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Manóié mester 
é s  K ő m ű v e s  K e le m e n  
a bankban
Egy jelszó a jövőből (ajánlom, hogy idejében szívlelje 

meg vagy tegye magáévá, ebbó'l úgysem fognak engedni 
az eddigi legeró'szakosabb program korában): „Fedezze 
fel, kérem, a csekkben a tengert!” Úgy bizony, vannak 
irányok, melyek kiolthatatlan vágyakat, avagy lejtőket 
követnek. Ilyen a csermelyek, patakok, folyamok irá
nya, „az értól az óceánig” való. És ilyen a biztonságba, 
a békébe, nem árt, ha éppenséggel a szabadságba való 
igyekvés iránya. Ilyen az utóbbi korszak igazán nagy vo
nulata, vonulása, ahol Európából mindenki az Európai 
Unióba törekszik, igyekszik. Magától értetődően az eu
rópaiak és államaik, de nemcsak ők! Ilyen az, hogy Tö
rökország is egy félévszázada politikailag igen, földraj
zilag még nem, észak-atlantivá alakuljon. Helyzete és 
vágya és terve, és manapság az esélye is. Nem mintha 
az oszmán állapot nem arra irányult volna, nem azért 
falta volna fel Bizáncot, és Bajazid, Szolimán s a ren
geteg Achmed nem Hamburgig akart volna végigmen
ni, akárcsak a nóta szövegében a Stefánián végigkocsi- 
zó mániás. De maradjunk csak magunknál, mennyi vágy 
és mennyi megoldás lebegett abban, a csak nemrég még 
elérhetetlen körülmények idején, hogy Románia és Bul
gária NATO-tag, most végre EU-tag lehessen. De hosz- 
szú ideig talán ugyancsak Szolimán választott el ettől 
a tündérországkaputól, annyi Achilles-sarka, Siegfried- 
lapockája volt a dolognak, hogy egy félrepattanó nyíl
vessző is megfúrhatta bármikor az esélyeket. Most, 
hogy mi megjavultunk vagy Európa romlott le kissé 
— lassan elég a komoly (külső és belső) figyelmeztetés, 
hogy senki se képzelje, hogy mint egy varázsszótól min
den jóra fordul. Szezám, tárulj és fogj hozzá, Ali baba, 
az intenzív melóhoz! Számunkra mégis csodálatos me
nedék ez a beengedés, ez a befogadás! Nem mintha any- 
nyi mindenben, a hely géniuszának magzatvizében már 
nem fürdenénk régen Európában. Mostohább vidékek
ről, lehet, egyenesen hozzánk szöktették azt az antik ki
rálykisasszonyt, csak mi folyton elpuskázunk valamit 
(nem mintha Angliában nem) a lokális és az univerzá
lis dolgában, és felébredünk, hogy álmunk és kezünk 
csak az atlanti bilibe lóg! Hát most ne így ébredjünk! 
Mert a hely, ahova végül érdemes összehordani minden 
emberi eredményt, az valóban Európa. Na nem ez a tö
kéletlen. Ez csak egy vicc még. Egy vicc, ami így szól: 
„Nem értem, már 6 ezer éve építjük, és nem áll össze? 
Hogyhogy, kiáltanak fel körül a Kelemenek, hát nem 
bontjuk??”...
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POMOGÁTS BÉLA

Babérkoszorú a dunai
népek színeivel
Balogh Edgár a felvidéki Sarló mozgal

mában érett politikai gondolkodóvá, és ez 
a mozgalom kezdeteitől fogva a közép-eu
rópai (ahogy maguk mondták: a „dunai”) 
népek összefogását szorgalmazta. 1931- 
ben a Budapestre látogató „sarlós” fia
talok arra készültek, hogy megkoszorúz
zák Petőfi Sándor Duna-parti szobrát, 
és a magukkal hozott koszorút a „dunai 
népek”: magyarok, szlovákok, románok, 
szerbek nemzeti színeivel, valamint egy 
vörös színű szalaggal ékesítették (a vö
rös szín nemcsak a kommunisták, hanem 
például a szociáldemokrácia szimbóluma 
is volt). A rendőrség megakadályozta a 
koszorú elhelyezését, így az a Kerepesi- 
temetőben Táncsics Mihály sírjára ke
rült, ott is jó helye volt.

Ennek a kicsiny megemlékezésnek ter
mészetesen szimbolikus értelme volt, ar
ra utalt, hogy a baloldali orientációt vá
lasztó fiatal magyarok elkötelezettek a 
„dunai” népek egymásrautaltságának és 
összefogásának eszméje mellett, és szem
befordulnak azokkal a nacionalista áram
latokkal, amelyek a 19. század közepe 
óta mind erőteljesebben határozták meg 
a kelet-közép-európai régió életét, több
ször is veszélybe sodorva az itt élő nem
zetek önrendelkezését, mi több, puszta 
fennmaradását. Az bizonyára kevéssé le
het vitatott, hogy a térség történelmi sze
rencsétlenségeit mindig (1848-1849-ben, 
1918-ban és 1945-1947-ben) az egymás
sal versengő nemzeti uralmi aspirációk, 
a szüntelen hatalmi versengés és terület
szerző mohóság okozták, és ezzel az áldat
lan politikai stratégiával szemben, amely 
a régióban élő nemzeteket, országokat elő
ször a szélsőjobboldali német, majd a szél
sőbaloldali szovjet birodalomépítő ter
jeszkedésnek szolgáltatta ki, több mint 
indokolt lett volna a „dunai” népek egy
másrautaltságának és közös érdekeinek 
felismerése nyomán egy kiegyezéses stra
tégiát és stratégiai összefogást választa
ni. A régió belső vitáinak és küzdelmei
nek következményeit először Hitler, majd 
Sztálin aknázta ki.

A magyar politikai gondolkodás távla- 
tosabb módon gondolkodó (a nagynemze
ti illúziókat elutasító) képviselői mindig 
is szorgalmazták a közép-európai összefo
gás, nemegyszer az itt élő nemzetek kon
föderációs szövetkezésének eszméjét, fel
ismerve azt, hogy csupán ez a stratégia 
szavatolhatja a térség kisnemzeteinek 
függetlenségét és fejlődését. Még a negy
vennyolcas forradalom előtt Wesselényi 
Miklós, akinek 1846-ban Lipcsében meg
jelent Szózat a magyar és szláv nemzeti
ség ügyében című klasszikus okfejtése a 
cári orosz birodalom terjeszkedésében je
lölte meg a közép-európai (mindenekelőtt 
a magyar-román) összefogás szükséges
ségét, a szabadságharc bukása után pe
dig Kossuth Lajos méltán nevezetes „Du

Balogh Edgár (Nagy Imre rajza)

dő kommunista mozgalom. A „történelem 
csele” éppen abban volt, hogy amikor az
tán a baloldal, illetve a kommunista 
pártok a térségben hatalomra jutottak, 
moszkvai utasításra, az összefogás és a 
szövetkezés stratégiája helyett (a „divide 
et impera” elvének megfelelően) a kisál
laim elszigeteltséget és külön-külön ér
vényesített szovjet függőséget kellett 
választaniok. Balogh Edgár nagyralátó, 
valójában „szocialista” vízióját így utasí
totta el és tette illúzióvá a nagyhatalmi 
politika. Szomorú, hogy a kolozsvári gon
dolkodónak ezt csak igen későn sikerült 
felismernie.

A fiatal magyar baloldal (mind Ma
gyarországon, mind az utódállamokban) 
mindazonáltal fellépése idején igen nagy 
reményeket fűzött a regionális kiegyezés 
és összefogás terveihez. Valójában ezek
nek a terveknek a segítségével kívánták 
közömbösíteni a mindenütt meglehetősen 
virulens nacionalizmusokat, elhárítani a 
harmincas évek közepétől már jól érzé
kelhető nagynémet terjeszkedést, és de
mokratizálni a térség államait. Számítá
saikból, legalábbis a kommunista eszme 
és párt hívei, mint amilyen Balogh Ed
gár is volt, és ez nem lehet meglepő, még 
így, utólag sem, kihagyták a Szovjetuni
ót, amelyet ők akkor és szinte életük vé
géig a kis nemzetek barátjának és párt
fogójának hittek, és valójában a magyar 
kommunista baloldal igen sok híve csak 
az ötvenhatos magyar forradalom leveré
se után jött rá arra, hogy ez mekkora té
vedés volt.

Balogh Edgárnak azonban mindenkép
pen nagy eszmei és erkölcsi érdeme az, 
hogy mindig következetesen és megfon
toltan képviselte a közép-európai kiegye
zés és összefogás eszméit, a csehszlovák 
demokráciában éppúgy, mint a nagy-ro
mániai félig demokratikus, félig dikta
tórikus rendszerben, Kolozsvár 1940-es 
visszatérése után az erősen nacionalista 
magyarországi közéletben éppúgy, mint 
az 1945 utáni, a Groza miniszterelnök ne
véhez fűződő restaurációs időkben, sőt a 
sztálinista ihletésű, majd a Ceau§escu ál
tal meghatározott román zsarnokság év
tizedeiben. A fiatal magyar baloldalnak

na-konföderációs” tervezetében és Teleki 
László politikai tevékenységében és írása
iban. Később Jászi Oszkár érvelt igen ha
tásosan a konföderáció gondolata mellett, 
illetve Ady Endre és Szabó Dezső támo
gatta a „dunai” kisnépek kiegyezésének 
ügyét. A két világháború közötti időszak
ban Bartók Béla, Németh László, Illyés 
Gyula és József Attila, az erdélyi népek 
összefogása mellett érvelő Kós Károly és 
Tamási Áron, a „közép-európai humaniz
mus” eszméjét kifejtő Apollo című kitűnő 
folyóirat tudós szerkesztője: Gál István, 
majd közvetlenül a második világháborút 
követő néhány szabadabb esztendőben az 
akkori (és későbbi) idők leginkább kivá
ló politikai stratégája: Bibó István adott 
hangot a „dunai” nemzetek megegyezését 
és összefogását hirdető gondolatnak. Mel
lettük a felvidéki Fábry Zoltán és termé
szetesen Balogh Edgár, aki ennek a kö
zép-európai stratégiának mindig hiteles 
és nagyhatású képviselője volt.

A két világháború közötti időkben, mi
dőn Balogh Edgár eszmei tájékozódása 
-  először a Felvidéken, a Sarló mozgal
mában, majd Erdélyben, a Korunk kör
nyezetében -  kialakult, a közép-európai 
összefogás eszméjét mindenekelőtt a bal
oldali irányzatok képviselték (nemcsak 
a magyar, hanem a többi közép-európai 
társadalomban és közéletben is). Tehát 
a szociáldemokrácia, a polgári liberaliz
mus és radikalizmus (így Magyarorszá
gon a Szép Szó című folyóirat köre), a né
pi írói mozgalom néhány „ideológusa” és 
természetesen a nyilvánosan, mint Cseh
szlovákiában, vagy illegálisan, mint Ma
gyarországon és Romániában tevékenyke-
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azokat a törekvéseit -  és persze illúzióit 

amelyekkel a Sarló mozgalmában, a 
Márciusi Frontban és a Vásárhelyi Talál
kozón a magáévá tett, sohasem adta fel.

Ezt a baloldali — és a régió nemzetei
nek összefogására irányuló -  eszmeisé
get és stratégiát igen korán, 1930-ban 
lejegyzett Emigránsok és új arcú magya
rok című írásában a következőképp jel
lemezte: „A kisebbségi magyar fiatalok 
az utódállamokban sorakoznak haladás
ra... Jövőnk a kisebbségi magyar népé, 
s a szlávok és románok új értelmiségé
nek történelmi munkájával fog összekap
csolódni. Másfelől azok a hagyományok, 
amelyek nemzetiségünknél fogva a ma
gyarországiakhoz kötnek, arra predeszti
nálnak bennünket, hogy híd legyünk a 
magyarság egyeteme s a szomszéd álla
mokban szlávokkal, románokkal együtt 
élő kisebbségek között. Kelet-Európábán 
-  éppen kisebbségi önvédelmünkön és 
egészséges kibontakozásunkon át — mire- 
ánk vár a szláv, magyar és román mun
kásság s parasztság, valamint kispolgár
ság érdekeinek összeegyeztetése.”

Az új: a közép-európai nemzetek össze
fogására épülő „dunavölgyi” gondolat a 
kisebbségi helyzetbe került fiatal ma
gyar értelmiségben jelölte meg a korsze
rű magyar nemzeti stratégia kialakító
ját és hordozóját. Eredendő bűn című 
1938-as eszmefuttatásában (éppen a 
Márciusi Front fellépését kommentálva) 
Balogh Edgár a következőket jelentette 
ki: „A már kisebbségi sorban felserdült 
csehszlovákiai és romániai magyar ifjú
ság szerzi meg legelőször az új magyar 
történelmi eszmélkedéshez szükséges új 
helyzetismeretet. (...) Közben a történel
mi megrázkódtatás szétveti a kisebbségi
vé vált magyarság régi társadalmi szerke
zetét, elválik egymástól állam és nemzet 
azelőtt szétválaszthatatlannak hitt fogal
ma, és az új életlehetőségeket kutató fi
atal nemzedék a nemzeti fennmaradás 
egyetlen biztosítékát a magyar munkás
ság, iparosság és földművesség feltörekvő 
tömegeiben találja meg. A kisebbségi ma
gyar ifjúság legelső öntudatos megmoz
dulásaiban bekövetkezik már az örökölt 
nemzeti történelemszemlélet kettős reví
ziója: a magyar nép felé és a nemzetisé
gekből önálló nemzetekké vált szomszéd 
népek felé. Az erdélyi és a szlovenszkói 
magyar fiatalságot az élet kemény iskolá
ja váltotta ki negyvennyolc és hatvanhét 
önrévületéből. Ösztönösen elölről kezdik 
a magyar polgáriasodást: feléled bennük 
a népi magyar és egyetemesen emberi el
ső március, Petőfi és Táncsics álomban re
kedt magyar valóságérzése.”

Az új „dunavölgyi” kiegyezés, Balogh 
Edgár szerint, a korábbinál hitelesebb 
valóság- és történelemismeretet köve
telt. Azt, hogy a fiatal magyar értelmiség 
megismerje és megértse a szlovák és a ro
mán népi életet, nemzeti múltat és nem
zeti törekvéseket, vegye tudomásul azt, 
hogy Hodza és Húrban negyvennyolcas 
szlovák nemzeti mozgalma nem egysze
rűen a császári udvar ármányainak kö
vetkezménye volt, hanem valóságos népi 
akaratot szólaltatott meg, s hogy Avram 
láncú román mozgalmában is az erdélyi 
románság érdekei jelentek meg. Ugyan

akkor, miként íratlan dunai történelem 
című 1938-as írásában beszél erről, azt 
is elvárja, hogy a szlovák és a román tör
ténetírásnak és szociológiai irodalomnak 
tudomásul kell vennie a Kárpát-medencé
ben szinte mindenütt jelenlévő magyar
ság létét, történelmi teljesítményeit és 
kulturális értékeit. „Itt volna már az ide
je -  fejti ki ebben a kis tanulmányában, 
mondhatnám: alapvetésében - , hogy fel
duzzadt nemzeti történelemtudománya
ink bőséges anyagával kiegészítsük egy
mást, s egységes iskolát teremtsünk a 
kelet-európai történelemkutatásnak! Mi
lyen más következtetésekhez jutna el pél
dául a román közvélemény a székelykér
désben, ha a népek egyenrangúsága s a 
parancsoló közös dunai érdek alapján tu
domásul venné a magyar tudományosság 
eredményeit is.”

Balogh Edgár nemcsak a „dunavölgyi” 
népek egymásrautaltságát és kiegyezé
sének, majd összefogásának parancso

ló szükségességét hangsúlyozta, hanem 
a követésre méltó nagy történelmi pél
dák felmutatását is javaslatba hozta. így 
mindenekelőtt az erdélyi példát, amely
nek nemzeti megbékélésre és együttmű
ködésre mutató tanulságait korábban 
(még a húszas években) az „erdélyi gon
dolat” hívei: Kós Károly, Kuncz Aladár, 
Makkai Sándor és mások fogalmazták 
meg. A transzszilvanizmus hívei az erdé
lyi magyar közösség kisebbségi sorsának 
megpróbáltatásain kívántak enyhíteni az 
erdélyi együttélés eszmei örökségének 
felidézésével, Balogh Edgár egy más tör
ténelmi helyzetben, Eszak-Erdély és a 
Székelyföld visszatérése után, egy távlato- 
sabb magyar nemzetstratégiai gondolko
dás jegyében javasolta a magyar-román

kiegyezést. Erdélyi történetírás című, 
1940 augusztusában jegyzett tanulmá
nyában a következőket jelentette ki: „Má
sutt a nagy nemzeti egységeket meghala
dó szélesebb szemlélődésből fakadnak az 
összehasonlítások, Erdély azonban éppen 
zárt kicsinységében ajánlkozik egy nem
zeti kizárólagosságokat feloldó egyeteme
sebb történelmi felfogás kifejezésére. így 
kap Erdély új jelentőséget ma, amikor az 
ellentétes nemzeti iskolák huzavonája 
egységes képletét is felőrléssel fenyegeti. 
Hagyományos mivoltának tudatos védel
mében Erdély a népek egymásrautaltsá
gának eszmei bástyája lehet.”

Az észak-erdélyi és különösen a kolozs
vári magyar irodalmi és tudományos in
tézményektől Balogh Edgár azt várta, 
hogy ennek a kiegyezéses stratégiának 
a műhelyei legyenek. Kolozsvárra új sze
rep vár című 1940 októberében lejegyzett 
program-tanulmányában a következők 
olvashatók: „itt Kolozsvárt most nyílik 
alkalom ama kisebbségi humánum tel
jes érvényesítésére. Ha az erdélyi ma
gyar értelmiség hű marad önmagához, 
most valósítja meg a régóta hangozta
tott román-magyar kultúrérintkezést, 
s megfelelő intézményt is állít e cél 
szolgálatába. Új tudományos szerv
re gondolunk, amely magyar-román 
összehasonlító munkára vállalkozik, ter
mészetesen nem alá- és fölérendelések, 
hanem a népi egyenrangúságon alapu
ló tárgyilagosság szellemében. Nemzeti 
egyoldalúságok helyett végre a kölcsönös 
megismerésnek s a közös érdek belátásá
nak kell itt uralkodnia.”

Mindazokból az írásokból, amelyeket 
az imént felidéztünk, és az idézést sokáig 
lehetne folytatni, természetesen a negyve
nes évek második felének és a nyolcvanas 
éveknek a tanulmányaival is, kitetszik, 
hogy a kolozsvári tudós és közíró milyen 
következetesen képviselte a „dunatáji” 
nemzetek kiegyezésének és összefogásá
nak eszményeit. Ezek az eszmények ak
kor (és részben azóta is) nemes, de végül 
is megvalósulatlan, következésképp súly
talan illúzióknak bizonyultak. Valójában 
lekerültek a történelem napirendjéről, he
lyettük a tágasabb európai egység gon
dolata kapott stratégiai szerepet és erőt. 
Tapasztalataink szerint ez az uniós stra
tégia itt, a Duna-tájon azóta is csak rész
leges eredményekkel járt, és szüntelenül 
korszerűtlenül államnacionalista kihívá
sokkal kell szembesülnie.

