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É letkép  a  m ú ltbó l
Ez a város meg se ismer, meg se látja szárnyaid, 
szemétdombon kaparászó földre néző táncra hív, 
jobb neked ha megtanulod: a legfőbb úr a szemét, 
aki most egy gondolatban éli át új kezdetét.
Ne lepődj meg, hogyha rájössz: a tiéd a gondolat, 
hordozója az a pár szó, mi a légben szárnyra kap; 
színe sötét, hangja érdes, m int kavargó csókahad, 
azt rikoltja, hogy a saját pusztulásod szárnya vagy. 
Teherhordó, rossz irányba elindított gépezet, 
akiről a roncstelep se jegyzi fel, hogy létezett, 
pedig a legenda szerint lelke is volt egykoron, 
ellobban és meg se érzi: fü s t a teste, vérkorom.

LÁSZLÓFFY ALADÁR
Valami
Sárospatak-ügyben
Nem csodálom, hiszen m indent rosszul 

tudnak, így eldbb-utóbb m indent össze fog
nak  zavarni. Az szivárgott ki az Oroszor
szágból hazakerült, hazaudvarolt, hazaho
zott, hazavásárolt, 45-ben „davajcsászként” 
elszajrézott könyvekről, hogy rettenetes ál
lapotban vannak, legalább annyiba fog ke
rülni, hogy előtte borbélyhoz, pedikűrös
höz, foltozószabóhoz, foltozóvargához vigyék 
őket, amennyit k a rb an tartásu k ért elkértek 
m ár a fogva tartók. H át bizony nemcsak az 
á lla tta rtás , a fogva ta r tá s  is kerül ebbe-ab- 
ba, tudjuk ezt az elmúlt évtizedek Gulág- 
szokásaiból, ahol a jelképes kényszermun
kás-fizetésből luxustartásd íjakat vontak le 
a raboktól, foglyoktól. Játékos az erőszak is, 
szép já tékait ismeri a földrajz meg a történe
lem valam ennyi erőszakos korból, előzmény
ből. Rendbe kell hozni „szabadulás” u tán  az 
efféle szabadulókat, ha  kerül rá  egy kis dugi- 
pénz. Csak az Alexandriai könyvtárat nem 
lehet m ár nemzetközi összefogással se resta 
urálni. Meg egyéb könyvégetéseket. Legfő
képpen az elhurcolt és k iirto tt népeket, a r 
ra  végleg nincs anyagi forrás. Lám, milyen 
különös a világ, az ő zegzugai és igazságai. 
Még a földrajz se érintetlen... Állítólag az iga
zi Sárospatak nem ott, fenn van, H ungária 
lágy ölén, hanem  tavalyelőtt hömpölygött ke
resztül Székelyudvarhelyen...

• Kántor Lajos Szilágyi Domokosról
• Pomogáts Béla 

Búcsú Beke Györgytől
• Bretter Györgyre emlékezik 

Balázs Sándor és Egyed Péter
• Szőcs István: Merengő
• A NAGY KILOMETRIK
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KÁNTOR LAJOS

Megrendeltként 
szabadnak lenni...
A költő Szilágyi Domokosról
Éppen tíz éve, hogy a Balassi Ki

adó á lta l vállalt kötet címében föltet
tem  a kérdést: Ki vagy Te, Szilágyi Do
mokos1? Nem a kétely fogalm aztatott 
így, hanem  a m ár-m ár csodaként meg
élt szerkesztőségi pillanat: a Korunk 
akkori helyiségében állt egy gipszből 
kiöntött Szilágyi Domokos-mellszo- 
bor, szemben a bejárattal; egyéves 
unokám ahogy belépett a szerkesztői 
szobába, odafutott a szoborhoz, való
sággal rátapadt, úgy nézett föl a köl
tő  arcára, megbabonázva. Nem tud
hatom, versolvasó lesz-e Bálint, és ha 
igen, szeretni fogja-e Szilágyi Domo
kos verseit -  én persze azt akarnám , 
hogy így legyen. És ne csak ő meg a 
testvérei értsék  Szilágyi líráját, ha
nem idősebbek és fiatalabbak, még 
sok-sok évtizedig. Függetlenül attól, 
hogy m ostanában rossz híreket te r
jesztenek a versek írójáról. A fiatal 
történész, Stefano Bottoni kibányász
ta  bukaresti titkosszolgálati iratok hi
telességében én továbbra is kételke
dem, de ha  a bizonyosság előtt (majd) 
meg kell hajolni, a rán k  hagyott élet
mű ettő l érintetlen marad.

Az új ráolvasáshoz a Mozart című 
Szilágyi Domokos-verset ajánlom kez
detként.

O, vidámnak, mert fiatalnak  
lenni s maradni, szomorún is 
és megvénült-fiatalul! 
kacagni, m íg a kacagás 
titokban zokogni tanul! 
játszani -  s a játék titokban 
holt-súlyossá komolyodik: 
megrendeltként szabadnak lenni 
a legutolsó hangjegyig!
-  Nehéz volt? -  bekopogtatok, 
gondterhelt éló', víg halottnál.
-  A z t akartam: a világ 
észre se vegye, hogy fáj.

A Szerelmek tánca (1965) kötetben 
olvasható ez a Mozart-vers; valam i
vel több m int egy évtized van még 
Szisz haláláig , a kányafői utolsó órá
kig, és tulajdonképpen ugyanekkora 
időegységben számolható az előzete
sen m egtett költői út, az útkeresés. 
A „m egrendeltként szabadnak lenni” 
jelentését alighanem  az érthe ti a m a
ga -  történelm i -  teljességében, aki 
felnőttként megélte az ötvenes évek 
közepétől a hetvenesek közepéig (és

