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Az egység kétsége
Az eredmény mindig az, hogy megállapíthatjuk: 

a magyarok 0,00 ezreléke csatlakozik ehhez vagy 
ahhoz az oldalhoz, képviseli ezt vagy azt a kimu
tatnivalót, válik a további következtetések alapjá
vá. Ilyen volt az a századszor is felbukkanó kérdés, 
hogy csak a fejekben ne váljék ténnyé a megosztottsá
gunk, a felosztottságunk, a határok mögé szorított- 
ságunk. M int visszamenőleges Trianonoktól, fél
tü n k  a széthúzások hajdani jeleitől, tombolásaitól, 
szerettük volna, mint ép falon az ostrom ütötte sebet 
meg nem történtté laposítni.

A nyugati típusú civilizáció két meghatározó, tárgyi
asult szimbóluma ma a harang s a vízöblítéses illem
hely. Szomorú, ahogy egyikben a lelkiség felől testesül 
meg minden tisztaság, a másikban a világi élet kényel
me felől. Összehozhatatlan harmóniába foglalhatatlan 
tényezők, de jellemzőek az egész létező (európai) embe
riség átfogó helyzetének, mivoltának leírásához. Van, 
amit a nyugatabbiak s van, amit a keletebbiek tudnak 
jobban, gyakoroltak ki: mindenik felől a másik irányá
ba vezetnek selyemutak, karaván-kitérők, borostyán
vonalak. A magyar nemzet sorsa szerint itt is, ott is 
belebukott, beletalált, beletrafált és megoldásokat fun- 
dált ki egy-egy eléggé hosszú szakaszára több mint év
ezredes vonulásának. De a magyar nemzet földrajzi 
alapmeghatározása a turáni nép-csimbumtól a budai 
kutyavásárig terjed.

A magyar tragédia színhelye a magyar komédia 
színhelyével azonos. Balassi M enyhárt szinkronban 
á ru lta  el azzal, am it B alassi B álint m egnyert, az 
ország valamennyi kastélyát, tanodáját, egyetemét, 
pártütését, ágyasházát. Az egész mögött ott zubolyog 
Bánk bánék sokadalma s amögött Szent István le
számolása saját rokonaival, ősvallásával: a régi meg 
az új küldetések lovagi tornái. Zách Felicián mögött 
biztos valam i elfojtott, betiltott, A ttila előtti te s t
vérharcok, onogur drám ák szivárognak a Tajga h i
deg gleccserei alól. Most önként vazallus ország, az
előtt önként uralkodó nemzet...

Együttélés a Kárpát-medencében? Mikor még az 
altáji végtelenített földrajz távlatai se voltak elegek 
egy kis holubárkodáshoz? Abban a Krasznojárszkban, 
ahova az orosz szuronyok hadifogolyként csak egy 
éjszakára végül visszapenderítettek, légyszarnyi 
sem volt eredetileg a többi felnőtt germán és al-szláv 
aljanövényzet, tele a jaj-de-édes törpékkel és bolond
gombákkal.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A p o sta i lap terjesztő  n y ilván tartásáb an  a HELIKON k ata lógu s-szám a 3012. 
F olyóiratunkra a szerk esztőségb en  is  e lő  leh et fizetn i 10 és  14 óra között. 
K olozsvári e lő fizető in k n ek  d íjta lanu l kézb esítjü k  a HELIKONT.
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Beszélgetés Egyed Péter
költővel, filozófussal
A Czanka fiúktól Caravaggióig
Szövegeiben gyakran él egy-egy szó, 

fogalom kiemelésével: „ez a kulcsszó...” 
-  mondja. Ezért kulcsszavakat keres
géltem, hogy azok mentén találjunk vá
laszokat a kérdésre -  arra a kérdésre, 
amelyre a válasz Egyed Péter...

Jöjjenek a kulcsszavak vagy kulcs
kérdések!

Kétvízköz -  milyen volt Kolozsvárnak 
ez a része, miben volt meghatározó?

A Kétvízköz nálam életrajzi kérdés, 
kolozsvári identitásom része, mert mi
után hatéves koromig Kolozsvár belvá
rosában gyermekeskedtem, 1961-ben 
elköltöztünk a Kétvízközbe, ahol ak
koriban a fiatal értelmiség számára 
tömbházlakásokat építettek. Tehát a 
Kétvízköznek a szélén, a Szamos-part 
mellett éltünk mi, de mégis Kolozsvár 
Texasában -  így nevezték. Azért volt 
Texas, mert egykor itt voltak a legutol
só bordélyok, sok cigány család és sok 
proli, de az alsó középosztályhoz ta rto 
zó tisztes magyarok is. Külváros volt, 
annak minden szabályával, amibó'l az 
származott, hogy akaratom ellenére 
nagyon sokat kellett verekednem, több
nyire magamfajta fiúkból álló csapat
ban kellett járnunk, ha a Czanka fi
vérek vezette cigány harcosokkal meg 
akartunk küzdeni (Ebből a családból 
Románia birkózó- és boxbajnokai kerül
tek ki). Itt vagánynak kellett lenni, a 
kétvízköziség mindig is egyféle vagány- 
ságot jelentett a kolozsvári régiókban, 
mentalitáskérdés is volt.

Egy helyütt hivatkozik is erre a men
talitásra, gondolkodásmódra, ami a dol
gok gyorsabb felfogását jelentette, ha jól 
értettem...

Igen, mindig helyzetben kellett len
ni, avagy a jó helyzetfelismerés életfon
tosságú volt. Iskolába viszont a Donát 
úti 15-ös számú Középiskolába jártam  
1970-ig. A Donát negyedi gyerekek tel
jesen m ásak voltak, olyan igazi nyu
godt, álmosacska gyerekek.

Miben, mivel egészítették ki ezt a kör
nyezetet az iskolai kedvenc tantárgyak, 
vagy az otthoni, eléggé változatos könyv
tár?

Voltak tantárgyak, amelyeket köny- 
nyebben tanultam  -  irodalom, törté
nelem - , de a többit is mind szerettem, 
meg tanultam  is, mert hát nagyjából

végig eminens tanuló voltam. A na
gyobb könyvtár azonban az erdó'vidéki 
Bodosban volt, a nagyapámnak, Fábián 
Adorján Béla református lelkipász
tor-esperesnek a könyvtára, amelyből 
ki nem estem. Volt benne Descartes is 
meg József Attila is, Pengó's Regénytár, 
szóval ott éjjel-nappal, udvaron, kert
ben, állandóan olvastam.

1977-es Forrás-kötetének fülszö
vegében Erdővidéket második hazá
jaként mutatja be. Milyen világra ta
lált a bodosi házban, a nagyszülőknél? 
Szerveseden ez a kolozsvárival vagy 
megmaradt egy lehetőségként, amit csak 
félig-meddig lehet kiélni, belakni?

Egyetemista koromig évente legalább 
három hónapot töltöttem Bodosban pap 
nagyapáméknál (Fábián Adorján Béla), 
de a nagymamám soha nem engedett 
ki a faluba, tiltott a falusi gyerekektől. 
Ez csak akkor változott meg, amikor 
az alszegi nagyszüleimhez mentem le 
(Egyed Géza nagyapámékhoz), és ennek 
ürügye alatt nem egyszer szabályosan 
megszöktem, el egészen Nagybaconig, 
ahol a nagybátyám lakott. Sokat dol
goztam a kertben és 14 éves koromtól 
m ár a kukoricát is én hordtam, kerék
párral, Barótról. Tehát a kerékpár meg
hozta nekem az Erdővidékkel való szo
rosabb együttélés lehetőségét. Szóval 
bizonyos tekintetben ez az erdővidéki- 
ség része az identitásomnak, amit egy
kori bodosi pajtásaim mind a mai na
pig fel is említenek, de sok erdővidéki 
ember odavalósinak is tart. Ez nem je
lenti azt, hogy maradéktalanul egyet
értenék az odavaló emberek mentalitá
sával, tempóival.

Többlakisága, többféle mentalitással 
való találkozása tette érzékennyé a sok
féle irodalmi formákra, problémákra? 
Vagy ez alkati kérdés?

Azt egészen pontosan nem tudom fel
mérni, hogy a több összetevőből össze
álló énem másfajta érzékenységet is je 
lentett-e. Feltételezem, hogy igen, mert 
nagyon pontosan fel tudtam  fogni, mi
ben is mások például azok a kolozsvá
ri -  mondjuk írisz-telepi -  iskolatár
saim, akik életükben csak a flasztert 
látták... Az irodalom felé biztosan meg
mutatkozott az, amit én akkoriban az 
általam nagyon fontosnak ítélt székely

földi emberi minták, hiteles viselkedés- 
és beszédmód szempontjából megéltem. 
Benne vannak ők nem egy elbeszé
lésemben, novellámban. Ismétlem, a 
félre nem érthető, pontosan megfor
mált emberi hitelesség volt az, ami en
gem megragadott. Mint ahogy Lukács 
Györgyöt is Benedek Elekben -  élete 
alighanem egyetlen hiteles személyisé
gének tarto tta . Az irodalmi érzékeny
ség azonban más: elég jól értettem  az 
irodalomhoz -  iskolás szinten - , mert 
nyertem szorgalmasan az irodalmi 
olimpiászokat is, például román nyel
ven is, ami elég érdekes dolog volt ak
koriban. De hogy micsoda a műfaj, meg 
hogy mi közöm lehet nekem mindeh
hez, abban egy könyvnek volt perdöntő 
szerepe: Páskándi Géza Tű foka című, 
1972-ben megjelent verseskötetének. 
Akkoriban persze nem tudhattam , hogy 
itt a Duna-csatornánál szerzett fotog- 
rafikus élmények is felbukkannak, pél
dául: „—ti guggolok/ szomorú szarók..”; 
olyan volt nekem, mint egy haiku, de ez 
az értés-félreértés sorozat vezetett en
gem oda, hogy aztán nagyon tudatosan 
rávetettem magam a kimondottan mű
faji kérdéskörre. De a másik nagy élmé
nyem is Páskándi felől fújt, Az eb olykor 
emeli lábát. Párbeszédek, színjátékok kö
tete -  zseniális információs sztráda.

Melyek voltak az Echino^-szerkesztő, 
első kötete verseit író fiatalember meg
határozó olvasmányai. És visszatérve 
Páskándira, az ő  hatásának tudható be 
talán a töredezettebb versforma haszná
lata?

Nagyon sokat olvastam abban az idő
ben Eliot, Ungaretti, Füst Milán lí
ráját -  nyilván az a fajta versmondat 
vissza is köszönt az én régebbi verseim
ben, gondolom, a Búcsúkoncertben azért 
nem, mert abban nagyon tudatos zenei 
effektekkel kísérleteztem. De alapjá
ban véve az a gondolat foglalkoztatott, 
hogy még a legteherbíróbb versmondat 
-  mondjuk, a Rilkéé -  is a teljes igaz
ságon innen van, valami befejezhetet-

E g y e d  P é t e r
1954-ben született Kolozsváron. A kolozsvári Babe§-Bolyai Tudomány- 

egyetem történelem-filozófia szakán végzett 1978-ban, jelenleg az egyetem 
oktatója, 2007 áprilisától doktorátusvezetői joggal. Költő, próza- és esszéíró, 
egyetemi tanár. Kutatási témái: szabadságfilozófiák, emberi jogok filozófi
ái, magyar filozófiatörténet. Nyolc könyve jelent meg különböző műfajokban, 
több rangos irodalmi díjat kapott.
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len út, tehát nagyon szerényeknek kell 
lennünk a tekintetben, hogy mit is me
rünk kimondani azokban a verssorok
ban. Amikor a verssorokat fogalmaz
tam, mindig az „innen oda, az odáig” 
lehetőségei foglalkoztattak, innen te 
hát az, amit „töredezettségnek” nevez.

Lehetőségek mint látványok, amit vé
gül nem tudunk meglátni, a megraga
dás, de a befogadás szempontjaiból sem?

Ezt én egészen pontosan a filozófia 
nyelvén tudom elmondani. Azaz szerin
tem az a költészet, ami engem érdekel 
(Rilke a típusos, de Robert Burns dal
költészetét ugyanilyen módon ide tu 
dom sorolni) megnevez olyan egzisz
tenciákat, létezőket a könyezetünkből, 
vagy megszólaltat, de látványokról is 
lehet szó, amely látványok, hangzások, 
létezők addig nem voltak. Tehát az iga
zi költészet létre-hívó, ez benne, ami 
misztikus, csodálatos. Bennünk is lét
re hív valamit, ami addig nem volt, ez 
a költészet tétje. Meg is írtam  ezt a dol
got egy tanulmányomban, Poézis és lét
költészet a címe, hajói emlékszem.

Ez kapcsolatban van a Madonnák, 
porban narrátorának, valamint egyik 
„hősének”, Delius őrnagynak azon igye
kezetével, hogy belehelyezkedjen az alko
tó -  Caravaggio például -  tekintetébe, te
remtődő látványvilágába, vagyis, hogy 
megértsen valamit a teremtésből? Ez 
techné kérdése lenne?

Azt hiszem, hogy a mindennapokban 
mi valóban a más szemével is látunk. 
Vannak optikai, pikturális, fotografi- 
kus, film-kódjaink -  ezek egymásból és 
egymásra is épülnek, a vizuális kultú
ránk nagyon is teremtő, kreatív kód, 
szemlélet. (Egyébként Canetti meg is 
írta  ezt A hallás iskolája című önélet
rajzi regényében.) Nyilván, amikor az 
ember nagyobb lélegzetű dologgal fog
lalkozik -  mint a regény - , meg kell 
találnia szereplőinek látvány-kódját, 
ami egy bizonyos állandóságot jelent. 
Mindannyiunknak vannak meghatá
rozó látványképei, emlékei, amelyek 
a képzeletet formálják, meghatároz
zák. A techné nem egyéb, mint ezek
nek a tudatosítása. Tudatosan keres
tem szerte Európában a találkozást 
a Caravaggio-képekkel vagy Bernini 
szobraival. Olyasmit mondanak el az 
ember testi lehetőségeiről, fizikájáról, 
amit senki más nem tud. Mi pedig em
beri testek mozdulatsorairól is írunk. 
Látnunk kell például azt, ahogyan va
laki „felemeli a kezét” -  ez nagyon is je 
lentéshordozó, pontosan megkomponá
landó gesztus.

Hogy megértsünk egy alkotást, szük
séges a másik szemével is látnunk?

Nem szükséges a más szemével lá t
nunk, de lehetséges. Tehát ha nagyon 
odafigyelve járjuk körül azt a bizonyos 
szobrot vagy képet, a látványt csak ak
kor értjük meg, ha tudjuk, hogy nagy
jából mi miért vagy hogyan van ott -  a 
műértés az alkotó szemével való felfo
gást jelent. Tehát kimegyünk magunk
ból és azonosulunk a másik szempont

jával. Lelket azonban nem tudunk 
belevinni, ezért nincs tökéletes másolat 
vagy hamisítvány.

Ez az azonosulás lenne a ráhango
lódás? Ami, gondolom, bizonyos szem
pontból időn kívüliség is.

Igen, a ráhangolódás kifejezi ezt az 
átlényegülést; időn kívüliség is, vagy 
más-idó'iség, vagy idő-köztesség, ahogy 
tetszik, történik itt valami az idővel, 
merthogy megtörténünk egy másikkal 
és az lesz a mi utóidőnk.

Középiskolás voltam, amikor a 
Búcsúkoncert a kezembe került, és egy
ből megfogott a világa, nem függetle
nül zenei utalásaitól; később, amikor 
újraolvastam, játékossága, és a -  lehet, 
csak számomra -  feltűnő „rosszkedve” 
fogott meg. A  Képzelt riport egy ameri
kai popfesztiválról című Déry-szöveggel 
való esetleges párhuzamon túl milyen el
képzelés és zenei élmények képezték P. G. 
és a Jasmine zenekar történeteinek hát
terét?

Utópia szigete az 1516-os kiadásból, Louvain

Sokat kísérleteztem, olyan szempont
ból, hogy mit jelent hangzást kompo
nálni a verssorokban megjelenő hang
rendi viszonyoknak megfelelően, tehát 
kedves gitárommal a kezemben is hall- 
gatgattam, hogy mit írok. (Még nem 
volt távol az az idő, amikor kis zene
karommal aktív kolozsvári gitárze
nész voltam). Mivel aztán valahogyan 
szereplőkhöz is kapcsolódtak a versek, 
egyre inkább kirajzolták egy közösség 
(zenekar?) koreográfiáját. Meg ne feled
jük, hogy az én létező közösségemet ép
pen akkor kezdte a világ minden tája 
felé szétszórni a rendszer maga. Ezért 
Búcsúkoncert. Én sokkal keményebb ze
néken nőttem fel, mint a Bródy- vagy, 
a Presser-dalok, úgyhogy ez az egész 
Képzelt riport-ügy soha nem befolyásolt, 
nem izgatott. Más a helyzet, más a for
ma.

Hogyan fogadták ezt a hangzásvilá
got?

Szuperül el voltunk látva: mi az 
Emerson Lake and Palmer meg a Yes

szimfonikus-progresszív rockján nőt
tünk fel, ami ugye nagyon közel volt 
Muszorgszkijhoz meg Bartókhoz, aztán 
Cream, Jimi Hendrix, Santana min
den mennyiségben, de otthon volt Led 
Zeppelin és Jimmy Page. Aztán megjött 
a Pink Floyd, Kraftwerk, a Tangerine 
Dream stb. -  nyilván van valami közös
ség a szöveg és a megnevezett zenék kö
zött. Nagyon sok embernek ez jött be: 
ne feledjük, hogy a Búcsúkoncert szín
padi változatát telt házak előtt játszot
ták  Temesváron és Vásárhelyen -  a- 
míg be nem tiltották. Bocsárdi László 
és Salat Lehel (tőlem abszolúte füg
getlenül) például azonnal rájöttek ar
ra, hogy miként szólal meg ez az egész 
a színpadon. Tehát nem arról van szó, 
hogy valamilyen dalszövegeket kompo
náltam.

Visszatérve a koncert közösségére: a 
kriterionos, Forrás-sorozatszerkesztő
számára kik voltak a meghatározó talál
kozások?

Láttam  Csíki Lászlót szerkesztés 
közben, a mesterséget tőle tanultam  — 
nem utolsósorban abból, ahogyan az én 
verseimet gombolgatta. Szegény nagy 
barátom! Nagyon közeli kapcsolatba 
kerültem Székely Jánossal, éppen vers- 
szerkesztői-ízlésbeli dolgokról is sokat 
leveleztünk, közeli barátságban voltam 
Bajor Andorral. Természetesen az em
ber a nemzedéki közösségben él-hal, 
sül-fő. Nem panaszkodhattam: Bállá 
Zsófia, Szőcs Géza, Palotás Dezső -  ez 
volt a legszűkebb közösség, nyilván kí
vülről tudtuk egymás verseit, tudtuk a 
jót s a rosszat. En szerkesztettem is sok 
kötetüket, meg vagy 25 Forrás-köte
tet, antológiát is. A Forrás úgynevezett 
harm adik nemzedékéről most szület
nek az államvizsga dolgozatok, dokto
ri disszertációk. Nagyon sok kritikát is 
írtam  a nemzedéktársaimról, „a ravasz 
nyelvműves nemzedék” címke is tőlem 
származik.

Nem említette a Bretter-tanítványok, 
Ágoston Vilmosék társaságát. Mennyire 
különült el a filozófusok köre?