Talán illúzió, talán nosztalgikus ér
zés, amikor végezetül annak adok han
got, hogy talán hasznosabb lett volna az 
uniós elhelyezkedés előtt létrehozni, köl
csönös kompromisszumok árán (ilyen 
kompromisszum lehetett volna román 
részről a székelyföldi területi autonó
mia felállítása) a közép-európai megegye
zést. Ez kétségtelenül elmaradt, és most 
egymással szemben bizalmatlan és egy
mással versengő országok kerültek az 
unióba. Ugyanakkor talán az uniós elhe
lyezkedés előbbre fogja vinni a regionális 
együttműködés ügyét, és akkor jó szívvel 
remélhetjük, hogy Balogh Edgár egyszer 
felállítandó kolozsvári emlékművénél el
helyezhetjük a dunai népek nemzeti szí
neiből fonott koszorút.
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MÓZES HUBA

Sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris
K ötetben  1935. jú liu s  9-i k e ltezésse l, K o

lozsvárt, a h ázson gárd i k rip ta  hom lokzatán  
k e ltezés  n élk ü l o lvasható  D sida Jenó' Sírfel
irat c ím ű  négysorosa:

Megtettem mindent, amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását,
felejtsd el arcom romló földi mását.
(D sida  1966: 487, 523; vö. P om ogáts 1998: 

m ellék let az 5. lap eló'tt)

A z ep itá fiu m  líra i a lan yát az olvasók több
sége  a fia ta lon  e lh u n yt költővel azonosítja. 
R észben  ebből, részben  m agán ak  a m űfaj
n ak  a sajátságaiból fakad  a n n a k  a m egkér
d ő je lezhetetlen  b izon yosságn ak  a h a n g u la 
ta , am ely  a verse t b elengi. Mi okunk is  volna  
m egkérdőjelezn i a vers e lső  három  sorában e l
h angzó  k ije len tések  érvén yességét, avagy  a 
k ije len tések h ez kapcsolódó óhaj verszáró  m eg
fogalm azását?  H iszen  a fe lszó lításk én t m egfo
ga lm a zo tt k érés ú gy  zárja a négysorost, hogy  
a rom landó ta g a d á sá n a k  á tté te le s  ér ték ig en 
lé séve l e g y ú tta l a három  előtte sorjázó k ije len 
té s t  is  h ite le s ít i. D e h á t valóban  h ite le s ítésre  
szoru ln ak  ezek  a k ijelentések? M ásodik  olva
sásra  a z t m ondanám , h ogy  igen . T úl k ategori
k u sa n  h a n g z ik  u g y a n is  a  megtettem mindent 
és  a  mindent megfizettem m egfogalm azás, 
m ég akkor is , h a  adekvát ér te lm ezése  rem é
nyében p arafrázishoz folyam odunk, va lah ogy  
így: te ljes íte ttem  k ép essége im /leh etősége im  
szer in t m in d azt, am i tő lem  elvárható (volt), 
(ezért é s  en n y iben  á llíth atom  teh á t, hogy) le
róttam/kiegyenlítettem minden adósságomat/ 
tartozásomat.

A d ön tést/e lh a tározást, ille tve  a n n a k  ered
m ényét közlő  h arm ad ik  sort k a tegorik u sn ak  
va g y  k evésbé k a tegorik u sn ak  m inősítenü nk  
n in cs m iért, igazából teh á t h ite le s íté sre  sem  
szoru l, de tisz tá zn u n k  k ellen e v iszonyát a m á
sod ik  sorhoz. Ebben a verszárlat su g a llta  f ilo 
lóg ia i v iz sg á ló d á s seg íth et. A  v izsg á ló d á sn a k  
a zt k ellen e  m eg v ilá g íta n ia , m ilyen  érte lem 
ben szó l/szó lh at a  m ásod ik  sor m inden  ta r to 
zás m eg fize tésérő l, a h arm ad ik  sor ped ig  m in 
den ta rto zá s  e len ged éséről.

A tisz tá zá sh o z  jól jön  T ernyák C sabának  
az im ádkozó Jézusró l írott ér tek ezése . E b
ben olvash ató , hogy  a Miatyánk m ásod ik  „mi- 
k érésé”-nek  m ásod ik  része szó szer in ti for
d ítá sb an  M áténál: ahogy mi is elengedtük a 
nekünk tartozóknak, L u kácsn ál pedig: ahogy 
mi is elengedjük minden nekünk tartozónak 
(T ernyák  2005: 83).

T ájék ozód n i prób á ltam  H erb ert H a a g B íó -  
liai lexikonában és a K ozm a Z solt sz e r k e sz 
te t te  Bibliai fogalmi szókönyv b en  (H aag  
1989a; K ozm a 1992). A z előb b ib ő l tu d ta m  
m eg, h o g y  a Miatyánk m á so d ik  „m i-k érése” 
arám  er ed etijén ek  v a ló sz ín ű  ő sv á lto za ta  m a
g y a r  ford ításban : És engedd el az adósságun
kat, amint mi is elengedtük adósainknak, v a 
la m in t  a z t  is , h ogy  M áté az Ú r im á já n a k  
szö v eg éb en  „nem  fé lt -  ú gym on d  -  zsidó  
szo k á s  sz e r in t  az ü z le t i é le tb ő l ered ő  k ife je 
z é s t  v a llá s i  é r te lem b en  h a s z n á ln i”. E z -  ol
v a sh a tta m  fo ly ta tó la g  -  „a görög gon dolk o
d á ssa l n em  fér t vo ln a  ö ssz e ”, m ert „csak  a 
tartozni ig e  sz o lg á lh a to tt  a  görögben  is  az  
erk ö lcsi é r te lem b en  v e tt  ta r to zá sr a  (= ad ós
ságra ) u ta lá s u l” (H a a g  1989b: 1254). A m á 
s ik  k éz ik ö n y v n ek  a J u h á sz  T am ás jeg y e z te  
B ű n , b ü n te té s  szó c ik k éb ő l é r th e ttem  m eg,

h ogy  az Újszövetség „a b ű n t r e a lis z t ik u sa n  
fogja  fel, de v e le  szem b e nem  a m e g fiz e té s t  
á llítja , m in t az  a z s id ó sá g b a n  tö r tén t, h a 
nem  a b ű n b o csá n a to t, az a d ó ssá g  e le n g e d é 
s é t ” (Ju h ász  1992: 55).

E n nyiből is  k ite tsz ik , h ogy  D sid a  Jen ő  ver
sén ek  a m ásod ik  sora szóh aszn á la táb an  az 
Ószövetséghez kapcsolódik, m íg  a vers h arm a
d ik  sora az Újszövetséghez. A kérdés csupán  
az, hogy a Biblia m ely ik  ford ítása  szo lgá lh a 
to tt  forrásul a  költőnek.

D sid a  lakóhelyének , K olozsvárnak  a könyv
tára ib an  a korai m agyar b ib liafordításoknak  
k ét olyan vá ltoza ta  is fe lle lh ető , am elyben  a 
Miatyánk szövege nem  a h agyom án yosan  is 
m erthez, h an em  a fe lté te lezh ető  ősvá ltoza t
hoz á ll közelebb.

D e lá ssu k  a szóban  forgó b ib lia i verseket  
előbb a S zen t Istv á n  T ársu la t 1973. év i k iad á
sában:

Mt 6 ,12
...s bocsásd meg a vétkeinket, 
amint mi is megbocsátunk az ellenünk vét

kezőknek.
Lk 11,4
Bocsásd meg a bűneinket, amint mi is 
megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. 
(Szent István  T ársu la t 1973: 1102, 1177)
É s lá ssu k  u gyan azok at a versek et a  K ál

v in  Ján os K iadó 1996. év i k iad ásáb an  is:
Mt 6 ,12
...és bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek;
Lk 11,4
Es bocsásd meg a mi bűneinket, 
mert mi is megbocsátunk minden ellenünk 

vétkezőnek.
(K álv in  Ján os K iadó 1996: 1114 ,1217)
A fen ti vá ltozatok  a többi közt K áld i 

G yörgy korai, 1626-ban  k iadott és  S y lvester  
Ján os m ég  korábbi, 1541-ben m egjelent, Ko
lozsvárt is  fe lle lh ető  ford ításán ak  a szövegé
vel veth ető k  össze.

A K áld i ford ította  szövegrészek:

Mózes Huba versértelmezésére
Mózes Huba azt állítja, hogy Dsida Sírfel

iratának m ásodik és harm adik sorában a 
tartozásnak, az adósságnak ugyanaz a fo
galm i tartalm a, mint a M iatyánk eredetijé
ben és régebbi m agyar fordításaiban, hogy 
ti. bűnt jelent, am iként tartozik nekünk, 
adósunk az, aki ellenünk vétkezett. Mivel 
pedig a m ásodik sorban a tartozás visszafi
zettetik, a harm adik sorban viszont elenged
tetik, Mózes szerint Dsida e két hom lokegye
nest ellentétes erkölcsi tartalm ú sor által 
„összekapcsolja” az ószövetségi (értsd: zsi
dó) m eg az újszövetségi (értsd: keresztény) 
„szemléletet”, és éppen ettől válik „kétségbe
vonhatatlan hitelűvé” vallomása.

Nos, ha elfogadom  M ózes szófejtését, ak
kor -  szem léletkapcsolás ide, szem léletkap
csolás oda -  el kell fogadnom  azt is, hogy  
a költő előbb m egfizette, azaz m egtorolta  
az ellene elkövetett vétkeket, utána pedig  
nagylelkűen elengedte, azaz m egbocsátot
ta őket. Engem ez nem  zsidó és keresztény

Mt 6 ,12
Es engedd meg nékünk a mi adósságinkat, 

miképpen mi is megengedünk a mi adósinknak. 
(K áld i 1626: 905)

Lk 11,4
És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket, 

mivelhogy mi is megengedünk minden mi 
adósinknak. (K áldi 1626: 966)

A  S y lvester  ford ította szövegrészek:
Mt 6,(12)
Es engedd meg münekünk az mü adósságinkat, 

mikíppen mü es megengedjük azoknak, azkik 
münekünk adósok. (Sylvester 1541)

Lk 11,(4)
És bocsásd meg münekünk az mü bűnein

ket, mert mü es megbocsátunk mindennek, ki 
münekünk tartozik. (Sy lvester 1541)

A  fen ti korai ford ítású  b ib lia i v ersek  közü l 
D sid á n a k  forrásul b árm ely ik  szo lgá lh ato tt. 
N em  k izá r t azonban, h ogy  a la tin u l tudó köl
tő t a Miatyánkn ak  a róm ai m isekönyvben  (is) 
szerep lő  la tin  szövege ih lette:

...et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos 
dimittimus debitoribus nostris. (Société de S. 
J ea n  l’É v a n g élis te  1932: 1232)

B árm ely ik  is  a  forrás, az ó- és  ú jszövetsé
g i szem lélet összek apcso lása  vonja szoros eg y 
ségbe az ep itá fium  sorait, és  te sz i k é tség b e
v o n h ata tlan  h ite lű vé a rom olhatatlan , igazi 
arc m eg id ézését a vers zárlatában .
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erkölcsi elvek összekapcsolására em lékez
tet, hanem  a kom m unista erkölcstelenség  
hókuszpókuszaira. Csak egy  példát rájuk  
a közelmúltból: a kom m unisták előbb vé
res bosszút álltak  az ötvenhatban ellenük  
elkövetett bűnökért, utóbb (a történelem  
következő sorában) szem forgatóan felol
dozták áldozataikat, végül aztán (még egy  
sorral alább) a bűnöket átm inősítették  eré
nyekké és egyúttal kisajátították őket ön
m aguknak (hogy felejtsd el arcuk romló 
földi m ását, és maradjon m eg az égi, am ely  
az Intem acionáléban  van megírva).

Persze hasonló aljasságokhoz D sidának  
sem m i köze. Mózes Huba sem  kényszeríte
ne bele bennünket ilyen párhuzamokba 
Dsidáról szólva, ha valam iért nem  tarta
ná kötelességének, hogy világszem léleti 
fajtakeresztezéseken buzgólkodjék. Mert 
m áskülönben talán inkább így fordítaná le 
keresztény prózára a költő sorait: viszonoz
tam  a jót, am it kaptam, nem  várok viszon
zást a jóért, am it adtam.

K. JAKAB ANTAL

K ettős parafrázis Dsida Jenő S írfeliratában

A feloldozott áldozat
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LÁSZLÓFFY CSABA

Ködbe vesző  
szóviccek  
és kísértethajók
Temetésen voltam, majd meghívott az 

azt követő állófogadásra. Hogy hol és mi
lyen minőségben, lényegtelen.

Szeretnék elfogulatlan lenni. De hiába. 
Elég orrunkkal, szaglásunkkal -  s nem 
feltétlenül okoskodó szemléletünkkel -  
behatolni, mondjuk, egy majorságszaros 
provinciára -  az ember ezt a gyakorlatból 
tudja már. Ám hogyha a provincia megöz
vegyült úrasszonya közmegbecsülésnek 
örvend, s ráadásul bájos?!...

Az állófogadásnak nevezett halotti tor 
beszélgetésfoszlányai inkább mulatságo
sak voltak, mint szomorúak. Jóval többen 
zsúfolódtak egybe a négy fal közt koccin
tani és jóízűen falatozni, mint egy közön
séges házi mulatságon. Több volt a potyá
zó.

Mindenkivel szemben védtelen volt, 
harsogták a megboldogultról. Nem kímél
te magát, bizonygatták bólogatva. Senki 
sem suttogott. Falkában tódultak a szilva
pálinkás és a savanyú boros üvegek tá r
háza felé -  és nemcsak a férfiak —, hogy 
órák múltán pityókásan, vörös képpel, 
roggyant térddel vonuljanak haza. (Ha 
rejtekhelyről figyelhettem volna őket. A 
barbárok rohanhatták le így s hagyták 
volt sorsára valamikor a ragálytól súj
tott, dögledező Európát.)

A gyász sohasem nevetséges. A rész
vétnyilvánítás annál inkább. Bevett szo
kások, elszomorító megtapasztalása a 
kétszínűségnek, a szerepjátszásnak. A be
leérző készség leleménye egy tor alkalmá
val iszonyú (hátborzongatóan giccses) íz
lésficamokra ragadtathatja magát.

Mindenki mint a barátjáról, úgy be
szélt a megboldogultról. A halálában ki
szolgáltatottról. Meg tudná-e mondani va
laki, tűnődtem meglehetősen kiborulva, 
hogy milyen radikális eszközökkel élhet 
a védtelenség, bár halála után?

Csak lézengtem; igyekeztem észrevét
lenül kitérni az italos poharakat tartó, 
gesztikuláló kezek elől. Megpróbálkoz
tam az oda nem figyelés „művészetével” a 
szópocsékoló társaságban. Fejben közben 
szó/cetli/vicceket rögtönöztem magam is, 
de mert érdektelennek találtam őket, fel
tűnően gyorsan ki is hulltak az agyam
ból. (’’Mint ködbe vesző kísértethajók”!) 
Az emlékezetsorvadás éppoly veszélyes 
lehet, mint az idegsorvadás; váratlanul 
már-már aggodalmaskodni kezdtem.

Ha ilyen üres (kiürült), gunyoros ábrá- 
zatokban maradok fenn én is, mélysége
sen boldogtalan lesz majd az utókorom. 
Esetleg gyengeség, hogy őszinte vagyok 
másokhoz, mintha csak magammal be
szélgetnék, vitatkoznék (talán túl sokat?), 
vontam le a konzekvenciát; ám ezekbe, 
pillantottam körül lopva, bármennyire 
is akarnám, hiábavaló erőfeszítés len
ne beletukmálni Dantét, Hölderlint, 
Mérimée-t -  egyáltalán a kultúrát.

Az özvegy lenyűgözően riszálta magát 
a javarészt trottyos gyászhuszár-gyüle- 
kezetben, és fátyolos tekintettel, melyen 
olykor átütött egyfajta megbocsátó derű, 
kellemes alt hangján adta elő a maga 
együttlét-változatait. Az emlékezetben 
kiszínezett mese sehol sem tűnt szertar
tásosnak, helyenként talán kissé frivol
nak inkább, mely viszont összhangban 
volt egész, időnként arcpakolással és -fes
tékkel felfrissített lényével. Nem próbált 
meg soha diplomatának látszani; átlátszó 
kiszólásait, lehet, hogy utólagos alibinek 
szánta a bizalmas személyeknek számí
tók megnyugtatására.

Én különben ettől a saját érdek- és fan
táziavilágába becsalogatástól viszolyog- 
tam a legjobban. Abban a pillanatban 
még a véletlenszerűen feldőlt bárasztal 
kedélyállapotommal kölcsönösséget mu
tató, éktelen „harmóniája” is irritált. De 
aztán beletörődtem abba, hogy a taszítás 
(az ellenszenv) is nélkülözhetetlen lehet 
bizonyos sorsfordulatok előtt... Feltéve, 
hogyha szó lenne ilyesmiről. Az érzéket
len világnak ugyanis eszébe sem jut fele
selni túlérzékenységemmel; lassan már 
arra sem kíváncsi, hogy egyáltalán a vi
lágon vagyok.

Olykor a színpadszerűség is meggyő
ző lehet, nem csupán hatásos. (Mintha 
az igazi remekmű titkát is nem épp a túl
zásban kellene keresni?) Persze azon el 
kéne töprengeni, hogy kit minek -  egy 
darócnak, egy rovarnak, egy izzadt fér- 
fipraclinak -  az érintése tölthet el meg
hittséggel, vagy ellenkezőleg: irtózattal?

ínséges látvány maradt utánuk; utá
nam is.

Otthon másnap reggel, háromnegyed 
hat felé járt, széthúztam a függönyszár
nyakat. Még piszkosszínű sem volt kint 
az ég. Az álmatlanság nem zavart. Eszed
be ne jusson, figyelmeztettem magam, 
ezekhez az érdektelen, a nevetségesnél is 
könnyebb figurákhoz valamilyen konven
cionális cselekményt (egyáltalán sztorit) 
keresni, mikor a kiúttalanság bennük 
van. És benned.

2006. február 27.

Uzsonnaidő
Az idő nekem kedvez, gondolta, és egy 

nő körvonalai rajzolódtak ki előtte. Fiata
labb koromban, igaz, türelmetlenebb vol
tam.

Kora hajnalban teljesen ébren fordult 
jobbra, balra. Női tanyán bérelt lakást 
magának, vidéken. Az asszonyléptek — 
nemcsak a padlónyikorgás, a lábujjhe
gyen járás is — izgalommal töltötték el 
a csendben. Az egyik magányosnak, ne
hézkesnek tűnt -  még nem öregesen bot
ladozónak; kíméletes volt és megértő. A 
másik, a fiatalabbé, kutakodóbb, az isme
retlen környezetben kacérkodó, az új lakó 
fülbejárataiban finoman rezonáló. Legszí
vesebben lélegzetét visszafojtva követte 
volna nyugtalan ritmusát. Valahol a nyu- 
godtat s a nyugtalanítót is szíverősítőnek 
érezte.

Alázatos, éber puliszem, állapította 
meg az egyik nő.

Húst nem fogyaszt, azt mondta, soha
sem volt nős. Az ilyen: fiúcskákkal szokott 
játszani; a tegnap egy suhanccal láttam, 
mintha alkudozott volna az utcasarkon, 
replikázott a másik nő, a vénlány.

Különös úri -  csavarta meg a szó jelen
tését az idősebbik hölgy. Kínáltam, de 
csak teát kért.

De azt sem engedte, hogy bevidd...
Illetlenség kifürkészni egy idegen inti

mitását, hangzott az enyhe korholás.
Hátha gyilkos?
Ahhoz nem elég vérmes kinézésű.
Miért?... Mintha nem volna tele a tévé 

sápadtképű pszichopatákkal!