2 ---------------------------------

alapvetően hasonló módon 1989-ig) 
terjedő periódust. A „megrendelés”, 
a m egrendeltség nyilván m ást jelen
te tt  M ozart és m ást B artók korában, 
és m ást az úgymond létező szocializ
mus időszakában, Kelet-Közép-Euró- 
pában, ezen belül is Erdélyben, egy 
pályakezdő, illetve pályára álló rom á
niai m agyar költő szám ára. Nem rész
letezem Szilágyi Domokos családi kö
rülm ényeit, ennek következményeit 
(reform átus lelkész fia, anyai ágon 
sem „jó” a szárm azása), a korabeli is
kolai szellemet. De hasznos felidézni 
az érettségi tablóra szánt jelige körü
li botrányt, egy érettségiző szatm ári 
diák, jelesül Szilágyi Domokos -  az 
iskolai irodalm i kör elnöke -  szabad
ságát, ahogy azt 1955-ben az isko
laigazgató megítélte. Kiss Jenő elis
m ert költőnek szám ított a rom ániai 
m agyar irodalomban, A  Hamlet-mo- 
nológra pedig kifejezetten „haladó” 
versnek; innen választo tta  (volna) 
Szilágyi a négy sort:

Sápadt királyfi, Hamlet! már
ne kérdezz,

felelt az Elet, döntött századunk,
nem fordulunk kétségek mérlegéhez,
mi lenni, tenni: élni akarunk!

Nem adatott meg az engedély a mot
tóra, állítólag (tanára visszaemlékezé
se szerint) a „királyfival” volt baj.

1956 októberét-novem berét Szi
lágyi Domokos a kolozsvári Bolyai Tu
dományegyetem másodéves m agyar 
szakos d iákjaként élte meg. Hogy mi
képpen, arró l a szüleinek Szatm árra  
küldött levél (1956. november 16-án) 
sokat elárul. Innen idézve: „Az utób
bi két hétben fölfordult az egész Bo
lyai, a m agyarországi események h a 
tá sá ra . Persze velünk m indennap 
gyűléseztek, hogy csillapítsuk a né
pet. Mélyen tisz telt felsőbb szerveink 
ugyanis szörnyen begazoltak, hogy 
nehogy kivonuljon a kolozsvári di
ákság  tün te tn i, úgy szép békésen; s 
ezért igyekeztek a Babe§t és a Bolya
it (a rom án és a m agyar egyetemet) 
összeugrasztani. [...] M arosvásárhe
lyen az orvosin is »forr a világ bús 
tengere, ó, magyar«. Testi épségünk 
nincs veszélyben, m ert Szászfenesről 
behozták a katonaságot, és géppiszto- 
lyos járőrök cirkálnak  estétől regge

lig m inden diákotthon és egyetemi 
épület körül. M áskülönben a tem e
tőben is több volt ha lo ttak  napján a 
hekus, m int a gyászoló. Ilyenkor az 
em ber négyszer gondolja meg, amíg 
lépik egyet.” Hogy Szilágyi Domo
kos, ak i ugyancsak a diákotthonban 
lako tt (ahonnan több tá rs á t 1956. no
vember 18-án a szekusok elvitték), 
és ak inek  egy évfolyammal lennebb 
járó  nagy szerelmét, Váradi Em esét 
alighanem  szintén a le ta rtóz tatás  ve
szélye fenyegette — szóval hogy a ti
zennyolc éves Szisz esetében mit je 
len te tt a „négyszer gondolja meg”, 
azt rekonstruáln i nem könnyű. Va
lam it azonban az ötvenes évek 
bolyaistáinak az illúzióiról is. Szi
lágyi Domokos egyik le ta rtóz ta to tt 
évfolyam társa, Koczka György írja  
emlékezésében az őrizetbe vétel pilla
natairól: „...éltem a gyanúperrel, itt 
valam i baj következik, de hogy akko
ra  baj következik, a rra  nem szám ítot
tam . M ert nem ism ertem  eléggé azt 
a szép új világot, és rengeteg illúzió 
élt bennem, ám bár Hruscsov elvtárs 
a XX. kongresszusán a Szovjetunió 
Kom m unista (bolsevik) P ártján ak  
m ár leleplezte a rendszert, a sztá li
n i te rro rt, de mi épp a  Hruscsov le
leplezésében lá ttu k  a rendszer jav ít - 
ha tóságának  a lehetőségét, és nem 
m értük  fel eléggé ’56 novemberének 
tanu lságát, am ikor lá th a ttu k  volna, 
hogy továbbra is a kancsuka törvé
nye uralkodik, és csak a nagy Sztá
lin  kancsukájáról lehetett rosszat 
mondani.” (Korunk , 2006. 10.) Ver
sek sora bizonyítja, hogy az ötvenes 
években jelentkező fia ta l költők -  
Erdélyben Páskándi Géza, Lászlóffy 
Aladár, Hervay Gizella és persze 
Szilágyi Domokos is (mint ahogy 
B iharpüspökin tú l Juhász Ferenc, 
Nagy László vagy a k á r Csoóri Sán
dor) -  egy tá rsadalm i igazságot ho
zó (megtisztuló) szocializmus propa
gálóiként m utatkoznak, olyanokkal 
együtt, m int a hajdani helikonista 
Tompa László, a m ár em lített Kiss Je 
nő, különösen pedig szeretve-tisztelt 
bolyais tan á ru n k , Szabédi László. A 
kor irodalompolitikája, a rendszert 
elsődlegesen kiszolgáló kritikusok 
által, m indent m egtett, hogy ez a 
politikai egység-elkötelezettség kife
jezésre jusson, szüntelenül figyelmez
tetve az apolitizmus kártékony voltá
ra. A Forrás-nem zedék indu lására  
visszaemlékezve, éppen Szilágyi Do
mokos hangsúlyozta (a m arosvásár
helyi Igaz Szobán, 1974-ben): „Bizony 
-  egy egész nemzedék -  vagy több is, 
fölöttünk -  hördült nagyot a »mai 
fiatalok« apolitikus voltán.”

