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U ta zá s  egy N. N . A .-ve rsse l
„Megy odafönn, megy-megy a délután”

Nemes Nagy Ágnes
Még kísért körül minden, mikor lebukott a fejem, 
„Nem bánnék soha úgy a kutyámmal, mint te velem” 
hogy mi mindent kérnek számon tőled, hihetetlen, 
míg ringott a naptól perzselt test s a hajkorona, 
olajat egyformán kent a kéz völgyre s oromra, 
ámítva, hogy nem kell a szüléshez áfium, kence 
a szerelem az unalom botlás balkezese 
megsejtve, hogy talmi az élet ennyi szépséghez 
csak mit a vágtázó lovas egy percre megérez, 
amikor bukik, megszánva magát s ló csak áll, 
ott a bizonyosság, hogy ez a könnyelmű halál 
így rövid a jaj s bukás szégyenét nem érzi 
a múlt mögötte páráll, hát minek tiltakozni, 
mit üzenhetne, ez lesz a vásárok bére, 
míg a fájdalma nem kerül a türelem kezére, 
mert mindenért itt dübörög a sok bomló elem,
„Nem bánnék soha úgy a kutyámmal, mint te velem” 

eddig égett a versszövétnek még Déva körül, 
mélybe zuhantam, mint öntudatlan gyérült kék tüli, 
ellepett mindent lágyabban bármilyen tépésnél, 
ami nem fáj, nem fájhat, csak mint a gesztenye, 
burkától váltan guríttattam barnán útfélre, 
mert elengedett egy ágtenyér az időszeren, 
vagy a kutyáddal is így bánsz, ilyen türelmesen?

R ondó
Szőcs Istvánnak

Mint kihaló népben az önérzet 
gyökértelen roskad egy nyár után 
s a kék mi közé bekéredzett 
várni tanítja, így veszít fércet 
de nem vesz erőt semmiért magán 
gyökérben marad egy nyár után 
mint kihaló népből az önérzet 
tövig roskad a koraősz után 
nem az a seb fáj amin elvérzett 
akár csak a szilánk érte afgán 
kit homokon visz a céltalan hám 
nem ihat de nem sír víz után 
az a tény miből eddig vérzett 
a tépett föld a csontig repedt száj 
de ég amit eddig el nem végzett 
így gyávaság s kín az ember atyja 
mellészegődik s majd elfelejti 
nem is emlékszik hol volt foganatja 
csak ámul a sok kóbor lovasra 
mint az ebnek enni vetnek neki 
árvasága kín víztelenség kútja 
mert ráhajlott lelkét beleejti 
a semmibe s homok temeti 
és nem telik sor senkinek hamura.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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B e s z é l g e t é s  B a l á z s  I m r e  J ó z s e f  k ö l t ő v e l ,  
k r i t i k u s s a l ,  a  K o r u n k  f ő s z e r k e s z t ő j é v e l

Vidraturista a Holdban
Emlékszel-e arra, miről és mikor írtad 

az első recenziót, s hol jelent meg?

Farkas Wellmann Endre Requiem cí
mű kötetéről írtam  Gyermekláncfű-ver
sek címmel, s a Helikonban jelent meg. 
Egy kvázi magánkiadásban megjelent 
könyvről volt szó. Fekete Vince -  aki ak
kor a Serény Múmia szerkesztője volt -  
azoktól is mindig megkérdezte, hogy 
írnának-e recenziót, akik egyébként ver
set vagy prózát vittek neki. És közben 
úgy nézett az emberre, hogy nehéz volt 
ellenállni, így született meg az első re
cenzióm.

Ez 1996-ban jelent meg, idén márci
us végén pedig kineveztek a Korunk fő- 
szerkesztőjének. 1999-től dolgozol a 
Korunknál. Viszonylag rövid idő alatt 
jártad be ezt a pályát...

Elsősorban generációs okai lehetnek 
ennek: mi ’89-ben voltunk 14 évesek, s az 
én korosztályom előtt már a középisko
lai felvételi pillanatában sokkal több le
hetőség nyílt meg, mint azok előtt, akik 
egy évvel idősebbek voltak. Ha nem kö
vetkezik be a változás, akkor az udvar
helyi tanítóképzőbe jártam  volna, mert 
ott még volt magyar képzés, a gimnázi
umról már lehetett tudni, hogy nem in
dít magyar osztályt...

De mégis a matematika szakot válasz
tottad...

Igen, mert akkor még azt gondoltam, 
hogy én mérnök vagy fizikus szeretnék 
lenni. De visszatérve az eredeti kérdés
re: azt gondolom, hogy részben a fenteb
bi okok miatt ez a generáció sok mindent 
korábban kipróbálhatott. Utazhattunk 
Magyarországra, mindenféle versenye
ken vehettünk részt, amelyek korábban 
nem voltak. Épp ezért koraérettnek is 
érzem az én nemzedékemet, talán emi
att is csöppentünk szokatlanul korán fe
lelős funkciókba. Egy másik tényező, 
hogy az erdélyi kulturális életből hiány
zik néhány fölöttünk lévő generáció, ez
zel tudom magyarázni, hogy viszonylag 
rövid idő alatt történtek ezek a váltások, 
s nemcsak az én életemben, hanem so
rolhatnám példaként Fali Sándort, ko
rábbról Kelemen Attilát, vagy a friss fő

szerkesztő-helyettesek közül Karácsonyi 
Zsoltot és Szabó Róbert Csabát.

Nagyobbnak tűnhet a főszerkesztői ki
nevezéssel járó felelősség is. Az elmúlt fél 
évben kiderült már, hogy melyek azok a 
tervezett változtatások, amelyeket meg le
het valósítani, s melyek, amelyeket nem?

Van egy fontos következménye annak, 
ha fiatalon lesz valakiből főszerkesztő: 
nem dőlhet hátra, hogy na, most meg
érkeztem. Munkás főszerkesztőnek kell 
lenni, s nekem ez ellen nincs is kifogá
som. Egyelőre nem találkoztam olyan 
akadályokkal, ahol hátrány lett volna, 
hogy nem ötvenévesen kerültem ebbe a 
pozícióba. Nyilván segített az elmúlt tíz 
év tapasztalata, hiszen 1999 óta vagyok 
a Korunk szerkesztője. Érzékelem azt, 
hogy megváltozott a munkaritmusom s 
az a munkamennyiség, amit el kell vé
geznem, de állok elébe.

Miben fog változni a Korunk az eddi
giekhez képest?

A kezdeti pillanatban, amikor felme
rült, hogy én vegyem át a főszerkesztői 
feladatot, ismertettem a kollégákkal, 
hogy elképzelésem szerint a folyóirat mi
lyen irányba fejleszthető. Ez egy ponton 
tartalmazott lényegesebb változtatást: 
dinamikusabbá tenni a lapot. A temati
kus szerkesztésről nem mondunk le, de a 
tematikus tömbök terjedelmét csökken
teni fogjuk. Ez 2009 elejétől indulna, s 
nagyobb százalékban lesznek jelen olyan 
anyagok, amelyek gyorsan reagálnak a 
kultúra természetes mozgásaira: több 
recenziót fogunk közölni, több friss ese
mény, konferencia, tudományos jellegű 
történés lesz az, amire odafigyelünk. A 
tematikus tömböknek megvan a maguk 
előnye: nagy terjedelemben alaposan kö
rül tudják járni a kulturális jelensége
ket, utólag is könnyebben visszakeres
hetők. Másik előnyük, hogy a kulturális 
történéseket nemcsak követni lehet álta
luk, hanem alakítani is.

Egy interjúban említetted, hogy a 
Korunk internetes megjelenésén is vál
toztatni fogtok...

A Korunk nem csak egy folyóirat, s 
emiatt fontos, hogy a kiadónkat, ren

dezvényeinket, a Korunk Akadémia elő
adásainak hang- és képanyagait tudjuk 
megjeleníteni. Sikerült egy nagy kapa
citású tárhelyet bérelni. Ha csak annyit 
tennénk fel az internetes változatra, ami 
egy adott héten történik a Korunk kö
rül, már akkor portálszerűvé válnánk, 
de tervezünk olyan projekteket, amelyek 
kifejezetten az online felület számára 
fognak íródni.

Ugyanehhez az újításhoz kapcsolód
nak a Korunk Akadémia műhelyei, vagy 
a frissen megjelent antológiátok, A meg
hajlás művészete?

Minden kulturális intézmény törek
szik arra, hogy kinevelje a saját után
pótlását, így is lehet tekinteni a krea
tív írás műhelyre, illetve a folyóirat- és 
könyvszerkesztői képzésre, amelyeket 
elindítottunk. Ilyenkor mindig felbuk
kan egy-két új ember és új név -  akikre 
ösztönzőleg hat egy új lehetőség. Évről 
évre lehet figyelni, ahogy tehetséges fi
atalok, elkerülve Kolozsvárról, keveseb
bet publikálnak, kevésbé vesznek részt 
tehetségük szerint a kulturális életben. 
Talán a szorosabb kötődés a kulturális 
intézményekhez aktívabbá teszi őket.

A kötet szerkesztőjeként azt írod, hogy 
ezen szerzők írásai meghatározhatják 
majd a jövő évtized irodalmát. Miért épp 
az interjúkkal bővített antológiaformát 
választottátok?

Érdemes „kitalálni” minden egyes 
könyvet, hogy igazán érdekes legyen. 
Kiindulópontunk az volt, hogy ezek
kel a szerzőkkel kapcsolatban, akik a 
Korunk Generátor rovatában közöltek 
2006-2008 között, legyen egyfajta fogó
dzója az olvasónak. Részben ezek az in
terjúk teszik különlegessé az antológi
át. Nagyon sok összekötő kapocs van a 
szerzők között, bár az antológia megje
lenése pillanatáig én voltam az egyetlen, 
aki mindegyiküket egyenként ismertem, 
ők együtt a bemutatóig nem találkoz
tak. Az egyik ilyen kapocs az Irodalmi 
Kreativitási Verseny, szinte mindany-

Balázs Imre József
1976-ban született Székelyudvarhelyen. Matematika-fizika szakon végzett a 

székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban, 1994-ben. 1998-ban diplomá
zott a kolozsvári BBTE bölcsészkarának magyar-angol szakán. 2004 októberétől 
a BBTE Magyar Irodalomtudományi Tanszékének adjunktusa (2002-től a tan
szék tagja). 1999 februárjától a Korunk irodalmi és kritikarovatának szerkesz
tője, 2008 áprilisától a folyóirat főszerkesztője. Három verseskönyve, valamint öt 
tanulmány- és esszékötete jelent meg, számos könyv szerkesztője.
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nyian részt vettek és díjakat nyertek az 
évek folyamán. Másik összekötő kapocs 
a Másnapos Irodalmi Kör és a portáljuk, 
ahol az antológiaszerzők közel fele pub
likált már, harmadik kapocs pedig az 
ún. Károly Kör volt, amelyen én ugyan 
nem vettem részt, csak az ő elbeszélése
ikből tudom, hogy nézett ki. S ezekhez 
jön a közös antológiaszereplés, illetve 
néhányuk esetében a Korunk Akadémia 
kreatív írás műhelyében való részvétel. 
Ezek olyan szempontból fontosak, hogy 
egy irodalmi generáció soha nem az élet
kortól lesz generációvá, hanem ezektől 
az összekötő kapcsoktól, az intézménye
süléstől, és szerintem lassan elmondha
tó, hogy adottak annak a feltételei, hogy 
egy új irodalmi generációról beszéljünk. 
A fiatal szerzők figyelnek arra, hogy mi 
történik az irodalmi életben, és hiányér
zetük van. Nem gondolom viszont, hogy 
identitásuk kialakítása hangsúlyosan 
konfrontativ módon történne, egyszerű
en csak keresik a saját helyüket. Rajtuk 
fog múlni, hogy milyen irányba mozdul
nak el, senki nem fogja helyettük meg
mondani, hogy milyen irodalmat kell 
nekik írniuk. De a csoportos indulás 
mindig megkönnyíti az irodalmi életben 
való jelenlétet. ’98 óta antológiaszerű je
lentkezés nem történt az erdélyi iroda
lomban, itt volt az ideje egy ilyen fellé
pésnek.

Az elmúlt húsz évben voltak még hason
lónak mondható kezdeményezések: említ
hetném a Százasszeg folyóiratot, ami vé
gül nem lett ilyen horderejű, de ugyanide 
sorolhatnánk a kilencvenes évek köze
pén megjelent Éber nevű csoportosulást. 
Hogy látod te ezt a folyamatot?

Viszonylag összefüggő generációs fel
lépést igazából hárm at látok a ’90-es 
évektől napjainkig. Az egyik az Éneklő 
Borz, a még a nyolcvanas években in
dult szerzők csoportosulása, a másik az 
Előretolt Helyőrség alapító generációjá
nak a nemzedéki fellépése (Orbán János 
Dénes, Fekete Vince, Sántha Attila, 
László Noémi), a harmadik pedig az 
Éber-csoport, Vida Gáborral, Vermesser 
Leventével, Jánk Károllyal. Ezek azok a 
társaságok, amelyek eddig csoportként 
is meg tudtak nyilvánulni, valószínű, 
hogy lehetett volna még fiatal irodalmi 
antológiákat összeállítani, de én úgy ér
zem, hogy az Előretolt Helyőrség körhöz 
tartozó ifjabb nemzedéki antológia nem 
mutatott volna jelentősebb poétikai elté
réseket az Orbán Jánosék fellépéséhez 
képest, valószínűleg ezért nem is jött lét
re ilyen kötet.

Ezek szerint az Előretolt Helyőrség ha
tása annyira erősnek mondható, hogy az 
utánuk fellépő szerzők nem tudták ezt 
megkerülni?

Számomra ez egészen egyértel
mű. Akik ki tudtak lépni az Előretolt 
Helyőrség által képviselt szemlélet na
gyon erős hatása alól, azok mindannyian 
egyénileg tudták ezt megtenni, új (cso
portos) irodalomszemléletet nem tudtak 
vagy nem akartak körvonalazni. A meg

haladás természetes igénye persze nem 
azt jelenti, hogy az Előretolt Helyőrség 
által kitalált koncepció értéktelen lenne 
vagy lett volna ’94-95-ben. Sőt nagyon 
izgalmas koncepció volt abban az idő
ben, amikor ezzel felléptek. De ha vala
ki ma ugyanazt műveli, mint ez az első 
generáció, abban semmi újdonság, pro
vokáció nincs már. Épp ezért érezhető 
az, hogy a legfiatalabb szerzők más-más 
irányban próbálnak tájékozódni. Talán 
Karácsonyi Zsolt, Lövétei Lázár László, 
Király Zoltán azok, akik a körből indul
va leginkább megtalálták a saját útju
kat, amely nem következett egyértelmű
en a Helyőrség induló projektjéből. De a 
többi szerző, én úgy látom, s lehet, hogy 
nem teljesen helyénvalóan, nem távolo
dott el nagyon messzire ettől a szemlé
lettől.

Ez mennyiben koncepcionális hatás, s 
mennyiben egy-egy szerzőnek a nagyon 
erős hatása?

Ez érdekes dolog, például amikor 
magyarországi írótársakkal beszélge
tek erről, akik figyelik az itteni irodal
mat, sokszor azt mondják, hogy na, már 
megint egy kötött formákat használó fi
atal költő Erdélyben. A magyarországi 
fiatal szerzők költészetében korántsem 
ennyire egyértelmű, általános a kö
tött formák használata. Hogy ez Orbán 
János Dénes leszármazási vonalán hat-e 
vagy sem, vitatható, de kihallható ezek
ből a versekből az ironikusan használt 
kötött formáknak, a sanzonos, külön
böző nyelvi rétegekből építkező beszéd
módoknak a belépése, s ez Orbán János 
Dénes első két kötetében már készen 
volt. A költőegyéniségek egyéni kisugár
zása tehát erősnek nevezhető.

A kreatív írás műhely is a Korunk 
Akadémia friss tevékenységéhez tarto
zik...

Nincs Erdélyben ennek hagyománya, 
illetve én román nyelven olvastam 
Ruxandra Cesereanunak és a diák
jainak olyan könyveit, amelyek egy 
kreatív írásműhelyből nőttek ki. Az 
nem kimondottan szépírói, hanem 
inkább városszociográfiai, riporteri 
kísérlet volt. Amit én kitaláltam, az az 
írás tudatosságának a fejlesztése. Az 
egyetemi tapasztalataimra alapozva, 
megpróbáltam nagyon logikusan fel
építeni ezt a műhelyt, amelyben el lehet 
jutni valahonnan valahová, s utólag 
vissza lehet nézni, hogy mi minden nyílt 
meg. 2008 novemberében indult a má
sodik csoport, tizennyolcán jelentkez
tek, s nemcsak Kolozsvárról, hanem 
Temesvárról, Nagyváradról, Csíkszere
dából is, van tehát rá igény. Egy részük 
szeretné eldönteni, hogy mi a viszonya 
az íráshoz, érdemes-e írnia, másik ré
szük nagyon gyakorlatiasan írói fogá
sokat szeretne ellesni. Én azt remélem, 
hogy mindkét típusú érdeklődőnek nyúj
tani tud valamit ez a képzés.

Hogyan kell elképzelni egy-egy ilyen 
műhelymunkát, illetve mennyire egysze

mélyes feladat egy ilyen műhely megszer
vezése, irányítása?

Szerintem akkor a leghasznosabb, 
hogyha nem a klasszikus szerzők fe
lől közelítünk, nem hozzájuk mérjük, 
amit elkészítenek, hanem egymáshoz. 
A klasszikusoktól az elveket lessük el. 
Nagyon pontos szempontok alapján meg
írandó feladatok ezek, mintha megren
delésre kellene írni egy szöveget adott 
témában, de ha belegondolunk, hogy ho
gyan működik a kortárs irodalmi élet, 
akkor azt látjuk, hogy egyre több az 
ilyen megrendelés: írj prózát adott té
mában. A Magvető egyik legfrissebb kí
sérlete során például kortárs szerzőket 
kértek fel, hogy írjanak rocknovellákat. 
Ennyiben behatároltak ezek a feladatok, 
de ahelyett, hogy korlátoznák a szerző
ket, lényegében inkább felszabadítják 
őket. Hogy mennyiben egyszemélyes? 
Lényegében a csoport maga is szabályoz
za önmagát, csak mederben kell tartani 
a folyamatot.

A Lát ónak, pontosabban Vida Gábor
nak 1998-ban volt egy körkérdése: ho
gyan írjuk meg a romániai magyar iro
dalom történetén A nonszalansz esélye 
című, 2001-ben megjelent tanulmánykö
tetedet még az erre a kérdésre született 
választanulmánnyal indítod, s felsoro
lod, hogy milyen ismérvek alapján írnád 
meg te ezt az irodalomtörténetet. Akkor 
az esztétikai szempontokat tartottad fon
tos szervezőelvnek -  hogyan látod tíz év 
távlatából ezt a kérdést?

Azóta nagyon sok minden történt az 
irodalomtörténet-írásban mint szakmá
ban. De a legnagyobb változás abban a 
viszonyban történt, ami a közönség és az 
irodalom viszonyát illeti. Kezdetben ar
ra gondoltam, hogy kiindulhatok abból: 
az olvasóknak van már egy előzetes képe 
arról, hogy milyen az erdélyi irodalom, 
kik a szerzői, milyen a hagyományvona
la. Ez az utóbbi években megváltozott, 
a legfiatalabb olvasógenerációknak már 
az oktatási rendszer átalakulása mi
att sincs teljes rálátása az erdélyi iroda
lomra. Másképp kell tehát megírni ezt 
az irodalomtörténetet. 2009-re tervez
zük a kiadóval az első kötet megjelené
sét. Megalapozóbb jellegű könyvet kell 
írni, mely részben merészebb lehet ép
pen amiatt, mert nem abból kell kiin
dulnia, hogy egy meglévő irodalomképet 
alakít át. Másrészt pedig szélesebb kör
ben használható könyvre van ma igény. 
A szakmailag megalapozott, szaknyel
ven írt szövegváltozat -  a két világhá
ború közti résszel kapcsolatban -  gya
korlatilag megvan, s az utána következő 
időszakról is vannak résztanulmányok. 
Ezt szeretném másfajta beszédmódba át
gyúrni. Azon igyekszem majd, hogy de
rüljenek ki a könyv arányaiból azok az 
esztétikai döntések, elvek, amelyek sze
rint a kötet felépül, és hát nem egy leltá
rozó irodalomtörténetet szeretnék írni, 
hanem olyat, amelynek a hangsúlyai is 
jelentésesek. Az irodalomtörténet egyik 
előtanulmányát, Az avantgárd az erdé-

folytatás a 4. oldalon
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» » >  folytatás a 3. oldalról
lyi magyar irodalombant, amely könyv 
formában is megjelent, hamarosan a te
mesvári Bastion Kiadó románul is kiad
ja. Fordítója az a Kocsis Francisko, aki a 
marosvásárhelyi Vatra folyóiratban több 
összeállítást közölt a magyar avantgárd 
irodalomról. Sikerült tehát egy tájéko
zott fordítót találni a könyvhöz, s na
gyon örülök ennek: törekszem arra, hogy 
a magyar nyelven írott szövegek román 
nyelven is elérhetővé váljanak a román 
nyelvű olvasók számára.