A mészáros volt az első, aki szétkürtöl- 
te, hogy egy buzi költözött a negyedbe.

Ült a lágy, zöldes homályban. Valame
lyik este: mintha langyos víz ölelné át, 
mondta őszintén kitárulkozva a két nő 
előtt. Azok meg sejtelmes arccal, megér
tőn bólogattak. Minden olyan álomszerű, 
folytatta, még ebben a tavasszal kacérko
dó áttetsző fényben is.

Ennyi naivság, vakság hallatán nem 
csoda, hogy ha megmosolyogják az em
bert a háta mögött.

A vihar elemi erővel tört ki. A régi, sa- 
létromos falak beszívták a nedvességet, s 
vele együtt mintha a szenvedély hangjai 
is behatoltak volna a házba, valami alat
tomosan halk, majd az agyban is észbon
tó pattogás töltötte meg a gázduruzsolás- 
hoz szoktatott levegőt. Abban az órában 
kívánkozott ki az új lakóból a fura vallo
más:

Meg akartam menteni, s egyúttal ma
gamat is, suttogta. Amikor megismertük 
egymást, előbb a női szív magabiztossága 
ejtett ámulatba. Aztán váratlanul a má
sik arcát is rám villantotta később a vég
zet. A közömbösségét, meg az önzését...

A lelki jelekre nem könnyű figyelni, je
gyezte meg az idősebbik hölgy, és diszkré
ten megigazította kontyba tűzött fehér 
haját.

Hűtlenség, veszélynek kitevő kihívá
sok; az önimádat nyelvöltögetései, sorolta 
a férfi. Ez mind a női rejtelmek dzsunge- 
lébe vezet.

» > »  folytatás a 6. oldalon
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> » »  folytatás az 5. oldalról
A fiatalabbik nő idegesen kezdett fész- 

kelődni a székén.
Szerencsére vannak jóindulatú, béketű

rő keblek is, jegyezte meg sóhajtásszerű- 
en a férfi. Az idősebb hölgy ezt megértő 
mosollyal nyugtázta.

A férfi hirtelen elhallgatott, mint aki 
tudatára ébred annak, hogy ennek a két 
idegennek nincs köze azokhoz a szakadék
ba rántó, egymás testét követelő éjsza
kákhoz. Amikor a józan ész még tiltako
zik a vágy szenvedélyes csábítása ellen, s 
a meggyó'zó'dés még megfoghatatlan. Az 
összegubancolódó érzések: a sorvasztó ké
jé, a túladagolt jóságé és sajnálaté, a félté
kenységé, a sértett önérzeté. A védtelenül 
rád törő idegenségé. Amikor többé már 
nem lehetsz önmagad.

Nem könnyű párbeszédet folytatni a 
szeszéllyel, szólalt meg, ha nem is rosszal
lóan, de kissé didaktikus hangnemben a 
vénlány. A férfi önkéntelenül is rápillan
tott, és valósággal feldúlta a gondolat, 
hogy azon a keskeny homlokon képtelen
ség lenne megszámolni a szeplőket meg 
az anyajegyeket. A nő félreértette — pa
rázslónak, bosszúállónak képzelte -  a fér
fi zavaros tekintetét.

Ha nem tőlem volna a gyermek, ak
kor sem hagynám el Emikét, hörögte az 
albérlő. Ezt anyámmal is közöltem, aki 
meg akart óvni a rossztól... S itt anyját 
utánozta fagyos hangon: „A jövőd érde
kében áldozni kell. Sok fiatal férfi követ 
el meggondolatlanságot; de fő, hogy sza
baddá tedd magad! Az a fruska okosabb, 
mint te. Nem fogja elutasítani a fájdalom
díjat.”

Az idősebbik hölgy begyújtotta a gázre
zsót. És ön mit felelt rá? — kérdezte.

Hogy nem tartok rá igényt, hogy meg
óvjon.

Ön elvesztette az eszét! -  fakadt ki, szé
kéről felugorva, a fiatalabbik. A szék föl
borult.

Szerencsétlen ügy, sommázta fátyolos 
hangon társa. Attól, hogy az édesanyja 
így gondolkozik, még nem veszett el sem
mi.

Csak a gyerek. Sajnos.
A férfi ezt olyan halkan mondta, hogy 

a két társalgópartner -  vagy legalábbis a 
neki háttal álló idősebbik -  nem értette 
meg tisztán.

Hónapok óta megszállottan kínlódom, 
folytatta a férfi. Arcát rút fintor torzítot
ta el; a széket talpra állító nő nevetséges
nek látta.

Gondoltam egy kis környezetváltozás, 
egy új lakás segít, hogy... A férfi hangja 
itt elakadt; nem fejezte be a mondatot.

Készítek egy rántottét a tea mellé, 
mondta a gázrezsónál foglalatoskodó nő. 
Tartson velünk.

Köszönöm, mondta a férfi, és zavartan 
álldogált tovább.

Kérd, hogy foglaljon helyet, szólt hal
kan a kontyba tűzött hajú az elhanyagol- 
tabb frizurájú fiatalabbikhoz.

A húga lehet, gondolta a férfi. Biztosan 
a húga, bár nem nagyon hasonlítanak.

Csupa banalitás, mondta feldúlt han
gon a fiatalabbnak látszó nő.

A férfi csodálkozva vonta föl szemöldö
két.

Gyertyát gyújtok, mondta révetegen az 
idősebbik hölgy.

Nem fogják elvenni a villanyt, akadé
koskodott a másik.

Nem is azért teszem, lépett az ezüst 
gyertyatartóval az asztalhoz az idősebbik 
hölgy... Különben megkérlek, hogy légy...

Ä maga történetére mondtam, hogy ba
nális, vágott a szavába a fiatalabbik nő, s 
kihívóan nézett az asztalhoz ülő férfi sze
mébe.

Arra kérlek: légy tapintatos a vendé
günkkel!

A felszólítás ezúttal határozottan csen
gett.

Sztereotípiákból összeeszkábált élet, 
dohogott a fiatalabbnak látszó nő égő te
kintettel. Még hogy meg akarta mente
ni!... Jó vicc.

A férfi görnyedten bámult az üres tá
nyérra. Megszámlálhatatlan sok anyaje
gyet látott.

2006. március 4.

Hogyan 
születik meg 
a mestermű?
Utoljára félig-meddig öntudatánál volt 

még, amikor a szoba lassan sötétségbe bo
rult. Nehezen ébredt meg; ocsúdva, foszlá
nyokban maga előtt látta azt a keveset, 
amire a kimerítő, hosszú útról visszaem
lékezett. Végtelen, pipacsos rétek, vakító 
napsütésben. Nyírfaerdő, csontfehér kö
vek, és a döcögő gyorsvonat szemetes, füg
göny nélküli fülkéjében a dögmeleg.

Ágyban ébredt föl, ismeretlen helyen. 
Jóformán körül se kellett néznie, elég volt 
megpillantania a fatőkés, barna zongo
rát. Valószínűleg magánházban vagyok, 
gondolta; nem hotelszobában.

Másodszor késő délután tért magához. 
Nehézkesen hevert tovább, mint aki be
teg. Tekintete a székre dobott bársony
zakóra esett; gyűrött pantallója a szék 
alá csúszott. Alsóneműben aludt; úgy 
látszik, a zokniját sem volt ereje levetni. 
Most viszont, közben egy csúnyát ásított, 
kelletlenül megtette.

Sejtette, hogy a cigarettás doboz a né
pi terítővei letakart asztalon üres; de 
nem érzett magában úgymond eltökélt 
szándékot, hogy kinyújtsa utána a kar
ját, melybe még nem tért vissza az erő.

Fordulatból, félig ülőhelyzetben, alkal
ma nyílt szemügyre vennie magát. Akár
ha egy csapott vállú buzit szúrt volna ki 
maga helyett, akinek a fejében marhául 
őszinte gondolatok kergetőznek: „Se aka
ratom, se szellemi tartalékom. Legfeljebb 
némi képzelőerő... Véget kell vetni ennek 
az életmódnak.” Ráadásul a csipa is szúr
ta a szemét.

Nem mert volna megesküdni rá, hogy 
a következő pillanatokban mi történt -  
tán fel akart állni(!), vagy megint vissza- 
aludt(?); mintha csak szakadék szélén 
egyensúlyozott volna (valamilyen bódító, 
„rostos” növényi illat szállt fel a mélyből; 
az is lehet, hogy egy újabb álom), s ezzel 
egyidőben sípolva tört fel tüdejéből a leve
gő. Hirtelen meg akart kapaszkodni va
lamibe, ámde ehelyett ő belé csimpaszko
dott, hosszú, festett női körmökkel, egy 
tüskés (bóbitás?) ördögbokor... Nyitott 
szemmel, felülve, azonban csak az ágyfá
ját markolta riadtan.

Öklével verni kezdte a falat; feleletet 
várt. Emberi hangokat.

Kis idő múltán óvatos kopogatás az aj
tón, s egy udvarias hangú tenor, hogy: 
„Bejöhetek-e?”.

Ettől még «kibaszottabb kedvűnek« 
érezte magát.

Amikor Harlekin -  az Oblomov ka
liberű, dagadozó kebelbarát-figurát, ő 
legalábbis így nevezte el magában — be
lépett, a legszembeszökőbb dolog, amit 
láthatott: fekete pillék halomba hullva a 
csikkekkel telt hamutartóban és egy nyit
va felejtett könyv lapjain... Rögtön vala
milyen betanult szöveget kezdett hadar
ni. S a meghívásnak eleget tevő „Mester” 
mi mást tehetett volna, hogy elhallga
tassa: tovább verte öklével a falat. Némi 
nyugtalanság vett rajta erőt; nyilván az 
is átfuthatott az agyán, hogy mi lesz, ha 
kiderül a „turpisság” (nevezhető-e így az 
általa kiagyalt pimasz szélhámosság, eny
hén szólva)?... De hát ez a tökkelütött ifjú 
ember nincs híján a rokonszenvnek, még 
ha bőbeszédű is egy kicsit.

-  Tisztelt Mester, minden úgy megy, 
mintha zsinóron húznák. — Kár, hogy 
teleszájjal beszél, gondolta a „meghívott”, 
jólesően kinyújtóztatva a karját. Miután 
a kinyúlt zoknit lerúgta lábáról, most 
már volt hozzá ereje és kedve, hogy két 
csupasz talpát, mint egy majom, egymás
hoz dörzsölje. Utóvégre a találkozó szerve
zését magára vállaló Harlekin nem egy 
akárkire néz fel azzal a csodálattól kidül
ledő, világoskék szemével.

-  Mindössze egy apróság... -  hebegi az 
ifjú, s a „Mester” homloka mintha össze
ráncolódna. -  Egy egészen kicsiny... úgy
szólván semmiség, ha szabad így fogal
maznom. -  S ismét lelkes vigyor rántja 
szélesre pofázmányát. -  Hirtelenjében 
senki sem találta meg a legeslegfrissebb 
listát a Nyugatra Elszármazott Magya
rok Aranypallossal kitüntetett nagy
jairól... Ez, persze, a mi hibánk. Csakis 
a miénk: Az adattárunk úgyszólván ela
vult. .. De igyekezni kell ám, ha még falni 
is akarunk.

-  És inni!... Vodka nélkül nem fog men
ni.

-  Nem bizony -  nyelt egy nagyot a szer
vező zseni. -  Én ne tudnám?!...
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A Mester most más szemmel: ravaszul 

sandított rá: -  Nocsak. Még kiderül, hogy 
kollégák vagyunk.

-  Az azért túlzás. -  Az ifjú a haja tövé
ig elpirult. Majd: -  Sajnos, már nincs sok 
időnk. Nem futhatunk ki a programból. -  
Bizalmas hangra váltva. -  Előrelátható
lag a protokoll is ott lesz a felolvasáson. 
Az egyetemről több személyre számí
tunk. Városunk neves professzoraira.

„Jobb lett volna «Aranypallós« nélkül... 
” -  A „Mester” kelletlenül masszírozta 
meg a lábát. Éles ráncai hirtelen elárul
ták életkorát. Vajon mi viselte meg job
ban májfoltos, beesett ábrázatát: az ital, 
vagy a betegségek?... Fintorogva lépett 
be a fürdőszobába. Szerencsére van ná
la egy-két vers; vagy ahhoz hasonló, elna
gyolt, modernnek nevezhető montázs. Ha 
már költőnek adta ki magát.

-  Zivatar lesz -  mondta visszatérve, 
és egykedvűen csorgatta magára a kölni
vizet. Az ifjú Harlekin zavartan, bután 
hallgatta. — A tagjaimban érzem... De 
nézzen csak ki azokra a súlyos felhőkre, 
valósággal görgeti őket a szél.

-  Már maga a megszólalás! — Az ifjú, 
a Mester körül forgolódva, áhítatosan le
helte. Ezúttal hordóhasa is kisebbnek lát
szott.

Ez a nem várt bók valósággal szíven 
ütötte a „Mestert” — különben is: már élő

ben. Mielőtt a dobogóra felcipelt ünnepi 
asztalhoz vezették volna, kis időt kért 
még, hogy kifújja magát. Nem sok hi
ányzott, hogy a plakát címétől kirázza 
a hideg: HOGYAN SZÜLETIK MEG A 
MESTERMŰ?... Emlékezett még rá, 
hogy gimnazista korában elment egy
szer egy író-olvasó találkozóra. A magyar 
tanáruk is fellépett; osztálytársai, beleva
ló városi kamaszok, a markukba röhög
ve gúnyolódtak, hogy egész órán a tökét 
vakarja, a szünetben aztán kiagyal vala
mit, otthon vagy az igazgató elvtárs előtt 
javítgat rajta egy keveset, és kész a költe
mény. Vagy a «költészet«!

Ót inkább szánakozással töltötte el az 
orosz hadifogságból hazatért irodalom- 
tanár fellépése, különösen azután, hogy 
alkalma kínálkozott meglesni, amint a 
kocsmából kilépve (szemmel láthatóan 
részeg volt) egy ismeretlen, pipaszár lá
bú nő vállába kapaszkodva, összevissza 
hadonászott s beszélt: „Nem szeretek 
kortyolgatni. Egyből felhajtom!... A ki
nyilatkoztatásnak belső kényszerből 
kell fakadnia. A proletáriátus erkölcsét 
kell követni! — hangzik a buzdítás. S te 
megindulsz... De hiába minden igyeke
zet, csak a bűzlő malomárokig jutsz el...” 
„Jobb lesz, ha befogod a...” A sebes vízfo
lyás elnyelte az agyonrúzsozott, öregecs- 
ke lotyó korholását.

re nyomasztotta a rossz hangulat, hogy 
holmi bohócként fel kell lépnie a sznob 
vagy egyenesen ostoba tömeg előtt -; leg
szívesebben magához ölelte volna a buzgó 
fiatalembert (dús üstöké az ő köldökénél 
valamivel feljebb ért), hogy fülébe súgja: 
„Hidd el, kisöreg, csak tréfáltam! Impo
nálni akartam nektek... Ám gondolni se 
mertem volna, hogy ezt az egészet ennyi
re komolyan veszitek!...” De nem tehette 
már. így hát csak ennyit mondott csen
des-szomorkásán:

-  Megszomjaztam.
S undorodva itta ki maradék dobozos 

sörét, mely nem is langyos, kotlós volt.

*

Semmilyen eszelős ötlet (se mozdulat) 
nem jutott eszébe. Pedig már az emelvé
nyen ült a sivár teremben. A kopár tér

Az is lehet, hogy „az illetékesek” meg
rendelték volt tőle a verset. Az iskola, sőt 
az egész város ünnepének kellett tekinte
ni az agitatív hangú költemények felolva
sását.

Azóta (régóta tudja ő is) más lemez 
járja. Van, aki szorongásból, s van, aki 
szokásból menekül az írásszenvedélybe. 
Mint holmi kalandba. Miért ne?!

-  Várják a kedvencüket!
A kötelességét teljesítő házigazda ré

széről ez úgy hangzott, mint egy ultimá
tum.

Lehorgasztott fejjel, állva olvasott fel, 
nem szavalt hosszú sörényét lengetve, 
mint ahogyan korábban elképzelte. A 
negyven valahány perc így is alaposan 
megviselte. Olvasás közben egyszer úgy 
tűnt neki, mintha valaki fel akarna ka
paszkodni az emelvényre, talán hogy le
üljön mellé a díszasztalhoz. A jórészt ősz

hajú, érdektelen fejek fölött lebegő tekin
tetével egy belevaló, magát kellető nős
tényt keresett, bárkit, akire sóváran bá
mulhasson. A nők szeretik (változatlanul 
ez volt a meggyőződése), ha valaki, plá
ne idegen, szemet vet rájuk. Különösen, 
ha abban a „beszámíthatatlan” életkor
ban vannak, mint ő. Inkább egy olcsó arc
krém, egy petrezselyemzöld pakolás -  ha 
nő lenne, bizonyára ez mocorogna a fejecs
kéjében - , mint csak úgy beszívni a ha
lál leheletét... A bonyodalmakat, persze, 
sohasem gondolta végig; pedig azzal szá
molni kell.

Még mindig hallotta a tapsot.
-  Rég nem volt ilyen sikere nálunk sen

kinek -  mondta előzékeny vigyorral az ő 
Harlekinje. Nem felelt rá. Nem bánta, hogy 
félig hazugság, vagy egy dilettáns hízelgé
se, amit hall. Minden jobb, mintha nyomo
rultnak, elhasználtnak érzi magát az em
ber. Az ő korában különösképpen. Eszébe 
jutott, milyen előzékenyen kísérte el őt ez 
az ifjú balek az író-olvasó találkozó szegé
nyes színhelyére. Alig lézengett a terem
ben néhány öreg hölgy; s ráadásul a róká
zásra ingerlő ételszag. Meg is kérdezte: 
„Honnan jön? Közel a konyha?” „Jaj, ott
hon felejtettem a pástétomos szendvicse
ket!” -  fakadt ki bosszúsan a szervező zse
ni. -  Bizonyára nagyon éhes a Mester.” 
„Egy frászt. Két deci vodka azért jól fog
na most.”

Harlekin lihegve futott le a lépcsőkön, 
s öt perc múlva (ő már a színpadon volt) 
egy kéz a függöny mögül már nyújtotta is 
diszkréten a megrendelt italt.

-  Te egyik tanáromra emlékeztetsz... 
Jobban mondva: a néhai mesteremre -. 
Nehezen mondta ki, de a viszont-hazug- 
ság a legjobbkor jött. Búcsúképpen meg
szorította a fiatalember izzadt pracliját, 
majd elegáns fölénnyel zsebre vágta a 
tiszteletdíjat.

-  Sajnos, többre nem telik -  hallotta 
még Harlekin szemérmes suttogását; 
magában nem felejtett el válaszolni ne
ki: Még nő a hajam, nézd, nincs amiért 
panaszkodnom. Nem szokásom megvár
ni, amíg az éjszaka a felöltőm alá bújik; 
vagy a nedvesség az omlásos falakba köl
tözik.

Az állomás felé tartva egy zsákutcá
ba tévedt. Mind lassúbbra fogta lépteit; a 
szél port fújt a szemébe, így inkább csak 
halottá, mint látta, amint a falhoz simul
va szembe jön vele valaki vagy valami. 
Olyan volt, mint egy ábránd. Vagy komor 
árnynak tetszett mégis(?); tudta, hogy 
még néhány lépés, és szertefoszlik.