A Forrás-sorozat harm adik  kötete
ként 1962-ben megjelent Alom a re
pülőtéren pontosan tükrözi a korabe
li művelődéspolitikai-kiadáspolitikai
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helyzetet -  főképpen h a  figyelem 
be vesszük az első könyvbe be nem  
k e rü lt Szilágyi Domokos-verseket. 
(Ezeket m ost szép sorjában  ta n u lm á 
nyozhatjuk a Fekete-Sas Kiadó-féle 
2006-os összegyűjtött versek könyvé
ben.) T a lá lu n k  a bem utatkozó kö te t
ben az ifjú költő tehetségét k é tség te 
lenül bizonyító költem ényeket, m in t 
a  Nyár vagy A szomszéd asztalnál, sőt 
a  későbbi nagy  versépítm ények előké
pének tek in th e tő  „rekviem et” is, a Ha
lál árnyékát, a  „m egrendelt szabad
ság” azonban a  Tizennyolc millió című 
pártversse l ék telenked ik  a  Forrás-kö
te t  legelején, s mi több (némi tú lz á s 
sal állítható), a  szerelm es verseket is 
a  korigény szerin t fogalm azott szabad
sághoz írja; a kö tet címadó c ik lusá
b an  például ilyenform án:

Kedvesem
úgy kínlódom a szavakkal 
úgy kínlódom hogy kimondjalak 
kimondjalak mert ezzel is közelebb 

kerülsz hozzám 
hozzám láncolnak a szavak is 
mert a te neved az értelem 
általad ébred magára a tudatos

anyag
általad ébred magára az Osztály 
mert minden tettének célja s oka

te vagy 
kedvesem
segíts hogy kimondjalak

(József A ttila  h a tá sa  nem  m ellőzhe
tő, am ikor ezt a  szakasz t olvassuk.) 
Lesz i t t  szó h arc terek rő l, g ázk am rák 
ról, akasztófákró l (nyilván nem  arról, 
am elyen N agy Im re végezte), az is 
m eretlen  katonáró l, a  v isszahódíto tt 
örömről, távoli földrészek éhezőiről s 
a békéből, űrhajókból, gyerm ekek mo
solyából ép íte tt d iadalívről. A belső,

term észetes és a  „m egrendelt” szabad
ság keveredik te h á t a hétrészes, a re 
pülés apoteózisával végződő versben.
21. századi o lvasatban e sajátos sze
relm es versekkel szem ben a n n a k  ad 
h a tu n k  igazi h ite lt, am it Szilágyi Do
mokos m ajd A láz enciklopédiájában 
(1967) mond ki:

Sietni, sietni, sietni -  harsányak
a napok és sietősek és mi 

feledékenyek vagyunk -  oly hamar, 
oly könnyen, oly szívesen 

feledjük a megbánnivalót! Vagy épp 
ezt hívjuk halhatatlanságnak? 

hogy lassan-lassan kihullik
minden, ami rossz?
A megújulás alázatos 

öröme? -  S én mit tehetek? fényt
fogalmazok hitelbe.

Az „igazi” szerelm es versek  jó néhá- 
nya, m ár 1956-ból (!), nem  k e rü lt be 
az Álom a repülőtéren kötetbe, pedig 
abszolút m egütik  az első verseskönyv 
művészi á tlagát. (Az Őszirózsákat, 
1957-ből, b e ik ta tta  a szerző A láz en
ciklopédiájába.) N yilván nem  volt ta 
nácsos az „apolitizm ust” erősíteni. Az 
évtized közepén m in th a  a  nagy  elő
dök, főként zeneszerzők és festők kez
denék felszabadítan i Szilágyi Domo

kost az előírt, felvállalt kötöttségek 
alól: a  m ár teljességében beidézett 
Mozart-vers  m ellett e rre  bizonyíték 
a Honegger, a Derkovits G yula em lé
kének szentelt Hármasvers, a Nagy 
A lberte t köszöntő Kiállításon, a m él
ta tla n  sorsú m a tem atik u st m egjelení
tő  Bolyai János Vásárhelyütt és m in 
denekelőtt a Bartók Amerikában. I tt  
hangzik  fel az, hogy

Kicsi ember, tudsz-e
szépeket hazudni,

szép álságot hinni?
Van-e erőd: utolsóig 
minden poharat kiinni?

És innen  való az ugyancsak  idézés
re  kívánkozó refrén:

Jaj istenem a világ 
kinek szoros kinek tág 
jaj de szoros a világ 
csontig hatol velőt vág 
hogy kitágul a világ 
ha egyszer jobb időt lát

A Szerelmek tánca m in t kötetszerke- 
zet is a m á r beérő költőre vall. H a az 
Álom a  repülő téren  egy (kubai közjá
ték k a l megspékelt) „fan tasztikus ora
tó rium m al” z á ru lt le („az ú jjászülető  
Föld első szavá”-val), a m ásodik  Szi
lágyi-kötet végén a  Ballada éjjel olvas
ha tó  (benne ez a sor: „Szeretnék élni 
2000-ig.”); őszintébben szól ez a  vers
szak, m in t a Himnusz a holnaphoz kó
ru sa ; József A ttila  még fogja a Szisz 
kezét, de kész elengedni is:

Békét a csönddel kötni ki tud? 
Álmodd már álmom, ne csak aludd, 
csecsemő bolygó! -  Merre sodor 
az idő? eljutok oda, ahol 
az anyag létformája a mosoly?

Szilágyi Domokos költészetében az 
egyértelm ű á ttö ré st, a m odern m a
g y ar líra  m ag asla ta ib a  em elkedést 
a  Garabonciás (1967), A láz enciklopé
diája és a Búcsú a trópusoktól (1969) 
kö te t hozza meg; a  v ilágró l való gon
dolkodás összetettsége és a poétika i 
ú jítás  -  nem  uto lsósorban  E lio t nyo
m án , ám  nem  szakadva el B alassitó l, 
Csokonaitól sem! -  közösen te rem 
tik  m eg Szilágyi egyedi költészetét. 
I t t  m á r a  sajá t, m ondhatn i kétség- 
beese tt szabadsága  érvényesül (Gara
bonciás, Magasan, Takarják be nagy
apát, Őrültek, Betegen, Harminckét 
sor a boldogságról, Kényszerleszállás, 
Hogyan írjunk verset, Ez a nyár — a  cí
m ek tovább sorolhatók). É s m ég jön 
az Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850- 
ből s a  Magyarok. E z t a  Szilágyi Do
m okost nem  ik ta th a tja  k i sem m ilyen 
ira tk u ta tá s , ira tb e m u ta tá s  a  m agyar 
költészet 20. századi m odern k incses
tárából.

