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Münchausen
Pisában
Hogyan is dőlnek meg -  és jönnek 

létre, keletkeznek -  a világok. Egy 
1956-os jegyzőkönyv legendás részle
te. „Meg akarta dönteni a rendszert?” 
„Igen.” „Fegyveresen?” „Igen.” „Miért?” 
„Mert másképp nem dőlt meg...” Aztán 
megdőlt mégis. Hihetetlen, mint min
dig, ugyanannak a nemzedéknek, hogy 
megérte, ami megérhetetlennek tűnt. 
Pár évvel ezelőtt ennek az országnak 
a lakossága is átélt egy hasonló eufó
riát. Nem biztos, hogy az eufóriák
ra épülő és alkalmat adó változások a 
legjobbak. A július 14-edikék, márci
us 15-ödikék. Egyrészt iszonyatos vér
lavinák elindítói; másrészt az emberi 
szervezet, mely a Szahara „ötven fok 
árnyékban”-jait s a Szibériák mínusz 
hetveneit egyaránt kibírja, nem biz
tos, hogy egyetlen nap alatt egyikből 
a másikba mártogatva is ugyanolyan 
rezisztens lehet. így van ez a lelki, ér
zelmi, a politikai légkör- és légnyomás
változásokkal is. A szakemberek böl
csen legyintenek: ha a stressz valóban 
olyan következményű lenne, már ki
pusztult volna a nagy erős emberiség, 
melyet minden dolog, bánat és öröm 
egyedeiben tesz próbára, támad meg... 
Pedig -  éppen, mert a legeslegnagyobb 
tömegek, nem egy család, egy nemzet, 
egy országlakosság, de egy kor teljes, 
milliárdokat számoló lakossága is csak 
egyedekből áll végső soron -  bele lehet 
halni a szélsőségesen jóba és szélsősé
gesen rosszba, egyenként, darabszám, 
bele lehet őrülni, nyomorodni, testileg- 
lelkileg belerokkanni, aztán mehet a 
nagybetűvel írott összesség a fenébe. 
Persze úgy, hogy azért marad minden, 
szinte minden a régiben; mert a nagy 
többségnek rinocéroszbőre és kötélide
gei voltak, vannak, lesznek; vagy mert 
a nagy, az igazán nagy változások több
sége nem eseményszerűen látványos. A 
Bastille így, Róma viszont szép csende
sen dőlt meg, senki sem kapott körtáv
iratot, hogy tessék vigyázni, négyszáz
hetvenhat van, következik a világvége.

Egyik világvége. Hát éppen erről van 
szó! Napjaink egyik kulcsszava a visz- 
szarendeződés. Nyugat-Európában a 
hétszázas évekig eltartott, amíg a ró
mainak számító intézmények telje
sen feloszlottak. Keleten még „be sem 
állt” rendesen Róma, mire máris vé
ge volt. S jött a barbárság, a „sötét kö
zépkor” ugyebár: a gótika, a gregori
án, a kódex-kalligráfia meg Giotto... 
Úgyhogy hagyjuk, nem szabad a kel
leténél jobban elhinni közelről sem, 
amit a beszéd, a köznyelv a maga kép
szerűségében, plasztikus metaforá
iban másképp nem is nyugtázhat, 
mint: tönkrementünk vagy mennybe 
mentünk, hogy hurrá vagy ej-uh- 
nyem, hogy hős vértől pirosul a gyász
tér, és/vagy, Édes Erdély, itt vagyunk, 
amit mellesleg a románok és magya
rok előtt már énekeltek más-más ko
rokban a gótok, hunok, gepidák, ava
rok is. Válsághelyzetben Hunyadi 
László se ajánlhatna tehát mást, 
mint hogy ne veszítsük el a fejünket. 
Mert a világok a fejekben jönnek lét
re és dőlnek meg; a mi fejünkben. S 
onnan száműzhetők legnehezebben 
a Miltiádészek, de a rosszhírű kísér
tetek is. Szerencsére az eszmények 
is. Kiben-kiben amennyihez szeren
cséje volt, amennyit sikerült belene
velnie azoknak, akik szerették s ag
gódtak jövendőjéért. Fejünk a világ 
legfontosabb múzeuma és levéltá
ra, a bizonyító és a félrevezető; mert 
fejeink egymás szemében és a ma
gunk szemében egészen másnak tet
szenek. Fejeink a Télipaloták, kik 
ellen a világmegváltás donkihót- 
jai szélmalomrohamaikat intézik, és 
fejeink azok az Egervárak, melye
ket meg kell védelmezni mindená
ron. Kié csak egy Münchausen-golyó- 
bis, kié Kopernikusz igazság-gömbje. 
De a test határain kezdődő világ
börtönnek egyetlen szabad magasla
ta, periszkópja, kilátótornya a fej le
het, ha nem használják — használjuk 
reflektorokkal, gépfegyverekkel és 
magnószalagra vett vérebugatással 
felszerelt őrtornyoknak, madárijesz
tőknek, egymásijesztőnek. Ijesztő, 
hogy milyen titkok és törvények men
tén keletkeznek és dőlnek meg ezek a 
pisai ferdevilágok.
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Interjú Lövétei Lázár László
költővel
Székelyloktól Szahalinig
Első két kötetedhez, A névadás öröméhez 

és a Távolságtartáshoz viszonyítva a 
legújabb könyved mintha letisztultabb, 
klasszicizáltabb hangnemben szólalna 
meg. Egyetértesz ezzel?

Nem az én tisztem eldönteni, hogy 
mennyivel „letisztultabb” a Két szék között 
az előző két kötethez képest -  én csak egy 
dolgot akartam: azt, hogy egy kicsit más 
legyen, mint amazok. A névadás... és társa 
túlságosan is belesimult a kilencvenes 
években egyeduralkodó nyelvjátékos, 
ironikus/önironikus lírába, ezért szerettem 
volna valami egyebet is kitalálni. 2005 
környékén viszont, amikor a Két szék 
között verseit írtam, nagyon rossz volt a 
„konjunktúra”: akkoriban jelent meg két 
szép „betegséges” és „halálos” verseskötet: 
Parti Nagy Lajos Ószológiai gyakorlatokba 
a Grafitnesz önálló ciklusaként, illetve 
Borbély Szilárd Halotti pompája. Úgyhogy 
én csak hátrafelé menekülhettem. Ezért 
lett a könyv olyan, amilyen lett. Ahogy 
egyik kritikusom megjegyezte: ez a 
kötet annyira konzervatív, hogy az már 
feltétlenül újdonságnak számít. Pedig 
a harmadik kötetnek is ugyanazok az 
erényei (vagy a hibái), mint A névadás. 
nak és társának: ugyanolyan „dísztelen” 
nyelven íródott, mint az előzőek, 
ugyanannyi „fintor” van ebben is, mint 
a korábbiakban, legfeljebb itt keserűbb a 
viccelődés, mint az első két kötetben...

Két évvel a Két szék között megjelenése 
után a Lát óban közöltél egy verset Poétái 
recept a „Két szék között”-höz címmel. 
Miért érezted szükségesnek, ahogy az al
címben is írod, „ Szám árvezető”-í írni „maj
dani parodistámnak”?

Ha egy verseskötet témáját, hangne
mét, formáját tekintve is egységesre sike
redik, akkor könnyen parodizálhatóvá vá
lik (lásd: „Hát maga megbolondult, / Hát 
maga megbolondult, / Hogy mindent két
szer mond, kétszer mond?”). Éreztem, hogy 
a Két szék között legnagyobb hibája az egy
hangúsága, gondoltam, ha alkalom adó
dik, majd kifigurázom magamat. Alkalom 
pedig adódott: Orbán János Dénes hívott 
viccelődni Kolozsvárra, én pedig meg
írtam a Poétái recept...-et. Nem tudom, 
hogy mennyire vicces, szerencsére Székely 
Csaba pompás paródiákat írt a kötetről -  
amiket ezúton is köszönök. Fekete Vince

is ígérte, hogy Grippémhez címmel meg
írja a maga változatát, nem tudom, elké
szült-e vele...

A harmadik köteted kapta a legtöbb és 
legelismeró'bb kritikákat. Ezek nagy része 
a kötet haláltematikáját és érzelemmen
tességét emeli ki pozitívumként, hangsú
lyozva, hogy mennyire hiányzik/hiányzott 
ez a hang a kortárs magyar költészetből. 
Mennyire határozza meg ez a bizalom -  és 
ez a besorolás -  a következő kötetedet? És 
az mikorra várható?

Fontos a bizalom, a maga módján a be
sorolás is, de semennyire sem fogják meg
határozni a következő kötetet. Az a könyv 
— reményeim szerint -  teljesen más lesz, 
mint a korábbiak: afféle „zöld”, természet
közeli kötetet szeretnék írni; ha már éle
tem jó részét falun éltem le, gondoltam, ér
demes lesz kiaknázni ezt a témát is. Mára 
szinte teljesen kiirtották a népies han
got a kortárs magyar lírából, azt is mond
hatnám, hogy teljesen szűz területről van 
szó, lehet pionírkodni. Tudok kaszálni, ló- 
val-ekével szántani, fuvaroztam az erdő
ből lopott tűzifát (eladásra is!), pucoltam 
tavasszal a juhok körmét, miért ne tud
nék tehát eclogákat írni -  természetesen 
fölhasználva az utóbbi évek költészeté
nek eredményeit is. írok majd szép, világ
tól elvonulós, „mizantróp” hexametereket 
(„Úgy megutáltam az emberiséget, mint a 
puliszkát!”), fuvaros-pásztoros, halász-va- 
dász-madarászos verseket és egyebeket. S 
ha majd készen lesz a könyv, rögtön szala
dok vele valamelyik kiadóhoz.

Mennyire érdekel, hogy mit írnak a kö
teteidről?

A puding próbája az evés — mondja a nép. 
Ha egy szakács paszulylevest főz ebédre, 
biztosan kíváncsi, hogy a vendég levesként 
eszi-e majd meg vagy főzelékként. Engem 
is csak annyiban érdekelnek a kritikák, 
hogy következtethetek belőlük: vajon mit 
sikerült megvalósítanom a költői szándé
kaimból. Ugyanakkor tudomásul veszem, 
hogy egy megjelent kötet éli a maga életét, 
s mindenki azt olvas ki belőle, amit akar. 
A Két szék közöttről sokan sokfélét írtak, 
például Tamás Dénes A Semmi megköltése 
címmel írt a Korunkba egy nagyon okos, 
heideggeres kritikát -  amiből nem sokat 
értettem meg, de készséggel el)ismerem,
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hogy velem volt a baj; Parászka Boróka 
pedig egy marosvásárhelyi beszélgetésen 
azért marasztalt el, mert semmi újat nem 
mondtam az Időről... Tehát rengeteg bepó- 
tolnivalóm van még.

Azt gondolhatnánk, hogy a Székelyföld 
szerkesztőjeként gyakrabban írsz kriti
kát, esszét. Abból a pár esszéből, kritiká
ból azonban, ami különböző folyóiratok
ban megjelent, mégis kirajzolódik egyfajta 
személyes irodalomtörténet. A leggyakrab
ban megidézett szerző talán Arany János. 
A  Poétái recept is Ad nótám Arany János 
„nótajelzéssel” szerepel, Hunyt meste
rem című Arany-esszéddel díjat is nyertél. 
Miért épp Arany?

Néha irodalmon kívüli tényezők is el
dönthetik, hogy egy költő/író kedvenc 
lesz-e... Iszaak Babel Lovashadseregét 
már azelőtt is szerettem, hogy fényké
pet láttam volna a szerzőről, de amió
ta „fölfedeztem”, hogy ugyanolyan rus
nya, széles-hegyes orra van, mint nekem, 
egyenesen imádom. Berzsenyit is job
ban szeretem azóta, amióta tudom, hogy 
„férjhez ment”, felesége birtokára költö
zött és vidéken „diogenészkedett”. Most 
olvasom Szabó Gyula Gondos atyafi- 
ság című nagyregényét, és szó szerint 
le vagyok nyűgözve, többek közt azért, 
mert Székelylok, a nagy havasalji szé
kely falu nyugodtan lehetne Lövéte is 
(Homoródalmás, Székelylok „eredetije”, 
alig néhány kilométerre van Lövététől): 
a regény szinte minden „mozdulatát” ér- 
zem/hallom, a hajnali kaszálás hangjai
tól az üres fásszekér zakatolásáig, ahogy 
a fejsze nyele nekikoppan a dűlóút kiál
ló köveinek... „Nálunk az esztétika bizo
nyos fokig vérmérséklet kérdése” -  mond
ta Babits, s azt hiszem, igaza volt. Én 
például egy kicsit félek az impulzív, pró
féta-költőktől, igaz, megfeszíteni egyiket 
sem akarom -  se az igazit, se a hamisat. 
„Engem bozótja, gázzá nem bánt, / Mert

L övétei Lázár László
1972-ben született Lövétén. 1990-ben érettségizett a székelyudvarhelyi 

(mai nevén) Tamási Áron Főgimnáziumban. Ezután két évet járt a kolozsvá
ri Műszaki Egyetemre, majd 1993-tól a Babe§-Bolyai Tudományegyetem ma
gyar-rom án szakát végezte el. 1998 óta a Csíkszeredái Székelyföld szerkesztője. 
Csíkszentdomokoson él. Kötetei: A névadás öröme (1997); Távolságtartás (2000), 
Két szék között (2005). Fordításkötet: Mircea Cártárescu: Lulu (regény, 2004).
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a gyom is természetes” -  ahogy Arany ír
ta volt. Aranyban a visszafogottságát sze
retem a legjobban, ahogy „fojtja erősödik, 
mint a puskapor és harag”. Nem szere
tem összehasonlítgatni a költőket, ezút
tal mégis megteszem — a pontosabb vá
lasz érdekében. Bizonyára főztél már föl 
tejet egyszerű fazékban is, és duplafalú, 
tejfőző edényben is. Nos, az én elképze
lésem szerint Petőfi olyan, mint a szimp
la fazék, akiből rögtön kifut a költői 
élmény, Arany pedig olyan, mint a dupla
falú edény, akiből sosem fut ki a matéria. 
Vagy egy másik, még szerencsétlenebb 
hasonlattal élve: Petőfi olyan, mint a pa
radicsomlé, Arany meg olyan, mint a pa
radicsompaszta. Sokkal koncentráltabb. 
Vagy mit tudom én... Lehet, hogy Petőfi 
(vagy Ady) „zsenibb” volt Aranynál, de 
mindig is Arany lesz számomra a szim- 
patikusabb.

Az esszéisztikus stílusú irodalomtör
téneti tanulmányok ma szinte teljesen hi
ányoznak a folyóiratainkból. Jékelyről, 
Weöresró'l, Keményről vagy Aranyról írott 
esszéidet ezért is olvasom nagy érdeklődés
sel. Nem gondoltál arra, hogy nagyobb te
ret szánj irodalmi élményeid megírásának?

Dehogynem gondoltam, csak renge
teg idő kell ahhoz, hogy minden kedven
cem sorra kerüljön. És rengeteget ké
ne olvasni, hogy ne fedezzem föl azt, ami 
már föl van fedezve. Ebben a tárgykör
ben Kosztolányi posztumusz, Lenni vagy 
nem lenni című kötete az egyik kedvenc 
könyvem, nagyon szép esszék vannak 
benne, igaz, hogy Kosztolányi jó har
minc évig írta „saját irodalomtörténetét”. 
És Németh László sem egy év alatt írta 
Az én katedrámat. Milyen szenvedélyes 
hangú esszék vannak ebben a könyvben! 
Németh László ma nem túl divatos szer
ző, pedig szerintem minden idők egyik 
legjobb magyar esszéírója — még akkor 
is, ha egy csomó mindenben vitatkozni le
hetne vele. Aranyról például ő írta a leg
csodálatosabb esszét... Ma még úgy ér
zem, hogy nem kell rohannom, elvileg 
van időm... Persze ha alkalom adódik új
raolvasni valamelyik kedvencemet, rög
tön belemegyek a dologba: most például 
Radnótiról kell írnom valamit a kecske
méti Forrásnak, csak még azt nem tu
dom, hogy miről fog szólni az „esszé”. 
Radnóti Tajtékos ég című kötetét régó
ta szeretem, gondolom, az eclogáit fogom 
egy kicsit megbogarászni, ha már én is 
hexameterekkel kezdtem el bíbelődni. A 
felkéréseknek azért is igyekszem eleget 
tenni, mert ha én szabok magamnak ha
táridőt, akkor abból rendszerint — a szer
kesztő Aranyt idézve -  „nyúlós határidő” 
lesz, s csupa meddő marhasággal fogom 
eltölteni az időt. Például hogy Arany az 
Arkádia-féle című vers formáját bizony
bizony Petőfi Egri hangok című verséből 
„lopta”, satöbbi.

A Hunyt mesteremben hexameterbe 
szedted kedvenc, ahogy írod, „világirodal
mi mércével mérve is jelentős erdélyi ma
gyar költőm nevét”. Hogyan nézne ki az ösz- 
szmagyar lista vagy akár a világirodalmi?

Az a hexameter nagyon igazságtalan 
volt, mert kimaradt belőle egy csomó fon
tos szerző. írhatnék teljesen új hexametert 
is új nevekből (például: „Méliusz, Áprily, 
Farkas, Tompa, Szabédi, Reményik”), de 
az új lista ugyanolyan igazságtalan len
ne, mint az előző... Ami az összmagyar 
irodalmat illeti: a legnagyobb nevek ke
ményen tartják magukat, közéjük csak 
ritkán tud befurakodni egy-egy „új” szer
ző. Mint amilyen Mikes Kelemen például. 
Hátborzongató belegondolni, hogy negy
ven évig semmi dolga nincs az embernek. 
Nem véletlen, hogy ő írta meg a magány 
és a semmi legnagyobb „regényét”. Kár, 
hogy az „egzisztencialista” sztárszerzők 
nem figyeltek oda eléggé rá. Tanulhattak 
volna tőle. Nem beszélve a Levelek nyel
véről! Apropó nyelv: elkezdtem gyűjteni 
Pázmány Péter munkáit, jó lenne, ha el 
tudnék vonulni majd egyszer egy hónapra 
ezekkel a könyvekkel, valahová a Vargyas 
völgyébe -  horgászni és olvasgatni. A vi
lágirodalomról azért nincsen listám, mert 
ezen a területen még nagyobbak a hiá
nyosságaim, mint a magyar irodalom te
kintetében. A múltkor megvettem Balzac 
Emberi színjátékát, mind a tíz kötetet (kb. 
tízezer sűrűn szedett oldalról van szó!), de 
még nem volt lelkierőm nekiveselkedni. 
Persze itt is vannak nagy nevek, csakhogy 
ezekre nem szívesen gondolok. Meg va
gyok győződve, hogy Dante, Shakespeare 
vagy Tolsztoj munkáit nem emberek ír
ták. Vagy a „Szentlélek” diktálta őket, 
vagy valamiféle meteorba rejtve érkeztek 
a földre...

Jékelyről szóló esszédben kiemeled, hogy 
„költő létére nem tartotta ördögtől való
nak prózát is olvasni”. Te viszont prózaél
ményeidről viszonylag keveset írsz -  Bölöni 
Farkas Sándort idézel a Literán, illetve 
Csehovról állítod egy interjúban, hogy „az ő 
szava pedig számomra szentírás”. Kik len
nének azok a prózaírók, akiket szívesen ol
vasol vagy akikről szívesen írnál?

Prózaírókról azért nem írok, mert nem 
értek a prózához, annak ellenére sem, 
hogy sokkal több prózát olvasok, mint 
verset. Épp ezért nagyon tudom tisz
telni a jó prózaírókat, akik közül néhá- 
nyan természetesen ott vannak a polco
mon, Longosztól, Cervantestől kezdve az 
oroszokig, Hemingwayig vagy Raymond 
Carverig. Az oroszoktól még el kell olvas
nom Leszkovot -  főleg azért, mert nemrég 
megtudtam, hogy Nyekraszov mellett ő 
volt az a szerző, akinek a munkáit Csehov 
még Jaltába is magával cipelte. S ezzel 
meg is érkeztünk. Mármint Csehovhoz. 
A világ legszimpatikusabb embere -  és 
egyik legnagyobb írója. A legtisztább el
me. Azzal vádolták, hogy csak tagadni 
tudott. Pedig van-e szebb eszme a jobbat 
akarásnál? Ja, hogy ez így túl általános? 
Csehov tudta, hogy ha határozott kontú
rokat kap ez a nagyon homályos izé, elvá
gyódás, akkor abból rögtön valami disz- 
nóság fog kisülni. S micsoda humora van! 
Ha valakiről könyvet fogok írni, akkor az 
biztosan Csehov lesz. Szépen megtanulok 
oroszul, elszegődök matróznak egy ukrán 
„salupára”, elhajókázok Jaltába, meg
nézem a Csehov-múzeumot, majd beba

rangolom Oroszországot, bejárom azt az 
utat, amit Csehov is bejárt, hogy eljusson 
Szahalinra. Itt a vége, fuss el véle.

Több írásodban is szólsz arról, hogy a jó 
vers ismérve, hogy az olvasó „beleborzong- 
jon” az olvasottakba. Nem egy esetben a leg
nagyobb versekről is írsz -  hány nagy vers 
kell ahhoz, hogy valaki jó költőnek számít
son?