Égy kutya ugatott. Nem őt ugatta, ha
nem a sűrű, sötét csendet, ami felé ta r
tott. El is bánt vele (mármint az eb): a 
formát egészen nem nyert lénnyel -  jele
néssel. v i gy csak jelenséggel.

Ő meg a csupasz köveken ment, bakta
tott tovább. Egy asztal imbolygott a sze
me előtt -  ugyanolyan, mint a pódiumra 
kitett, vagy más, mindegy, milyen, csak 
legyen rajta egy tenyérnyi tiszta hely, 
melyre rákönyökölve végre megpihenhet, 
s mondjuk, alvást színlelhet.

Hiába, nehéz mesterség a versolvasás.

2006. május 4.
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CSEKE RÓBERT 
Fémek, te h e n e k

m int egykoron
a széthulló attrakciók piacán -
hol leteperhettünk bátran minden jogos érvet -

ha m ár csak nézem 
két kaptár
és három bazsalikom  
morajló végtelenjét 
e gondolatfreskónyi hiányt 
s a szelídülő' nyárfákat 
am int pörög a csapágyakban a meleg olaj 
s az idó't erőszakoló tehenek magukat 
alakítják a hullámzó homokban 
ahova most igyekszem  
a változó teraszok felé
a vajszínű ágyak ablakok ajtók s termek várak felé 
ahol még szent maradt minden születés 
rózsafények éjjele tartózkodó baktatás 
habos száj habos táj 
s lassú törmelék...

de kó'nyomor-e vagy flamingó-tüske 
e felfedés
ha már minden gúnyos csapás 
ennyire keresi a hátakat

lehetőségteli ajánlat lesz tán minden lépkedés

de lásd, kigyulladt gejzírseb a hajnal 
ránk feszül a pirkadat krómszínében 
s nemsokára velünk erőszakoskodik

de vajon észre fog-e venni 
amikor majd ott jár

hol puszta és drága az emberszag

Kirajzolt kesztyűk,
miket magunkban hordtunk,
íme fellebbentenek (...)

Hájas szüzek ajkán 
cseng az ősi ének:

Emlékedül minden rózsa, 
emlékedül minden tulipán...

N ézd  c sa k :  m ajdnem  a te n g e r
nézd csak nézd csak: majdnem a tenger 
sikító bennszülött kölykök otthona borzos kutyák 
és terhes lányok évszaka robog most lassan felénk 
tehénhabok magas és mély hínártalan puszták  
dörögve elinduló sziklák és halemberek sajgó öröme 
-  combjukon harm at szájukban haszontalanság -

hiszed gejzírként tör itt fel a megvetések valótlansága 
meg a szétoszló látomás
hiszed ide még beengednek m int néma különállót
e mohás gyöngysárga mezőre
hogy nyárrá izzhasson fekete arcod s torkod is

de most újra éj van és krómszagú nyár közeleg 
s kígyófej bimbózik a könyörű homokban 
felöltenek magukra tengerzöld estéken 
s lecsapnak rád a költők -  ím betűk sora leszel -  
sötétedés a vékonyodó tavaszban 
és könnyebben elszálló gondolat (...)

s m ár negyvennyolc napja leszokták a szokást

E s t i  f o r r á s
Eloszlás fű ti a latyakos tájat, 
s úgy tetszik: lüszter a göncöl.
A  magnóban egy gyermek -  orcátlan viráglány: 
öregséget öntöget a csillag-zivatarra, 
s méri ott, alant a mennydörgéseket...

Én is erre ébredek: hogy hivatásunkért 
nem hízelgünk m ár más intézetben -

Cseke Róbert: 1984-ben született Járán, jelenleg a BBTE 
Közgazdaság és Eurűpai tudományok szakának hallgatója.

m int vénuszharisnyák csapdossák a szelek a hátad
s a cserefák bambán sisteregik hangodat
eső hull a márványlapok közé
s ím  pelyhekben a hajnal -
csilingelve mállik szét testedben is a kókusz...

(...)
lásd a hangszórókból am int nyelvek kotorásznak 
szellemeket hajtanak át a puszta magányból 
s m int elszabadult idők feszítik a vásznakat 
nem tudván még m indig hogy ezután is 
a nyekergő ritmusok: születésed hírvivői 
boronáivá élesztik a szót 
mi halad

g A »«9» KjloiíetriK
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DAN SOCIU
M iközben  h ü ly e  
h iv a ta ln o k n ő v e l  v e s z e k s z e m ,
a rave forradalom valahol tőlem távol 
születik és hal meg.

A pénztárak előtt
leizzadt tömeg m int a Love Parade-en,
itt nem táncolnak és utálják egymást m ind -
itt m i vagyunk azok
és csak magunk közt,
a bájos pillanatokban,
egyfajta ezek vagyunk -  görnyedt háttal,
krumpliszsákok
lábon állni próbálván,
seggreülve a város milliárdosa
iránti csodálattól
aki kisebbik fiá t akasztófára küldte 
és most óriás emlékműveket emel 
neki.

Nem izgat a rave kultúra  
de bosszant
Mihá szavazni küldött mert, 
mondja ö,
a polgármester megszámolhatja a pecséteket 
személyimben 
a következő kihallgatáson.
A  holnapoktól való félelem - é s  a holnaputántól, 
és a hátralevő élettől -  ostobává tesz, 
ravasszá, bizáncivá.

anyám köhög mellettem szüntelen, nyolcadikáig nincs pénzünk, 
és ellenőrzés és eladás, mondja egy okos ember a tévében, 
ezek m ind az új generáció sikerszavai.
A  szavak, súgja megrémülve, és simogatja ezüstszínű szemüvegkeretét.

sh a n g h a i t r u e l o v e  l t d .
14:30, kislányom alszik.
A  kislányok akik pizsam áját gyártották 
könnyedén horkolnak 
a világ másik végén.

Mi k e l l  e g y  f é r f i n a k  -
egy rúd
vagy négy méter alum ínium  cső
húsz méter vasbeton
hatos átmérőjű,
négy négyzetméter terakott,
két kiló festék,
bőrszíjak
egy magas domb -

hogy nagyon magasról ráhugyozzon 
szülővárosára.

Estefelé, mikor ő  nadrágomat mossa 
első tulajdonosa 
megtörni magát energiaitallal, 
lemegy Berlin utcáira
és
táncolni fog.

Uram, t é g y  e r ő s s é
m int egy póker automata billentyűi.

Útipénzem megittam
és az eső tönkretette az összes csikket.

E g é sz  t é l e n  v á r ta m  
é v e s  fo g fá já s o m
A m i általában januárban kap el
kommunikálás, beszerelés, tervezés, irányítás
és vagy két, három kegyetlen hétig tart,
nyomozás, felkészülés, edzés, bemutatás
ebben az évben márciusban kapott el,
tervezés, alkalmazás, fejlesztés, kibővítés
mikor éppen azt hittem, vége, megszabadultam,
időzítés, kezelés, felértékelés, kórjóslás
és készültem sokat beszélni, karattyolni, mormogni
irányítás, asszisztálás, beültetés, igazolás
szégyenlős, meg nem értett szerelmi vallomásokat mély söröskorsókba,
titkosítás, bevezetés, tárgyalás, megoldás
most csak hallgatni tudok, hogy ne engedjem számba a levegőt,
vezetés, felülvizsgálás, óvás, meggyőződés
tehetetlenül hánykódom, egy fájdalomcsillapító sem segít nekem,
oktatás, szervezés, felügyelés, tesztelés

D a n  Sociu : 1978-ban született Boto§ani-ban. Kötetei: Jól 
lekötött üvegkannák, pénz még egy hétre (Editura Junimea, 
2002, Mihai Eminescu-díj), t e tű  te s tv é r  (Editura Vinea, 
2004) tú lz o tt  é n e k e k  (Cartea Románeascá, 2005)

Gyűjtsék annyi erőt,
hogy kimenjek a buszállomás budijából
és rámosolyogjak egy sofőrre:
isten bizony mondom neked, testvérem -
átmész ma velem Lipicán.

Uram, a d d  nekem  
a r ö v i d  s zo k n y a  e r e j é t
Hét férfi vár az állomás kocsmájában.
Vár zavarosan bámul a poharak fölött -  
a lábai durvák,
öregek, lyukacsos harisnyába szorítva.
Dudorásznak a sörfoltos 
rövid szoknya alatt.

És m ind álmodják hogy 
egy pillanatra elvinnék m agukkal 
a meleg fülkébe, 
behúzott függönyökkel.

A  hazafelé vezető úton.

> > > > >  folytatás a 10. oldalon
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» » >  folytatás a 9. oldalról

M ondták a té v é b e n
a holttestek meghosszabbodnak 
néhény millimétert 
magasabb nó' leszel 
szerelmesebb férfi leszek,

magasabb leszek 
védve érzed majd magad.

A m e g v e r t  nő
aki a semmibe néz
az ablakon
a 8. emeleten
irigykedik
a megvert nőre
aki a semmibe néz
az ablakon
az 1. emeleten:
az elsőt nem szánják meg
csak esetleges éhes, eltévedt
sirályok.

Ennek a z  a g yn a k  
m in den  s z e n n y e
kezdődött
egyszerre az első tiszta maszturbálásommal,
bűnösség nélkül,
félelem nélkül, mert
éppen felfedeztem
hogy senki sem tudhatja

mi van eszemben, 
a szülők sem, 
az isten sem.

Akkortól 
el a végig 
szabad leszek, és

mindörökre -  
emberke egyedül, 
egyedülálló fejben.

E g y ik  n a p ró l  
amásikra
megnőtt az eső 
zöreje:
egyenesen a tarkómba 
az ablak mögött 
egy óriási macska 
morzsolja fogai közt 
egy óriáshal 
csontvázát -

a helyen ahol állok 
néhány napja 
csend van -

voltak csendes 
napok 
mikor 
mindenre 
gondoltam  -

m ondd el
a legrosszabb dolgot
ami veled
történhetne
és rögtön
körülírnék
egy másikat
rémesebbet.

M ikor m e llb im b ó id a t  
szopom
egy rajzfilm
szereplő vagyok -
számból
buborékok
jönnek
amikben
nem
ír semmit.

K IR Á LY ZOLTÁN
fordításai

d e m e te r  f e r e n c
K i(b e )u ta zá s
(napló-töredék)

Hogyha egyszer sok pénzem lesz felü
lök a repülőre. Na, ha a sok pénz nem is, 
a repülés összejött, s bár nem éppen úgy, 
mint a fecske, de azért jól elszálltam oda
fent a levegőben. Aztán alant is, persze.

Ami másnak rég kutyagumi, nekem 
éppen vallásalapítós koromra jött be. Re
pülős oda-visszaút Párizsba. Oda-vissza, 
mert oda-vissza, s visszaút, mert egy
szer már voltam. Az Alpokban lerobba
nó busszal, keresztény testvérekkel, s 
magamfajta utazhatnékos lókötőkkel. Há
rom misébe került, ami nem is lett volna 
muszáj, elég lett volna egy is, pofából, de 
Párizs többet is megér...

No, ez az utazás nem az az utazás, ha
nem egy teljesen másik, és Amszterdam
ban folytatódik, s szerkesztő legyen a tal
pán, aki nem vágja ki mindazt amit ott

demeter ferenc: 1976-ban született 
Kolozsváron. Bábszínész. Korábbi írá
sait nextepp béla álnéven közölte.

majd meg-kipróbálok. Kizárólag azért, 
hogy megírhassam. Persze.

Egyelőre ott vagyok Feri a ferihegyen. 
Hajnal, reggel. Madárosodás előtt kávé, 
kiba*ottul drága és kicsike is ez a röptéri. 
Sebaj, jön a röpülés.

Pont olyan, mint álmomban, így jár
tam a tengerrel is annak idején. Felismer
tem az érzést.

Nekifutás, lendülés, elszállás, lando
lás. Felhők alulról, fölülről, belülről. Me
sés balkanyar a tünedező semmiben, szí
vem, gyomrom a torkomban. Alázatos 
lenézés. Bejön a becsületes közhely a han
gyákkal, pedig az igazat megvallva, még 
hangyányiak se vagyunk.

Se légörvény, se teroristák, pedig mi
lyen izgis lenne. Megírni. Azt se tudom, 
hogyan nézzek a többet látás érdekébe. 
Naná, hogy az ablak mellett. Látom, amit 
látni lehet. Mi újat próbálhatnék?

Hopp. Eddig minden repülésnek ébre
dés lett a vége. Itt az alkalom, hogy ne 
úgy legyen. Bealszom. Valamit biztosan 
álmodok, nem tudom mit, kellemes búgás- 
ra ébredek, repülök.

Mire kitalálnám az új tennivalómat, 
bejelentik a leszállás előkészületeket. Be 
a felhők sűrűjébe, aztán nini, az Eiffel to

rony. Szervuszt mondok, és rámosolygok 
a szeretőmre. Róla szinte elfeledkeztem.

És megint jobbra-balra kanyar. Gyo
mormozgolódás, kis döccenő, megvolt a 
landolás.

Már rakodnak is. Négerek, persze.
Ellenőrzés, bonjour, au revoir. Hol van

nak a házigazdák, kétszer is meglátjuk 
őket, természetesen nem ők. Várunk, vár
ni kell. Párizs. Cucc, mondogatom, pedig 
be van borulva. Telik az idő, s elrohan 
mellettünk egy fekete szélvész, nyomá
ban gumibottal rendörök. Mint a pintyet, 
úgy elkapják, s már viszik is vissza a kito- 
loncolási mese befejező részére. Tamás bá
tya unokája. C’est la keserű vie.

Miután ötödjére kurjantunk, hogy né, 
ott vannak, hetedjére tényleg ők, Johan
na és Márió, szabadkoznak, ahogy kell. 
Minden rendben, kocsiba be.Irány á Pa
ris.

Csakhogy nem megy az olyan könnyen, 
a fogyasztói társadalom folyamatos fo
gyasztással épül. Tehát előbb a hiper- 
szupermarket. Alig tudjuk kitolni a talics
kát a végén, pedig csak egykét apróságot 
kellett volna venni. Büdös sajtból, bordó
iból mi is berakunk vagy két három faj
tát, naná.

-̂q KilometriK
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Pörögnek a dolgok, már másnapos va
gyok. Szép lila ködben rémlik fel az előző, 
megérkezős nap. Garden party, ezt most 
valahogy franciásabban kéne mondani, 
de nem jut eszembe, csak ahogy Márió 
a kert egyik sarkában hányt az éjszaká
ban, öccse a másikban, közöttük a röhög
ve ápoló-nővérkedő Johanna, hogy mi 
van, mi van megártott a hasis. Meg a bor 
is, s a sör, meg a tequila. Az is. Én vigyáz
tam a mámor-keveréssel, inkább csak az 
egyikkel,, a kedvencemmel, szórakoztam. 
És a szeretőmmel. Ujuj. Amióta megvolt 
a menaj-á-trois-ja (nélkülem), valahogy 
inteziválódtak a szeretkezéseink. Azaz 
kiba*ottul nagyokat ba*tunk. Párizs meg 
nem lapáttal, hanem teherautóval teszi 
hozzá a ráadást.

Aztán a már említett lila ködből kira
gyog a városnév: Amsterdam. Még há
nyás előtt elhatározódott a hétvégézés 
helyszíne. Hiszem majd, ha látom, pár
szor már szinte eljutottam, aztán még
sem.

Egyelőre csak Párizs. Montaigne mo
solygós szobrának fényes balcipőorra. 
Aszongya a fáma, hogy szerencsét hoz a 
vizsgára izgulónak ha megérintik. Kipró
bálom.

Tuillérieák, s a Louvre fölött óriáskeré
ken. Ha Párizs és fönt, akkor megkérem 
a szeretőm mellső végtagját, hogy legyen 
a feleségemé. Múltkor az (k)Eiffel tete
jén, most itt, a királyi palota fölött. Ak
kor igent mondott, most nemet. És nevet. 
Elveszem, persze hogy elveszem, túl nagy 
kincs ő, hogy elveszítsem.

S ahogy a balcipőrron tenyerelve 
slégen föl, ránéz az embere montaigne- 
kedély, a mosolyo-Ember. Cinkosan, 
összenevetősen.

Eminescu szobra. Egész jó. Nini, Kos- 
suth-tér. Hehe.

Musée d’Orsay. Van Gogh. Van Gogh. 
Mindenfélék. Degas, Renoir. Gaugain, 
van Gogh. Munkácsy, Rippl- Rónai. 
Rodin. Claudel.

Pihenésen zsongunk a sokktól a par
ton. Szajna-parton. Szökdöső ősz, bújdosó 
nap. Párizsban, hejj. Hivatalos statiszti
kával alá nem támasztott meggyőződé
sem, hogy Budapest után a magyar iroda
lom legmegírtabb fő-városa Párizs.

Zsönepoádüthemekszeptközsötem. 
Zsötem,zsötem. Tem-te baba, tem-te.

Majdnem rákönyököltem egy galamb
ra, arra ijedtem, hogy kilebben. Jobb
ra rendőrök, balra zsonglőrök. Bezson
gott arcok, negyed fenekek, félmellek. 
Rembrand plein, avagy Ramstein tér 
ahogy elszólja magát a kicsikém. Rákont
rázok a depeche-Mode plázával, Amszter
damba még az is beleférne.

Úristen, mondom kitudja
hányadszorra, itt vagyok! Úgy, de úgy 
el vagyunk, hogy, hogy. Természetesen a 
leglepattantabb coffe-shopot szúrtuk ki,

szerintem ezeket direkt kelet-európaiak
nak üzemeltetik. Nézem a menüt, ilyen 
fű, mégolyán fű is. Hasis is. Leszakad a 
pofám, hogy mekkora egy gramm. Ajajj, 
mi lesz ebből, sóhajtok fel csupavigyorul, 
azán alámerülünk.

Mámor és Ámor. Szex and drogs and 
rock’n’roll, köszön rám Jan Dury egy 
szórólapról. Nyugodjék békében, jól 
megaszonta még mielőtt.

És akkor neki a városnak az asszony
kámmal. Meg-megállunk nagyokat smá
rolni. Csorog rólunk a boldogság.

A házak úgy dülöngélnek, mint az ír
ni tanuló nebuló első ákombákjai. Mint 
egy Van Gogh festményben, még a színek 
is, kedves-barnái vicces lilák stb. Besétá
lunk a képbe.

I  amsterdam . Nem az én szójátékom, 
az övék, embernagyságú betűkkel a mú
zeum téren. Me too.

Revü, revü, révület.
Bomba-kurvák, lazán hívogatnak. 

Huhh!
— Ferenc! — megint csókolózzunk, s sze

retőm válla fölül bámulom a szépet, s 
ahogy a költő mondja, fa*om mint az ár
bocok.

-  Extazy, kokain, extazy! -  szinte sor
falat alkotnak helyenként a dealerek. Mo
solygok, nem kell. Aztán megpillantjuk a 
varázsgomba üzletet.

Ülök álmomban és beszélgetek magam
mal. Hirtelen elered az eső.

Mi?
Ülök álmomban, s beszélgetek magam

mal, hirtelen elered az eső, s te azt kér
ded lágyan, halk-cinkosan, mi?

Aha. Mikor térünk magunkhoz?
Soha! így maradunk, így. Érzem a mel

lét, mellén át a lelkét. Mintha meztele
nek lennénk.

Megmutassam, hogy tudok járni a
vizen?

Minek, itt mindenki tud.Ezek vízből 
kősziklát.

Have a good trip! — mosolyognak s el
ered az eső. A tizenhátomórahétperces 
eső.

Bitch me up, bitch me up, olálálááá! 
Paratréfrazálok.

Ferenc, azon a domború münön miért 
szúrja le Szent György az elefántot?