É n  harm inc  évvel a kányafői önkén
tes lezárás u tá n  K ányádi Sándor Szi
lágyi Domokost búcsúztató  versének 
hiszek (a Nap Kiadó igényes Em léke
zet-kötetében olvasom újra):

örök hiánynak 
maradni örök 
jelenvalónak

bot nélkül vágni 
a végtelennek
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SZŐCS ISTVÁN

M ERENGŐ
1. Történelmi 
szembeköpősdi
Olvasom egyik hetilapunkban* (s már

is félbe kell szakítanom saját magamat: 
van-e egyáltalán másik hetilapunk, s ha 
van, milyen? ... szóval olvasom az Erdélyi 
Naplóban egy németországi olvasójuk szo
morú levelét: hiába futott világgá, panasz
kodik Zinner O. Ágnes, mert: „Mit hallot
tam a német televízióban? A Phönix nevű 
adó az egész Európának sugározta, hogy 
»a romániai forradalom az egyház kezde
ményezésére indult«, és rögtön utána mu
tatták a hó's ortodox papot Temesvárról. 
Azelőtti héten meg a nagyszebeni polgár- 
mestert szólaltatták meg, aki elmondta 
Európának, hogy 1200-ban a magyarok 
rámentek a békében éldegélő' szászokra 
foglalni!!!”

Hát vajon azok miféle „magyarok” le
hettek? A történelem nem szól róluk, 
mert akkor azt is elmondhatná, hogy 
1162 előtt a dél-erdélyi Szászföld egészét 
székelyek lakták, amit ridegen közölnek 
a helynevek! Medgyes, Szászkézd, több 
Halom is, Orbó meg Segesd és mellette 
Segesvár satöbbi. És azok a szépen szóló, 
csobogó víznevek: Szebentől nem messze 
északkeletről ömlik az Oltba, Muhánál 
a Hortobágy, északra folyik a Víz pa
tak (melyről nyerte Vízakna is a nevét), 
északnyugatra a Székás és a Sebes (Szász
sebes felé), s mind e nevek másod-, har- 
madmagukkal satöbbi.

De a XII. század közepétől errefelé, a 
háborúskodások miatt, s főleg a bizánci
ak balkáni csapatai miatt annyira meg
ritkult a lakosság, hogy kezdték been
gedni ide is a szászokat, akárcsak a 
Szepességbe. A „magyarok” egész más 
dolgokat műveltek itt a szászokkal az 
1200-as évek elején. Például 1211-ben se
gítőcsapatokat küldenek Borii bolgár cár
nak és ezt Iwachim nevű szebeni ispán 
vezeti (comes), ekkor hallunk először e 
munkakörről. A következő évben „a ma
gyarok” külön szebeni püspökséget akar
nak szervezni -  addig csak prépostjuk 
volt - , de III. Ince pápa ebbe nem egye
zik bele. Na, aztán 1224-ben a magya
rok rámentek megint a szászokra a Lex 
Andreanummal, amely olyanfokú pozitív 
diszkriminációt tartalmazott, amely 700 
évig kitűnően fungált -  amíg fel nem bo
rogatták „a magyarok” királyságát, töb
bek közt tevékeny szász hozzájárulással 
is.

1277-ben a szebeniek, a vízaknai 
Alardus fia Gaan vezetésével rátörnek 
Gyulafehérvárra -  mert haragudtak a 
püspökre, Monoszló nembéli Péterre, és 
nem maradt kő másik kövön, sem csecs
szopó anyaölön, a város magyar lakossá
gát, több mint kétezer embert, a kisgye
rekeket is leöldösik, de hát az ilyesmi a 
sötét középkorban éppúgy el volt terjed
ve, mint a felvilágosodás fényétől ragyo
gó huszadik században, furább az, hogy 
akadt még a második világháború után
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is -  igaz, tökéletesen jelentéktelen -  
szebeni író, aki dicsekedett ezzel: ilyen 
kemény fickók voltunk ám bizony mi! Vi
szont örvendek, mert valamennyi más 
szebeni ismerősöm Gaannál és króniká
sánál kedvesebb-rendesebb ember, függet
lenül esetleges történettudományi analfa
betizmusától.

Bizonyára még a polgármester is csak 
el van tájolva. Még az oklevélkutatás ki
bontakozása előtt, egy idő után az erdélyi 
szászok úgy tudták, hogy ők nem három
száz évvel Árpád apánk után, hanem hat
százzal előtte már Erdélyben éltek, szerin
tük: Kaukalandban. Ez a gótok regebeli 
őshazája, s függetlenül nevétől, semmi kö
ze a K. u. K.-hoz, azaz az osztrák-magyar 
monarchiához, amit különben a szászok 
sohasem kedveltek.

Ha megkaparnánk akárhány saját 
csúcsideológusunk történelmi ismereteit, 
nyugodtan elmehetnének éceszgébernek 
a Phönix televízióhoz, vagy akármelyik 
-  hazaihoz. Sohasem tudom eldönteni, 
mikor működik jóhiszemű tudatlanság, 
vagy gonosz manipuláció.

*Erdélyi Napló

2. Hej páva, 
hej páva, 
császárné 
pávája
Arra nézvést, hogy az emberiség elég 

nagy része a történelemben nem az igaz
ságot keresi, hanem a mesét, de még bár 
nem is a mesei igazságot, hanem a borzon
gást, sőt a borzadályos gátlástalanságot, 
igen jó példa az, ahogyan a nagyhatalmú 
uralkodónőket annyian szeretik elképzel
ni: nem jóságos tündérkirálynőről ábrán
doznak, hanem megannyi Messalinát 
látnak bennük, tehetetlen szex-zsarnok- 
nőket (A vár fehérmájú asszonya), akik 
hímháremek közepén disznólkodnak.