Használjuk inkább a szép fogalmát. 
Egy szép vers biztosan jó is, de fordítva 
már nem biztos, hogy igaz lesz az állítás. 
Egy Godard-film lehet szakmailag töké
letes, csak épp dögunalmas, és soha a bü
dös életben nem lesz Biciklitolvajok belőle. 
Szerintem a szép prózának is az az ismér
ve, hogy beleborzongjon az ember. Ilyen 
próza például Turgenyev Az énekesek cí
mű elbeszélése az Egy vadász feljegyzései
ből. Vagy Csehov Rothschild hegedűje című 
novellája. Csehov rengeteg jobb novellát írt 
ennél, ez a rövidke, könnyű kézzel megírt 
novellácska mégis a legesleglegleg... Az üd
vösségemre mernék fogadni, hogy ennél 
szebb prózát soha senki nem fog írni. Ha 
nagyon nyűgös vagyok, kétszer-háromszor 
elolvasom, s kezdődhet minden elölről...

A Székelyföldet szokták egyfajta műhely
ként is emlegetni -  te már tíz éve vagy a lap 
szerkesztője. Hogyan látod belülről ezt a 
műhelyjelleget? Mennyire követed figyelem
mel az itthoni költői, írói csoportosuláso
kat, pályakezdéseket?

Egy idő után minden irodalmi/kultu- 
rális intézmény -  folyóirat, irodalmi kör, 
könyvkiadó, egyesület stb. -  műhellyé vá
lik, ha akar, ha nem, hiszen vannak ál
landó munkatársai, kiemelt szerzői, akik 
már eleve egy bizonyos értékrendet kép
viselnek. Ha valaki elolvasná az Erdélyi 
Helikon, a két világháború közötti Korunk 
vagy a Termés „levelesládáját”, rögtön ki
derülne, hogy mi volt fontos ennek vagy 
annak a folyóiratnak. Ha megnézzük pél
dául, hogy milyen szerzőket/műhelyeket 
hívnak meg a marosvásárhelyi Látó- szer
kesztő kollégák a Színpadukra, a név
sor már önmagáért beszél. A Korunknak 
is van Akadémiája, az E-MIL-nek is van 
Irodalmi Szalonja, ahová különféle alko
tók kapnak meghívást. Újabban a sepsi
szentgyörgyi cimborások munkáját figye
lem nagy-nagy büszkeséggel: viszonylag 
állandó munkatársi gárdával sikerült káp
rázatosán jó „gyermeklapot” csinálniuk. 
Ha a Cimbora nem műhely, akkor nem tu
dom, hogy mi a műhely... A Székelyföldnek 
egyelőre se Színpada, se Akadémiája, se 
Irodalmi Szalonja nincsen — van viszont 
egy élő (!) folyóirata, amelynek szépirodal
mi rovatába kéziratokat lehet kérni álta
lunk nagyrabecsült szerzőktől, fiatalok
tól és „öregektől” egyaránt. Nem biztos, 
hogy a mi „műhelyünk” ugyanolyan, mint 
a többi erdélyi irodalmi-kulturális intéz
ményé, de ez nem is baj. Egy karám va
gyunk, „huculok”, „lipicaiak”, „angol teli
vérek” és egyebek, s jó lenne, ha sikerülne 
élve elviselnünk egymást. Mert döglött lo
vakra a tisztelt publikum már Erdélyben 
sem kíváncsi.

DEMETER ZSUZSA
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POMOGÁTS BÉLA

Jékely Zoltán (1913-1982
Élete nagy részét Budapesten töltöt

te, csupán tizenhét éves koráig, majd 
1941 és 1946 között élt Erdélyben, mind
azonáltal ihlető élményei, az erdélyi ma
gyarság iránt tanúsított elkötelezettsége, 
mondhatnám így: „erdélyi patriotizmusa” 
következtében erdélyi költőnek kell te
kintenünk. 1913. április 24-én született 
Nagyenyeden, édesapja, Aprily Lajos kí
sérte figyelemmel első' szárnypróbálgatá
sait. A Bethlen Kollégiumban, 1926-tól a 
kolozsvári református kollégiumban ta
nult, 1929-ben családja Budapestre köl
tözött, az ottani református gimnázium
ban tett érettségi vizsgát. A budapesti 
egyetemen magyar irodalom-művészet
történet szakon végezte tanulmányait, 
1935-ben Az erdélyi irodalom kezdetei a 
háború után -  Kuncz Aladár című érteke
zésével doktori címet szerzett, ezután az 
Országos Széchényi Könyvtárban dolgo
zott. A harmincas évek második felében 
rendszeresen nagybátyjának magyarval- 
kói parókiáján töltötte a nyári szünidó't, 
folyamatosan közölt írásokat az Erdélyi 
Helikonban és a Pásztortűzben. 1941- 
ben visszatért Kolozsvárra, az egyetemi 
könyvtár tisztviselője lett, a fiatal írókat 
összegyűjtő Termés című folyóirat szer
kesztőjeként tevékenykedett, 1944 októ
berétől a Világosság című lap munkatár
sa volt. 1946-ban visszatért Budapestre, 
ismét az Országos Széchényi Könyvtárba 
került, 1954-től kezdve irodalmi munkás
ságának élt. Ennek elismeréséül 1992- 
ben poszthumusz Kossuth-díjat kapott.

Elégikus költő volt, csupa emlék, refle
xió, elvágyódás, jellegzetes gesztusa a bú
csú, lelkiállapota a múltra révedés, a világ 
iránt érzett testvéri részvét. A múltban 
kutatva, emlékeken merengve fedezte fel 
önmagát, személyiségének titokzatos, ben
ső tájait. Az önelemzés mintha költői élet
tervet valósított volna meg, a múlt kuta
tása akár szándékos lehetett, a vallomás 
azonban mindig ösztönös, megnyilatko
zásait a pillanat ihlete és kényszere hív
ta ki. Oly természetesen írt verset, ahogy 
a romantikusok, vagy később Verlaine és 
Apollinaire. Nem szerette a „laboratóriu
mi” költészetet, a formakereső kísérlete
zést, noha a formának, akár a formaterem
tésnek is fölényes mestere volt. Mester, aki 
hangpróbák nélkül énekelte a legváltoza
tosabb dallamokat, és aki műfordításai
ban bizonyította, hogy milyen biztonság
gal tud bánni a legravaszabb formákkal 
és újításokkal is. Nemcsak természetessé
ge avatta költővé, akár a fogalom roman
tikus értelmében, hanem hangja is: a bel 
canto szárnyalása, zengése, önfeledt dal
lama. Abban is a romantikusok és a szim
bolisták rokona volt, hogy legfőbb eszközé
nek a muzsikát választotta.

Jékely igen fiatalon Erdélyben írta el
ső verseit, és a magyar fővárosba köl
tözve is erdélyi nosztalgiák és élmények 
jelentkeztek verseiben, így az enyedi ott
hon emlékét idéző versekben (Alom a sé
tatérről, Nagyvakáció az enyedi kollégi
umban, Enyeden ősz van). A kalotaszegi

falvakban töltött vakációk emlékét is köl
temények őrizték, ezek nem csak a va
rázslatos tájat és a színpompás napi 
kultúrát mutatták fel, hanem számot ve
tettek (így a fiatal költő egyik legsúlyo
sabb versében: a Kalotaszegi elégiá ban) 
a kisebbségi sorsba kényszerült magyar
ság életerejének szomorú hanyatlásával 
is. Hasonló tapasztalatokról adnak képet 
az ifjú író költői színekben gazdag „kalo
taszegi” regényei: a Kincskeresők (1937) 
és a Medárdus (1938). A költészet, akár
csak a romantikusok vagy a szimbolisták 
esetében az emlékek és az álmok megörö
kítésének eszköze volt, ahogy Szerb Antal 
jegyezte meg az ifjú költőről: „Különös 
összeállítású lélek, már az érzékszervei 
is úgy alakultak, hogy költő legyen belő
le. Húszegynéhány éves, és máris csupa 
emlék, csupa múlni nem akaró régi bor
zongás, csupa továbbélő gyermekkori fé
lelem. Költészete zarándoklás egy elve
szített birodalom felé.”

Az emlékek és az álmok költői szám
bavétele elégikus színezetet adott Jékely 
Zoltán költészetének: a köznapi élet mö
gött rendre a múlandóságot fedezte fel, a 
szerelem önfeledt perceiben a majdani el
múlásra kellett eszmélnie. Új évezred felé 
című költeményében ezt így fejezte ki: „Mi 
kétezerben nem élünk, szegénykém, / az új 
évezred nem lel itt bennünket; / fekszünk 
a mélyben, s az ég régi kékjén / fenn, fenn 
különös új gépek keringnek.” A múlandó
ság jeleit önmagára vonatkoztatta, a régi 
sírkertekben, a ravatalok közelében saját 
halálára, fiatal testében is a majdani por
ladó csontvázra gondolt. Csontjaimhoz cí
mű versében találjuk a következő sorokat: 
„Mindig úgy éldegélek, mintha holnap / 
örökre elaludnék s álmatag / nézem csont
jaim, kik velem loholtak, / s kiket lelkem 
csúful magukra hagy.”

Az elmúlást borzongással, egyszers
mind távolságtartó iróniával vette tudo
másul, a halálhangulattal terhes költe
ményekbe mindig belejátszott a derű vagy 
az erotika, illetve egy itáliai utazás derű
sebb élményvilága. Verseiben az élet és a 
halál képzete együtt volt jelen, egymás
ra kérdezett, egymásnak válaszolt, a szo
rongató veszendőségérzés és a szerelmen, 
a természeten lelkesült életöröm egymás
nak adott távlatot. A szorongást az élet 
szeretetéről árulkodó költői képek ellen
súlyozták, költészetének hívei nem vélet
lenül hivatkoztak Apollinaire példájára, 
akár ösztönzésére. „Az olykor szürreális 
elemekkel is élő pazar képalkotásról be
szélve szokás Apollinaire felszabadító pél
dáját is emlegetni -  jelentette ki Lengyel 
Balázs. -  Ám Jékely képteremtő képzele
te annyira sajátos, autonóm, hogy inkább 
csak megerősítő bátorítást mondhatnék. 
Apollinaire persze ott van, jelen van né
hány feledhetetlen vers mögött, de in
kább csak a szaggatott, de sodró, zuhata
gos nagy énekével.” A Szép nyári zenekar 
„zuhatagos éneke” ezt az egyszerre bol
dog és szomorú teljességet fejezte ki:

A hegytetőn hiún rikolt a páva,

Jékely Zoltán -  Nagy Imre rajza

az éjszakától félti köntösét; 
az álom hűs ében-oázisába 
cammognak már fáradt felhő-tevék. 
Üvegcimbalmos tücskök muzsikálnak 
-  van a világon még szebb zenekar? -  
Most kellene megállnia a nyárnak, 
mielőtt még az álom eltakar.
(...)

Tücsök, cigánykám! fújjad, sose szüntesd 
gyermekkorunk nyáresteli dalát, 
kisérd vele pusztuló életünket, 
s majd sírunkon is ezt fújjad tovább! 
Lankadt szüzek, pilledt petúniák, 
fújjátok ránk illatos harsonátok!
Akkor úgysem fújhatjátok reánk, 
amikor majd sírunkon trombitáltok. 
Jékely Zoltán a közvetlen élmények köl

tői krónikásaként szerzett megbecsülést, 
költészetének súlyosabb alkotásai mind
azonáltal bölcseleti és történelmi meditá
cióit örökítették meg. Nemzedékének köl
tőihez hasonlóan, őt is az emberi létezés 
végső értelme foglalkoztatta, illetve az a 
kérdés, hogy az ember vajon milyen he
lyet tölt be abban a világmindenségben, 
amelyet eszmélete alig képes átfogni és 
megérteni. A fiatal költő a kozmikus vi
lág hatalmas arányaihoz mérte a szűkre 
szabott emberi létezést, legnagyobb böl
cseleti élménye a végtelen tér és a végte
len idő elképzelése lett, mindez ámulatot 
és szorongást keltett benne, ezt fejezi ki 
Csillagtoronyban című költeménye: „Vajon 
meddig vonul velünk az éjben / rozzant, 
túlterhelt bárkánk, a világ, / hol életed le
élted és leéltem, / anélkül, hogy jelenne 
szikra láng, / szikra remény ebben az örök 
éjben.”

Másik vallató élménye a tragédiák
kal terhes erdélyi magyar történelem. 
Már kalotaszegi verseiben is a kisebbsé
gi létbe szorult erdélyi magyarság tragi
kus tapasztalataival vetett számot, ennek 
a számvetésnek a következményei voltak 
történelmi elégiái, így Vasvári Pál nyomá
ban, Nagyenyed, 1850 és A marosszentim- 
rei templomban című versek. Ezeket a szü
lőföldjére hazalátogató költő kiábrándító 
tapasztalatai és az erdélyi magyar költé
szetben amúgy is szinte általános törté
nelmi veszélyérzet ihlették. Az utóbbi köl-
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temény a protestáns zsoltárhagyomány 
nyomán adott fájdalmas képet egy kicsiny 
Maros-menti, valamikor magyar közösség 
kihalásáról, ugyanakkor az ellenállás er
kölcsi parancsát is meghirdette:

Fejünkre por hull, régi vakolat, 
így énekeljük a drága Siont; 
egér futkározik a pad alatt 
s odvábái egy-egy vén kuvik kiront. 
Tízen vagyunk: ez a gyülekezet, 
a tizenegyedik maga a pap, 
de énekelünk mi százak helyett, 
hogy hull belé a por s a vakolat, 
a hiúban a denevér riad 
s egy-egy szuvas gerenda meglazul: 
tizenegyedikünk az árva pap, 
tizenkettedikünk maga az Úr. 
így énekelünk mi, pár megmaradt 
-  azt bünteti, akit szeret az Úr 
s velünk dalolnak a padló alatt, 
kiket kiirtott az idő'gazul.
A szorongató történelmi meditáci

ók akkor enyhültek meg, midón a köl
tő' -  Kolozsvár visszatérésének és az ot
tani magyar egyetem helyreállításának 
köszönhetően, visszaköltözhetett szülő
földjére. Berendezkedését véglegesnek te
kintette, 1941-ben megismerkedett a fia
tal marosvásárhelyi előadóművésznővel, 
Jancsó Adriennel, akivel egy esztendő 
múlva házasságot kötött. A szülőföldjé
re visszatérő költő szívébe béke költözött, 
kolozsvári versei, így a Kicsi szamosi óda, 
Az alkonyat otthonos érzésekről tanús
kodtak, boldog örömmel fedezte fel újra a 
várost és a környékbeli falvakat. Anteus 
című versében a hazatérésnek erről az 
öröméről tett vallomást: „Kedves kémé
nyek, álomszínű utcák, / zarándok-utam, 
Monostori út! / Csillapíthatatlan vágy- 
gyal a szívében / látjátok újra a régi fiút. 
/ Lássátok, mily pusz-títhatatlan az em
ber, / mily Anteus, ha végre hazajut.” 

Jékely Zoltán az otthonosság érzésével 
helyezkedett el az Erdélyi Helikon körül 
kialakult íróközösségben, illetve a Termés 
című nemzedéki folyóirat írói között. 
Ezek az írók nem kevés bizalmatlanság
gal ítélték meg a Budapestről érkező po
litikai és kulturális hatásokat, általában 
a nyugatos tábor és a népi írómozgalom 
ellenzéki szellemű képviselőivel tartot
tak kapcsolatot. Ezt a bizalmatlanságot 
fejezték ki Jékely Zoltán A házsongárdi 
föld (1943) című kötetének elbeszélései 
is. A háborús esztendők előrehaladtával 
azonban ismét mind több keserűséggel 
beszélt a közéleti eseményekről és az er
délyi magyarság sorsának várható újabb 
fordulatáról. Szentségtelen szonett-töre
dékek, A Szamoshoz, talán utoljára című 
verseiben és mindenekelőtt Seol ellen cí
mű nagy ívű költői rapszódiájában szinte 
kétségbeesetten szólott tapasztalatairól 
és balsejtelmeiről. Az utóbbi költemény 
a Mátyás király uralkodása idején épí
tett Farkas utcai gótikus templom múlt
ját idézte fel, a tragikus történelmi fejle
ményekkel vetett számot, egyszersmind 
kifejezésre juttatta az erdélyi magyarság 
helytállásának szándékát.

Kolozsvárt 1944 októberében foglalták 
el a szovjet csapatok, és néhány hónappal 
később (egy átmeneti magyar-román köz- 
igazgatás után) helyreállott a román ha
talom. Jékely költészetét fájdalmas érzé

sek hatották át: gyászolta a háborúban a 
német és a szovjet lágerekben eltűnt bará
tait, újabb közösségi tragédiáktól zaklatva 
keresett biztató erőforrásokat — ezt fejez
te ki Az én országom című költeményében, 
ebben az erdélyi magyar történelem hőse
inek: Bethlen Gábornak, Vasvári Pálnak, 
Petőfi Sándornak az emlékét idézte fel:

Az ismeri az én országomat, 
aki állt már a szivárvány alatt, 
mely sorsos égen tündököl naponta 
és emberöltők véres könnye fonta. 
Ittsemvolt-ottsemvolt birodalom, 
csupa álom, és csupa furcsa lom, 
amit csak egy nép emlékes szerelme 
őrizhet ott az idővel perelve.
Az első hónapokban még arra gondolt, 

hogy Kolozsváron marad, az 1946-ban 
hozott bukaresti állampolgári rendelke
zések következtében kellett arra a fájdal
mas elhatározásra jutnia, hogy visszatér 
Budapestre. 1946 novemberében telepe
dett le ismét a magyar fővárosban, ver
sei és más írásai ottani folyóiratokban: a 
Magyarok ban, a Válaszban és a katolikus 
Vigíliában láttak napvilágot. 1948-ban 
ösztöndíjasként eltölthetett néhány hó
napot Itáliában. Költészete is megújult, 
a még Kolozsváron írott Futballisták az 
életképtől jutott el a nosztalgikus em
lékezésig, a magyar múltat faggató ver
sei (Petőfi utolsó dala, Zrínyi földjén) a 
nemzeti történelem tragikus tapaszta
latainak adtak hangot, bölcseleti költe
ményei, mindenekelőtt a drámai jellegű 
Madár-apokalipszis, a világmindenség 
közönye miatt érzett szorongást fejez
ték ki. Költészetében szerepet kaptak az 
emberiség nagy mítoszai: az Ehnaton ál
ma, a Kirándulás a Húsvét-szigetekre, a 
Múzeumlátogatás és Az utolsó szó keresé
se az emberi lét törékenységével vetettek 
számot. Menedéket egyedül a természet
ben és a könyvek között talált.

A sztálinista hatalomátvétel után szin
te némaságba kényszerült, Tilalmas kert 
című reprezentatív versgyűjteménye csak 
1957-ben jelenhetett meg, ez a gyűjte
mény költészetének áthangolódásáról is 
hírt hozott. Megerősödött gondolati-böl
cseleti ihlete, az elégikus közérzet, a tör
ténelmi-bölcseleti meditáció, mindez tu
lajdonképpen sztoikus életfilozófiához 
vezetett. Jékely kései költészetében az 
elégiának több hagyománya élt együtt: 
egy klasszikus (latinos) és egy „nyuga
tos” (Kosztolányira utaló), mellettük új 
változatok is megjelentek, így a modern 
elégiának egy „ironikus” és egy „tárgyi- 
as” változata, az irónia és a groteszk el- 
vegyülése az elégikus hagyománnyal az 
újabb magyar líra összetettebb érzelmi 
szerkezetét és poétikai karakterét jelez
te. Az ironikus hangoltság jelent meg az 
Egy prágai szoborhoz című költeményben 
vagy a Lidérc-űző mámoros erotikájában. 
A korábbi szenvedélyt és elvágyódást 
bölcs mértékkel fegyelmezte, öniróniája 
szomorkás lemondásról tanúskodott.

A tárgyias költői ábrázolás is új lehe
tőségeket nyitott, A budai Kapisztrán-to- 
ronyhoz, az Egy romantikus metszet alá, 
A 272. tárgy leírása vagy A budai szob
rok köszöntése című versekben a költő va
lamilyen régi épület: templom, várrom 
vagy régi tárgy -  fegyverek, szobrok és

könyvek -  köré szőtte elégikus reflexióit. 
A tárgyias motívumok ilyenkor az elmú
lás szomorú atmoszféráját hozták létre, 
a baljós történelmi levegő a költő pesszi
mizmusát érzékeltette. Az elégikus köl
teményekben, akár a hagyományosabb 
nosztalgia, akár az újabb keletű irónia 
és tárgyszerűség színezte is a kifejezést, 
a költői nyelvnek mindig igen nagy han
gulati értéke van. Jékely Zoltán erdélyi 
hagyományokból táplálkozó költői nyel
ve, amely igen nagy szerepet adott a ré
gebbi magyar költészet, illetve az erdélyi 
magyar népnyelv szavainak és fordulata
inak, már eleve elégikus színezetű. Erős 
vonzalmat érzett a köznyelvi használat
ból kimaradt és kipusztult régies szavak, 
az erdélyi magyar nyelvben még élő régi
es igealakok iránt. Költészetében elemi 
természetességgel kaptak szerepet ezek 
a veszendő szavak és kifejezések, az elei
től örökbe kapott és tudatos biztonsággal 
használt erdélyi magyar nyelv az ő költé
szetében éltető erőt jelentett.

A költészet az ő számára nem pusztán 
alkotó tevékenységet jelentett, hanem 
életformát, a személyiség éltető közegét. 
Helyesen jegyezte meg Lator László: „a 
költészet olyan természetes közege volt, 
mint másoknak az otthon, az utca, a hi
vatal. Minden cselekedete, szokása, moz
dulata, gondolatainak formája, vízparti 
üldögélései, hosszú sétái, kóborlásai, sze
szélyes és leleményes szakácskodása, ke
délye, diákos kópéságai, kiáradó kedve és 
sötét depressziói, ideges fejgörcsei, fényi
szonya, vagy nyomdakészen, színesen el
beszélt történetei, a növények, az állatok, 
a földből vagy a Dunából kiemelt kövek, 
régi cserepek fölé hajló figyelme, hirte
len lobbanó szerelmei mögött valahogy 
ugyanazt a késztetést lehetett érezni, 
amelyből a versek születtek. Szerencsés 
pillanataiban csak oda kellett figyelnie a 
világ neki természetszerűen költői anya
gára, s az szinte helyette beszélt.”