Mi?! Jé, ba*am, cucc! Mit miért?
Miért szúrja le Szent György az elefán

tot?
Mert... gomba. Thank you Lord for the 

white blind light.

Álmomban úgy volt, hogy velem voltál 
álmomban. Körülöttünk álmombeli em
berek álmombeliskedtek.

És elmegyünk Tunéziába, összehoz
zunk egy szépokosés kedveskicsikét.. 
Tündének fogjuk hívni, Tündéziáról.

Süt a nap, esik az eső.
Kokain, extazy,kokain. Lsd. Rátarti- 

ak. Mégsem. Gomba, gomba rengeteg, kur
vák, lepkék fellegek.

A 18, 28 perces eső pontosan öt percet 
tartott, világosan elkülönült a 18, 35-ös- 
től. 19, 45-kor aranyos alkony.

-  Gyere, szívem, nézzük meg a napot a 
hídról!- tenyerelek a tenyerébe

-  Bolond vagy, esik az eső...
-  Nap lesz, mert megírtam.
Ésl9,45-kor bejön a háromperces ará

nyosság. Aztán elered az eső. Augusztusi 
április. I Amsterdam. Revürevü-révület.

Azzal a né, szegény hollandiai hol
landok, nincs nekik függönyre pénzük, 
vagy sajnálják, szemléltem a nagy csu
pasz ablakokat, míg ki nem derült a ho
gyan-miért. Mert nincsen nekik titkol- 
nivalójuk már, ha belát a szomszéd, ám 
lásson, s ha nem tetszik az amit, ne néz
ze. A fény amúgy is elég szürke arrafelé, 
hogy bűntényként hasson minden szűrés 
kisérlet, a napsugarak meg-megcsilla- 
nása pedig áldás, amiből sosincs annyi, 
hogy ne tudnánk eltékozolni. Minek ak
kor függöny?

A helyi mende azt mondja, hogy tulaj
donképpen, hogyismondjam, hogy úgy 
mondjam, ez a függönytelenség azért 
alakult így, s nem úgy mint nálunkfele, 
mert. Hajós-halász-kereskedő népesség 
férfiaiként, sokat voltak a férjek, vőlegé
nyek oda, ahhoz hogy asszonyaikon erőt 
vegyen az inga-tagság és... Ezt megelőzen
dő függönytelenedtek el az ablakok, s ha 
már a megelőzés nem já rt sikerrel, a ked
ves szomszédok adásvételezése alapján ki
derüljön az egysmás.

Poénos befejezés: az a jó Párizs
ban, hogy közel van Amszterdamhoz. 
Vagy mi a különbség Párizs és Amsz
terdam között? Párizsba utazva megy 
az ember, Amszterdamba, meg utazni. 
Igazságtalankodás, még viccformában is.

Mert Párizs, Párizs. Sokáig az hittem, 
nőnemű város. Agancsos hiba, szarvas té
vedés, elegáns, szó se róla, mint egy nő, 
de azért erőteljes férfi, akinek nevében a 
neme.

Amszterdam pedig nő, mégpedig a sel- 
lőfajtából. Elbűvölően bájos, szívfájdítóan 
szabadelvű, gyönyörű dögös kurva. Kábí
tó. Ha van lélek, akkor oda biztosan be- 
lopózik és onnan sajog. Vissza-vágyja ma
gát. Hogy nem egyszer, de még sokszor. 
Minél többször.

Erős várunk nékünk a mámor.

(A szerző sejtései beigazolódtak, 
néhány betűt kicsillagoztunk. A 
szerk.)
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Komédia szünet nélkül
N ádas Péter: T em etés1

„Minden történet elkezdődik 
anélkül, hogy befejeződne.”

(Nádas Péter: Leírás)

A recepciótörténetben elterjedt ér
telmezés szerint Nádas Péter drám ái 
szertartásdrám ák. Ebből kifolyólag 
sokáig a rítus modelljét alkalm az
ták  a drám ai cselekmény m egértésé
re. Eszerint a drám a fókuszában egy 
konkrét rítus áll, ami a drám a címét 
is adja és ez a rítu s a m egtisztulás
m egtisztítás folyamatával kapcsola
tos. Nádas Péter m unkásságának k ri
tikai irodalm ában a Temetésről szóló 
írások a darab színházi vonatkozása
ival foglalkoznak. Más elemzések a 
mű kor- és ku ltú rk ritiká jára  is k ité r
nek.

B alassa Péter Nádas Péterről ír t 
monográfiájában megfogalmazza, 
hogy m ár m agában a címben benne 
van a darab témája: a színház sírba 
tétele:

„Ennyiben is temet. Egy saját szín
házat. Nincs tovább, ebben az értelem 
ben”.2

Duró Győző3 a Színész halálát a 
színház halálával azonosítja, úgy, 
m int P. Müller Péter4 és Szörényi 
László5. Nánay István6 a drám a konk
ré t történelm i vonatkozásaira is utal. 
A Temetésben, az 1956-os forradalom 
tragédiáját véli megjeleníteni. 1997- 
ben, Balassa Péter elemzése új kategó
riák ra  is felhívja a figyelmet: a darab 
komédia jellegére, valam int utalások
ra  egy olyan korszak irányába, ahol a 
szabadság hiánya volt jellemző:

„Mindnyájan benne vagyunk egy 
olyan botrányban, amely szünet nél
kül zajlik, és amely valóban -  rejté
lyes módon -  egyre inkább, egyre 
kopárabban mechanikus, tehát: ko
média”.7

A Temetés harm adik  megközelítése, 
a K ádár-korszak nemzedéki modelle
zése, Radnóti Zsuzsanna nevéhez kö
tődik:

„Ebből az új szemszögből a Teme
tés a kádári társadalom  alapjellegze
tességéről, az alkupozícióról, annak  
a személyiségre ható konkrét morális 
következményeiről beszél, s az ebből 
fakadó szégyenről”.8

Az eddigi Temetés-olvasatok a 
színészpár kiszolgáltatottságát, áldo
zat voltát hangsúlyozták, és ennek 
megfelelően a trag ikus komorság, me
lankólia hangu lata  jellemezte a dara

bot és színházi előadásait. A tá rsad a
lom kritikai olvasat, mely az önvád, 
bűnrészesség állapotát viszi be a da
rabba, jobban megengedi a kritikai, 
távolságtartó és ezzel együtt a komi
kus hangvételt.

A csupasz színpadra belépő Színész 
és Színésznő tudja, hogy figyelik őket. 
Ez vonatkozhat a nézőkre és egy felet
tü k  álló hatalom ra is. Ez a lá th a ta t
lan  hatalom  küldte be őket a színpad
ra, anélkül, hogy bárm ilyen feladatot 
kaptak  volna. Hiszen nincsen előre 
m egírt szövegük, nincs történetük. 
Csak a kezdet, a bejövetel, és a vég, 
a koporsók határolják a létezésüket. 
A két h a tá r közti ű r t  kellene kitölteni
ük élettel, történettel. Mégse tudnak  
ezzel a szabadsággal m it kezdeni. Ez 
a szabadság tehát látszólagos. Olyan, 
m int a mesében: van is és nincs is. Mi

vel egy nézőkkel teli színházterem be 
kellett belépniük, ez a tény befolyásol
ja  a szabadságukat. A színpadi keret 
h a tá ra in  túl, van még egy lá tha tatlan  
hatalom  is a fejük felett, de, hogy en
nek hol húzódnak a megszabott h a tá 
rai, azt nem lehet tudni.

A két ember közül a nő az, aki pró
bálkozik különböző cselekvési formák
kal, hogy aktivizálja a Színészt, és 
ezzel elindítsák az életüket, a történe
tüket. Ezek nem csak fizikai, hanem  
érzelmi eszközök is. Bevallja például, 
hogy szerelmes a férfiba. A kapcsolat- 
terem tés azonban nem valósul meg. 
Minden kísérlet, még az is, ami a Szí
nész felől indul, kudarcba fullad. „Hi

ába próbálkozol.”9- mondja a Színész a 
Színésznőnek.

A férfi, a Színésznő ellentéte: 
passzív, melankolikus. Önvád, kéte
lyek, bizonytalanság jellemzi. Az á lta
la kezdeményezett helyzeteket ham ar 
feladja: „Érzem, erősebb vagy, m ert te 
mégis mindig folytatni tudod”.10 Ké
sőbb kiderül, hogy m iért nem tud a 
Színésznővel történetet teremteni. 
Mert lénye tele van bűntudattal, ön
váddal, állandó önelemzés jellemzi. 
Ezért a személyében több rejtőzik, 
m int egy egyszerű színészalakban. 
Ó egy meghasonlott nemzedék képvi
selője. Az önkínzó férfinek sem a sze
relem, sem a nő felkínálkozása nem 
ad megnyugvást. A monológjában 
vall arról, hogy képtelen kimonda
ni a szót, pedig, ha ezt megtenné, ta 
lán megszűnne a cselekvésképtelensé
ge: „És aztán  azt is érzem, hogy meg 
foglak találni. Ha ezt kim ondanám ”.11 
A megváltás így elm arad, m ert a szót 
nem mondja ki. Egy idő múlva a Szí
nésznő is feladja a harcot. A feladás, 
a zene nélküli táncban, a keringőben

hangzik el. Ez az élet- és játékkudarc 
beismerése. Még az erőt adó zenét is 
elvesztették, úgy, m int személyes h i
telüket.

A Színész nem találja  meg régi iden
titását, am ikor bátor volt, így a jelen
ben képtelen kapcsolatot teremteni. 
Meghasonlott személyiség lett. A drá
ma végén ítél, és képletesen kiik tatja  
m agát a játékból, az életből. Élve elte
meti m agát, fejére húzza a koporsó fe
delét. Ezt megelőzően rituálisan  meg
gyilkolja az őket ábrázoló bábukat, 
így a já ték  sem folytatódhat. Mivel 
nem tu d tak  kitörni báb mivoltukból, 
nem élhetnek tovább. A darab végét 
lehet trag ikusan  és kom ikusán értel

12



HELIKON

mezni. Hiszen nem m agát gyilkolta 
meg, hanem  csak egy bábut.

A Temetés m ásik olvasata szín
háztípusok felől közelít a darabhoz. 
Van egy elavult színházi forma, 
am it Nádas Péter le szeretne válta
ni, eltemetni: az illúzió színházát, a 
szószínházat. Az ő színháza az embe
ri személyiség belső ta rta lm a in ak  ki- 
vetülése. Ennek kifejezésére legalkal
masabb eszköze a színész teste. Célja, 
hogy ledőljön a fal a néző és a szín
pad között. A Temetés az illúziószín
háznak ta r t  tükröt. A Színész és a 
Színésznő megfogalmazza, hogy nem 
ak arn ak  gondolkodni, ne legyenek 
szabályok. A „m intha” színházát ak a r
ják  ledönteni, és egy új forma létreho
zásában mesterkednek.

Az új színházi forma megjelenését 
jelzi, hogy nincs név a drám ában. A 
té r csupasz, nem jelöl semmit, fehér, 
absztrakt. A világítás erős, statikus. 
A jelmezek nem u ta ln ak  szerepre. A 
rekvizitumok bevett jelentéseket gene
rálnak , de a használatuk  nem a kon
vencionális módon történik. A szer
zői instrukcióból kiderül az esztétikai 
alapelv: balett. Ez az a forma, mely 
legtávolabb távol áll az illúziószínház- 
tól. A legfontosabb különbség, hogy 
nincs történet. A színészek célja, hogy 
autentikusan létezzenek, és ezzel sza
k ítsanak  a régi színházi formával. En
nek első lehetősége, hogy kijelentik, 
ne legyen „m intha” és ne legyenek sza
bályok.

Először a testükkel dolgoznak. 
„Csakhogy akkor m it csináljunk a ke
zünkkel?”12 A szabálynélküliség ne
hézségeket okoz. Elkezdenek új sza
bályokat gyártani. Nincsen történet, 
de beszélhetnek, m aguk kísérletez
hetnek. A illúzió színházban kívül
ről jön az instrukció, itt au tentikus
sá ak arn ak  válni. Az egész darab 
úgy van felépítve, m int egy színész
tréning. A következő bemelegítő já 
ték, a légző gyakorlat, de ez sem vál
toztat semmin. Majd kísérleteznek a 
hangokkal, ezzel is visszacsúsznak az 
illúzió színház konvenciói közé, m ert 
olyan, m intha bemagolt szöveget mon
danának. Próbát tesznek még, a kon
textus felépítésére. A kudarcuknak 
az oka az, hogy egy m esterkéltséget 
rejt m agába m ár eleve a színészek ne
ve, és az, hogy nézőknek játszanak. 
Nyíltan vállalt tea tra litásra  u ta l az 
instrukcióban a „figyelni” és a „köhö
gések hallhatóak”- kifejezések. A szi
tuációs já ték 13 gyakorlata szintén a 
régi formából való kitörés lehetetlen
ségét jelzi.

A spontaneitást ak arják  elérni a 
két nagymonológban, am it azonban

tönkre tesz a reflexióban rejlő tu d a
tosság. A Színésznő monológja szerel
mi vallomás a színész felé, am i nem 
lehet autentikus. A Színész egy szót 
ak ar kim ondani, de helyette egy tö r
ténetet mesél el. Nem tudja kim onda
ni, am it akar, vagy védi a szót a félre
értéstő l. Valami kell, hogy a színész 
beindítsa a történetm esélést, úgy, 
m int a Találkozásban, ahol a testi 
kontextus indítja el a jelenetet. Kéri 
a Színésznőt, hogy kösse be a szemét, 
hogy ne lásson m ást m aga körül. A 
törekvéseit azonban tönkre teszik a 
Színésznő állandó figyelmeztetései, 
hogy nem spontánul törnek elő a gon
dolatai: „Gondolkozol.” Nem mondja 
folyamatosan az emlékeit, m int a Ta
lálkozásban M ária. Azonban m ind
két d rám ára  jellemző, hogy két szint 
van: az emlékezés és a megtörés 
szintje. A Színész próbálkozása telje
sen felesleges, m aga mondja ki, hogy 
m egírt m ozdulatokat tesz: „Végül is 
színészek vagyunk, most ezt kell já t
szanunk”.14

Egyedül a keringő-jelenetben be
szélnek arról, hogy m intha sikerülne 
levetkőzniük a konvenciókat. Valóban 
azt érzik, am it kim ondanak. Rálel
nek erre az új formára, de rájönnek, 
hogy ez, színházi keretek közt nem lé
tezhet. Éppen ezért balett a játékfor
ma. Azzal, hogy felléptek a színpadra, 
eleve kudarcba fulladt a céljuk, hogy 
h á tra  hagyják az illúziót.

A tánc spontánnak, felhőtlennek tű 
nik, de ezt kétségessé teszi a szerzői 
instrukció, hogy milyen zene és lépé
sek legyenek. A keringő lépése kötött, 
közben a szöveg spontán. Nem gondol
nak  a testükre, így szabadabban jön
nek a szavak.

A végjelenetben a bábok megölése, 
a szószínház tem etését szimbolizál
ja. Azzal, hogy a Színésznő elmegy, 
lehetősége van az újrakezdésre, de 
u ta lh a t a befejezettségre, és a rra , 
hogy a  Színésznő feladta a kísérlete
zést. A Színész leszúrja a bábokat, 
ez oda-vissza értelmezhető: a szerep 
öli meg a színészt. így az illúzió szín
ház győz.

A Temetés című drám a harm a
dik olvasati lehetősége kor-és 
ku ltú rk ririka i dimenziókat tá rh a t fel. 
Az ilyen művek képesek a saját koruk 
színházi állapotát bem utatni, és véle
ményezni. A Temetés m űfajkritikája 
szerint a színpadról eltűnt a történet, 
amelynek segítségével az ember szem
besülhet léte alapvető problémáival. 
A színészek hiába próbálnak megal
kotni egy történetet önmagukról és a 
világról, kudarcot vallanak. Ha, nincs 
történet, a színház elveszti a funkci

óját. A színház az emberi létezést is 
tudja reprezentálni. A két színész-em
ber az élet színpadán kapaszkodó nél
kül áll. Egy biztos pontjuk van, a meg
kerülhetetlen vég, am it a két koporsó 
jelez. A darab, a világegyetemben m a
gára m aradt ember világértelm ezését 
modellálja. Az alapérzésük egy á lta lá
nos bizonytalanság, szorongás. Még 
az elkerülhetetlen vég ellen sem tilta 
koznak.

A Temetés tehát arról szól, ami 
nincs. Az a tény pedig, hogy nincs töb
bé az, am it tem etnek, komikus. Az 
ember a legnagyobb bánatában, ha k i
lá tásta lan  a helyzet, m ár csak nevet
ni tud. Ilyen értelem ben komédia a 
Temetés, hiszen az alcíme is ez: Komé
dia, szünet nélkül.
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A piros köves gyűrű
Furcsa lény az em berállat — m in

dent meg tud szokni. A börtönt, a ma
gányt, a betegséget, a fájdalmat. Min
dent. Még a d ik ta tú rá t is -  bármilyen 
legyen az.

Az 1980-as évek Romániájában 
m ár javában kiteljesedett az önkény- 
uralom, a m aga sajátos jellegzetessé
geivel. Tisztességes élelmiszert alig 
lehetett vásárolni, jegyre árusíto tták  
a havi h a t tojást, két sovány, lila csir
két, krum plit, fél tábla vajat, egyebe
ket. A tetejében pedig a diktátor még 
ünnepeltette is magát: ha  m unkalá
togatásra indult (márpedig gyakran 
já r ta  az országot, lelkesen visszain
tegetett a kirendelt, á llásukat féltő, 
a rcukra fagyott mosollyal integetők- 
nek), tragikom ikus momentumok előz- 
ték meg érkezését, ta rk íto tták  tevé
kenységét, k ísérték  távozását.

Zöld festékkel még zöldebbre lefújt 
frissen ü lte te tt fenyőfák között ment 
az Elnök kíséretével, pihenten mosoly
gott, hiszen nyugodt álm a volt: előző 
nap a rend őrei a pártház környékén 
(ahol álomra hajto tta fejét a diktátor) 
végiglátogatták a lakóházakat, hall
gatást parancsoltak a polgároknak, 
a kutyákat, kakasokat is elném ítot
ták  valam ilyen formában -  egyszóval: 
csend volt és „néma tartom ány” - ,  bár
hova vetette, ha  nem is a sorsa, de sa
já t szeszélye Románia elnökét.

Csend volt és sötétség az ország
ban. Még a gyomorkorgás sem ha lla t
szott.

És bárm ilyen elképzelhetetlen egy 
szabad világban, szabadon élő szabad 
állam polgár szám ára: mégis éltek, él
tü n k  boldog emberek itt, ilyen körül
mények között, ebben az elsötétített 
országban.

Az élet, illetve a d ik ta tú ra  m egtaní
to tt a túlélésre: feketén vásárolt ben
zinnel autóztunk, ha elfogyott a havi 
tíz liter üzemanyag, titokban levágott 
borjú húsát vásároltuk, e ttük  a ha l
konzervet -  és bíztunk abban, egy
szer csak vége lesz a Nagy Komédiá
nak, am it szocializmusnak hazudott 
a pártideológia. Közben éltünk, te r
veztünk, szerettünk, családot alapítot
tu n k  -  még önm agunkkal is elhitet
tük , hogy boldogok vagyunk.