Tíz kerek évig dolgoztam a Kriterion 
Könyvkiadó kolozsvári fiókszerkesztő
ségében, az eredeti irodalom és főleg 
a Forrás gondozása tartozott hozzám. 
Volt, akitől szakmát tanulni: Dávid 
Gyula, az immár elhunyt Hatházy 
Ferenc enciklopédikus tudású szerkesz
tők voltak. Ez persze baráti közösség
ként is működött a 80-as években, külö
nösen Molnár Gusztávval találkoztam 
sokat Bukarestben, Ágoston Vilmos ko
rábban elment Romániából. A nyolcva
nas években a Bretter-tanítványok már 
szétszéledtek.

Úgy tűnik, hogy volt egy fokozott fi
gyelem a másik iránt. Ez „túlérzékeny
ség” vagy inkább programszerű, tudato
sabb gesztus volt?

Ágoston esetében biztosan így van, 
ő közismerten nagyon érzékeny anten
nákkal rendelkezett. Egy kommuni
káció- és információszegény világban
> » > >  folytatás a 4. oldalon
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» » >  folytatás a 3. oldalról 
a m ásikra figyelés mindig felfokozott, 
ez persze nem mindig kedves az em
bernek. De kétségtelenül inkább „egy
másban lak tunk”, mint manapság el
fogadott. Valamikor a nyolcvanas 
évek végén, még kölyökként, amikor a 
Legyünk humorunknál antológia darab
jait olvastam, nagyon „humorosnak” 
találtam , m ert világa némiképp isme- 
ró's volt: sok emberi tehetetlenség, a 
nagy, kétségbeesett ivászatok helyze
te. Azért a fentebb em lített társaság 
nagy része elment vagy meghalt.

Mit vittek magukból Egyed Péter oda- 
fordulásából? Egyszer említette, hogy 
itthon maradása tudatos gesztus volt...

Itt két kérdésről van szó. Az emlí
te tt antológiát például Panek Zoltán 
szerkesztette, aki nagyon sok szeánszt 
szentelt a szerkesztésnek, én is így ke
rültem  bele a dologba a Palotás-törté
nettel. Szóval a Panek-klubban fóleg 
Mózes Attila és Király László fordult 
meg, pletykálkodtunk mi rendesen, 
de azért beszélgettünk az irodalom 
meg a könyv dolgairól. Panek nagyon 
hiú ember, művészileg felfokozott ön
tudatú ember volt. Ezért például rá 
vettük arra , hogy írja meg a magyar 
irodalom leghosszabb esszémondatát, 
amit egy szuszra lehet olvasni. Meg is 
írta, ott van a Boszorkánygyűrű ben. 
Szóval megfelelőképpen odafigyel
tek a mondanivalómra. De térjünk a 
másik kérdésre. Én főleg azért tud
tam  itthon m aradni -  természetesen 
nekem ez az itthon az otthon - ,  mert 
a barátaim , Ágoston Vilmos és Bállá 
Zsófia javaslatára Domokos Géza fel
vett a Kriterionhoz, egyébként min
den elő volt készítve az áttelepedésem- 
re magyarországi barátaim , Hoppál 
Mihály és Voigt Vilmos részéről. A 
Nyelvtudományi Intézetben lett vol
na állásom, 1988 táján úgy éreztem, 
hogy körülbelül másfél évig bírom még 
a dolgot. Az elmenés pszichéjét láttam  
működni, a barátaim  küzdöttek, küz
döttek, aztán egy szürke hajnalon el
kezdtek csomagolni. Leomlott a belső 
fal.

Buta kérdés, de mégis felteszem: meg
bánta, hogy itt maradt?

Nem bántam  meg, m ert azért 
elég sokat nem voltam itt, hanem 
Olaszországba v itt a sorsom. Ami nem 
volt és nincs teljesen ínyemre, az egy 
bizonyos feladatrendszer, ami az in
tézményépítéshez (filozófiaoktatás) 
kapcsolódik, rendkívül erős kötöttsé
get jelent, m entálisan is. Oda kell fi
gyelni, minden percben, betáplálni a 
környezetbe azt a szervezési és kultu
rális minimumot, ami nélkül nem tud 
az ember maga sem működni. Ilyen 
értelem ben elég mostoha az erdélyi 
pálya.

A Kortárs 1995. évfolyam 3. számá
ban olvastam a Curriculum vitae-so- 
rozatban azt, amit tanár úr írt. Nyers 
őszintesége akkor, valahogy nyitva 
hagyta az élményt, később, amikor a
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döntésekből összeálló hurkok egyedpé- 
teri metaforájára rátaláltam, akkor állt 
össze a kép. Hogy lehet egy ilyen hurok
ból kilépni -  ha lehet!

Azért ne feledjük, hogy az önmeg
határozásomban a szabadság min
dig is nagyon fontos kérdés volt, erről 
két könyvet is írtam . Ma is úgy gondo
lom, nem mindig vagyunk a magunk 
urai, nagyon erősek a determinációk, 
de a szabadság végül is olyasvalami, 
amit elég nagy körültekintéssel fel le
het építeni az időben. Másrészt a sok 
utazás, ismeretség, második olasz pát
riám  kulturálisan is felszabadító él
mény volt számomra. Belekerülni egy 
nagy kultúra vérkeringésébe, a hum a
nista műhelyekbe kissé más arculatot 
is ad az embernek. Van egy olyanfajta 
könnyedség, amit kétségtelenül onnan 
nyertem. Ezt a nyereség, szabadság ro
vatban kell elkönyvelni.

A nyereség mellett nem akkora a vesz
teség is? Erőfeszítés, bizonyos szavak el
vesznek, átalakulnak, roncsolódnak.

Az a szemantikai tér is változik, 
amelyben élünk, nincsenek eleve adott 
és végérvényes jelentések. A mondani
valómat az általam  kedvesnek vélt vi
lágról Madonnák, porban című regé
nyemben bizonyos értelemben csúcsra 
járattam . Érzelmileg is kifosztottam 
magam. Meg más értelme van ma m ár 
számomra a becsület, hűség, méltóság 
fogalmainak is. Nyilván, sok minden 
összetört körülöttem, a posztmodern 
kor más jelentésekre tanít. Amikor 
azonban a mostani regényemet írom, 
látom, hogy voltaképpen mindig is ren
delkeztem az animális világ, a túlélés 
világának a kulcsszavaival, mivelhogy 
ezt belénk verték. Ebben a világban a 
törvénynek egyetlen értelmes magya
rázata van, az, hogy miként lehet ki
játszani és megkerülni... Szóval van 
itt két dolog, amihez azért ragaszkod
nék: Heidegger azt mondja, hogy kell 
valami komolyság az élethez, mert kü
lönben semmi nem lesz belőle, Borges 
meg azt, hogy valami szenvedély kell 
az élethez ... Itt nincs folytatás. Szóval 
jöhetnek többletek, de azok nem nyil
vánvalóak abból, amit éppen csiná
lunk.

Ezt takarja a „belül is foltos va
gyok...” mondat? „Belül egy párduc, hi- 
úz, leopárd vagyok...”

A belső mítoszok mindig is nagyon 
fontosak voltak számomra. Van vala
milyen animisztikus vagy éppen ani
mális kapcsolat aközött, hogy kicso
da az ember vagy milyen állatalakban 
fogja fel éppen önmagát, vagy éppen 
milyen állatok segítik. Hihetetlenül 
gazdag világ vehet ilyenformán körül 
bennünket. Amikor aztán elveszítjük, 
mintegy az erőink egy részét is elve
szítjük.

Igen, viszont az „angyal-morze” vagy 
„manó-morze” közvetítette üzenetek ar
ról is szólnak számomra, hogy a ko
molyság, a szenvedély nagyon kitolják 
konfrontativ módon az embert a világ

EGYED PÉTER 
B ará tom  távo zá sa  
a  d ik ta tú rá b ó l
Hajolj ide:
a völgyecskében hat bagoly 
őrködött a sorsán 
mi akkor már vörösben 
szalaglott át a diktatúrán

mely a jelenben faldosta
gyermekit
végtelen jelenben

a völgyecskében a hat bagoly 
sem segített a sorsán 
csak bámultak némán 
óriás buborékként 
emelkedtek

s ő ott alant egyre távolabbról 
emelte karját 
nemlétező isteneknek

sorsát újra nem írják 
nem bontakozik 
nem csírázik

a körforgás mostan már 
elragadja 
s viszi távoli tájra 
az engedékeny légben

a völgyecskében
hat bagoly bámul meredten
mögöttük
fodros emberbarázda.

fele, és hogy néha vissza kell vonulni. 
Hogy van egy jókora esetlegesség vagy 
kiszolgáltatottság ebben a dologban.

Arról van szó, hogy bizonyos kihí
vásokat vállalni kell. Akcidensek va
gyunk, „megesünk” a világban, egy 
nagy erdőben egyedül sétafikálni az
zal a kockázattal jár, hogy medvékkel, 
farkassal találkozunk. Aztán vagy- 
vagy. Ezek nélkül az élmények nélkül 
soha nem tudtam  volna meg, hogy mi
lyen az igazi figyelem: az én saját ál
lati figyelmem. Vannak persze ember
farkasok és emberborzok, akiknek az 
ártalm a sokkal nagyobb lehet. Szóval 
nem éppen az a vita contemplativa volt 
az enyém.

így, utólagosan, önreflexíve, ennek a 
vita activának az eredőire vagy mozga
tóira voltam igazán kíváncsi. Sikerült 
ezt becélozni, vagy a történetek és m í
toszok ezeket kivédik? Ossszeállt kör
vonalaiban az a kérdés, amire a válasz 
Egyed Péter?

Bállá Zsófia definíciója szerint egy 
kalandor meg egy professzor viaskodik 
bennem — többek között. Néha azért 
ezek ketten paktumot kell, hogy kösse
nek, bár egy rövid időre.

P E T R E S  LÁ SZLÓ
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Hazajáró Mátyás király
Mottó:
Évek százain átragyogának tettei hozzánk, 
S a nép ajkain él róla sok úri kaland...

S hogy eshetett, hogy nem, de úgy esett,
Az ostornyélnek zöld levele lett,
S ím angyalok koronát hoztanak,
Matyink felé szárnynyal csattogtanak.

Matyink idején ösztökét emel,
Hogy a koronát távolítsa el,
De épen csak hegyén találta ezt,
Azóta görbe rajta a kereszt.
S akarta vagy nem, de a korona 
Matyink fejére szállva ragyoga...

(Czuczor)

Amikor még semmi „reneszánsz évek” 
nem voltának, sem „Hunyadi-hónapok”, 
sem „Mátyás király-fesztiválok”, Mátyás 
király s a családja, s az ügyfelei már ak
kor is vigasztalták a jámbor nézőket a szín
padról. Ha kutyavásár ugyan csak egyszer 
esett Budán, a Hunyadi-kultusz évszá
zadokon át töretlen. Zrínyi Miklós, a köl
tő' még csak tanulmányban állítja a nem
zet elé „példányképül”, de majd félezer éven 
át életképekben, megjelenített példázatok
ban, főúri esküvó'k „színjátékszerű” ren
dezvényein, népi farsangolásokban és főleg 
iskoladrámákban folyamatosan szerepel; hol 
a kolozsvári bíró vagy a kapanyél mögé ál
lított gömöri főurak, hol a cinkotai kántor, 
az okos leány vagy a felsült bűvész társasá
gában, szinte külön magyar színpadi mű
faj lett belőle, és nemcsak egyszerűen csak 
úgy színjáték és tarka műsor, de akár „ins
talláció, performansz és happening” alak
jában már akkor is.

Olvasom egy kitűnő irodalomtörténeti 
tanulmányban -  Pintér Mária Zsuzsanna- 
Varga Imre: Nemzeti múltunk drámák 
tükrében a címe, s miközben olvasom, 
tisztelettel bólogatok, hogy vannak iroda
lomtörténeti munkák, amelyekből nemcsak 
a szerzők helyezkedő iparkodása tűnik el
énk, hanem kikutatott és bebizonyított, 
feltárt és leírt tények tömegei -  szóval ol
vasom, hogy csak a XVIII. században 23 is
koladrámát mutattak be Mátyás királyról 
és szinte ugyanannyit László bátyjáról!

S ez a helyzet a közelmúltban és a je
lenben is: nemrégiben még egy olyan drá
maíró is, ki nevezetes attól lett, hogy a 
nemzeti gyász megnyilatkozásait fekáli- 
aként emlegette, „színes tévéjátékot” írt 
a (kimondhatatlanul nehéz Vörösmarty- 
drámából, a Czillei és a Hunyadiak című
ből, nemrégiben pedig színpadi változatát 
is bemutatták, ha korántsem olyan siker
rel, mint Heltai Jenő Néma leventéjét, amely
ben ugyan Mátyás csak háttéralak, de a 
Mátyás udvara és kora, és a reneszánsz életkedv 
és hasonlók tárgykörében máig a joggal leg
népszerűbb vígjáték.

Amikor most a kolozsvári magyar ope
ra a Reneszánsz év, Mátyás király-évfordu
lók stb. alkalmából bemutatott egy XIX. 
századi, Mátyás királyról szóló, mára elfe
lejtett olasz operát, amely teljes egészében 
most kerül itt, a király szülővárosában, 
Kolozsváron először magyar színpadra, ko
rántsem valami izzadságos házi feladatot

oldott meg, nem valami kiagyalt kuriózu
mot hajhászott elő. Nem is szorultságból fo
lyamodott hozzá -  hogy azért mégis legyen 
valami az évfordulóra, ha már a helyi szín
házak s testvérintézmények nem vették 
magukra az ünneplés gondját, talán még 
a bábszínházak se, noha sok jó kis bábjá
ték szól hősünkről —, hiszen már évekkel 
ezelőtt ősbemutatóként vitt színre és tart 
játékrendjén egy Mátyás királyos rockope
rát (Vencel-Csép: Mátyás a vérpadon, Vadas 
László az eddiginél több figyelemre méltó 
rendezésében).

Abban sincs semmi különös, hogy nyu
gati szerző művének magyar történelmi 
személy a főszereplője: sokkal több ilyen lé
tezik, sem mint gondolnánk. Az idézett ta
nulmány említ nyugati színjátékokat is e 
nemben, például az 1600-as évek végéről 
egy német városban Mátyás megkoroná
zásáról szóló olyan színi előadást, amely
nek 180 szereplője volt! (S utoljára vissza
térve e tanulmányhoz, érdemes elmélkedni 
azon, hogy több mint 300 éve, a kuruc kor, 
vagyis „a keserves, sanyarú világ” kellős 
közepén is mutattak be Kolozsváron szín
játékot Mátyás király és Podjebrád Katalin 
házasságáról, amelyben a cseh királylányt 
egy tehetséges székely fiúcska játszotta, 
akit történetesen úgy hívtak, hogy -  Mikes 
Kelemen!

Ciro Pinsuti (1828-1888) három felvoná- 
sos operája, a MATTIA CORVINO bemu
tatója 1877-ben volt a milánói Scalában, 
s még jó néhányszor sikerrel játszották. 
Igaz, azóta az „elfelejtett operák” közé süly- 
lyedt, de hát nagy hátrány egy zenetörté
neti versenyhelyzetben, ha valakinek olyan 
kortársai vannak, mint Verdi meg Wagner, 
s ő maga egy jó közepes színvonalú, eklek
tikus zeneszerző, még ha Rossini-tanít- 
vány is. És különben is, az operairodalom 
igen nagy része „elfeledett”, vagyis a reper
toárokból kihullott művekből áll! Ha ösz- 
szehasonlítanánk az operák -  a valaha is 
játszott operák -  teljes jegyzékét az átlag
színvonalú operaegyüttesek műsoraival, az 
eredmény elképesztő volna.

Nem láttam az eddigi két előadáson a 
zenekritikusok, zenetanárok és más szak
mabeliek tömegeit tolongani, ezért, mint 
jámbor néző, csak annyit mondhatok, hogy 
szokásos XIX. századi olasz operazene, 
tetszetős, fülbemászó, hangulatfestő ere
je nagy, s még Erkel Himnuszának zené
je is teljes egészében felcsendül benne ko
ronázási zene gyanánt, sok szép ária és 
kórusrészlet -  tehát semmiképpen sem 
mondható, hogy csak a címe miatt érde
mes meghallgatni. A szöveg természetesen 
olaszul hangzik el, de ez senkit sem zavar: 
a cselekmény úgyis teljesen fiktív, akár a 
Csép Sándor-féle. Viszont határozott vo
nalvezetéssel kanyarog az olasz operák jel
legzetes hagyományos fordulatai között: 
börtön sötétje, szökés, halotti menet, tel- 
jesülhetetlen, balvégzet sújtotta szerelem, 
árulás, cselszövés, párbaj, az ártatlanul 
szenvedő, tiszta lelkű lény halála, megbo
csátás... Ami különben nemcsak az opera
librettókra jellemző, hanem a reneszánsz

korszak udvari életére is. Mátyás udvará
nak vonatkozásában is si non e verő, e bon 
trovato. Egy jelenet a második felvonásá
ban -  a két előadás közül az elsőben éppen
séggel lenyűgözően festői és szuggesztív: a 
cselszövők tanácskozása... az ember szinte 
Vitéz Jánost — és Janus Pannoniust — vé
li felismerni s mindazokat, akik hálátlanul 
valóban áskálódtak volt a király ellen.

Ha végre egyszer megjavul a kolozsvári 
magyar opera közönségszervezése, akkor, 
ha él még történelemtanár és magyar ta
nár, sok száz középiskolás diák életre szó
ló képet alakíthat ki magának a kor „színe
zetéről”, stílusáról: mintha megelevenedett 
kódex-miniatűröket látnánk, embermé
reten felülire kinagyítva. Demény Attila 
drámai komorságú színpadképei, Szakács 
Ágnes szinte tékozlóan gazdag színezésű
szabású, de mindig hibátlan ízlésű jelmeze
ivel együtt nemcsak látványos, de látomás
szerű is, színpadi epizódok, amiket röviden 
és ügyetlenül így szoktuk jellemezni: „iga
zán történelmi... ízé... légkörnek”.

Színikritikát hajlott korom és egyes szer
kesztőségek diszkriminációi miatt már ré
gen nem írhatok, de most meg is fulladnék, 
ha nem mondhatnám el, hogy a máso
dik szereposztás Mátyás királya, Haramza 
László magyarországi énekművész grandi
ózus volt; dinamikus, fenséges eleganciával, 
kemény és emberséges: nemcsak hogy ezen
túl mindig így fogom elképzelni Mátyás ki
rályt, de -  eddig is így képzeltem el. A hang
ja nemcsak hatalmas, de szép is, a másik 
szereposztásban a hajdan oly remek Daróczi 
Tamás indiszponált, fáradt volt. S nem
csak kötelességszerűen, de hangjuktól el
bűvölve kellene most részletezni, hogy mi
lyen nagyszerű együttest képeztek Fülöp 
Márton, Szilágyi János, Sándor Árpád int- 
rikus sejtjei. Szerelmes szopránként Kele 
Brigitta hangja tündökletesen csillogott, s 
ráadásul nagyon regényes jelenség volt: még 
Vörösmarty Szép Ilonkáját is eszünkbe jut
tatta: „hervadása liliomhullás volt, ártatlan
ság képe s bánaté”... A másik szereposztás
ban persze Jordán Éva is hatott kulturált, 
szárnyaló modulációival, de ha borban pró
bálnám kifejezni a különbséget, Jordán 
hangja az aromás, könnyű chardonnéra, sa- 
vignonhabzóra emlékeztet, de íze „rövid”, a 
Kele Brigittáé „testesebb”, mint a jó hazai 
rizling vagy szürkebarát. Khm... bocsánat!