Végső éveit az erdélyi magyarság sorsa 
miatt érzett aggodalom keserítette meg, 
mindig odaadóan és mindinkább szorong
va figyelte a határ túloldaláról érkező hí
reket, ezek jobban meggyötörték, mint if
júságának kisebbségi tapasztalatai. Egy 
váratlan és súlyos betegség végzett ve
le 1982. március 19-én. Életműve ekkor 
már készen állott, a hatvanas évek köze
pétől rendszeresen jelentek meg verses
könyvei és más művei (Lidérc-űző, 1964, 
Őrjöngő ősz, 1968, Az álom útja, 1972, 
Minden csak jelenés, 1977), összegyűjtött 
verseit Csillagtoronyban (1969), Az idő
sárkányhoz (1975), prózai munkáit Isten 
madara (1973), Angyalfia (1978), majd 
Kirepül a madárka (1989) címmel ad
ták közre, az olvasó elé kerültek színpadi 
művei (Oroszlánok Acquincumban, 1984) 
és tanulmányai (A Bárány Vére, 1981, 
Sorsvállalás, 1986). Mint műfordító is je
lentékeny életművet hagyott hátra, Goethe 
Faustját, Dante Az új élet című művét, 
Shakespeare A makrancos hölgy című víg
játékát, Góngora, Verlaine, Thomas Mann 
műveit, román költőket tolmácsolt magya
rul, részben neki köszönhető Széchenyi 
István naplóinak magyarra fordítása is. 
Kisebb műfordításait Keresztút (1959) cí
mű kötetében gyűjtötte össze.
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TÓTH MÁRIA

Napok, éjek, hetek, évszakok
Naplórészletek 
V annak levelek, 
valahol, belül
Méliusz József egyetlen levelet írt ne

kem, azt is 1980-ban. Elküldtem neki, de
dikálva, A futár halála című regényemet. 
Egy hét múlva befutott hozzám Józsi bá
csi apró betűs levele. Tartalma a követke
ző volt: én már öreg vagyok, nagyon meg
nézem, hogy mit olvasok el, nem biztos, 
hogy ezt, a maga regényét valaha is majd 
fellapozom, de szívből köszönöm gesztu
sát. Kezeit csókolja.... Barbár írás, ke- 
gyetlenkedő levél, hordozza az elutasí
tást?

Jaj, dehogyis, micsoda elegáns gesz
tus volt a részéről, hogy ezt a levelet ne
kem megírta. Tóle még egy fenékenbillen- 
tés is kitüntetésszámba ment. A napokban 
Józsi bácsi levele a kezembe került, s ne
kem egy dolog jutott eszembe: A cukor íze 
című regénykémet sok helyre elküldtem, 
dedikálva, sok embert tiszteltem meg ve
le. És egy kezemen meg tudnám számlál
ni, hányán írtak néhány köszönő sort rá. 
Elbíbelődöm a gondolattal, hogy mennyire 
sietve élünk, fittyet hányva a jólneveltség- 
re. Milyen nehezen préseljük ki magunkból 
azt a szót: köszönöm. Emlékszem rá, Józsi 
bácsinak voltak protezsáltjai, többnyire 
férfiak, akiknek ő nagy és fényes jövőt jó
solt. Majdnem mindegyikkel melléfogott. 
Rám, egy időben, megorrolt, Bori Imre- 
kötetet keresett, és megsúgták neki, hogy 
az bizony nekem megvan. Keresgéltem én 
kitartóan, de nem bukkantam rá. Aztán 
Józsi bácsi hetvenéves lett. Nagy, parádés 
kivonulás az írószövetség Tükörtermében. 
Felszólítottak, hogy én is jelenjek meg. 
Jelzem, minden felszólítás nélkül is el
mentem volna. Egyetlen szál piros rózsát 
vittem neki, amit ő mindvégig, a filmezés 
alatt is, a kezében tartott. Anna asszony 
vette át a bokrétákat, nagyot és sokat, so
kat, egyik-másik már úgy festett, mintha 
temetési csokor lenne. Ez volt az, amikor 
a sok túl sok volt. Anna asszony engemet 
egész életében negligált. Egyszer aztán 
Józsi bácsi a magyar gyermeklaphoz beho
zott egy tündéri regényt, Én és az oroszlán 
volt a címe. Kapva kaptam rajta. A szer
ző Méliusz József és Méliusz Anna. Addig 
a napig Anna asszony, mint író, nem nyil
vánult meg. Kérem, ez nem tartozott rám. 
Józsi bácsi, soron kívül, felvétette Anna asz- 
szonyt az írószövetségbe és nyugdíjat utal
tatott ki neki. No comment. Ok is a piacról 
éltek. Igazi barátság volt viszont az uram 
és Józsi bácsi között ugyanis Bukarestben, 
közös szabóhoz jártak, szemben a híres 
Örmény templommal. Két férfit vagy a po- 
harazgatás, vagy a közös szabó köt össze... 
S a véletlen úgy hozta, hogy mindig egy
szerre léptünk be a szabóműhelybe. Anna 
asszony jó távol ült le tőlem, állandóan fi
nom mohair szálakból kötött, kötögetett. 
Én ezt egészen jól elviseltem, nem sértett, 
hogy sérteni akarnak. Azt is tudom, hogy 
a nagybeteg Józsi bácsi milyen türelem
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mel, kitartással viselte szenvedéseit. Lelki 
nagyság kell hozzá, hogy elviseljük a halál 
nyomorúságát. S benne ez megvolt. Csak 
egy temesvári úriember tudott úgy visel
kedni, ahogyan ő vette élete kanyarjait, 
buktatóit. Csak ő tudott úgy megírni egy 
elutasítást, ami félig főhajtás volt, félig fe- 
nékenbillentés. Kézcsókkal.

A siker forrása. Bevallom, az aradi 
Irodalmi Jelen regénypályázatára én nem 
szándékoztam benevezni. A szponszor egy 
dúsgazdag dollármilliomos, a Jelen tulaj
donosa. Az első díj negyvenezer dollár. A 
cukor íze című regényemre nem egészen 
kétszáz eurónyi tiszteletdíjat kaptam. 
Az aradi rokonaim rögvest megírták ne
kem, hogy nosza, most vagy soha kellene 
meggazdagodnom. Nekem volt is készen 
három kisregényem, de én ezzel együtt 
nem pályáztam. A pályázatra pontosan 
283 pályamunka futott be, sok az anya
országból. Szívből örvendek a bő termés
nek, de nem irigyelem a bíráló bizottságot, 
aki majd fel kell fedezze a gyöngyszemet. 
Ennyi regényt még egy francia pályázat
ra se küldtek be. S aztán egyik álmatlan 
éjszakámon eszembe jutott az írói mester
ség fogásairól meditálva, hogy Maugham 
felolvasást tartott finom, műértő közön

ség előtt; s akkor az egyik műélvező fel
állt és azt kérdezte: tessék már megmon
dani nekünk, hogy mi a jó prózaírás titka? 
Maugham mosolygott: ja, az pontosan há
rom van... Az érdeklődő nem hagyta ma
gát, tovább kíváncsiskodott: uraságod 
talán volna olyan szíves, hogy elsorolja 
nekünk! Maugham vállat vont: ha én azt 
tudnám. Jó válasz, őszinte, benne van a 
lényeg az írói mesterségről. Az írás mes
terségbeli fogásait meg lehet tanulni, de a 
tehetség Isten ajándéka.

*
El Cam ino, az Ut
nagyon hosszú és ez vezet el Santiago 

de Compostellába, Szent Jakab templo
mához, amit Szent Ferenc építtetett pél
daképe emlékére, Itália földjén. Filmet 
nézek a tévében a zarándokokról, egye
dül, párosán, csoportosan jönnek és men
nek, mennek tovább. Nyilván falusi szál
lókban, kolostorokban pihennek meg. 
Engem ebből a hittel kapcsolatos za
rándoklatból két dolog ragadott meg: az 
egyik egy nagy fakereszt, szépen kifa
ragva, ám azon nem Jézus Krisztus lát

ható, hanem a Szűzanya. A teológusok 
szerint Isten Anyja átlényegültén a men
nybe szállt, s ezt augusztus 15-én ün
nepük. Sok Mária-nap van a naptárban, 
ám itt, a Baragánon, a hithű ortodoxok, 
akik Mária nevet viselnek, augusztusban 
tartják a névnapjukat. Én ezekben a na
pokban nem a névnapokkal bíbelődöm, 
hanem a keresztre feszített Madonnát 
vélem látni. Szó se róla, fia keresztre fe
szítése felérhetett számára egy ön-ke- 
resztrefeszítéssel. Az El Caminón sokan 
eltévednek, letérnek véletlenül az útról, s 
ez bizony sok veszélyt jelenthet a zarán
dok számára, Az El Camino vonalán, egy 
kicsi faluban lakik egy öregasszony. Ő 
személy szerint soha nem járta  be a nagy 
utat, ő másra tette fel az életét, megke
resi és megtalálja az eltévedt embere
ket, kezelésbe veszi őket, ápolgatja vala
mennyit, gyógyítgatja lábukon a sebeket, 
s a végén kivezeti őket az egyetlen útra, 
ami Szent Jakab templomához vezet el. 
Ennek a nőnek a tette imponál nekem, 
ha úgy vesszük, akkor ez a nő egy név
telen szent, aki egész életét arra áldozta, 
hogy a tévelygőket a jó útra vezesse.

Goethe mondta
1831 decemberében a titkárának, 

Eckermannak: Victor Hugo nagyon te
hetséges, vele csak az baj, hogy túl sokat 
ír. A jövőben Hugónak kevesebbet kelle
ne írnia és többet dolgoznia.... Nyilván 
Goethe itt a kéziratok megdolgozására 
gondolt.

A szépséget  
nehéz e lv ise ln i
Olvasgatom Anna Magdalena Bach

nak a naplóját. Azt írja, hogy egyik dél
után üldögélt a szobájában és kézimun
kázott (akkoriban a nők nem tunyultak 
délutánonként, nem heverésztek az ágy
ban), hirtelen felpattant az ajtó és egy 
tíz év körüli kisfiú vágódott be a szobá
ba, egyenesen Anna Magdalena asszony 
keblére borult. Abból a szobából rohant 
ki, ahol Bach éppen zongorázott. A kis
fiú jó későre jutott olyan idegállapotba, 
hogy képes legyen megszólalni, s akkor 
kinyögte: jaj nekem, ennyi szépséget nem 
lehet elviselni... Nekem ez már fáj.

Ha lenne  
sok életidőm
vajon mit írnék meg? Az utóbbi időben 

két nőalakra gondolok sokat, álmatlan éj
szakáimon: az egyik Marie Curie, a fizi
kus, aki két Nobel-díjat kapott, s aki előtt 
főt hajtott nemcsak Franciaország, ha
nem az egész világ. Amikor Amerikában 
utazgatott, tömegek hallgatták meg, ün
nepelték. Ó volt a zseni, a sikeres asz- 
szony. S akkor mire vetemedett Marie 
Curie; beleszeretett Paul Langevinbe, a 
francia fizikusba, elcsábította a család
jától, elválasztotta a feleségétől. A prűd,
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katolikus franciák azt még elnézték neki, 
hogy lengyel-zsidó, de azt már nem bocsá
tották meg, hogy katolikus családot dúlt 
fel. Marie Curie bukott nő lett a franciák 
szemében... Másik nőalak, aki módfelett 
izgat, egy Katarina nevű apáca, aki meg
ismerte Luther Mártont, a hitújítót, kiug
rott a rendből, református lett, s miután 
Luther hazatért Wartburg várából, hoz
záment feleségül. Katarina beleszeretett 
a nála jóval idősebb Lutherbe, aki hallani 
se akart családalapításról. Katarina jobb 
belátásra bírta a nagy férfiút, és több 
gyermeket szült neki. Katarina vállalta a 
teológussal a jót, a rosszat. Még csak ez 
lehetett egy izgalmas, romantikus szere
lem.

A legszebb  
sírfelirat
Mircea Eliade nem tartozik a kedven

ceim közé. Nem nézhetem el szimpátiáját 
a Vasgárdával, ami, akárhogy is vesszük, 
fasiszta szervezkedés volt. Es rajtam kí
vül sokan, a román írótársak közül is, 
hasonlóan vélekednek. Nos, valami még
is meghatott vele kapcsolatban. Chicago 
déli részén van egy elegáns temető, Oak 
Wade az ő neve, s a bejárathoz közel, lát
ható helyen, az Eliade házaspár sírja; 
amúgy szerény sír, a rózsaszínű márvá
nyon ott van a felirat, s emigyen hangzik: 
nous avon fait un bon voyage. így kurtán, 
és ráadásul franciául

Törvény a diófáról
A napokban olvastam, hogy a honatyák 

törvényt szavaztak meg: az utak szélére, 
Romániában, csakis diófát szabad ültet
ni. Emlékszem rá, hogy a diktátor is ho
zott egy törvényt a diófáról. A városi nép
tanács egyik hivatalnoka becsengetett a 
szüléimhez és a tudtunkra hozta: a ker
tükben álló diófa az övék, de nem egé
szen az övék. Tilos kivágniuk, és felelől
sek, hogy a fának semmi baja ne essék. 
Ettől kezdve senki nem ültetett diófát. 
S most Romániában a diófa kihalóban 
van. Életemben a legszebb diófát a ro
mán Davosban, Breazán fedeztem fel. A 
tájkép a következőképp festett: egy nagy 
kert közepén, sehol se bokor, se virág, se 
egyéb növény, ott állt az ó'söreg fa. Az ud
var végében apróka parasztház, mintha a 
tulajdonos nem akarná zavarni a fa pa
zar látványát. Óriási lombsátra akkora 
volt, hogy átnyúlt a szomszéd kertbe is. 
És reggel, este, valahányszor arra sétál
tunk el, ordenáré hangú veszekedést hal
lottunk. A diófa tulajdonosa követelte ma
gának a szomszédba áthullt diót. A másik 
asszony replikázott: csak tegye be ide, az 
én kertembe, a lábát, ezzel a vasvillával 
döföm agyon. Ez a gyönyörű fa vajon ho
gyan viselhette el ezt a háborúskodást? A 
japánok szerint a fáknak is van lelke, ér
zik, ha a törzsüket átöleli valaki, átadnak 
nekünk gyógyító energiájukból. Vajon a 
két ténsasszonyt a breazai fa miként bün
tette meg?

LÁSZLÓFFY CSABA 

V égszavak zso ltá ra
Vasárnap. A szív árnyéka sehol.
A szavaké csupán.
(Úgyse védik meg szívedet.)

Hosszú hazugságok éjszakája után 
megszegett kenyér; megszegett 
ígéret. Ez is, az is száraz.

Nincs választék -  se válasz, 
hogy hogyan lehet 
költeményszámba venni a sebeket, 
a verejtékező magányt? Emberi mentsvár, 
összezúzva heversz! -  elvetetett már 
tőled minden. (Erre mondanák vajon, 
hogy a műgyűjtő is morog, ha a hatalom 
álarcai mint holmi bebalzsamozott 
gipszszobor-másolatok?)

Rohantál s alábuktál az után,
ami megilletett.

A csőcselék a romokon legel -  
mindig legalizálni kell 
a földtulajdont s az ihletet.

Országom meddig terül el; 
s ki a helytartó?
Senki sem felel.

Láthatatlannal játszó 
balek-kéz,
a hangosodó űrből fényzsinór 
hull eléd (megáll, ha maradt ész!)

Elindulni a teremtés nyomain 
(senki se követ) -  
falkában viszolyog a kín, 
forog az agy; 
esély semennyi, csak 
iszonyú csődtömeg.

Igazságod visszahanyatlik 
(a hulla már nincs abban a morbid 
helyzetben, hogy kétségbe essék);

mennydörgés, gonoszság, vagy a szépség 
a szellemé! -  valami mindig feldúl.

Dilettáns, bunkó írnokok, 
és sok, lakájból-lett-úr 
(ti, sakál vigyorú „újlovagok”): 
kaparjátok el árnyékát az oroszlánnak!

Álmot láttam, Freud: a «polgárbagázsnak« 
színe-javából államférfi lett! 
Ünnepnapok -  bűnös ösztönöké 
városatyák, zaboljatok, vedeljetek, 
de aztán mossatok kezet 
az áldott állapotú asszonyok 
színe elé lépve. (Csak, jaj, nehogy 
szörny másszon ki méhükből!)

A jégarcú, a kőarcú jövőtől 
elfordulnak a teremtmények, 
még hogyha a lobogó gyűlölet 
Isten különös ajándéka lenne is.
Az ég ügyei mint «magas államügyek«, 
mitől a fél-buzi is begerjed*, ha hisz 
(lám, mit érnek öled és csípőd kincsei!), 
ám a legbizarrabb divat is visszahőköl: 
nincsen vele mit kezdeni.

Váltakoznak zsoldos és hóhér korok 
túlzás ma „karóba, fára húzni

föl magad” -, 
mégse csitulj a műkedvelő demokrácia 
bűnrossz balkáni kotyvaléka s a 
bűzlő gőg előtt, amíg él fiad.

A parlamentben csak holnap lehet 
artikulálni, tűrhető módon talán. 
Addig: a sziklabérc helyett 
csupa törött cserépdarab.

*

(Az ember mivel könnyíthet magán, 
ha nem ismernek magukra a végszavak?)

* D ürrenm att: János k irály

Ahogy öregszem , 
elrém ülten  látom *
az időt én magammal hoztam belső 
konstrukció a kijátszottnak 
megalázottaknak vigasztaló

nyugodt tűz mellett virradatra 
váró idő a kiismerhetetlen 
szürkület alaktalant játszó 
ideje s vele ellentétben 
vagy párhuzamban a fölismerésé -

az unatkozás kínos-ostoba 
arcát mutató idő ám mihelyt 
ijedt rágcsálóból ragadozóvá 
válsz: cinikus fölénnyel tüntető

kerítő idő mely az ürességre 
kanyarít fejfedőt (habár a felhő
sipka nem annyira luciferi 
s nem is elszánt /trapéz/mutatványokra 
ingerlő mint inkább nevettető 
Harlekin-fejre illik)

hát a kétségbeejtő -  egy életen át 
szeszélyek labirintusába 
hurcoló idő s a hordalékától 
eldugult szerveké s lelkiismereté(?) 
az örökléttel való titkos 
kacérkodásban társaddá szegődő 
majd önteltségedtől nevetőgörcsbe 
átcsapó s hisztériás bosszú- 
szomjától bumeránggá válva 
öngyilkosságba kergető/?)

és ki ne felejtődjék a ragadozó 
IDO -  a találkozás egy fatális 
asszonnyal(!) nem Pállasz Athéné

(kérdés: jól elsáncoltam-e magam? 
ha képzeletemben anyatigris köröz)
* Robert Lowell: Az elveszett dallam

Vígh István grafikái
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HAJÓS JÁNOS
H i d r o h o r t o b á g y i  l e g e n d á k
(E lle n te n g e r )

Amikor először láttam 
a hellén luxusvizet, 
rögtön feltűnt,
hogy e kékpuszta vetítővászon,
(mi nem mozdul,
de mozgóképe felém halad)
ugyanazt játssza,
mint a szemhéj-fedte szalag.
Mert nem láttam semmit -  
az ámulat dagálya, 
mire annyit spóroltam, 
mire magamban rég elő
fizettem, teljesen elvakított.
A hullámverés zaját 
fülem -  évekig komponált -  
kagylózúgása nyomta el.
Elemi élmény volt: 
nagy, zavaros ellentenger.

(S z e r e n c s e k a v ic s )
A szerencse állandóan meghosszabítja 
(partmenti) létemet.
Mert ugyan minek is lenne köszönhető, 
hogy így érzem?!
Vagy itt van a hajnal zöldeskék oldata, 
mi fölkap a homokágyról engem is: 
hullámzó láb rugdos élveteg kavicsot!
És micsoda szerencse, hogy kőnek születtem! 
Ha egy kicsit is igényesebb, 
csillogóbb lennék, fölszedtek volna rég 
a halászok. A borostyánok sorsára jutva, 
lógnék most akasztófán.

Valamely női nyakban.

(G örög c u k rá s zd a )
a falfestményen 
a Minotaurusz
a legújabb divat szerint öltözött 
zsinórnyi ágyékkötőt kigyúrt 
királylányok seggére emlékeztető izmokat 
csikósok ostorát megszégyenítő 
farkat szürkemarha szarvakat 
és szögletesre vágott lábkörmöket visel

a süteményéről megfeledkező 
kislány tekintete viszont 
teljesen archaikus

(C s a lá d i lo b o g ó )
Egy szó - még nem vicc.
Kettőből már komédiát lehet írni.
Itt van például a fehér meg a fekete.
A habokba pólyáit Afrodité
és az ébenfából faragott afroditéer.
A posztmitikus közönséget
nem is a különbözőségünk,
hanem a (színvak igyekezetre valló)
sminkelt párbeszédünk csiklandozza.
Úgyhogy hűséget, szoláriumot -
ne emlegess. Ha majd az oltár elé vezetlek,
esküdj a pepitaságra! Untodiglan.