H arm incötödik születésnapom kö- 
zelgett. Magam sem tudom, m iért 
(általában nem szoktam m egtartan i 
semmiféle név- és születésnapot) -  
úgy döntöttem, hogy ezt az évfordu
lót nem hagyom ki az életemből -  és 
m iért ne? -  Budapesten ünnepelem 
meg magam. Két éve nem voltam m ár 
a m agyar fővárosban, így a rom án tu 
risztikai törvények értelmében jogo

sult voltam ebben az évben egy szocia
lista  országban töltendő szabadságra.

Kifényesítettem a napszítta Dacia 
gépkocsim karosszériáját (nehogy 
visszafordítsanak a ha tárró l a hazai 
ideológiai-technikai külsőségekre igé
nyes vámosok), és készülni kezdtem 
a Nagy Útra. Elképzeltem: meglátoga
tom rokonaimat, volt művészkollégái
m at -  végigsétálok Budapest utcáin, 
eszem húst, iszom Pepsit, szabadon 
használom  anyanyelvemet: vagyis 
embernek, m agyarnak, sőt európai 
ú rn ak  érzem magam, bár addig a né
hány hétig, amíg az anyaországban le
szek.

Budapesti barátaim m al m ár idő
ben k iju tta ttam  népi varrottasokat 
(az ócskapiacon vásároltam  azokat Ko
lozsváron), hím zett bőrmellényeket, 
konyakot, lenvászon inget és egyéb, 
M agyarországon akkoriban keresett 
áruféleséget. B arátaim  pénzzé te tték

szerzeményeimet -  így h á t anyagilag 
gondtalan nyári hetek, azon belül egy 
nem m indennapinak tervezett szüle
tésnap-megünneplés elé nézhettem.

Lakásom -  Budapest szívében, 
egy csendes, kutyapiszokkal bőven 
ta rk íto tt m ellékutcában -  ideális o tt
hont biztosított számomra. Ifjú szí
nészházaspár ismerőseim ajánlották 
fel nekem ezt a tartózkodási lehető
séget, am it, mondanom sem kell, bol
dogan elfogadtam. (Viszonzásul, tud
tam  -  és szállásadóim is sejtették

- ,  megtörnöm majd elutazásom előtt 
a hűtőszekrényüket sörrel, borral -  és 
persze rom án konyakkal).

Egy forrónak ígérkező augusztusi 
nap hajnalán indultam  el kocsival Ko
lozsvárról Budapest felé. A határon  ke
vesen voltak, sim án átjutottam  bőrön
döstül, konyakostól és egyéb á rta tlan  
csempészárutól egyetemben. A déli hő
ségben m ár budapesti otthonom előtt 
parkoltam: csomagjaimat bevittem a 
kocsiból a lakásba, lezuhanyoztam, 
m egittam  egy jéghideg sört a hűtőből, 
majd nekifogtam telefonálni: sorra fel
hívtam  ismerőseimet, m egadtam bu
dapesti telefonszámomat azoknak is, 
akiket nem tudtam  korábban é rtesíte
ni: hol leszek elérhető a m agyar fővá
rosban, augusztusban?

Az első napokat szándékosan, meg
tervezetten egyedül, illetve Budapest
tel töltöttem, a várossal, ahol mindig 
is otthon éreztem magam. Magányo
san sétáltam , élveztem a szabadság 
illúzióját, a rövid távú anyagi gondta
lanságot, a nagy gyaloglásokat és a 
még nagyobb álmodozásokat a budai 
vár keskeny utcáin: itt sétált Tóth Á r
pád, Krúdy. Majd a M argit-sziget fái 
közt álmodoztam: „Vallott nekem a 
Nyulak szigete regék halk  éjén -  íme, 
a titok.”... mormogtam Ady költemé
nyét. Végigsétáltam Kosztolányi fái 
a la tt az Üllői úton. Vagyishát: kitűnő
en éreztem m agam saját társaságom 
ban, ez adta a m ár em lített ötletet: 
egyedül, senkit sem untatva és senki
től sem untatva fogom megünnepelni 
saját, egyszemélyes ünnepemet. (Ak
koriban, irodalmi eszményeim h a tásá
ra, magánéletemben a kiábrándult, ci
nikus senkiben sem bízó férfiszerepet 
alakíto ttam  -  így b izarrnak  tűnhető  
döntésem egyfajta belső logikából kö
vetkezett.)

Késő délután, kellemesen hűvös 
szobámban elkészítettem  az esedé
kes születésnapi programot: reggeliz
ni a New York étterem ben fogok, a 
fehér m árványasztalon remekül mu
ta t az illatosán gőzölgő feketekávés 
csésze...Magam mellé képzelem Karin- 
thyt, Nagy Endrét, Heltait... Aztán 
sétálok egyet a M argit-szigeten, majd 
felkeresem a M árvány Menyasszony 
nevezetű budai kiskocsmát. De az is 
lehet, menet közben találok egy job
bat, am inek létezéséről még nincs 
tudomásom, és ott megebédelek. H a
lászlét eszem és rán to tt húst. Iszom 
egy üveg muskotály bort, ásványvíz
zel (kerül, amibe kerül, legfeljebb rá 
megy négy köröndi vázám). De h á t 
egyszer harm incöt éves az ember.), 
délután elsétálok a bazilikába, este, 
ha  el nem csábít egy könnyű erkölcsű 
pesti leány, m egtekintek egy szabadté
ri előadást: operát, prózát, mindegy. 
A könnyű erkölcsű pesti lány csábítá
sa vonzónak tűn t, viszont rövid gon
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dolkodás u tán  elvetettem az elcsábu- 
lás-programot: nem akartam  hölgyet 
hozni a vendéglakásba, nehogy szüle
tésnapi szerelmem ellopjon nekem va
lam it budapesti barátaim tól. Vagyis
-  döntöttem: -  az estém ezúttal is m a
gányos lesz. Illetve: majd elválik. E set
leg — m ás és jobb híján -  beülök ma
gam sajnálni a kezdődé' öregségért 
egy hangulatos kisvendéglőbe... Meg
látom.

M iután emigyen megterveztem 
másnapomat, bekapcsoltam a TV-t. A 
műsor nem volt tú l érdekes, de mégis 
lekötött: m agyarul beszélt a televízió, 
és ez a tény rám , kisebbségben élőre 
még újdonságként hatott. Mi, kolozs
vári magyarok ugyanis, ha m agyar 
tévét ak artu n k  látni-hallani, ki kel
lett autóznunk a város közelében lé
vő Bükk erdőbe, ahol is házi gyárt
m ányú antennákkal körbeszerelve a 
hordozható televíziót, homályosan és 
alig élvezhetőén láthattuk-élvezhet- 
tük  lélegzetvisszafojtva a Csodát: a 
m agyarul beszélő televíziót.

Kultúrtevékenységemet a telefon- 
csengő hangja zavarta meg..

Halló -  emeltem fel a telefonkagy
lót.

-  Na, végre m egtaláltalak  -  szólt a 
kagylóba egy ismerős női hang. — Itt 
vagyok én is Budapesten. Egy fontos 
ügyben szeretnék beszélni veled.

Kolozsvári barátnőm  hívott -  meg
lepett, hogy telefonált, csupán egy 
jó hét u tán  kellett volna itt találkoz
nunk. Éreztem a hangján, valam i va
lóban fontos dologról van szó.

-  Édesanyám is itt van -  folytatta 
- ,  leutazott két napra M agyarország
ra. Téged szeretnénk megkérni, vi
gyél el autóval a D unántúlra. Fontos 
ügyben. Megteszed?

-  Meg -  válaszoltam gondolkodás 
nélkül. -  Mikor indulunk?

-  Holnap, ha lehet -  mondta b a rá t
nőm. Anyám at és engem m ár várnak. 
Holnap estére. A dolog bizalmas te r
mészetű. Ne haragudj, hogy...

-  Szó sincs róla, örömmel megyek
-  mondtam őszintén, majd megbeszél
tük  a reggeli találkozás részleteit, 
stb. Letettem  a telefonkagylót. B arát
nőm édesanyja, báró H néni, anyám 
barátnője -  az én kedves, örökmosoly
gó, bölcs H nénim. Akit gyakran fel
kerestem  egyszobás lakásában, és 
aki sokat beszélt nekem családjáról, 
a család egykori életformájáról, majd 
a szörnyű nyomorról, amibe a kommu
n ista  rendszer kényszerítette az erdé
lyi m agyar arisztokráciát és persze 
ezzel együtt őt és hozzátartozóit is. 
Mégis, annyi szenvedés u tán  H néni 
megőrizte hum orát, kedvességét, böl
csességét — múltidéző beszélgetése
ink gyakran a késő estébe nyúltak, 
együtt v á rtu k  a munkából hazaérke
ző leányát, barátnőm et.

Reggel korán találkoztunk. M ár 
hajnalban elhagytuk Budapestet. 
Ott, a gépkocsiban, a motor halk  duru- 
zsolásától kísérve mesélte H néni az 
alábbi történetet.

-  Tudod, erre az ú tra  nem akartam  
megkérni m ást, csak akiben teljesen 
megbízhatok. De kezdem az elején: 
a  háborúban, no meg főleg u tána  na
gyon szenvedtünk mi, arisztokraták . 
Mások is, persze, tudom. De mi főleg. 
Sokat közülünk elhurcoltak, Duna- 
csatornára, m unkatáborokba. Én is 
vártam  éjszakánként: mikor visznek? 
Évekig úgy feküdtünk le az uram m al, 
hogy az ágy mellett volt egy kis bő
rönd, három  napra való élelemmel, 
konzervekkel, meleg zoknival, váltás 
fehérneművel. H a visznek, bár ennyi
vel könnyíthessünk sorsunkon. Az 
értékeink? A földek? A házak? A bú
torok? Képek? Ugyan, k it érdekelt. Ör- 
vendtünk a nagy világégésben, hogy 
megmenekültünk. Azaz mégis, értéke
ink voltak, nem sok, de volt: néhány 
aranyóra, gyűrűk, karperecek, féldrá
gakövekkel díszített nyakláncok, fül

bevalók. Ilyesmik. Egy kis ládikóban 
őriztem ezeket a családi kincseket. 
Dugdostam hol ide, hol oda a fémlá
dát, de féltem, ha jönnek értük, úgyis 
m egtalálják. Vagy kiveszik belőlem, 
hová rejtettem  azt, ami a sajátom. 
Végül is úgy döntöttem, egy Kolozs
várhoz közel lévő falucskában élő ka
tolikus papnak adom át ezeket az ér
tékeket, megőrzés végett. Viszonylag 
fiatal ember volt a pap, nálam  néhány 
évvel több. Ism erte a családunkat. Be

csületesnek tűn t, úgy éreztem, meg
bízhatok benne. Felkerestem  egyik es
te, átad tam  neki a ládikót.

-  Plébános úr, nem tudom, mi lesz 
velem, a gyermekeimmel. Őrizze meg 
ezt a ládát. Ha meghalunk, az öné, az 
egyházé. Ha túlélünk mindent, keres
ni fogjuk egymást.

Azzal elváltunk. A papot elhurcol
ták , úgy tudtuk, kivégezték. Az éksze
rek pedig? A ládikó? Ugyan hol lehet? 
Hová kerü lhetett a háború forgatagá
ban? Belenyugodtunk, könnyebben, 
m int bárki is elképzelné, hogy ez 
az utolsó vagyontöredék is elúszott. 
Olyan mindegy volt azokban az 
időkben.Fő, hogy éltünk. Ki pincében, 
ki istállóban. Nekem még szerencsém 
volt az egy szobámmal.

-  És akkor, tavaly, egy kedves m a
gyarországi ismerősöm segítségével, 
akinek elmeséltem a történetet, meg
tudtam : él a plébános, akinek a ládát 
adtam . M agyarországon él, nyolcvan
öt éves és nagybeteg. És m egtudtam  
azt is, hogy érdeklődött többször is 
családom irán t. Irán tam . És a gyer
mekeim iránt... De valahogy elkerül
tük  egymást. Felvettem vele a kapcso
latot.

Nos, ennyi a történet. Gondolom, el
találod, hová megyünk.

-  Kincskeresőbe -  mondtam moso
lyogva.

-  Úgy van -  nevetett H néni. -  Me
gyünk egy eldugott falucskába k in
cset keresni. O tt él az én öreg kincs
őrző papom.

A regényekből tudtam  (Stevenson, 
Monte Cristo grófja stb), hogy a kincs
keresés nem is olyan egyszerű m ester
ség. A mi kincskeresésünk sem ment 
olyan simán: többször eltévedtünk 
a rossz mellékutakon, gumidefektet 
kaptam , stb.

-  Mindez jó jel -  b iztattam  H nénit, 
ak it bizony m ár alaposan megviselt a 
hosszú ú t és a várható izgalom: mi tör
tén t a ládikóval. Megvan-e még? Vagy 
a plébános ú r csak el szeretné monda
ni: elvették tőle a rábízottakat? (Erről 
a levelezés során nem esett szó, tek in 
te tte l az intenzív cenzúrára.) És egy
általán: az emlékek, a szörnyű hábo
rú  u tán i emlékek újra előjöttek és 
felkavarták az idős asszonyt.

Végül éjfélkor m egérkeztünk X fa
lucskába (stílszerűen, a kísértetek  
órájában, tenném  hozzá m int újdon
sült kincskutató). A falu tanító jának 
a házát kerestük. Itt kellett találkoz
zon H néni az öreg pappal. A ta lálko
zás napját, a valószínű esti-éjféli idő
pontot levelezés ú tján  rögzítették. 
De h á t ki tudja, nem-é felejtette el az 
öreg pap a megbeszélt napot, órát? Az 
sem k izárt, nem érkezett meg a ta lá l
kozást rögzítő levél. Nem beszélve a r
ról, nyolcvanöt éves korban m ár olyan

» > »  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról 
nehéz hetekre, hónapokra tervezni...A 
levelek lassan jönnek-mennek, csu
pán H alál ú r megbízható, csak ő já r  
gyorsan és nem akad fenn holmi éber 
postai cenzúrán és bürokrácián....

A tan ító  házát -  a leírás alapján -  
ham ar m egtaláltuk. Az ablakok söté
tek  voltak, nyilvánvaló, a bennlévők 
m ár lepihentek.

Bekopogtunk, m ást nem tehettünk. 
Azonnal fény v illant fel a szobában, 
majd sietve ajtót nyitott egy idős, ele
gáns úr.

-  A kolozsváriak? -  kérdezte, bár fe
lesleges volt, hiszen ugyan ki mások 
já rn á n ak  éjféli órában, piros Daciá
val ebben az Istentó'l is elfelejtett fa
lucskában.

-  Ne haragudjanak  ránk  a késésért 
-  kezdtem - ,  de még autóval sem le
het pontosan kiszám ítani az utazási 
időt.

-  M ár déltől v ártuk  önöket -  mon
dotta kedvesen az a férfi, aki ajtót nyi
tott. Kérem, fáradjanak be.

-  A tanító úr? -  kérdezte H néni.
-  Én vagyok -  mosolygott az idős 

férfi és előreengedett m inket. Szép, 
tisz ta  szobába léptünk. Az asztal meg
terítve -  frissen vasalt fehér abrosz, 
poharak, tányérok. Nyilvánvaló, ebéd
re v á rtak  minket.

-  Tessenek helyet foglalni, azonnal 
jön a  plébános ú r -  mondotta a tan í
tó úr, és átm ent a szomszéd helyiség
be. Néhány pillanat múlva egy ünnep
lőbe öltözött aggastyán társaságában 
érkezett vissza. Valószínű, a plébános 
ú r ledőlhetett pihenni, m ert elég fu r
csán és fárad tan  mosolygott. Jobb fü
le felett m egm aradt fehér haja rende
zetlenül borzolódott.

Bem utatkoztunk egym ásnak mi, 
ak ik  nem ism ertük még egymást. H 
néni is kezet nyújtott a plébánosnak, 
de nem mondta meg a nevét, csak mo
solygott. A plébános ú r is mosolygott. 
Nézték egymást. (Utólag bevallották: 
egyikük sem ism erte fel a m ásikat. 
Nem csoda: több, m int negyven év telt 
el találkozásuk óta.)

A ztán beszélgetni kezdtek á lta lá
nos, semmitmondó dolgokról. De nem 
sokáig, m ert a plébános ú r H nénihez 
fordult:

-  Hogyan is tö rtén t a mi ta lálko
zásunk? -  kérdezte kedvesen, örege
sen, m int aki bizony, m ár nem is em
lékszik a rra , ami felől érdeklődik. És 
H néni elmesélte részletesen a ta lá l
kozást, elmondta, m iket adott át, el
mondta, hogy m ár halottnak hitte 
a plébános u ra t -  szóval beszámolt 
m indarról, am i vele történt, am it ha l
lott és am it nem hallo tt a pap sorsá
ról.

És ahogy beszélt, az öreg plébános 
arca m intha megfiatalodott volna. 
Nemcsak ajkai, a szeme is mosolygott.

1 6 -------------------------------

Amikor pedig H néni befejezte a tö rté 
netet, a pap fürgén felállt, szó nélkül 
á tsiete tt a szomszéd szobába. Rövide
sen visszatért, kezében egy rozsdás 
felnyitható fedelű fémdobozzal.

— Nem tudtam  addig meghalni, 
amíg nem rendeztem ezt az utolsó ta r 
tozásomat -  mondta és átnyújtotta H 
néninek a ládikót. H néni felhajtotta 
a ládikó tetejét.(Nem volt az bezárva, 
ugyan minek lett volna?).

Kíváncsian odapillantottam . Igen, 
m int a mesében: ott voltak az arany
órák, gyűrűk, karperecek, elefánt- 
csont-faragványok, korallékszerek, 
stb. Az arany tárgyak  tompán, sárgán 
villogtak ki a láda félhomályából.

És amíg H néni és lánya átcsodál
ták  a visszakapott családi értékeket 
(„ez Ju tka  tan tié  volt, emlékszel?”, 
„ezt nagyanyád viselte”,” ...ez az óra 
pedig...Istenem...”), addig a pap elme
sélte a ládikó történetét.

Ahogy átvette azt, sietve befalazta 
a templom falába, a főbejárathoz kö
zel, egyéb egyházi értékekkel együtt. 
Bízott abban, nem itt fogják keresni, 
ha keresik az egyházi tárgyakat. A 
rendőrség persze sejtette, hogy egyhá
zi kincseknek lenniük kell, ezért rend
szeresen verték a papot, árulja el, ho
vá dugta a „klerikális” aranyat és 
ezüstöt. (Mindenfelé keresték azokat, 
eldugott helyeken, templomsarokban, 
miközben naponta többször is elsétál
tak  a rejtekhely előtt.)

És az öreg pap bevallotta: bizony, 
néha m ár-m ár megtört, de akkor eszé
be ju to tt H néni, akinek vissza kell ad
nia a rábízott értékeket, és nem val
lott. Ez a furcsa tartozás adott erőt 
neki. És term észetesen a hite. Végül 
elhurcolták évekre, m unkatáborba, 
de legalább nem kínozták többé.

Kiszabadult, repatriált. És egy 
alkalom m al -  m ert nagyon nyo
m asztotta a befalazott értékek sor
sa -  v isszatért Romániába, felkeres
te a templomot, ahová befalazta a 
rábízottakat.H osszú napokat töltött 
a faluban, amíg ki tud ta  ügyesked
ni az akkori pappal, hogyan bontsák 
ki úgy a templomfalat, hogy a falusi
ak, no meg az illetékes szervek ne ve
gyék észre. Végül sikerült az elrejtett 
tá rgyakat kibontani a falból. Az egy
házi értékeket visszaadta az egyház
nak  (titokban persze), a ládikót pedig 
kicsempészte M agyarországra (hogy 
ezt miképpen csinálta,arról nem be
szélt).