Visszatérve a történelmi hitelre: a 
Mátyás királyról terjesztett anekdoták 
vagy éppen legendák sem éppen mind hite
lesek, mégis valahol igazak, költői és erköl
csi mélységük valóságos. Mátyás, akitől ta
lán azért is elválaszthatatlan az epitheton 
ornans, „az igazságos”, mert Egyiptomban 
az igazság istennőjét Módinak nevezték, 
ugyanott a matji igazságtevőt jelentett, 
mint Ludas Matyinál, a mesebeli Mátyás 
király mezei kisöccsénél, aki szintén álru
hában járt igazságot tenni. Érdekes azon
ban, az effajta hősök, hozzájuk sorolva 
nemcsak a valóságos Mátyás királyt, de a 
mesei Toldi Miklóst és a hitrege Enkiduját, 
mind „csillések”, és általában nincs szeren
cséjük a nőkkel. Mintha a szövegkönyv író
ja, Carlo D’Ormeville különleges intuíció
val Mátyás királynál is ráérzett volna erre. 
Mintha az Igazság, amikor nőügyekkel van 
dolga, mindig elkerülhetetlenül együtt jár
na valami szomorúsággal...
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CSERE PÉTER

László Gyula talentumai
Az erdélyi régészprofesszor utóéletének tizedik évfordulóján
„Megtörtént az élet” -  jegyezte fel la

konikusan egyik idős kori számvetésében 
—, „bennem is megtörtént az élet”. Szülői 
örökségnek tekintette mind „az értelem 
világában” való munkálkodását, mind 
művészi tevékenységét. Igaz ugyan, hogy 
az örökölt gének -  ahogy írta -  nem egye
sültek benne hibátlanul, mégis egylénye- 
gű kettős életet mondhatott a magáénak. 
Egyik erősítette a másikat. Alighanem a 
régészet nyert ezzel a legtöbbet. És még 
itt is kimutatható a termékeny kettős
ség. Gondoljunk csak a kettős honfogla
lás elméletére és a kettős magyar történe
lem felismerésére. De a rajzai is kétfélék: 
vonalrajzok és portrék (a magyar szelle
mi élet hatszáz fó'nyi arcképcsarnoka). 
Bartók Béla igézetében a Székelyföldön 
népdalokat tanult, fejfákat, bútorokat 
rajzolt, festett. Sokirányú érdekló'dése so
rán kipróbálta a bronz-, kő-, és faszobrá- 
szatot, valamint a terrakotta- és éremké
szítést.

A talentumokkal való elszámolás nyi
tányaként olvasom:

„Édesanyám szegény, Isten nyugosz
talja, lírai lélek volt, még festett is. 
Énekelgetett. Nagyon szomorú sorsa 
volt, mert négyéves kislány korától ár
va volt. Nevelőszülőknél nőtt fel, és na
gyon szomorú leánykora volt. Tiszta lel
kű, lírai valaki volt. Édesapám pedig 
erősen értelmi ember, Posta Bélának, a 
kolozsvári egyetem nagyhírű régészpro
fesszorának a külső munkatársa volt. 
De ugyanúgy külső munkatársa volt az 
Országos Meteorológiai Szolgálatnak is. 
Monológokat írt és sokat olvasott, kórust 
szervezett, szóval az értelem embere volt 
elsősorban. S úgy tűnt, hogy ez a két em
ber nem egyesült bennem hibátlanul. Hol 
egyik, hol a másik életét élem, talán hét 
éves periódusokban, de ez nem biztos. A 
lényeg az, hogy amikor lírai emlékeim
nek élek, festek, szobrot csinálok, karco
lok vagy metszek, akkor édesanyám él 
bennem. Amikor pedig a tudományhoz, 
a régészethez húzok, akkor édesapám. 
Úgyhogy voltaképpen nem is a magam 
életét élem, hanem hol egyik, hol másik 
szülőm életét. Amikor az egyik uralko
dik, akkor búvópatakként a másik mor
mol ott a mélyben, keresi az utat vissza
fele, s mikor az első kifárad, akkor ez a 
fölszínre tör, egy ideig ő uralkodik. így 
váltakozik a lírai és az értelmi életem. 
Kettős életem volt ezek szerint, egy lírai, 
a művészeti, amit kevesebben ismernek, 
és egy úgynevezett tudományos, régé
szeti, amit általában elég sokan ismer
nek. Hiszen a magyar őstörténet iránt 
hál’istennek nagy az érdeklődés.”

Egy szép napon névadó ünnepségre 
szólított haza egykori iskolám csengője. 
Hangját Forrai Tibor homoródszentpá- 
li kollégám telefonhívása is felerősítette: 
aztán annál fontosabb dolgom ne legyen, 
minthogy megérkezzem 2000 . október

29-re. Hiszen LÁSZLÓ GYULA neve ke
rül fel az épület homlokzatára.

— Legfőbb ideje — nyugtáztam volt a 
nemes szándékot —, de lenne egy kiköté
sem...

Mire Tibor barátom egy pillanatra 
meghökkent. És mert hosszú és megpró
báltatásokkal telített évtizedek óta fél 
szóból is értjük egymást, maga röpteti to
vább a benne is régóta fészkelő gondola
tot: ne csak a homlokzatra kerüljön ki a 
Széchenyi-díjas régészprofesszor szelle
mi védjegye, hanem a homlokok mögé is 
bekerüljön végre annak világtágító jelen
tése, önérték-tudatunkat gazdagító értel
me.

Amiből is tudhattam: a távlatépítő 
2000 . esztendőben a szellemi otthonte
remtés újabb korszakához érkeztek szü- 
lővidékem emberei.

A hetvenes-nyolcvanas években, a 
Homoródmenti Művelődési Hetek szerve
zése idején, amikor Imreh István, Faragó 
József, Demény Lajos, Egyed Ákos (ma 
valamennyien a Magyar Tudományos 
Akadémia tagjai) igyekeztek időt állób- 
bá szőni a Hargita alatti kistáj lakosai
nak megfoszlott történelmi/nemzeti ér
tékpalástját -  mindig magunkon éreztük 
névadónk számon tartó/számon kérő te-

Bánffy Miklós

kintetét. Elsősorban Imreh Istvánnak és 
Faragó Józsefnek köszönhetően, akik szí
ves-örömest idézték szűkebb körünkbe 
a második világháború utáni időszak ér
telmiségnevelő műhelyének, a kolozsvári 
Móricz Zsigmond Népi Kollégiumnak a ta
nárelnökét. Igaz, nyilvánosan akkor nem 
beszélhettünk munkásságának össznem- 
zeti jelentőségéről -  az Illyés Gyula-i ér
telemben vett történelemteremtés mások
nak volt a privilégiuma; azoké, akik úgy 
hitték, hogy az idők végezetéig „teremtés 
előtti sötétségben” tarthatnak bennünket 
-, de a sűrűn lakott vidék apró településeit

bejárva minduntalan szembejött velünk az 
Időből László Gyula. Kikerülhetetlenül. 
Hiszen a Székelyföld és a Szászfőid ha
tárvidékén látta meg a napvilágot unitá
rius székely családban (Kőhalom, 1910. 
márc. 10.). Gyakorlatias észjárású édes
apja Abásfalváról indult a „nemzet nap
számosának”, aki zsenge gyermekkorától 
úgy nevelte Gyula fiát, hogy életre szó
ló élményévé váljon szülőföldszeretete, az 
erdélyi történelmi hagyományokhoz va
ló -  a tudományművelésben és a művészi 
alkotómunkában egyaránt eligazító hatá
sú — ragaszkodása. Az esetleges életrajzi 
adalékokon túlmenően azonban jóval fon
tosabb volt számunkra az a hatalmas tu
dásanyag, amelyet ő szerzett meg rólunk, 
és amellyel ő perelt értünk abban a kor
szakban is az Idővel -  hogy legalább most 
világosan láthassunk a „teremtés előtti 
sötétségben”.

Hogy milyen indíttatást jelentett szá
mára gyermekkorának színhelye, ar
ról kilenc évtizedes életpályája során 
maga is többször vallott. Utoljára köz
vetlenül a halála előtti estén, 1998. jú
nius 17-én, Szent László városában. 
Sokan és sokfelé várták akkor tájt ha
za László Gyulát. Kolozsváron az újjá
született Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület és a Barabás Miklós Céh óhaj
totta szerény kitüntetésével megtisztel
ni, Sepsiszentgyörgyön neki kellett volna 
megnyitnia az Érdélyből indult 19. száza
di festőművész, Barabás Miklós jubileumi 
kiállítását. Ugyanakkor egy rendhagyó 
„tárlatvezetés” is szerepelt a programjá
ban. A gelencei román kori templom fres
kóinak, a Szent László-legenda képso
rának az értelmezése. Hiszen ezeknek
-  miként Antal Árpád professzor utal rá
-  „az ősi magyar hitvilágban gyökerező s 
néphagyományainkban tovább élő titka
it, nemkülönben egyetemes tudattörténe
ti összefüggéseit fél századon át az ő írásai 
és előadásai vitték be népünk tudatába”.3 
Amikor Nagyváradon a Bihari Napló szá-
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mára Szilágyi Aladár „két fertályórát” 
kért tóle, nagyvonalúan azt felelte, hogy 
ő még „Kró'zusa az időnek”. Egyikük sem 
sejtette, hogy a riportermagnó az utolsó -  
nyilvánosságnak szánt -  beszélgetést rög
zítette közel két órán át.

A beszélgetés meghitt hangulatát 
alapvetően meghatározta, hogy Szilágyi 
Aladár történetesen egy olyan kötetet 
nyújthatott át László Gyulának, ame
lyik épp Kőhalom és vidékét mutatja be a 
Magyar Újságírók Romániai Egyesülete 
által újraindított Erdély felfedezése soro
zatban.* * 2 Nem csoda hát, hogy már a borí
tólapon megjelenő gyermekkori helyszín 
látványa -  Csutak Levente brassói képző
művész munkája -  felcsobogtatta az em
lékeket:

„Amióta az eszemet tudom, elsősor
ban magyar őstörténettel, a népvándorlá
sok, a honfoglalás korával foglalkoztam. 
Kőhalom valóban nagy indítás volt, hi
szen sziklára épült vára a mai napig lát
ványnak is csoda, és műemléknek is az... 
Én ott nőttem fel a tövében, szó szerint, 
hiszen játszótársaimmal jártunk a szik
lák közé régészeti ásatások végett. [...] 
Öt-hat éves koromban vaspálcikákkal 
kapartam a földet, ahonnan nagyon szép 
neolitikus cserépanyag került elő, amit 
később a Nemzeti Múzeumnak ajándé
koztam. De nemcsak archeológusi indít
tatásom kötődik Kőhalomhoz. Igazgató
tanító édesapám és édesanyám jóformán 
önellátó gazdálkodást folytatott, minden 
odahaza készült, nem beszélve az állat
tartásról, a disznóölésről, a szappanfő
zésről. Szóval gyermekkoromban mind
azt átéltem, amiről később megtudtam, 
hogy az néprajztudomány. így kerültem a 
tudományok vonzásába...”

[Az impériumváltozáskor] „édesapám 
nem volt hajlandó letenni az esküt a ro
mán államnak, a magyar iskolát be
zárták, őt meg elbocsátották állásából. 
Felköltöztünk Kolozsvárra, mert meghív
ták az unitárius kollégium elemi iskolá
jába tanítónak. De néhány hét elteltével 
kiutasítottak bennünket. Frissen bete
lepült magyaroknak nem volt ott mara
dásuk. Két út állt előttünk: vagy visz- 
szamegyünk édesapám szülőfalujába, 
Abásfalvára, vagy kivándorlunk. Nehéz 
vívódások után az utóbbit választotta.

Tamási Áron

Menekültekként Szolnokon marhava
gonban laktunk, a nővéremmel együtt 
tífuszt kaptam, úgy lefogytam, hogy lö
työgött a lábam a cipőben. Újra kellett 
járni tanulnom. Hosszas nélkülözés után 
Budapestre kerültünk, társbérletbe. A 
Kölcsey reálgimnáziumba jártam. Igen 
szép emlékek fűznek ahhoz az iskolához. 
Már tizenkét éves korom óta rajzoltam, és 
tizenhét évesen beírattak Szőnyi István 
magániskolájába. A mester nem akarta 
elhinni, hogy «én követtem el« a megmu
tatott rajzokat, ezért rajztáblát, ceruzát 
nyomott a kezembe, és az a vázlatom még 
jobban sikeredett. Nagy tisztelettel visel
tettem irányában, ő is nagyon szeretett. 
Meg is írta, hogy egyszer elhoztak hozzá 
egy gyereket, akit ő nagyon tehetséges
nek vélt, nagy jövőt jósolt neki, nagy mes
tereknél tanult a főiskolán, mindent meg
kapott, amit megkaphatott, és ... elment 
régésznek! Azóta -  írja Szőnyi -  nem mer 
ítélni a tehetségről, mert nem tudja, ki
ből mi lesz...”3

Trianon előtti és utáni történelmünk 
többször kényszeríttette menekülésre 
László Gyulát, de amint tehette, rögtön 
visszatért szülőföldjére, Kolozsvárra, 
Erdélybe. Hiszen már kicsi korában, 
még az iskoláskor előtt megtanulta szü
leitől Kölcsey Himnuszát, és úgy hit
te, hogy a „Vár állott s most kőhalom...” 
szülővárosa nevére, illetve annak vár
romjára vonatkozik. „Ha megkérdez
ték, büszkén vallotta, hogy abban a vá
rosban született, melynek neve benne 
van nemzeti imádságunkban.”4 Az el
ső menekülést 1916 őszén élte át, ami
kor a román királyi csapatok betörtek 
Erdélybe. A hadi helyzet kedvező fordu
lásával családját Balatonlelléről küldik 
vissza a teljesen kifosztott kőhalmi ott
honba. A kolozsvári kiutasítás után már 
csak a nyarak maradnak a gimnazis
ta László Gyula számára, hogy -  most 
már egyre tudatosabban -  hazatérhes
sen Abásfalvára, illetve Bibarcfalvára 
meg Száldobosra, édesanyja rokonságá
hoz. Azok a nyarak kitörülhetetlenül be
levésődtek emlékezetébe. Az akkori él
mények hatására határozta el ugyanis, 
hogy „a múlt szegényeinek régésze” lesz,

hogy „a magyar nép őstörténetét, min
dennapjait” kutatja majd.5 Hetvenedik 
születésnapján sem mulasztja el, hogy 
a nyilvánosság előtt elsősorban nekik 
mondjon köszönetét: „Talán tudják, ha 
nem, akkor most tudják meg, hogy a ma
gyar nép legkeletibb törzséből, a nemes 
székely nemzetből való vagyok. Amikor 
ezt a nekem szentelt kötetet átvettem, és 
minden szerzőnek illő köszönetét mon
dok, fel kell idéznem földmíves ősei
met, akik nehéz, köves, sziklás, kicsiny
ke földjüket művelték, hogy meglegyen a 
család mindennapija, gyermekeik pedig 
szolgadiákként végezték kollégiumi esz- 
tendeiket, mert a kicsi földön csak egy 
maradhatott közülük. Talán az ő örök
ké munkálkodó szorgalmuk folytatódott 
bennem, csakhogy eke helyett az ásatá
sokon dolgoztam, kaszálás helyett esze
met törtem, ház körüli dolgok, építés, er
dőlés helyett sokat olvastam, merthogy 
a régészet is éppen olyan szorgalmi fel
adat, akárcsak a föld művelése és a min
dennapok gondozása. Elődeim kezét fo
gom hát, az ő munkájukat folytatom, s 
el kell bírnom becsületes tekintetüket, 
mikor számon kérik, hogy jól gazdálkod
tam-e a tálentumokkal!”6

(Befejező rész következik)

Plugor Sándor

Jegyzetek
‘Antal Árpád: L ászló  G yula a jándékai, in: 

L Á S Z L Ó  G Y U L A  E M L É K K Ö N Y V , Szerk.: 
B alassa Iván és László Emó'ke, Püski, Bp., 
2001, 314-318.

2Kóborlás és helytállás, M arosvásárhely— 
Brassó, 1998.

3Szilágyi Aladár: „Az A thosz-hegyen k ifü s 
tölték belőlem  az ördögöt”, Utolsó beszélgetés 
László Gyulával, in: László Gyula: S zá m a d á s  
népünkről, K riterion Könyvkiadó, B u k ares t-  
Kolozsvár, 2001, 243-262.

4Vö: B alassa Iván: L ászló  G yula életútja, in:
L Á S Z L Ó  G Y U L A  E M L É K K Ö N Y V , 22.

6László Gyula: 1910-ben szü le ttem ... Egy 
XX. századot végigélt m agyar ember emléke
zései. É letünk  Könyvek, Szombathely, 1995. 
125-126.

6B alassa Iván: i. m . 16.
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WOLFGANG BORCHERT 
Nagyváros
Nagyváros istenasszony beköpött 
e durva kó'tengerbe minket.
Beszívtuk jól, amit kiköhögött, 
s magunkra voltunk; nem is intett.

Nagyváros utcalány belénk kötött, 
majd átfogott puhán a karja, 
így sántikáltunk kéj és kín között -  
itt senki sem a szánalmat akarja.

Nagyváros édesanya nagy, kegyes: 
ha fáradt és üres az életünk, 
fakó ölébe mindenkit bevesz -  
s a szél örökre orgonái nekünk!

Szerelmi dal
Mert jön az éj, hát 
itt maradok.
Amid lehetnék, 
minden vagyok.

Ne kérdezz semmit: 
honnan, hova -  
szívedhez szívem 
feszítsd oda!

Légy hozzám gyöngéd 
ma éjszaka.
Más közös éjünk 
nem lesz soha.

ZSIGMOND ANDREA
fordításai

VARGA LÁSZLÓ 
Ellenfelek
Mert jó szavad én sosem vehettem, 
Gyűlöltél, hogy még meg sem születtem, 
Holnap a harc ideje eljő.

Vértedet fényesen hozd magaddal,
És lesztek ketten ellenem a nappal, 
Hej, vakít az, ha nem jó' felhó'.

Pajzsod: várad, ismerd, mint anyádat, 
Kardod: eró'd, ismerd, mint apádat,
A harc lesz nászuk, s belőle élsz.

Egyikünk vérét a föld beissza,
Ősi harc ez, és ha szíved tiszta:
Ölni nem rest, és meghalni kész.

Ha sújtasz, ütésed legyen biztos,
Ha hárítsz, állásod legyen biztos, 
Hibád: halál, nem jutsz ki élve.

Mi megvédne tőlem, eró'd nem áll. 
Csillan, sújt, pendül, és szívedbe száll 
Kardvasam, mintha hazatérne.

A rólad írott vers
Ha nap vagy,
Fényednél látnak ezek,
De téged nézni bűn.

Ha pap vagy,
Hitedből élnek ők,
Mert saját hitük nincs.

Ha láng vagy,
Melegszenek tenálad,
De félik haragod.

Virág vagy,
Szirmod takaró egy lány 
Nászi ágyában.

Bevallód,
S  mert kimondtad, a szó lesz 
A rólad írott vers.

Az arcod
Valakinek drágakő,
Kezedbe temeted.

Egy reggel
Szennyes lepel volt az ég,
Madarak hallgattak körben,
S bár a tél már elmenőben,
Még a fagy szorongatta a tájat.

Azon a tavaszon nem volt virág,
És azt hiszem, negyven napig esett, 
Tűrtem bambán, hogy valami kirág 
Régi énemből egy keveset.

Arra eszméltem, hogy megint tél, köd. 
Lövésem sincs, hogy múlt el a nyár. 
Aztán egy reggel szem elől tévesztett 
A tó, a domb, s a domb mögötti vár.