(M ito ló g ia )
„Elmegyógyintézet, tessék!” -  
emelem fel a tengerszínű kagylót.
Anyám hív. Mondom, hogy a 
barátomra számítottam...
„S én mi vagyok?” -  kérdi.
Mondom, hogy: Anyám.
„Ennyi?” -  Ennyi???
Ennyi és nem kevesebb! Már nem elég? 
(A meglepetés hulláma sót felejt a számon.) 
Villámlanak az évek és egyre több kéne. 
Anyám fia. Mit lehet már ehhez hozzátenni? 
„Ne irtsam ki az öreg Laioszt!?
Költő vagyok, nem gond!”

( I k e r tö r t é n e t )
Nem rég partra vetett a tenger 
egy regényt. (Kitűnő mű, rólam szól). 
Kalandjaim, egyéniségem, 
a kecskék, a kecskenyelv-torta,

visszafogott nemi életem 
(enyhén naturalista ábrázolás) 
sőt, még a verbális modorzásaim is 
felbukkannak benne. A talpamon 
található anyajegy sem hiányzik a képből. 
Csak egyvalamit nem értek: 
mért kellett engem átkeresztelni?!
Az én nevem Kruszó Adám.
Feleségem (leánykori) neve Péntek Éva.
ÉS: az idő tájt szigetünkön
kb.400 000 bennszülött/hajótörött élt.

(K o lu m b id ész  
p a r t r a  s z á l l )

-  Kormányos, kormányos!
Vers van a láthatáron!
Gránátalmafák és datolyapálmák 
lobognak kristályzöld partvidékén, 
helyenként hófehér sziklák lebegnek!
Ne lássam többé Kolumbinát, ha ez 
nem egy mennybemenetelre készülődő, 
lakatlan, szerelmes vers!
Királynők kegyeivel zsonglőrködik
a hajós, aki először ráteszi a lábát!

-  Nyugodjon meg, kapitány,
jól tudja ön is: csak a szíve káprázott.

(L e v é l t á v o l i  
ba rá to m n a k )
Itt fogok élni.

Ez a sor egy kikötőváros délfényes partja -  
a súlytalan, szélhordta téglákból 
összeáll egy mediterrán luxusvilla, 
biztonságos kerete egy hosszú nevetésnek, 
mi öncélúan átírja hínáros sorsomat.

A sorsomat, mi kényelmesen elfér e sorban. 
Kiadója és nyomdája: partmenti homok.

Zöldellő párák emelik magasba kertemet 
és égnek a teremtés fűszeres oklevelei. 
Nézem a rózsák ciprusi mennybemenetelét, 
elveszi ajkam bűneit a rubinvörösnek íze.

Ez itt egy ablak, melyen a tenger benéz!

A végtelen vizekre talán már nem marad 
időm. Meg aztán másra is kell a só...
De a kikötővárosi villa már megvan, 
címem a fentiekben található.
Látogass meg, barátom, Silentio!

o - M t e k - M íöMei A »«a* KjLOMETRlK
o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KIRÁLY FARKAS

Vőlegény
Nem hitte  volna, hogy ennyire ne

héz beszerezni hagyományos film elő
hívásához a vegyszereket. Egész egy
szerűen nincsenek. M intha kihalt 
volna a mesterség: nincs gép, nincs 
film, nincs vegyszer, nincs labor, 
nincs semmi. E ltűnt. Vicces lenne el
indulni, m int egykor a vándor fotog
ráfusok, és végigjárni az országot, el
menni minden faluba, lefényképezni 
mindenkit, hagyományos módon, ott, 
helyben elkészíteni a képeket -  m int
egy mozgó fotómúzeumként tengődni. 
Vélhetőleg akkora sikerrel, m árm int 
anyagival, m int a kanál- vagy vállfa
árus gyerekek, akiknek többe kerül 
az utazás, m int am ennyit a portékán 
keresnek...

M ár napok óta bolyongott város
szerte, de nem ta lá lt sehol fotólöttyö- 
ket. De nem adta, nem adhatta  fel. 
Annyi tengersok idő u tán  m egtud
h a t még valam it, m egtalálhatja a -  
ha  nem is legfontosabb, de -  legutol
só láncszemet. Persze csak akkor, ha 
b írta  a film az idő viszontagságait. 
Bár nem volt olyan rossz helyen, vé
gül is. Mindegy, neki elő kell hívnia 
azt a szalagot.

Szombat volt, novemberi kora dél
után, ebéd után. Éppen olvasott, am i
kor megcsörrent a telefon.

-  Halló?
-  Szia. Ittál?
-  Nem.
-  Majd visszahívlak.
Milyen értelm etlen is lehet egy be

szélgetés. A kár egy ilyen rövid is. Sok 
m indent (egyre többet) tudott m ár a 
nőkről, de még mindig folyton, m in
dennap meg tud ták  lepni. Először, ref- 
lexszerűen, a rra  gondolt, hogy visz- 
szahívja, de végül is minek. Inkább 
olvasott tovább (Useless paradises. 
Carstic Phenomena in the Balcans).

Aztán ismét csöngött a telefon.
-  Halló?
-  Kocsid van?
-  Nincs.
-  Jó -  mondta ugyanaz a hang, és 

letette.
Vajon mi lesz ebből, tűnődött. 

Valahova el kellene jutn i, meglehe
tősen sürgősen. El kell költöztetni 
valakit, bizonyára. Valami ilyesmi. 
Valószínűleg.

Nem kellett sokáig töprengenie, 
m ert ham arosan ismét megszólalt 
a telefon, és ömleni kezdett belőle a 
meglepetések sora. Tömkelegé való
jában  a váratlannak . Kint, a hegyek

ben valaki bezuhant egy vízesésbe, a 
vidéken a legnagyobba — és nem hall
ják  a hangját, nem találják  sehol, 
nem sikerül kisegíteni a hűvös víz
ből, egyáltalán, semmit nem tudnak  
tenni. A csapatot egyik közös isme
rősük vezeti, ő telefonált, hogy segít
ségre van szükségük, hiszen náluk 
még egy darab kötél sincs, nem szik
lát m ászni indultak, hanem  csak úgy. 
És, folytatta a lány, a vicces az, hogy 
mivel szombat délután van, akiknek 
ez volna a dolga, m árm int a szeren
csétlennek a megmentése, h á t mind 
jobban érzik m agukat ott, ahol van
nak, a hegyimentők testületileg be
rú g tak  egy kollégájuk névnapján, a 
barlangi m entők főnöke épp a há
zassági évfordulóját ünnepli, a búvá
rok nem kívánnak kimozdulni a tévé 
elől, ahol valam i meccset néznek kö
zösen. De felhívta a helyi tévét, s a r i
porterék kivisznek két személyt, a 
lány barátját meg még valakit, és per
sze a felszerelést, h á t akkor csomagol
jon gyorsan, ha  ak ar segíteni annak  a 
szerencsétlennek.

Teljesen valószerűtlen volt ez 
az egész. Öt perce még egyik ked
venc könyvének oldalait lapozgat
ta , most meg mentőakcióra induljon. 
Induljanak. Két amatőr, a h ivatá
sos mentők helyett, akik leszarják az 
egészet, m intha nem az ő dolguk vol
na. Mentsen, aki akar.

Meglehetősen szorongtak az opera
tőr kocsijában. Egy régebbi fehér Golf 
volt (Mk2 -  A2/Typ 19E); a csomag
ta rtó b an  a kam era meg a többi fil
mes kellék pihent, ezért a hátizsák ja
ika t a lábaik előtt/alatt/között kellett 
ta r ta n iu k  az am úgy is kényelm et
len hátsó ülés szűkösségében. Míg a 
m egpakoltan is virgonc autót ru ti
nosan vezette bele sofőrje a ködkré- 
mesedő őszvégi szürkületbe, a fiúk a

riporterrel a túlélési esélyeket latol
gatták . A srácok korábban útba e jte t
ték  m ár néhányszor a helyet, de nem 
m ondhatták, hogy tenyerükként is
m erik a vízesést. B ár valójában nem 
is a terep a lényeges ilyen esetben -  
m agyarázták  - ,  hanem  a víz. Úgy 
gondoljuk — m ondták a riporternek  -  
, hogy olyan tízfokos lehet. A testhő 
m érséklet csökkenése ilyen hideg víz
ben 2,5°C/óra, ebben öt órán keresztül 
is kibírhatja. Nem olyan rossz k ilá tá
sok. Három óra a la tt biztosan k iér
nek, a fiúnak  m inden esélye megvan 
a túlélésre. B ár addigra valószínűleg 
kikecm ereg valahogy vagy kihalász- 
szák a tu ris ta  cimborák, ak ik  között, 
tudják, van néhány egészen okos fic
kó, ők mindenfélét m egpróbálnak 
majd. Valószínűleg csak egy kocsiká
zás lesz a program . Tízfokos vízben 
öt órán keresztül is bírhatja. Vagy 
kikecmereg. Kibírja. Biztosan.

Negyedik nap m ár semmi kedve 
nem volt m enteni menni. Negyedik 
napra  unalm assá  válnak  a környék

szurdokokban megbújt, apró hegyi 
falvai, unalm assá m aguk a szurdo
kok, monotonná a korábban csodá
latos sziklák, zavaró zörejjé válik  a 
patakcsobogás, orrfacsaróvá a feny
ves friss illa ta , szemtelenné a koráb
ban vicces helybéli. Idegességgé vál
tozik az igyekezet. Hallasz? Mi van? 
H allasz, te? Zúg a víz, m it mondasz? 
K árom kodássá a kommunikáció. 
M enteni, baszd meg? Ki a faszt, most 
már, ennyi idő után? Ha nem kerü lt 
elő élve első este, később sem fog m a
gától kiúszni, esetleg a hullája fog 
felbukkanni. Persze a te s te t így is, 
úgy is ki kell szedni a vízesés a la t
ti kőüstök valamelyikéből. H át te s 
sék csáklyázni. És még. És még-még. 
Még, még, még.

» « 9 h K il o m e t r iK
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Szép lassan, darabonként, össze

állt a zuhanás története. A srác egé
szen közelről szeretett volna lefény
képezni valam it a zuhatag tetejében. 
Felmászott egy sziklára, a víz fö
lé, csakhogy tú l közel merészkedett 
a széléhez, oda, ahol a követ, a szűk 
szurdokban fújó hideg szél m iatt, m ár 
vékony jégréteg borította. A követke
ző lépés volt a vég kezdete: a síkos pe
rem en megcsúszott a bakancs, és be
lezuhant a vízesésbe.

A ztán kiszám olták azt is, hogy m ár 
eleve későn indultak. A kiránduló tá r 
saság órákon keresztül próbálkozott 
önerőből menteni. Aztán a helybeli
ek segítségét kérték, akik bevetet
tek  m indent, am it csak tud tak  -  volt, 
aki hosszú láncot hozott, m ásvala
ki a traktorjával segített, ismét m á
sok egy hatalm as fenyőt döntöttek ki, 
hogy azon h á tha  bele lehet ereszkedni 
a vízbe. Fölöslegesen és hiába. A fiú
nak  esélye nem volt addig -  több m int 
tíz órán keresztül -  bírni, míg kiér
tek  ők ketten a tévésekkel. Legalább 
megkísérelték. Most -  most bezzeg! -  
m ár ott nyomul és tolong mindenki, 
akinek azonnal ott kellett volna te 
remnie. Persze, a  tévé. Az emberélet 
nem annyira, de a hírnév, na az aztán  
nagyon. Az számít.

Dél körül megkerült a holttest. 
Csáklyával akaszto tták  meg, úgy 
húzták  ki. Szeme csukva volt, kezei 
nem voltak görcsbe rándulva, ujjai vi
szont begörbülve, m intha valam inek
-  szik lának -  a peremébe fogózna, 
körmei a la tt moha. Nem fulladt meg, 
hanem  csendesen kihűlt. Hipotermia. 
(Huszonöt foktól m ár többnyire nincs 
visszatérés. Tízfokos vízben öt óra 
kell. Késő volt, többször, sokszor is ké
ső.) A közeli város kórházának hul
laszállító kocsija v itte el szinte azon
nal.

A helybéli rendőr barátkozós 
kedvében volt. Míg csomagoltak, meg
kérdezte:

— A ztán tudjátok, m iért nevezik 
Menyasszony fátylának ezt a víz
esést?

Nem tudták.
-  Vagy ötven évvel ezelőtt beleug- 

ro tt egy lány. Pont, m int a mesékben: 
férjhez a k a rták  adni a gazdag fiúhoz, 
de ő a  szegényét szerette. Azt meg a 
szülők valahogyan eltüntették. Az 
esküvő napján beugrott onnan fent- 
ről a vízesésbe. Szerencsétlenről azt 
m ondták aztán  az emberek, hogy nem 
nyugszik meg, amíg meg nem ta lá l
ja  a kedvesét. H át most m egtalálta, 
szegény fiút. O, istenem -  te tte  hoz
zá, miközben levette a sapkáját, meg
törölte a homlokát és keresztet vetett.
-  Na menjetek, viszlát!

Beültek a mentői?) kocsiba. Tága
sabb volt jóval, m int a tévés Golfja.

Oldala belülről úgy nézett ki, m int 
egy mészárszék, amelyet soha nem 
tak arítan ak  ki. A vérnyomokat felis
merte, a többi foltról és elkenődésről 
csak ta lá lgatta , hogy minek is lehet
nek a száradványai. K int szürke szik
lák és szürke fenyvesek és szürke fal
vak olvadtak egybe a szürke éggel. A 
hold vörösen lük te te tt valahol a szür
keség meridiánján, és meleg, síkos, 
örökkévaló vércseppeket perm etezett 
szanaszét.

***

A fiatalem ber bará ta i azóta minden 
évben megemlékeztek cimborájuk
ról a vízesésnél. Két-három éven be
lül többnapos em léktáborrá fejlődött a 
kezdeti igyunk-egy-vodkát-az-emléké- 
re. Mindenféle alpinista- és barlang
ász- meg túlélőedzéseken is részt le
hetett venni. Ót is m eghívták mindig. 
És ő minden évben órákig lógott a kö
telek valamelyikén, közben a zuhatag 
oldalait vizsgálta, h á th a  megtalálja 
valahol a srác fényképezőgépét -  az 
ugyanis soha nem került elő. Tíz évig 
kereste hiába. De a tizenegyedikben, 
amikor m ár inkább csak megszokás
ból kutakodott, m egtalálta. Egy csak
nem száraz üregben pihent.

***

Végül az egyik eldugott, igazából 
nem is létező fényképészműhelyben a 
vén szakitól kapott némi szert az elő
hívóhoz. F ixír sót ugyan nem tudott 
adni neki az öreg, de elküldte az egye
tem re egyik laboráns ismerőséhez, 
hogy majd tőle. Kapott is -  kissé sok 
pálinkába került, de kapott.

Előkotorta a nagyító bőröndjét, 
egyenként m egtakaríto tta  az a lk a t
részeket. Nagy gonddal állíto tta fel 
az alkalm i labornak kinevezett fü r
dőben. A ztán a többi szerkó is elő
került: tá lak , csipeszek, miegymás. 
Sok éve nem kevert m ár fotóvegysze
reket -  elővigyázattal s persze nosz
talgiával méricskélt és kotyvasztott. 
Izgalommal tekerte be az előhívó
tankba a filmszalagot, óvatosan töl
tö tte  bele, majd ki a szereket. Sikerült 
előhívni, bár nem volt tökéletes, meg
viselte az évtizednyi remetéskedés. 
A ztán papírképeket kezdett csinálni. 
Házak, emberek voltak az első kocká
kon, aztán  mindenféle tájkép. Majd 
következett néhány távoli felvétel a 
vízesésről. Elérkezett az utolsó expo
nált kockához. Levilágítás a papírra, 
előhívás, stopfürdő, fixálás, mosás.

Felcsípné a papírt a szárítózsinór
ra  a többi kép mellé, de belemereve
dik a mozdulatba. A képen, az utol
són, menyasszonyi ruhás lány nyújtja 
karja it az objektív felé...

K IS S  NELLI 

A s z t a l i  h a r c
Az összé-össze koccanó csészék,
Remegő' kézzel félig kiszakított 
Tejszínek zűrzavarában, asztali 
Harcban csókok kétes ígéreteit 
Kutatta a két fél, de számot 
A zacc megüzente jövendő 
Rémálmaival csak az egyik,
Véletlenül éppen a gyéren fegyverzett 
s a békét mint egyetlen esélyt 
Gondosan őrző hadviselő fél 
Vetett, s árkokat ásván védte veszettül 
A satus quot, lesve, vigyázta, legyen 
Pontos adófizetés, gazdag ajándék,
S  jól csengő levelekben rókaszemű 
Diplomatái kérték rendre

az új haladékot. 
És félt. A  kivívott, háború árán nyert 
Békét ismerte, és tudta az árát,
S álmában látta a kerteken árnyát 
Pusztító, szürke s gombaalakban 
Az égre törekvő, városait porrá 
Tenni elég, veszedelmes felhőnek.
S ha néha a lázadozó kapára kaszára 
Kapott népe az ablak alatt 
Őrjöngött, követelve a harcot,
Élükre nem állt, ki se lépett,
Megfordult arccal a falnak,
És lövetett. És szoktatta magát 
Reggel a csendhez, és hogy üres 
Utcákon, tereken lovagol, és amikor 
Zsarnoknak hívták, nem nevetett: 
Tudta, uralkodik, s vérrel kell néha 
Fizetni a termést, s életeket kell 
Életre cserélni. Ez harc. Fékét 
Veszett háborúságnál nem jobb,
Nem könnyebb, de talán érdemesebb.

Egy
jo g á szn e m ze d é k h e z
Ti sértegettek, nem bánom, legyen: 
ez is feladat, felnőni bölcsen 
hogy leguggolva játéknak vegyem 
s ha alszotok már, én lopva költsem 
a Bármit, mi lényeges nekem 
ajakszorítva összeöltsem 
százezredjére felhasadt sebem 
őrként és úrként, örök éberen

Ti sértegettek. Tegnap ép harag 
kiáltott bennem vért vagy vitriolt 
a szánalom, mi mára megmaradt 
rá sem ismerne arra, hogy mi volt 
köpenyemen a sértés nem tapad 
forrása az, mi minden élt kiolt: 
vagytok, toliamból mi szertefolyt 
Justitiánk gallérján tintafolt

Ti sértegettek. Itthagylak ím: 
messzeföldről majd visszagondolok 
és messzeföldről visszaszól a rím 
rólatok szól, szőkék és boldogok: 
színarany lesz és halvány rózsaszín 
mint hajnalonta Pest fölött a szmog 
messzeföldről ha visszagondolok.
Ha visszagondolok.
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HELIKON

SZALAY ZOLTÁN
C a s a n o v a  e s e t e  O d ü s s z e u s s z a l
Balázs F. Attila új könyvének már a cí

me is -  Casanova átváltozásai -  több le
hetőséget nyújt, miképpen lássunk ne
ki a kötet olvasásának. Számomra két 
lehetséges variáció bontakozott ki a cím 
alapján, amely elsó' hallásra Ovidiusra 
emlékeztetheti az olvasót, másrészt pe
dig a Casanova-monda felé irányítja a 
figyelmet: külső átváltozásokra, azaz 
Casanova, tegyük fel, az elbeszélések 
szereplőinek bőrébe bújik, vagy pedig 
belső fejlődési folyamatokra, amelyeken 
az akár Erósszal/Ámorral is azonosítha
tó Casanova áthalad.

A kötet írásai azonban sokkal több ér- 
telmezhetőségi irányvonalat működtet
nek, mint amit a cím sugall, nincs szó te
hát a Casanova-mítosz újraírásánál való 
lehorgonyzásról.

Aki felszabadult erotikájú, testned
vekben tocsogó, „lényegre törő” szövege
ket vár el, már csak a Casanova-monda 
említése miatt is, az bizony csalódhat a

könyvben, mert nem a szókimondásra, a 
konkrét erotikus jelenetek felvázolására 
és a szexuális forradalom legújabb vív
mányainak megjelenítésére épül, sokkal 
inkább egy higgadt, óvatos, finom szöveg
világot tá r elénk, amely test és szöveg vi
szonyát az ösztönerők meglehetősen mér
tékletes adagolásával igyekszik felmérni. 
A visszafogottság a Casanova átváltozá
sainak egyik alappillére, a megközelí
tés mindig szőrmentén történik, s a szer
ző sokkal inkább az elhallgatással akar 
hatást kifejteni, mint a szókimondással. 
A kötet elbeszélései rövid, tömör írások, 
amelyek általában takarékosan, a sza
vakat egyáltalán nem tékozolva jelení
tik meg az adott nyelvi világot. A tú lírt
ság csak a kötet utolsó darabjain érződik, 
azt az érzést keltve, mintha a szerző kez
dene kifogyni a mondanivalóból, s ezért 
hosszabban elidőz a közhellyé mereve
dő mondatoknál. A tömör, éles, mégis fi
nom mondatok leginkább A macska leve 
és a Lázadás című szövegeket jellemzik, s 
ezek a mondatok adják a legnagyobb len
dületet a könyvnek.