O nnan sokat érdeklődött H néni 
és családja felől (egy köteg levelet, il
letve levélmásolatot vett elő az öreg
úr: ezekkel a k a rta  igazolni, hogy iga
zat mond). Az ismerősök információja 
azonban, mely szerint H néni és csa
ládjának minden tagja valam elyik lá
gerben veszett el, há l’Istennek téves 
volt.

-  És végül most a nagy öröm -  mon
dotta. -  Im m ár mindennel el tudok 
számolni Isten előtt, amivel el kell szá- 
molnom-fejezte be történetét a plébá
nos.

Közben a tan ító  ú r  asztalt te ríte tt -  
megvacsoráztunk. Még jó ideig beszél
gettünk, de láttam , hogy a tanító  ú r 
és a plébános ú r is fáradt már. H né
ni is egyre sűrűbben nézett rám: meg
értettem , indulnunk kell vissza, Buda
pestre.

Búcsúzáskor H néni egy gyönyörű 
köves gyűrű t ajándékozott a plébános
nak: ráhúzta  az u jjára és megcsókol
ta  az arcát. Elköszöntünk egymástól, 
tud tuk  mindnyájan, hogy soha nem 
találkozunk. Az öreg pap azonban mo
solyogva bízott az újratalálkozásban.

-  Nem válunk el örökre -  mondot
ta  - ,  bízom benne, hogy még találko
zunk.

Az ú t Budapest felé m ár nem volt 
olyan izgalmas, m int jövet. Minden
ki szunyókált a kocsiban, én voltam 
egyedül -  autóvezető státusomból k i
folyólag -  éber.

-  Neked ma születésnapod volt -  
szólalt meg hirtelen H néni.

-  Igen — válaszoltam élénken. -  És 
ma kaptam  is valam i csodálatosat az 
élettől. Egy nem m indennapi történe
tet. Egy szép, mesébe illő történetet. 
Amiben győz a Jóság...a Becsület... H 
néni felnevetett:

-  Ne bolondozz. Nem vagy te 
szentim entalista.

Budapestig beszélgettünk. Elköszön
tünk  egymástól. Amikor szállásom fe
lé hajtottam , láttam : a kesztyűtartó
ban egy aranygyűrű sárgállik tompa 
fénnyel. Piros köves aranygyűrű.

Sok év, évtized telt el azóta a szüle
tésnap óta. Az akkori esemény szerep
lői közül m ár csupán ketten élünk.

Tudtam , m ár akkor, ott a budapes
ti vendéglakásban, hogy egyszer meg 
fogom írn i ezt a történetet. Vagy el
mesélem valakinek, gyermekemnek, 
ha lesz. Úgy éreztem, tartozom  ezzel 
azoknak, akik valamilyen formában 
részesei voltak a történetnek. Tarto
zom a plébános ú r emlékének, aki 
naivul bízott benne, hogy találkozni 
fogunk még. De h á t ez nem történt 
meg, a látogatásunkat követő eszten
dőben a plébános ú r „csendesen, béké
sen elhunyt” -  ahogy azt a H néni cí
mére elküldött szomorújelentés h írü l 
adta, s ahogy azt H néni távolba néző 
tek in tettel elújságolta nekem.

Nem gyászolta H néni az öreg plébá
nost -  csak furcsán mosolygott, ha  szó
ba kerü lt az öreg pap.

Nos, ez a piros köves gyűrű történe
te, gyermekem. Egyszer majd a tiéd 
lesz. Ha majd előveszed és nézegeted, 
kívánom, vidám és nemes gondolato
k a t ébresszen szívedben.
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SZŐCS ISTVÁN

Kék, szakállas Háry
Egyiptomban sem telt mindenkinek pi

ramisra, balzsamra, sírkamrai faliképek
re sem. Ezért a szegényebbek halottaik- 
ról bábukat faragtak, ráíratták a nevet 
és a pompázatos nagy síremlékek körül 
eldugták a homokba, hogy majd a Nagy 
Feltámadáskor megakadjon rajtuk az is
tenek szeme. A művelődéstörténetben is 
így van, de különösen az előadóművésze- 
tek terén (terrénumán). Az írás maradan
dó, de a felolvasás, kommentár, értelme
zés múlandó. Kell valamit csinálni, hogy 
az ember a sivatagban hemzsegő feliratos 
bábuk közül kitűnjék.

Mindig is csináltak valamit; például 
a színháztörténet utolsó száz évében pu- 
lóveres Hamleteket, manapság hamletes 
pulóvereket. Olvastam, hogy a feliratos 
pulóverek közül a legolcsóbbak azok, ame
lyeken RÚGJÁL FENÉKBE olvasható. 
(Nyilván kissé durvább szóval.) — Színhá
zi-operai rendezők -  és „producerek” -  kö
rében már régóta ez a szlogen járja: Rúgj 
farba, köpj le, csak beszélj rólam! Akár
mit, csak írjál rólam!

lik „feljebbről”, mi „megy” most, és mi 
„nem megy már” stb.

*
A 2006-os Bartók emlékév során Bar

tók mindhárom színpadi műve: A fából fa
ragott királyfi (táncjáték), A kékszakállú 
herceg vára (opera) és A csodálatos man
darin (táncjáték) színre került a kolozsvá
ri Magyar Operában, nagyszerű teljesít
mény, mindenekelőtt a zenekar, egy-két 
szólista, a jelmez- s részben a színpadkép
tervezés részéről; nemcsak tapsot, de há
lát is érdemel a közönség részéről. Mégis, 
amennyire lelkesít az előadások megvaló
sításának ténye, annyi csalódást és lehan- 
goltságot váltott ki az előadások módja, 
s az ellentmondás annál nagyobb, mert 
Selmeczy György, amíg betanító-karmes
terként értékeset produkált — akkor is, 
ha számításba veszik, hogy a Kékszakállú
nak és a Mandarinnak más karmesterek 
betanításában is voltak kiaknázható előz
ményei a zenekar számára - , addig rende
zőként teljesen aláaknázta a bemutatók 
művészi sikerét.

*

Sokszor azonban a pulóveresítés, lepo- 
rolás, felfrissítés, kiteljesítés célja nem
csak a producer nevének a sivatag homok
jába vésése, hanem a piramis lakójának 
a de-lejáratása. Defetisizálás, deheroizá- 
lás, demitizálás, depoetizálás, deregu- 
lálás, defekálás, de(s)demonizálás. És 
amint lehet valamit népszerűsíteni úgy, 
hogy parodizáljuk, lehet valamit lejárat
ni is népszerűsítéssel, „felfrissítéssel”. 
Leporolással, „új összefüggésekbe helye
zéssel”.

Ahogy Kelet-Európábán nincsenek 
spontán népmozgalmak, írta valaha 
Malaparte a Danister-táji pogromokról, 
úgy a kultúrában is óriási szerepe van 
a suttogó propagandának, már ami a si
kert illeti. Valamint a titokzatos „tömeg- 
érzékenységnek”, amely legalább olyan 
titokzatos, mint a kisenergiájú kölcsön
hatások a fizikában. Érdemes elolvasni, 
hogyan írja le Balázs Béla Bartók szöveg- 
könyvírója A fából faragott királyfi bemu
tatójának „körülményeit”: „A sajtó bukás
ra számít. Az 1917. május 12-i bemutató 
előtt. Magas ázsiotázzsal árulták a jegye
ket. Az Opera leghangosabb botrányára 
készültek. Készen voltak már a kritikák: 
Bélácska, ne komponálj szellemben és stí
lusban... Az utolsó taktus után másod
percekig halotti csend volt a nézőtéren. 
Egyetlen taps se. De egy pisszegés, egy 
fütty se hallatszott. Láthatatlan roppant 
mérleg ingott még erre és arra. Mint va
lami belső vívódás, néma harc folyt a né
zőtéren a halotti csendben. Aztán a kar
zaton robbant ki az extatikus taps és 
ujjongás és mint a lavina szakadt le a pá
holyokra és földszintre és magával sodor
ta a sajtósöpredéket is.”

Az ma is megvan még, hogy a 
sajtó(söpredék) „referenciális alapon” mű
ködik... és preferenciálisan: aszerint, ho
gy ki áll a háttérben, ki hogyan viszony-

Elsősorban nem azáltal, hogy nem ér
vényesítette a három mű szellemi-lel
ki és „anyagkezelési” összefüggéseit, 
amennyiben mindhárom műfaja úgyne
vezett beavatási misztériumnak fogható 
fel, ezt lásd majd később -  leginkább az
zal váltotta ki először az ellenszenvün
ket, hogy a Kékszakállú meséjét pa- 
rodisztikusan fogta fel, s Balázs Béla

szövegkönyvét igyekezett nevetségessé 
tenni. Miután Bartóknál szerves kapcso
lat van mindig a szöveg(könyv) és a ze
ne között, így a zene hatását is aláásta. 
A rendező-karmester saját eljárását bizo
nyára „új távlatokat láttató parodizálás- 
nak”, „auto-reflexív depoetizálásnak” és 
„mainézőközelbehozásnak” tartja, ám 
csak vigyorgó profanizálásról van szó, 
amely felzárkózási kényszerből, az ideolo- 
gizálás sablonjaiból is fakad.

Egy-két nagy zenetudóst kell idéznem, 
nem mintha tekintélyi érvekkel akarnék 
hatni, de saját szavaimmal nem is tud
nám szakszerűen és tömören megfogal
mazni, miről van szó a Kékszakállú ban.

Tallián Tibor írja: „Bartók első színpa
di művének költői műfajmeghatározása 
misztérium. A Kékszakállú valóban szó
ról szóra »fordított beavatási misztéri
umnak« értelmezhető, nem megváltással, 
hanem bukással ér véget, nem a fényről 
a tremendumig és vissza vezet az út, ha
nem a sötétségből a fényig és vissza. Eb
ben a fordított misztériumban azonban 
minden, az antikvitás óta ismert miszté
riumfázis és jelkép a helyén van. A legfon
tosabb maga a színhely: egy titokzatos 
épület... mint minden beavatási színtér, 
egyszerre valós épület és szimbólum... 
Megvan itt aztán a misztikus beavatási 
»utazás«, az út, amely az egész emberi éle
tet jelképezi (kálvária): az egyes helyisé
gekben (stációkon) felmutatott szimboli
kus „dolgok”, amelyeket követve végül is 
eljut a beavatandó az utolsó szobába. Itt... 
már semmit sem mutatnak neki, hanem 
»tükröt«, hogy benne felismerhesse önma
gát... ilyen tükörként értelmezhetők a ré
gi asszonyok. És megvan a történetben 
az az Ariadné-fonál is, amely továbbsegí
ti a beavatandót... ilyen eszköz a kulcs, de 
még inkább ilyen Ariadné-fonal a vér... a 
misztériumos beavatás gyakran nem áll 
másból, mint rejtvények feladásából... 
Rejtvény maga a vár egésze, amelyben 
egy férfiszfinx lakik, akitől meg kell tud
ni a vár (lélek) titkát. Az egyes szobák ké
pei is rejtvények, bennük a beavatandó- 
nak meg kell találnia a lényeget. Végül 
tegyük hozzá, hogy a Kékszakállú törté
net első feljegyzője az a Perrault, akinek 
meséiben Saint-Yves első ízben mutatta 
ki a beavatási rítusok struktúra meghatá
rozó jelentőségét.”

Balázs Béla, a szövegkönyv írója, ha 
nem is volt éppen akkora költő, mint 
egyes korai kritikusai vallották, de még
iscsak költő és olyan „szakértő-drama
turg” volt, akinek művét legfennebb egy 
szilveszteri zártkörű parodizálásban, de 
nem egy sok költséggel és munkával előál
lított produkcióban illik -  kigúnyolni, szó
rakoztató céllal.

Ittzés Mihály erről így ír: „Balázs Bé
la balladás misztériumjátékának főérde
me, hogy alkalmat adott Bartóknak a mű 
megírására 1911-ben... Csak Bartók zené
je volt képes azt a széles és mély egziszten
ciális és szimbolikus értelmet kibontani, 
amelyet -  végül el kell ismernünk -  vala
hogyan a költői szöveg mégiscsak tarta l
maz... Bartók zenéjének szuggesztív és 
egy-egy részben szinte biológiailag átélhe
tő tragikus szépsége... A zenekarban höm-

» » >  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatása 17. oldalról 
pölygő, táguló-szűkülő, makacsul céljuk, 
egy drámai robbanás felé törd motívu
mok, a Könnyek tava jelenet kevés eszkö- 
zű, szívbe markoló zenéje, másik oldalon 
az Ötödik ajtó, a Kékszakállú Birodalmá
nak tobzódó fényessége, majd lassan besö
tétülő külső-belső tájképe...

*
A Kékszakállú színpadképe Selmeczy 

Györgynél a legelső pillanatban révülete- 
sen ismerősnek hat: a sötét szín közepén 
ferdén egy nagy ravatal, gyertyákkal, 
jobbra ünnepélyesen sorakozó, titokza
tos halotti fények: Hunyadi László sira- 
tását idézik a tétova emlékezetnek (Ma
darász Viktor), ám hamarosan felrémlik 
a háttérben egy közeli transzformátor
ház tűzfala, falanszter-szürkébe öltözte
tett nők sepregetni kezdenek; mintha a 
nagyabonyi vagy kisújszállási nagy ven
déglőben lennénk, s hamar tisztázódik: 
a rendező Kodály-Harsányi-Paulini Há
ry János keretjátékának ötletét sárga-fe- 
ketés mosollyal átemelte a Kékszakállú
ba. A Falanszter Fánik, sepregetés után, 
letelepednek a fal mellé, várva, hogy az 
utolsó vendég is eltűnjön, közben kézi
munkáznak, egyesek fonnak, nyilván a 
bartóki zene népi gyökereire utalva. Ju
dit, tündérkirálynő, tündökletes estélyi
ben; azonban Háry János mint Túri Da
ni (csak egy kissé elfogódottabbnak tűnik 
Móricz hőséhez képest), azonosmódúlag, 
lajbiban, ahogy bejött a gazdasági udvar
ból, záróra után, a kocsmaasztal tetején 
magáévá teszi a nyűgös Jugendstilberg 
grófnét. Persze, lelepleződik, ez csak Há
ry János-féle dicsekvés, mivel a falansz
ter-takarítónők is átöltöznek éjkirálynők
ké, amiből következtethet a néző arra, 
hogy Judit grófné is csak kiöltöztetett 
cseléd, s mindaz, amit Kékszakállú eléne
kelt a transzformátorház mögötti kaland
jairól, Háry János-i hencegés. De még az 
sem, mert a bájos fantáziálás sekélyes 
adomázássá züllik: megkérdezik a jere
váni rádiót, igaz-e, hogy Misa Kaszanov, 
Kaputszinoje rajon színházának nagy 
szívtiprója Moszkvában jártában a Nagy 
Színházban hatalmas sikereket aratott? 
A válasz: igaz, az operatársulat vala
mennyi takarítónőjét meghódította.

Ennél is nagyobb és szakmailag te
kintve a rendezőre visszahatva lealá- 
zóbb profanizálás, hogy pl. egy jelenetben 
a dúló-fúló hisztérikává torzított Judit 
csapkodásainak, székfelborításának ze
nei illusztrációjául használja Bartók ze
néjének mennydörgéseit, szinkronizálva 
azokat! Ismétlem, ezt is meg lehet tenni 
szilveszterkor, de csak családi körben...

Még ezek az ötletek is részben kölcsönö- 
zöttek, részben elhasználtak, a vidéki és vi
dékies rendezők között nagy szekondhend 
akciók zajlanak. Például: néhány éve a bu
dapesti Millenáris Park színháztermében 
Selmeczy György rendezőként a Háry Já
nos csatajelenete fölé világháborús híradó
film jeleneteket vetíttetett, s ugyancsak 
Ittzésnél olvasom, hogy nemrég közremű
ködött Kecskeméten egy olyan Háry-elő- 
adásban, ahol röpcédulákat szórnak forra
dalmárok, Örzse elégeti a zsarnok képeit, 
Háryt és a gyerekkórust különítményesek 
rugdossák be a színpadra, szóval a szocia
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lista időkből hátrahagyott forradalmiság 
és haladószelleműség receptjeire sütöge
tik el a Krákágyil nevű moszkvai vicclap
ból kölcsönzött formulákat, Napóleon félig 
Sztálin, félig Hitler, csak elfelejtettek a ha
sára egy dolláremblémát rajzolni.

Ahogy Shakespeare mondja, a halotti 
torból maradt hideg sültből kiállják a ná- 
szi lakomát.

*
A Csodálatos mandarin nem mint pan

tomim vagy balett került előadásra és 
ezt meg is lehet érteni, a Fából faragott 
királyfi erdejének nagyszabású díszlete- 
zése és káprázatos jelmezei, a balett ka
pacitásának teljes igénybevétele után 
kiállítani még egy nagyvárosi-külső lá
tomást és egy apacstanya belsőt, betaní
tani még hét táncost (közülük kettő sze
repe az elképzelhető legnehezebb), akár 
balett, akár pantomim stílusban satöbbi 
-  érthető, hogy az operaház ahelyett, ho
gy koncertként adja elő a Mandarint, élt 
azzal a lehetőséggel, amit a számítógépes 
animációs film kínál. Sajnos M. Tóth Gé
za számítógépes animációja csalódást oko
zott: nem művészi produkció, egyáltalán 
nem is művészeti jellegű, a komputerjáté
kok hívei bizonyára méltányolni tudják 
műveleteit és trükkjeit, mások azonban 
nem tartják „elég mélynek” a számta
lan, hol megmerevedő, hol nyüzsgő négy
szögeit, amelyek részint „a nagyváros ab
lakrengetegeit” részint az „embertelen 
méretűvé duzzadt gépkocsiforgalmat” 
szimbolizálták (Londonban van, hej, szá
mos utca és minden házon ablakok). Vi
szont felfedezhetünk benne néhány jóízű 
reklámgrafikai ötletet: egy karcsú lány 
lilainges felvillanásai nyomán az ember
nek kedve támad a halvány ibolyaszínű 
fehérneműre, az apacsok, azaz a „három 
gyilkosok” három egyforma karikafej, 
szájuk helyén ritka és hosszú fogú fésűk
kel, felhívják a szülők figyelmét a fogsza- 
bályoztatás lehetőségeire, végül egy vö
rös rémalak, nyilván a Mandarinpótló, 
megrázóan döbbent rá, hogy ne hanyagol
juk el vérbajunkat, mert unokáink is bán
ni fogják... Egyszóval, ez a géprajzfilm 
sem Lengyel Menyhért szövegével, sem 
Bartók zenéjével nem látszik összefüggés
ben lenni. Ami, valljuk be, nem is lett vol
na olyan könnyű neki.

Sötétebb távlatok felé mutat viszont a 
helyi lap kiállása a produkció mellett; az 
előadást bíráló Lászlóffy Csaba kritikája 
mellett és vele egy időben ellencikket kö
zöl a lap, a következő érvekkel: 1. Bartók
nak is biztos tetszett volna ez a géprajz
film, hiszen a kritikusnőnek is tetszett; 
ez valóban elsöprő érv, nem vesszük fel a 
kesztyűt (még azt a glaszékesztyűt sem, 
amit a Regélő a Kékszakállú ban felvett). 
2. Itt a maradiság és az újdonság megüt
közésről van szó, és 3. Különben is ezt az 
animációt Kocsis Zoltán, a nagy karmes
ter rendelte eredetileg, egyik saját kon
certjéhez...