Mennyiben lehet a Szegedy-Maszák 
Mihály által szerkesztett irodalomtörté
netet megkerülni, illetve mennyire egysze
mélyes műfaj ezek után az irodalomtöté- 
net-írás?

Érzékelek egyfajta restriktiv gondol
kodást az olyan jellegű kijelentésekben, 
hogy „nem lehet már egyszemélyes iro
dalomtörténetet írni”, „nem lehet már 
történetet mesélni prózában”, „nem le
het már egyes szám első személyben ver
set írni” -  ez soha nem így működik sem 
az irodalomban, sem az irodalomtörté
net-írásban. Ugyanúgy helye és funkci
ója van a többszerzős irodalomtörténe
teknek, mint az egyszemélyeseknek. A 
Szegedy-Maszákék-féle irodalomtörté
nettel kapcsolatban leíródott többször 
és több nézőpontból, hogy az inkább egy 
tanulmánykötet a magyar irodalomról: 
engem nem győzött meg arról, hogy ér
telmetlen volna narratív irodalomtör
ténetet írni. Szerintem nem a narratív 
formával van baj, hanem azzal, ha nem 
érzékeljük: minden irodalomtörténet 
csak egy változata az elmondható tör
téneteknek. Kulcsár Szabó Ernőnek a 
nagyon szakszerű, egyszemélyes iroda
lomtörténetét egyáltalán nem látom ku
darctörténetnek, az egy nagyon merész 
és radikális egyszemélyes kísérlet volt 
a ’45 utáni irodalom újraolvasására, kö
vetkezetlenségeivel együtt. Az ilyen tí
pusú kísérleteknek lesz és van létjogo
sultsága.

A nonsalansz esélyében írod, hogy az 
irodalomtörténet-írásban az is szerepet 
játszik, hogy mindenki fel szeretné mu
tatni a saját toplistáját. Benne lesz te
hát Balázs Imre József toplistája ebben a 
könyvben?

Nagyon sokféle nézőpontot lehet vá
lasztani egy irodalomtörténet meg
írásához -  s nyilván, sok irodalomtör
ténetet is olvastam az elmúlt időben. 
Megtetszett az a némileg ironikus gon
dolat, hogy az irodalomtörténet is vég
eredményben pozitív és negatív hősök
kel dolgozik, mint egy regény, és fel kell 
keltenie az olvasójában a szánakozást az 
elbukó pozitív hősökkel szemben, és a 
megvetést a negatív hősökkel szemben, 
így működik valahogy az irodalomtörté
net-írás, még akkor is, ha nehéz ezt be
vallani. Terjedelmi és időbeli korlátok 
miatt valószínűleg olyan könyvet fogok

írni, mely elsősorban az erdélyi köny
veknek az önmaguk számára kontextust 
teremtő mozzanatait veszi számba, de ez 
nem azt jelenti, hogy én azt gondolnám, 
az erdélyi műveknek csak erdélyi mű
vek teremthetnek kontextust, egyszerű
en csak azt, hogy ennek a könyvnek ez 
a módszertana és a nézőpontja. És nyil
ván el kell következnie a további mun
káknak is, melyek be tudják hozni a 
román irodalommal a különféle össze
hasonlító szempontokat, vagy amelyek a 
teljes magyar irodalomban kontextuali- 
zálnak. Túlságosan hosszan elhúzódna 
egy ilyen könyvnek a megírása, és túlsá
gosan kevéssé van feldolgozva az anyag 
ahhoz, hogy a lehetőségek teljes tárhá
zát kifuttathassa az ember. Úgy vélem, 
az általam szerkesztett két antológiából, 
az Almok szállodája című költészeti an
tológiából és Az emberfejű madár című 
esszéantológiából ki lehet olvasni, hogy 
milyen szemlélet szerint készül az iroda
lomtörténetem.

Mindezek mellett mikor ju t ideje 
Balázs Imre Józsefnek mint költőnek az 
alkotásra? A harmadik versesköteted, a 
Vidrakönyv megjelenése után létrehoz
tál egy blogot, amelyen szinte napi rend
szerességgel írod tovább, ha úgy tetszik, 
szét a Vidrakönyveí, s ehhez az olvasók 
is közvetlen formában hozzájárulhatnak. 
Következő' kötetedben felhasználod a blo-

gon született írásokat vagy teljesen más 
irányban tapogatózol? Egyáltalán, mer
re lehet elindulni a vidra-költészetInyelv 
után?

Összeállítottam egy újabb verses
könyv anyagát, ez készen van — csak 
hát egy olyan könyv, mint a Vidrakönyv 
után némelyek azt várhatják, hogy ez 
is tömbszerű, összefüggő kötet legyen. 
Nem egy tömbből fog állni, de az egyes 
ciklusokon belül itt is erős összefüggé
sek teremtődnek, bár megmarad a cik

BALÁZS IMRE JÓZSEF 

A H oldban

Mielőtt rájönne, hol van, 
már ott is a vidra a Holdban.

Járműve parkol a porban, 
csillag szemcséi az orrban.

Prüszköl és azt kérdi, hol van 
a vidraturista a Holdban.

Emlékeit elhagyja sorban, 
súlyt vesz helyettük a boltban.

Ott ragad végleg a Holdban, 
fürdik egy nagy, ezüst tóban.

lusok különálló egysége is. Folytatódik 
benne a Vidrakönyv is, természetesen. A 
blogot pedig lehet úgy olvasni, mint ami 
szétírja a Vidrakönyvet, de úgy is, mint 
azoknak az anyagoknak a gyűjtemé
nyét, amelyek engem foglalkoztatnak, s 
amelyek egyszerűen nem illettek bele a 
nyomtatott formába: a blogra felkerül
het Dante Isteni színjátékéból egy vid- 
rás rész, utána egy kisfilm a somogybe- 
li vidrapark lakóiról, egy saját vers vagy 
egy indián mesének az általam készített 
fordítása.

Faludy György halálakor írtál egy rö
vid nekrológot, amiben megemlíted, hogy 
egyszer Faludy megkérdezte tőled: ki az 
a „szerző, akinek a szövegei önmaguk
kal ragadnak. Akiről nem a szakember 
hűvössége mondatja, hogy jó költő”. És 
hogy Faludy nem neveket várt, „hanem a 
nevekhez fűződő viszonyt. Ezt a kérdést 
raktározom el tehát róla, mert azóta tu
dom, nem egy név az igazán jó válasz. 
Vagy kettő. Vagy három.” Hogyan alakul
tak azóta ezek a viszonyok?

Azokról a szerzőkről, akik számom
ra nagyon fontosak, készültem és készü
lök, megírni a tanulmányaimat. Szilágyi 
Domokosról írtam már, de nem érzem 
úgy, hogy igazán meg lenne írva az, mi
ért fontos számomra. Dsida Jenőről is 
sokkal több mondandóm lenne, de nyil
ván, azok, akikről eddig írtam, mind 
foglalkoztattak. Karácsony Benő vagy 
Oravecz Imre, Kemény István, Ignotus 
az, akiket kiemelnék, illetve Hervay 
Gizella, az egyetlen, akiről könyvterje
delemben írtam eddig. Nem mondtam le 
arról, hogy a számomra fontos szerzők
ről nagyobb lélegzetű szövegeket írjak, 
s remélem, ez valamilyen formában meg 
is fog valósulni. Az írásaimból, remélem, 
kiolvasható, hogy kik az igazán fontosak 
vagy kihívást jelentő szerzők számomra.

D E M E T E R  Z SU Z SA
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FEKETE VINCE

Isteni napfény
Gyerek még,
nem kamasz még, 
nem kisgyerek már, nem ismeri 
még az életet, honnan is ismerné, 
de kíváncsi rá, ízlelgeti, nézegeti, 
kóstolgatja, mint egy szép piros 
almát. S akkor egy szép napon, 
ahogy az a mesében lenni szokott, 
furcsa helyzetbe hozza, keveri, 
rángatja a sors.

Valahogy, k i tu d ja ,
hogy a szomszéd
nagylánnyal maradnak kettesben a 
lányéknál a hátsó udvaron. Nincs senki 
a környéken, se szülő', se testvér, se 
rokon, csak ők ketten: a nagylány és ő. 
Ragyogóan süt a nap, csiripelnek

a madárkák,
csobog a patak, minden megvan, ami kell, 
és egyszeriben megszakad az addig együtt 
játszott játék. Mint amikor hirtelen megáll 
a kés a levegőben, vagy amikor a

szikrázóan
fényes napsütésből egyszeriben fenyegető 
sötétkék, vagy súlyos vihar előtti csend lesz. 
Nincs babázás tovább, nincsenek autók, 
tricikli, semmi. Sejtelmes tűz lobog a lány 
szemében, amikor felajánlja, hogy játsszuk 
azt, hogy elbújunk együtt a csűrben,

a szénában.

N em igen van
kedve a legénynek, menne is
meg nem is, érdekli is a dolog meg nem is.
Kíváncsi is a lányra, de fél is tőle.

Mert mi
lesz akkor, ha... Nem lesz semmi, te kis 
butus, mi lenne, suttogja fogai között 
a lány, bemegyünk, és kész.
S  ott mit csinálunk? Játszunk, 
te kis butus, mit csinálnánk. Nem, 
azt mondja, s már iramodna is odébb, 
de a lány elkapja a grabancát, s már 
tuszkolja is hátra, a csűr felé.

Jó l van , h á t
legyen, nemigen van kedve, 
de azért kíváncsibb annál, hogy ne 
engedelmeskedjék, ha már amúgy sem 
tud nem engedelmeskedni, hát csak 
hagyja, hogy tuszkolja, terelje befelé. 
Finom szénaszag van a csűrben, 
szűrt fény, a deszkák résein egy-egy 
pászma napfény csap be a csűr földjére. 
Megyünk az odorba, mondja a lány, 
s már tereli is fel maga előtt a létrán, 
jó puha ott a széna. Már a létra legfelső 
fokán állnak, amikor ismét meggondolja 
magát, s azt mondja, nem.

Hogyhogy nem ,
kérdezi a lány, eddig eljöttünk, s most 
akkor nem? Szomjas vagyok, inni szeretnék... 
S pisikálni is kell, nyögi a fiú. Majd iszol 
azután... később. És pisilsz is... Később. 
Gyere, mutatok neked valamit, s már löki 
is le a szénába, de ő megkapaszkodik 
a lányba, együtt huppannak bele a halomba,

hempergőznek, prüszkölnek, s hogy, hogy 
nem, valahogy a lány kerül felül. Lovagló 
ülésben ott marad rajta, meg se tud mozdulni, 
azt érzi, hogy már lélegezni se tud, hogy nem 
kap levegőt, hogy csupa szénatörek a háta, 
a haja, s hogy mindene ég a fájdalomtól 
meg a szégyentől. így pihegnek ott darabig, 
a lány szólal meg előbb, mély levegőt vesz...

M utatok n eked  va la m it
mit,
nyöszörgi a fiú, de már tudja, 
mert pattannak a blúzocskán a 
gombok, s ott remegnek előtte az apró 
mellek, emelkednek, süllyednek a zihálástól. 
De most te is mutatsz valamit, tolja magát 
hátra, s mire észbe kapna, már gombolja is 
a nadrágját, húzza, tépi, cibálja. Nem, 
nem, nem, gurgulázik a fiú torkából, 
próbál hánykolódni, kibújni, de a lány

Ion Irimescu: Gyermek

kezei leszorítják. Arcához közel hajol, 
forrón szuszogja az arcába, a képébe, 
ha megmutatod, amikor lementünk innen, 
olyan rágógumit kapsz, amelyiknek soha 
nem megy el az íze. Mindig édes lesz.

Nem  kell,
nem kell, hánykolódik a fiú, de nincs 
megállás, a lány kezei már ott húzogatják, 
babrálgatják, te kicsi csillag, hörögi, most 
te is nyúlj oda, vagy hanem tegyük oda,

és már fújja a forró leheletét a nyakába 
jobbról, balról, befalja a fülcimpáját a 
fogai közé, rágogatja, húzogatja, szopogatja, 
mint a cukorhalat, s nyöszörög és vonaglik, 
és hánykolódik.

M ost te is, te, te,
kicsi boci,
add a kezed, s már viszi is, oda le, valahova, 
gyűri a szoknyáját, viszi a kezet alája, 
finom, gyér, selymes bundához ér a kéz, 
visszakapná, de nem lehet, mozgasd az ujjad, 
tüzeli, mozgasd, ne ott, hanem fennebb, 
s a lucskos vágatból fennebb irányítja 
a kezet egy pici, kidudorodó keménységre, 
vadhúsra, vagy mire, s masszírozni, 
húzogatni kezdi a fiú kezével, közben

sóhajtozik, gyöngyözik, s a fiú azt érzi, 
hogy már nincs ereje, érzi, hogy kiment 
a kezéből az erő, mozgatni se tudja 
már, nem hajlanak az ujjai, de a lány 
egyre eszeveszettebben dörzsöli magát 
az ő kezével, az ujjaival, nagyokat 
rázkódik, vonaglik, hörög, visít, 
levegőért kapkod, majd, mint amikor 
a letaglózott állat az utolsókat rúgja, 
egész testében áramütésszerűen rázkódni, 
remegni kezd, megfeszül, mint a húr, 
majd ellágyul, s utolsó leheletével, 
menj innen, mondja, menj innen, 
te balfasz, ledobja magát a fiúról, 
tovahemperedik, és úgy marad ott kiterítve.

Talán  va lam i b a ja  van ,
villan át a fiú agyán, talán hívni 
kellene valakit. Kiáltani szeretne, 
de kiáltás helyett valami elhaló 
nyöszörgés jön csak ki a torkán.
Fogd be a szájad, te fatökű, hallja 
a lány hangját. Nincs ennek semmi 
baja, kap észbe, és menekülésre fogja 
a dolgot.

Le a  lé trá n ,
ki a csűrből,
a félhomályból az isteni napfényre, 
érzi, hogy futni kellene, szaladni, 
egyenesen bele a kerteken túl 
csordogáló patakba, belemerülni 
s lemosni minden szennyet, ami 
ráragadt.

*
Es nem  tu d ja
akkor még, hogy 
nemigen lesz már erre lehetőség 
az életben, mert valaminek vége 
szakadt, valami végképp befejeződött, 
és elkezdődött valami más, valami, 
ami kiragadta onnan, ahol addig 
volt, ahonnan nemigen akaródzott 
volna még kikászálódni. És most már 
tudja, hogy nemigen szeret erről 
beszélni, nemigen akar a nemigen 
helyzetekben, mert nemigen van 
ilyenkor menekvés, nemigen a 
nemigen után a nemigen-nemigen 
pöcséttel a nemigen lélekben.
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CSERE PÉTER

László Gyula talentum ai
(befejező rész)

A budapesti évek és a külföldi ta
nulmányutak (London, Párizs, Róma, 
Firenze, Velence) után pályája gazdag ki- 
teljesedésének első gazdag korszakát az 
1940-es változások hozzák meg. Alighogy 
Szegedről visszatelepült az egyetem, 
Teleki Pál miniszterelnök és Hóman 
Bálint kultuszminiszter kezdeménye
zésére létrejött az Erdélyi Tudományos 
Intézet, amelyben olyan kiváló fiatal 
szakembereknek nyílt alkalmuk a tá r
sadalomtudományok művelésére, mint 
a néprajzos K. Kovács László, a törté
nész Makkai László, a nyelvész Szabó T. 
Attila, a geológus gróf Teleki Géza, a szo
ciológus Venczel József. Az akkor har
mincéves László Gyulát azzal bízzák meg, 
hogy mind az intézet kutatójaként, mind 
az egyetem előadójaként a honfoglalás 
kori régészet kérdéseivel foglalkozzék. Ő 
vezeti a Zápolya utcai honfoglalás kori 
sírok feltárásának munkálatait, közben 
egymás után adja közre új, meglepő ered
ményeket hozó régészeti tanulmányait a 
honfoglaló magyarok erdélyi megtelepe
déséről és művészetéről, a rekonstruált 
honfoglalás kori nyeregről s más hasonló 
témákról. Tüneményes gyorsasággal ké
szül el összegező igényű, terjedelmes fő-

Gy. Szabó Béla (1977)

művével, A honfoglaló magyar nép életé
vel. Antal Árpád, aki a frontátvonulás 
drámai heteiben olvasta végig a Magyar 
Életnél -  Püski Sándor kiadójánál -  
1944-ben napvilágot látott művet, vissza
tekintésében azt írja, hogy egy magára 
valamit is adó akkori fiatal értelmiségi
nek szégyen volt nem ismerni azt. Hogy 
László Gyula pályáján mennyire termé
kenyek voltak az 1940 és 1949 közötti ko
lozsvári évek, azt alighanem tanulmá
nyok sorában lehetne hitelt érdemlően 
megörökíteni. Már a puszta jelzés is ter

jedelmes szövegrészt tesz ki Antal Árpád 
visszaemlékezésében: „Ott találjuk László 
Gyulát a nehéz évein túljutott s most 
[1940 őszétől] új lendülettel munkába 
kezdő Erdélyi Múzeum-Egyesületben is. A 
Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi 
Szakosztály épp László Gyulának a hí
res Szent György-szobor lószerszámai 
és a honfoglalás kori leletek rokonságát 
tárgyaló előadásával indítja újra mun
kaüléseinek sorát. Jelen van továbbá 
az Egyesület folyóiratában, az Erdélyi 
Múzeumban, főleg művészeti kritikáival, 
majd utóbb átveszi az Egyesület Érem- 
és Régiségtárának vezetését, elvégez
ve a régészeti anyag korszerű átrende
zését. Harmadik munkahelye a hazatért 
Ferenc József Tudományegyetem, ahol 
eleinte Roska Márton professzor tanszé
kén magántanárként tartja előadásait, 
majd 1944-ben kézhez veheti nyilvános 
rendes tanári kinevezését. A háborút kö
vető új periódusban László Gyula volt az 
itteni magyarság szellemi elitjének egyik 
meghatározó személyisége. Ott találjuk 
a Magyar Népi Szövetség tanügyi, mű
velődési és egyéb vállalkozásaiban. A né
pi kollégiumi mozgalom első számú ins
pirátora, legendás tanárelnöke a Móricz 
Zsigmond Kollégiumnak, amikor pedig 
a Szabó Dezső nevét viselő középiskolás 
kollégiumot szervezzük, mint a feladattal 
megbízott másodéves egyetemista nélküle 
mozdulni sem tudok, kettesben kolduljuk 
össze a harminc-valahány ösztöndíjat.”7

Forrai Tibor telefonhívása előtt törté
netesen László Gyula szellemtársának, 
az Erdélybe magát élete végéig visszaál
modó költőnek, Jékely Zoltánnak az 1981- 
es esszégyűjteményét tanulmányoztam 
éppen. Amint továbblapozok a kötetben, 
egy 1942-es kolozsvári keltezésű írás -  A 
honfoglaló sírja -  kelti fel óhatatlanul ér
deklődésemet. Nem tudom „átugrani” a 
szöveget, mert ilyen mondatok dobogtat
ták meg a szívemet: „Láttuk a honfogla
lót. Ott találták meg az őshazát járt fiatal 
tudós, László Gyula emberei Kolozsvár 
alsóvárosában, a Zápolya utca [ma stra- 
da Gén. Mo§oiu] egy hóstáti gazda portá
jának csűröskertjében, hat-hét méteres 
emelkedésen, mely valaha a most messze 
kanyargó Szamos partja volt. [...] Másfél 
méteres mélységben fekszik a vitéz. Feje 
hátranyaklott, alsó álkapcsa arasznyira 
vándorolt el a helyéről, eltúrhatta valami 
hörcsög vagy valami gyökér. Bal oldalán 
pirosbarna, hosszú rozsdasáv: finom ív
ben hajló, négy-öt centiméter széles pen
géjű kard. Azon túl, szintén bal oldalán, 
hatalmas lókoponya s a végtagok csont
részei. A csontok között, rendeltetésének 
megfelelő helyzetben, egy-egy pénz ala
kú bronzlemez, négy-öt, rozsda által meg
emésztett nyílhegy s egy gyönyörű rovát- 
kos, növényi díszítési bronzkapocs. így 
állott hát túlvilági hatalmasságai elé a 
honfoglaló. Kardja s lova bal oldalán volt: 
tükörképszerűen; mert hitte, hogy odaát 
minden folytatódik, s a halál csak annyi,

hogy megcserélődnek a dolgok, jobbá lesz 
a bal s ballá a jobb, s talán azt is, hogy 
jó lesz a rossz és rossz a jó. Csodálatos 
»keresztény« lélek volt ez a »pogány«. [...] 
Mintha [...] odavarázsolt volna bennünket 
az idők elejére, hirtelen másult alakban 
állanak előttünk a Kolozsvár környéki 
dombok. Bűvös kristálygömb az a kopo
nya: aki belenéz ezeréves titkokat fejte
get. [...] »Mavagy«? »Nemvagy«? — találga
tom a vitéz nevét. Nem voltál ezer évig, s 
most újra vagy, újra ezer évig.”8

Borsos Miklós (1955)

A múlt nem mögöttünk van -  forróso
dott fel bennem Mikó Imre hangja „kar
nyújtásnyi” időtávolságból - , hanem alat
tunk. Azon állunk. S mert történetesen 
Európa egyik legszebb főterén sétáltunk, 
az erdélyi századok mies”- és „míves” 
napjainak megszentelésére égbe emelke
dő Szent Mihály-templom monumentali
tását csodáltuk, azóta is az Idő „architek
túrájára” gondolok: mélység nélkül nincs 
magasság sem. Nem tartom kizártnak, 
hogy Mikó mély értelmű megjegyzésének 
szemléleti alapjául is László Gyula régé
szeti ásatásai szolgáltak. Hiszen tudjuk, 
hogy a Zápolya utcai honfoglalás kori te
metőrész feltárásának befejezése után 
1943-ban a kolozsvári főtéren korai ma
gyar sírokat ásatott. És Mikó Imre a kö
zeli -  akkor még csendes -  Petőfi utcából 
jövet vagy menet naponta áthaladt azon 
a helyen, ahol ma Európa arcának egyik 
„égbekiáltó” sebhelye éktelenkedik.