Casanova, akinek az apja kalandos, 
nőkben és szerelemben gazdag életet kí
vánt, mikor utóda születik, azt kéri az 
istentől, „hogy fia nyugodt, unalmas

házaséletet éljen egy átlagos asszony ol
dalán”, ezzel a kis történettöredékkel in
dul a könyv, s aztán többé-kevésbé hason
lóképpen folytatódik, kalandos szerelmek 
és lapos kapcsolatok váltakoznak novel
láról novellára, s az egyre bonyolódó vi
szonyok végül egy olyan labirintus képét 
rajzolják meg, amelyet találóan jellemez 
az Éjszaka című szöveg utolsó mondata: 
„Elvesztünk abban a sötétségben, mely 
összehozott minket.” (26. o.) A tévelygés, a 
bolyongás általában alaphelyzet ezekben 
a novellákban, olyannyira, hogy minden 
részletesen ábrázolt jelenet ide vezethető 
vissza, tanácstalan Odüsszeuszok kóbor- 
gásaként vázolva fel a szövegek szereplő
inek -  vagyis tulajdonképpen: maguknak 
a szövegeknek, megint más megközelítés 
szerint: az olvasónak -  a helyzetét. A szö
vegek nyelve általában szigorúan realis
ta, néha valamiféle „lélektani naturaliz
musához áll közel, s nemritkán keserű 
szájízt vált ki az olvasóban, ahogy „elő
rángat valahonnan valami megmagya
rázhatatlan szomorúságot” (Éjszaka, 26. 
o.). A tömörség, amely leginkább a kö
tet első írásaira jellemző, a címekben is 
megjelenik: Éjszaka, Lázadás, Árulás, 
Estebéd stb., a szerző szándékosan szű
kíti saját szerepét a nyelvi helyzetek fel
vázolásában, a kevesebb néha több jó 
öreg igazságát követve. Ez a technika a 
legszembetűnőbben A macska leve című 
írásban jelenik meg, amely töredezettsé
gével végig feszültséget generál, ráadásul 
a novellában két eltérő történet kevere
dik, más-más úton próbálva megközelíte
ni a szabadság fogalmát: a kamaszfiú el
ső szexuális élménye a gyerekkorból való 
kitörésként jelenti a szabadságot, míg a 
zsarnoki hatalom ellen küzdő parasztok 
látszólagos szabadsága csak még több 
szenvedést okoz.

Kétféle prózai szöveg váltakozik a 
Casanova átváltozásai című kötetben: 
egyes írások szigorúan betartják a klasz- 
szikus novella szerkesztési szabályait, 
cselekményük gyors, izgalmas, poénos, 
a többi szöveg már-már prózaversszerű- 
en hömpölyög, elhanyagolható cselek
ménnyel, érzékletesen körülírt lelki val
lomásokkal. A visszafogott érzékiség a 
magyar irodalom hagyományőrzőbb, 
kevésbé szókimondó szerzőihez közelíti 
Balázs F. Attila szövegeit, számos szer
zőt felhozhatnánk példának Krúdytól 
Németh Lászlón át Körösi Zoltánig, de 
például Aich Péter Szerelmek című, nem
régiben megjelent novelláskötete is sok
ban hasonlít a Casanova átváltozásaihoz. 
Tálamon Alfonz hatását is ki lehet érez
ni Balázs F. Attila mondataiban, kivált 
a részletekbe menő, ahogy Tőzsér Árpád 
írja egy helyen, „a lélektani nüánszokra, 
a leírás színeire, az impressziókra érzé
keny” jeleneteknél. A Lázadás című szö
veg például Tálamon Apám szeretője cí
mű novellájára emlékeztetett, Balázs F. 
Attila láthatóan kedveli azt a sejtelmes, 
olykor szorongó hangulatot, amely ál

talában a Talamon-szövegeknek is a sa
játja. Balázs F. Attila azonban néhol a 
lehető legszürkébb, leghétköznapibb je
lenetekből is élvezhető, elgondolkodtató 
történeteket kovácsol, az emberi kapcso
latok feszült esetlegességeiből szárma
zó konfliktusok az elégikuson túl erősen 
naturalisztikus színt kölcsönöznek a szö
vegeknek. Casanova átváltozásai tulaj
donképpen a stílus átváltozásai: a színes, 
álmokkal és érzéki képzetekkel átszőtt 
szecessziós világ, amely akár Krúdy há
ború utáni regényeire is emlékeztethet 
bennünket, a testi gyönyörökben dúská
ló buja rokokó hangulat drámai hirtelen
séggel csaphat át szigorú, száraz, rideg 
realista szürkeségbe. A szerelmi három
szögek, megcsalások és felszarvazások 
kusza útvesztőit világos objektivitással 
tárja elénk a szerző; jómagam utoljára 
a pakisztáni származású brit író, Hanif 
Kureishi novelláit olvasva találkoztam 
hasonló szövegvilággal, ami a kiürese
dett emberi kapcsolatok precíz boncol
gatását illeti, bár Kureishi elsősorban a 
nagyvárosi lét és a művészek bolyongá
sainak hátterét használja lélektani vizs
gálódásai alapanyagául, Balázs F. Attila 
ellenben sokkal kevésbé konkretizál, ő 
inkább az általános, hétköznapi kaszanó- 
vákat szerepelteti szövegeiben.

A Casanova átváltozásainak továb
bi egyedisége, hogy a Plectrum Kiadó új, 
kétnyelvű sorozatának első kötete, azaz 
az eredeti kötet magában foglalja a fordí
tást is (Ardamica Zorán munkája), a bal 
oldalon olvasható magyar szöveget tehát 
a jobb oldalon lévő szlovák fordítással is 
összevethetjük, már aki össze akarja, il
letve tudja vetni. A mű tehát egyide
jűleg jutott el a szlovák és a magyar ol
vasóközönséghez, bár arról nincsenek 
információim, a szlovák könyvesboltok
ban is forgalmazzák-e a kötetet. A szlo
vákul és magyarul is értő olvasó számá
ra mindenesetre izgalmas lehet a nyelvi 
megoldások összehasonlítgatása, a kultu
rális közeledést nem is említve. Casanova 
tehát alakját, lelkét, de még nyelvét is 
változtatja Balázs F. Attila új novelláskö- 
tetének lapjain, kis kaszanóvák egész ha
dát sorakoztatva fel előttünk, akik örök 
bolyongásra ítéltettek az érzelmek, a test 
és a szöveg útvesztőiben.

(B alázs F. A ttila C a sa n o va  á tv á l
to zása i. P lectrum  Kia-dó, Losonc, 
2007.)
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SZŐCS ISTVÁN

Mi oka elévülhetetlenségeiteknek?
Mottó:
Hal barát, hal szamár, változik az apát- 

úrság
(Barokk magyar kontempláció)

A súlyos közjogi bűncselekmények
nek is megvan az elévülési határidejük
-  kivéve talán az emberiség ellen elkö
vetett bűntetteket, bár azért egy kicsit 
ott is megnézik, ki az, aki elkövette — a 
balos irodalomtörténet azonban nem is
mer bocsánatot. Lám, a Szabédi-Bajor- 
affér, A pacsirta és A vöcsök.

Egy minap megjelent versparódia-kö- 
tet kapcsán újra közöltettem ezt a két 
régi paródiát, mondván, 54 év múltán a 
hozzájuk kapcsolódó személyes indula
tok elenyésztek, a háttér érdektelenné 
vált, az egész korszak összefüggésrend
szerét elvitte a víz, senki sem bántód- 
hat meg miatta. És (viszonylag) sokan 
meg is állítottak: „Hogyan tudtak ezek! 
Micsoda szellemes költői lelemények! 
Minő briliáns verselési technika!” És 
bár jeleztem, hogy Kántor Lajos az iro
dalomtörténeti hátteret régen megír
ta, Kántor mégis felhánytorgatta a fi
ókot és az asztalra borította az 1954-es 
Szabédi-ellenes sajtóhadjárat dokumen
tumait. Ugyan nem mondja meg, hogy 
kire, kikre haragszik, de minden mon
data mögött zihál, sziszeg a visszafojt- 
hatatlan  gyűlölet.

Annak idején, amikor beindult a 
Kántor, Láng et Co kritikusi kft. vagy 
zrt., ifjonti aranykürtjeiken egy új jel
szót harsonáztak: Műközpontúság! Ezt 
írták  fel a menny boltjára is, a gyakor
latban azonban mégis csak valami vi- 
szonyok-fatalizmus-nak szolgáltak. Sok 
szerkesztő máig megőrizte azt a szelle
miséget, hogy az irodalom, a művészet
-  peranyag! Az írónak nem hagyatéka 
van, hanem periratcsomója, azaz dosz- 
sziéja! Itteniesen szólva: doszárja. „Egy 
újabb adalék a Makkay-dossziéhoz!”, ki
áltott fel írásában nemrég egy Korunk- 
főnök.

Hogy végül is kinek volt igaza akkor, 
ott, „ha elvszerűen nézzük”?

Most mit csináljunk? Idézzük fel 
ezeregyedszer a Petőfi-Vörösmarty-af
fért? Kérődzzünk rajta, „hogy azért” 
József Attilának mindkét Babits ver
se, az „ellenes” is, és a „bocsánatkérős” 
is, önmagában kitűnő vers, azoknak 
a szemében is, akik a körülmények
ről m ár mit sem tudnak? Vitatkozzunk 
egekbe zengő hülyeségen, hogy „igaza 
van-e Tolsztojnak” Beethoven ellené
ben? (Lásd a Kreutzer-szonáta „dosszi
éja”.)

Ám sajátságos, hogy a „Pacsirta-ügy” 
kapcsán Kántor sem emlékszik ez al
kalommal mindenre. Mégpedig a Gh. 
Cálinescu-afférral Holott ennek nagy 
szerepe volt abban a korabeli, hirtelen
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támadt hiedelemben, hogy „na, most 
Szabédit ki lehet csinálni!” (Lásd: Egy 
emberben két ember, valamint: „m-a 
rástálmácit cineva”).

Szabédi sokak szemében olyannak 
tűnt, aki indulati alapon rögtönözve 
dönt súlyos kérdésekben, de ő általá
ban előbb „dokumentálódott”. Vagyis jól 
megnézte azt, akit kinézett magának. 
George Cálinescu, hírneves nagypolgá
ri irodalomtörténész, „szignifikáns” sze
mélyiség volt, akit a Gheorghiu-Dej-féle 
kommunizmus akkreditált és adoptált. 
Többek közt tankönyvben ilyesmiket is 
írt: „loan Slavici elsüllyedt a magyarba
rátság mocsarában”. És „s-a cásátorit 
cu o unguroaicá sau a§a ceva”.

Az epizódot azért is érdemes számon- 
tartani, mert más területen is jellem
ző Szabédire; tudományos nézeteiben, 
konkrétan nyelvészeti főművében is je
len volt ez az eljárás: előbb körülnézni 
csendben, hallgatagon, hogy miről is le
het itt szó?

Kántor Lajos méltatlankodik, hogy 
nem méltányolom azokat az eredmé
nyeket, amelyek a Szabédi-napok ren
dezvényein előadásokban és spontánul 
kialakuló beszélgetésekben felszínre 
kerülnek.

Dehogynem: el is tudom képzelni. 
Történészek, régészek, néprajzosok, jo
gászok társaságában több mint hatvan 
év során gyűjtött megfigyeléseim so
rán tapasztaltam, hogy minden effajta 
szakmabelinél a véleményeknek, illetve 
a „tudomások”-nak két szintje létezik. 
Az egyik az, amit megír; a másik, ami
nek szóbeli előadása közben mosolyog, 
hümmög, bólogat, magasba vonja szem
öldökét, mert „a körülmények m iatt” 
még nem jött el az ideje annak, „hogy 
a nagy nyilvánosság előtt is beszéljünk 
róla. Majd!” ... ez a majd azonban so
hasem következik be, az viszont igen, 
hogy valakinek óvatosan átpasszolja 
titkos véleményét, s aztán izgatottan 
várja, hogy mi lesz. (Nem egyszer fele
ség, barát vagy éppen vetélytárs a mé
dium.)

Természetesen, senki sem várhatja 
el Kántor Lajostól, hogy Szabédi főmű
vének ta rto tt nyelv-őstörténetével be
hatóbban ő foglalkozzék. Hiszen nem 
nyelvész, ámde, mint alább láttandjuk, 
mégis akad itt jó néhány de, azonban és 
ámbátor...

Pomogáts Béla, vitathatatlan tá r 
gyilagossággal többek közt ezeket ír
ja Kántor Lajos Erdélyi sorskerék című 
művéről: „Kántor Lajos értekezésének 
legfontosabb célja az volt, hogy erről a 
személyes és egyben közösségi (mert az 
erdélyi magyar intelligencia 1945 u tá
ni útválasztását és annak tragikus kö
vetkezményeit kifejező) emberi sorsnak

a példázatát és történelmi, illetve er
kölcsi tanulságait világítsa meg. Éppen 
ezért értekezése nem monografikus jel
legű, noha természetesen kellő módon 
felvázolja Szabédi László pályájának 
és m unkásságának történetét is; igaz, 
ennek a munkásságnak fontos terüle
teire nem terjedhetett ki figyelme, így 
Szabédi epikai műveire, tanulmánya
ira, verstani m unkásságára és persze 
nagy nyelvtörténeti összefoglalására. 
(A magyar nyelv őstörténete. A  finnugor 
és az indoeurópai nyelvek közös eredeté
nek bizonyítéka, Bük. 1974), amely he
ves tudományos vitákat váltott ki, és 
amely azóta sem kapta meg megérde
melt helyét a magyar nyelvészeti iroda
lomban. Az életmű ezen területének be
mutatását nem is vállalta az értekezés.” 
(Kiemelés tőlem SZ. I.)

Mindez igaz. De annyi még meg
jegyezendő, hogy Szabédi nyelvészeti 
munkája sokkal inkább nevezhető úttö
rő próbálkozásnak, mint összefoglalás
nak.

Viszont nem bizonyítható Pomo- 
gátsnak ama kijelentése, hogy „heves 
vitákat váltott ki”. Legfennebb csak élő 
szóban. Hajdú Péter annak idején nagy 
reverenciával körbejárta, aztán min
denestől elutasította. Jelentek meg itt- 
ott olcsó kis támadások ellene, mint 
például egy Rédei nevű finnugristáé, 
aki jellemző típusa a katedrára felka
paszkodott sarlatánnak. Dicsérték pe
dig Varga Csabáék Színes Magazin stí
lusú lelkes műkedvelői színvonalon. A 
műkedvelőkhöz érkezve: egyedül én ír
tam  meg egy emberöltővel ezelőtt, hogy 
amilyen zseniális a könyv első, a finn- 
ugrizmust bíráló része, éppen annyira 
áttekinthetetlen a többi, mert az előző
leg megsemmisített „kikövetkeztetési” 
módszert most ő maga kezdi alkalmaz
ni, méghozzá „szélsőségesen”, és elvet
ve minden metodológiai ajánlást, nem 
a könnyűből halad a nehéz felé, nem a 
nyilvánvalóból a szövevényesen bonyo
lult felé, hanem fordítva. Ennek talán 
az az oka, hogy az összehasonlító nyel
vészet dogmáival („történeti hangtan”) 
teljesen nem szakított, csakis az őelőt- 
te működő finnugrizmus esetében. Hitt 
abban, hogy a beszédhangok belső, ön
törvényű okokból is változnak. (A mai, 
még nem mindenütt hivatalosan elis
mert álláspont szerint: a nyelvben vég
bemenő változások mögött sohasem 
„belső erők” hatnak, hanem civilizá
ciós-kulturális, társadalmi-gazdasá
gi eseménysorok, etnikai változások és 
következményeik.)

Természetes hát, hogy nem kérhető 
számon sem Kántor Lajostól, sem nyel
vész m unkatársi körétől, miért nem 
foglalkoznak érdemben és behatóbban 
e művel. Csakhogy, és kezdődnek az 
ámdek és viszontok: e munka, ahogy in
díttatásában is bevallottan ideológiai
indulati jellegű (a magyar történelem
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Egyedül Vagyunk pátoszának borongás 
mélabúját feloldandó), úgy üzenetében 
sem csak nyelvészeti, de szakítás a hi
vatalos származásélmélettel is, többé- 
kevésbé a hagyományos nemzettudattal 
is, illetve a nemzetről alkotott „imázs”- 
zsal is! Ismervén viszont Szabédit, nyil
vánvaló, hogy e döntésének messzire 
ágazó gyökérzete volt, és nem csak túl
élési taktika, nem csak egy új nemzet
politika modus vivendije.

Hogy szerénytelenül egy régi írásom 
term inusait alkalmazzam a magyar 
nemzet etnogenézisét illetó'en, Szabédi 
e műve szembefordult nemcsak a ha
gyományos, iskolás oshaza-elméletek- 
kel („valahol a Volga és az Ural lába 
között”), de az excentrikus Oshaza-el- 
méletekkel is (Mu és Atlantisztól kezd
ve bárhol a Csendes-óceán és a Szahara 
között), és csatlakozott az ultracentri
kusok táborához, ahhoz a felfogáshoz, 
hogy a magyar őshaza a Kárpát-me
dencében és annak közvetlen közelében 
volt.

Kántor Lajosnak mint tudományme
nedzsernek és teamjének tehát az le
hetett volna a kínálkozó stratégiája a 
Szabédi-kultusz vonatkozásában, hogy 
feltárják Szabédi gondolatmeneteinek 
és eszmerendszerének összefüggéseit, 
legalább hazai vonatkozásban, kezdve 
például Torma Zsófiával, aki szerint a 
Régi Kelet mezopotámiai és kisázsiai 
kultúrájának régészeti nyomai fellelhe
tőek Erdélyben is, közelebb jőve az idő
ben: bizonyos körökben ez az „ultracent
rikus” nézet, „hogy már az úgynevezett 
honfoglalás eló'tt is” -  közhely volt már 
régen. Még Ady Endre is ezt vallja egy 
zilahi felhőszakadásról szóló jegyze
tében. Kántor Lajos, aki kismonográfi
át írt Móricz Zsigmondról, nyilván tud
ja, hogy Móricz a húszas évek vége óta 
híve annak a nézetnek, hogy az alföl
di magyar parasztság őslakos a tájban; 
ilyen témájú regény írására is készül, 
sőt, ő közöltét a Nyugatban egy „ult
racentrikus” tanulm ányt (Marjalaky- 
Kiss Lajost).

Hivatkoztam múltkoriban Szabédi- 
nek egy beszélgetésére Kovács Dénes
sel, a Csíkszeredái múzeum egykori 
régész-igazgatójával, amikor Szabédi ki
jelentette, hogy „a dákok mi vagyunk”. 
Noha tréfálkozva tette ezt, mégsem az 
akkoriban divatba jött román élcelődé
sekből ihletődött. (Például: Mit mon
dott Decebál, amikor legyőzték a ró
maiak? -  Azt, hogy „joj, isténém!”) 
Ismeretes Szabédi szoros kapcsola
ta  a régész László Gyulával. László 
Gyulát akkoriban nagyon foglalkoz
ta tta  a kiváló népvándorláskor-régész- 
nek, Fettich Nándornak egyik tétele. 
Az nevezetesen, hogy a dákok nem hal
tak  ki Nyugat-Erdélyből (és a később 
Partium nak nevezett területről) a ró
m aiaknak a térségből való kivonulása 
után. Sőt, mondja Fettich, a hunok be

jövetelével igazi dák reneszánsz kezdő
dött! Csakhogy, megy tovább régésze
ti bizonyítékai alapján Fettich, ennek 
a dák populációnak az emberanyaga 
nem a románságban folytatódott, ha
nem a Keletalföld magyar parasztsá
gában. („Menumortu???”) Lásd: tahó 
paraszt?

Nem lehet csodálkozni azon, hogy 
sem a magyar, sem a román történé
szek nem lelkesedtek Fettich Nándor 
felfedezéseiért. Viszont Szabédi éppen 
az ilyen tüskés-ágas-bogas-fogas kér
dések irán t m utatott fogékonyságot. 
Közbeszúrva: Móricz Zsigmondnak is 
volt régész barátja: Hampel József. Azt 
viszont nem tudom, milyen viszony
ban volt Móra Ferenccel, aki szin
tén bizonygatta mint régész, hogy a 
Délalföld magyar parasztsága antro
pológiai szempontból azonos azzal a 
népességgel, amely a rómaiak korában 
lakott ott.

Az utóbbi évtizedeknek viszont ilyen 
vonatkozásban az a nagy újdonsága, 
hogy a m agyar műkedvelő őstörténeti 
nézetek dús tenyészete mellett külföl
dön is meg-megjelennek effajta „délibá- 
bos”(?) művek. Nemcsak olasz kutatók 
ideirányuló megerősödött figyelméről 
van szó, amiről a Helikonban is lehet 
olvasni, nemcsak a felújított etruszk
magyar rokonság elméletéről és nem
csak Michelangelo Naddeo-ról, aki sze
rin t „a m agyar Európa legősibb népe” s 
akinek utóbb ilyen című könyve jelent 
meg: Honfoglalás, a magyarok visszaté
rése európai hazájukba (2007) -  hanem 
itt van pl. az amerikai G. S. Krantz. 
Amikor a közelmúltban megjelent A 
nyelvek eredete című könyve, amely 
olyasmit állít, hogy a Kárpát-medence 
a nagy ekés földmívelés feltalálásának 
a színtere, egyben a finnugor népek ős
hazája; akik innét legelőször vándorol
tak  ki, azokból lettek a tulajdonképpe
ni finnek és ugorok, a második hullám 
beolvadt a germánokba és a szlávokba, 
és akik helyben m aradtak, azok a ma
gyarok; -  nos, amikor ez a könyv meg
jelent, Magyarországon és Erdélyben 
is dermedt csend fogadta mind az aka
démikus, mind az excentrista ős- és 
nyelvtörténészek körében. Végül egy 
debreceni szlavista lefordította rész
ben magyarra. Akkor az ottani egye
tem m agyar tanszékének nyelvészei 
ezt az akciót nagygyűlésen, aláíráso
kat gyűjtve elítélték, tün tetést rendez
tek messze a Nagyaerdőn, azt énekel
ve, hogy Új harcra készülnek a tiszti 
banditák! -  Csak a Helikon ír t erről 
valamit.