Egy beszámoló a 2005-ös kecskeméti 
animációs filmfesztiválról bátorítást ad 
abban a tekintetben, hogy mégse mi lát
juk helytelen szemszögből a Gépmanda
rint. A cikk mintegy félszáz rendkívül 
érdekes animációs filmet tárgyal meg 
rendkívül érdekesen, de a Mandarin

animáció szerzőjéről rendkívül visszafo
gottan ír: „M. Tóth Géza 3D animációs 
gegfilmjének (Maestro) poénre épülő tör
ténete óramű pontosságú kellene hogy 
legyen, olykor mégis megdöccen kicsit -  
talán azért, mert a 3D világ nem olyan 
eredeti és változatos, nem köti le annyira 
a figyelmünket?” stb.....Szóval ez is meg
erősíti abbeli véleményünket, hogy itt az 
eltérő nézetekben nem a maradiság és 
az újdonság, hanem a művészi és a mű
vészeten kívüli ellentéte nyilvánult meg. 
Nem azt akarjuk ezzel állítani, hogy M. 
Tóth nem tehetséges művész, csak azt, 
hogy ebben az esetben nem tudott benső 
kapcsolatot teremteni sem a zene, sem a 
történet mondanivalóival, de még a han
gulatukkal sem, csak az animáció tech
nikai lehetőségei foglalkoztatták. Hogy 
ez az animáció nem is a kolozsvári bemu
tató számára készült? Ez sem meglepő, 
ugyanis az a rendezői iskola, amelyhez 
Selmeczy György is felzárkózott, jellemző 
módon second hand javakkal operál.

Az a tény, hogy ezt az animációt egy va
lóban nagy karmester rendelte, többféle
képpen is feldolgozható. Az ő vezénylése 
nyilván kárpótolhatta a nézőt az animá
ció szegényességéért, akár mint látvány 
is, a kolozsvári előadásban ilyen lehető
ség fel sem merült. Általánosan ismert 
viszont az a „különösség” az előadóművé
szek világából, hogy egészen nagy mes
terek személyes pártfogoltjai -  néha egé
szen kis művészek. Ezt a jelenséget a 
művészek tisztelői rendszerint -  ki nem 
mondott közmegegyezés alapján -  tapin
tatos hallgatással szokták -  lenyelni.

*
A kolozsvári Fából faragott bemutató

ja szintén nem kapcsolódott ahhoz a be
avatási misztériumokból ihletődött felfo
gáshoz — az erdő mint labirintus, a vár 
és a város labirintusaihoz hasonlóan —, 
amelyről Tallián értekezik, de kellemes 
látványosságként, nemcsak érdekes, de 
szép produkcióként is valósult meg, amit 
közönség és kritika jogos elismeréssel fo
gadott. Hogy milyen szemléleti, esztéti
kai és szubjektív összefüggései léteznek 
Bartók másik két színpadi művével, arról 
talán majd egy külön alkalommal szeret
nék kérdéseket felvetni.

Jegyzetek
Tallián Tibor: Cantata profana -  az átme

net mítosza 1983.
Bónis Ferenc: Bartók Béla élete: dramma 

per musica, Kecskemét, Forrás, 2006. 3. szám.
Ittzés Mihály: Bartók élmények, ugyanott. 

Ugyanő: János a vérzivatarban 2006. 10. sz.
Varga Balázs: A rajzolók szerződése 2006.

Székely Géza grafikái a 2 , 3 , 5 , 6., 7,12., 14,15,17. és 18 oldalon
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Napóleon és a magyarok 
Szépülő meszesség
„Párizs ígért szabadságot, Ti nem fogadtátok, Já

rom rátok, gyáva népek, S maradékától átok” -  tett 
hitet Kölcsey Ferenc Rebellis versében amellett, 
mennyivel jobban já rt volna közel kétszáz éve, 1809- 
ben Magyarország, ha úgymond Napóleont választ
ja az osztrákok „igája” helyett. Ez a vélemény aztán 
olyannyira gyökeret vert a magyarok történelmi tu
datában, hogy még a 20. századi tankönyvek is azt 
sulykolták: a francia császár a szabadságot és a pol
gárosodást képviselte (és honosította volna meg Ma
gyarországon), ám a nemesség inkább az avítt feu
dalizmust és a Habsburg-jármot „választotta”, s így 
az ország úgymond méltatlannak bizonyult a szabad
ságra. [...]

Kétségtelen, Napóleon valóban teljes szabadsá
got ígért a Habsburgokkal állandóan elégedetlenke
dő magyaroknak. A francia császár 1809 májusában 
(Batsányi János fordításában) szívhez szólóan szólt a 
magyarokhoz: „Szerezzétek most vissza nemzeti léte
teket, legyetek újra, akik valaha voltatok! Válassza
tok királyt magatoknak!” A címzettek azonban nem 
hallgattak rá. [...]

S jóllehet kevesen merik megkockáztatni a törté
nelmietlen „mi lett volna, ha” forgatókönyveket, a 
sok tekintetben egymással vitatkozó kutatók több
sége egyetérteni látszik Marczali Henrik 1898-ban 
publikált írásának megállapításával: „A régi Napó
leont, a forradalom fiát tán tá rt karokkal fogadják, 
mint szabadítót; a zsarnokban természetes ellenségü
ket látták a magyarok.”

Akad más átértékelnivaló is Napóleon és a magya
rok viszonyában. A közvélemény és számos iskolai 
tankönyv Petőfi Sándor A nép nevében című versét 
vette alapul az 1809. június 14-én lezajlott győri csa
ta megítélésekor. Az 1847 márciusában született mű 
ekképpen verte el a port a nemességen: „Majd elfe
ledtem győri vitézségtek. Mikor emeltek már emlék- 
szobort A sok hős lábnak, mely ott úgy futott?”

A történettudósok ma már nemigen osztják a sza
badságharc poétájának gúnyos megállapítását. Sze
rintük a Napóleon ellen már korábban is hősiesen 
küzdő magyar huszárokhoz hasonlóan a nemesi csa
patok is derekasan forgatták a kardot. [...]

A 25 ezres magyar nemessereg viszont — kiegészít
ve az osztrák IX. hadtesttel -  március idusa előtt egy 
nappal Győrnél már vitézül szállt szembe az 50 ez
res francia haddal, s mintegy nyolcszáz magyar ott 
is maradt a csatatéren. A győztes franciák közül töb
ben is elismerően szóltak ellenfeleik bátorságáról, fel
emlegetve egymás iránti önfeláldozásukat. Más kér
dés, hogy a János főherceg vezette magyaroknak 
nem sok esélyük volt a diadalra. Részben azért, mert 
a vezérkar még az ütközet reggelén sem tudta, mi
lyen taktikát is alkalmazzon, de az is komoly hendi
kepnek bizonyult, hogy a jól képzett és jól felszerelt 
francia csapatokkal szerényebb felszerelésű és gya
korlatlan katonák álltak szemben. Már csak azért is, 
mert az osztrák kifejezetten tiltották, hogy a magyar 
nemesek -  békeidőben legalábbis -  harci képzésben 
részesüljenek. Arról már nem is szólva, hogy a csata 
napjára az esőzések miatt megáradt a Pándzsa-pa- 
tak, így abban megakadt a magyar lovasság. Ezt a 
franciák nyomban kihasználták, és nehéztüzérség
gel lőtték őket. Innentől pedig már végképp remény
telenné vált a honvédők helyzete. [...]

IZSÁK NORBERT: HVG., 2006. aug. 5.

-  i y & 'E X

...és összecsendülnek-pendülnek a hangok

Búcsú a MOZART-BARTÓK-évtó'l
„A világegyetemben 
nincs véletlen.”

2006-ban ünnepelte a világ Mo
zart 250-ik, Bartók 125-ik szüle
tési évfordulóját. Véletlen egybe
esés -  gondolhatnánk. Mottónk 
értelmében viszont: nem az! Ez 
a két évforduló együtt jelentkezik 
majd 2056-ban is, akkor már 300 
per 150 kerek számok képében. 
Talán még nagyobb megemléke
zéseket híva életre, mint amelyek 
2006-ban körülvették e két nagy 
alkotó SZELLEMÉT. A Kozmosz 
nem véletlenül „sodorja” egymás 
mellé az elemeket, különösen nem 
a korszakalkotó zseniket: sorssze
rű az ÖSSZEKAPCSOLÓDÁ
SUK. Ebből születik a kísértés, 
hogy párhuzamba állítsuk őket, 
hogy megfelelések után kutas
sunk és hogy a dolgok titkos mé
lyére hatoljunk. De az is igaz, ho
gy mindez lehet játék is, könnyed 
vagy halálosan komoly, amely se
gít a titkok mögé látni: mi kap
csolja össze megnetikus erővel a 
látszólag egymástól merőben kü
lönböző életeket, életműveket?

Tudjuk, hogy „mindenki min
den más embertől különböző lény 
„és hogy” az egyes emberek szel
lemi alakja az elképzelhető leg
nagyobb mértékben különbözik”, 
mindenkiben más szellemén lako
zik. És mégis rávisz a belső kény
szer, hogy párhuzamokat keres
sük, hasonlóságokat, sőt mi több, 
AZONOSSÁGOKAT. A megisme
réshez vezető egyik utat Goethe 
szép szavakkal jellemzi: „Amikor 
az ember a körülötte lévő tárgya
kat észreveszi, önmagára vonat
koztatja őket. S ezt joggal teszi, 
mert egész sorsa attól függ, tetsze
nek-e neki vagy sem, vonzzák-e 
vagy taszítják, hasznára vannak- 
e vagy ártalmára. A dolgok szem
léletének és megítélésének ez a 
természetes módja éppoly könnyű
nek látszik, mint amennyire szük
séges” - , majd így folytatja -  „Sok
kal nehezebb feladatot vállalnak 
magukra azok, akiket erős tudás
vágyuk arra ösztönöz, hogy a ter
mészet dolgait önmagukban és 
egymással való viszonyukban 
vizsgálják, mert hamarosan nél
külözik azt a mércét, amely se
gítségünkre volt, amikor mint 
egyszerű emberek a dolgokat sa
já t magukra vonatkoztatva vizs
gálták”

Egy éven át foglalkoztatott e 
két nagy szellem, Mozart és Bar
tók: afféle „24 hours” élményke
resés volt ez. Mindkettőjükről ko
rábban is többször írtam, sőt a 
Paramuzikológia c. kötetemben 
egy rövid írásomban felhívtam

a figyelmet egy Mozart-idézésre, 
amely Bartók III. Zongoraverseny
ének  zárótételében váratlanul 
megjelenik. A „nincs véletlen” ér
telmében ez a szándékos vagy aka
ratlan egyezés rávilágít a két szel
lem titkos kapcsolatára. De az is 
feltűnő, hogy bizonyos típusú arc
képeik között kifejezésbeli hason
lóságok is feltűnnek. Van egy Bar- 
tók-fotó, amely a 31 esztendős 
alkotóról készült a „nyilvános ze
nei élettől való teljes visszavonu
lása” évében, és amely ugyanazt 
az atmoszférát sugallja, mint a 
Mozartról készült anonim port
ré az Arany sárkány tú-rendde\ 
1777-ből: papi külső, rendkívül 
önmagába mélyedő, a napi élet
től messzire távolodó lélek csend
je és magánya sugárzik a nézőre. 
De feltűnően egybevág a középko
rú Bartókról készült híres New 
York-i éles metszésű profilkép 
és Mozart sógorának befejezet
len festménye, amely szintén pro
filban ábrázolja Mozartot. Es a 
sort még folytathatnánk. De Mo
zart humora -  például az Ein 
musikalischer Spass- ban, amely 
már szinte a 20. századi irónia, 
groteszk karikatúra határát sú
rolja, Bartók műveiben is fel-fel 
bukkan. Mellette viszont ott van 
az a felhőtlen örömű szépséglá
tás is, ami Mozart zenéjét egé
szében áthatja, de amely Bartók 
sok művéből — például a Három  
rondó első darabjából is -  felénk 
sugárzik. A hat, Haydnnak aján
lott vonósnégyes disszonanciái 
éppolyan tudatosak, mint a Bar
tókéi bő száz évvel később. A mo
zarti tragikus életérzés Bartók 
zenéjében kétségtelenül felerősö
dik, de egytőről fakadó világlátás 
megnyilvánulásai, a Mozartra jel
lemző mű-ikerpárban való gondol
kodás eszménye Bartóktól sem 
idegen, például Bartók két rapszó
diája 1928-ból, vagy a jóval koráb
bi művek közül a Két kép, a Két 
portré és nem utolsó sorban a két 
utolsó; mű (III. Zongoraverseny, 
Mélyhegedűverseny) ikerpár jelle
ge. Leveleiket olvasta is az a be
nyomásunk, hogy a két szellem
világ minduntalan egybecsengő 
gondolatokhoz érkezik el. Fan
tasztikus könyv lehetne, amely
nek baloldalain Mozart leveleit ol
vashatnák, a jobboldali lapokon 
Bartókéit. A 300., illetve 150. 
születésnapra talán még egy ily
en érdekesség is megszülethetik. 
Boldog Új Évet kívánok szép Mo- 
zart-Bartók muzsikával hadd él
vezzük, hogy végre „összecsendül
nek-pendülnek a hangok”.

TERÉNYI EDE
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november 27-én elhunyt Határ Győző. 
A költőt, aki 1957 óta élt Angliában, a 
londoni St. George’s kórházban érte a 
halál.

November 30-án az Erdélyi Terasz 
és a Kolozsvár Társaság vendégeként 
a Békéscsabán megjelenő Bárka irodal
mi, művészeti és társadalomtudományi 
folyóirat szerkesztői, Elek Tibor, Grecsó 
Krisztián, Kiss László és Kiss Ottó Ko
lozsváron léptek fel.

December 7-én a kolozsvári Phoenix 
Könyvesboltban került sor Lászlóffy 
Csaba A maszk mögötti ájulat és A 
cáranyuska álma című köteteinek bemu
tatójára. A Napkút Kiadónál megjelent 
könyveket Tibori Szabó Zoltán mutatta 
be. Hegedűn közreműködött Béres Me
linda és Márkos Albert.

Évzáró Irodalmi Fesztivál zajlott 
2006. december 11-17. között a kolozs
vári Bulgakov Kávéházban, az Előre

tolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy és 
az Erdélyi Magyar írók Ligája szervezé
sében. A rendezvénysorozat házigazdá
ja Orbán János Dénes volt.

December 11.-én a Bretter György 
Irodalmi Körön Bréda Ferenc Az el
szállt szitakötő (AB-ART) című köny
vét m utatták be. A Bulgakov Kávé
ház Irodalmi Szalonjában december 
12-én Balázs Imre József: Vidrakönyv 
(Koinónia -  Éneklő Borz) című verses
kötetét, december 13-án Selyem Zsu
zsa: 9 kiló. Történet a 119. zsoltárra 
(Koinónia) című regényét, december 
14-én Nagy Koppány Zsolt: Jozefát úr, 
avagy a regénykedés (Alexandra -  Iro
dalmi Jelen Könyvek) című kötetét, az 
Irodalmi Jelen regénypályázatának díj
nyertes művét m utatták be. 21 órától 
Szőcs Géza műsorát hallgathatták a je 
lenlevők.

December 15-én Noszlopi Botond 
Csendrappszódia (Erdélyi Híradó, Elő
retolt Helyőrség Könyvek -  Irodalmi 
Jelen Könyvek) című első kötetét, és 
Sigmond István Varjúszerenád című 
regényét (Alexandra -  Irodalmi Jelen

Könyvek) -  Az Irodalmi Jelen regénypá
lyázatának díjnyertes művét mutatták 
be. Sigmond Istvánnal Kötő József és 
Orbán János Dénes beszélgetett.

December 16-án Kukorelly Endre 
szerzői délutánja után került sor az 
Erdélyi Magyar írók Ligájának (E- 
MIL) díjkiosztó Gálaestjére. Az elmúlt 
év Méhes György-, Irodalmi Jelen- és 
Avantgarderobe-díjainak átadására a 
Toldi vendéglőben. Az est házigazdája 
Márkus-Barbarossa János és Orbán Já
nos Dénes volt.

December 17-én Irodalmi Humor
est zárta a fesztivált, amelyen a XIII 
Marha Légiója (Bürüs János Botond, 
Farkas Wellmann Endre, Fekete Vin
ce, György Attila, Kukorelly Endre, 
Lakatos Mihály, Lövétei Lázár László, 
Márkus-Barbarossa János, Molnár Vil
mos, Nagy Koppány Zsolt, Orbán János 
Dénes, Szántai János, Székely Csaba) 
és a SZOMSZÉD NÉNI PRODUKCIÓS 
IRODA szórakoztatta a közönséget.

W m

Gyógyulás
VÍZSZINTES
1. Senecától származó szállóige 

első része. 14. Maros-parti város. 
15. Maradvány, töredék. 16. Óra
alkatrész. 17. Vezetékben kering. 
19. ígéretnek eleget tesz. 21. Ame
rikai hírügynökség. 22. Ennivaló. 
24. Lant. 25. Előtag: azonos. 26. Ta
gad. 28. Tollas állat. 30. Házőrző. 
32. Padlót súrol. 34. Fed, borít. 36. 
Lavórba kerültek! 38. Zajosan ha
lad. 40. Motor forgórésze. 42. Szár
mazik. 44. Ásványi fűszer. 45. Há
tul hátul! 47. Semmikor. 48. Nem 
is az. 50. Híres, ismert. 53. Tisztes
ségtelen haszon. 54. Múlik az idő. 
56. Valahol él. 58. A föld irányába. 
60. Az utcára kéret. 62. Kettépat
tan. 64. Energia. 66. Ritka női név. 
68. ... esik, nagyot csodálkozik. 70. 
A tetejére. 71. Az egyik pincér. 73. 
Római este! 74. Lábízület. 76. Ma
gyarországi település. 78. Spanyol 
város Granadában. 80. Senecától 
származó szállóige második, befeje
ző része.

FÜGGŐLEGES
1. Azonosak! 2. Csodatevő kehely. 

3. Nauru fővárosa. 4. Titkon arra a 
helyre pillant. 5. Az urán és a szén 
vegyjele. 6. Luxemburgi, svéd és bel
ga autójelzés. 7. Karácsony Párizs
ban! 8. Meghitt, bensőséges. 9. Erős 
szándék. 10. Op-..., művészeti irány
zat. 11. A ruténium vegyjele. 12. 
Gallyaz. 13. Lengyel város. 18. Leve
let elkészít. 20. Rádiólokátor. 22. V 
alakú gépalkatrész. 23. Bejgli jelzője 
lehet. 25. Kivarrott díszítésű. 27. ... 
van: talpon áll. 29. Erdélyi történész 
(Egyed) keresztneve. 31. Szerzetes. 
33. Paci. 35. Sáncol a sakkozó. 37. Ki
választó szerv beteges terméke. 39 
Madárfajta. 41. Ráadás a menzán. 
43. Hóbort. 46. Nagyon megvet. 49. 
Befolyása érvényesül. 51. Tova. 52. 
Könnyen könnyezik. 55. Elhagyja a 
szobát. 57. Mars a házból! 59. Női 
név. 61. Itató. 63. Ártalmas. 65. Felü
letére olvad. 67. Disznót vág. 69. Áb
ra, grafika. 71. Hármat elédob! 72. 
Három srác! 75. Rongyszélek! 77. Ká
lium és kén vegyjele. 79. Latin ket
tős betű.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 2006/
24. számában közölt 
Schenk Lea című rejt
vény megfejtése: Idő
géppel a képzőművészet
ben. 7 71 22 0 6 28 00 8
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