Aligha szerezhettem volna Imreh 
István történészprofesszornak valaha 
is nagyobb örömet, mint amikor telefon- 
beszélgetésünk során megemlítettem, 
hogy kinek a nevét veszi fel egykori is
kolám. Érezhetően átforrósodott a hang
ja, és arra kért: vigyem el az ő üzenetét 
is a Homoródmentére. Hiszen a negyve
nes években „szoros szomszédsági kap
csolat” alapozta meg barátságukat: 
együtt dolgoztak az Erdélyi Tudományos 
Intézetben, a Bolyai Egyetemen, együtt 
vezették a kolozsvári egyetemi hall
gatók Móricz Zsigmond Kollégiumát.
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Szaktudósként és egyetemi oktatóként is 
sokat köszönhet ő László Gyulának.

„A honfoglaló magyar nép élete című, 
1944-ben megjelent könyvét már dokto
ri értekezésem forrásmunkájául hasz
náltam -  hallhatta a névadó ünnepség 
nagyszámú közönsége. -  Módszert, szem
léletmódot pedig feledhetetlen beszélgeté
seink során jussolhattam. Nem foglalható 
össze pár szóban egy olyan gazdag élet
mű, mint az övé, de az bizonyos: a rend
tartó ősök régmúltját kutatva az igazság 
tisztító tüze mellé invitált, és a szépség 
értő megbecsülésére is buzdított.

Mindig az élet teljességére vágyott, és 
a múltban is azt kereste. Ugyanakkor a 
termékeny bizonytalanság elvét érvénye
sítette. Legjobb előadásainak azokat ta r
totta, amelyeken egy-egy munkája kelet
kezéséről számolt be hallgatóinak. Azt a 
habitust sugallva, hogy éljék életüket mi
nél gazdagabban, és ezt a gazdagságot 
keressék a múltban is. «Nem előírásokon 
múlik a jó oktatás -  érvelt nemegyszer 
hanem a jó oktatókon. A legkitűnőbb re
form sem teszi élménnyé a szürke una
lom óráit.. .«Varázslatos egyéniség volt, 
akinek a szellemi teljesítménye színvo
nalra kötelez bennünket ma is -  mind a 
kutatásban, mind az oktatásban.”* 7 8 9

Ezt a képet örökíti tovább vallomá
sában Antal Árpád is: „A katedrán egy 
rendkívül szuggesztív, derűt és bizton
ságot sugalló, hallgatóit alkotó szellemi 
kalandra hívó személyiség szólalt meg. 
Kérdezett és felelt, közös töprengésre,

Veres Sándor (1943)

együttgondolkodásra szólított minden je
lenlévőt. És milyen ars poetica jegyében 
művelte tudományágát? [...] A hajdani élő 
embert óhajtotta felmutatni, mindennapi 
tevékenységével, szokásaival, gondolatai
val, érzelmeivel, hiedelemvilágával egye
temben, a kisebb és nagyobb közösség 
életrendjével. Ehhez mozgósítania kellett 
a rokon tudományok sorát, legelsősorban 
a néprajzot, a nyelvészetet, lélektant, ösz- 
szehasonlító etnológiát és mitológiát. Ezt 
is a maga módján tette, nem száraz tan
tételek, elvont igazságok beidézésével, 
hanem rendszerint saját megfigyelések,

megélt élmények mozgósításával. A te
metők titkait boncolgatva gyakorta idéz
te fel bibarcfalvi vagy száldobosi megfi
gyeléseit a halott és az élő falu rendjének 
megfigyeléseiről. [...] A hajdan volt világ 
ilyen életes megjelenítésében oroszlánré
sze van a mintaszerű adatfeltáró, alapos 
elemző munkának szintúgy, mint a tudósi 
intuíciónak, a jelenségeket merészen ér
telmező leleménynek és a tévedés kocká
zatát is vállaló igazságkeresésnek, saját 
kifejezése szerint »a teremtő bizonytalan
ságnak«. S talán nem tévedünk, ha külö
nös szerepet tulajdonítunk a művész köz
reműködésének. Mert hiszen nem lehet 
kétséges, hogy a művészi érzékenység
nek és képzelőerőnek, a kivételes rajzte
hetségnek köszönhetően vált számunkra 
képszerűen is láthatóvá honfoglaló eleink 
világa.”10

Életművét a kettős honfoglalás elmé
letének a kidolgozásával alapozta meg. 
Mégis úgy távozott közülünk, hogy nem 
volt alkalma bebizonyítani egy még na
gyobb horderejű felismerését. Azt, hogy 
nemcsak kettős magyar honfoglalás volt, 
hanem két magyar történelem is. „Az 
egyik 670 táján kezdődött, és a jobbágy
ság történetével folytatódott -  fejtette 
ki Szilágyi Aladárnak -, a másik 895— 
896 körül, Árpád honfoglalásával kezdő
dött, és a magyar nemesség történetével 
folytatódott. Anonymus, egyik legfonto
sabb forrásunk, világosan megírja, hogy 
ő a magyar nemesség históriáját vetet
te papírra. A másik magyar történelem 
még megíratlan, bár már vannak szép 
kezdeményezések. A kettő egymás fö
lött, egymás alatt, egymásra hatva, egy
mással összekapcsolódva gomolygott egé
szen 1848-ig, a jobbágyság eltörléséig. Az 
lett voltaképpen a magyarság keresztle
vele. Azóta egybeolvadt, bár még a mai 
napig kitapintható a két magyar törté
nelem. Nagyon jól tudjuk, hogy népda
laink, például a falusi emberek, a jobbá
gyutódok dalai erősen keleti színezetűek. 
Ugyanakkor az úri osztály zenei művelt
sége erősen nyugati színezetű. De ugyan
így mindenben: az irodalomban, a köl
tészetben, az építészetben, viseletben is 
kimutatható ez a két -  egymás fölötti, 
egymás alatti, egymást átható — történe
lem.”11

Ahonnan az évezredeket megvilágí
tó „kristálygömböket” László Gyula fel
színre hozta, alig két „kőhajításnyira” -  
két autóbusz-megállónyi távolságra -  van 
kolozsvári otthonomtól. A kegyelmi álla
pot ajándékaként hat rám e váratlan rá- 
eszmélés: ennyire közel kerültünk mi 
térben és időben egymáshoz. A kései fel
ismerés azonban csak fájdalmas hiányér
zetemet mélyíti, és tornyosuló adóssága
imra figyelmeztet: bár a szándék megvolt 
bennem, személyesen sosem találkozhat
tam vele. Hogy tudomást szerezzek/sze- 
rezzünk mindarról, aminek úgyszólván 
ő lehetett egyedüli szellemi birtokosa a 
Nagy-Homoród mente településtörténeti 
mélyrétegeit illetően is.

Egyetlen mentségem, hogy az 1989 de
cemberében áttelepült Beke Györgyöt 
gyakorta biztattam: használja ki helyzeti 
előnyét, és erdélyi barangoló könyveinek

újraszerkesztett budapesti sorozatában 
ejtse szerét a nemzetközi rangú régész
professzor székelyföldi kötődései okada- 
tolt bemutatásának is. Beke nem várta 
meg, hogy „újjászületett” impozáns soro
zatával eljusson a Székelyföldet bemutató 
kötetekig, már a Barangolások Erdélyben

Weiner Heisenberg (1964)

3. darabjában (Az Értől a Kölesérig, Bp., 
2000) szerét ejti László Gyula megidézé- 
sének. A bihari könyv egyik nagyváradi 
fejezetében (Örökmécses) hangsúlyos sze
repet kap a székelyföldi indíttatás meg
határozó élménye. Korántsem csak azért, 
mivel az élete utolsó útján a Székelyföldre 
tartó 89 éves László Gyulát története
sen épp Nagyváradon érte — 1998. júni
us 17-én — a halál. Hiszen a Várad vá
rába temetkező Szent László királyunk 
örökségének máig világló értelme is vol
taképpen a -  nagy szentjeink nevét ezer 
éve őrző -  székelyföldi templomok falfest
ményeiről fénylett föl először előtte.

Halálhíre a magyar szellem nagyjai 
közül sokakat késztetett megszólalásra. 
A költő Nagy Gáspárnál azonban aligha 
fejezte ki más hitelesebben, amit akkor 
egy egész nemzet érzett:

Királyi hites helyen
Váradon érte a halál 

hosszú élet után 
Erdély nagy fiát

magyarok minden tudóját 
professzorok professzorát 

Szent LÁSZLÓ GYULÁT!

Jegyzetek

7Antal Árpád: i. m., i. h.
8Jékely Zoltán: A Bárány vére, 

Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1981, 
352-354.

9Imreh István: „maga helyett küldött” 
kéziratának teljes szövegét Forrai Tibor 
olvasta fel a homoródszentpáli névadó 
ünnepségen.

10Antal Árpád: i. m., i. h.
11Szilágyi Áladár: i. h.
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Felhők
O b ia d

a felhők leírásával 
ahogy szymborska mondja 
sietni kell 
mert állhatatlanok

egy pillanat alatt 
m int a felhőcsalád 
a család 
szétszakad

ezért kell felhőkről, emberekről
sietve, folyton
írni
nehogy a képlékeny szavak 
átmenetivé alakuljanak -  
hadd írják inkább le 
az őrült körforgás 
bármely kis 
ívét

elégedetten a puszta  
létben és elégedetten 
az elégedetlenségben

A visszafordított 
idő
Vremena odvinuta unazad

ebben a városban a szorongás éjjel 
porózus falakról verődik vissza 
régmúlt századok köré tekerednek 
az utcák lábad alatt homokként 
porlik a sötétség hada míg lépés 
lélegzet elakad

és ki mondhatná el 
a tejszagú csöppségnek 
hogy hová tűnt az ég 
amin Csezmiczei cseszlek 
rajában m int latin 
verssorokban olvasott?

bolygódarabunk
Nas komád planéta

pár hektárnyi föld  
a telekkönyvi bejegyzés szerint 
ez saját bolygódarabunk 
igen jól hangzik 
hatalmunk jelzi és 
pompás elégedettségünk 
változtatunk a tájon 
gonddal és elszántsággal 
tartjuk karunkban  
járáskor lábfejünkkel forgatjuk 
a bolygót mert nem pusztán  
csak kimért telek a mi darabunk 
hanem összes nyomunk 
ösvényünk kardiogramunk 
a táj szívében 
a körmünk alatti földben 
és föld alatt a körmünkön

Alkony
Suton

nap a felégett dombok mögött

repülőgépnyomok

bőrünk hiperprecíz szenzoraival 
friss légáramlatok jeleire 
vadászunk a szürkületben 
a jól szerkesztett betonjárdák 
mentén ahol a házak akárcsak mi 
mezőkről hallucinálnak kimegyünk 
mikor lehűl az aszfalt 
mikor a motorzaj elül 
és amíg ujjam hajadat becézi 
stoplámpák cirpelnek 
m int a neurotikus tücskök

LÁSZLÓ NOÉMI 
f o r d í t á s a i

(Kollár Árpád nyersfordításának fel- 
használásával)

Önéletírás
Ezeket fogják tudni rólam is, Uram:

volt egyszer egy ember, aki kimondhatatlanul élt
és aki épp annyira nem is élt
egy közel-keleti földrészen született
mint a sírba temetett kenyér
a friss kovász illata elkísérte mindenüvé
mint őseinek sírjai
ő nem is lépett, hanem áttáncolt a világon 
eltékozolva mindent, olyannyira, hogy a végén 
csak a halántéka maradt, lágy csontja 
mint a kenyérbél

ez az én teljesítményem története 
ezüstborítók közé gyűjtve 
bármi mást akartok tudni rólam, 
máshogy, itt és mindenütt, 
kérdezzétek az asszonyt, aki szeretett...

Mária Magdolna
vékonykarú asszony térdelt mellém 
hagyva, hogy a haja arcomra hulljon 
mintha meghaltam volna és vérem 
feloldódott volna valami ködfélében 
mozdulatlan mellből emelkedett a város füstje 
az ablakok csepegtek 
a tükrök szétfolytak, mint a viasz 
kivágott nyárfák törzsei feküdtek az aszfalt alatt 
a villamosok megelőzték a dolgokat

meg tudták előzni
összekeveredve egy abszurd logikában
azt éreztem: hogy a tér és az idő
már csak párhuzamosan tud folyni
mint ahogy a falakat hámlasztja a lefolyó lúg
mint holdkóros lombozat ebben a világban
szeretkeztünk és mert nagyon lassan mozogtunk
majdnem tökéletesek voltunk
vékony karjai fekete haja
egy fekete üstökösből nőtt ki
amely a körön kívül nem tud szétterjedni
letérdelve, hagyván hogy haja arcomra hulljon
mintha meghaltam volna már

csak nagyon könnyű dolgok 
tudtak megérinteni

BALÁZS F. ATTILA 
fordításai

o A K i l o m e t r i K
O ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MIHAI MATEIU

a Veréb nevezetű fiatalembernek

Korán volt, a fű harmatos, de már 
érezni lehetett a levegőben a néhány 
óra múlva esedékes felmelegedést. 
Sietve indult el a tömbház mögötti ösvé
nyen, a csatornához vezető legrövidebb 
úton. Kezében teleszkópos horgászbotot 
tartott: egy méter nyolcvan centis, régi 
DAM, ormótlanul nagy orsóval és egy 
forgókapocsra erősített, ezüstszínű mű
csalival felszerelve -  a hihetetlen aján
dék, amit Kiss bácsitól kapott születés
napjára.

Nemrég töltötte be tizenkettedik 
életévét, és nyáron ugyanolyan koszos
fekete volt az arca, mint bármelyik ci
gánynak a lakónegyedben. Megszokta 
őket, ahogyan megszokta az ablak nél
küli tömbházaikat, amelyek télidőben 
megfeketedtek a szobákban rakott tü 
zek füstjétől, vagy a zsinegeken lenge
dező színes fehérneműk látványát is. 
Hat évvel korábban, szülei válása után 
költöztek a lakónegyedbe édesanyjával, 
az egyetlen felújított tömbházba. (Az 
épületet az a gyár újította fel, amelyben 
anyja dolgozott.) Eleinte a megrettent 
asszony még a boltig sem engedte el 
egyedül. Miután elkezdett iskolába já r
ni, rákényszerült, hogy gondot viseljen 
önmagára. Iskolatársainak nagy része 
cigánykölyök volt, és egy idő után már 
meg tudta védeni magát -  többé nem 
hagyta magát megfélemlíteni, visszavá
gott. Sokszor elpáholták, egy alkalom
mal táska és cipő nélkül maradt, de so
sem sírt. Előttük legalábbis. Néhány év 
alatt épp olyan keménnyé, könyörtelen
né vált, mint ők.

Miután felkapaszkodott a töltésre, el
indult lefele, a duzzasztógát irányába. 
Egy ablakkeretben -  a legközelebbi ház

tömb harmadik emeletén -  megjelent 
egy ló feje. Elért a régi vaslerakat ke
rítéséig; útközben felszedett néhány kö
vet, a bejáratot általában kutyák őriz
ték. Ezúttal nem voltak ott. Átkelt a 
csatorna feletti hídon, és megállt a má
sik végén, hogy lássa, amint a Maros 
vize morajlik lent, a turbináknál.

Majdnem két évig egy férfi is velük 
élt, aztán ismét magukra maradtak. 
Reggelenként édesanyja az asztalon 
hagyta a tízórainak szánt szendvicse
ket, majd négykor, amikor hazatért a 
munkából, megmelegítette az előző nap 
elkészített ebédet. A délután hátralé
vő részében főzött, mosott, takarított; 
miután végzett, elnyúlt egy fotelben a 
tévé előtt, sorozatfilmeket nézett, do
hányzott és kávét kortyolgatott egy jó
kora ibrikből. Érdeklődött a házi fel
adatairól, de sosem ellenőrizte, hogy 
valóban elkészítette-e. Engedte, hogy 
késő estig játsszon újdonsült barátai
val. Kimentek az iskolaudvaron lévő fo
cipályára, bújócskáztak a tömbházak 
között, nyá-ron pedig fürödtek a csa
torna vizében. A többiek megtanítot
ták  úszni, és arra is, hogyan merüljön 
víz alá nyitott szemmel. Fogócskáztak, 
kavicsot ugrattak, néha bedobtak a víz
be egy csillogó pénzérmét, és versenyez
tek, melyikük találja meg hamarabb 
az iszapos fenéken. Amikor nagyob
bak lettek, el-eljártak a gáthoz is -  be
másztak a vízesés mögé, kergetőztek a 
csuszamlós burkolólapokon, keszege
ket fogtak az öszszecsomózott pólóik
kal. Ott találkozott Kiss bácsival. Az 
öreg mindig gumicsizmát, hosszú nad
rágot, pulóvert viselt, a legnagyobb me
legben is. A duzzasztógát alatti sod
rásban horgászott. Egy alkalommal, 
amikor a fiú felajánlotta, hogy felszín
re hozza a vízfenékben megakadt hor
got, hálásan mosolygott rá. Attól kezd
ve folyton ott koslatott a nyomában, 
az öreg pedig boldognak tűnt, mert ta 
nítványa akadt: megtanította, hogyan 
kell felkötni a horgot, elhelyezni a csa
lit és az áramlásban tartan i az úszót.

Néha hozott neki is egy könnyű, bam
buszból készült botot, amellyel az első 
domolykókat fogta. Cserében a fiú segí
te tt gilisztát keresni, békát fogni, ki
hozni a víz alatti gallyakon fennakadt 
szereléket. Megismerkedésük után egy 
évvel, születésnapjára az öreg neki
ajándékozta egyik horgászbotját.

A túlsó parton továbbra is lefele ta r
tott a folyó mentén. Néhány száz métert 
haladt a széles gyalogúton, behúzódott 
a bokrok közé, és elkezdett aláeresz
kedni a meredek parton, szabad kezé
vel ágakba, fűcsomókba kapaszkodva. 
Tapogatózott egy darabig a bozótosban, 
majd végre megtalálta a helyét -  a víz 
itt csendes volt, de lejjebb ismét felka

varodott egy kőtömb-küszöbön. Gyorsan 
kihúzta a botot, elrendezte a zsinórveze
tő gyűrűket, ahogy Kiss bácsi tanította, 
majd beállította az orsó fékjét Az első 
dobás nem sikerült, a csali nagy ívben el
repült és csobbanva esett a vízbe, néhány 
méterrel odébb. Gyorsan viszszatekerte, 
megpróbálta még egyszer. Ezúttal sike
rült bedobnia -  úgy siklott a víz fölött, 
mint egy lövedék - , háromszor akkora 
távolságra, mint az előbb. Elégedetten 
biccentett, elkezdte lassan visszahúzni; 
nem felejtette el, hogy időnként hirtelen 
meg kell rándítania a bot hegyét, mímel
vén egy szökevény halacskát, könnyedén 
lengetve jobbra-balra.