Még a fagy szorongatta a tájat,
Bár a tél már elmenőben,
Madarak hallgattak körben,
Szennyes lepel volt az ég.

o -fai tanai tana* A»««< K ilomctriK
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LOVÁSZ KRISZTINA
Bumerángos
k a l a p
Adélkának aznap reggel nem sike

rült a berakás.

Nem tudta feltekerni rendesen a 
tincseit, elfelejtett hajformázó habot 
tenni, össze-vissza -  de leginkább az 
ég felé -  állt minden haja szála. Pedig 
ő... akarta. Végül kénytelen volt ma- 
dárfészekszerű fejjel elindulni a mun
kába. Mivel tél volt, sapkát is tett, 
ezért mire megérkezett, az egész kre
áció úgy nézett ki a fején, mint mikor 
egy szénaboglyára ufók szállnak le és 
a repülő csészealj lelapítja a tompított 
tetejű kúpot, mely azonban az űrből 
kapott energiáktól diffúzzá válik.

Adélka, amikor még a számok 
bűvöletében élt, favilla és vasvilla he
lyett integrálszámítással közelítette 
meg a szénaboglyát, melynek térfoga
ta az azonos alapú henger térfogatá
nak pont a fele. Megközelítőleg.

Ezek a számítások elrepítették őt 
egy másik valóságba, valahová a re
pülő csészealjak világába, a szférák 
surrogó koncertjére, ahol végre ott
honra lelt, ahová mindig is vágyott. 
Egy absztrakt világ a maga külön 
nyelvével, szintaktikájával és bazalt
ba vésett taktikáival (axiómák), ke
resztrímeivel (baráti számpárok) és 
metaforáival. Mivel a metaforára nem 
talált megfelelő analógiát a matema
tikában, gondolta, felad egy hirdetést 
a társkeresőben:

„Könyvtároskisasszony -  elnyúlt pu 
lóver, szemüveg és kis testi hiba nélkül 
-  keresi kereszrejtvény-műveltségű tár
sát, aki válaszolni tud arra, hogy mi a 
matematika metaforája, azaz folytatni 
tudja a következő' mondatot: »A költé
szetben a metafora olyan, m int a mate
matikában a«...”

Adélka a mathézist valahogy úgy 
művelte, mint a sakkot. Eleinte má
sok megoldásait követte nyomon, ha
ladt lépésről-lépésre, de aztán elvesz
tette a türelmét és szenvedélyesen, 
kipirult arccal és irracionális áldozat
hozatalokkal nyargalt a kívánt meg
oldás felé.

Nem csupán nyerni akart, hanem  
a legszebb, legegyszerűbb, s egyszers
m ind legtökéletesebb megoldást keres
te. Nem érdekelte, hányszor szenved el 
vereséget.

Most sem bánta, hogy hajszálai ön
törvényűén görbültek a térben. Örült, 
hogy végre megszabadult a nép fiától, 
a legkisebb királyfitól, a napelemes 
mobiltelefontöltő feltalálójától, akit 
végre sikerült eltávolítania a lakás
ból. Az esetet egy veszekedés előzte 
meg hajnali négykor, mikor is Népfia 
nótás kedvre kerekedett és önhatal
múlag bekapcsolta a rádiót.

Otthon náluk, a havasokban, aho
vá a rádióhullámok még elértek, 
Népfia apja (Népapa) minden hajnal
ban dallal ébresztette családját, hogy 
aszongya: „Fakanálfejű volt már az 
anyám...”

Népfia úgy emlékezett meg kedves 
halottjáról, hogy eme szép szokást to
vább vitte, ám valljuk be: az átörökí
tés valahogy eddig még nem sikerült 
neki. Az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy Népfia ábeli leleményességgel 
bírt az élet számos területén, Adélka 
pedig szerette az elhivatott embere
ket, akiket a köznyelv általában bo
londnak nevez, és közveszélyesnek 
tart.

A napelemes mobiltöltő lenyűgöz
te őt, annál is inkább, hogy ez csuk
lóra köthető, továbbfejlesztett típus 
volt. Úgy nézett ki, mint egy karkö
tő. Népfiát ezért sokszor hívták kü
lönböző műsorokba, ahová válogatott 
őrülteket invitáltak meg, például a 
pörgettyűs szülőágy feltalálóját, aki 
a centrifugális erőre alapozta ötle
tét: egyszerűen csak kirepül a gyerek 
az anyukájából. Biztosan kiszámítot
ta (persze a testsúly függvényében) az 
ideális sebességet, melynél kiszakad 
az anya testéből a bébi.

Népfia, hogy jelleget adjon valaho
gyan az arcának, fellépéskor kalapot 
hordott, így jelent meg róla fénykép is 
az egyik lapban. Persze ezt hozta ma
gával a bemutatkozáskor; kár, hogy

nem előtte küldte el. Az arcát. Meg a 
cikket.

A megoldással persze nem hoza
kodott elő, gondolta, elég furfangos 
Népfiának lenni.

Mert kérem, Adélka először és utol
jára engedett környezete rábeszélésé
nek, hogy azért mégis próbálja meg. 
Akkor még nem tudta, hogy Népfia 
kizárólag nótát (jobb esetben népze
nét) hallgatott, más dallamkombiná
ció számára nem létezett. Sőt lenézte 
azokat is, akik nem ezt a műfajt mű
velték vagy hallgatták.

Adélka azért egyszer ugyan meg
próbálkozott egy színházi találkozó 
lebonyolításával, ám a darabválasz
tás nem volt szerencsés, mert nem si
került Népfiát megnyernie az abszurd 
drámai műfajnak, és az ő szórakozá
sát is elrontotta.

Adélka, a kudarc dacára, türelmes 
könyvtároskisasszony volt, aki szeret
te a népzenét, a jazzt, a popzenét, a 
klasszikusokat; egészen Pendereckijig 
is elmerészkedett. Szerette feszegetni 
önmaga és a világ határait, még a nó- 
tázásra is rá lehetett venni. A maga 
helyén és idejében, tele torokkal tud
ta énekelni például a szalonnaegyleti 
üléseken, hogy aszongya: „Hej faka
nál, fakanál, mért nem vagy te kiska- 
nál, kisangyalom...” kezdetű nótát.

De hajnali négykor nem volt hozzá 
kedve.

Népfia pedig minden hajnalban, 
óramű pontossággal ébredt, kipat
tant a szeme és bekapcsolta a rádi
ót. Az Adélka rádióját... Az Adélka la
kásában. Az Adélka éjszakáján és az 
Adélka reggeli ébredése előtt.

Népfia ugyanis nem dolgozott kö
tött munkaidőben. Vállalkozása, az 
„Elemek”* (a cégnévért már nem kel
lett szerzői jogdíjat fizetni) ezt nem 
kívánta meg tőle, és hát Istenem, sze
retett vidáman ébredni.

Adélka haja aznap hajnalban any- 
nyira telítődött az engedetlenség 
elektrosztatikusságával, hogy kezel
hetetlenné és berakásra alkalmatlan
ná vált. Adélka komolyan elgondolko
dott, hogy esetleg egyfajta megújuló 
energiaforrásként biztosan szabadal
maztathatná a „Hajnali nótázásra 
feltöltó'dő tincsekből nyert elektromos 
energia hasznosítása, kisebb teljesí
tésű vízforralók működtetésére alkal
m as” találmányát.

Hál’istennek akkor még csak gyár
tási stádiumban volt, és nem dobták
» » >  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról 
a piacra Népfia másik nagyszerű ta
lálmányát, a bumerángos kalapot, így 
Adélka minden kockázat nélkül hajít
hatta azt le a második emeletről.

P a d a m , p a d a m ,  
p a d a m
Adélka alkalmi lyukasztó volt.
Könyvtároskisasszonyi fizetéséből 

nem tellett bérletre. A havi egy, fod
rász általi mosás-berakást is időnként 
át kellett gondolnia, illetve -  hogy hű
ek legyünk a szociológiai háttér meg
festésében kis magyar pikareszkünk- 
höz: sajnálta kifizetni azt az összeget, 
amit színházra és koncertre is költ- 
hetne. Áthidaló megoldásként tízes 
tömböt tartott magánál, és gyalogos 
sétákat is közbeiktatott útvonalaiba. 
Az ellenőröket felismerte messziről, 
de nem volt mindig kedve a szakadat
lan figyeléshez. Megfordult a fejében, 
hogy egyszer kellene egy felmérést vé
gezni az ellenőrök olvasási szokásai
ról, hiszen ez még hiányzik a szakiro
dalomból.

A hajléktalanok körében végzett 
kutatásai során igen érdekes végkö
vetkeztetésekre jutott, tanárai meg
dicsérték érte; azóta ezzel a láthatat
lan dicsfénnyel közlekedik az emberek 
között; főműve, a Szegények palotája 
bekerült a nemzeti olvasásszociológi
ai archívumba, ám erről momentán 
csak ő tud és a raktározó kolléga (haj
dani 7*8*4). Talán eljön majd az idő, 
amikor idézni fogják lelkes kiskönyv
táros tanulók, egymás kezéből fogják 
majd kitépni és illegálisan sokszorosí
tani példaértékű munkáját.

...egyszer kölcsönadta szakdolgoza
tát valakinek , akiben nagyon bízott, 
szerencse, hogy csak másodpéldány 
volt.

Szerette a csuklós buszokat, a tro
lit, és mindig megnézte a vezetőket, 
ad absurdum trolivezetőnőket, mint 
lehetséges kutatási réteget. Mióta pá
lyát váltott, érdekelte minden, ami ol
vasás és könyv és nem tudományos. 
Előtte rendszerek, struktúrák, elmé
letek kötötték le a figyelmét meg Pi 
(3*1*4). Pi-t nagyon szerette, amaz pe
dig Cippolaként hipnotizálta őt, kör- 
be-körbe, végtelen és sohasem ismétlő
dő szakaszokon át, de nem akart tőle 
semmit. Ez később derült ki.

Általa ismerte meg a számokat, 
az isteni arányokat (logosz) -  melyek 
bűvöletét később a betűkére váltot

ta és akkoriban kezdte el gyűjte
ni a dugókat is: kiszámolta, hogy egy 
hétsoros dugófüggönyhöz pontosan 
496 dugóra van szüksége. Aztán a pi- 
tagoreusokat sem olvasta már, csak 
osztályozta. Mindenki elnyeri mél
tó büntetését: Pi leveleit ugyan nem 
égette el, de gondosan lezárta egy bo
rítékba. Szerelmének sírfelirataként 
a 2n~1(2n -  1) képletet választotta, ara
nyozást azonban nem kért.

Mióta a mechanikus lyukasztókat 
kicserélték, már nem taktikázott a 9 
szám hármas alapú kombinációjával 
és a hozzá kapcsolódó, még vidékről 
hozott módszerrel, melynek lényege: 
lyukasztott, ám nem ellenőrzött je
gyek begyűjtése, matematikai alapo
kon történő besorolása kis noteszbe: 
az első oldalakon az egylyukasztásos 
variációk -  ugye, abból csak kilenc le
het - , utána a kettes lyukasztásosak 
(36 db, bárki utánaszámolhat), végül

a hármas kombinációk. Utazás elején 
titkon megfelelőre vágott jegyhelyet
tesítővel (szaknyelven vakjegy) leel
lenőrizni a járat kombinációját, majd 
egészen észrevétlenül kikeresni a no
teszból a megfelelőjét, ellenőrzés ese
tére. Amíg nem lett teljes a gyűjte
mény, addig biztonságból jegyet is 
tartott magánál. Most már sohasem 
tudjuk meg, hogy a lyukasztótervezők 
miért álltak meg a hármas csoportok
nál, ez örök sejtés marad. Lehet, hogy 
valami külvárosi kósza járatnál elő
fordult négyes, ötös stb. kombináció, 
de erről nem volt tudomása.

A módszer sikeresen működött 
egyetemi évei alatt; aki udvarolni 
akart Adélkának, ajánlatos volt be
szereznie előlyukasztott, kezeletlen 
jegyet hozzá. Ha már véletlenül volt 
ilyen a gyűjteményben, az illetőnek 
nem volt szerencséje. Adélka hitt az

1Q

eleve elrendelésben és a faktoriális 
számításban.

Az előlyukasztott idők azonban le
jártak, Adélka nosztalgiával gondolt 
vissza a 3*5 ésl*5*9 jegyek szállító
ira, kis noteszét eltette mélyen a fi
ókba. Mindegyik jegyhez fűzte va
lamilyen személyes élmény: röpke 
találkozások, kis huncutságok, flör
tök, elutasítások. A nagy szerelem. 
Voltak egészen feledhető kapcsolatok 
(1*, 2*, 3*), könnyen illanó emlékek; 
amikor ezen jegyeket kellett hasz
nálnia, kis borzongás futott végig 
rajta, jó is, hogy megszabadult tőlük. 
A rendszer egyszersmind tökéletes 
egyensúlyban volt, mindig akadtak 
pótlások.

Ez a notesz volt az ő Rosette-i köve, 
halványlila, később narancssárga hi
eroglifáit szerette dédelgetni, amikor 
elővette és elmerülten lapozgatta.

Ám -  mint mondtuk - , ezek az idők 
lejártak már, a szívtelen és fantázi
átlan festékpatronos lyukasztók vi
lágában élünk, amikor egy szűk rést 
kell eltalálni, beletömködni a nyeklő- 
nyakló jegyet, hogy érvényesítsd és fé
lelem nélkül utazhass célod felé.

Adélka sötét gondolatokkal szállt 
fel a buszra, kísértették az elmúlt 
idők emlékei... ám a buszon már 
csak a talponmaradásért küzdött, s 
hogy elkerülje idegen testek kínos 
közelségét. Jegyét nem volt lehető
sége kilyukasztani, mivel közelébe 
sem juthatott a fent említett elkor- 
csosult szerkezeteknek. Az út hosz- 
szú volt, ám a tömeg tökéletes egyen
súlyban maradt, ahányan leszálltak, 
annyian felszálltak, új textúrájú ám 
azonos számú halmazt képezve, an
dalító ritmusban. Egészen az utolsó 
előtti megállóig, amikor megbomlott 
az isteni harmónia, és sokan leszáll
tak.

És felszálltak az ellenőrök. Padam.
Síruhában, mert tél volt, és a jára

tok nem éppen sűrűn közlekedtek két 
lecsapás között.

Adélé feleszmélt és elindult az egyik 
lyukasztó felé. Padam. Padam.

A lyukasztót valaki betömte. A 
stressz felvitte egy kicsit az adrena
linszintjét, főleg, amikor észlelte pe
riférikus látása folytán, hogy egy 
szkafander közeledik feléje. Alfa hold
bázison érezte magát, egy másik boly
gón, ahol ő idegen, nem tudja, hogyan 
került oda, hiszen ő szinte láthatat
lan, jelenléte nem számít, ő csak kö
szön és már megy is.
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-  Most mi legyen, kisasszony? 
Padam, padam, padam... Kérdezte a 
szkafander.

-  Én... én... akartam! -  Adélka.
A „Most mi legyen?” kérdésben nem 

volt semmi a lebukott/blicceló' angyal 
és a Mindenható ellenőr szituációjá
ból fakadó fenyegető, negédes kéjből, 
inkább valami mélyrezonálású meg
értést vélt kihallani, az „oldjuk meg 
közösen, találjunk egy mindenki szá
mára kielégítő megoldást” együttmű
ködő embersége.

-  Akkor... tépje szét!, így Adélka, 
és heves, kitámadó karmozdulattal 
(mert vívni is tanult valamikor) nyúj
totta jegyét az ellenőr felé. Tus. Az el
lenőr meglepődött egy kicsit, majd 
finoman két ujja közé vette a szétté- 
pettetés szándékával orra alá dugott 
jegyet és megsimogatta. -  Széttéptem, 
mondta puhán.

A busz ajtaja abban a lélektani pil
lanatban nyílt ki, amikor nyílnia kel
lett, mert végállomás, nem megy to
vább;

Adélka még egy darabig elábrándo
zott a régi szép időkről és a mecha
nikus lyukasztókról, mert a szkafan- 
deres ellenőrtől igazán, nagyon sok 
kombinációt lehetett volna begyűjte
ni.

A f ő z ő s  g y i l k o s  
i s m é t  l e c s a p o t t
A négyeshatos villamos megállójá

ban szemelte ki újabb áldozatát, aki 
még sokkos állapotban nyilatkozta la
punknak, hogy hajszálon múlott az 
élete, és még mindig a tűzhely előtt 
állna szorgoskodva, ha időben el nem 
szökik... A megnyerő külsejű férfiú 
őt is teljesen hatalmába kerítette, de 
szerencsére komolyabb következmé
nyek nélkül megúszta.

A rendőrség lassacskán leleplezi 
annak a nemzetközi bűnszervezetnek 
a tagjait, amelynek a „Főzős” néven 
elhíresült keresztapa az irányítója, és 
lebukott tagjai között tartják számon 
a „Gombfelvarrós” és az „Ablakmosós” 
fedőneveket viselő rémeket. Utóbbi 
irodalmi tevékenykedéssel álcázta 
zsarnoki hajlamait*

Batta Béla stylist:
A  támadó Jeremy Irons sármját és 

Gandhi szemüvegét ötvözte megjele

nésében; ez a lazán intellektuális f i 
gura igen jól illett a külföldi tudósító 
imidzséhez, am it a lenvászon nadrág, 
a bó'rsaru, valamint a hátul copfban 
hordott haj csak fokozott. Műveltsége 
hasznos kiegészítőként szolgált külse
jéhez.

Támadó a tájékozatlan külföldi tu
dósítót megjátszva csábította el áldo
zatait, hogy később főzésre kényszerítse 
őket, de erről a későbbiekben részlete
sen beszámolunk. (A szerk.)

Most sem történt másként. Sz. 
Adél, 35 éves könyvtáros szeretett 
időben elindulni, főleg egy ilyen jónak 
ígérkező koncertre, ezért már 19 óra 
20 perckor a megállóban téblábolt a 
járműre várva. Viktimológiai szakér
tők véleménye szerint valamiféle jel
lembeli hasonlóság lehetett támadó és 
áldozata között, hiszen előbbi is már 
ott toporgott a megállóban s szinte fel
falta a szemével, hajajaj. A tömött vil
lamoson azután a támadó igen meg
nyerő modorban megkérdezte, hogy 
messze van-e még ez és ez a megál
ló. Innen már nem volt megállás... A 
lány -  könyvtárosi hivatásának meg
felelően -  készségesen válaszolt, majd 
a megszokott ismerkedési eseménysor

következett, tömörített változatban. 
Már akkor feltűnhetett volna, hogy 
az elegáns férfiúnak nincs névjegy- 
kártyája, viszont tőle minden adatot 
elkért, még a munkahelyi telefonszá
mát is. A lány bódultán válaszolt min
den kérdésre, Jeremy személyében a 
régóta várt lovagot vélte megtalálni, 
aki -  hozzá hasonlóan -  egy ilyen ke
véssé reklámozott, ám annál igénye
sebb előadásra siet. Égi jelként értel
mezte az egy időben egy helyen, egy 
irányba közhelyes koincidenciáját. 
Ettől kellemes bizsergés járta  át tar
kóját, azon a helyen, ahol később iszo
nyú fájdalmat fog érezni...