Szegény Mária Terézia, például. Jó né
hány éve halottam a pesti rádióban egy 
riportert, akinek elfulladt a hangja, 
amikor szóba jött a királynő, a lovakat 
és saját anyját kezdte emlegetni; aztán 
egyszer együtt utaztam a vonaton egy té
vés-műsorvezetővel (aki különben mindig 
nagyon vigyáz arra, hogy higgadt, bölcs, 
és tárgyilagos médiamuftinak mutatkoz
zék, el egész a naftalinos unalomig), és 
beavatott, zsíros mosollyal adott igazat 
rádiós kollégájának; (pár éve írtam is ró
la): egy rangos bukaresti képes folyóirat 
megjegyzés nélkül közli azt a Közép-Ma
ros menti népi hiedelmet, hogy „a császár
nő” az alvinci vár kaszavermébe szokta 
volt beledobatni megunt szeretőit.

(Még az sem jutott a szerkesztő eszé
be, hogy e királynő, a magyar királynő 
milyen sokat tett a modern román törté
nelmi tudat kialakításáért a naszódi és 
hunyadi román határőrezredek felállítá
sával!)

A napokban olvasom egy lap humorro
vatában azt a bizonyos istálló- és baka

szállás-szagú rímes anekdotát a kemény 
farú királynőről és a keménymarkú had
nagyról, még szerencse, hogy a záró ver
ses csattanót elhagyták...

Szegény Mária Terézia, mondom, jófor
mán még serdülő leányzóként odatették, 
hogy rekonstruálja a benne már a kiha
lás szélére jutott Habsburg uralkodóhá
zat. És ő húsz éven át csak szült és szült, 
egy sorozat császári főherceget és király
kisasszonyt. És közben hadat viselt, hét- 
éves-háborúskodott, és számtalan felvilá
gosult törvényrendeletet alkotott. Nem 
csoda, hogy férje, Lotharingiai Ferenc 
toszkánai nagyherceg, majd 1745-1760 
között a szent német-római birodalom csá
szára, igen könnyed életvitelű férfiú, nem 
volt elégedett vele. Elment panaszkod
ni az udvari orvoshoz, tanácsért. Erről 
is fennmaradt egy indiszkrét anekdota, 
de nem kaszárnyaistállókban terjedt, ha
nem filológus fészkekben és latin órákon. 
Az orvosi tanács állítólag így hangzott 
(nekem is tanították), hogy „clitoridem 
Majestatis S. longior titilandam esse”.

Egyébként ehhez az orvoshoz fűződik 
az egyetlen valóban sikamlós M. T. anek
dota. Egy udvari „társalgás-parti” során 
az orvos azt a kijelentést tette, hogy „vé
gül is minden nőnek meg van a maga 
ára!” „Úgy érti, hogy nekem is?” csattant 
fel a királynő. „Igen”, felelte a doktor úr, 
„mégpedig: Poroszország”. A királynő ne
vetve beismerte: igaz. (Talán egynémely 
nagy európai történelmi tragédia azért 
következett be, mert Terézia nem nyerte 
el Poroszországot.)

„Császárnő” sohasem volt. 1741-től ma
gyar (és egyben horvát) királynő, 1743- 
tól cseh-morva királynő. Mint az említett 
Ferenc felesége, 1745-1760 között német 
császárné, de erre a megkülönböztetésre 
csak a modern magyar nyelv képes. 1765 
után, mikor fia, II. József lesz a császár, 
nevezhető anyacsászárnénak.

Különben volt önbírálati szellem is ben
ne, és jó magyar kislánynak tartotta ma
gát. Hogy éppen az ő korában kezdett 
megint lábra kapni a furor teutonicus, ar
ról ő nem tehetett.

Oroszországban nemrég nagy méltatlan
kodást váltott ki, hogy egy nyugati filmben 
Nagy Katalin cárnőt meztelenül ábrázol
ták. Pedig „etno-rasszista” alapon ő is csak 
annyira volt orosz, mint Terézia magyar.

Egy nemzet nagysága azon is múlhat, 
hogy történelmi személyiségeinek emlé
két éppen nagyságukban képes-e őrizni.

Jakabházi Sándor grafikája
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POMOGÁTS BÉLA

Búcsú Beke Györgytől
K árpátalján, a M agyar K ultúra Ün

nepe előtt é rt el Beke György vára t
lan  halálának  híre. Hosszú évek óta 
súlyos betegséggel küzdött, de hoz
zászoktatott bennünket: bará ta it ah 
hoz, hogy mindig győzelmesen tudott 
szembeszállni sorsának m egpróbálta
tásaival. Mindazzal, am it a bukares
ti hatalom  részéről annak  idején el 
kellett szenvednie és mindazzal, am it 
az irodalmi életben is el kellett visel
nie. Mindig csodálattal figyeltem ha
talm as m unkabírását, kifogyhatatlan 
vállalkozó kedvét, amely sohasem tor
pan t meg a szinte m egoldhatatlannak 
tetsző feladatok előtt. Szám unkra an
nak  az erdélyi m agyar helytállásnak 
a korunkbeli példaembere volt, am e
lyet korábban Mikó Imre, Orbán Ba
lázs, Kos Károly, Reményik Sándor, 
Tam ási Áron képviselt.

A barátom  volt. Több m int negy
ven esztendeje ismerkedtem össze 
vele, emlékezetem szerint a Széché
nyi Könyvtár olvasótermében, egy 
közös bará tunk  m utatott be egym ás
nak  bennünket. Barátságot azonban 
Bukarestben kötöttünk 1969 ja n u á r
jában, midőn egy akadém iai ösztön
díj jóvoltából először já rtam  Romá
niában, Erdélyben: Bukarestben, 
Brassóban, M arosvásárhelyen és Ko
lozsváron. Beke György egy kicsiny 
panellakásban lakott, rengeteg könyv 
között, a feladatok sűrűjében, hiszen 
m ár akkor is ő volt az erdélyi m agyar 
szellem egyik mindenese. Gyorsan ko
pogó írógépéből szinte kirepültek a sű
rű n  teleírott papirosok: regények, el
beszélések, műfordítások, történeti és 
irodalmi tanulm ányok, riportok, pub
licisztikai írások, közel hetven kötet. 
Bennük az erdélyi m agyarság tá rsa 
dalm a és kultúrája, múltja és jelene. 
Valóságos erdélyi m agyar enciklopé
dia -  ebben csak az á lta la  is m esteré
nek választott Orbán Balázs életmű
ve vetekedhetne vele. Beke György 
könyveiből rekonstruálni lehetne, 
hogy m iként élt és küzdött Erdély m a
gyarsága a huszadik század végén, a 
huszonegyedik század elején.