Ez volt az első nyár, amikor az isko
lára gondolt. Vagyis inkább Ralucára. 
Egy évvel azelőtt, mikor megjelent köz
tük az osztályban, mindenkinek úgy 
tűnt, mintha tévedésből keveredett vol
na oda — úgy nézett ki, mint a városi 
iskoláslányok, nem beszélt csúnyán, és 
megtanulta az összes leckét. Szünetben 
csak a lányokkal állt szóba, nem vála
szolt, ha a fiúk utánakiabáltak. Neki 
szerencséje volt. Az utolsó évharmadban, 
amikor az osztályfőnőknő ismét új he
lyekre ültette őket, egy padba került 
vele. A lány eleinte hűvösen bánt vele, 
félig-meddig hátat fordított neki. Aztán 
megfeledkezett erről, és viszszatért a 
normális ülésrendhez; ő pedig szeme 
sarkából leste, ahogy összeszorított aj
kakkal ír. Alaposan megfigyelte ápolt 
körmeit, oldalra fésült, mézszínű haját, 
halántékának aranyló bolyháit. Egy 
nap a lány elejtette tollát, ő pedig röp
tében elkapta: akkor mosolygott rá elő-

> > > > >  folytatás a 10. oldalon

A fordítás tere
Az utóbbi időben ismét fellendülni 

látszik a fordítás iránti igény, a román 
és a magyar irodalom közötti térben. 
Ezt jelzik a kolozsvári írókat, illetve 
költőket felvonultató, Molnos Lajos ál
tal szerkesztett antológiák, a külön
böző lapokban megjelenő alkalmi for
dítások és a tematikus lapszámok is. 
A Tra-ford tér, amely a traducere, il
letve a fordítás szavak első szótagja
it foglalja magába, ennek a növekvő 
érdeklődésnek kíván állandóbb teret 
biztosítani a Helikon, illetve a kolozs

vári Tribuna román nyelvű folyóirat 
hasábjain. E közös tér legnagyobb új
donsága, hogy a lapok ugyanabban 
a hónapban közlik a fordításokat, a 
Helikonban elsősorban a fiatal(abb) ro
mán, a Tribunában a fiatal(abb) ma
gyar szerzők prózáit, verseit, bízva 
abban, hogy az egyidejűség és a rend
szeresség által a két lap olvasói jobb és 
szélesebb perspektívájú kitekintéshez 
juthatnak, jobban ráláthatnak a má
sik irodalomra e közös tér padjairól.

KARÁCSONYI ZSOLT
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» > »  folytatás a 9. oldalról 
szőr. És akkor vette észre, hogy a lány 
szemei sötétkékek. Egy másik alkalom
mal szándékosan otthon felejtette a tan
könyvét, a lány pedig megengedte, hogy 
az ő példánya fölé hajoljon; akkor került 
legközelebb hozzá, érezte hajának illa
tát. Lassan-lassan elkezdtek beszélgetni. 
A vakáció eló'tti utolsó napon azt mondta 
neki a lány, hogy a szüleivel elutaznak a 
tengerre -  az összes ember közül, akiket 
ismert, egyedül Kiss bácsi volt egyszer a 
tengeren, valamikor fiatalkorában. Azóta 
minden este, elalvás előtt, a lányra gon
dolt. Egészen tegnap estig.

A túlsó parton egy férfi odafarolt a víz 
mellé egy szekérrel, közben igyekezett 
féken tartani a lovat. Aztán nedves ho
mokot kezdett lapátolni a szekérbe. A ló 
néha megmozdult, megpróbált elérni né
hány fűcsomót -  az ember ilyenkor rá- 
ripakodott. Nagy, vörös ló volt, duzzadt 
erekkel a bőre alatt.

Egy nappal azelőtt a csatornánál vol
tak Vízivel, kavicsot ugrattak sötétedésig. 
Látták a részeges Lajost, aki épp horgá
szatból jött. Utánarohantak, hogy meg
kérdezzék, mit fogott, az megmutatta a 
kezében tartott műanyag szatyorban levő 
hatalmas csukát. Aztán, épp amikor in
dulni akartak, felbukkant néhány lány, 
egy szőnyeggel. Úgy döntöttek, maradnak 
még egy keveset. Hárman voltak, velük 
egyidősek -  miután kiterítették a szőnye
get, egy veder vizet öntöttek rá, egyikük 
elkezdte sikálni egy kefével. Térdelt, és 
ők, a vízből, látták a bugyiját. A másik 
kettő észrevette, hogy figyelik őket, össze
súgtak, kacagtak, aztán a szőnyegen tér
deplő lány felemelte a szoknyáját és bugyi
ját mélyen behúzta a fenekébe. Tekintetük 
rátapadt kicsiny, domború farpofáira, és 
amikor Vizi kiment a vízből, ő utánakiál
tott, hogy várja meg. Végül nem volt más 
választása, kijött ő is, igyekezvén elrejte
ni sátorként ágaskodó fürdőnadrágját, de 
amikor elhaladt a lányok mellett, észre
vették és kacagni kezdtek. -  Mutasd meg, 
és én is megmutatom a pinámat! -  mondta 
az, amelyik a szőnyegen térdelt, és ő sza
ladni kezdett Vizi után, kezében nadrág
jával és tornacipőjével. Kacagásuk a hátát 
harapdálta. Elalvás előtt arra gondolt, mi 
történt volna, ha elfogadja az ajánlatot, és 
nagyon melege lett.

Néhány perce már úgy húzgálta a ví
zen a csalit, hogy oda sem figyelt. A férfi 
a túlsó parton befejezte a homokrakodást, 
felült a szekérre, hajtani kezdte a lovat. A 
fiú még mindig őt bámulta, amikor a csa
li már csak egy méterre volt a bot végétől, 
és hirtelen kicsapódott a vízből. Nyomában 
egy csuka emelkedett ki, megpróbálta el
kapni, de éppen csak súrolta, aztán vissza
csobbant, farkával csapkodta a vizet és újra 
alámerült. Világosan látta tenyérnyi széles, 
tágra nyílt száját, apró fogait, sárga szeme
it. Megrökönyödve, tátott szájjal nézte, szí
ve őrülten dobogott mellkasában.

PAPP ATTILA ZSOLT 
fordítása

JANCSÓ NOÉMI

P h i l é m o n  é s  B a u c i s .
Időszámításunk szerint.
„et quoniam concordes egimus annos, 
auferat hóra duos eadem, nec coniugis 
umquam busta meae videam neu sim 
tumulandus ab illa.”
Ovidius: Metamorphoses (VIII. 708-710)

Azzal egyidőben, hogy a kertekben kö
vér rovarok rohangáltak; a patak szeny- 
nyes habjaival minduntalan nekiverődött 
a köveknek; egy távoli kertből favágás 
tompa zaját hozta a szél; a Nap már-már 
elviselhetetlen meleget izzadt magából; és 
-  talán éppen a hőség miatt -  egy pénz
telen öreg paraszt irigyen sóhajtott fel, 
hogy Philémonék biztosan gyűjtik a pénzt 
a temetésükre, talán tízszer annyit, mint 
amennyire valóban szükségük lesz;

Baucis poros férficipőt vett észre, amint 
az ajtó alatti macskajáraton kinézett:

-  Ki az? -  kérdezte kilencvenéves hang
ján, meglepetten.

-  Idegen vagyok, kedves néni, napok 
óta éhezem, az egész faluból senki sem 
engedett be egyetlen éjszakára, legalább 
az istállóba engedtek volna be, de nem 
tették, még egy falat kenyeret sem ad
tak. Kedves néni, könyörgöm, kínáljon 
meg valamivel, bármivel, nagyon éhes 
vagyok.

-  Jaj, drága, fáradjon bejjebb. Éppen fő a 
kávé, nemsokára elkészítem a húslevest is.

senki sem nézett vissza, gondolta Baucis, 
hiszen ó'k ketten már ismerik a falon füg
gő fényképeket, sohasem pillantanak 
vissza az elsárgult figurákra, most, íme, 
ez az idegen mindegyik fényképre vissza
néz.

Abban a pillanatban, amikor Baucis 
reszkető, öreg kezével lenyomta a kony
hakilincset, Philémon kíváncsian elfor
dította arcát a tévé képernyőjéről, Baucis 
kis, sorvadt testét látta, aztán a maga
san felette feketéllő dús férfiszakállat. 
Philémon gyanakvóan figyelte az idegent 
-  Philémon gyanakvóan figyelt minden 
idegent.

-  Jó napot kívánok, kedves, kedves 
uram. Engedje meg, hogy... ne mutatkoz
zam be.

Sajnos egyelőre el kell hallgatnom a 
nevemet, mert odakint, a falun kívül na
gyon gonosz emberek leselkednek utá
nam. Ugrásra készen várják, hogy meg
jelenjek Athénban. Akkor aztán hálóba 
fognak, megkötöznek, megköveznek és 
halált kiáltanak rám. Szökött politikai 
fogoly vagyok. Ezért drága, drága kedve
seim, nem akarom magukat bajba kever
ni azzal, hogy a nevemet hangosan ki
mondom.

Philémon egyre növekvő gyanakvással 
figyelte az idegent, Baucisnak elolvadt a

Ebédeljen velünk.
-  Köszönöm, kedves, kedves néni -  sut

togta hálásan az idegen, és összevissza 
csókolta Baucis kezét.
A folyosón, rongyszőnyegekkel borí

tott padlón mentek végig, falra akasztott 
olajlámpások és régi, berámázott fényké
pek között vonultak el, az öregasszony, 
nyomában az idegen; Baucis megfakult 
fénykép-tekintetére emberemlékezet óta

szíve a meghatottságtól. Az idegen bar
na szeme felcsillant, mint a vadászó ál
laté. Philémon, embertelen istenek és is
tentelen emberek szeszélyeitől megedzve 
villámgyorsan odapillantott, ahová az 
idegen az imént egy villanásnyi ideig né
zett. Baucis faggatózni akart, arcára ki
ült a kíváncsiság. De nem mert kérdez
ni. Hogy elfoglalja magát, nagy gonddal 
kavarni kezdte a húslevest. Philémon,
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amint elkapta az idegen tekintetét, fel
állt, a botját kereste, az idegen tekintete 
már össze-vissza gurult, mintha keresne 
valamit, aztán, mintha szolgálatkészen 
át akarná nyújtani az öregnek a botját, 
utánanyúlt, felemelte és Philémon hátá
ra sújtott vele. Megfordult, a segítségért 
visító Baucist teljes erejével fejbeütötte. 
Philémon még nyöszörgött, az idegen any- 
nyiszor vert rá a bottal, ahányszor kel
lett ahhoz, hogy az öreg is elhallgasson. 
Hosszú, nyomasztó csend következett. 
Az idegen ugyanarra a tárgyra nézett, 
amelyre az imént: a szekrényre. Nem 
félt, hogy valaki benéz az ablakon, hogy 
valaki rányitja az ajtót. Tudta, hogy so
ha senki nem jár errefelé, mert az öreg 
házaspár vallástalan volt, ki se léptek a 
házból, Baucis nagyon ritkán kiszólt az 
ajtón a szomszéd gyereknek, hogy nem 
hozna kenyeret a boltból, a visszajárót 
megtarthatja, és a visszajáró mindig 
sok volt, mert Philémon és Baucis óriá
si nyugdíjat kapott, az ottani viszonyok 
szerint. Tudták, hogy nincs az a pap, 
aki eltemetné ó'ket, hacsak nem fizetik 
a megszokott ár tízszeresét csak azért, 
hogy a falu temetőjében egy földdarabot 
kaphassanak.

Az idegen, mintha csak otthon len
ne, ráéró'sen, de kesztyűs kézzel kinyi
totta a szekrényajtót, körülnézett, kifor
gatta a molyette öltönyök zsebeit, hiába, 
szemügyre vette Baucis selyemharisnyá
it, hiába, a kalapokat és egy régi fény
képezőgép tokját, belsejét. Hiába. Végül 
észrevette, hogy egy vállfa vége, akár egy 
dugó, kiesett és elgurult. A vállfa belseje 
üresnek tűnt. Az idegen meggyújtott egy 
papírdarabot a kályha tüzénél, benézett 
a vállfába, az égő papírt kidobta az abla
kon, rá az odaszórt gallyakra, száraz tü
zelőfákra. Idegbeteg arckifejezéssel neve
tett: megtalálta a pénz egy részét. Aztán 
sorra kibontotta és kiürítette a vállfá
kat. Még egyszer ránézett az összevert 
Philémonra, és hitetlenül nevetve kisé
tált a konyhából. Mintha semmi különös 
nem történt volna. Végigment a folyosón,

nem nézte meg még egyszer a fényké
peket, csak a rongyszőnyeget figyelte — 
hogy nehogy nyomot hagyjon, vérnyomot 
a cipője talpa.

Athén felé indult, vállán fekete kabát
tal, zsebében a temetési költségek tízsze
resével, arcán nagy megelégedéssel.

A szomszédos falu végén, egy pénzte
len öreg paraszt — biztosan valami ura
ságnak kapált — földbe vágta a kapáját, 
megtörölte homlokát és felsóhajtott:

-  Nem embernek való ez az idő.
A látóhatárra hunyorított, Philémonék 

falvára, mely kigyulladt.
A falu legöregebb fája néhány perccel 

ezelőtt még árnyékot tartott a rovarok
nak, a szennyeshabú pataknak, a kövek
nek és a parasztoknak, árnyékot tartott 
állatnak, embernek, istennek, most pe
dig recsegve, döngve zuhant Philémonék 
háztetőjére és kínjában szétszórta utolsó 
magvait.

A narcissusi perc
Ez a perc, csakúgy, mint az összes töb

bi, rólam szól. Egyedül rólam. Hazudnék, 
ha azt állítanám, hogy létezik olyan má
sodperc ebben a percben, amikor valaki 
másra gondolok, önzetlenül.

Rámnézel: rólam szólsz. Elmosolyodsz, 
megmozdulsz, beszélgetsz velem, kiöltözöl.

Mosolyod oka, mozdulatod késztető- 
je, beszéded témája vagyok; nekem öltö
zöl ki.

Mosolygok, megmozdulok, beszélgetek, 
kiöltözöm. Miattam, csakis magam miatt 
teszem. Rádnézek, mert tekinteted en
gem tükröz.

Szemüveget viselsz, hogy tisztábban 
lásd testem alakját.

Szemüveget viselek, hogy tisztábban 
lássam testem alakját, valahányszor sze
medbe nézek és abban figyelem magam.

Te, ti mindannyian tükrök vagytok, 
testem tükrei. Nincs más dolgod, dolgotok, 
mint az, hogy testem alakját minél ponto
sabban tükrözzétek testetek alakjával.

Ez a perc ugyanis az enyém. Rólam 
szól.

Fürdés
A szerelem: énképem fürdetése.
Arra kell, hogy egy időre megtisztul

jak a kosztól, amit magamra szedtem 
útközben.

A szerelem, mint leglégiesebb, testtől 
függetlenített érzés: szükséglet.

Nélküle nem lehet élni, ha megpróbál
nám, felfordulnék saját mocskosságomtól.

A szerelem: vágyakozás.
Arra, hogy a legszebb magamat mu

tassam egy jó idegen előtt; arra, hogy a 
legjobb magamat mutassam egy szép ide
gen előtt.

Ez a fürdés leoldja rólam a fölösle
get. A bűzt, a modorosságot, a magányt. 
Mindent, ami nem tartozik hozzám.

Mindent, ami az énképemre ragad für
déstől fürdésig tartó útszakaszon.

Egy ismerős
Az átjáró túloldalán áll.
Gyereknyakán öreg arcot visel. Semmi 

sem változott rajta azóta. Csak az arca 
öregedett felnőtté.

Zöld.
Amint áthalad az úttesten, kabátuj- 

ját hozzámsúrolja, véletlenül. Elfelejt kö
szönni. Elfelejti.

Nem emlékszik arra, hogy valaha lé
teztünk. Én az ő emlékezetében, ő az 
enyémben.

így
Addig élek, amíg szétesik rajtam a 

test.
Puha vagyok, alakítható, és egy forma 

szigora által szabályozott öntvény.
Ha szétesik rajtam a forma, a test, 

megmaradok olvadó fémnek, formátlan 
semminek.

Megfoghatatlannak: alakíthatatlannak.
Alakíthatatlannak: változatlannak.
Változatlannak: nem ehhez a világ- 

egyetemhez tartozónak.
Nem ehhez a világegyetemhez tartozó

nak: nem létezőnek.
így múlok ki, formától fosztottan, szá

nalmas, folyékony szobrocska, bronzbál
vány, őseim szerveiből, őseim hasonla
tosságára. Ismeretlen erők formájából 
kihullva, így múlok ki.

A patakok iránya
Elég egy elszáradt szekfű látványa, 

nagyapám testvére máris kisiet a nap
paliból, bevesz valami tablettát, néha al
koholt iszik rá, aztán egy időre elveszíti 
józanságát és Homéroszt skandálja, ma
gyarul.

Öt éves voltam, amikor felfedeztem 
ezt a gyengéjét; azután három éven 
át bosszantottam őt fehér szekfűkkel. 
A gondolatmenetem logikus volt: ha a 
nagyanyámról tudjuk, hogy sikítozik 
a pókoktól, akkor elég néhány műpó
kot szerezni a hobbiboltból, egy cérna
szálra kötni és az orra elé lógatni, már
is elérjük a kívánt hatást. Ugyanerre a 
mintára dolgoztam ki a nagybácsira vo
natkozó tervet. A tízóraipénzem egy ré
szét szekfűre költőm, aztán hazamegyek 
és a bácsinak ajándékozom. Ó pedig egy 
ismeretlen világban lebegve Homéroszt 
szaval nekünk. Egy ideig jó szórako
zás volt, ám lassan kezdtem felnőni, és 
már idétlen tréfának tartottam  ezt a 
bosszantási módszert. A kíváncsiság vi
szont egyre fokozódott bennem. Nem 
mertem nyíltan megkérdezni tőle, hogy 
miért válik érzelgőssé, valahányszor fe
hér szekfűt lát.

Azt már nyolcévesen tudtam, hogy lé
tezik „családi titok”, sőt, azt is sejtet
tem, hogy családon belüli titkok is lé
teznek, egyenként minden felnőtt őriz
» » >  folytatás a 12. oldalon
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ilyet. Apám íróasztalának jobb alsó fiók
ja mindig zárva volt akkoriban. 0  tehát 
ott tartotta titokgyűjteményét. A nagy
bácsi a fehér szekfűben. A nővérem egy 
üveggolyóbisban rejtegeti, azt hiszem. 
Nagyanyám egy könyv dedikációjában. 
Anyám egy gyűrűben, amit a nővérem 
fog örökölni, mert ő lány és mert elsőszü
lött.

Sokat lehetne beszélni arról, hogy mi
lyen módszerekkel próbáltam a családon 
belüli titkokat megfejteni, de nem rész
letezem. A fehér szekfű története mind
egyiknél érdekesebb.

Patakhabon elúszó kis papírhajó,
Utadra küldelek.
Légy postagalamb, légy trójai faló,
Kézbesítsd versemet.
Ha válaszolnál, szép Helén, az volna jó.
Ha visszaúszna hozzám egy új papírhajó.
A patak iránya, kedves, megváltoztatható.

Nem hívták Helénának, máskép
pen hívták. De a nagybácsi tizennégy 
éves volt, amikor ezeket a rímeket egy
más mellé illesztette. Fontosnak tartot
ta, hogy a kedvest álnéven nevezze, és 
főleg: nem akarta elrontani a lány hír
nevét. Szerintem annak idején túl sok 
Homéroszt olvasott.

Hatvankét év telt el a papírhajó indu
lása óta és ő azóta is Homéroszt skandál. 
Az életnek egy óvatlan pillanatában min
den felnőtt megőrül egy kicsit, a példák 
ezt mutatják.

Annak idején nagy divat volt tüdővész
ben halni meg, legalábbis itt nálunk, az 
örök köd városában.

A nagybácsi másképpen halt meg. 
Lenyelte a szokásos altatókat vagy nem 
tudom micsodákat, elkábult a saját ké
szítésű drogtól, sétálni indult és meg
ölelte a villamost. A sofőr nem tudott 
időben fékezni. így halt meg a nagybá
csi. Apámék a temetési koszorúról ta 
nácskoztak. Nem tudtak dönteni. De 
még aznap rátaláltak a nagybácsi vég
rendeletére, amelyben a bácsi még a ko
szorúra is kitér:

„fehér szekfűvel díszítsétek a temetési 
koszorúmat, fehér szekfűvel hintsétek be 
a síromat.”