Dr. R a u f Elemér, kriminálpszicholó- 
gus:

A  támadó módszere lényegében a 
következő algoritmus szerint m űkö
dött: távlatok felmutatása; luxus sze
mélygépkocsi szóba hozása, luxus sze
mélygépkocsiban való együtt utazás 
lehetőségének lobogtatása egy hosszú 
hétvégén; szekrényből bőrtáska elő
húzása, lehetséges ajándékként; par
füm  megszagoltatása lehetséges aján
dékként; létező vagy nemlétező beteg 
családtagokról való beszámoló, biza
lomgerjesztés céljából; közös ismerős 
nevének említése (aki egy előző áldo
zat); az áldozatok múltjában felbukka
nó hosszantartó kapcsolatok előnyben 
részesítése, mivel az gondos táplálást 
feltételez a nő  részéről; a gasztronómi
ai élvezetek irodalmi áttekintése; híres 
zeneszerzők és alkotók étkezési szoká
sai, ezek hatásai a világbékére...

Kármentő Péter, Adélka asztrológu
sa:

Adélka ábrájában a különböző én
jelölők nem mutattak abba az irány
ba, hogy Adélka tartós párkapcsolatot 
tudna kialakítani, illetve, hogy ez len
ne az általa vállalt karm ikus feladat. 
Páciensem első házában a Nyilas ener
giával átitatott Neptunusz is a túlzó, 
romantikus, ábrándos magatartását 
magyarázza (tópart mellett kis ház, 
csipkefüggönnyel), Vénusz a Halakban 
pedig a m indent odaadó, szolgáló 
és önfeláldozó nőideált testesíti meg. 
Nem véletlen, hogy ilyen képlettel be- 
vonzotta a főzős gyilkost.

A  nagynéni:
Szatír. E lső pillanattól gyanús volt.

De lássuk a tényeket. A „főzős” 
egy-két közös koncert után, minden
nap felhívta az áldozatot és előad
ta, milyen vacsorát szeretne aznap. 
Természetesen mindent Adélkára bíz
va: beszerzést, kivitelezést. A főzés 
az ő lakásában történt, mert szerette 
nézni az étel készítését, és nem utol
só sorban szeretett meggyőződni az 
alapanyagok frissességéről és tiszta
ságáról.

Aranka néni Somból:
Nagyon kényes egy ízlése le

hetett, azt már meg kell hagyni! 
Krumplipaprikással fojtottam volna 
meg, ha velem próbálkozik.

Miután meggyőződött az áldozat fő
zési intelligenciájáról, papírt és tollat

» > > >  folytatás a 12. oldalon
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adott áldozat kezébe a heti menü össze
állításához, és meghatározta a fő íz
irányokat. („lets define the direction o f 
the tastes..”, a szerk.) Áldozat ezt egy 
kicsit furcsállotta, de még nem szólt 
semmit, hanem gyorsan kivasalta tá
madó 25 ingét, annak nagy megelé
gedésére. Ezután következtek a folto
zások, gombfelvarrások és az áldozat 
menthetetlenül belekerült a házimun
ka pókhálójába. Még ekkor sem szó
lalt meg a vészcsengő, mint utóbb 
asztrológusának mesélte.

Mesteri csapdáját a főzős gondosan 
kitervelte: hangversenyekre vitte ál
dozatát, felütve a zenei alaphangot 
az esti kulináris élvezethez, és már 
a szünetekben szóba hozta a témát. 
Mikor rádöbbent, hogy az áldozat nem 
vásárolt számára sört, irgum-burgu- 
mos arckifejezést vágva hozta tudo
mására az erőviszonyokat, az asszony 
szerepét a családban. Az alá- és fölé
rendeltség értelmezési tartományát 
újradefiniálta, bebetonozva a tűzhely 
elé az általa hagyományosnak vélt 
kényszermozgásos háziasszony képét, 
inkább képzavarát.

Prof. C. West Churchman (University 
o f Pennsylvania) egy 2003-as eset kap
csán tett nyilatkozata segít megérte
nünk támadó viselkedésének mélyebb 
okait:

A  rendszerek olyan alkotóelemek 
halmazából épülnek fel, amelyek a 
rendszeren belül a fő  célért m űköd
nek együtt. A  mesterséges rendszerek
nek alapvetőjellemzőjük a célraszerve- 
zettség, támadó esetében ez a főzés. A  
napnál is világosabb, hogy egy deter
m inisztikus (azaz kényszerpályás), egy
szerű és dinam ikus rendszerrel állunk 
szemben.

Kármentő:
Oroszlán napú főzősünk hozta jegyé

nek minden negatív aspektusát: nár
cisztikus önimádó magatartást, a nők 
által körülrajongott, kiszolgált és kel
lőképpen csodált hím viselkedését, 
akiből a behódolás elmulasztása ag
ressziót vált ki. Játszmája: „Ha nem  
csodálsz, megöllek, ha nem főzöl és 
nem rajongással főzöl nekem, akkor is 
megöllek.” Ezért keres magának álta
lában naiv, vidékinek látszó könyvtá
roskisasszonyokat, akik feltétel nélkül 
szolgálják őt, és akik a következő m a
gyar és immár angol nyelvterületre is 
kiterjesztett játszmafeliratokkal köz

lekednek a nagyvilágban: „szolgállak, 
hogy szeress, köszönöm, hogy szeret
hetlek; I ’m the best for you, oh getting 
older bel ami!”

No de ne mélyedjünk el a részletek
ben, folytassuk inkább a történetet. 
A főzős, vacsora után mindig hazaen
gedte Adélkát, és jóllakottan lepihent. 
Adélka ilyenkor konstatálta, milyen 
szép is az Andrássy út késő éjszaka, 
amikor már senki sem bóklászik a 
városban. Még nem tudta, hogy a fő
város különböző részein, a gombfel- 
varrós és az ablakmosós gazemberek 
áldozatai igyekeznek haza, házimun
kától elgyötört árnyak sötétítik el a 
budapesti hajnalt...

Egy napon Adélka azonban nem 
akart főzni. Fáradt és indiszponált 
volt a pizzatészta gyúrásához. És a 
rémálom elkezdődött.

A főzős tajtékzott, ordított, majd fe
nyegetőzött, amikor nem látta biz
tosítottnak aznap esti vacsoráját. 
Felborulni látszott a bevált rendszer 
és elvesztette önuralmát.

A könyvtároskisasszonyok -  főleg 
ha kisasszonyok még -  nem szeretnek 
haragot tartani, Adélka is úgy gondol
ta, hogy biztosan valami más miatt 
bosszankodott így fel Jeremy-Gandhi, 
és biztosan csak viccből mélyesztet- 
te a bordája alá a két ujját, hogy tud 
ez jobban is fájni. Talán túl csípős volt 
a múltkori lecsó -  elmélkedett magá
ban Adélka, keresve a valós okokat. 
Egy jó kijevi csirkemellel majd kien
gesztelem -ju to tt el aztán a megoldás 
kulcsához.

Még sohasem készített ilyet, de ha
lált megvető bátorsággal fogott hozzá.

A  könyvtárvezető:
Adélka  -  tudomásom szerint - , még 

sohasem főzött rendszeresen és ilyen 
minőségben, eltekintve talán attól az 
egy-két alkalomtól, amikor töltött ká
posztát kreált, ezzel akarva elkápráz
tatni valamelyik olvasóját, aki hosz- 
szabban időzött a kölcsönző pultnál 
vagy a tájékoztatatásnál (mikor hova 
volt beosztva, a szerk.).

Emlékszem még egy olvasóra, aki ér
tékelő megjegyzést tett a kolléganő fr i
zurájára: „Kedves Adél, tulajdonkép
pen nagyon jól áll Önnek ez az újfajta 
mosás-berakás...” Utóbb mindről ki
derült, hogy éhesek voltak csupán, ko
moly szándék nélkül.

A béke egy időre helyreállt, mert a 
kijevi igen jól sikerült. Ennek örömé
re Adélka kivasalt hirtelen 10 nadrá

got is, a legnehezebben vasalható ka
tegóriából. Teljes volt a harmónia.

Ez alkalommal azonban, ahogy ha
zafelé bandukolt, szöget ütött a fejébe 
valami:

0. Miért kell neki ennyi munka 
után hazabandukolnia?

1. Hátha mégsem Jeremy az igazi?
2. Tulajdonképpen tévedett a stylist 

is: inkább Gandhi sármját és Jeremy 
szemüvegét ötvözte a főzős.

3. Miért mondta a telefonba, hogy 
„hülye tehén?” és hogy a hülye tehe
nek csak rabszolgák lehetnek?

Adélka döntött. Nem készíti el a hol
napra előirányzott halat. Megírta az 
önjelölt nemzetközi tudósítónak: „No 
fish but finish!” (Nem hal, de vége!) 
Közben nevetett magában, hogy a fő
zős most azt hiszi, hogy csak viccel. 
Nem tudja még, hogy milyen elszánt 
és határozott tud lenni egy könyvtá
roskisasszony, aki éveken át a könyv
tári felszólítások szövegét fogalmazta.

Amikor a főzős rájött, hogy Adélka 
tényleg nem viccel, próbálta meggyőz
ni őt, milyen szép ajándék lenne szá
mára az a bőrjakó, amit magának ki
nézett, hogy Adélka megvegye neki. 
Ezzel aztán elsimíthatnák igazán ezt 
a kis félreértést: találkozzanak és főz
zenek egy jót! („peacefully speaking 
and cooking...”, a szerk.)

Adélka ettől végképp felébredt, és 
okosan beleegyezett a píszfúliba, mert 
már értesítette a rendőrséget; a tévé
ben ugyanis felismerte a főzős fan
tomképét a Sziréna c. műsorban.

Onnan értesült arról is, hogy 
már körözik a főzős támadót, a 
Könyvtárosok Egyesülete Elnökének 
feljelentése alapján, akinek feltűnt, 
hogy könyvtároskisasszonyok tűntek 
el az utóbbi időben, a harmincas ha
jadon kategóriából, a legmegbízha
tóbb genetikai zsákutcák, akik életü
ket tették fel a szakmára...

Adélka felajánlotta szolgálatait a 
rendőrségnek. O majd szívesen lesz 
csalétek, meghívja a főzőst és akkor 
tetten érhetik támadás közben, ami 
nem kis veszéllyel jár, ismerve a pet
rezselyemvágó kés élességét, de elvál
lalja a könyvtárszakma eddigi áldo
zatainak emlékére.

írta: Sztárszky Szilárd

A z akcióról következő lapszámunk
ban olvashatnak. (A szerk.)

*Lásd: David Foenkinos: A felesé
gem erotikus potenciálja
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FÁBIÁN LAJOS

Ariadné
Azóta minden hajnali ébredésem azt 

jelenti, hogy rányílik szemem a világnyi 
iszonyú sárga szemgolyóra — ez az övé, az 
én drága bikatestvéremé, ő az én fekete 
nappalom -, aztán lesiklik róla a vérvörö
sen lobogó fáklyákra. Hallom a szívveré
sem, de a másik hangra várok, a kőbolto
zatot betöltő hörrenésre, a sziklatömböt 
őrlő morajra, ami oszlopokat omlasztó 
üvöltéssé hangosodik, majd arcom láttá
ra elcsitul. Mindig fedetlen keblemre te
szi roppant tömzsi kezét, amelyen az uj
jak pataszerűen egymásra tapadnak, 
öklömnyi szemére visszagördül a bronz
barna héj, és már alszik is tovább a nap
pali éjszakában. Beleomlok a csöndbe, 
ami az őskáoszból süvít felém, és virrasz
tók olajfalevelekre vetett ágyamon két
ségbeesetten én, a kígyótestű Ariadné, 
az élveteg Minósz és a nimfomániás 
Pasziphaé lánya, akit egy hajnalban meg
kívánt és magáévá tett saját atyja, még a 
színarany álarcot sem dobva le ezüst für
tű fejéről. Anyám, a borzalmasan kréta
fehérre festett arcú Pasziphaé talált rám 
a testemet érinteni sem merészelő, arcu
kat saját könnyzáporukban fürdető rab
szolgalányok körében. 0  vállalta, hogy 
kéjsóvár atyám elől becsempész ide, em
bertestű és bikafejű testvéremhez, ahol 
senki sem fog többé keresni engem. Nem 
tudom, a félelem vagy a kíváncsiság volt 
erősebb bennem, amikor kikönyörögtem 
magamnak a helyet vér- és égettköröm- 
illatú édestestvérem mellett. Vastagon 
festett ajkú anyám égei-kék szeme óriá
sira nyílott, amikor elbúcsúzott tőlem. 
-  Aztán mesélj! -  lehelte borzongó nya
kamba, és indult a labirintus őreinek ka
réjában, hogy lerója háláját az engedmé
nyért, ami királynőként sem illette meg 
őt.

Hétszer hét újholdév telt el azóta, hogy 
a fehérmárványból, égetett agyagból, pu
hakőből és sötétkék bronzból emelt labi
rintus hálójában hagytak a kutya módra 
felröhögő őrök, a többszörösen összegu
bancolódó spiráltekervény valamelyik 
iszapgödrében. Az akkori bénult várako
zás óta érzem magamban az időt, nem a 
víz- és homokórák által jelzett, szétper- 
gő ürességet, hanem a történések isteni 
idejét. Hallom a hörgő lélegzetvételt, ami 
megőrizte magában az elemek előtti ká
osz vigasztalan sűrűségét, érzem, hogy 
lát engem a könyörtelenségében is szerel
memért könyörgő vérmes tekintet, átha
tol a sziklafalon, bronzkapun, de elgörbül 
félelmem fehérmárvány oszlopának üt
közve. Várom a szörnyet, lelkem jobbik fe
lét, akitől három világrész egyszerű népe 
retteg, várom az erényeimet vigyázó, vé
delmező fiútestvéremet. Hatalmas spirál
karéjokban szakad felém bőgése, már itt 
is van, zihál felettem anyámék irtózata. 
Megszaglász, mint egy kóbor kutya, ér
zem nedves nyelvét nyakszirtemen, rojtos 
nyálszalagok érintik arcom, és hihetetlen 
nyugalom önt el. Feltápászkodok és átöle
lem drága jó testvéremet, belecsimpasz- 
kodok a nyakába. Érzem, hogy megriad a

gesztustól, próbálja lerázni magáról a szo
katlan illatos terhet. Belebámulok vaskos 
bikaarcába, a sötétbarna húsfüggönyök 
és kénsárga szemgolyók mögé, ahol meg
pillantom mocorgó kisded lelkét. Olyan, 
mint én voltam anyám ölében, amikor 
a féktelen kacajjal riogató Dionüszosz 
kegyébe ajánlott. Testem minden ízében 
érzem a szőlőfürtök ropogó keménységét, 
vérem zúgásától részegülten tűröm, hogy 
körbeszaglásszon a lila orrlyukú rém. 
Rádöbbenek, hogy sohasem féltem ettől 
a rémtől, és taknyom, nyálam, könnyem 
dúsan, feltartózhatatlanul csorog szőrős 
mellére: soha még ilyen jóízűt nem bőg
tem, anyám lila keblén sem. Megérzem 
a fölöttem lihegő-fújtató szörnyetegben a 
megtagadott, kicsúfolt gyermek első ma
gányos éjszakáját, miközben a tenger lé
legzetével egyszerre dobban a szívem. 
Örvendek, hogy halottá váltam, a tömeg 
el fog feledni, esti mesékben sem idézik 
föl a királylányt, akit fölnyársalt osto
ba és erőszakos édesapjának kéjvágya. 
Még nem tudom, hogyan fogom megértet
ni magam ezzel a kétmázsás hústorony- 
nyal, de félelem nélkül tapogatom körbe

Thészeusz és Ariadné

erős derekát, természetes kíváncsisággal 
és kívánással ragadom meg lüktető fallo- 
szát. Aztán elborít a csönd, együtt léleg- 
zünk a tengerrel, hullám hullámra omlik 
véremben, hajának csigafürtjeit simoga
tom, próbálom megnyugtatni a tűzhá
nyót, lecsillapítani a földrengést, elaltat
ni a vihart!

Sok évtizeddel később, amikor már túl
tettem magam az ostoba Thészeusz okoz
ta csalódáson (de Minótaurosz kimond
hatatlanul fáj nekem ma is, az isteni 
Dionüszosz képes csak életté oldani ezt a 
fájdalmat), újra fölidéztem magamnak az 
első ölelést, ami nem kényszerből történt. 
Látom Dionüszosz tekintetében, hogy 
megérti nosztalgiámat, első kéjemben 
első bánatomat, ezért is hagy magamra 
olyankor, amikor a lelkem üres, csak a

testem emlékezik. Megfékezhetetlen re
megés fog el, szívem vadul dobálja tes
temet, halántékomon ott dübörög Zeusz 
villámainak robaja, visítok az emléke
zés kínjától, véresre karmolom istenem 
arcát, ordítok és zokogok szégyentelenül 
szabadon. Mintha hallanám Pasziphaé 
suttogását a bronztükör előtt:

— Minótaurosz nem apádtól fogant... 
Aztán jönnek a najádok és bekennek te
tőtől talpig valami sűrű olajjal, aminek 
receptjét csak az isteni Dionüszosz isme
ri, és ettől elbágyad a testem, már nem 
emlékszem semmire és nem kívánok sen
kit. Ilyenkor megértem isteni uram sza
vait: álomban élünk, az álombéli gyönyör 
és szenvedés kifejezhetetlen édessége a 
miénk, sohasem fogunk fölébredni ebből, 
ebben különbözünk a halandóktól (ők sze
gények viszont fölébrednek a Hadászban 
földi életükből arra, hogy mindörökké ár
nyékok csupán...). De nekem nem kell az 
istenek álma!