Ebben a gazdag és hiteles szemé
lyes könyvtárban kiemelkedő szere
pet kap a Barangolások Erdélyben 
című, tíz kötetre tervezett riportso
rozat, amelynek a m inap vehettük 
kezünkbe a nyolcadik kötetét. Előd
jének, az ugyancsak nagyszabású
ra  tervezett riportsorozatnak, amely
nek első kötete Szilágysági hepehupa 
címmel 1975-ben kerü lt az olvasó elé, 
öt kötet megjelenése u tán , a nyolcva
nas évek közepén, meg kellett szűn
nie. A bukaresti hatalom  egyszerű

en nem tud ta  elviselni a szociográfus 
igazságát, amely nem ism erte a sú
lyos tapasztalatok  megszépítését, és 
a szociográfus nézőpontját, amelyből 
csakis a valóságra nyílik látás. Beke 
Györgyöt ezt követve ha llga tásra  íté l
te a zsarnokság, félelmek közé taszí
to tták , kam pányokat szerveztek elle
ne -  végül is el kellett m enekülnie 
abból a kolozsvári házból, amelyet 
annyi szeretettel építe tt fel és rende
zett be, az erdélyi szellemiség term é
keny műhelyének.

A Barangolások Orbán Balázsra 
emlékeztető hittel és buzgalommal fe
dezte fel Erdély m agyarjainak életét, 
de nem csak az övékét, a románokét, a 
ném etekét is. Az az erdélyi kép, hadd 
mondjam így: az a „transzszilvanista 
látom ás” bontakozott ki lapjain, 
amely Kós Károly, Tam ási Áron és Sü
tő  András írásaiból ismerős. Valami
kor, a kilencvenes évek elején, midőn 
még abban rem énykedtünk, hogy a ro
m ániai politikai fordulat jótékonyan 
fogja á ta lak ítan i a kisebbségi sorsot, 
Illyefalváról, ahol Kató Béla nagy
tiszteletű ú r pompás konferencia- 
központjában egy tanácskozás előadó
ja  voltam, átautóztam  Uzonba, hogy 
Beke Györggyel együtt térjek haza 
Budapestre. A falu központjában meg
szólítottam egy idős nénit: „Nem tud
ja , m erre lakik Beke György?” Kiült a 
mosoly az arcára: „Hogyne tudnám : ő 
a mi költőnk.”

Valóban, Beke György nem csupán 
riportere, szociográfusa, elbeszélője 
volt az erdélyi m agyarság életének: 
gondjainak és reményeinek, hanem  
„költője” is. Költője, ak it m agasra 
emel a bizakodás és porba sújt a go
nosz tapasz tala t, aki nem pusztán 
az újságíró, a tudós, a regényíró t á r 
gyilagosságával m utatja  be népének 
életét, hanem  valósággal líra i azono
sulással — együtt örül és együtt szen
ved vele. M agunk keresése -  ez volt 
egyik korai riportkönyvének a címe, 
és igen, ennek a közösségi vállalko
zásnak  a szelleme és az erkölcse, a 
politikum a és a poézise h a to tta  á t 
egész m unkásságát. Az erdélyi m a
gyarság sorsát és küzdelm eit ő á llí
to tta , m ondhatnám  így is: példaként 
a huszadik és huszonegyedik század 
m agyarsága elé.

Hadd térjek vissza egy p illanat
ra  am a közel négy évtizeddel ezelőt
ti bukaresti látogatás emlékeire. 
Hideg volt akkor Bukarestben a ja 
nuár, óriási a hó. Vacsorára voltam 
hivatalos Bekéékhez, Joli csinos fia
talasszony, Misi még gyerek. Sokáig 
m aradtam , küküllei bort ittunk , ké

sőn, éjfél felé indultam  haza a szállo
dába, jó messze, az Északi Pályaud
var közelébe. Beke György elkísért. 
B ak tattunk  a bukaresti éjszakában, 
apró utcácskákban, széles sugáru ta
kon, néha elhúzott m ellettünk egy 
kései trolibusz. Közben folytatódott a 
meleg szobában, vacsora és bor mel
lett kezdett beszélgetés. Gyuri riport
útjairól mesélt, rengeteget utazott, 
já r ta  Erdélyt és a Regátot, kereste 
a m agyar szót, ismerkedett, barátko
zott. Nem hinném , hogy akadt széles 
Romániában még egy m agyar író, 
akinek annyi személyes ismerőse, jó 
barátja  lett volna, m int neki. Minisz
ter, akadém ikus, főszerkesztő, költő, 
mérnök, kórházigazgató főorvos, szö
vetkezeti elnök, falusi tanító, ingázó 
m unkás, birkapásztor -  mindez ma
ga is valamiféle szociográfiai teljessé
get alkotott.

Beszélgettünk, és a történetek, ese
mények, emberi arcok hátterében ki
rajzolódott az erdélyi, rom ániai m a
gyarság sorsa. A kár egykor Dsida 
Jenő hatalm as költeményében: a 
Psalmus hungaricusban. Amit Beke 
György rán k  hagyott, könyvtárra va
ló művében, az is a „magyar zsoltár” 
egy változata: a valóságról beszél, egy
szersmind a valóság fölé emelkedik, 
ta lán , hogy népe érdekében az U rat 
szólítsa meg. Most m ár barátom , ba
rátunk: Beke György is ott van ezen 
a m agaslaton, m int az Isten riporte
re és szociográfusa. Fáj búcsút venni 
tőle, hiszen távozása váratlan  volt, 
néhány hónappal nyolcvanadik szüle
tésnapja előtt. Születésnapra készül
tünk, nem tem etésre, és most mégis 
itt kell állnunk a ravatal előtt, ahon
nan  Beke György ham vai elindulnak 
haza, Uzonba. Isten veled, drága bará
tom, nyugodjál békében, örökséged és 
emléked m aradjon velünk.