A kérdés az, hogy a Korunk és a 
SzaőéGÜ-egyesület miért nem viszo
nyult ezekhez az újdonságokhoz? -  
„Miért kellett volna nekünk azt ten
nünk?” -  kérdezhetik. Szerintem 
pusztán azért, mert ebbe a gondolat
körbe és eszmerendszerbe tartozik

Szabédi általuk sokat magasztalt, de 
úgy látszik, olvasásra sohasem kerülő 
nyelvészeti műve.

És ha m ár annyit Szabédizik vala
ki! Mert itt van például a Veér Anna  
alszik című kisregény. Amit Pomogáts 
az életmű epikai részébe sorol, s ami
re nem terjedhetett ki Kántor figyel
me. S amiről, utánanézve, kiderül, 
hogy ez alapozta meg valaha Szabédi 
írói hírnevét és ez szerzett először iro
dalmi rangot számára. Ám, ha jól em
lékszem, utoljára Csehi Gyula ír t va
lami érdemlegest róla, amikor 41 évvel 
ezeló'tt (!) újra kiadták. És nemzedé
kek nőttek fel azóta, köztük irodalm ár 
nemzedékek, akik h írét sem hallották. 
Természetesen, megértem, senki sem 
köteles foglalkozni olyan irodalmi al
kotásokkal, amelyek érdeklődéstől és 
ízléstől távol esnek. Ám miért olyan 
ingerült Kántor, ha érdeklődnek ezek 
felől, és miért nevezi „m adártani érte
kezésnek” az én bájos kis jegyzetemet, 
amellyel a mai olvasó figyelmébe igye
keztem ajánlani két, több m int ötven 
éve nem hozzáférhető ragyogó verset? 
Feltételezve, hogy a vöcsök és pacsirta 
természetrajza jobban érdekli az olva
sót, m int az akkori irodalommanipulá
tor aktivistáké és a mai irodalomtörté
nészeké?

Két javaslatom van K ántor Lajos 
szám ára. Olvassa el hajdani mun
katársának , idegenbe szakadt és ott 
dollárm illiárdossá változott Aradi 
Józsefnek egy Korunk-beli tanulm á
nyát, amelyben arról értekezik, hogy 
a kisebbségi létforma egyik jellem
ző vonása a fesztivizmus, azóta sem 
írtak  erről ilyen jól. És -  feladatok
ra  kiéhezett és energiáktól duzza
dó fiatal képzőművészeink számá
ra  hirdessen a Korunk Akadémia és 
a Kolozsvár Társaság egy pályázatot 
Veér Anna ábrázolására, szoborban, 
grafikában, festészetben. Úgysem 
volt m ár (viszonylag) régen egy „iga
zán igazi” k iállításuk, ilyesmi, hogy 
„Anna Veér is in e buli going”... hogy 
vonzó legyen a fiatalság szám ára is. 
És végül ki kell bocsátani egy körkér
dést: Helyesnek tartja -e  a kedves ol
vasó, hogy a Szabédi-házban a vérta
nú költő koszorúja mellé odaakasszák 
regionális irodalm unk legobszkuru- 
sabb alakjának, Méliusz Józsefnek is 
az újralakkozott babérjait?
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PAPP ATTILA ZSOLT

A filmtéma
Az idei, nyolcadik alkalommal meg

rendezett Filmtettfeszt megfeleld ke
resztmetszetét nyújtotta az elmúlt egy
két esztendő magyar filmtermésének. 
Áttekintve a kolozsvári seregszemle fel
hozatalát, szembeötlő, hogy a magyar 
film az utóbbi években a korábbiakban 
nem annyira feltűnő érzékenységgel for
dult a rendszerváltás utáni társadalmi 
viszonyok mindennapi nyavalyái, sajátos 
élethelyzetei és problémái, egyszóval: a 
rögvalóság felé; mintha a kevésbé artisz- 
tikusnak számító filmnyelvi és temati
kai jegyek kerültek volna előtérbe (ellen
példa is akad, Alföldi Róbert Nyugalomba 
például, amely Bartis Attila azonos cí
mű regényéből ihletődött). S hogy milyen 
napjaink magyar valósága? Nyers, bru
tális, üres és kilátástalan, természete
sen — persze nem mindegy, hogy képes-e 
iróniával, jótékony humorral vagy játé
kossággal oldani egy-egy alkotás a szo
ciális-lélektani feszültséget, és az sem el
hanyagolható, milyen filmes regiszterben 
szólal meg a vigasztalan szenvedés. A té
ma mindenesetre az utcán hever, és a fia
talabb magyar rendezőnemzedék, a jelek 
szerint, rá is bukkant valahogyan (mond
hatnánk, hogy újhullámos román kollé
gáikhoz képest kissé megkésve, de üsse 
kő). íme egy önkényes pillanatfelvétel.

Nom en est om en
Ha van nyers és erőszakos közeg, ak

kor az értelemszerűen az alvilág, amely
nek, mint a slágerből tudjuk, nincs ro
mantikája. Novák Erik Zuhanórepülése 
ennek ellenkezőjét (is) bizonyítja, de bár 
ne tenné. Pedig valóban elkelne már egy 
profi módra elkészített, sajátosan ma
gyar akciómozi; ehhez azonban, úgy tű-

az utcán
nik, legalábbis magyar Tarantino kelle
ne, és ilyen még nem született.

Theo, a pesti gengszter kiszabadul bör
tönéből, és minden vágya, hogy normális 
életet éljen a továbbiakban -  innen tud
juk mintegy tíz perc után, hogy vissza 
fog térni a mocsárba, sőt el is merül ben
ne végzetesen. Sajnos, nemcsak ő merül 
el a pesti gengszterélet komplikált viszo
nyaiban, hanem a rendező is, aki egy idő 
után képtelen kézben tartani főhősének 
sorsát. A történetszálak iszonyúan össze- 
kuszálódnak, különféle, egymással riva

lizáló bűnbandák, nők és helyszínek ka
varognak kiismerhetetlenül; egy idő után 
nehéz szabadulni a kellemetlen érzéstől, 
hogy a rendező utólag nem emlékezett rá,
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mely jeleneteket hagyta benne a végső 
verzióban és melyeket vágta ki. így tör
ténhet meg, hogy számos mozzanat mo
tivációja homályban marad, és szinte ön
reflexív elszólásként hat, amikor az egyik 
maffiózó olyasmit kérdez a rivális banda- 
vezértől, hogy miért épp egy parkolóház
ban találkoznak.

A filmezés alapján egyfajta dokumenta- 
rista jellege is lenne a Zuhanórepülésnek 
(elvégre igaz történeten alapul), amit ir
ritálóan gyakori kézikamerázással és a 
„pszichedelikus” élmény érdekében elmo- 
sódottá, homályossá tett képek tömkelegé

vel jeleznek. A karakterek meglehetősen 
kidolgozatlanok, hiába iparkodik becsület
tel az érzelmi szálért felelős Gryllus Dorka; 
a főszerepet játszó Nagy Zsolt azonban ez
zel az alakítással bizonyítja, hogy az iga
zi színészi tehetséget még direktori ellen
szélben sem lehet tönkrevágni. Sajnáljuk, 
hogy nem volt nagyobb mozgástere, és azt 
is, hogy ez nem az a magyar akció-gengsz- 
terfilm, amit vártunk.

Kérjük a következőt.

Utca, lányok
Faur Anna ambiciózus első filmje, a 

Lányok hasonló miliőbe kalauzolja néző
it: ezúttal is a pesti utcán találjuk magun
kat, csak nem felfegyverzett gengszterek 
társaságában, hanem a külvárosi gettó ki
siklott egzisztenciái között. A film tíz év
vel ezelőtt megtörtént esetet dolgoz fel: ak
kor két kamaszlány szó szerint agyonvert 
egy taxisofőrt. A gyilkosság itt nem elindí
tója az eseményeknek, hanem betetőzése: 
a film azt a folyamatot követi végig, amely 
a tragédiához vezetett. Ha beszélhetünk 
egyáltalán eseménysorról -  a két lány éle
tének meghatározó élménye ugyanis a pá
riáiét határán tengődés, a sodródás, kétes 
helyekről még kétesebbekre, s aztán röpke 
időre vissza a katasztrofális családi viszo-

» » » » » »

Nem kicsit, nagyon
Másfajta elbírálást kíván Hajdú 

Eszter A fideszes zsidó, a nemzeti érzés 
nélküli anya és a mediáció című filmje, 
amely a mai magyar társadalom egy 
nagyon is akut, mégis tabuként ke
zelt problémájára igyekszik rávilágíta
ni. Egyrészt azért tárgyalandó külön, 
mert műfaját tekintve dokumentum- 
film, másrészt mert nem annyira a 
szociális, inkább a közéleti-politikai 
mélyrétegekben „utazik”. A fiatal ren
dezőnő olyan embereket ültetett kame
rája elé, akiket valamilyen módon ki
rekesztettek addigi életközösségükből, 
mégpedig politikai okokból, vagy akik
nek azért romlott meg szeretteivel a 
viszonya, mert másként gondolkodtak 
az aktuálpolitikai kérdésekről. Ilyen 
ember Sebes Gábor, aki zsidó létére 
nem átallott fideszes politikusnak áll
ni, magára haragítva ezzel korábbi ba
rátait és gyakorlatilag a teljes izraeli
ta közösséget. És ilyen az az édesanya, 
aki nem volt hajlandó osztozni férje és

fiatal lánya nemzeti-jobboldali lelkese
désében.

A film két nagyobb egységre ta
golódik tehát, és muszáj megjegyez
nünk, hogy a második rész minden
képpen kidolgozottakra, alaposabbra 
és megrendítőbbre sikeredett. Az idős 
hölgy (aki „nem lehet jó édesanya, 
mert nincs benne nemzeti érzés”) tör
ténete nem korlátozódik a politikai 
megokolású számkivetettségre: a ka
mera előtt kibontakozó családi viszo
nyok, apró lélektani rezdülések jelzik, 
hogy itt mélyebb a probléma, mint el
sőre gondolnánk. A fideszes zsidó po
litikus esete viszonylag egyértelmű és 
lekövethető, kiváló illusztrációját adva 
a tisztán előítéletes ítéletalkotás mű
ködési mechanizmusainak. Ez van, 
ilyen abszurd a helyzet, és kérdés, se
gíthet-e a mediáció. Hajdú Eszter nem 
oszt igazságot ezekben a konfliktusok
ban, nem ítélkezik — és épp ezért jó ez 
a film, amely görbe tükörben mutatja 
meg, hogy mennyire kúrtuk, kúrták el 
odaát, Pannóniában.
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nyok közé. Ha úgy adódik, a bevállalósab- 
bik néha orálisan elégít ki egy taxist némi 
ezresért; és a maguk öntudatlan módján, 
de egyre inkább megfogalmazódik bennük 
a menekülés, szabadulás vágya.

A Lányok könnyen átcsúszhatna tanme
sébe vagy filmszociográfiába, de -  bár ta
lán túl sok a naturalizmus és túl kevés a 
lélekrajz -  megmenti ettől a szikár, szenv
telen történetvezetés, a mégoly közönséges, 
de jól adagolt humor, valamint az átlagos
nál jobb színészi alakítások. A karakterek 
nem válnak papírmasévá: a címszerepet 
alakító két francia lány hátborzongatóan 
hitelesen/hihetóen hozza a céltalanul sod
ródó, mégis részvétet érdemlően rokon
szenves, életteli kis ribanc figuráját; Zsótér 
Sándor balfék taxisát pedig a morális za
varodottság olyan émelyítő levegője lengi 
körül, amely ritka a perverziókra amúgy 
túlságosan is fogékony kortárs magyar mo
ziban. A mai magyar (nagyon)művészfilm 
ikonikussá vált rendezőjét, Mundruczó 
Kornélt pedig szó szerint meghurcolják és 
sárba tiporják a végén -  mondanám, hogy 
már csak ezért is érdemes megnézni a fil
met, de nem csak ezért érdemes.

Tőzsdecápák?
Egészen más, de a rögvalósághoz 

ugyanúgy hozzátartozó világba visz ben
nünket Török Ferenc Overnight című 
filmje. Török jól ismeri a kisemberek vi
lágát is, ezt bizonyította Moszkva tér és 
Szezon című alkotásaival. Új filmjének 
középpontjában egy ifjú és menő bróker 
áll, Vas Péter, akinek élete fordulópont
hoz érkezik: 24 óra alatt kéne visszahe
lyezni német ügyfele számlájára egy igen 
becsületes összeget, ráadásul a postás po
zitív terhességi tesztet kézbesít, ismeret
len feladótól -  gubancnak elég egy napra.

A Bodó Viktor alakította bróker igyek
szik hát helyükre tenni a dolgokat: felku
tatja a teherbe ejtett hölgyet, valamint 
egy legalitás határán mozgó, ún. overnight 
tranzakcióval az éj leple alatt rendezi a kí
nos számlát. Az ügylet mibenlétét kívülál
lónak nehéz teljes egészében kibogozni, de 
mindenképpen az időeltolódás által létre
hozott „űr” kihasználásához van köze, eh
hez szükséges a földgolyóbis másik felén élő 
tőzsdés haver. Aki a tőzsdevilág sztereotípi
áira számít, az kellemesen csalódhat: a bró
ker is ember, csak másféleképpen hibázik, 
mint mi, esendőségében viszont éppúgy 
rokonszenvet keltő, mint a kültelki nyo
morultak. A szereplőgárda pedig parádés: 
Eszenyi Enikő brillírozik, akárcsak Máté 
Gábor vagy Vajdai Vilmos, és még az epi
zódszerepekben feltűnő Gyabronka József 
vagy Mucsi Zoltán is emlékezetes marad. 
Garas Dániel operatőr nyugtalanítóan 
tompa, kékesszürke színekbe „öltözteti” a 
figurák mindennapi élethelyszíneit -  mint
ha egy összkomfortos, formatervezett bör
tönben járnánk. Ahonnan aligha van kiút; 
jelképesnek is tűnik, amikor a film végén 
az örökkön eltévedő, csetlő-botló taxis feléb
reszti a pénzkalandot megúszó, de magán
élete nagy lehetőségéről épp lemaradó fia
tal tőzsdefarkast: kéne egy kis segítség, jó 
helyen járunk?

Na ez itt a kérdés.

ORBÁN ZSUZSA-LILLA

U tazásnyi
regény
Márton László Ne bánts, Virág! cí

mű regényének fülszövegében olvasható 
használati utasítás szerint „egyik megál
lótól a másikig” kell vagy lehet olvasni a 
regényt. Már maga a sorozat neve is erre 
utal: Útravaló. Ha a míves díszítésű bo
rítókhoz szokott olvasó legyőzi a nemtet
szését a fehér-kék-szürke borító láttán, 
és természetesen utazik, akkor engedhet 
az egyre növekvő kíváncsiságának, és el
kezdheti az olvasást.

Mielőtt azonban rátérnék magára a re
gényre, nézzük meg, hogy mitől lehet ez 
a regény jó unaloműző egy vonatúton. A 
fülszöveg szerint az ilyen regények rö
videk, tartalmasak és szórakoztatóak. 
Most már csak egy itt a bökkenő: a szer
ző személye. Mióta ír Márton László rö
vid és szórakoztató, más szóval könnyed 
regényeket? Nos, mostantól fogva. A ta r
talmasság már bonyolultabb dolog.

A regény története egy névtelen kisvá
rosban játszódik, „vidéken”, pontosabban a 
városi színházban dolgozó színészek, ren
dezők, dramaturgok, büfésnénik és más 
efféle csudabogarak világában. A vidéki 
jelző fontossá válik a regényben, ugyanis 
a szereplők mind megélték már virágko
rukat ott, ahol közelebb voltak több-keve
sebb ideig a centrumhoz. Van két rendező, 
egyik drámai színházat, másik operettet 
rendez, mindketten idősek és kiégettek. 
Bársony, aki a regénybeli szerző darab
ját rendezi, képtelen bármilyen új ötletre, 
egyre fakuló hírnevét múltjának felidézé
sével próbálja takargatni. Felvinczy haty- 
tyúdalát rendezi, Hervé Nebáncsvirág cí
mű operettjének a színrevitele az utolsó 
kívánsága. (A szó szoros értelmében vett 
utolsó kívánsága, már a koporsóját és a 
halotti koszorút is megrendeli.) Mindenki 
az operett bemutatójától várja a sikert, a 
színházi darab bemutatójához csak annyi 
reményt fűz a színházigazgató, amennyi 
ahhoz szükséges, hogy ne legyen teljes bu
kás. Mivel a regény elején a különböző al
kalmazottak besorolódnak egyfajta világ
rendbe, ami értelmezhető allegorikusán 
is -  a rendező például egy öreg varázsló, a 
dramaturgból egyenesen többfajta van, a 
szerző a teremtő -, ezért a regényben fel
vázolt helyzetet is lehetne általánosítani. 
A regény szólhatna a magyarországi vidé
ki színházak szomorú sorsáról, sőt halá
láról, az operett szélesebb elfogadottságá
ról a színház rovására. Azonban Márton 
László a regény technikájával eléri azt, 
hogy az olvasó ne tudjon azonosulni a ma
napság bevett viszonyulásmódokkal: sem 
patetikus, sem humoros, de ironikus hang
nemben sem lehet beszélni a színház halá
láról. A szerző klasszikus idézetek és pub
licisztikai klisék segítségével beszélteti a 
szereplőket, ezzel is jelezve, hogy valójá
ban nem lehet erről a helyzetről körülmé
nyeskedés nélkül szólni. Vagy ironiku
sakban értelmezve, nem képes a jelenkori 
társadalom ezekhez a problémákhoz nor-

Márton
László

Ne bánts. 
Virág!

málisan viszonyulni. Ennek a természet- 
ellenes helyzetnek esetleges szimbóluma
ként értelmezhető Réti Virág erőteljes 
szexualitása, akinek a brutális termé
szetessége erőszakosságot jelent mindkét 
rendező számára. A két férfi megmagya
rázhatatlan félelemmel meghajlik Virág 
akarata előtt, nemcsak szakmailag, ha
nem emberileg is kiszolgáltatottá válnak. 
Virág „gyengéd” unszolását mindketten 
elhárítják, erre utal a „Ne bánts, Virág!” 
mondat folyamatos ismételgetése is.

Azonban nem feltétlenül a történe
ten vagy annak „mondanivalóján” van 
a hangsúly, hanem azon, ahogy az elbe
szélő elmondja ezeket a dolgokat, ahogy 
kijátssza az olvasót. Az a tudatosan ki
választott beszédmód válik érdekessé, 
amellyel arról beszél, amiről a szereplői 
nem tudnak.

A domináns szemszög a regényben sze
replő szerzőé: a drámaíró, aki nem kap 
nevet ebben a történetben, a többi szerep
lővel ellentétben. Pedig a névadás a sze
replők jellemzésének egyik eszköze. A 
„beszélő” nevek minden esetben ironiku
sak. Néha felnagyítják viselőjük egy-egy 
tulajdonságát -  Istenfélő Bálint, a pol
gármester, vagy Felhőffy, az elszállt szí
nész -, vagy éppen olyan tulajdonságo
kat neveznek meg, amelyek teljességgel 
hiányoznak a szereplő jelleméből, így ko
mikum is vegyül az iróniába. Ez utóbbi
ra példa a már említett Réti Virág, aki 
„negyvenöt éves lehetett, vagy talán any- 
nyi sem, de élettani okokból valamivel 
idősebbnek látszott”, és aki valamilyen 
oknál fogva folyamatosan gyötri a re
gényben szereplő két rendezőt, nem tud
ni, pontosan mivel -  innen a cím is.

Illetve nem csak innen, mert a re
gény egy nem várt irányba tereli az ol
vasónak a cím által kiváltott elvárásait. 
És ezt a legelső bekezdésben teszi. Kicsit 
dühítő, hogy az elbeszélő még az elején 
sem hagyja az egyre nagyobb önállóság
ra szoktatott „posztmodern” olvasót ér-

> > > > >  fo lyta tása  16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
vényesülni. Elgondolkodtató megoldás 
egy „posztmodern” szerzőtói. Kijelenti, 
hogy nekünk, olvasóknak, mi jut eszünk
be a címről: „Az olvasónak a fönti cím
ről valószínűleg egy operett jut az eszé
be. És valóban: az a vidéki színház, ahol 
történetünk a jelen sorok írása előtt más
fél évtizeddel játszódik, javában készülő
dött Hervé Nebáncsvirág című operettjé
nek bemutatójára.” Erre a kijelentésre az 
önálló olvasó, ha még ezen nem gondolko
dott el, gyorsan végiggondolja, hogy neki 
mi is jutott eszébe a címről, mert az ope
rett biztosan nem, hacsak nem operett
szakértő.

A szerző nemcsak a regény elején frics- 
kázza az olvasót, hanem végig. Néha úgy 
tűnhet, hogy az olvasó és a szerző szövet
kezve képesek irányítani az eseménye
ket: „A szerzőt [a regény szereplőjét! ezek 
után rögtön beküldhetnénk az Erzsébet 
királyné szállodába, ezt azonban több ok
ból sem tesszük: mi ket
ten, az olvasó és én.” Ez 
a szövetség azonban egy
ből érvényét veszti az ilyen 
kijelentések miatt, mint:
„Én pedig, noha ezt a cse
lekményben az égvilágon 
semmi sem indokolja, a je
len sorok alá kiszögezek 
három csillagot”. És ezzel 
vége egy fejezetnek.

