inkább 
megütközik egymással, mint
sem harmonikusan kibékül
ne. A minap Wagner Nürnbergi 
mesterdalnokok c. operája har
madik felvonásnak kezdeté
re kapcsoltam be véleménysze- 
rűen tévékészülékemet, Hans 
Sachs hosszú monológjára. Jól 
tudom, ez a színpadi személyi
ség Wagner egyik önarcképe, 
talán a legaprólékosabban meg
rajzolt hű portré, Wagner zenei 
szellemteste egyetlen figurába 
összpontosítva. Hallgatom a ze
nét, az öregedő Wagner rezig
nált filozofikus gondolatait, egy 
pici önsajnálatot, hogy eltelt az 
idő, oda a fiatalság, bele kell tö
rődni az öregedés lassan min
denről lemondó bölcsességébe. 
Inkább csak hallgattam a zenét, 
a szavakat, és alig figyeltem a 
mesterruhába bújtatott színész
énekes testi mivoltára. Ez csak 
akkor tűnt fel számomra, ami
kor a János-napi ünnepre ké
szülőben díszesen felöltözött va
lami olyan ruhába, ami Wagner 
korában is beillett volna a társa
sági környezetbe, akár Wagner 
is viselhette volna. Nos, ekkor 
döbbentem rá, hogy az énekes 
arcéle, testtartása milyen na
gyon emlékeztet Wagnerre: szin
te maga Wagner jelent meg élő 
alakjában. Több volt, mint ren
dezői bravúr: a wagneri szellem
test inkarnációja volt.

TERÉNYI EDE
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Az Oktatási és Kulturális Miniszté

rium pályázatot hirdet a 2008. évre, ha
táron túli magyar írók, irodalmárok ré
szére.

1. Székely János költészeti és dráma
írói ösztöndíj (évente 4 fő). Korhatár: 
legalább 2 ösztöndíjat a pályázat elbírá
lásakor a 30. életévét be nem töltött alko
tónak ítélnek oda. 2. Gion Nándor pró
zaírói ösztöndíj (évente 3 fő). Korhatár: 
legalább 1. ösztöndíjat a pályázat elbírá
lásakor a 30. életévét be nem töltött alko
tónak ítélnek oda. 3. Schöpflin Aladár 
kritikai ösztöndíj a határon túli magyar 
kritikusok részére az 1990-től kezdődő
en megjelent határon túli magyar iro
dalmi művek értékelésére (évente 2 fő). 
Korhatár: legalább 1 (egy) ösztöndíjat 
a pályázat elbírálásakor a 30. életévét 
be nem töltött alkotónak ítélnek oda. 4. 
Benedek Elek ifjúsági regény-, mese-, 
bábjáték- és gyermekszíndarab-írói ösz
töndíj (évente 2 fő). Korhatár: nincs.

A pályázatot 1 példányban kell be
nyújtani, amelyhez csatolni kell: 1. ki
töltött pályázati adatlap és nyilatkozat; 
2. szakmai önéletrajz (fel kell tüntetni,

hogy a pályázó a pályázat megvalósítá
si idejére vonatkozóan pályázott-e meg, 
illetve részesül-e más magyarországi 
vagy külföldi támogatásban, ösztöndíj
ban; 3. publikációs jegyzék; 4. részletes 
munkaterv. Ha egy pályázó több támo
gatási kérelmet nyújt be, azokat rövid 
indoklással rangsorolnia kell.

A pályázati adatlap a következő cí
men szerezhető be: www.okm.gov.hu 
A pályázatok benyújtásának határideje: 
2008. október 3. (postai bélyegző dátu
ma). A pályázattal kapcsolatban továb
bi felvilágosítás kérhető Lakatos Mihály 
főtanácsadótól a (00-36)-l-473-7587- 
es telefonszámon, illetve a lakatos.mi- 
haly@okm.gov.hu e-mail címen. A pá
lyázatok elbírálásának határideje: 2008. 
október 20.