* Elhangzott Beke György bú
csúztatásán a budapesti Farkasré
ti temetőben 2007. február 1-jén.
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Autóstop
Színhely: nemzetközi ú t és bekötő 

út keresztezó'dése. A főúton buszmeg
álló-jelző. Mellette fedett várakozó. 
B alra kisebb parkolóhely, Utasellátó. 
A buszmegállóban középkorú férfi áll, 
kezében utazótáska. Látszik, nem si
et. Motorzúgás hallatszik  -  a férfi bi
zonytalan gesztussal (mint az efféle 
műveletekben gyakorlatlan kezdő au
tóstoppos) leinti a közeledő kocsit.

A színen megjelenik egy vadonatúj
nak  tűnő' Mercedes gépkocsi. A vezető' 
fékez, a já rm ű  megáll a parkolóban.

Középkorú férfi: Ne haragudjon, 
hogy megállítottam . A busz csak egy 
óra múlva jön. El szeretnék ju tn i a fő
városba. Elvinne?

Idős férfi: (kilép a vezetőülés mel
lől, nyújtózkodik, közben diszkréten 
felméri a Középkorú férfit, majd meg
szólal) Szívesen elviszem, uram .

Középkorú férfi: Nagyon köszönöm. 
Engedje meg mindenekelőtt, hogy be
mutatkozzam. Nagy Sándor vagyok. 
Dr. Nagy Sándor. Belgyógyász.

Idős férfi: Örvendek. (kezet nyújt) 
Dr. Kázmér Tivadar. Orvosprofesszor. 
Micsoda véletlen, lám. (barátságosan 
elmosolyodik) Kicsi a világ. Vagy sok 
benne a doktor.

Nagy S.: (ő is elmosolyodik) Isme
rem  a professzor urat. Illetve, megis
mertem , ahogy megszólalt.

Kázmér: Honnan ismer, kolléga úr?
Nagy S.: Diákja voltam a professzor 

úrnak .
Kázmér: Hát, az könnyen megle

het. Nekem sok tanítványom  volt. Egy
szer, nem is olyan régen összeszámol
tam . H arm inc év a la tt szinte ötezer 
diákot taníto ttam .

Nagy S.: Egyike voltam annak a sok 
diáknak (tréfásan). Mondjuk, a 3521- 
ik diákja voltam a professzor úrnak.

Kázmér: Fogyasztott m ár kávét?
Nagy S.: Igen. A professzor ú r  nem 

iszik egy feketét? Az itteni utasellátó
ban remek kávét főznek.

Kázmér: Nem, nem iszom. Tudja, a 
szívem. Csak éppen megálltam egy pil
lan a tra  lazítani. Néhány mélylégzés... 
De felőlem indulhatunk.

(Nagy S. veszi a csomagját, bete
szi a kocsi hátsó ülésére, helyet fog
lal mellette. Kázmér professzor a kor
mányhoz ül. Elindulnak).

Kázmér: (a belső visszapillantó tükör
ből egy pillantást vet utasára): Mondja, 
mikor is végzett? Tudja, a memóriám 
m ár nem a régi. Az arcmemóriám vi
szont igen. (nevetve) Pontosan olyan po
csék, m int harminc évvel ezelőtt.

Nagy S.: (utasszerepéből kifolyólag 
udvariasan, nevetéssel honorálja az
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autóvezető öniróniáját) Tulajdonkép
pen nem is az Önök egyetemén vé
geztem. Harm adéven egyetemet cse
réltem.

Kázmér: Mikor tö rtén t ez?
Nagy S.:1975-ben.
Kázmér: 1975-ben? (nagy csend). 

Ha nem vagyok indiszkrét, m iért ha
gyott el minket? Nem volt megeléged
ve az oktatás formájával? Netán az ok
tatókkal?

Nagy S.: Ellenkezőleg, szerettem  az 
egyetemet, az ottani diákéletet, de... 
M agánügyek késztettek a rra  a lépés
re, hogy m ás városba költözzem és 
ami ezzel já rt, máshol folytassam ta 
nulm ányaim at.

Kázmér: 1975....Bizony, rég volt. 
H arm inc év te lt el.. .És mégis, m intha 
tegnap tö rtén t volna.

Nagy S.: Igen. M intha tegnap tör
tén t volna.

Kázmér: (hogy oldja a k ialakult fe
szült csendet, felnevet) Sokat síztem 
azon a télen. Tudja, minden télen sí
zek, m ár ha a hóviszonyok olyanok. Rá
parancsolok a családra és irány a pá
lya. A hegyek. Azon a télen valóságos 
síparadicsomot varázsolt a természet.

Nagy S.: (udvariasan) Valóban, ab
ban az esztendőben nagyon sok hó 
hullott, (csend)

Kázmér: Mondja, akkor még az 
egyetemünkön tanult, amikor az a tra 
gédia történt? Amikor egy diáklány...

Nagy S.: Igen. Évfolyamtársa vol
tam  annak  a diáklánynak, (szünet) 
Staub M áriának. Ha rá  gondol a pro
fesszor úr.

Kázmér: Igen, rá  gondoltam. M ári
ára. Staub M áriára. Valóban így hív
ták.

Nagy S.: (miközben kipillant a szá
guldó gépkocsi ablakán).Végül is... 
m indennapi történet. Szerelmes volt a 
lány, aztán  megcsalta szerelmét egyik 
tanárjával. Bosszúból tette , m ert meg
tudta, hogy szerelme félrelépett.Végül 
bevallott m indent a fiúnak. Aki szakí
to tt vele. K irúgta. Mire ő...

Kázmér: Igen, emlékszem. Megrázó 
eset volt. Sok lánnyal előfordul, hogy 
megcsalja kedvesét. Kiváncsiságból, 
kalandvágyból... N etán bosszúból. De 
bölcsen hallgat a félrelépéséről, él a ti
tokban elkövetett bosszú megédesítő, 
kompenzáló tudatával. De ez a lány 
m iért kellett meghaljon?

Nagy S.: M ert más volt. Más volt, 
m int a többi.

Kázmér: Jó, de... m iért kellett el
mondja kalandját szerelmének? Ha 
bölcsen hallgat, ma is él. Boldog fele
ségként, anyaként. M int olyan sokan 
mások.