Apám fennhangon olvasta tovább a 
végrendeletet.

„Melinda kedvenc virága volt. 
Temessetek Melinda sírhelye mellé. Örök 
nyugalmamat csak akkor fogom végre 
meglelni, ha egy másik világban meglát
hatom drága Melindám lelkét, és végre 
az enyém lehet az, akit a földi élet meg
tagadott tőlem.

Kamaszfiú voltam, amikor új csa
lád költözött a szomszédunkba. 
Meglátogattak minket, bemutatkoztak. 
Említették, hogy van egy lányuk, de őt 
sajnos nem hozhatták magukkal, mert 
tüdővészben szenved és félnek, hogy va
laki közülünk elkapná. Melinda kislány 
még, de emberi számítás szerint nemso
kára búcsút kell vennünk tőle, mondták 
a szülők szomorúan. Attól kezdve gyak
ran láttam Melindát. Benéztem a szó

MOLNÁR ATTILA
Még egy nő
Van egy Nő. Mint mindig, valahány

szor igazi bajok állnak be az emberi 
egyed- vagy törzsfejlődés menetébe. Már 
nem szeret, aszondja. Hálistennek. Akkor 
lennék igazán nagy szarban. így most 
könnyű, sőt: mondhatni smafu az egész. 
Csak ne lenne az az átkozottul mélybar
na szeme. Vagy tenne már valami kiáb
rándítót. Mondjuk a járdára fújná az or
rát, odacsapná a taknyát úgymond, mint 
minden rendes ember, vagy vájná a fülét, 
az orrát és aztán leszopogatná az ujját. 
Vagy egyszer az életben rosszul, unottan 
szeretkezne! Ha fejfájásra hivatkozna! 
Ha kitűrné a harisnyáját a nadrágból és 
a derekán körbeúszna ez a barnás hurka
szerű harisnyaperem mintegy rádupláz
va reneszánsz bájaira. Vagy a nadrágon 
keresztül időnként megigazítaná a mé
lyen bevágó bugyiját. Akkor igen, akkor 
megúsznám. Csak szólnék neki, hogy: 
de drágám, muszáj ezt? És máris kitisz
tulna fölöttem az ég. Máris eloszlaná- 
nak ezek a kilátástalansággal fenyegető 
bárányfelhők. És akkor már bagatell az 
egész, akkkor már meg lehet lógni bár

mikor. Mindössze a megfelelő alkalmat 
kell lesni, és egyszercsak odaszól az em
berfia: „édesem, leszaladok egy kávéra”, 
vagy ami ennél is elegánsabb: „íeviszem a 
szemetet, ne hozzak valamit?” Persze ezt 
csak egy unalmasabbra sikeredett hétvé
gén lehet megkockáztatni, amikor nem 
annyira feltűnő, hogy pont én, és pont a 
szemetet. Meg hát a vödör visszakerülé
séről is illik gondoskodni. Családi erek
lye, nem lehet csak úgy otthagyni az ut
cán. Különben is: a stílus az fontos.

De így?
Ha legalább egyszer megtenné, hogy 

elfelejt megcsókolni, mikor a munká
ból fáradtan hazaérek. Vagy megkockáz
tatná, hogy vacsora helyett pizzát hozat. 
Vegetát tenne a húslevesbe, tejföllel vagy 
cukorral enné a bundáskenyeret, lenyal
ná a tortavágó kést a születésnapi zsúr 
kellős közepén, elfinganá magát dugás 
közben, zsírral főzne és nem olívaolaj
jal, ráadásul mindeközben anyagi helyze
tünkre hivatkozna. Ha a végéről kezde
né meg a fogkrémet, lehajtva felejtené az 
ülőkét és kint a szabadban a muskátlit 
télire. Ha nyafogna, hogy gyereket akar, 
vagy kutyát. Vagy nem akarna sem gye
reket, sem kutyát. Ha csak az édes bo
rokat szeretné. Ha nem nyomná el meg- 
nyálazott ujjacskáival a füstölgő gyertyát 
miután behajolva finoman elfújta, hanem
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bája ablakán vagy az udvaron láttam 
őt tavasszal, amikor virágot szedett. 
Láttam, amikor port törölt az erké
lyen, vagy a cserepes virágokat öntözte. 
Láttam, amikor tanult vagy olvasott az 
udvaron, láttam, amikor kis leánykezét 
a kertvégi patakba mártotta. Láttam, 
amikor a szülők, széltől is óvva őt, be
hívták az udvarról; láttam, amikor el
olvasta a papírhajón érkező leveleimet, 
láttam, amikor átdugta a fejét a keríté
sen és rámmosolygott. A patak irányát 
azonban sohasem tudtuk megváltoz
tatni, így a leveleimre válasz nem ér
kezett. De érkeztek mosolyok, emlékek, 
amelyeket halálomig őrzök. Melinda 
édesanyjától tudtam, hogy a lány ked
venc virága a fehér szekfű. Nevenapján 
egy kis pénzt kértem a szüleimtől; óri
ási fehér szekfűcsokrot vásároltam a 
pénzből és a kerítésen keresztül átad
tam Melindának.

Melinda szülei tele voltak keserűség
gel, és ezt az érzést megerősítette a vi
rágcsokor látványa. Meggyőzték ma
gukat arról, hogy játszom a lányuk 
érzéseivel. Megtiltották nekünk ezt a 
keveset is, ezt a néhány percet, amit 
együtt töltöttünk.

Néhány hónap múlva Melinda meg
halt. A lakásuk, udvaruk, a koporsó 
szekfűktől fehérlett. Attól kezdve minden 
nap egy szál fehér szekfűt viszek a sírjá
ra. Melinda, Melindám vár rám valahol, 
egy másik világban. Olyan világban, ahol 
a patakok iránya megfordítható.”

Az arcom pedig égett a szégyentől.

fintorogna az orrába szálló füsttől és ké
nyeskedve affektálna, hogy jaj de büdi. 
Ha számontartaná az óvszereket a ház
ban, ha belenézne akár egyszer is a tele
fonomba vagy a naplómba. Ha rendet me
részelne csinálni az íróasztalomon, ha 
szeretne esténként chipset ropogtatni a 
tévé előtt, vagy arra vetemedne, hogy el
kérje a távirányítót. Ha lenne egy idege
sítő barátnője aki időnként bekopog hoz
zá trécselni. Ha megkoccantaná az új 
autónkat, mert a visszapillantó úgy van 
beállítva hogy parkoláskor is csak ma
gát látja benne. Az eltévedt hajtincset pe
dig halaszthatatlanul helyre kell igazíta
ni ugyebár. Ha szeretné a könyveket és 
a természetet. Vagy egyformán utálná 
mindkettőt. Ha böfögne a kólától és szel- 
lentene a paszulylevestől. Ha muroknak 
nevezné a sárgarépát, de padlizsánnak a 
vinetét. Ha bájosan mosolyogna, miköz
ben újra meg újra szemembe hazudja, 
hogy szeret. Ha nem találná a házkulcsot 
kis táskájában a sok kacattól és hosszan 
kotorászna mindenféle haszontalan dol
got rángatva elő a félsötétben, míg én 
szatyrokkal mindkét kezemben megter
helve kellene tűrjem ezt a tortúrát a be
zárt ajtó előtt ácsorogva. Ha kicsit is nor
mális lenne, vagy legalábbis átlagos. Ha 
egyszer is közönséges lenne. Ha lenne...
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POMOGÁTS BÉLA

Erdélyi magyar valóságirodalom
A kisebbségi magyar irodalomnak (mi

ként ez bizonyára az eddig előadottakból 
is kitetszett) jóval szélesebb körben kellett 
feladatokat vállalni, mint amilyen kört 
hagyományosan a szépirodalom megje
lölt. Tudományos intézmények híján az 
íróknak kellett elvégezniük a nemzetiségi 
művelődés legfontosabb feladatait; a tör
ténelmi múlt feltárásával, a társadalmi 
valóság kutatásával és leírásával éppúgy 
foglalkozniok kellett, mint a nyelvműve
léssel, a népművészet vagy a helyi hagyo
mányok ápolásával. Kisebbségi körül
mények között az irodalom felsőoktatási 
intézményeket, kutatóközpontokat, tudo
mányos szervezeteket pótol, nemegyszer 
a nemzeti közösség politikai képviseletét 
is ellátja. Innen ered a kisebbségi-nemze
tiségi irodalmak szociografikus hajlama: 
a kisebbségi írónak képzett és szenvedé
lyes szociográfusnak kellett lennie annak 
érdekében, hogy feltárhassa a nemzetisé
gi közösség társadalmi és kulturális hely
zetét, felvethesse a többségi és kisebbségi 
nép együttélésének kérdéseit, és javasla
tokat tehessen a nemzetiségi értelmiség, 
illetve szellemi élet tennivalóira.

Az erdélyi magyar irodalmat is az 
imént vázolt történelmi szükségszerű
ség vonzotta a társadalomkutatás felada
taihoz. A szociográfiai kutatásnak nem 
lévén önálló műhelye, irodalmi folyóira
toknak, íróknak és regényeknek kellett 
vállalniok a szociográfus munkáját, és 
a szépirodalom keretei között, e kerete
ket állandóan tágítva kellett időről időre 
felmérniük a romániai magyarság élet- 
körülményeit, társadalmi, gazdasági és 
művelődési viszonyait. A szociografikus 
érdeklődésnek voltak hagyományai, eze
ket 1936-ban az erdélyi társadalomku
tató irodalomról készített átfogó előadá
sában, illetve tanulmányában Szabó T. 
Attila mutatta be. Ezek a hagyományok 
az egyetemes magyar társadalomtudo
mány tekintetében is számottevőek vol
tak, elsőnek talán a botanikus Benkő 
Józsefet említhetjük, aki 1777-1778-ban 
Bécsben közre adott Transsilvania sive 
magnus Transsilvaniae principatus című 
művét nem csupán az erdélyi szociológia, 
hanem, hogy így mondjam: az Erdély-ku- 
tatás (a „transzilvanológia”) megalapo
zójának is tekinthetjük. Benkő József 
munkája gazdag hagyományt kezdemé
nyezett, ezt követően jelent meg Hodor 
Károly Doboka megye természeti és pol
gári esmertetése (1834), Kővári László 
(az erdélyi történetírás klasszikusa) több 
munkája, így Teke népszokásaival (1839) 
és Föld- és országtani vázlatok Szilágyról 
(1840), Székelyhonról (1842) című és más 
művei, Kazinczy Ferenc Erdélyi levelek 
(1816) című útirajza, amelynek az itte
ni társadalomról is figyelemreméltó fel
jegyzései vannak, Kozma Pál (korábbi 
főispán) Zaránd vármegye földirati, sta
tisztikai és történeti leírása (1848) című 
munkája, Kisbaczoni Benkő Károly Csík, 
Gyergyó és Kászon leírások két t.i. általá

nos és részletes osztályokban (1853) című 
társadalomrajza, majd az erdélyi honis
mereti irodalomklasszikus: Orbán Balázs 
hatalmas A Székelyföld leírása történel
mi, régészeti, természetrajzi s népismereti 
szempontból (1868-1873) című hatkötetes 
gyűjteménye. A felsorolást folytathat
nánk tovább.

Már Orbán Balázs „Erdély-felfedezé- 
se” felszólította a tudományos közvéle
ményt, ám több évtizednek is el kellett 
telnie, amíg végre megindult a módsze
res szociográfiai kutatás. Az erdélyi tá r
sadalom viszonyainak tudományos igé
nyű feltárására először a Huszadik 
Század köre vállalkozott. Braun Róbert, 
a kör neves szociográfusa Lippa (1908), 
majd Marosvásárhely (1909) társadal-

Incze János Dés: Tél

mának felmérését végezte el. (Ez utóbbi 
műve: Adatok a vidéki munkásság életé
hez. Marosvásárhely szervezett munkás
sága a magyar munkásszociográfiák kö
zött is kezdeményező szerepet kapott.) 
Végül 1913-ban Maroscsicsér község éle
tének szociografikus feldolgozása révén 
hozta létre híres könyvét, A falu lélekta
nát. Aradi (Erdélyi) Viktor pedig az er
délyi „Mócvidék”-ről írt a nemzetiségi vi
szonyokat is megvilágító szociográfiai 
tanulmányokat.

Az 1918 után kibontakozó erdélyi ma
gyar irodalomban elsősorban a balolda
li körök és folyóiratok foglalkoztak hatá
rozottabban társadalomkutatással. Gaál 
Gábor mindig is az irodalom valóságáb
rázoló és valóságalakító feladatait hang
súlyozta, már csak ezért is érthető, hogy 
igen nagy szerepet adott a szociográfi
ai írásoknak. Ennek következménye volt, 
hogy a kolozsvári folyóirat rendszeres fi

gyelemmel kísérte a magyarországi szo
ciográfiai irodalom eredményeit, és szá
mos közleménye segítette elő az erdélyi 
magyar társadalom kutatását. Ez utób
biak sorában említhetjük Jancsó Elemér 
értelmiségszociográfiai írásait (A mai er
délyi magyar középosztály, 1933), Bányai 
Lászlónak a fiatal értelmiség helyzetével 
foglalkozó közleményeit (A fiatal magyar 
értelmiség, 1933), Nagy István beszámo
lóit a kolozsvári magyar munkásság éle
téről (Fellegvár, 1938), továbbá Jordáky 
Lajos Téglagyári munkások (1939), illet
ve Kovács Katona Jenő A transzilvániai 
realizmus kérdése című 1938-as tanulmá
nyát, amely a „dinamikussá tett faluku
tatás” programját fogalmazta meg.

Gáli Ernő hívta fel arra a figyelmet 
Tegnapi és mai önismeret című tanulmá
nyában, hogy az erdélyi társadalomkuta
tásnak milyen gazdag eredményei voltak, 
és nem csak a Korunknál, hanem a kon
zervatív elvek képviselőinek körében is, 
így a tevékeny kisebbségpolitikus Sulyok 
Istvánnál és a tudós történetíró Asztalos 
Miklósnál. „Asztalos Miklós -  állapítja 
meg -  a történetírás felől közeledik a té
mához. Egy »Kisebbségi Intézet« létesí
tésének mikéntjét taglalva, Asztalos el
határolja magát e feladatok irredenta 
értelmezésétől, leszögezi, hogy a kisebb
ségi kérdés »a maga élő valóságában... 
társadalmi kérdés« Ebben a fekvésben, 
a szociológia hivatott tanulmányozására, 
a történésznek is magáévá kell tennie a 
társadalomtudományi szempontot. »A ki
sebbségi történetírás csak egy szempon
tot ismerhet: a társadalomtudományit!«”

Az Erdélyi Helikon viszonylag később 
kezdett érdeklődni a módszeres és tudo
mányos igényeket képviselő társadalom- 
kutatás iránt. A transzszilvánista irány
zat képviselőit inkább az erdélyi múlt 
hősei, eseményei, ennek történelmi tanul
ságai és a falusi, valamint a városi élet 
epikus ábrázolása érdekelték. A múlt felé 
forduló figyelem a nemzetiségi öntudat és 
az erdélyi otthonosság kialakítását volt 
hivatva elősegíteni. Kétségtelen, hogy a 
Helikon ezzel részben lemondott a kortár
si valóság mélyebb vizsgálatáról, átfogóbb 
ábrázolásáról. Vitát váltott ki a múltba 
menekülés magában a Helikonban is. Az 
1929-ben lefolyt „Vallani és vállalni”-vita 
során -  a szerkesztő Kuncz Aladár kezde
ményezésére -  Tamási Áron, Berde Mária 
és Kacsó Sándor sürgette, hogy a heliko
ni irodalom vállaljon nagyobb szerepet a 
társadalmi valóság és a társadalmi küz
delmek bemutatásában. Hasonló törekvé
seket képviselt az 1932-ben Élet és iroda
lom címmel rendezett eszmecsere, amely 
Makkai Sándor, Szemlér Ferenc és má
sok részvételével sürgette, hogy a nem
zetiségi irodalom kerüljön közelebb a ro
mániai magyarság valóságos életéhez és 
gondjaihoz. Két évvel később pedig felhí
vás jelent meg a folyóiratban, amely fa
lukutató monográfiák kidolgozására szó-

folytatás a 14. oldalon

13

i



HELIKON

» » >  folytatás a 13. oldalról
lította fel a szellemi életet azzal a céllal, 
hogy közös munkával készüljön el a ma
gyar kisebbség gazdasági, szociális és 
kulturális helyzetének összegző felméré
se. A vállalkozást az Agisz néven fellépő' 
Általános Gazdasági Szövetkezet megbí
zásából Kacsó Sándor szervezte meg. A 
nemzeti sérelmek feltárására érzékenyen 
reagáló román hatóságok azonban meg
akadályozták, hogy ez a kezdeményezés 
valóságos falukutató mozgalommá ala
kuljon.

így a társadalomkutatás, a szociográ
fiai munka elsó'sorban a szépirodalomra 
hárult, amelynek a maga sajátos eszköze
ivel kellett kifejeznie az erdélyi magyar
ság sorsát, helyzetét és megoldásra váró 
társadalmi, illetve nemzetiségi gondja
it. A transzszilvánista szépirodalom szá
mos olyan művet hozott létre, amelynek 
megvan a valóságos szociográfiai hite
le. így Tamási Áron Afee/-regényeinek, 
Kacsó Sándor Vakvágányon, Berde Mária 
Földindulás, Makkai Sándor Holttenger, 
Molter Károly Tibold Márton, Karácsony 
Benó' Pjotruska, Ligeti Ernő Fel a bak
ra című műveinek, Sipos Domokos, Kós 
Károly és Kemény János elbeszéléseinek, 
sőt Bánffy Miklós múltba tekintő regény
trilógiájának, az Erdélyi történetnek is, 
a történelmi magyar arisztokrácia éle
téről, műveltségéről és gondolkodásá
ról bizonyára ez a nagyregény festette a 
leginkább hiteles, társadalomtudomá
nyi tekintetben is gazdag és eligazító tab
lót. E regények az erdélyi magyarság 
különböző rétegeiről (a székely és kalo
taszegi parasztságról, a városi kispolgár
ságról, az értelmiségről, az arisztokrá
ciáról) adtak hű képet. A Helikon másik 
szociográfiailag is jelentős kezdeménye
zése a szülőföld megismertetése volt. 
Szépírói igénnyel, egyszersmind társa
dalomkutatói hitelességgel készült vá
rosképek, honismertető tanulmányok lát
tak napvilágot az Erdélyi Helikon lapjain 
és az Erdélyi Szépmíves Céh könyvei kö
zött. Kós Károly Erdélye és Kalotaszege, 
Tamási Áron Szülőföldem című köny
ve, a Séta bölcsó'helyem körül című kötet, 
Kemény János, Tompa László, Tamási 
Áron, Asztalos István, Molter Károly, 
Kacsó Sándor és mások írásaival, illetve 
az Erdélyi városképek című gyűjtemény 
(Maksay Albert: Kolozsvár, Tabéry Géza: 
Nagyvárad, Berde Mária: Nagyenyed, 
Molter Károly: Marosvásárhely, Szemlér 
Ferenc: Brassó) voltak ennek a honisme
reti vállalkozásnak ma is figyelemre mél
tó eredményei. Magányos munkával ké
szültek Domokos Pál Péternek a moldvai 
csángók életéről és népi műveltségéről 
képet adó írásai, így nagyhatású össze
foglalása: A moldvai magyarság, amely a 
magyarság életének és kultúrájának egy 
egészen különleges, addig alig ismert sze
letét állította a közérdeklődés elé.