A pályázatokat az alábbi címre kér
jük elküldeni: Oktatási és Kulturális 
Minisztérium, Közművelődési Főosz
tály, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
Kérjük a borítékra ráírni: Határon 
Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak 
-  a megpályázott ösztöndíj-egység 
(Székely János, Gion Nándor stb.) meg
jelölésével.
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Compania Na^ionalá Loteria 
Romänä SA, sprijinä financiar 
programele Uniunii Scriitorilor din 
Románia dedicate Centenaruhii 
Societä^ii Sciitorilor Romäni.

loteria
romänä

A Román Nemzeti Lottó Társaság 
SA anyagilag támogatja a Romániai 
írók Szövetségének azon ünne
pi megemlékezéseit, amelyeket a 
Szövetség a Román írók Társasága 
Centenáriuma alkalmából rendez.

Rájuk ragasztották
VÍZSZINTES
1. ... Szent Ferenc. 8. Afrikai ország. 

14. Összefüggő' tipográfiai termék. 17. 
A cirkónium vegyjele. 18. A világért se!
19. Páratlan atoll! 20. ... Pacino, film
színész. 21. Nádszálak! 22. Idegen sza
vak eló'tagjaként környezet a jelenté
se. 24. Bűnt beismer. 27. Okleveles, 
röviden. 28. Katalin beceneve. 30. Eja! 
Eja! ...! (Swinarski). 31. Érett gabo
nát betakarít. 32. Attila névváltoza
ta. 33. Az ezüst és a trícium vegyjele. 
34. Hüvelyes fó'zeléknövény. 35. Ibsen 
hősnője. 36. Testfelépítés, fizikum. 38. 
Kenyérgabona. 39. Az ittrium és a no- 
bélium vegyjele. 40. Félrevezetés, be
csapás. 42. Luxemburgi, thaiföldi és 
francia gépkocsik nemzetközi jelzése. 
43. Príma áru jelzése. 44. Kelepce. 45. 
Tüzes táncot jár. 47. A Loire szakasza! 
48. Cickafark! 49. Megszégyenítő. 52. 
Vagy, angolul. 54. Ringyó, szajha, utca
nő. 56. Német hasonlítószó. 57. Gödör 
mélyítése. 59. Olasz város. 61. Azon a 
helyen levő. 63. Dőlt (kurzív) betű. 65. 
A mélybe nyújtat. 66. Széptevés, hízel
gés. 67. Megdézsmál. 68. Elavult hor
dómérték. 69. Néha-néha levelet küldő. 
70. Utazás ..., Greguss György kötete.

FÜGGŐLEGES
1. Alfredo Di Stefano ragadványne

ve. 2. Közlegény. 3. A stroncium vegy
jele. 4. Elektromos töltéssel rendelke
ző elemi részecske. 5. A látás szerve. 
6. Anglia része! 7. Nagy Lajos ragad
ványneve. 8. Antonov-gépek jele. 9. 
Fagylaltot eszik. 10. Szurkoló öröme 
vagy bánata. 11. Szibériai folyam. 12. 
Fárasztó, gyengítő. 13. Nagy László 
ragadványneve. 15. Részekre bon
tott. 16. Álomba ringat. 23. Kubai 
író (Lisandro). 25. Előadó, röviden.
26. Éneklő szócska. 27. Duzzogva ne
heztel. 29. Ilona beceneve. 31. Aduit 
Orientated Rock (könnyűzenei irány
zat), röviden. 36. Roham előérzete. 
37. Ajtót, ablakot szélesre nyitó. 40. 
Tág. 41. Ételízesítő. 44. Dravida nép
csoport. 46. Levélhordó hivatal. 48. 
Puzzlét megoldó. 50. A lantán vegy
jele. 51. Zsákszáj! 53. A tetejére tetet.
54. Motor forgórésze. 55. ... Ekberg, 
színésznő. 57. Az ellenséghez pártol. 
58. Amerikai folyó. 59. Csokimárka. 
60. Tanít, nevel -  tréfás szóval. 61. 
Oliver, angol férfinév becézése. 62. 
Francia folyó. 64. Színezékcsoport. 65. 
Osztrák, német és kambodzsai autó
jelzés.

BOTH LÁSZLÓ
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A Helikon 16. számá
ban közölt Ragadványnevek 
című rejtvény megfejtése: A 
csavargók bárója, A magya
rok pajzsa. 948410 000065
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