A másik ok, ami miatt a 
cselekmény nem irányítha
tó együtt az olvasóval az, 
hogy többször maga a szer
ző sem tudja irányítani az 
eseményeket. Látszólag 
nem tudja, természete
sen, mert nem hiába szer
ző a szerző: „Érdemes vol
na egy hosszabb tájleírás 
erejéig elidőznöm annál a 
gyönyörű látványnál, me
lyet a város nyújtott ar
ról a magaslatról, ahová a szerző Bársony 
kíséretében kapaszkodott fel. Csakhogy 
Bársony legkevésbé sem törődött a gyö
nyörű látvánnyal.” Máskor pedig azzal 
játszadozik, hogy egy-egy szereplővel mit 
tehetne, hogyan távolíthatná el a színről: 
„Én azonban a szerzőt inkább egy jelen
téktelen esemény ürügyével távolítanám 
el a főtérről. Az jutott eszembe -  vagy
is ez nem nekem, hanem a szerzőnek fog 
mindjárt eszébe jutni, hogy [...]”. A re
gényben a szerző hatalma, illetve pártfo- 
goltsági köre végig változékony, az olvasó 
csak győzze követni, hogy éppen ki kivel 
van.

Az elbeszélői nézőpontok és hozzáállá
sok váltogatásán kívül a regényben ki
hangsúlyozott a szerkesztettség, a re
gényszerűség. A regény ideje egyetlen 
nap, azonban gyakoriak a múltba va
ló kitérők, ugyanis a színház rendező
jét, Bársonyt múltbeli emlékeinek elme
sélése élteti. A szereplők a szerző köré 
csoportosulnak, aki mint kívülálló és 
nem odavalósi, végignézi a színházi, utá
na az ellenségnek elkönyvelt operettpró
bát. Ezt követi egy városi séta, látogatás 
Felvinczynél, míg végül a hűséges „olva

sói szem” elbocsáttatik a nézőtérről. A 
szerző beavatatlanságán keresztül látjuk 
a számunkra is ismeretlen világot, amely 
így soha nem válhat ismertté. Azonban 
ez az objektív viszonyulásmód fogódzó
kat nyújthat, például a két központi sze
replő esetében. Bársony, az egykor híres 
rendező a regény idejében már idősö
dő, kiégett, egyre terméketlenebb lesz. 
Az egyetlen dolog, ami élteti, a napon
ta elfogyasztott négy sör és unicum mel
lett az, hogy mindenkinek a régi sikere
iről mesél. Egykor divatos és jellegzetes 
cowboykalapja és hegyes csizmája most 
már jelmezként hat, enyhén nevetséges
sé téve viselőjét. Felvinczy, az operettren
dező, aki hasonlóan öreg és pojácaszerű, 
mint Bársony, annak ellenére, hogy hal
doklik, a próbákon szinte természetfelet
ti élénkséggel vesz részt. Ezek a fogódzók 
azonban korántsem jelentik azt, hogy se
gítségükkel kulcsot kapunk ehhez a vi
lághoz, inkább eltávolítanak a történet
től, sok minden érthetetlenné válik, ezért

előbb-utóbb a reflektált olvasó kénytelen 
az elbeszélői trükkökre figyelni inkább. 
A regény egyrészt azért hangsúlyozottan 
megszerkesztett, mert a történetnek van 
egy időbeli és helybeli kerete, az esemé
nyek követnek egyfajta linearitást, ahogy 
a szerző végigsétál a különböző hely
színeken. Másrészt viszont az elbeszélő 
az, aki sokszor felhívja az olvasó figyel
mét arra, hogy kerek történetet olvas. 
Például Szendrő szerkesztő úr először va
lamikor délelőtt tűnik fel, amikor azon
ban kilépne a képből, az elbeszélő tud
tunkra adja, hogy ma még látjuk ezt a 
szereplőt: „Ebben az elbeszélésben a szer
ző kétszer is viszont fogja látni Szendrő 
szerkesztő urat. Először most mindjárt, 
mihelyt lejutnak, Bársony és ő, a főtérre. 
Másodszor pedig, én legalábbis úgy kép
zelem, valamikor sötétedéskor. De addig 
még órák vannak hátra.” Ebből az idézet
ből kiderül, hogy hangsúlyozottan egy el
beszélésről van szó, tehát az olvasó va
lóságillúzióját komoly támadás éri. A 
következő mondatok ezzel szemben arról 
próbálják meggyőzni az olvasót, hogy va
lóságos órák kell még elteljenek, amíg új
ra láthatjuk a szerkesztőt.

Az elbeszélő sokszor reflektált módon 
viszonyul a történet fordulataihoz, fel
hívja az olvasó figyelmét arra, hogy ép
pen mi történik a történet szerkezetének 
szintjén. Ezek a figyelmeztetések többfé
leképpen is megfogalmazódnak: a szerző 
utalhat egy későbbi eseményre úgy, hogy 
megnevezi a történet szerkezetének va
lamelyik soron következő részét — bekez
dés, fejezet, vagy a regény idejéből jelöl 
ki egy ezután következő napszakot -  ki
csit később, estefele. Az utalások annyira 
összefonódnak egy idő után, hogy a tör
ténet szerkezeti elemei kezdenek össze
mosódni a történet idejével. Érdekes az 
is, hogy néha a szövegrész elolvasásának 
konkrét időtartama megegyezik a re
gényben eltelt idővel.

Az utalások miatt a feszültség nem 
magában a történetben alakul ki, hanem 
a regény szerkesztettségében. Amikor az 
olvasó kíváncsisága növekedne, az elbe
szélő gyorsan elmondja, hogy mi fog tör
ténni a következő bekezdésben, vagy két 

bekezdéssel alább. Ilyen 
esetekben a figyelem in
kább magára a szövegre 
irányul és nem annyira 
a cselekményre.

Maga a cselekmény 
érdektelen -  nem törté
nik semmi, nincs fordu
lat, nincs katarzis - , a 
feszültség sem tud nőni 
vagy csökkenni a törté
net szintjén, mert egy
szerűen meg sem tud 
születni, annyira „vi
gyáz” az olvasó idegálla
potára az elbeszélő. Ez 
a regény attól válhat ér
dekessé, hogy az olvasó 
nyomon követheti szer
kezeti szinten a megol
dásokat, a trükköket, 
úgymond kifigyelheti 
az elbeszélői technikát, 
amennyire ezt az elbe

szélő önkénye engedi. Az így szerzett si
kerélmény ideig-óráig kitart, amíg az el
beszélő egy újabb csavarral be nem csap. 
Egy-egy mondat feltűnően csak azért van 
odabiggyesztve, ahol éppen olvasható, 
hogy egy későbbi utalással elnyerje iga
zi értelmét. Néha az elbeszélői manőve
rek egyenesen komikusak, ha az olvasó 
jól odafigyel a bújtatott jelzésekre.

A regényt jól lehet vonaton olvasni. 
Rövid is, szórakoztató is. A tartalmasság 
még mindig bonyolult dolog. Tény, hogy 
az elbeszélő furfangos. És mégsem annyi
ra bonyolult a dolog, mint a többi Márton- 
regényben, egyszóval könnyed is a szö
veg: amolyan játék az olvasóval. Amit az 
olvasó naivan el is hisz, pedig, ha ízeire 
szedné a regényt, felfedezné a pontosan 
és tudatosan kiszámított lépéseket. De 
hát egy vonatát alatt ez senkinek nem ér
deke. Marad a hiszékenység, a fel-feltörő 
méltatlankodás és közben a kinyomozott- 
nak vélt elbeszélői trükkök eredménye
képpen kitörő és gyorsan megsavanyodó 
öröm.

M árton  L ászló: N e b á n ts , V irág!  
J e le n k o r  K iadó , P é c s , 2007.
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Nyelvi létmódok -
történeti perspektívában
Rendkívül széles spektrumot kínál az 

olvasónak Máthé Dénes 245 oldalt kitevő 
könyve. Az írások keletkezéstörténetét és 
létrejöttük indoklását adó Előszón túli 12 
írás négy tematikus fejezetbe van eloszt
va: I. Nyelvfilozófia, II. Szociolingvisztika,
III. Nyelvtörténet, IV. Grammatika, retori
ka, stilisztika, melyeknek találó közös ne
vezőjük a kötet címe: Nyelvi létmódok. A 
cím egyik lehetséges kibővítése lehetne 
még [Nyelvi létmódok] és a totalitarianiz- 
mus, s ez alá tartoznának az első két feje
zet, & Nyelvfilozófia és a Szociolingvisztika 
alá besorolt írások.

Az első fejezetet kitevő írás, 
Nyelvfilozófiai problémák Bretter György 
írásaiban sugallja, ha expressis verbis 
ki nem is mondja, hogy B. Gy. nyelvfilo
zófiai gondolatai a gúzsbakötve táncolás 
mintapéldái. B. Gy. születési és halálo
zási dátuma, 1932, ill. 1977 a XX. szá
zadnak azt a fél évszázadát jelölik ki, 
amikor a totális állam diktatúrájának si
került rátelepednie a szellem birodalmá
ra, benne a filozófiára is -  először csak 
Szovjet-Oroszországban, a II. világhábo
rú után már egész Kelet-Európábán, te
hát Magyarországon, Romániában, így 
Erdélyben is. Ennek kontrasztjaként je
gyezzük meg, hogy a kezdetét 1933-tól 
számító III. Birodalom nemzeti szocializ
musa nem törekedett filozófiai rendszer 
kidolgozására, már csak azért sem, mert 
az erőszak kultuszán alapuló ideológiájá
ból hiányzott mindenféle szeretet (< filia, 
így a „bölcsesség szeretete”, a filozófia is), 
ellentétben a szovjet rendszerrel, majd 
annak kelet-európai szatellitjeivell, ahol 
a rendszer ideológiájának, a „marxizmus
nak” voltak értékelhető filozófiai előz
ményei, s így ideológiájában megvoltak 
a szeretet csírái is, az elnyomottak irán
ti rokonszenv, az emberek közti egyen
lőség hirdetése és a hozzá vezető fölsza
badítás ígérete, amelynek nyilvánvaló 
hasonlóságát az evangéliumi üzenettel 
nem kell külön hangsúlyoznunk. A „mar
xizmus” kelet-európai beágyazódásá
nak következtében azonban nem maradt 
meg filozófiai rendszernek és világné
zetnek, hanem a szovjet hódítás nyomán 
mindenkire kötelező vallási szurrogá
tum lett. „Érdekes -  írja erről a mar
xizmusból hiányzó nyelvfilozófiáról szól
va Bretter György, s idézi őt Máthé Dénes 
—, hogy Lukács nem építi be szervesen 
Esztétikájába, a nyelvfilozófia eredménye
it. Nála a nyelv a nembeliség kifejeződése 
(a munkával együtt), és noha egyeteme
sen homogén közeg, mégsem válik külön 
vizsgálat tárgyává” (Bretter 1973, 195. / 
Máthé 12—13.). Az idézőjel nélküli mar
xizmusnak tehát nem tartozott érdeklő
dési körébe a nyelvfilozófia, lévén hegeli 
indíttatásából kifolyólag történeti és nem 
platonista szemléletű gondolatrendszer. 
Tekintve, hogy Bretter korában és életé
nek színterén, Erdélyben filozófiával fog

lalkozni csak a marxizmus keretei között 
lehetett, a mai nemzedéknek nehézséget 
okozhat csak elképzelni is, micsoda aka
dályokat kellett leküzdenie annak, aki a 
filozófiának a marxista kánonból hiány
zó diszciplínáit szerette volna művelni, 
mint amilyen a nyelvfilozófia is volt. A 
„marxizmus” a már akkor is élvezhetet
len „rizsát” jelentette, amelyben épkézláb 
gondolat, pláne jól megformálva, csak ki
vételképpen fordult elő. Bretter György fi
lozófiája a marxi gondolatkörön túli gon
dolkozás felé nyitott, és volt éppen ezért 
a maga korában bátor kezdeményezés, 
amit azonban ma, halála után harminc 
évvel már csak aprólékos, akár stiliszti
kai archeológiának is nevezhető történe
ti-filológiai kutatás tud csak kimutat
ni, amilyen a Máthé Dénesé is: „...nem 
véletlen, hogy a hagyományos értékren
dek felbomlása, a társadalmi mobilitás 
dinamizmusa, a mesterséges közösségek 
formalitása, az atomizálódás-uniformi- 
zálódás kommunikáció-deformáló hatá
saképpen századunk utolsó negyedében 
vált fokozottan érzékelhetővé. Ennek fel
ismerése az irodalomban is jelentkezik. 
Bretter Szilágyi István Kő hull apadó 
kútba című regénye kapcsán mondja: »A 
természetes kapcsolatok felbomlása ér
telmetlenné teszi a fogyasztást, a nyelv 
használatát is. A mindennapi nyelv tár- 
gyiassága, illetve a mondatok ítéletekké 
szerveződése megszűnik«. Szilágyi nyel
ve ezt a helyzetet fejezi ki, tehát bizo
nyos értelemben regényének tárgya ma
ga a nyelv. Bodor Adám novellái mellett 
az Üllő, dobszó, harangban, majd ebben 
a regényben találkozunk leginkább ilyen 
törekvéssel: »mondatokkal, illetve a mon
datszerkesztés sajátosságaival ábrázol
ni azt, ami a nyelvben a világ kifejező
déseként óhatatlanul jelen van« (Bretter 
1979, 469.)” (Máthé 28-29.). Innen visz- 
szapillantva nagyra értékelendő Bretter 
naprakész lépéstartása kora és lakhelye 
irodalmával, valamint kiváló tájékozódá
si ösztöne, hogy képes volt megtalálni azt 
a „keskeny ösvényt” a nyelv szociológiai 
megközelítésében, amelyen át eljuthatott 
a nyelvfilozófiához anélkül, hogy a mar
xizmus, ill. a „marxizmus” szabta kény
szerű kereteket áthágta volna.

A Grammatika, retorika, stilisztika fe
jezet első írása, Karácsony Sándor gram
matikájának pedagógiai alapjai, amely 
a szerző Magyar nyelvtan társaslélektani 
alapon c. könyvének ismertetése (a K. S.- 
irodalom ismeretében mondom) briliáns 
összefoglalása egy, a magyar művelődés
ben máig meg nem gyökerezett -  peda
gógiai indíttatása mellett is -  kifejezet
ten nyelvfilozófiai alapozottságú műnek. 
Ebben a minőségében K. S. munkája a 
XX. század művelődéstörténetéhez mint 
háttérhez viszonyítva a filozófiai megkö
zelítések közül az utolsó (de legalábbis az 
utolsók egyike), amely a totalitarianiz-

Ariadimé könyvek

Máthé Dénes 
Nyelvi létmódok

Bretur György nyelvfilozófiája 
A verespataki magyarság kétnyelvűsége 

Nyelvi kapcsolatok Zabolán 
Heitat Gáspár nyelvhasználata 
Apáczai Csere János etikájáról 

Magyar stilisztika a XX. század elején 
Kérdések a metafora körül

mus előtti korszakot képviseli, s egyúttal 
társaslélektani megalapozásával megelő
legezi a totalitarianizmus utáni kommu
nikációelméleti és generatív-transzfor
mációs felfogást is.

A Szociolingvisztika című fejezet Az 
Erdélyi Fiatalok és a kisebbségi létforma 
c. írása egy szociális indíttatású, a falu
si népesség gazdasági (és művelődési) föl- 
emelkedését céljául kitűző erdélyi mozgal
mat tárgyal. Ilyen mozgalmak léteztek 
a két háború közötti Magyarországon 
is (pl. a Kolozsvárról Szegedre tele
pült Buday György alapította Szegedi 
Fiatalok Művészeti Kollégiumának agrár- 
settlement mozgalma, később a Győrffy 
Kollégium fiataljainak működése). E pár
huzamosság oka, hogy mindkét ország, 
és Románián belül Erdély is, döntően ag
rárjellegű volt, így benne az elnyomot
tak, az alul levők és szegények zöme a 
falusi népességből került ki, s érthető, 
hogy a szociálisan érzékeny és művelt if
júság érdeklődése és segítő igyekezete re
ájuk irányult. „[Az Erdélyi Fiatalok] ifjú
ság- és faluközpontú tájékozódása arra az 
általánosításra épült -  írja Máthé Dénes 
a 46. oldalon —, hogy a romániai magyar
ság éltető bázisa a falu”. Ez a -  szintén 
kolozsvári születésű -  Szabó Dezső fölfo
gását visszhangzó nézet -  a mából vissza
tekintve -  csak féligazság, mert a két há
ború közti Erdély városainak zöme még 
magyar (vagy szász) dominanciájú volt, a 
falvaké viszont -  Erdély egészét tekintve 
-  román. „Nem véletlen az sem, hogy a fa
lukutatás kínálkozó lehetőségei közül az 
Erdélyi Fiatalok mozgalma éppen a Gusti- 
féle szociográfiai módszert vette át, mert 
ezzel a tudományos alkalmasság elisme
résén túl a hazai román kultúrához való 
kötődését is kívánta érzékeltetni, elhatá
rolván magát egyidejűleg a magyar naci
onalizmus látszatától is” (47. oldal). A két 
háború között a jövőt fürkésző és művelt 
fiatal nemzedék még joggal hihette, hogy 
a falusi népesség (parasztság) megélheté
sének modernizálása, demokratikus kere
tek közé emelése meg fogja hozni az igaz
ságosabb, emberségesebb társadalmat is, 
amelyet a művelődésben az évszázadokon 
keresztül kikristályosodott népi kultúra 
reneszánsza és magaskultúrává finomo
dása követ majd, ahogy azt annak idején 
Bartók Béla, Kodály Zoltán, Karácsony

> > > »  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
Sándor, Fülep Lajos, Lajtha László is vi
zionálták. Hogy nem így lett, azt a törté
nelem eló're nem látható fordulata hozta. 
A kelet-európai totalitarianizmus a földek 
kollektivizálásával szétzúzta a paraszti 
osztályt, nagy migrációk indultak meg fa
luból a városba, ahol a falusi népesség ko
rábban transzparens társadalmi hálózata 
szétszakadt, évszázados kultúrája éltető 
közösség híján elhalványult, sőt rövidesen 
el is tűnt: hatalmas szociális és kulturális 
kötődés nélküli tömegek jöttek létre. Ezek 
az egész kelet-európai régióra jellemző 
változások Erdélyt is érintették, hozzávé
ve még az etnikai dimenziót is, hogy ti. a 
migráció következtében a városok zöme 
is román dominanciájú lett. Ennek követ
keztében a nyelv (a román éppúgy, mint a 
magyar is) elvesztette, ha szabad így mon
danom, „hátországa” egyik felét, azt, ami 
a szóbeliség, a folklór „nyersanyaga”, és 
messze van még az idő, amikor sikerül ne
ki ezt az űrt betöltenie egy magas szintű 
általános műveltségben. Természetesen 
ezzel nem akarom azt mondani, hogy a 
szépirodalom (román és magyar) nyelve is 
meghalt volna Erdélyben. Csak azt, hogy 
egyelőre még nem jött létre olyan szóbeli 
kultúra, ami be tudná tölteni azt az űrt, 
ami a folklór nyelvének megszűnésével ál
lott elő.

A népi kultúra, a folklór, s benne a 
népnyelv háttérbe szorulása persze már 
évszázadokkal korábban megkezdődött, a 
modern állam kiépítésével, s a vele pár
huzamosan erősödő nemzetközpontú
sággal kezdődően. Ennek a mi országa
inkban II. József uralkodásától kezdve 
mindig volt nyelvi vetülete is: előbb a né
met, aztán magyar, végül a román nyelv 
kizárólagossága lett az illető államalaku
latok (a XVIII. század végén a Habsburg 
Birodalom, a XIX. század utolsó harmadá
ban a kettős monarchia Magyarországa, 
majd az I. világháború utáni Románia) 
egyik alappillére. Mondhatjuk hát, hogy 
egyidejűleg a folklór nyelvének eltűnésé
vel a nyelvnek egy újabb dimenziója ke
rült előtérbe: a nyelv mint az államhata
lom eszköze.

A nyelvnek ez a funkciója a totalitaria
nizmus idején vált a korábbinál is erőtel
jesebbé, a hivatalosságban csaknem kizá
rólagossá, amint a II. Szociolingvisztika 
fejezet többi írása, különösképpen pe
dig a Magyar-román nyelvi kapcsolatok 
Zabolán című jelzi. A román adatközlő, 
aki a községházán hivatalnokként dol
gozik, mondja: „Chiar §i in casá la mi
ne, daca vine un ungur, női putem sä fim  
toatá família románi, eu vorbesc ungure§- 
te. Chiar §i cu vecinii, de§i ei §tiu romá- 
ne§te. Nu cá sint obligatä, dar ii respect, 
imi place limba maghiará, §i vorbesc §i 
lirnba maghiará [Még otthon nálam is, 
ha jön egy magyar, noha az egész csalá
dom román, magyarul beszélek vele. Még 
a szomszédaimmal is, pedig ők tudnak 
románul. Nem mintha kötelező volna, de 
tisztelem őket, tetszik a magyar nyelv, és 
beszélem is a magyar nyelvet].” A nyelv 
mint a kölcsönös megértés eszköze hát
térbe szorul a nyelvhez mint hatalmi esz
közhöz képest (Nu cá sint obligatä), és a 
megértés eszközeként, úgyszólván csak

mint kegyes gesztus (dar ii respect, imi 
place limba maghiará) mutatkozik. Az 
ún. rendszerváltással nem tűnt el egy
szersmind a totalitarianizmus gondol
kozásmódja is, hosszú időnek kell még 
eltelnie, amíg ez a romboló ideológia el
enyészik, s a nyelvek visszanyerik elsőd
leges funkciójukat, ami a kölcsönös tájé
koztatást és megértést szolgálja.