A „valóságirodalom” és a szociográfi
ai munka iránti érdeklődést voltaképpen 
a harmincas évek hozták meg igazán, 
midőn felnövekedett a romániai magyar 
irodalom második nemzedéke, illetve a 
Korunk Gaál Gábor szerkesztésében ha
tározottabb szemléletet kapott. A má
sodik nemzedék folyóiratai, az Erdélyi
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Fiatalok és a Hitel már a romániai ma
gyarság szociográfiai vizsgálatát tűzték 
ki célul maguk elé, s módszeres munká
val láttak hozzá, hogy felmérjék a nemze
tiségi társadalom viszonyait. Példaként 
a hazai népi szociográfiák és falukutató 
művek, Illyés Gyula, Veres Péter, Darvas 
József, Féja Géza, Erdei Ferenc, Kovács 
Imre és Szabó Zoltán tevékenysége ál
lott előttük, de sokat tanultak a szlová
kiai Sarló mozgalom fiataljainak faluku
tató munkájából is. Mesterük a román 
szociográfia megújítója, az ún. monogra
fikus módszert kidolgozó Dimitrie Gusti 
professzor volt, aki köztudomásúlag igen 
nagy hatást gyakorolt a hazai népi iro
dalomra és szociográfiára is. Németh 
László Magyarok Romániában című úti
rajzában méltatta a román tudós munká
ját és érdemeit. Az Erdélyi Fiatalok köré
nek tagjai: Jancsó Béla, Balázs Ferenc, 
Debreczeni László, Vita Sándor, Venczel 
József, Demeter Béla, Mikó Imre, László 
Dezső és mások rendszeresen közöltek fa
lusi szociográfiákat, s végeztek (elsősor
ban falun) kutatásokat. 1930-ban létrejött 
a fiatal írók faluszemináriuma, amely a 
szociográfiai munka módszereibe vezette 
be a munkaközösség tagjait, és megszer
vezte a kutatómunkát. Könyvsorozatuk, 
az Erdélyi Fiatalok Falu Füzetei az erdé
lyi magyar parasztság életének felméré
sére vállalkozott.

Incze János Dés: L aguna

A sorozat célját az Erdélyi Fiatalok 
szerkesztője, László Dezső a következők
ben határozta meg: „A falu-füzetek szak
szerű tudományos kutatás alapján dol
gozván fel a kérdéseket komoly alapot és 
útmutatást akarnak adni a falutanulmá
nyozás munkájához. Tudományos megfi
gyeléseken alapuló füzetek nem tudomá
nyos vagy irodalmi ambíciók kielégítését 
célozzák. Mi úgy érezzük, élet áll mögöt
tük. Az élet kérdezett tőlünk, azért fe
leltünk, hogy feleletünk nyomán telje
sebb élet fakadjon fel és sugározzák szét. 
Abban a hitben indítjuk el füzeteinket, 
hogy az utolsó mondatok után tett pon
tokkal nem fejeződtek be, lesz folytatá
suk, eleven munkaközösséget, kapcsoló 
hidat fognak jelenteni a faluval foglalko
zók és lapunk, a magyar falvak és a ma

gyar intelligencia között. ...Fiatal sze
münk határozott tekintettel megy előre 
a jövőbe: a faluból megújuló biztos köté
sű magyar életre. A válságok kísérletei 
között vergődő magyar élet mögöttünk 
és előttünk hever, túllépünk a romokon, 
mert van hitünk az új magyarságban.”

A füzetsorozat első darabja, Gyallay- 
Pap Zsigmond A nép és az intelligencia cí
mű, 1931-ben megjelent tanulmánya az 
erdélyi magyar parasztság felemelésében 
jelölte meg a fiatal értelmiség küldeté
sét. Ezt a füzetet követte Demeter Béla 
Hogyan tanulmányozzam a falu életét?
(1931) című szociográfiai kérdőív-mintá
ja, amely egyaránt felölelte a falu törté
netére és földrajzi viszonyaira, gazdasági 
és társadalmi helyzetére, birtokmegosz
lására és táplálkozására, hagyománya
ira és művelődésére vonatkozó kérdése
ket, s ezzel igen hasznos útmutatót adott 
azoknak a főiskolásoknak és középiskolai 
diákoknak, akik nyári vakációjukat egy- 
egy erdélyi magyar falu megismerésének 
és leírásának szentelték. Bevezetőjében 
Demeter Béla az erdélyi magyar ifjúság 
nemzetiségi felelősségére és távlatosabb 
közéleti feladataira utalt: „Menjünk ki a 
faluba és ott a szociográfiai kérdőív útmu
tatása mellett, lássunk munkához, meg
ismerve a nép életmódját és egzisztenciá
lis betegségeit. Pár év múlva kikerülve az 
iskola padjai körül, ha bármilyen vonat
kozásban kezünkbe vesszük a falu éle
tének irányítását, csakis akkor tudunk 
építőmunkát végezni, hogyha munkate
rünket ismerjük.” Ugyancsak a falufüze
tek között látott napvilágot Demeter Béla 
Az erdélyi falu és a szellemi áramlatok
(1932) , majd Mikó Imre Az erdélyi falu 
és a nemzetiségi kérdés (1932) című mun
kája, ez utóbbi már igen széles körben és 
módszeresen dolgozta fel egy vegyes (ma
gyar-román) lakosságú falu településtör
ténetét és népmozgalmait.

A falukutató füzetek hatására bonta
kozott ki a fiatal erdélyi magyar szoci- 
ográfusok munkássága, közöttük Váró 
Györgyé, aki finn példák nyomán tanul
mányozta az erdélyi magyar falvak éle
tét, Pálffy Károlyé, aki társadalomkutató 
munkaközösséget szervezett, vagy Bakk 
Péteré, aki Gusti professzor intézetének 
munkájába kapcsolódva a nagyenyedi ta
nítóképző növendékeivel Magyarlapádon 
végzett felmérő munkát. Szabó T. Attila, 
a későbbi neves nyelvész a kalotasze
gi Bábony községben vezetett falukutató 
munkálatokat, Venczel József, az erdélyi 
magyar társadalomtudományi kutatá
sok egyik legkiválóbb képviselője A falu
munka és az erdélyi falumunka-mozgalom 
című 1935-ös füzetében pedig már mér
legre tehette a szociográfiai kutatások 
eredményeit is.

A „falumunka” és a szociológiai-szoci
ográfiai kutatás igen nagy szerepet töltött 
be a Hitel című folyóirat reform-konzerva- 
tív fiatal értelmiségének érdeklődésében 
és tevékenységében. Számos ifjú író, tá r
sadalomtudós és közéleti szereplő igye
kezett képet adni az erdélyi magyar tár
sadalom, mindenekelőtt a földművelő 
rétegek, az értelmiség és a városi kispol-
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gárság gazdasági és kulturális viszonyai
ról, a többi között Albrecht Dezső', Bözödi 
György, Illyés Elemér, Lőrinczi László, 
Molter (Marosi) Péter, Oberding József 
György, Padányi Gulyás Jenó', Parajdi 
Incze Lajos, Venczel József, Vita Sándor 
és mások. Valójában igazat kell adnunk 
Szabó T. Attila imént idézett tanulmá
nyának, amely a következőket állapítot
ta meg: „Társadalomkutatásunk szegé
nyes történetében új lehetőségeket jelent 
a Hitel 1936 elején történt újjászervezése. 
E Széchenyi István önismeretet hangoz
tató tanait új, mai köntösben hirdető fo
lyóirat valóban nem tűzhetett ki maga elé 
egyebek között korszerűbb és sürgetőbb 
célt, mint társadalmi szerkezetünk minél 
pontosabb és minél közelebbi megismerte
tését.”

A szociográfiai munka természetesen 
kitüntetett szerepet kapott Gaál Gábor 
folyóiratában, a Korunkban is. Gaál külö
nösen a harmincas években szentelte fo
lyóiratát a romániai társadalom felméré
sének. Turnowsky Sándor, Nagy István, 
Jordáky Lajos, Balogh Edgár és Gáli Ernő 
foglalkoztak a társadalomkutatás felada
taival; Geo Bogza az Érc-hegység bányá
szainak életét, Vasile Munteanu az er
délyi falu belső ellentmondásait, Kovács 
Katona Jenő a szilágysági, Szabó Zoltán 
pedig a máramarosi magyarság helyze
tét világította meg. A Korunk szociográ
fiai szemlélete öltött alakot Nagy István 
Külváros és (csak 1945 után kiadott) 
Bérmunkások című kitűnő munkásszo
ciográfiáiban, valamint a „valóságiroda
lom” körébe tartozó regényeiben (Földi 
Jánost bekapta a város, Oltyánok uno
kái, A szomszédság nevében). A Korunk 
mellett a MADOSZ (Magyar Dolgozók 
Szövetsége) lapja, a Falvak Népe is rend
szeresen közölt szociográfiai cikkeket, 
tényfeltáró riportokat.

A Korunk szövetségében fejlődött az az 
írócsoport, amely az Erdélyi Helikon, il
letve az Erdélyi Fiatalok köréből indulva 
fordult egyre határozottabb érdeklődés
sel és elkötelezettséggel a szociográfiá
hoz, a „valóságirodalom”-hoz. Részben az 
„Erdélyi Enciklopédia” elnevezésű kiadói 
vállalkozás írói tartoztak ide, mint Bözödi 
György, akinek Székely bánja című 1938- 
ban kiadott szociográfiája az erdélyi ma
gyar társadalomkutatás klasszikus műve 
lett, vagy Szemlér Ferenc, aki Más csilla
gon című önéletrajzi regényében dokumen
tumszerű pontossággal ábrázolta a buka
resti magyar egyetemisták életét. Rajtuk 
kívül Vámszer Géza falurajza: a Szakadát 
(1940), Nagy István, Balogh Edgár, 
Szenczei László és Kahána Mózes könyvei 
jelentek meg az Enciklopédia kötetei kö
zött. Hasonló szerepet töltött be a korán 
meghalt Balázs Ferenc, akinek gazdag fa
luszociográfiája, a Rög alatt egy mezó'ségi 
község életét mutatta be. Asztalos István 
művei (Elmondja János, Újesztendo) és 
Kovács György regényei (Varjak a falu fe
lett, Erdélyi tél, Aranymezój ugyancsak 
a szociográfiával átszőtt „valóságirodal
mat” gazdagították. Az erdélyi magyar 
parasztság és munkásság, a magyar—ro
mán együttélés köznapjairól adtak hiteles 
beszámolót.

MIKE ÁGNES

B écsi sz e le t 1.
Bécsben lenni olyan, mint egy falat cso

koládét (nem föltétlenül Mozartkugel-re 
vagy Sissi-tallérra gondolok, bár kétség
telen, hogy Mozartot így is lehet szeretni) 
a maga teljes gyönyörében ízlelni. Az édes 
élet része. Feltölt, energiát ad, impresszio
nista pillanatokkal halmoz el. A hatás és 
gyönyör 100%-os: körülbelül olyan város ez, 
ahol még az is függővé válik, aki eddig nem 
is volt csokirajongó (a kávéról nem is be
szélve). Azt hiszem, számomra ténnyé vált: 
nem lehet nem beleszeretni ebbe a jól fűsze
rezett városba. A levegőben is benne van, 
hogy a kultúra egyik mérvadó fészke, ahol 
falak regélnek, nagyok zenélnek, kávéhá
zak csalogatnak, s a kövek hálásak, hogy 
annyi ember koptatja őket. Bécs... betűz
zük csak együtt: B, mint hódító, É, mint ér
tékes, Cs, mint csodálatos. Igen, ez Bécs!

Kétségtelen, hogy a Schönbrunn, 
Hofburg, Michaelerplatz, Stephansplatz, 
Ringstrasse, Hundertwasser, Belvedere 
szavak fogalommá, szinte tájegységgé nőt
ték ki magukat. Gyönyörű helyek, mind
egyiknek van valami különös vonzereje: a 
román stílustól a gótikuson, a reneszán
szon, a domináns barokkon, a csalafinta ro
kokón, a fegyelmezett klasszicistán keresz
tül egészen a historizmus gyűjtőfogalmáig 
(neoklasszicizmus, neoreneszánsz, neogó
tikus stílus) jutunk, majd a díszes szecesz- 
szióban, a Jugendstil és Art Nouveau ér

dekességeiben és a későbbi posztmodern 
innovatív elképzeléseiben gyönyörködhe
tünk. A művészettörténészek és a témá
ban laikusabbak egyaránt jól csemegézhet
nek a különlegességeket látva. S ha még 
nem elég szembetűnő Bécs tarka építésze
ti filozófiája, helyezzünk két végletet egy
más mellé: ott van egyfelől a Ringstrasse 
(gyűrűnek nevezett körút) pár négyzetki
lométernyi területe, ahol egymás után döb
bentenek le a grandiózus épületek (Állami 
Operaház, Városháza, Várszínház -  csak 
hogy néhányat említsek). Hatalom, pompa, 
történelem, monumentalitás. Ehhez képest 
a Hundertwasserhaus valami egészen más 
életérzést sugall. A festett kerámiával be
vont falak, a merészen színes vonalak és 
vicces társítások -  fák a tetőn -  minden

gondot feledtetnek. Olyan az egész, mint 
egy mesebarlang. Valami a realitás fölött. 
Valami olyasmi, ami egyszerűen kihozza a 
„haj aj aj -effektust”.

Szeretem ezeknél a sétáknál azt, hogy 
sosincs csend. Ez kicsit abszurd, mert né
ha azért arra is szükség van. Bécs viszont 
ezt a problémát is megoldja (nem lennék 
magam, ha nem volnék ennyire optimista 
és elfogult), ugyanis ha valakinek már ele
ge van az utcán nyüzsgő méhkasból, sem
mi másra nem kell figyelnie, csak a gyö
nyörű hegedűszóra és a zongora dallamára, 
amelyet az utcai muzsikusok olyan sok élet
örömmel tesznek közkinccsé. Straussba be
le lehet annyira feledkezni, hogy az ember 
ki sem talál magából, s hálás azért, hogy 
idecsöppent, ebbe a zajos csendbe.

Vétek lenne bámészkodás közben (no 
meg néha „csak úgy”) nem beülni egy ká
véházba (Kaffehaus) vagy cukrászdába 
(Konditorei). Persze, az egyetemista bü
dzsé korlátozza az efféle önkényeztetéses 
programokat, de néha azért egyenesen bel
ső parancs ellátogatni a különleges hangu
latú helyiségekbe. Hírből tudtam, hogy a 
bécsi kávé finom, nagy múltra tekint visz- 
sza, de a konkrét tapasztalat teljesen elhó
dított. Legalább 40 fajta specialitás létezik, 
az egyéni variánsokat nem is számítva. 
Mindegyiket egy pohár csapvízzel együtt 
szolgálják fel, s mint kiderült, ez elismerten 
a legjobb minőségű a világon. Kis fekete, 
dupla fekete, kis fekete rummal, nagy feke
te kávétejszínnel, ilyen meg olyan presszó 
-  nem is érdemes folytatnom, mert kávés

könyvet írhatnék. Még csak annyit, hogy 
a kedvencem a Melange, kis presszókávé, 
forró habos tejjel feltöltve. Ha még egy kis 
Gugelhupf (kuglóf) vagy Sacher tortasze
let is jön hozzá, egyenesen ünnepinek mi
nősíthető a napom. A ritkánál is ritkább, 
de mennyei alkalom! A Demel cukrászda 
pedig egyenesen legenda, úgyhogy külön 
gondolatsort fogok majd írni róla... ahogy a 
péksüteményekről és egyéb étkezési szoká
sokról is.

Előzetesen annyit, hogy a bécsiek tud
ják, mi az ember gyengéje. S hol van még 
a színház, az opera, a keringő, a rengeteg 
múzeum, könyvtár, komolyzene-koncert, 
kis utca, antikvárium? Egy biztos: jó itt 
lenni, mert még a csokit is meg lehet sze
retni...
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SZÁNTAI JÁNOS

Pokoli
Mennyország
Hál’ Istennek, lejöttünk a sznob fal- 

védőról. (Persze nem olyan rég, néhány 
éve, de csak sikerült nekünk.) Legalábbis 
ami a filmet mint csupa nagybetűs 
MŰVÉSZETet illeti. Magyarán: elkezd
tünk foglalkozni azokkal a filmes jelen
ségekkel is, melyeket előbb még pokolra 
küldtünk, mint az emberi agyvelő nagy 
sötét erdejének vizuális mocsadékát, már 
ha az ominózus szenny egyáltalán beke
rült a látómezőnkbe.

Tény, hogy ott lehetett volna maradni a 
falvédőn, sőt sokan levakarhatatlanul ott 
maradtak (miként például Klaus Eder, 
a FIPRESCI, vagyis a Filmkritikusok 
Nemzetközi Szövetségének főtitkára, az 
idei Magyar Filmszemle játékfilmes zsű
rielnöke, aki a gálán, kábé kétezer em
ber előtt kijelentette, hogy a magyarok 
nem tudnak műfajfilmet csinálni, tehát 
inkább csináljanak olyan műveket, mint 
Tarr Béla). Az is tény viszont, hogy jó pá
ran lejöttünk, sőt olyanok is akadnak, 
akik sose voltak ott. Jelen írás „tágabb” 
tárgyát nem a filmkészítők képezik, ha
nem a „falvédőtlen” filmkritikusok, elmé
letírók, esztéták és termékeik. A nemzet
közi prérin korábban kezdtek és többet 
foglalkoztak a „középszer kényszerkultú- 
rájá”-nak Mennyországából (Király Jenő 
kifejezése) száműzött bukottangyal-film- 
világgal. A magyar ugar szegényesebb e 
téren, viszont jelentős kiugrások tapasz
talhatók. Lássuk a termést (könyvfor
mára gondolok, a különböző szak- és nem 
szaklapokban megjelent írások száma lé
nyegesen nagyobb), személyes (tehát el
képzelhetően hiányos) ismereteim alap
ján. Mindenekelőtt ott van az említett 
Király Jenő hatalmas munkája, a két kö
tetes Frivol múzsa (1993), amely, amellett 
hogy (zsánerben maradva) súlyát tekint
ve, remek gyilkos fegyver, betonkemény 
érvrendszerrel határozza meg a tömeg
film esztétikáját (a poklok pokla ekkor 
még kimarad). Személyes kronológiám 
következő állomása a Nagy Zsolt szer
kesztésében megjelent Tarantino előtt 1. 
-  Tömegfilm a nyolcvanas években című 
tanulmánykötet (2000), amely még „csu
pán” fordításokat tartalmaz, de már érin
ti a tömegfilm pokolbéli víg bugyrait is, 
mint amilyen a horror- vagy a pornófilm. 
(Megjegyzem, 2008-at írunk, és tovább
ra sincs Tarantino előtt 2. — na ja, lehet, 
nincs rá kisköltség.) Aztán jött Vágvölgyi 
B. András Tarantino mozija című szub- 
jektívje (2004), ami egy Tarantino-fétis- 
ben szenvedő (vagy nem szenvedő) egyén 
számára talán értékes lehet, véleményem 
szerint azonban nem több, ami viszont 
nem rossz, sőt! 2007-ben aztán színre 
léptek a Böszörményi Gábor és Kárpáti 
György sorozatszerkesztette Mozinet- 
könyvek, egymás után két kötet. Az el
ső Varró Attila Kult-comics című opusza 
(mellesleg kedvenc magyar filmes szak
íróm) a képregények világáról, a máso
dik pedig a Grindhouse, a filmtörténet til

tott korszaka című tanulmánykötet (a szó 
azokat a hatvanas években felbukkanó 
mozikat jelöli, amelyek a pokolbeli filmek 
vetítésére szakosodtak, de magukra a fil
mekre, illetve a jelenségre épülő kultúra 
jelölésére is használják), jelen írás köze
lebbi tárgya. A Tarantino előtt 1.-től ab
ban különbözik, hogy ezúttal magyarok 
a szerzők (név szerint Kovács Marcell, 
Orosdy Dániel, Böszörményi Gábor, 
Varró Attila, Kárpáti György, Alföldi 
Nóra, Vízer Balázs), és egyenesen a fil
mes pokol legmélyére, a grindhouse-film- 
kultúrába kalauzolja az olvasót.

A falvédőn ragadt kényszerkultúrás 
középszernek nem is próbálom magya
rázni, miért szükséges erről a világról ír
ni, pedig elsősorban az ő fejükön kellene 
nagy léket ütni. Néhány adat következik. 
A filmtörténet hivatalosan 1959-re helye
zi ó-Hollywood halálát (ekkor került vá
szonra William Wyler egyébként korrekt 
Ben Húrja). Nemrég egy közvélemény-ku
tatás során kiderült (ami egyébként nem

Q uentin T arantino

olyan nagyon releváns, tudjuk, de hát 
általában a nézőnek csináljuk a filme
ket, nem a kritikusoknak), hogy minden 
idők legjobb filmje Francis Ford Coppola 
Keresztapába. Hurrá, mondom, és remé
lem, a falvédősök sem tagadják, hogy az 
illető opusz JÓ. A könyv írásaiból többek 
között az is kiderül (és ezért érdemes be
leolvasni a kényszerkultúrásoknak is), 
honnan, milyen miliőből érkeztek azok 
a ma már legendás filmkészítők (gondo
lok itt Coppolán kívül Martin Scorsesére, 
Steven Spielbergre, George Lucasra, hogy 
csak a legeslegnagyobb neveket említ
sem), akik kihúzták Hollywoodot a sírgö
dörből, és talán még erősebb filmes nagy
hatalommá tették, mint halála előtt volt. 
Arról nem is beszélve, hogy mai ikonjaink 
(lásd Tarantino, Robert Rodriguez és tá r
saik), mind ugyanabból a csöcsből szop
ták a vizuális tejet. Na és most akkor, mi 
ez a csöcs, ahonnan csak és kizárólag vér, 
erőszak, szex, drog és borzalom folyt, fo
lyik, nyakló nélkül, értsd, gátlástalanul.