Hetek, hónapok múlva értem meg, 
hogy édes szörnytestvérem hallgatagsá- 
ga mögött az a különös tulajdonsága rej
lik, hogy alig van belső beszéde. 
Átlagember is reggeltől estig eposzi mé
retű beszélgetést görget a lelkében, s hát 
még mi, asszonyok, akik ki is mondjuk 
többségét annak, ami végigpörög elménk
ben! Belső beszédünkben szüntelenül új
ratervezzük, kijavítjuk a tenni- és álmod- 
nivalónkat. Minótaurosz elméje pedig 
olyanná vált, mint az őt befogadó labirin
tus: a gondolat elindul befelé benne, az
tán elszótlanodik valamelyik fordulóban. 
Zeuszra mondom, most is csak őt szere
tem azzal a tiltott, legédesebb vonzalom
mal, amit csak Dionüszosz ért meg, de 
szótlansága valóban az idegeimre ment a 
labirintusban eltöltött évek során. Mint 
valami részeg bacchánsnő, csak mond
tam a magamét: szerelmet vallottam ne
ki, imádkoztam hozzá, emlékeimmel és 
álmaimmal untattam, közös jövőnket ter
veztem, ujjongtam és átkozódtam, sírtam 
és kacagtam, zuhogtak belőlem a palota
beli években ellesett szókapcsolatok, ha
sonlatok és képek. 0  pedig rámfüggesz
tette citromsárga tekintetét, és napestig 
hallgatott, csupán akkor bődült fel, ha pi
henőt próbáltam tartani sebesen pergő 
beszédemben. Amikor a hét szüzet és hét 
ifjút belökték az őrök a bronzkapun, az 
én bikatestvérem villámgyorsan elhúzott 
tőlem, mit sem törődve máskor csüggedt 
nyugalommal figyelt mondandómmal. 
Balga halandók tépett húscafatokat, szív
szorító sikolyokat, sok vért és borzalmat 
társítottak képzeletben az áldozatok utol
só órájához. Még Thészeusz is, aki hoz
zám képest világjárt ifjúnak számított, 
hőshöz nem illő kíváncsisággal várta tő
lem, hogy a borzalom órájáról zaftos rész
letekkel szolgáljak. Ilyen részletek pedig 
egyszerűen nem voltak: az iszapos előtér
ben hiába próbáltak volna menekülni az 
áldozatok, akiket a félelem amúgy is le
bénított. Minótaurosz általában egyetlen 
ütéssel ölte meg áldozatát, a tetemeket 
pedig a tengerbe nyíló kútba vetette. Szó 
sem volt emberevésről vagy szüzek meg- 
becstelenítéséről: tiszta szívű testvérem 
undorodott a meztelen tetemek látványá-
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> » »  folytatás a 13. oldalról 
tói, ezért a lehető leggyorsabban igyeke
zett megszabadulni tőlük. Valamelyik gö
rög, tehát korlátolt elméből származhatott 
az ostoba babona, hogy a labirintus ma
gányában néma testvéremnek áldozatok
ra van szüksége. O maga riadt meg a leg
jobban, amikor először löktek be hozzá 
tizennégy fiatalt. Néhányan szörnyet hal
tak a félelemtől, amint meghallották 
sziklafalakat repesztő bőgését, a többie
ket pedig azért fojtotta meg, mert nem 
bírta elviselni félelmük gyomorkavaró 
szagát. Mivel nem találtak tetemeket a 
kapu környékén -  beljebb pedig ők sem 
merészkedtek - , az őrök elhíresztelték az 
emberevés rágalmát szeretett testvérem
ről. Mennyire megdöbbentek volna az 
egyszerű valóságtól, attól, hogy hírnevé
vel ellentétben Minótaurosz majdnem ve
getáriánus, hiszen a halféléken kívül 
másféle húst nem fogyaszt! (Szerencsére 
a sötét lelkű Minósz sokkal gyakorlatia
sabb gondolkodású volt, így a labirintus
ba zöldség, gyümölcs és szárított hal bő
ven került.) És akkor érkezik Thészeusz, 
a megváltó szerepében tetszelgő aranyif
jú, akinek előre megfontolt szándékkal 
elkövetendő gyilkosságra ad alapot egy 
legenda, amelyik túlél mindannyiunkat, 
tisztelet az isteni (dionüszoszi) kivétel
nek... Szerencséje van Aigeusz fiának: 
gyanútlan testvérem több kilométerre 
van tőlünk, kedvenc időtöltésével, a szi
rének vadászásával elfoglaltam 
Döbbenten nézem ezt a magas, kék sze
mű, bodor aranyszőke hajfürtű if
jút, aki kiszolgáltatott helyzetéhez 
képest túl magabiztosan közelít 
felém. -  Hol van? -  kérdi rekedt 
suttogással, miközben egyetlen 
határozott karlendítéssel átfogja 
derekam. Kínos a helyzetem: tes
tem már megadta magát ennek a 
selyemfiúnak, de a lelkem riadtan 
tiltakozik az elkerülhetetlen ellen.
Pedig ismerem a történetet, öreg 
dajkám, Démétér istennő kegyelt
je nem egyszer mesélte el, hogyan 
fogja megtagadni Pállasz Athéné 
parancsára a krétai királylány sa
ját, mindenkinél jobban szeretett 
fiútestvérét. Halálra megérett lé
lekkel immár megértem, hogyan 
keveredik halandó életünkben a 
múltbéli legenda a jövőbeni való
sággal, például azzal, hogy visszautasí
tom az isteni férjem által fölkínált aján
dékot, a halhatatlanságot: aludni 
szeretnék, semmi más nem melegíti lel
kem. .. — Athéné küldött? — kérdem a „hős
től”, miközben legalább képmutatásból 
szabadulni próbálok ölelő karjai közül, 
kéjes örömmel fészkelődve a domború 
mellkason. Belepirulok abba, hogy egy 
„most nincs időnk erre” sóhajjal kipende
rít öleléséből, mert a távolból fölzeng a 
lelkem gyökeréig hatoló üvöltés, a hang
orgia, amitől megnyílnak az ég csator
nái, és elered a forró szelek ajándéka, a 
sűrű zápor. Ez a sima bőrű athéni ismer
te a görög betegséget, a színházat: imá
dott testvérem lenyiszált fejét elém dobta, 
a vörös iszapba, aztán rám szólt: -  
Elfáradtam, fürösszél meg! Könnyáztatta 
arccal csutakoltam atlétatestét, aztán el

borított a tehetetlenség: az övé lettem 
mindenestől. Életem legfurcsább szeret
kezése volt ez: a selyemfiú segített ella
zulnom, majd szolgálatkész ajkaival is az 
én boldogulásomat kereste... Miközben 
csatakos testemen újra meg újra végiglo
bog a szemérmetlen öröm görögtüze, a bo
roskorsó mögött megpillantom a boldo
gan vigyorgó Erószt: csorog a nyála, 
tátott szájjal bámulja a végtelenből érke
ző hullámoknak átengedett testem. 
Tudatom kikapcsolt, semmire sem em
lékszem, számomra is meglepetés lesz az 
eszmélésem fölé hajoló bronzbika arca. 
Dionüszosz ilyenkor ismételten megkínál 
az istenek ételével, a szerelem nektárjá
val, majd fülembe suttogja: örökkön él
hetnél ebben az álomban... A labirintus 
túlsó kijáratánál megpillantom az ötsore- 
vezős hajót. Eközben az ezüstfonal olyan 
észrevétlenül válik ki tenyeremből, mint 
eddigi sorsom, amelyiknek én voltam az 
úrnője. Thészeusz társai elismerő cuppo
gással nézik-falják alakomat, megfeled
kezve a borzalmas trófeáról, testvérem 
levágott fejéről. Bolond természetem van, 
ismét boldog vagyok a hajón, ahol 
Minótaurosz gyilkosával kelek föl és fek
szem le újból, feledve a jó anyám, 
Pasziphaé által idejekorán lelkemre kö
tött megelőzési praktikákat (bezzeg az én 
ostoba testvérem, Minótaurosz mellett 
akartam és tudtam vigyázni!). -  Méghogy 
nimfomániás! Anyád frigid... -  hörögi 
dühösen fülembe édesapám, azzal lelök 
magáról, és fújtatva elrohan, újabb kielé

gülésre vadászva. Azt hittem, többé nem 
bírom majd elviselni férfi közeledését, 
magömlésének reménytelen zuhatagát. 
Zeuszra esküdtem, hogy nem kell soha 
nekem utód, a felelőtlen áradatból kivi
rágzó húscafat. Ez a sima nyelvű görög 
ifjonc pedig csak mond és mesél, kielégü
lések villámlásaiban földerengő érzékisé
gemet csitítgatja, vérontó hajnalok zúgá
sában szorítja, el nem engedné kezem... 
Én pedig zokogok a megaláztatástól: so
ha ennyire kiszolgáltatva nem voltam 
senkinek, még aranyos bikatestvérem
nek sem, annyira kívánom ezt a magas, 
szőke srácot, hogy kicserepesedik ajkam 
attól is, ha rágondolok... Nappalt éjszaka, 
éjszakát másik nap vált, hajónk álmodoz
va ringatózik a lila tenger szélborzolt há
tán, szívem választottja atyját, Poszeidónt 
idézi meg a játékos kedvű szirének mu-

lattatására. Amikor a borzalmas aggas
tyán kiemelkedik a sötét habokból, kezé
ben ezüst szigonyával, tritonok és 
szirének gyűrűjében, hajónkon olyan 
csend támad, hogy hallatszik a barna ha
jósokról lecsöppenő veríték koppanása a 
sós tengervíz mosta hajódeszkán. Aztán 
a kagylókürtök vidám, pimasz harsogása 
elnyomja a borzadályt. Thészeusz pedig 
helyettem is mesél, taglalja a szenzációra 
éhes társaknak a magányos bikafejede
lem legendáját. Én nem tudnék beszélni 
róla, már csak a testem őrzi emlékét, 
csak a testére emlékszem magam is, hi
szen a test-vére voltam, bőr- és szőrroko
na, nyálban és verítékben élettársa. Ki 
hinné el, hogy szeméremtestünk körül 
hasonlóan göndörödött a szúrós bozót! 
Hiába voltam csípőben vékonyabb, árnyé
kunk összetéveszthető volt, testtartá
sunk, gerincünk vonala hasonló volt, 
akár a hízásra való hajlandóságunk. 
Zeuszra... magam sem bírok eligazodni 
gyerek nélkül is asszonyosodó természe
temen: Minótauroszt szerettem,
Thészeuszt kívánom, de csupán 
Dionüszosz elég nekem, az isten, aki a 
megkívánáson kívül ügyet sem vet rám. 
Isteni uramtól próbálom megtanulni a 
hús örömén túl a hús közönyét, miközben 
köddé olvadok emlékeimben. Édesanyám 
éppen egyik szolgalányt szidja: a kis maf
la húzódozott lefeküdni a palota testőrpa
rancsnokával, ezért apám parancsára -  
oh, férfiúi összetartás! -  vissza kell 
mennie szüleihez, Phaisztoszba. -  Te fe

kete rohadék! -  üvölti anyám -, ki
nek tartogatod a lábad közötti dög
kutat, azt a poshadt gödröt?! 
Minótaurosz eddig hullára jóllakott 
az akháj szüzekkel, rá hiába sóvá
rogsz! Különben sem igaz, hogy az 
átlagosnál nagyobb fal... Ekkor 
megpillant engem, arca színt vált, 
csendesen suttogja a lányok felé: — 
Takarodjatok! Olyan szeretettel ka
rol belém, hogy szememet elönti a 
könny a boldogságtól. -  Gyere, éde
sem, fesselek ki! -  mondja legmele
gebb hangján -, szebbnek kell len
ned a mükénéi hieroduláknál is! 
Felkacagok, mert eszembe jut, hogy 
apám tényleg beteg lett a megkívá- 
nástól, amikor a szent papnők első 
csoportja szigetünkre érkezett. Én 
pedig tényleg gyönyörű és kívána
tos szeretnék lenni, anyám pedig 

valóban ismeri a szépítkezés eszközeit és 
módszereit. -  Örömet okozni pedig nem 
tanulhatod meg másként, csak úgy, ha 
közben neked is örömet okoznak -  oktat 
jó anyám, miközben lassú, erős mozdula
tokkal masszírozza halántékom. Egyre 
gyakrabban fáj a fejem, szédülök és há
nyok, édesanyám pedig próbálja megér
tetni velem, hogy nemsokára kezdődik 
vérem árapály-játéka: nővé cseperedtem. 
Minótaurosz elviselhetetlenül szenved 
ilyenkor: megérzi a vért, és szívesen on
taná a magáét is, hogy megszabadítson a 
nőiség örök mosatlanától... Thészeusz, a 
praktikus aranyifjú bármilyen helyzet
ben föltalálja magát: amikor először önt 
el társaságában a vér, kézen fog, fölvisz a 
fedélzetre barátai közé, és nagy ellenfele 
legyőzésének kalandját mesélve, annak

Chirico: Ariadné
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megörökítésére föltalálja a bikaviadalt. 
Látom a hosszas utazásban elcsigázott 
férfiak tekintetében a felszított vágyako
zást, a majdani vérontás ígérete által 
okozott örömet. Lélekben is egyre távolo
dom a napszítta kövekből összerakott, fe
detlen labirintustól, testem és lelkem sze-

Thészeusz és a Minótaurosz

lídebbik felétől, áldott jó bikatestvérem 
emlékétől. De hajnalban fölzúg a tenger, 
Kréta örök szigetének magányos, ölelő 
szerelmese, hullámának ötágú kék kor
bácsával végigcsap barna hajónk fedélze
tén, Poszeidón ezüstgubancos, boltozatos 
mellének hörgésével üdvözli Héliosz ara
nyát. Ebben a vigasztalan, őskáoszbeli 
zokogásban ott zúg meggyilkolt testvé
rem irántam érzett, sohasem csillapodó 
vágyakozása... Thészeusz fölriad álom
béli sikoltásomtól, ölel, csókol, simogat, 
én pedig rettenetesen félek attól, hogy el
halkul bennem az a hang, és megáll a 
szívverésem. Csupán Dionüszosz érti ezt 
a riadalmat, de esze ágában sincs, hogy 
segítsen föloldani, elintézi azzal: az iste
neknek nincs érzelmi életük, ha istennő
vé válók, megszabadulok minden emlék
től, minden fájdalomtól...

-  Nyolcvan ökröt sütünk, de nem szab
daljuk föl, hadd tépjék szét a jó étvágyú 
vendégek -  mondja Thészeusz. -  Hatszáz 
gödölyét is tűzre kerítünk, rodoszi borral 
locsoljuk a sültet. Akarom, hogy napkel
tétől napkeltéig pengjenek a lantok, dü
börögjenek a dobok, rikoltsanak a kürtök, 
visítsanak a sípok az örömtől: Aigeusz 
fia, Thészeusz megtalálta kedvesét, éle
te álmának vigyázó istennőjét, Ariadnét! 
Hallgatom a pergő nyelvű görög ficsúr lel
kendező beszédét, magam is belekábulok 
a zajos tivornya ígéretébe, aztán eszembe 
jut a folytatása, és iszalagként rátapadok 
a beszélő hamvas bőrű testére. — Gyere! 
-  sóhajtom piciny kagyló formájú fülébe, 
kezemmel betapasztom száját, nyelvem 
rátapad a halántékán lüktető érre. Olyan 
ez az ölelés, mint az elkezdett ének: tor
komat sírás fojtogatja, de képzeletem 
már a feloldódás partján sütteti lelkemet 
a kéj piros napsugarával. Minótaurosz 
hatalmas bronzszeme kérdőn nyílik rám, 
lüktető üvöltésemben tovább zeng az 
ő dühödt ordítása. Élvezek gátlástala
nul, bacchánsnőként sikoltozva, csupán 
Thészeusz tekintélye óv meg attól, hogy 
a piros szőlőborral elkábított matrózok

megerőszakoljanak. -  Harmadik napon 
pedig kitűzzük a zöld olajágat nyoszo- 
lyánk fölé -  ábrándozik Thészeusz sok 
erős gyereket akarok tőled! Szopós borját 
is sütünk menyegzőnkre, legalább hetve
net. Hadd töltekezzenek nemes vendége
ink a húsok erejével, ami legjobb heve- 
rője a bornak! Egeket ostromló lakomát 
akarok, érted, Ariadné? Hadd mondhas
sa halotti máglyánk előtt is a boldog em
lékező: én is ott voltam a lakodalmán! És 
mondja, meséli a halott leány (azzá le
szek én!) lakodalmát, mint rokka pereg 
a szája, közben tölti belém a rodoszi bort, 
amely sűrű, mint az összeesküvők vére 
hajnalban, mikor belopakodnak a mélyen 
alvó zsarnok palotájába...

Azt az ébredést Naxosz szigetén sem 
embernek, sem istennek nem kívánom, 
pedig csúnyává tette a lelkem ez a hiú
sággal bélelt, pénzéhes hozományvadász 
görög! Héliosz arany mosolyában fürdik 
olajágakkal bélelt nyoszolyám, ciprus
lombok közül emeli rám nyílt tekintetét 
Uránosz, fecsegő sirályok bukdácsolnak 
a Minótaurosz hörgését idéző tengerzú
gás fölött, és mellettem nincs senki... 
Szent őrület kerülget az ijedelemtől, 
hogy magamra hagytak, ezt a szégyent a 
Hádészban sem fogom elfelejteni, megbo
csátani sem. Kicsit várok dührohamom
mal, elvégre smink nélkül aludtam, majd 
kirobban belőlem a fájdalom. Belülről dö
fik szét a könnyek tekintetem zöld függö
nyét, torkom megtelik a gyűlölet keserű 
nyálával, arcom szégyenpírban ég, bő
röm alól bárhonnan kitörne a vér, egész 
testem lázban ég, miközben vacogok a 
szívemet dermesztő hidegtől. Utálom 
Thészeuszt és undorodom magamtól: tes
tem mosdatlanul bűzlik a heverőn, lel
kemben a szitkok sötét kelméjét mossa a 
bánat egyhangú, meleg esője. Ébredj arra 
egy reggel, hogy becézett, agyonkényez
tetett tested többé soha nem kell a sző
ke latornak (a halálnak sem kell, hiszen 
érte jött volna, ha őszinte a fájdalmam!), 
ébredj arra, hogy önnön tehetetlenséged
nek kiszipolyozott, csúffá tett árnyéka 
vagy, ébredj önmagadra úgy, hogy kikö
pöd a sós tengervízbe megecetesedett lel
ked... Hetek múlva sem képes tudomásul 
venni testem a tényeket: gyűlöletes hang
ját hallom a fehér sziklák mögül, szívem 
kibocsátásért dörömböl, felhólyagzott bő
röm viszketve hámlik le rólam, őt akar
ná érezni pihéin. Szédülök, ömlik a vér 
orromból, pedig nem ittam azóta rodoszi 
bort, halántékomra ráfagy képzelt neve
tése. Soha nem fogok belenyugodni abba, 
hogy ez a fonalamból szőtt senki vissza
utasított, soha nem oldódik föl bennem 
a görcs, amit immár nem a megkívánás, 
hanem a fekete düh okoz. Virágözönbe 
burkolózó bokrok, sudár olajfák között 
bolyongok, és átkozom a büdös ringyót, 
aki feledtetni fogja Thészeusszal han
gom melegét, becézésem befejezhetetlen 
útját napon sütkérező bőre kifeszülő labi
rintusán. Minden nesz az ő hangját idé
zi, minden árnyék az ő alakját veszi föl 
az alkonyi homályban, minden néma pil
lanat buboréka az ő mohó ajkán pukkan 
szét. Jól tudom, hogy soha nem tér vissza,

mégis fejfájdító eszméletlenséget játszok: 
jeleket találok reggel arról, hogy vissza
jött, itt van a szigeten, elrejtőzött az olaj
fák árnyékába, szívdobogásomtól süketül- 
ten szólongatom... Mégsem róla álmodok, 
ennél már többre képes álomba kifordu
ló lelkem, ezt a fonálhulladékot nem en
gedem be álmaimba. Minden éjszakám a 
sötét tekintetű Minótauroszé, lelkem fe
kete Hádészába taszított testvéremé, aki 
sohasem lesz hűtlen hozzám, a nappali 
szédelgésnél erősebbé teszi álmomat, be
tölti haragos bőgésével, ismét birtokába 
veszi kihasználatlanul hagyott testemet 
és magányos lelkemet. Félek tőle, és bol
dog vagyok vele, egész éjszaka rettegek 
attól, hogy ebből az álomból is föl kell éb
rednem. Szomorú álombéli tekintete ke
rüli az enyémet, mintha neki lenne bűn
tudata amiatt, hogy megölettem athéni 
latrommal...

Egy reggel pedig harsány evoé-kiál- 
tásokkal megérkezik a kíséret, amely
nek közepén ott ragyog az isten, aki en
gem kívánt meg, az elhagyott szeretőt. 
-  Megduglak! — kiáltja világgá, és én 
fölkacagok, mint még soha: ez hülyébb, 
mint apám, ez az én emberem! Párduc 
kurrog, bikaborjú bőg, éhes sirályok si- 
kongnak, réztányér cseng-bong, kürtök 
ropognak, sípok visítanak, fuvolák búg
nak, én pedig átadom testemet ennek a 
falánk gyülekezetnek. Ó, lélek hangja, 
Dionüszosz őszinte gerjedelme, életem 
bora, ömölj ki a porba, onnan nyaljanak 
föl mohón szürcsölő menádok! A részeg 
Szilénosz rámkacsint és kezébe veszi gö- 
csörtös falloszát. Csapzott szőr, bor és vér 
illata kábít, szarok a világra, köpök az il
lemre, hányok a tudásra, és elfeledem az 
Ariadné nevű libát. Csak halandó képes 
ilyen erős pillanatnyi kéjre, ami elveszi 
az eszét, megszabadítja az idő nyűgétől 
romlandó testét. Megértem apámat és lé
lekben is megbocsátok neki (a testem so
sem gyűlölte őt), látni szeretném anyá
mat, és Dionüszosz megmutatja: éppen az 
egyiptomi követen lovagol, vörösre festett 
haja ritmusra lobog a fáklyák fényében... 
Körülöttünk pedig ott bőg a tenger mind
örökké Minótaurosz hangján, hullámok 
viszik el tőlem és hozzák vissza hozzám 
ifjúságomat. Dionüszosz pedig úgy ka
cag, hogy potyognak a könnyei, reggelre 
ezüstharmat lesz belőlük, én pedig többé 
nem félek attól, hogy magamra hagy, hi
szen testem legkisebb rezdületét is felfog
ja az isten, és eljön érte pusztuló világo
kon keresztül is...