Más korokból is ismert, hogy a nyelv 
újabb és újabb dimenziói afféle szigetek
ként emelkednek ki az emberi kultúra ten
gerének ismeretlen mélységeiből. Ennek 
megfelelően újabb nyelvi dimenziók tér
foglalásaként lehet leírni a Nyelvtörténet 
fejezet két írását is, amennyiben a Heltai 
Gáspár nyelvhasználati sajátosságairól c. 
írás a XVI. századi reformáció nagy nyel
vi vállalkozásainak, a különböző biblia- 
fordításoknak Heltai-féle kritikai szem- 
revételét tartalmazza. Érdekes és -  az 
eljövendő egységes magyar irodalmi (és/ 
vagy köz-) nyelv szempontjából — fontos 
körülmény, hogy a kor literátorai, köztük 
is különösképpen Heltai Gáspár, egyút
tal nyomdászok is voltak, azaz az írásnak 
a technikai lehetőségekhez való alkal
mazói. Az egyes literátorok közt előálló 
konfliktusok oka -  többek között -  az is 
lehetett, hogy a rendelkezésre álló betű
készlet többnyire szűkösebb volt, mint a 
nyelvterület különböző részeiből szárma
zó literátorok nyelvjárásainak hanganya
ga: „...feltételezhető, hogy a kolozsvári 
szerző [ti. Heltai Gáspár] nem tekintette 
helyesnek és követendőnek a nyugat-ma
gyarországi [helyesen: kelet-magyaror
szági, S. PJ Sylvester kiejtését és írás
módját sem” (97.), továbbá „Heltairól [...] 
köztudott, hogy a hozzá kerülő kézirato
kat tudatosan átírta a saját nyelvjárá
sa szerint” (98.). Ugyanígy határozható 
meg Apáczai Csere János munkássága is 
a XVII. században: ő a tudomány egész 
rendszerét alkotta újra magyar nyelven 
Encyclopaediájával, ennek az előző szá
zad bibliafordításaival mérhető nagy 
kartéziánus vállalkozásnak egy fontos 
mozzanatáról szól az Apáczai Csere János 
etikai felfogásáról c. írás.

A Grammatika, retorika, stilisztika fe
jezet öt írása adja a könyv második, nem
csak vastagabbik, de a problémák fölve
tését illetően súlyosabbik felét. Az első 
írásról, Magyar nyelvtan társaslélektani 
alapon. Karácsony Sándor grammatiká
jának pedagógiai alapjairól föntebb már 
szóltunk. A második írás, „Csak az ember 
olvas.” Adamikné Jászó Anna könyve az 
olvasás múltjáról és jelenéről a szokványos 
könyvismertetéstől abban tér el, hogy a 
szerző szándékával egyezően az írás (le
gyen az művészi, tudományos, köznapi 
jellegű) olvasás nélkül nem értelmezhető, 
röviden: írás és olvasás (rejtett módon, de) 
társas tevékenység. E cikk ezáltal kapcso
lódik az előző írásban tárgyalt Karácsony 
Sándor társaslélektani alapozású gram
matikai fölfogásához. A Léttapasztalat 
és képi gondolkodás az egyházi beszédben 
című írás egy nehéz életű unitárius lel
kész, Gellérd Imre (1920-1980) „prédiká
cióinak retorikai-stilisztikai vizsgálata” 
orvén az egyetemes papság hivatásának 
minden időkre érvényes imperatívuszát 
idézi: „Őriző pásztorai vagytok a ti atyá-

tokfiának. Felelősek vagyunk egymásért. 
Mindenkire bízott Isten nyájat, értéket, 
megváltó eszmét...” (Máthé 162.), s ennek 
a pásztori kötelességnek nyelvi eszköze
ire mutat rá. A Magyar stilisztika a XX. 
század első' felében a kötet leghosszabb 
írása. A kérdés, ti. hogy mi a stilisztika, 
továbbá mi a magyar stilisztika, megér
demli a beható kutatást, annál is inkább, 
mert a stilisztikán több diszciplína osz
tozkodik (majdnem azt mondtam, mara
kodik), ami megnehezíti a tisztánlátást. 
Az idézett szerzők több pártra oszlanak, 
vannak, akik nyelvtudományi diszcip
línának (Zolnai Béla, 1940 és 1945 kö
zött kolozsvári professzor, Szabó Zoltán, 
a Babe§—Bolyai Tudományegyetem ta
valy elhunyt professor emeritusa, Máthé 
Dénes mestere), vannak, akik iroda
lomtudományi diszciplínának (Gombocz 
Zoltán, 1920 előtt kolozsvári profesz- 
szor), vannak, akik esztétikai (Zlinszky 
Aladár), és vannak, akik köztes (se ide, 
se oda) diszcipínának tartják a stiliszti
kát, ez utóbbiak vezéralakja a magyar 
stilisztika doyen-je, Szathmári István. A 
legérdekesebb -  mert legmélyebbre ha
toló és legmesszebbre tekintő -  fölfogás 
azonban Mészöly Gedeoné, a kolozsvári 
egyetem egykori alumnusáé és 1940 és 
1945 között magyar és finnugor nyelvész 
professzoráé, aki szerint „az ősi [értsd: 
írásbeliség nélküli] kultúráknak is volt 
irodalmi nyelve” (Máthé 214.) a „közke
letű nézettel szemben, amely az irodalmi 
nyelv meglétét az írásos kultúrától teszi 
függővé” (Máthá 214.). Mert igaz ugyan, 
hogy a stílus elnevezés az íráshoz kapcso
lódik (< görög sztűlosz ’rudacska, (író)vesz- 
sző), de a nyelv az írásnál sokkalta régeb
bi, s ezért sincs összekötve vele, amint 
arra Saussure már a múlt század elején 
rámutatott.

A stílus tehát nem más, mint metafora, 
és éppen ez az, ami köré a fejezet, egyút
tal a kötet utolsó írása, Kérdések a meta
fora körül kerekedett. A múlt század vége 
óta, amikor a Lakoff and Johnson szer
zőpáros -  azóta kultikussá magasztosult 
-  könyve megjelent (George Lakoff and 
Mark Johnson Metaphors we live by 1980) 
ismét gyakran emlegetik a nyelv metafo
rikus természetét. Ez az az általános föl
fogás, ami ma a nyelvészet fősodrát ké
pezi mint a kognitív megismerés egyik 
eszköze. Bármennyire is mai, sőt divatos 
a kognitív nyelvészet, a Máthé Dénes be
mutatta számos kurrens elképzelés a me
taforáról, fajtái különféle osztályozáskí
sérleteinek minuciózus ismertetése régi 
filológiai hagyományt követ és meggyőz 
bennünket arról (ha egyáltalán kételked
tünk volna benne), hogy Szerző kiválóan 
képzett nyelvész, akire bizton rábízhat
juk magunkat, ha tájékozódni szeretnénk 
a nyelv levetkezhetetlen létmódjáról, ami 
a metafora.

A könyvet bőséges irodalomjegyzék és 
a benne foglalt írások eredeti megjelené
si helyének és idejének megjelölése, vala
mint tartalomjegyzék zárja.

Máthé Dénes: N yelvi lé tm ódok , 
Ariadné Könyvek, Komp-Press-Ko- 
runk Baráti Társaság, Kolozsvár, 
2007.
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X P 'D 'EX-

6. A magyar irodalom történetei 20. századi részében 
sok tárgyához méltó jó tanulmány van, de ezek hitelessé
gét is megzavarja a kötet egészének elképesztő' tematikai, 
szemléleti, terjedelmi és módszertani aránytalansága.

a) Egy-egy, a tárgyát összefogottan és szakszerű
en elemző tanulmány szomszédságában „a magyar örök
ség megőrzése” és az irodalomnak „a történeti helyzetekre 
adott válaszai” szempontjából teljesen jelentéktelen dolgo
kat aprólékosan részletező írások szerepelnek.

b) Ugyanez az aránytalanság sújtja olykor még az olyan 
alkotókat is, akiknek valamely kevésbé értékes művét 
vagy pályaszakaszát önálló tanulmány elemzi, de a leg
jobb műveik említés nélkül maradnak, míg mások a leg
jobb alkotásaik irodalomtörténeti elemzését kapják a kö
tetekben.

( .. .)
c) Még bántóbb aránytalanságot okoz nagy művészek 

teljes mellőzése, miközben jelentéktelen alkotók is kap
nak néhány sort valamely áttekintésben. Itt is csak egy
két példát említek.

Érthetetlen Tamási Áron szépirodalmi munkásságá
nak teljes kihagyása. Az Ábel a rengetegben irodalmunk 
klasszikus értéke éppúgy, mint Tamási legjobb novellái és 
színpadi játékai.

Hiányzik Kányádi Sándor, a Fától fáig, a Halottak nap
ja Bécsben, a Fekete-piros, a Sörény és koponya, a Valaki jár 
a fák hegyén költője. Hiába jelentek meg tucatnyi nyelven 
ezek a remekművek, nyomuk sincs A magyar irodalom tör
téneteiben.

Szilágyi István művei, a Kő hull apadó kútba, az 
Agancsbozót, a Hollóidő sem kaptak helyet A magyar iro
dalom történeteiben.

Az is bántó aránytalanság és szemléleti elfogultság, 
hogy a sok folyóiratportré között sem a Válasz, sem a 
Magyar Csillag nem kapott helyet.

d) Terjedelmi aránytalanságok is mutatják a szemléle
ti elfogultságot.

Juhász Ferenc, Nagy László, Kormos István és Csoóri 
Sándor egyetlen tanulmányba foglaltan szerepel. Együtt 
sem kapnak annyi helyet a kötetben, mint például a 
külön-külön tanulmányban elemzett Domokos István, 
Kertész Imre, Bodor Ádám és még sokan mások.

Ráadásul a fejezet a Németh László által megjelölt bar
tóki modell jelleget is elvitatja tőlük, és „az 1945 utáni 
költői népiesség” kategóriájába sorolja őket. Az 1954-es 
évhez kapcsolva szerepelnek a kötetben, melynek egyik 
szerkesztője egyébként egy másik fejezetben azt írja, 
hogy „a hatvanas évek költészetének két meghatározó 
alakja Juhász Ferenc és Nagy László”. Akkor miért nem ott 
szerepelnek méltó módon a legnagyobb műveikkel?

(...)
A határon túli magyar irodalmakat nézve is az elké

pesztő aránytalanság és szemléleti elfogultság diadalát 
látjuk. Ez is hosszan részletezhető lenne.

7. A magyar irodalom történetei 20. századi részének 
ugyanakkor komoly értékei is vannak. Ezek közül első he
lyen azt emelem ki, hogy szembesíti az irodalom történeté
vel más tudományok és művészetek eredményeit.

8. A hibák számbavételének most az az értelme, hogy 
segítse egy hiteles, új magyar irodalomtörténet megírá
sát.

Milyen legyen az új irodalomtörténetünk? Vonzó. 
Arányos. Minden igazi értékre egyformán nyitott. És ad
ja vissza, erősítse meg azt a meggyőződésünket és hitün
ket, hogy az irodalom az emberiét minőségének legfonto
sabb forrása és támasza.

Görömbei András: A m ásik  m agyar irodalom  
(Vázlat). Kortárs, 2008/9.
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Előadóim gyakran fordul
nak hozzám magyarázatért: 
hogyan akarom ezt vagy azt a 
részletet, tételt, művet hallgat
ni, mert ők úgy szeretnék azt 
előadni. Néha dohognak is, mi
ért nem írtam be részleteseb
ben az előadói utasításokat. 
Főleg a tempókat kérik számon 
tőlem. Miért ez a tempójelzés, 
nem lehetne lassabban, vagy 
éppen gyorsabban játszani ezt 
a részletet, tételt? Miért ez a 
dinamika, nem kellene itt más 
erőt, hangszínt, billentésre való 
utasítást beírni, azaz máskép
pen artikulálni a dallamokat? 
Sorjáznak a kérdések, alig győ
zök rájuk válaszolni. Hol helye
sek, hol „hibát” igazítok ki, és
— különösen az utóbbi időben
— mind kevésbé tiltakozom a 
kérdések ellen, lassan beletö
rődtem, hogy a mai előadónak 
nem két, hanem több ezer man
kóra van szüksége egy még új, 
„bejáratlan” mű megszólaltatá
sának néha nagyon is hosszúra 
nyúló folyamatában.

A partitúra rendszerint egy 
szerkezeti modell, amely né
ha jobban kidolgozott, más
kor kevésbé az, de tulajdonkép
pen mindig csak váz, MINTA. 
Évszázadokig nem volt gond 
ezzel, a zeneszerző egyben elő
adó is volt, az előadó meg zene
szerző. A nagy szétválás a 20. 
században tetőzött. Az alkotó 
mind kevésbé bízott meg elő
adójában, és ezért majd’ min
dent utasításként igyekezett 
partitúrájába beleírni. Egy 
okos komputer-program kitű
nően el is játszhatná az így pre
parált zenét, nem kellene hozzá 
élő előadó. Ezzel már manap
ság is számol a zeneszerző. A 
mű dramaturgiája valóban lét
rejön az ilyen gépi előadásban 
is, persze mindig ugyanúgy, 
vagy csak kicsit másképp elszí- 
nezetten. Olyan jelenség, mint
ha egy remekművet egyetlen 
zseniális előadó tolmácsolásá
ban hallgatnánk meg únos- un- 
talan. Vajon meddig lehetne 
ezt elviselni? És vajon a kottá
ba rögzített zenei folyamatnak 
csak egyetlen belső dramatur
giája van, vagy ellenkezőleg, 
nagyon sokféle dramaturgiai 
változat olvasható ki egyazon 
partitúrából? Alig kell bizony
gatni, hogy a remekművet a 
sokféle, néha egymásnak telje
sen ellentmondó dramaturgi
ai koncepció életre keltése tölti 
meg vitalitással.

Minden műnek van egy 
MINTA-DRAMATURGIÁJA,

így vagy úgy hangjegyekbe, je
lekbe kódoltan, és millióféle in
terpretációs dramaturgiája, 
előadótól függően. Az előadó
művészet ott kezdődik, ahol az 
interpretátor veszi magának a 
fáradtságot, hogy belehatoljon 
a mű szellemiségébe, és onnan 
fejtse ki a maga számára érvé
nyes mondanivalót.

Itt van az egyik legsarka
latosabb probléma: a tempók 
meghatározása. Emlékszem, 
hogy műveim botorkáló beta
nulása idején minden tempó 
gyorsnak tűnt az előadók szá
mára. Azután jól begyakorol
va, tehát uralva a tempót, túl 
lassúnak ítélték meg a parti
túrába bejegyzett metronómjel
zést, és néha vadul túllihegték 
a megadott gyorsaságot. Alig 
lehetett lefékezni az előadó
kat. Nincs egyetlen igazi tem
pó, mint ahogyan nincs egyet
len igazi dinamika sem. Egy 
piano-jel egészen mást jelent, 
ha egy kis helyiségben néhány 
ember előtt adják elő a művet, 
egészen mást, ha a zene kama
ramuzsikának szánt teremben 
kel életre, és még inkább meg
változik a piano dinamikai je
lentése, ha a zene ezerfős te
rem pódiumán hangzik fel. És 
még valami: mindez függ a je
lenlevők kreálta atmoszférától, 
mint láthatatlan, de mindent 
magába záró lelki, szellemi 
erőtértől. Ez az energiatér ha
tároz meg mindent, ehhez kell 
alkalmazni a hangszerek egyé
ni hangzásterét, a játékos fi
zikai, szellemi munkáját. Hol 
van már ilyenkor a partitúra 
kódrendszere?

Valóságos előadói öngyilkos
ság lenne a kotta „betűjéhez”, 
nem a szelleméhez ragaszkodni. 
És nap mint nap elkövetik ezt a 
képtelen (ön)gyilkossági kísérle
tet. Még szerencse, hogy a mély
tudat nagyon sokszor jó útra té
ríti a rációt, és életet ment, a 
mű életét szavatolja. Ezért mon
dom előadóimnak: én téged (a 
te előadásodat!) és nem önma
gamat akarom meghallgatni. A 
festészetben, szobrászatban ez 
egyáltalán nem létezhetik, ha
csak úgy nem, hogy a fényké
pezés jóvoltából a „szemügyre 
vett” művek újabb interpretáci
óját adja a zseniális fotográfus. 
De a zenének nélkülönözhetet- 
len eleme az interpretáció pil
lanataiban lejátszódó reinkar
náció. Ehhez csak SZERÉNY 
TÁMPONT a partitúra.

T E R É N Y I ED E
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A Magyar írószövetség tagjai ok

tóber 23-án megkoszorúzták a szék
ház falán elhelyezett, a forradalom 
emlékét megörökítő emléktáblát, va
lamint a Gérecz Attila-emléktáblát. 
Ezt követően a szokásoknak megfele
lően átadták az Arany János-díjakat. 
2008-ban Arany János-díjat kapott 
Marsall László Kossuth-díjas költő 
és Szilágyi István Kossuth-díjas író, 
a Helikon főszerkesztője. A díjazottak 
munkásságát Mezey Katalin költő és 
Márkus Béla irodalomtörténész mél
tatta.

Október 24-én adták át 11. alka
lommal az idei Székelyföld-díjakat. A 
Csíkszeredában megjelenő kulturális 
folyóirat idei kitüntetettjei Szilágyi 
István író, Gottfried Barna történész, 
Pieldner Judit kritikus, illetve Zalán 
Tibor költő, író, drámaíró.

A Kolozsvár Társaság más orszá
gos intézményekkel együtt a magyar 
reneszánsz év keretében Kolozsvári 
Napokat szervezett Kolozsvár rene
szánsza jegyében, 2008 októberében. 
A rendezvény vendége volt Konrád

György író, akivel Kántor Lajos be
szélgetett.

Több mint 20 évnyi szünet után, 
idén októberben újjáalakult a Magyar 
írószövetség Science Fiction irodalmi 
szakosztálya, amely mostantól azokat 
a kortárs irodalmárokat, irodalom- 
történészeket, műfordítókat tömöríti, 
akik szívügyüknek tartják a magyar 
fantasztikus irodalom megújítását. 
Az új szakosztály életre hívója Burger 
István, a Galaktika Magazin főszer
kesztője, akit az egybegyűltek az ala
kuló ülésen egyhangúan a szakosz
tály elnökének választottak.

Lator László költő, műfordító kap
ta az idén első ízben kiosztott Rotary 
Irodalmi Díjat. Az elismerésre a 2007. 
július 1. és 2008. június 30. között meg
jelent, magyar nyelven írott alkotás -  
regény, novella, verseskötetet -  pályáz
hatott. Az elismerés eszmei értékén túl 
hárommillió forintos pénzjutalommal 
jár. A díj odaítéléséről kuratórium dönt, 
amelynek elnöki teendőit Sumonyi 
Zoltán költő, író, a magyar PEN Klub 
ügyvezető alelnöke látja el.

3§R
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P r o k o f j e v
VÍZSZINTES
1. Szergej Szergejevics Prokofjev 

(1891—1953), orosz zeneszerző műve. 13. 
Tompa elméjű, együgyűen jóhiszemű. 
14. Szövetségi bizottság, röviden. 15. 
Eredményt gyengít. 16. Belső' hiba! 17. 
Gyom irtása az ágyásból. 19. Kiütéses 
győzelem az ökölvívásban. 20. Rafael be
ceneve. 22. Súlyos, fertőző betegség. 23. 
Sic ... ad astra: ez a nagyság útja. 25. ... 
Haag, Hága honi neve. 27. Női becenév. 
29. Az oxigén és az ólom vegyjele. 30. 
Régies férfinevünk. 32. Mely személyt? 
33. Dánia nemzetközi autójelzése. 35. 
Azonosak! 36. Számtani alapművele
tet végző. 38. Edith ..., francia sanzoné
nekesnő. 40. Pajta fedele. 41. Szabadon 
élő, mézgyűjtő rovar. 44. Női név. 46. 
Ágynemű. 48. Nem igazi. 50. Nádszálak! 
51. Részben esdő! 53. Budapesthez köze
li községből való. 54. Vörös, angolul. 56. 
Koporsó vicces neve. 59. Páratlanul sza
kad! 60. Van sütnivalója. 62. Tetejére 
hajító. 64. Plánum is lehet belőle! 66. 
Millivolt, röviden. 67. Szitáló (eső). 69. 
Milliméter, röviden. 70. Hegedű és ri

gó jelzője is lehet. 72. Páratlan atoll! 73. 
Fárad, gyengül.

FÜGGŐLEGES
1. Pázsitfűféle növény. 2. Betegségből 

lassan felépülő. 3. Junior, röviden. 4. 
Európai Gazdasági Közösség (rövi
dítés). 5. Fürge hüllő. 6. Alaszkai fo
lyó. 7. Felsorolás kezdődhet ezzel a szó
val. 8. Mosott ruhát kitereget. 9. A ház 
„szeme". 10. Női becenév. 11. Patás ál
lat. 12. Őseink ivóedénye. 18. Regény 
szereplője. 21. Pezsgőtablettát vízbe 
dob. 24. Állóvíz. 26. Levert csőkút. 28. 
Sportszermárka. 30. Kies határok! 31. 
Hatszárnyú angyal. 34. Akasztóval ellá
tott. 37. Evek ..., hosszú ideje. 38. Miséző 
ember. 39. Kettétépett papírcetli egyik 
darabja. 42. Óriási. 43. Prokofjev zene
műve. 45. Addsza! 47. A nikkel vegyje
le. 49. Gyümölcsíz. 51. Numerussal el
lát. 52. Őt és társait. 55. Szolmizációs 
hang. 57. Francia város. 58. Attila név
változata. 61. Elemi részek saját im
pulzusnyomatéka. 63. Turgut ..., török 
politikus. 65. Csakhogy. 68. Részben ön
működő! 71. Igen, több szláv nyelven. 74. 
Kicsinyítő képző. „ ,

B O T H  LÁ SZLÓ

A H elikon 20. szá
mában közölt Strauss 
című rejtvény megfejté
se: Indigó és a negyven 
rabló; A  királynő csipke
kendője.
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