A filmpokol legmélyebb bugyrába he
lyezett filmeket több névvel is illetik, me
lyek rokon értelműek ugyan, jelentésük 
viszont más és más megközelítést takar 
ki. Nevezik B-filmnek (költségvetés-köz
pontú elnevezés, annak idején az ameri
kai mozik egy „híres” produkciót, A fii-

met, és egy kis költségvetésű, sztártalan 
opuszt, B-filmet adtak, csomagban, kis 
felárral), exploitation filmnek (befogadó
központú elnevezés, a néző tabutémák 
iránti vonzalmát használták, használják 
ki a készítők), trash filmnek (filmkészí
tő-központú elnevezés, a tárgyalt filmek 
készítői ritkán voltak profik). Feltehető 
a kérdés: miért volt szükség ezekre a fil
mekre, miképpen kerülhettek egyáltalán 
szóba a pokoli témák, és miért jelölik meg 
ezt a borzalomvilágot a mai műfajfilm 
legjelentősebb műveinek egyik gyökere
ként. A releváns válaszok benne vannak 
a kötetben. A „hivatalos” filmművészet 
(majd az ötvenes évektől kezdve a vírus
ként terjedő televízió) kizárta ikonográfi
ájából a szélsőséges erőszakot, a szexet, 
a drogokat, a nemi eltévelyedéseket, és 
egyáltalán mindent, amit egyik vagy má
sik rendszer tabunak kiáltott ki. Maradt 
tehát az egyetlen megoldás: nagyon ki
csi pénzből nagyon tabufilmet készíteni. 
És a módszer igencsak bevált, a haszon 
sok esetben nagyon nagy lett, olyannyira, 
hogy a nagy vagy naggyá vált stúdiók, 
rendezők, színészek is rákaptak, és ak
kor máris itt vagyunk a mában. Mi volt 
a filmtörténeti jelentőségű momentum? 
Kis pénzből filmet csinálni olyan, mint 
zsákban ugrálva 100 méteren legyőzni, 
mondjuk Carl Louist. (Két példa azért, 
a legtöbbet emlegetett B- vagy B-gyanús 
filmek közül: John Waters Rózsaszín fla
mingókba a legenda szerint pár ezer, míg 
később, Robert Rodriguez El Mariachi cí
mű alapfilmje 10.000 dollárból készült!) 
Kicsi az esély, na. Viszont a pénzügyi 
megszorítások olyan kreatív megoldá
sokra késztették a filmkészítőket, me
lyek előtt ma bárki szakember, még a fal
védősök is meghajolnak, ha máshol nem, 
vécéjük biztosnak hitt magányában. És 
a hátrányos alaphelyzet nem csak meg
oldásbeli, ha tetszik, filmnyelvbeli újí
tásokra adott alkalmat. A pokoli filme
sek a témák horizontján is borzalmasan 
tág sebet nyitottak. Ami csak az embe
ri érzelmeket, indulatokat fel tudja kor
bácsolni, minden belefért: zombik, ször
nyek, emberevők, vérfertőzők, perverz 
őrültek, náci élvhajhászok, el nem tudom 
mondani, mik még. Persze lehet cinikus
nak lenni, mondván, hogy csak a haszon
lesés hajtotta őket. Az is! Viszont érvé
nyes ellenkultúrát (grindhouse-kultúra) 
teremtettek, a nagy stúdiók haldokló di
noszauruszai ellenében. (Emlősök vol
tak, ha tetszik. És az ember is az, nem?) 
Számtalan jelentős újítást, filmtörténeti 
fontosságú jelenséget tárgyalnak a szer
zők a kötetben. Nem sorolom őket, el kell 
olvasni. Sőt megkockáztatom, kötelező ol
vasmány ez a kis könyv, főleg a mi mio- 
ritikus tájainkon, ahol a legtöbb tűzhely 
mellett még mindig a falvédő az egyik 
uralkodó „bútordarab”.

G rindhouse, a  f ilm tö r tén e t t i l 
to tt  korszaka . Mozinet-könyvek, 
Budapest, 2007. Sorozatszerkesztők: 
Böszörményi Gábor, Kárpáti György.
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ANTAL BALÁZS

Szorokin egy
A halottaiból újraéledt Gondolat 

Világirodalmi Sorozat nyilván nem ér
demtelen indított három Szorokin-kötetet- 
tel. A jég az első sorozat legnagyobb dur
ranása volt talán (most újra kiadták az 
utólag megírt első részével, a Bro útjá- 
val együtt, jelentősen megváltozott kül
alakkal), Budapesten a Krétakör szín
padra is állította. A jóval felforgatóbb, 
kultikus mestermű, a Kékháj közel sem 
annyira olvasóbarát, nehezebb megfog
ni, de nehezebb szabadulni is tőle. Az op- 
ricsnyik egy napja bár igen könnyen ol
vasható szöveg, annyiban hasonlítható a 
Kékhájhoz, hogy jövőbe helyezett disztó- 
pikus vízió ez is. Szorokin ebben is kifejti 
a történelem körbejárásáról szóló elméle
tét. Minthogyha állna az idő, vagy mint
ha Oroszországban valamilyen formában 
mindig a történelmi kataklizmák pilla
natait élnék át.

Fejtágításként elmondanám, hogy az 
opricsnyikok, az opricsnyik szolgáló ne
mesek Rettegett Iván 1565 és 1572 között 
működtetett opricsnyina-rendszere ide
jén váltak hírhedtekké. A cárra rossz idők 
jártak: Livóniában vereséget szenvedett a 
lengyel-litván csapatoktól, a bojár ellen
zék pedig, ezen is felbuzdulva, elszemte- 
lenedett. Olyannyira, hogy a cár elhagyta 
Moszkvát, színpadias okleveleket intéz
ve ellenfeleihez és híveihez is, aminek az 
lett az eredménye, hogy az előbbiek meg
hunyászkodtak, utóbbiak pedig térden 
állva könyörögtek neki, hogy térjen visz- 
sza. Kegyesen hajlott rá, de csak akkor, 
ha korlátlan felhatalmazást kap az áru
lók elleni harcra. Megkapta. A központi 
hivatalokat, a kincstárt és az ország terü
letét ezután kettéosztották cári és állami 
részlegekre. Az előbbit, mint az országos
ból kiemeltet, hívták opricsnyinának, ami 
az oprics, azaz a külön, különleges, kivéte
les jelentésű orosz szóból származik. Ezzel 
együtt létrehozták a cár saját opricsnyik- 
seregét, úgymond, személyi testőrségét, 
azzal a céllal, hogy szétmarcangolják a 
cár árulóit, és kiseperjék az államból az 
árulást. Hát, ezt tudják az oroszok egyből 
a cím olvastán, ha tudják.

Szorokin a huszonikszedik századba 
emeli át a kivételzett pribéksereget, de 
úgy, hogy abban igen kevés sci-fi elem 
van. Nem a technokrata jövőkép érdek
li, a környezet vagy a világ megváltozá
sa, hanem az emberi természet változat
lansága, úgyhogy akik nem állhatják a 
futurisztikus áltudományoskodást, azok 
is nyugodtan olvassák el -  semmi ilyesmi 
nincsen benne. Eszünkbe se jutna, hogy 
sci-fi is lehetne, ha egyszer-kétszer nem 
történne utalás rá, hogy a jövőben játszó
dik. A jövőben játszódik, azonban az op
ricsnyik közösség rítusai, szertartásai 
egy az egyben a régmúltból valók, per
sze kicsikét modernizálva-futurizálva. A 
kutyafej a regényben már nem a nyereg
kápa „dísze”, hanem, ahogy az elbeszélő 
opricsnyik, Komjaga mondja, a „Merci-pari- 
páé”. Ugyanígy a férfitársaság rítusai, a 
közös fürdőzések, vagy a „kiátkozott” bo-

Oroszországa
járok női családtagjainak a megerőszako
lása — mind-mind a vidám orosz történe
lem lapjairól való.

Szorokin regénye tulajdonképpen nem 
bont ki semmilyen mélyebben felfejthető 
cselekményt: a történet eleje és vége idő
elvű, ahogy az a címben áll. A nap me
nete azt sugallja, nincs benne semmi kü
lönös, az opricsnyik minden napja ilyen: 
reggel a mobiltelefonra ébred (csengő
hang: a titkos kínzókamrában rögzített 
ostorcsapások és sikolyok hangjai), majd 
elindul vértől és spermától iszamós út
jára. Leszámolás áruló törzsökösökkel, 
az uralkodóról és annak feleségéről sza
tirikus verset író költők megtalálása, az 
aranyhal nevű drog megszerzése és ritu
ális elfogyasztása, vagy az éjszakai kö
zös fürdőzés, amikoris a férfitársaság, 
khmm, ezt valahogy nem is nagyon tu
dom szalonképesen leírni.... vagyishát 
cselekmény van, méghozzá szigorúan li
neáris, amelytől csak egy-két régebbi ese
mény felidézésekor tér el, de se kauzali
tásláncolat, se bármilyen célelv nincsen: 
nem tudjuk, hova, meddig ta rt mindez, 
vagy mivégre, ilyesmi. A szerzőre jellem
ző eljárások itt is tetten érhetőek: a pony
va, a lektűr megoldásai köszönnek vissza 
helyenként, a nyelvi eszközkészlet megle
hetősen redukált, már-már minimalista, 
inkább a férfiak nemi és drogos rítusai
nál lirizált, s állandóan készen kell len
ni a váratlan helyzetekre. Szorokinnál 
sosem tudni, mi történik majd a követ
kező bekezdésben, de még ennél is kisebb 
egységekben akár. És hát jellemző eljá
rás a célelv hiánya is, ami egészen ponto
san szövegszervező elvként tételződik: hi
szen ugyan mi is lehet az értelme ennyi 
„politikai” gyilkosságnak, hova vezethet 
mindez? Szorokin a rendszer céltalansá
gát adja vissza azzal, hogy regénye sem 
ad válaszokat.

Maguk a történések ugyanakkor 
olyannyira destruktívak, már-már ijesz- 
tőek akarnak lenni, hogy természete
sen önnön karikírozásukba fordulnak át. 
Szorokin sem tud persze a Kékhájnál be
tegebbet írni már, vagy legalábbis nem 
ebben a könyvben. Az opricsnyik egy nap
ja  könnyen olvasható, amolyan egynapos 
limonádé is lehetne, bár persze nem ilyes
mit szoktak olvasni mondjuk a strando
kon. A benne megmutatkozó világ, mely 
azonban az opricsnyikok látta részénél 
sosem lesz nagyobb, még félelmetesen 
ismerős a kelet-európainak, de a fiata
labbaknak már akár ismeretlen „egzo
tikum” is lehet. Pedig alig is tudni róla 
valamennyit, leginkább csak a körözött 
gúnyversek, a pletykák, melyek kiagyalói 
után nyomoznak, mondanak el valameny- 
nyit arról, milyen is lehet az opricsnyikok 
új Oroszországa.

Szorokin elmaradhatatlan Sztálin-/ 
Hitler-figurája is fellép megint: az oprics
nyikok vezetője, a Papa pontosan ezt a 
képet kelti, szinte fizikai valójában érzé
keli az olvasó a kiberpunk Sztálint, aki
hez képest az Uralkodó egy szánalmas fi-

V l a g y i m i r  S zo ro k in

A Z  O P R I C S N Y I K  
E G Y  N A P J A

gura, s akit már-már vallásos rajongással 
vesznek körül az opricsnyikok. És éppen 
ez a vallásos szent őrület az újabb biztos 
Szorokin-pont. A magyarul eddig hozzá
férhető munkáiban a vallás valamilyen 
formája mindig jelen van: a Kékhájhan 
a zseniális földbaszók rendjéhez, vagy a 
Bro útja és A jég Testvériségéhez hason
ló komplex rendszerrel ezúttal nem kí
sérletezik, de az opricsnyik közösséget 
a „kollegialitásnál” jóval erősebb kap
csok fűzik egymáshoz: a hit az ügyben, 
az Uralkodóban, na meg a Papában. 
Szorokin „művallásainak” kidolgozottsá
ga felidézi Kurt Vonnegut korai regényei
nek hasonló odavetett félmondatokkal fel
épített két nagy művallását, a Merőben 
Közönyös Isten Egyházát (A Titán szirén
jei) és a bokononizmust (Macskabölcső), 
de Szorokin vallásaiban nem annyira a 
derűs világmagyarazátok, a jószándékú 
bolondok a főszereplők, hanem torzszülöt
tek, őrültek és elkorcsosult elmék pusztí
tásban tobzódó messianizmusa. Amely 
ebben a regényben is megvan.

Vlagyimir Szorokin a legőrültebb alak 
ebben a posztszovjet orosz irodalomban. 
Mindazonáltal az eddigi magyarul olvas
ható Szorokin-regények közül ez a legfe- 
ledhetőbb, talán mert nem tud ráígérni 
a korábbiakra. A Kékháj dörzsöltebb és 
őrültebb, A jég és a Bro útja izgalmasabb, 
jobban megírt, összetettebb és mélyebb. 
Noha a szerző Putyin-utálata, amely 
igencsak kölcsönös, rányomja bélyegét a 
könyvre, mégsem hiszem, hogy túlzot
tan aktuálpolitikusnak lehetne monda
ni. Inkább arra mutat rá a regény, hogy 
az ember sohasem szabadulhat fel, nem 
mondhatja, hogy túl vagyunk a sötét ko
ron, most már, a hibákból tanulva csak 
jobbak lehetünk. Ezt pedig mondták már 
„pár” regényben. Példabeszéd vagy tan
mese, így lehetne értékelni Az opricsnyik 
egy napját. Amely egy olvasást azért fel
tétlenül megér.

Vlagyimir Szorokin: A z opricsn yik  
egy n a p ja , Gondolat Kiadó, Budapest
2008 .
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SZŐCS ISTVÁN

Szász ül a lován...
Nincsen olyan szépen szóló 

szép síp szó
Mint a szászsebesi szépen szóló 

szép síp szó
(von Mülbach)

Ez a szólásmondás, hogy „szász ül a lo
ván és keresi”, nem sorolható a politikai
lag kifogásolható, tapintatlan vagy rossz
ízű szövegek közé, mivel a szórakozottság, 
amelyre céloz, gyakran éppen a magasabb 
rendű értelmesség jellemzője; inkább elis
merésféle, mégha incselkedő is. Ráadásul 
az alább tárgyalandó esetben nem is szá
szokra vonatkozik, hanem: szászokat ke
resőkre! Tehát a mondás most egész pon
tosan így hangzana: a szász lován ül, és 
keresi, mármint a szászt...

Vincze Ferenc, a rendkívül rokonszen
ves fiatal tudós a Korunk 11. számában 
Az erdélyi szászok története -  Erdélyi szász 
irodalomtörténet című könyv fölött mono- 
logizálva vitatkozik. Ennek szerzőjéről, 
Cziráki Zsuzsannáról nem tudunk meg 
semmit,1 a könyv Kozármislenyben jelent 
meg 2006-ban.

A szerző a szászok történetét a szászok 
szemszögéből íija meg -  bár lehetséges, 
hogy csak saját hite szerint őszintén -, míg 
kritikusa főleg módszertani kifogásokkal él: 
... „munkájának sajnos egyik legnagyobb 
problémája, hogy reflektálatlanul hagyja 
egyfelől az irodalomtörténet-írás jelenko
ri kihívásait, másfélül pedig a kisebbségi/ 
nemzetiségi/regionális irodalmakkal fog
lalkozó szakirodalom eredményeit”.

Szerintem viszont a szerzőnek és kri
tikusának is közös fogyatékossága, hogy 
nem fordít elég figyelmet a szászok törté
nelmi létezésének és elmúlásának legfon
tosabb elemére, a „másságra”! Ugyanis ez 
az (utóbbi időben politikai divatszóvá lett) 
kifejezés, ha odakívánkozik valamihez, az 
az erdélyi szászok története.

Már a térségben való megjelenésük is 
elég sokat vitatott anélkül, hogy részlete
iben tisztázott lenne. Ok maguk valaha 
úgy hitték, hogy valamely ógermán törzs
— például a gepidák — leszármazottai, 
Erdély pedig a legendás Kaukaland ma
ga volna. Az oklevélkutatás és hasonlók 
szerint az 1160-as évektől kezdve jelen
nek meg Erdélyben, valószínűleg azzal ösz- 
szefüggésben, hogy azidőtájt a bizánciak
-  saját dicsekvésük szerint -, Erdélyt tel
jesen elpusztították és lakosságát kiirtot
ták. Ennek a betelepedésnek több rejtélyes 
körülménye van: miért éppen a székelyek 
lakta Dél-Erdélybe telepítik őket? (A hely
nevek alapján: Medgyes, Segesd, Segesvár, 
Szászkézd, Fekete/mZom, K őhalom, 
Beret halom stb.) Hogy lehet, hogy amíg 
egyes helyneveknek ők megőrzik magyar 
(vagy hozzá hasonló) alakját, másoknak 
teljesen új nevet adnak, pl. Feketehalom: 
Czeyden, Kőhalom: Reps; hogy lehet, hogy 
Szeben csak alapítása után 230 évvel 
(1401-ben) lesz Hermannstadt és más ilye
nek?

És hogy azt sem lehet minden további 
nélkül mondani, hogy az erdélyi szászok 
egyszerűen németek, hiszen többfelől te
lepítették őket; pl. a Szeben-környékiek
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flamandok, a beszterceiek meg állítólag 
luxemburgiaiak, ez a magyarázata a sok
féle nyelvjárásuknak, aminél fogva kü
lönböző szász vidékek lakói csak nehezen 
értették egymást, a műveltebbek ilyen
kor latinul, a köznépbeliek románul érint
keztek, „reden mer bockisch” felkiáltással 
(„Beszéljünk románul”, talán ebből jön a 
„bakszász” gúnynév is?).

Egy biztos: nem kényszerítették őket, 
hogy idejöjjenek; és ők sem erőszakkal ha
toltak be ide. És oly páratlan autonómiát 
kaptak, amelynek mai napig csodájára le
hetne járni, ha még létezne. Kiváltságaik 
ugyanis nemcsak saját lakóhelyeikre ter
jednek ki, hanem más, nem szászok lak
ta településekre is; például vásár alkal
mával velük szomszédos helyiségekben is 
joguk volt egy-két nappal hamarabb kira
kodni, mint a helybelieknek, avagy a nem 
szászok lakta, de hozzájuk közel eső hely
ségek nem építhettek városfalat!!!

Ennek ellenére, főleg a mohácsi vész
re következő korszaktól kezdve feltűnő, 
hogy megnyilvánulásaikat a magyarság
gal szemben állandó sértettség, irritáltság 
jellemzi. Balogh Andrásnak az e tárgy
ra vonatkozó kitűnő tanulmánya nyomán 
úgy hihetni, hogy Kolozsvár -  a tatár
járás után betelepített -  német lakossá
gának elmagyarosodása (szerintük el- 
magyarosítása) volt ennek a kiváltó oka. 
Valójában azonban mellőzöttségük fájt ne
kik, méghozzá nem is a magyarság részé
ről. A kettős királyság idején természete
sen szívesebben lettek volna a Habsburgok 
alattvalói, mint a János királyé, majd a 
János Zsigmondé.

Meglehetősen ajánlkoztak is, kellették 
magukat Bécs és Prága felé, azonban az 
uralkodóház szívesebben választotta ha
talmi partnerül a rutinos magyar nemes
séget, mint őket. S ez megismétlődik majd 
később is; például a törökök kiszorítása 
után is, majd a XIX. században is. Ennek 
tulajdonítható -  „az azonosságtudat zava
rainak” —, hogy 1848-ban a szászság tel
jes mellszélességgel a magyarellenes és 
a forradalomellenes erőkhöz csatlako
zik, és hogy 1918-ban Gyulafehérváron 
a Magyarországgal való szakítás mellett 
dönt. És ilyenformán, amíg a sérelmes- 
ségek korszakában az erdélyi szász nép
csoport hétszázötven éven át virágzott, ezt 
kővetőén kevesebb mint hetvenöt év alatt 
felszámolódott.