Ariadné és Dionüszosz
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ADY ANDRÁS

(Mindig)vissza hozzád
itt nem használ már férfias átok, 
szelíd áldás se, imám is sziszegve 
leereszt, mint lyukas pótkerék, mely 
éppen akkor nincs, ha leginkább kellene, 
mégis dagadó erekkel cipelem holtsúlyú 
hitem, s ha lehetne, se dobnám le, 
hisz helyére rögtön újabb kerülne

ha már istenhez elküldtem ezernyi 
kérvényt, de azokra az ördög sem 
válaszolt, magamért és magam 
elöl menekülve hozzád bújok, 
tenyered alá hajtom fejem, 
s álmomban a mellettem 
éló' emberben újra hinni tudok

Oltalom
Két tenyerem foglya
egy kis nyugalom, furcsa,
puha kaloda, csak árnyat tart
fogva, hűvös fészket, s hogy alacsony
a bér, ott bárki válthat magának egy
kis enyhet, megkötés csak az:
ha elfér.

Mint piros kis autó,
(ki)berreg szárnyai alól egy 
bogár, övé most e maroknyi 
homály, s hogy élvezi, nekem is öröm, 
...hajó akarok lenni, ma istent kell játsszam, 
s a szerep néha rám fér... de kettőnké 
most egy kis nyugalom, s kezeim 
közt a puha tér.

Holnaptól egy egész világ 
fog újra ökölbe szorulni.

Találkozás
Ma láttam a halált, a 
parkban ült, vállán hullott 
levelekkel, s csendesen falatozott, 
mellette barna papíron trónolt a parizer 
és kenyér, körülötte morzsákon dőzsölt egy 
csapatnyi veréb, s kerek koponyáján, a 
lombok közt portyázó szél, néha 
szőke fürtöket borzolt.

Beszélni kívántam, könyörögni 
neki, ha lehet, életbiztosítást kötni, 
ha nem, legalább száz év haladékot kérni, 
hisz dolgom van, késve bár, de akarok 
még tenni, szeretni, csalni, megbánni, 
éhezni és... (miért ne) néha 
pukkadásig enni.

Lelkemet köptem, letérdeltem volna, 
de unottan felállt, s míg szikkadó beszédem, 
szűkülő torkomban millió szótagra repedt, 
hullott madarak roppanó szőnyegén, 
könnyedén kacsázva, 
hang nélkül elment.

Fel a kalappal!
Itt az értelmem, tessék, fogd 
és nézd, ne félj, még friss, 
meleg, és alakulna, hisz 
nem fonta keresztül-kasul 
a vázamat szorgosan építő 
milliárd kalcium molekula.

Egyesek szerint nem is 
fogja bevonni csont ezt 
az agyat soha, csak tátong 
a gyérülő haj alatt, mint 
gondolkodó seb, veszély, 
vagy remény, mely nem válik 
konkrétummá soha.

Igazuk van, s hogy 
védjem e kiújuló heget, 
melyet minden volt és lesz 
fel-felvérez konokul... 
esküszöm és betartom: 
nem is vas, de rozsdamentes 
acélkalapot hordok ezentúl.

Balaskó Nándor: Portré

Kérdezem
Te, aki egyszerre vagy színes 
kövekkel játszó felelőtlen 
csöppség, kit mindig felhőtlen 
ég takart, s kinek kedvenc mókája 
ha rózsaszín lábujja ki-kiszabadul 
az azúr fogságból, vagy vidáman 
mocorog a hatalmas kék takaró alatt...

...vagy mások terhét is cipelő gyerekarcú 
anyó, tavasz-mosoly mélyén reccsenő 
ősz-ráncokkal; akarsz-e, mersz-e, 
valaha szülni félistenné vagy 
sátánná növő gyermeket egy

képtelen világba, hol törvény 
csak a mindent elnyomó 
abszurdum lehet?

ítélet
Mint ódon falról vakolat, hámlik 
rólam a szubjektív idő, vénülnék, 
de visszatart az erekben 
keringő mérhetetlen semmi, 
ha akarnék, sem tudnék elveszni; 
behódolt kölyökként, kinek 
hétpróbás magányán nem fog se 
öröm, se baj, belső tereken lézengek, 
a halál megvet, és mással cicázva, 
engem békén hagy.

Ódon vakolatként pereg a 
mérhető idő, van egy világ, 
hol szólni nem tudok, de 
beszélni tanulok, hol ronggyá 
imádott egek alatt, kérdésre 
választ senki sem kap... 
bár jól jönne már egy kis lázadás, 
büszke indulat, a túlérett órákból 
kipergő percek, görnyedt főhajtásban 
telnek, s mivel az alázattól meghalni 
nem lehet, élem az örök életet.

Egyszerűen
csak a betű lehet, 
mely vég nélkül menetel 
a képernyőn egy lenyomva 
tartott billentyű, s egy fáradt kéz miatt 
(matt kis négyzet, rajta dermedő lenyomat)

csak szavak szoktak 
a virtuális lap-havon betűnként 
születni, tipegni, járni, táncolni, s ha 
elaggnak -  kijelölve és törölve -  meghalni

mindenről csak a vers tehet... ha kedve 
van, sárból is imát teremt, ha akarja, 
földre rántja az eget

Vers az is
ahogy rántottát sütött,
kávét főzött, forralt, a
különböző nemű, fajú,
illatú edények, bögrék,
tepsik között; ahogy
hófehér csuklója végén,
a mutató és hüvelyk közé
csípett kanál vagy villa ugrált...
a kincsem lángok és fények közt táncolt,
s ha a kamra felé menet, a gondos kis
boszorkány, néha gonoszkodva
meglökött, majdnem kész is
volt a botrány

mester volt konyhakötényben, 
amit (ki)főzött, az poézis

s azon a reggelen, én hálátlan, minden 
versét egyenként megittam és megettem
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DEMETER ZSUZSA

A szerzők nem felejtenek
Borges A krimi című esszéjében azt ál

lítja, hogy az irodalmi műfajok „talán ke
vésbé függnek magától a szövegtől, mint 
attól a módtól, ahogy olvassák őket.” Épp 
ezért Papp Ágnes Klára Átlátunk az üve
gen? -  Gondolatok a kortárs irodalom
ról című könyvéhez máris két korrekciót 
fűznék. Az egyik az alcímre vonatkoz
na, amelyet Ambrose Bierce-t parafra- 
zálva a következőképpen módosítanék: 
Legkedvesebb gyilkosságaim? így Papp 
Ágnes könyvét nem tanulmánykötet
ként, hanem izgalmas krimisorozatként 
olvasom — és így is ajánlom az olvasó fi
gyelmébe. A másik a szerző nevére vo
natkozna -  javasolnám, hogy zárójelben 
tüntessük fel Miss Marple nevét is. Bár 
tudom, hogy e hasonlat kissé sántít, de 
jelen esetben mindez csak külső és igen
csak elhanyagolható tényező -  és gondo- 
latmenetünk szempontjából Papp Ágnes 
Miss Marple-lé kinevezése elengedhetet
len fontosságú.

A könyv címe az egyes gyilkosságok lé
nyegi elemeire hívja fel a figyelmünket. 
Itt ugyanis nem a szokványos krimivel 
találkozunk, azaz -  hogy a szerzó' szavá
val éljek -  „nem egyszerűen a gyilkosság 
bizonyításáról van szó, hanem a tisztán
látásról.” Nos, hogy a kérdés bonyolultsá
gát érzékeltessük, egyelőre nem kell mást 
tennünk, mint alaposabban megszemlél
nünk a borítón található Magritte-képet 
— a lehetséges válaszok, elárulom, az üve
gen túl vannak.

Hogy fentebbi metaforám ne tűnjön 
túlságosan hajmeresztőnek, annyit még 
el kell mondani, hogy a könyvben felso
rolt izgalmas bűntények mind az irodal
mi gyilkosságok kategóriájába tartoz
nak, s mint ahogy szerzőnk is elismeri: a 
huszadik századi „irodalomnak a par ex
cellence megjelenési módja, »legirodal
mibb témája«, a magáról az irodalomról, 
a műről, sőt: más művekből írott mű” -  
s szerzőnk így ki is bogozta a bevezető 
rész gordiuszi csomóját: magas és popu
láris irodalom végzetes elkülönülésének 
problematikáját. Mindehhez már csak a 
hullára lesz szükségünk, mint a klasszi
kus krimi elmaradhatatlan kellékére —, 
amely már a második fejezetben előkerül. 
Aki megtalálja, nem más, mint Roland 
Barthes, aki tömören csak így összegzi a 
szörnyű, vérfagyasztó látványt: „a szer
ző halott.”

S mielőtt elkezdhetnénk olvasni a kü
lönböző szerzőgyilkosságokat, Miss Marple 
elárulja, melyek azok a nyomra veze
tő kérdések, amelyeket a fentebb említett 
„tisztánlátás” érdekében minden egyes 
gyilkosság esetében fel kell tennünk: „hogy 
egyes elméletírók milyen helyet jelölnek ki 
a kortárs irodalom számára, ezáltal hogyan 
határozzák meg viszonyát a hagyomány
hoz, ellentmondásokkal terhelt helyze
tét milyen okokra vezetik vissza, és ennek 
meghosszabbításaként milyen formanyel
vet tekintenek meghatározónak.” Sőt azt is 
elárulja, kik azok a mesterek, akiknek el
méletében válaszlehetőségeket talál a gyil

kosságok körülményeinek feltárására: ők 
pedig Mihail Bahtyin, Roland Barthes és 
Hans Georg Gadamer.

Nézzük akkor, milyen szempontok alap
ján válogatja ki a sokféle történet közül 
a narrátor a legkedvesebb gyilkossága
it? A legterjedelmesebb részt a Mágikus-re
alista anekdota című fejezet képezi, amely
ben olyan szerzők történeteinek nyomába 
eredhetünk, mint (és figyeljünk a címek
re!) Sigmond István Félrevert harangok cí
mű regénye a „Fortélyos félelem igazgat” cí
mű, József Attilát megidéző fejezetben. De a 
műfaj remekének tekinthetjük a Bérgyilkos 
Tusnádfürdón című részt, amely Fehér Béla 
Fültől fülig című történetének ered a nyo
mába, vagy az önreflexív -  mert egy Agatha 
Christie-regényre utaló -  Az elefántok nem 
felejtenek című fejezetet Ungváry Zsolt 
Elefánttemető című művéről. E története
ket a mágikus-realista technika alkalma
zása különbözteti meg a kötet további feje
zeteitől — s ez sajátos megoldások elé állítja 
a narrátort. A mágikussá kitágított tér sa
játos, a krimiműfaj határait feszegető törté
nettípust hoz létre, ahol az olvasónak a gyil
kosság körülményeinek feltárásához olyan 
csodás elemek megmagyarázásával is bíbe
lődnie kell, mint pl. az, hogy „Kolozsváron, 
egyetlen alkalommal egy évben, évtizedben, 
láthatóvá lesz minden hóember, aki csak 
épült a város történelmében”.

Az Önmagának fügét mutató irodalom? 
már a kevésbé hagyományos, mondhat
ni posztmodern műfajok felé tereli figyel
münket -  a konvenciók megszegése és ez
által magának a műfajnak a felszámolása 
lenne a tét a szerző megölése után a 
műfajiság, illetve a művészetnek (és meg
kockáztatnánk: magának az olvasónak) a 
meggyilkolásával találkozhatunk: „van- 
e létjogosultsága egy olyan műnek, amely 
önmaga megszüntetését célozza meg, pon
tosabban a művészet körébe sorolható-e 
az az alkotás, amely a művészet lehetősé
gét számolja fel önmagában” -  teszi fel a 
kérdést narrátorunk, majd Márton László 
Átkelés az üvegen című történetével indítja 
az útvesztőszerű eseményeket. A nyomo
zás végére eljutunk a szereplőkre és az el
beszélőkre egyaránt vonatkoztatható „Ki 
vagyok én?” kérdéshez -  s olvasó legyen a 
talpán, aki az önazonosság problémáját -  
a mártoni gúnykacajok kíséretében -  nem 
érzi egy idő után a saját bőrén is.

A könyv további részei más műfa
jok fele kalauzolnak: A Petritől vett cím, 
„Mikor nem írok verset, nem vagyok” Baka 
István és Petri versbeni történeteiről 
ad számot (és itt a cím könnyítésként el
árulja a gyilkosság módozatát is), míg a 
Mesélni könnyű? fejezetben két nagyobb 
műfajban olvashatunk izgalmas történe
teket. Elsőként, briliáns írói fogásként, a 
„Gyilkolni könnyű” passzusban az Agatha 
Christie-regények kulisszatitkaiba avat 
be narrátorunk (pl. hogy előfordul, ami
kor maga a detektív a gyilkos, illetve van, 
amikor nem is történik meg a gyilkosság), 
sőt színre lépteti a műfaj nagymesterét is, 
aki azonban „csak egy jelentéktelen mel

lékszereplőjének ad autogramot. A többit 
nekünk kell kinyomozni”. S mivel elhang
zik az is, hogy egy krimiben nincsenek je
lentéktelen, fölösleges epizódok, máris 
kezdhetünk gyanakodni a gyilkos szemé
lyét illetően, vagy arról, hogy valóban ha- 
lott-e a szerző.

A második nagyobb műfaji rész a mese
világba vezet. Megtudhatjuk a szerelmes 
és bűnügyi gyermekregényről, Darvasi 
László Trapitijéről, hogy a sokfelé ágazó 
bonyodalmak megfejtésében nem elegen
dő a szerző által felkínált varázspálca, „itt
— ugyanis — már a Trapitizés sem segít”.

A kötet utolsó fejezetében kiderül, ki a
gyilkos. Előtte azonban Szakolczay Lajos 
és Poszler György tanulmánykötete kap
csán a narrátor személyes hangú vallo
mása választ kínál az olvasó egyik leg
égetőbb kérdésére -  jelesül, hogy miért 
épp ezen szerzők történeteinek a nyomá
ba eredt Papp Ágnes Klára: „Mert — olvas
hatjuk — nagyon téved az, aki azt hiszi, 
hogy a tanulmányíró, a recenzens nem 
vall önmagáról.” És hát Szakolczay szava
ival élve e műfaj legizgalmasabb kérdése -  
és egyben a rejtély megoldása -  nem más, 
mint a „beavathatom-e az olvasót az íróval 
kapcsolatos álmomba?”

Annyit még végezetül elmondhatunk, 
hogy bár a kötet záró írásában, Az olvas
hatatlan irodalmában kiderül, hogy „a 
szövegben egyedül az olvasó beszél” -  s 
hogy „ennek a gondolatmenetnek előfelté
tele a szerző megölése”, úgy véljük, hogy 
Miss Marple e fináléban, amikor kijelenti, 
hogy „a tettes, gondolom, mondanom sem 
kell, hogy maga Barthes”, ezúttal téved 
(de gyanakodhatunk arra is, hogy immár 
átlát az üvegen, s csak utolsó poénként el 
szeretné terelni figyelmünket a vélt vagy 
valós gyilkosról).

Természetesen sokkal többet nem 
„árulhatok el a történetről, hiszen lehet
nek (de vajon vannak-e?) olyan krimira
jongók, akik nem olvasták a műfaj ezen 
klasszikusát” -  csupán csak annyit ten
nénk még hozzá: a szerző halott — mondta 
Roland Barthes. -  Roland Barthes halott
— mondta a szerző.

Papp Ágnes K lára: Á tlá tu n k  az  
üvegen? -  G on dola tok  a  k o r tá rs  iro 
da lom ró l, N apkút Kiadó, 2008.
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BODA EDIT

Atriplex Segediensis,
avagy a sajátos magyar laboda
Latzkovits Miklós novellásköny- 

ve mottójául Vörösmarty Laboda ked
ve című versének két sorát választja, én 
meg Nemes Nagy Ágnes Laboda című 
verséből idézem az alábbit: „Hej, emide- 
amoda! / Ez a csoda-laboda. / Ez a híres 
ladogai / pagodai laboda.” Ezzel a cso- 
da-labodasággal, mondhatnám csoda- 
bogársággal lehet leginkább jellemezni 
a szerző novellagyűjteményét.

A laboda szóról, ha köznévként vizs
gáljuk, azt tudhatjuk meg, hogy: hasz
nos- vagy gyomnövény, és mindenfajta 
éghajlat a latt megterem, ugyanakkor 
nagyon kevés a mérgező példány köz
te. Úgy is kifejezhetném magamat: sze
líd növény, ha nem hozzák ki a sodrá
ból. Esetünkben nevezzük a növényt 
Atriplex Segediensisnek. Az a fajta ez, 
mely folyton új és új alakváltozáson 
megy át. Literatúrabeli mutációról van 
szó, ugyanakkor devianciáról is, ezért 
nagyon különbözik az illető példány 
más, közönséges labodáktól. És ahogy 
egy igazi csodalabodához illik, szüle
tése és élete is rendhagyó, halála pe
dig szükségszerű, ahogy feltámadása is 
az újabb és újabb történetekben. Olyan, 
m intha mátrixországban járnánk.

A könyv első, felvezető írásában, a 
Találós kérdésben ez olvasható: „Az 
uralkodónak m agának is csak homá
lyos elképzelései voltak a megoldásról, 
de azt biztosan tudta, hogy a történet
nek róla kell szólnia, és bár nem fel
tétlenül valóságosnak, de igaznak kell 
lennie.” Ehhez ta rtja  magát Latzkovits 
is a hét labodás és három non-labodás 
írása folyamán. így írja meg abszurd 
és groteszk-ironikus elemekkel átszőtt 
egyéni mitológiáját, melybe természe
tes módon kerülnek bele a term észet
fölötti, m egm agyarázhatatlan és cso
dás események. Akárcsak egy szent 
életébe. Magánmitológiának neve
zem, azt hiszem, ez a fajta mitológia 
korunkban divatos is. Ebből a szem
szögből közelíthető meg az is, hogy a 
szerző 1963. május 13-án született 
Szegeden. A Labodáról szóló írásokban 
pedig arról értesülünk, hogy: „Laboda 
1963. május 13-án született Szegeden, 
Magyarország tündöklő metropolisá
ban.”

Laboda groteszk-ironikus történetei
ben egy rendkívüli szent alak kel élet
re. Telek József alább olvasható szöveg- 
részlete akár Latzkovits kötetébe is jól 
beleillene. Ha a szóban forgó elbeszé
léseket olvassuk, néha olyan érzésünk 
támad, mintha ezt kellene mondanunk: 
„Laboda Auxiliator Segediensis, óra pro 
nobis!”