Ám nem az én dolgom ezekről vitatkoz
ni. Mindezt csak alkalomnak tekintem ar
ra, hogy megint szóba hozzam két kedvenc 
szász témámat.

Az egyik: Kemény József (1795-1855, 
Gerend). Az ottani kisebbik kastély lakó
ja. Óriási szorgalmú oklevélkutató-forrás- 
közlő, műgyűjtő, történetíró, tudomány
népszerűsítő és közéleti személyiség, aki 
1837-ben felajánlja könyvtárát, okleveleit, 
kéziratait a létesítendő Erdélyi Múzeum 
számára. Aminek létesítését már nem ér
te meg. Halála után 36 szekérrel szállítot
ták be a hagyatékát Kolozsvárra, mégis 
évek múlva még 22 mázsa iratot, egye
bet adtak el a padlásról csomagolópapír

nak! S úgy tűnik, hagyatéka mai napig 
nincs egészében értékesítve. Annak ide
jén többször hallottam Köpeczi-Sebestyén 
Józseftől két szekrényt megtöltő, fantasz
tikus pecsétgyűjteményéről. Dani János 
és Engel Károly kolozsvári levéltárosok 
gyakran emlegették, hogy egy egész tör
téneti intézet hosszabb időszakon át meg
élne a hagyatéka feldolgozásából és érté
kesítéséből. Sajnos, minderről én magam 
csak dr. Veress Endre monográfiájából 
tudok valamit, az is még 1933-ban jelent 
meg. Nos ez a Kemény József annak elle
nére, hogy néhány „erősen szász”, vagyis 
túlzó nacionalista szerzőt rendreutasított, 
nagy szászbarát volt, s nemcsak nyilatko
zatokban: dolgozott erdélyi német nyelvű 
folyóiratok, kiadványok számára, felszó
lalt fontos fórumokon a szászok jogai vé
delmében, és volt egy különösen izgalmas 
javaslata is a szász gazdasági élet fellendí
tése érdekében.

Az Olt folyót, mely vízhozama szerint 
erre alkalmas, a Dunától a vöröstoro
nyi szorosig hajózhatóvá kellene tenni, s 
a szász gazdaság így bekapcsolódhatna a 
világgazdaságba, s persze egy nagy szász 
ipariskolát is kellene létesíteni... Hát ilyen 
nemzetiségi politikusok is voltak a hajda
ni konzervatív „feudális elnyomók” között; 
csodálnivaló, hogy a közelmúltbeli Szeben 
mint Európa kulturális fővárosa rendez
vénysorozaton nem szenteltek kellő figyel
met e pazar ötletnek és szerzőjének.

Másik kedvenc szász témám Bakfark 
Bálint, a XVI. század világhírű erdé
lyi lantművésze. Franciaországban és 
Lengyelországban jelentek meg könyv 
alakban „lantiskolái” Különösen azó
ta szívügyem, hogy megfejtettem nevét; 
mert Bak és Fark nevű családok már lé
teztek a középkorban is, de Bakfarkra raj
ta kívül nem találni. Szerintem család
ja kiváló szász szőlészgazdák közül került 
ki — erre vallana eredeti „germán” nevük 
is, a Greft, a „bakfark” pedig egy rendkí
vül tömör fürtű szőlőfajta; ma hasonlót ju 
hfark néven termesztenek. Ez egyben azt 
is jelzi, hogy valóban szászsebesi és nem 
brassói származású, hiszen Sebes közel 
van az alsó-küküllői borvidékhez. (Ma is, 
ha valaki pl. hagymásbodoni, idegenben, 
jobb társaságban Vásárhely nevét emlege
ti származási helye gyanánt.)

Évek óta szorgalmazok egy kis Tinódi 
Lantos Sebestyén-kultuszt Kolozsváron 
is, és természetesen mellette Bakfark 
Bálintét is, és persze hiába. És milyen fur
csa, hogy a mai világban, amely még min
dig nem unta meg a pszeudo-gitáros tom- 
bolásokat, olyan művészi játékra képes 
gitárosokat, akik Bakfarkot is ismerik és 
játsszák, a kolozsvári Bulgakov-Bretter- 
Gaál Gábor-Clemenceau irodalmi társa
ság estjéről zsongással-zajongással-nyi- 
vákolással kiutálják. Annyira, hogy még 
a helyi lap is meghökken tőle. Vajha...! 
Vajha egyszer az alsógerendi temetőből el
indulna egy zarándoklat László V. Ferenc 
és Sipos Gábor vezetésével a szászsebesi 
Bakszegig!

*Cziráki Zsuzsanárról annyit mégis, 
hogy a szegedi egyetem kutatónője; meg
jelent egy műve A bili kultúrája címen (a 
szobatisztaságról).
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Philipp Melanchton levele 
Nádasdy Tamásnak
A XVI. században több mint százötven latin isko

la működött, melyek közül kétharmad résznyi már 
protestáns kézben volt. Akárcsak a példaképeknél, 
mint Wittenbergában és máshol, a magyar reformá
ció nevelési eszménye is a klasszikus latin—görög kul
túrába oltott bibliai hitelvek hirdetése volt. Philipp 
Melanchton Lipcséből ír 1537-ben Sárvárra.

„Üdvöt az Úrban, nagyhírű Fejedelem! ... Noha 
ismeretlen vagyok Magasságod előtt, Dévai Bíró 
Mátyás kérésére nem szándéktalanul küldöm Hozzád 
levelemet, egyfelől hogy Mátyásnak kedveskedjem, 
másfelől hogy magamat barátságodba ajánljam, mely 
közül egyiket kötelességnek ítélem, a másik pedig 
számomra igen kívánatos. Jó fejedelmek barátságát 
ugyanis nekünk nagyonis kell keresnünk a művelet
lenek ítéletével szemben. Mátyástól pedig úgy értesü
lök, hogy Te nagy költséggel iskolát alapítasz, és fel
szítod az érdeklődést a tudományok művelése iránt, 
amely dolog ámbár önmagában is a legnagyobb dicsé
retre érdemes, mégis különösen mostanában, amikor 
a háború csapásai következtében a szomszédos or
szágokban pusztul a tudomány, sokkal nagyobb el
ismerésre méltó. Úgy tűnik ugyanis, hogy gondolsz 
az utókorral, hogy noha másutt kivesztek a tudomá
nyok, a Te buzgalmad a csíráikat fenntartotta, ami
ből ismét elterjedhet Pannóniában az élet hasznos 
tudománya. Tehát e tekintetben mind akaratodat, 
hogy kiváló dologban óhajtasz érdemet szerezni ha
zád szolgálatában, mind pedig páratlan okosságodat 
méltán megbizonyítottad. Én pedig ebben jó előjel
ként gyönyörködöm. Merthogy ily körülmények közt 
gondolsz a tudományokra, azt bizonyítod, hogy bízol 
a békében és Pannónia jobb jövőjében. Rászánná-e 
ugyanis magát iskolák alapítására olyan valaki, aki 
azt gondolja, hogy örökös lesz országa szétszakított- 
sága, vagy hogy hazája szolgaságra jut?... Mátyásnál: 
is gyakran mondottam, hogy nemsokára béke lesz 
Pannóniában, mégpedig a török kiűzése után. És ne 
engedd, hogy a körülményekben rejlő nehézségek el
ijesszenek. Remélem, hogy Isten is a törekvésed mel
lé áll... Minthogy pedig olyannyira felkarolod a tisz
tes tudományokat, kérlek, engem is végy fel a többi 
tudós közé. Hajdanában a görögök Herkulest is a mú
zsák közé sorolták, és azok vezérének nevezték, ezzel 
jelezvén, hogy a tudományokat is védelmezni kell a jó 
tekintélyével.”

L Á SZ L Ó FFY  A L A D Á R
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Az öreg Melanchton. 1560. 
Ifj. Lucas C ranach m etszete.

ZENE -  A CSENDEN TÚL
Mi történik veled, ZENE?

A századközép nagy kérdé
se volt: zene marad-e a zenei 
Féltettük a zenét a zajoktól, az 
elektronikus hangoktól, a mon
tázstól, a kollázstól és még ki tud
ja, mitől. De tulajdonképpen mit 
is féltettünk? A ZENÉT? De hát 
mi a zene? így, globálisan nem is 
tudjuk meghatározni. Zene lehet 
egyetlen kifejező hang és egy 24 
órás szimfónia is. Pontosabban 
foglalmazva: MELYIK zenét is 
féltjük? Nyilván azt, amit meg
szoktunk, vagy azt, amit szere
tünk, vagy talán azt, amilyen 
zenét szeretnénk hallgatni, kom
ponálni. De ez nem a ZENE! Ezek 
mind afféle retorikus hangsúlyú 
probléma-felvetések. Egyáltalán, 
félteni kell-e a zenét is kitől vagy 
mitől?

Hamar túljutottunk ezen a ha
mis dilemmán, elfogadtuk az újí
tásokat, sőt mi több, meg is sze
rettük őket. Valami nagy-nagy 
frissesség tört be a művészetbe, 
főleg a zenébe. Hittünk az Ú j
ban. Habzsoltuk magunkba az 
újdonságokat. A már meglévő, 
de még kevéssé ismert, játszott 
modern műveket kolumbuszi fel
fedezés örömével vettük birto
kunkba. Szinte olyannak tűnt, 
mintha igazságot szolgáltat
nánk a sokat tű rt nagy moder
neknek. Nem kellett csinálni a 
sikert, megszületett az magától 
is. Eufóriában fürödözve élvez
tük, hogy íme a 20. század köze
pére sikerült a „világot helyretol
ni”. Nagyon kitisztul minden a 
fejünkben. Visszafelé haladva a 
századok zenéjében, felfedeztük 
a vörös fonalat: a stílusok alaku
lását, fejlődését, egymásba olva
dását, elhalását. Egyszerre úgy 
éreztük: minden rendben van 
az agyunkban. Végre nem isme
retlen földrészek gyűjteménye a 
ZENE. Ezzel együtt megszüle
tett egy sor (elő)ítélet is: ez érték, 
amaz nem érték. Úgy leírtuk a 
romantikus zenét, néhány mű
vet kivéve, hogy az szinte eltűnt 
a hangversenyek plakátjáról és 
a hallgatóság kívánságlistájá
ról is. Új zenék törtek be min
denünnen, keletről, nyugatról, 
tért hódított a jazz is, a szimfo
nikus zenében is, a hangverseny 
életében szintén. A jazz egyben 
a modernség szimbóluma is volt. 
Modernnek lenni pedig gyönyö
rűség volt akkoriban. Nemcsak 
divatból, de az új világok, lehe
tőségek felé való haladás öröm
ében is lelkesülten haladtunk a 
21. század felé...

A csalódás nagy volt, nagyon 
nagy: visszafordultunk és meg

kérdőjeleztünk mindent, amit ad
dig a zenében, a zenéről hittünk, 
vallottunk. Olyan romantikus ze
neáram seperte el az egész mo
dernséget, amit korábban még ál
modni sem merészeltünk volna. 
Előre törtek az óriás szimfóniák, 
az óriás hangversenytermek lát
ványa- élménye, az óriásközönség 
hol lelkes, hol meg csak amolyan 
udvarias tapsa. Mi történik a ze
nében — merült fel az új dilemma? 
Most meg az elfeledettnek hitt ro
mantika restaurációjának lehe
tünk tanúi? A modern zenére meg 
éppenséggel ajakbiggyesztéssel 
kell gondolnunk? A hangverseny
műsorokon hemzsegnek a majd 
egy évszázada nem játszott ma
mut-romantikus zenék. Ámulva 
nézhetjük azokat a hangverseny
plakátokat, amelyeken minden 
mű (rendszerint három agyonját
szott remekmű) csalogat bennün
ket: menjünk koncertre. Belépett 
tudatunkba az óriás népszerűség 
divatja is. Meddig bírja ezt a ze
ne?!

... ülök a tévé-képernyő előtt, 
óriáskoncertet nézek-hallgatok. 
Madártávlatból fényképezik a ze
nekart: olyan nagy, hogy egyetlen 
képkeretbe bele sem fér, úgy kell 
végigpásztázni a tévé-kamerával 
a terepet. A kórus valahol a felle
gekben ül, olyan messze, hogy el
ső pillantásra ki sem lehet venni, 
hogy vegyeskar-e, vagy valami 
másfajta kórus együttes. Az orgo
na az egekben van, mint a rene
szánsz festményeken az úristen. 
Aztán a terem hátsó szögleté
ből indul a tévé-kamera és végig 
pásztázza a modernül kiképzett, 
egyenesvonalú páholysorokat. A 
legvégén az elegáns, ünneplőbe 
öltözött földszinti hallgatóságot 
is „bemutatja” a nézőnek. Közben 
szól a romantikus szimfónia. 
Szép részlet hangzik. Vajon ki a 
szerző és melyik szimfónia szól? 
Időközben hírek következnek 
egy másik adón. Átkapcsolok! 
Majd ez is elunalmasodik szá
momra, hadd menjek vissza még 
egy kicsi zenét hallgatni ugyan
abból a szimfóniából. Mintha 
meg sem szakítottam volna a 
hallgatását. És ezt így folytat
tam hosszú időn át. Mert irdat
lan hosszú volt maga a szimfónia 
is. De szép volt, élvezetes volt és, 
ami a legfontosabb, ÍGY hallgat
va nem volt fárasztó, sőt élmény
szerű is volt. Hihetetlen: hová ju
tott a magamfajta hallgató. De 
hova jutott a zene is! Mi történ
het még a zenével?

T E R É N Y I E D E
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HOL
November 2. és december 21. kö

zött rendezik Kolozsváron az Európai 
Színházi Unió Fesztiválját. Az UTE 
Fesztivál a legrangosabb európai színhá
zak előadásait vonultatja fel: STUDIO 24 
-  Compagnie Roger Planchon, Teatro da 
Rainha, Teatro Garibaldi, Yugoslovensko 
Dramsko Pozoriste, Compagnie AZAR, 
Compagnie Rumpelpumpel, Teatro de 
La Abadía, Bulandra Színház. A fesz
tivál Eugen Ionesco Amédée, vagy ho
gyan szabaduljunk meg tőle című előadá
sával kezdődött. A fesztivál ideje alatt 
felavatták a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház 11 éve épülő, 100 férőhelyes 
stúdiótermét, amelyet Janovits Jenőről 
neveztek el.

Hetvenhét éves korában, 2008. no
vember 16-án elhunyt Gyurkovics Tibor 
József Attila- és Kossuth-díjas költő és 
író. Gyurkovics Tibor 1988-1992 kö
zött a veszprémi Petőfi Színház dra
maturgja, 1989-1991 között az Új Idő 
szerkesztőbizottsági tagja volt. 1991- 
1995 között a Magyar Irókamara társ
elnöke, 1992-től a Magyar Művészeti 
Akadémia alelnöke, 1995-től a Magyar

írók Egyesületének elnöke, majd tisz
teletbeli elnöke. Elnöke volt az alterna
tív Kossuth-díjat létrehozó Alternatív 
Magyar Művészeti Díj Alapítvány kura
tóriumának.

November 8-án elhunyt Czigány 
Lóránt író, irodalomtörténész. Számos 
fontos magyar és angol nyelvű kötet szer
zője. Kimagasló jelentőségű műve (The 
Oxford History of Hungarian Literture. 
From the Earliest Times to the Present)
1984- ben jelent meg. írok, tehát vagyok -  
emigráns napjaim múlása, 1971-1981 cí
mű önéletrajzi írása 2005-ben a Kortárs 
Kiadó gondozásában jelent meg.

November 20-án, 97 éves korában 
elhunyt Takáts Gyula Baumgarten-, 
József Attila- és Kossuth-díjas író, köl
tő. Takáts Gyula 1957-től a Magyar 
PEN Club tagja és 1994-től alelnöke.
1985- től a Berzsenyi Dániel Irodalmi 
és Művészeti Társaság elnöke, 1992- 
ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti 
Akadémia alapító tagja.

A Magyar Tudományos Akadémia 
Kolozsvári Akadémiai Bizottsága 2008. 
november 21-én átadta a tudás és az erdé
lyi tudomány népszerűsítéséért alapított

díjat a Székelyföld című kulturális folyó
iratnak. A folyóirat a díjat az Academica 
Transsylvanica rovatért, az Academica 
Transsylvanica -  Beszélgetések erdé
lyi tudósokkal című kötetért és a folyó
iratban rendszeresen közölt színvonalas 
tudományos dolgozatokért és recenzi
ókért kapta. A kitüntetést a Magyar 
Tudomány Napja Erdélyben konferenci
án a Kolozsvári Akadémiai Bizottság el
nöke, Péntek János adta át a Protestáns 
Teológiai Intézet dísztermében.

A Látó Irodalmi Színpadának novem
beri meghívottja Nádas Péter volt, aki
vel 2008. november 29-én, szombaton 19 
órától a marosvásárhelyi Színművészeti 
Egyetem Stúdiótermében Láng Zsolt be
szélgetett.

Balázs F. Attila Missa bestiális cí
mű, román nyelvű verseskötetét mu
tatták be november 27-én a kolozsvári 
Insomnia kávéházban. Az est házigaz
dája Bréda Ferenc és Szántai János volt. 
Közreműködött: Mircea Petean, Mihai 
Mániutáu, Stefan Borbély, Karácsonyi 
Zsolt.
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Kínai közmondás
VÍZSZINTES
1. Kínai közmondás első része. 13. 

Ömlő, zúduló. 14. Antennatípus. 15. 
Tamási ..., Ábel „atyja”. 16. Ali ..., kele
ti mesehős. 17. Kipling egyik kígyója. 
18. Amely dolgot. 2Ö. A fordítottja is ige
kötő. 21. Az oxigén és a bárium vegyje- 
le. 22. Selyem, angolul. 24. Emelet rövi
dítése. 25. Zodiákus jegy. 26. Betakaró. 
28. USA hírügynökség. 30. Mátka. 32. 
Pléd levétele valakiről. 35. Tóni. 38. 
Tanintézmény, régies szóval. 39. A zsák 
szája! 41. Elektromos töltéssel rendelke
ző elemi részecske. 42. Gyakori igevég
ződés. 44. ...-beav, zsinagógái böjtnap.
45. Apró termetű, rovarevő énekesma
dár. 47. A kálium és a szén vegyjele. 
48. Nyomatékosító szó. 50. Cicafej! 51. 
Ritka női név. 53. A kék és a zöld is ez.
55. Magyar atomfizikus volt. 58. Háló, 
hálózat (angol). 60. A házba. 61. Valahol 
élő, honoló. 63. Elavult hordómérték. 65. 
Egyezőek! 67. Táplál. 69. -gat, -... 70. A 
hélium vegyjele. 71. Naptár és óra is 
van ilyen. 73. Félelem! 74. Károly bece
neve. 75. Ildomos. 77. Kilátásba helyez. 
79. Szembejövőnek utat enged. 80. Kínai 
közmondás második, befejező része.

FÜGGŐLEGES
1. Egy magyar ...: Jókai Mór regénye. 

2. Barna bőrű nép. 3. Űrszelvény. 4. Ady 
Endre (egyik) írói álneve. 5. Null-null. 6. 
Pest megyei nagyközség. 7. Azonosak! 
8. Kissé izgató! 9. 10 centes amerikai 
pénzérme. 10. Akadály. 11. Harcban áll! 
12. Orosz félsziget. 17. Eszessé tesz. 19. 
Templomi fohász. 22. ...-polje, Zágrábhoz 
közeli település. 23. ...-Bogaz, a Kaszpi- 
tenger öble. 25. A lejt váltja. 27. Szomjas 
jószágot ellát. 29. Köszönésforma. 31. 
Helyrag. 33. Közteher. 34. Szabadság, 
... (Petőfi verse). 36. Hegedű tartója. 
37. Telefonos beszélgetőtársat újratár
csáz. 40. Hintet. 43. Kis, keskeny utca. 
45. Hátul nyargal! 46. Benedek ..., me
semondónk. 49. Ha tanul, ha nem, ökör 
lesz belőle! 51. Német katolikus teoló
gus (Heinrich). 52. Szerváló. 54. A vi
lágért se! 56. Házőrző. 57. Eddig mesélt 
Seherezádé, egy híján! 59. Ötórai ital. 
62. Új-zélandi alagút. 64. Fekete István 
története egy gólyáról. 66. Kiválasztott 
réteg. 68. Terézia beceneve. 71. Ebédet 
készít. 72. Verbum. 74. Hajótoké. 76. 
Lens határai! 78. Személyes névmás. 
79. Cickafark!

B O T H  LÁ SZLÓ

A Helikon 22. szá
mában közölt Saint- 
Saéns című rejtvény 
megfejtése: Onphale 
rokkája; Sámson és 
Delila; Haláltánc.
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