„Úgy is lón; építettek előbb, hihetős, 
a szögediek Havi Boldogasszony tiszte
letére kisded szentegyházat, azután pe
dig ama győzhetetlen magyar bajnok, 
Corvinus Mátyás király, minekutá
na a bosnyai törököket megverte és itt 
Szögeden országgyűlést tarto tt, önnön 
királyi költségével felemelte ezt a jeles 
szentegyházat, melyben Havi Boldog 
Nagyasszonyunk az időtől fogva mind 
háborúban, mind békességben segítő 
havas hegye vala a Tisza melléki ma
gyar népnek, úgyhogy néhai nagy em
lékezető Esterházy Pál, leírván a ma
gyarországi csudákkal tündöklő szent 
helyeket s képeket, ezt a szögedi ha
vas hegyet is, a bent lévő kegyes kép
pel azok közé számlálná, és a szöge
di Havi Boldogasszonyt, Auxiliatrix 
Segediensis, Szögedi Segítőnek nevezné, 
sőt a magyarországi csudálatos képek
ről ír t Litániában is ezeket a szókat em
lítené: Maria Auxiliatrix Segediensis, 
ora pro nobis. Mária, Szögedi Segítő, 
könyörögj érettünk.” (Telek József: Havi 
Boldogasszony, 1768. In: A megszentelt 
ország. Összeállította: Lukácsy Sándor, 
Pécs, Jelenkor, 2000.)

Latzkovits önreferenciális szövege
iben, ahol a csoda mellett helyet kap 
az adomázó, anekdotikus hangnem is 
(nekem, bármilyen meglepő talán, de 
eszembe ju t Mikszáth), megmutatko
zik az elbeszélő, aki ki-kiszól a tö rté
netből.

Az a hely, ahol Laboda született és 
élt, reális, jól behatárolható földraj
zi terület, és az elbeszélő meg is tesz 
mindent, hogy erről ne feledkezzünk 
meg: „Magyarország a Kárpát-meden
cében fekszik, államformája királyság” 
— hangzik az anakronisztikus kijelen
tés a Laboda, a verekedő című írásban. 
Később az ország területének pontos 
méretét is megtudjuk: „Magyarország 
területe 93.030 km 2.” (Laboda és a 
nap)

Mégis úgy tűnik, m intha az elbeszé
léskötet lapjain egy seholsincs ország 
kelne életre, pontosabban mintha nega
tív utópiát olvasnánk. És talán  elmond
hatná Latzkovits Miklós is J. Swifttel: 
„my principal Design was to Inform, 
and not to amuse thee”. De akár téved
hetek is. Ez a szerző titka.

Laboda, ha irtóztató hangját kibo
csátja, akkor Zrínyi-epigrammában 
mondja el bánatát (Laboda, a néma cla- 
mator), és ezt a rémséges erejű hangot 
a Földközi-tengeren állomásozó magyar 
hadihajó gépével rögzítik szalagra.

A Laboda, a halálmadár című írás 
abszurd világában bekövetkezik a sze-

Latzkovits
Miklós
Laboda

gedi apokalipszis is, Laboda bosszúál
ló angyalként jelenik meg és pusztít. A 
Kosztolányi-mottóval („Boldog-szomo
rú  dal”) indító Laboda, a kincskereső cí
mű írásában Latzkovits Kosztolányi ér
tékkeresését készpénzre váltja, ebben a 
világban a széplelkű Labodából ezúttal 
kincskereső lesz.

De nemcsak apokaliptikus-pusztító 
angyallal találkozunk, hanem egyféle 
falanszterrel is a Tisza-parton — a nagy 
diáklázadás eredményeképpen. Ez a 
Laboda, a konténerváros megalapítója, 
valamilyen szinten rokona lehet Bodor 
Ádám Bundás Rekkjének (A krétaszag 
eredete), és a többi lakó is egyféle entel- 
lektüel Bundás Rekk.

A Tisztelt szerkesztőség! című non- 
Laboda-írásnak akár Laboda is lehetne 
a főszereplője. A partizán konténervá
rosban könyveken alszanak, az asztal 
is könyv, ebben az írásban viszont már 
mindent ellepnek a könyvek, csak ak
kor van élet, ha könyv is van, így még 
a halál is vár egy ideig. A könyvtárrá 
alakult lakás valóságos labirintussá 
válik, ahol az ember Thészeusz-szerep- 
re kényszerül, és muszáj belegabalyod
ni Borgesbe is, éppen a tagadás révén 
(„A legkevésbé sem egyfajta -  mondjuk 
-  borgesiánus megfontolás alapján írok 
úgy, ahogy írok” -  mondja Latzkovits 
elbeszélésbeli narrátora). Tibor Fischer 
„könyvtárcsövesével” (Teslár Ákos kife
jezése, Könyvrágcsáló) azonos szellemi 
családból származik ez a Latzkovits- 
szereplő.

Summa summarum: „Laboda Auxili
ator Segediensis, ora pro nobis!”

Latzkovits Miklós: L a b o d a , Mag
vető, Budapest, 2008.
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D e c e m b e r i  é v f o r d u l ó k
1 -  280 éve született Jedrezej Kitovicz lengyel író
2 — 140 éve született Francis Jammes francia költó'

90 éve halt meg Kaffka Margit írónő'
120 éve halt meg Mehmed Námik Kemál török költő 

90 éve halt meg Edmond Rostand francia drámaíró 
3 -5 0  éve halt meg Szergej Nyikolajevics 

Szergejev-Genszkij orosz író 
4 -  460 éve született Bogáti Fazakas Miklós költő 
5 -1 0  éve halt meg Aurélien Sauvageot francia nyelvész
6 -  530 éve született Baldassare Castiglione olasz költő 
350 éve halt meg Baltasar Grácián y Morales spanyol író
7 -  135 éve született Willa Cather amerikai írónő
8 -  370 éve halt meg Ivan Gundulic horvát író

470 éve született Istvánffy Miklós történész
9 -  160 éve született Frantisek Brábek cseh író

90 éve született Teohar Mihada§ román író 
400 éve született John Milton angol költő

10 -  470 éve született Giambattista Guarini olasz költő
890 éve halt meg Ibn Rusd arab filozófus
170 éve halt meg Hégésippe Moreau francia költő

11 — 90 éve halt meg Ivan Cankar szlovén író
12 -  80 éve született Csingiz Ajtmatov kirgiz író

280 éve született Pietro Verri olasz író
13 -  135 éve született Valerij Jakovlevics Brjuszov

orosz költó'
30 éve halt meg Tamás Gáspár író
210 éve halt meg Wihelm Heinrich Wackenroder
német író

14 — 100 éve született Szepes Mária írónő
15 -  120 éve született Maxwell Anderson amerikai író

130 éve született Hans Carossa német író 
120 éve született Cella Delavrancea román írónő 
150 éve született Karácsonyi János történész 
410 éve halt meg Philips van Marnix holland költő 

16-110 éve született Ján Smrek szlovák költő
80 éve halt meg Elinor Wylie amerikai költőnő

17 -  135 éve született Ford Madox Ford amerikai író
1100 éve halt meg Abú ’l-Abbász Ibn al-Mutazz 
arab költő
735 éve halt meg Dzsalálo 'd-Dín Rúmi iráni költő

18 -  70 éve halt meg Louis Delattre belga író
19 — 160 éve halt meg Emily Bronté angol írónő
20 -  50 éve halt meg Fjodor Vasziljevics Gladkov orosz író

35 éve halt meg Kardos Tibor irodalomtörténész 
40 éve halt meg John Steinbeck amerikai író

21 -  50 éve halt meg Lion Feuchtwanger német író 
435 éve született Mathurin Régnier francia költő
22 -  20 éve halt meg Boldizsár Iván író

160 éve született Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff 
német filológus

23 -  90 éve született Mándy Iván író
24-210 éve született Adam Mickiewicz lengyel költő
25 -  70 éve halt meg Karel Capek cseh író

110 éve halt meg Georges Rodenbach belga író
26 -  85 éve született Hajós József filozófus

100 éve született Pataki József történész
27 -  70 éve halt meg Oszip Emiljevics Mandelstam

orosz költő
28 -  140 éve született Bucura Dumbrava román írónő
29 -  135 éve született Ovid Densufianu román tudós
30 éve halt meg Franyó Zoltán költő
30 -  135 éve született Bánffy Miklós író
435 éve halt meg Giambattista Giraldi Ginzio olasz író
31 -  80 éve született Veijo Váinö Meri finn író

MŰHELYJEGYZETEIM
Ej, az a professzionalizm us

Egész életemben bajnoka 
voltam a professzionalizmus
nak. Talán ezért is lettem pe
dagógus, a zeneszerzés mellett. 
Magam is arra törekedtem, 
hogy szaktudásomat a legma
gasabb szintre emeljem. Ma 
sem szűntem meg minden új 
tudást magamba szippantani. 
Hobbim a professzionalizmus. 
Csakhogy a hosszú évtizedek 
alatt rájöttem, hogy a szak
tudás nem minden: elenged
hetetlen, de nem MINDENT 
PÓTLÓ!

A minap zenészek körében 
kis parázs vita bontakozott ki, 
hogy X. Y. zeneszerző az isme
retek közül és persze a régmúl
tak köréből mennyire profesz- 
szionális zenét komponált. A 
vita egy tréfás megjegyzéssel 
zárult: „a nagyon nagy tudás 
árt az egészségnek”. Aláírom, 
ÍGY VAN!

A vita elült, de nem bennem; 
hogyan is állunk ezzel a sokat 
emlegetett: ki a tudós a zené
ben kérdéssel. Egyáltalán tu
dósnak kell-e lennie egy al
kotónak? És ha tudós, akkor 
jobban vagy -  netán -  könnyeb
ben komponál? Ha ez így volna, 
akkor a legjobb zenéket a zene
tudósoknak kellene, hogy meg
írják. Alig tudok viszont olyan 
zenetudósról -  a legnagyobbak 
köréből sem! -, aki nagyszerű 
művekkel írta volna be magát a 
zene történetébe, és még olyan
ról sem hallottam, aki egyál
talán megpróbálkozott volna 
alkotóvá válni. A válasz egy
szerű arra, hogy miért nem a 
zenetudósok komponálják a ze
nét, Ők kívülről KELL, HOGY 
SZEMLÉLJÉK a zenét, mert 
csak így van (TUDÓSI) rálá
tásuk arra, hogy mi is törté
nik az elemzett zeneműben. 
A zeneszerző is így szemlé
li meg művét, amikor az már 
elkészült, és ha van tudósi 
képzettsége, biztosan kitűnő 
elemzéseket is fog készíteni 
saját műveiről. DE! De ami
kor komponál, akkor eszébe 
sem juthat, hogy kívülről jö
vő, tudósi rálátással közelítse 
meg az énjében forrongó, még 
kialakulatlan zenei ősképet. 
Ez még ott szunnyad a kép
zelet és a tudással megszer
zett ismeretek által ellenőr
zött ésszerű papírra vetés két 
ellentétes világának a határ- 
mezsgyéjén. És jaj annak, aki 
vagy egyikbe, vagy másikba 
véletlenül vagy tehetség hiá
nyában beleveszik.

A baj ott kezdődik, amikor 
a tudást alkotói tehetségpót
lónak kezdik használni, vagy 
éppenséggel fegyvernek a ki a 
jobb zeneszerző versengésében. 
Mindkét eset jellemzi, és vé
gigkíséri az alkotástörténetet, 
mindegy, hogy a művészet mi
lyen területéről is legyen szó. 
De a 20. században szinte kó
rosnak mondhatóan tört be a 
zenei köztudatba is. Az agyon- 
elemzett művek tömkelegé 
tűnt fel, oltárra emeltek olyan 
műveket, amelyek alig tudták 
kiverekedni maguknak a né- 
hányszori meghallgatást, meg
maradtak titokzatos zenemisz
tériumnak. A széles hallgatóság 
elkezdett tisztelni olyan mű
veket, amelyeket nem is igen 
hallgatott meg. Sok alkotó már 
eleve azon a vonalon indult el, 
hogy zenéjét abszolút a tudomá
nyos pályára állítsa be. Az ilye
nek igyekeztek valóban nagy 
tudást összegyűjteni és persze 
zenéjükbe átültetni. Majdnem 
azt mondhatnám, hogy megfor
dították a természetes sorren
det: először elemeztek és azután 
komponáltak. És ebből nem is 
csináltak titkot, gyakran hosz- 
szabbra nyúlt a szóban forgó 
műelemzés, mint a rákövetke
ző bemutató előadás. Valljuk 
be, a hallgatóság nagyon sok
szor jobban szerette az elhang
zott elemzést, mint magát a 
megszólaló zenét. Lassan ez a 
modell vált az úgynevezett pro
fesszionalizmus egyedüli meg
jelenési formájává: racionált 
irracionalizmus. A zene a tuda
ton túli világból érkezik, csak 
miután megszületik -  hangje
gyekbe kódolva és valóságosan 
megszólaltatva — válik tudato
san (tudósian!) értelmezhető
vé. Logikus modellekkel hiá
ba is próbálnánk behatolni a 
képzelet birodalmába; ezért hi
ábavaló minden kísérlet ma
tematikai formulákból zenét 
facsarni. Erős konstruktivis
ta beállítottságú zeneszerző
ként szomorúan írom le ezt a 
végkövetkeztetést. Imádom a 
logikus rendet zenémben, sok 
művem már eleve valamilyen 
előre meghatározott -  matema
tikailag is kifogástalan -  for
mulára épült. És itt az épület, 
épített, építész szavak kerül
nek elő képzeletemből, a zene
mű, amiben minden ÉP! Pedig 
tudva tudom, hogy az igazi 
professzionalizmus: TUDNI A 
MEGTANULHATATLANT!

T E R É N Y I E D E
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HOL-____________
H atvanöt éves korában, októ

ber 30-án elhunyt Kerényi Ferenc 
kétszeres Madách-díjas irodalom- 
és színháztörténész, a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság alel- 
nöke, az MTA Irodalomtörténeti 
Intézetének nyugalmazott főmun- 
katársa.

November 3-án Budapesten, a 
Bem moziban felolvasással, film
vetítéssel, anekdoták felidézésé
vel emlékeztek az október 4-én 
elhunyt Csiki Lászlóra. A Korunk- 
Budai Porta és az Új Budapest 
Filmstúdió által szervezett ren
dezvényen az érdeklődök megte
kinthették Az eladott nagyapó cí
mű novellából készült Álombánya 
című filmet.

A Bretter György Irodalmi 
Kör november 4-i összejövetelén 
Böszörményi Zoltán Az éj puha tes
te (Ulpius Ház Kiadó, 2008) című 
kötetét mutatták be. Az est házi
gazdája Bréda Ferenc volt.

November 5-én 17 órától mu
tatták be a Tranzit ház nagyter
mében A meghajlás művészete cí
mű antológiát. Az est házigazdája 
Balázs Imre József irodalomtör
ténész, a kötet szerkesztője volt. 
A bemutatón felolvastak a kötet 
szerzői: Bálint Tamás, Bekő Jutka 
Tünde, Fülöp Orsolya, Horváth 
Előd Benjámin, Kosa Boróka, Láng 
Orsolya, László Szabolcs, Papp- 
Zakor Ilka, Szalma Réka, Váradi 
Nagy Pál és Visky Zsolt.

A Filológia Esték keretében 2008. 
november 10-én a kolozsvári BBTE 
bölcsészkarán kettős könyvbemuta
tót, író-olvasó találkozót szerveztek. 
Papp Ágnes Klára Átlátunk az üve
gen? Gondolatok a kortárs irodalom
ról című könyvét Demeter Zsuzsa, 
a kolozsvári Helikon szerkesztője, 
Boda Edit Dal születésre és halálra 
című verskötetét Papp Ágnes Klára, 
a Magyar Irodalomtudományi Tan
szék magyarországi vendégtanára 
mutatta be.

-MI

C o m p a n ia  N a^ ion a lá  L o te r ia  
R o m ä n ä  SA  sp r ij in ä  f in a n c ia r  
p r o g r a m e le  U n iu n ii  S c r iito r ilo r  d in  
R o m a n ia  d e d ic a te  C e n te n a r u lu i  
S o c ie tä ^ ii S c r iito r ilo r  R o m ä n i.

loteria 
romänä
A  R o m á n  N e m z e ti L o ttó  T á r sa sá g

R t. a n y a g ila g  tá m o g a tja  a  R o m á n ia i✓
ír ó k  S z ö v e ts é g é n e k  a z o n  ü n n e 
p i m e g e m lé k e z é se it , a m e ly e k e t  a  
S z ö v e ts é g  a  R om án író k  T ársasága  
C e n te n á r iu m a  a lk a lm á b ó l r e n d e z .

S ain t-Saéns
VÍZSZINTES
1. Barangol, kószál. 7. Magyar újság

író, sportvezető' (György). 14. Ritka női 
név, május 13-án van a napja. 16. Nézni 
tudja azt a helyet. 17. Porlasztó, szó
ró (angol). 18. Ilyen írás az ogam. 20. 
Összeg. 21. Kívánság. 22. Beceneve Tóni. 
24. Vágy, angolul. 25. Szatmárnémetihez 
közeli település. 26. Mű. 28. Csüng. 29. 
Telefonvezeték fut benne. 31. Tullia 
d1..., olasz költőnő. 33. Ismételt tiltás. 
34. Midori ..., japán korcsolyázónő. 36. 
Női becenév. 37. Csokoládéfajta. 38. 
Ravaszdi. 40. Térelválasztó elem. 42. 
Ilona beceneve. 44. Elszáradt növényi 
szár. 45. A rágcsálók egyik családja. 47. 
Alan ..., filmszínész. 49. Kaluga folyó
ja. 50. Csak arra jellemző. 52. Memfisz 
városrésze! 53. Palánk két vége! 54. 
Gyorsít (fizikában). 56. Éneklő szócska. 
57. Lepényfajta. 59. Zágrábhoz közeli 
település. 61. ...-Szófia, isztambuli me
cset. 62. Burnótot használ. 65. ... baba 
és a negyven rabló. 66. A lantán vegyje- 
le. 67. Szamárság, hóbort. 69. Az asztá- 
cium vegyjele. 70. Skandináv mitológiai 
alak. 71. Mű (latin).

FÜGGŐLEGES
1. Mindentudó könyvecske. 2. Camille 

Saint-Saéns (1835—1921), francia ze
neszerző szimfonikus költeménye. 3. 
Szekrénybe helyező. 4. Fűtőanyag. 5. 
Hardy-művek! 6. Boafarok! 8. A zoo bejá
rata! 9. Spanyol, német és svéd gépkocsi
jelzés. 10. Idegen Pál! 11. Abbamaradó. 
12. Saint-Saéns oratóriumoperája. 13. 
Kiömlött vizet abroszról szivaccsal pró
bál eltávolítani. 15. Jugoszláv elnök volt 
(Joszip Broz). 18. Kassziterit. 19. Orosz 
vadászgép volt. 22. Lent levő. 23. Ilárion 
beceneve. 26. Ad ...: irattárba (helyezen
dő). 27. Sarolta beceneve. 30. Csíkszereda 
vára. 32. Piramis. 35. Saint-Saéns szim
fonikus költeménye. 39. Időegység. 40. 
Benő a ... lágya: éretté válik. 41. Annak 
ténye, hogy létezik. 43. Német város a 
Duna partján. 44. Éhező. 45. Olcsó illat
szer. 46. Felvidéki település az egykori 
Hont vármegyében. 48. A galóca latin ne
ve. 50. Brit nép. 51. Latyakos, dágványos 
mocsár. 54. Az ezüst vegyjele. 55. ... Paz, 
Bolívia tényleges fővárosa. 58. A nátri
um vegyjele. 60. A kalcium vegyjele. 63. 
... Derek, filmcsillag. 64. Ködhatárok! 67. 
Bonn fele! 68. Gubanc is lehet belőle!

B O T H  LÁ SZLÓ

A Helikon 21. számá
ban közölt Prokofjev cí
mű rejtvény megfejtése; 
Eljegyzés a kolostorban; 
Három narancs szerelme. ><9 48410 000065 48
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