Nagy S.: Furcsa lány volt. Nem 
a k a rt hazugságban élni.

Kázmér: Jó tanuló volt, ugye?
Nagy S.: Nagyon komoly lány volt. 

Túl komoly. Talán m ert iszonyú sze

génységben nőtt fel. Semmi könnyed
ség nem volt benne. Tiszta, szigorú 
tek in tettel nézett a világba. Talán 
ezért kellett... Akkoriban sokat be
széltek az ügyről. M ária halála  u tán  
derült ki, mennyien szerették. És tisz
telték. Tudja, professzor úr, az embe
rek nem rosszak, van érzékük a  jóra. 
(elmosolyodik) Állítólag néhány diák 
megesküdött, hogy megverik azt a ta 
n árt, aki elcsábította a lányt. De köz
ben m egtudták, m egtudtuk, hogy szó 
sem volt csábításról. M ária kezdemé
nyezett. M egírt m indent búcsúlevelé
ben. Még a rra  is volt gondja, ne okoz
zon m ásoknak kellemetlenséget. A 
halála  u tán  sem. A ta n á r  nevét is el
hallgatta. Dehát ez term észetesen kö
vetkezettjelleméből: m indenért vállal
ni a felelősséget.

Kázmér: (hosszas szünet után): 
Meglepné magát, ha  azt mondanám 
most, annyi év után: én voltam az a bi
zonyos tanár?

Nagy S.: (rövid gondolkodás után): 
Nem lepne meg, professzor úr.

Kázmér: (figyelmesen nézi az or
szágutat, majd váratlanul folytatja): 
Mondja, hisz m aga a Véletlenben? 
M ert én nem hiszek. Vallom a Sors 
meghatározó szerepét életünkben. A 
predesztinációt. Én legalábbis mindig 
éreztem életem során egy felsőbb aka
ra t irányító-óvó erejét. Közel vagyok 
m ár a biológiai értelembe vett ha lál
hoz. M int egy jól m egírt színműben, 
ahol a szerző m indegyik szereplője 
sorsát megoldja, lekerekíti, jellemük
nek, időben és térben elhelyezett lé
tüknek, no meg a cselekményben be
épített szerepüknek megfelelően, úgy 
voltam és vagyok én is saját életem fő
szereplője, a velem együtt játszó kis 
és nagyobb partnerszereplőkkel. Fe
leségem, gyermekeim, unokáim, ba
rátaim , közvetlen és nem közvetlen 
környezetemben élő szereplőtársaim  
szerepképlete adott, m eghatározott. 
De egy hozzám kapcsolódó epizódsze
rep nincs még lezárva életemben: a 
Máriáé. Tudom, még kell valam inek 
történnie vele kapcsolatosan, ami a 
Sors életszerep-logikájának megfelelő
en, a kettőnk ügyére pontot tesz. Nem 
lepne meg, ha  azt mondaná, hogy Ön 
volt M ária egykori vőlégenye. (szünet) 
Ön volt M ária egykori vőlegénye?

Nagy S.: Nem én voltam az egykori 
udvarló.

Kázmér: (nagyon komolyan): D rá
mai helyzet a laku lhatna  ki, ha  Ön 
lenne az a bizonyos. Harm inc év u tán  
találkozik az egykori vőlegény az 
egykori csábítóval. Aki tulajdonkép
pen nem is volt csábító, csak egy le
ánybosszú á rta tlan  eszköze. A Sors
tragédiák szabályai szerint most, 
hogy találkoztunk, valam i drám ai 
eseménynek kellene bekövetkeznie. 
Ön meg kellene engem öljön, vagy...
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megátkozzon. Szóval történnie kelle
ne valam inek. Ehelyett mi itt békésen 
beszélgetünk. H át nem felháborító ez? 
No persze d ram aturg iai szempontból.

Nagy S.: Ne legyen cinikus, pro
fesszor úr. Az a lány nem érdemli ezt 
az ironikus hangot.

Kázmér: Szándékosan voltam ilyen, 
ahogy Ön mondja, cinikus. Ki a k a r
tam  ugrasztani azt a bizonyos nyulat 
a bokorból. Most m ár biztos vagyok 
abban: Ön volt M ária vőlegénye.

Nagy S.: Téved, professzor úr, nem 
én voltam. Ne hibáztassa hát a Nagy 
Dram aturgot a cselekmény vérszegény 
voltáért, vagy ha úgy tetszik, a vérmen
tes találkozásért. Csupán évfolyamtár
sa voltam M áriának, ennyi az egész.

Kázmér: ...M intha most történne. 
Bejött hozzám a laboratóriumba. Ak
kor én még asszisztensi beosztásban 
dolgoztam. Azt mondta: szeret. És azt 
is mondta: az enyém ak ar lenni. Nem 
érdekel, hogy családod van -  mondta.

Kázmér: Igen, csodálatos autó. Na
gyon szeretem. Talán azért szeretem 
különösen, m ert a lányom lepett meg 
vele. A m erikában él, onnan küldött 
pénzt, vásároljam meg ezt a kocsit 
öregségemre. Tudta, nagyon vágytam  
erre a m árkára.

Nagy S.: Boldog, professzor úr?
Kázmér: Igen. Illetve... Mi is a bol

dogság? Családos ember vagyok, k i
egyensúlyozott, harm onikus életet 
élek. Van három gyermekem, sok uno
kám. És a m unka. Még mindig sokat 
dolgozom. A férfi életének a m unka 
ad értelm et. És Ön? Boldog?

Nagy S.: A kárcsak Ön, professzor 
úr. Van családom, dolgozom.

Kázmér: Mikor nősült meg?
Nagy S.: H át bizony an n ak  van pár 

éve.
Kázmér: Mégis: mikor?
Nagy S.: Fontos ez?
Kázmér: Igen. Azazhogy nem.
Nagy S.: 1975-ben nősültem meg.

Kázmér: Mégis... mi lett vele?
Nagy S.: Úgy tudom, megnősült, fe

leségül vett egy olyan leányt, aki men
tes mindenféle drám ai hajlamtól és 
szélsőséges, á t nem gondolt megoldá
soktól. Aki úgy veszi az életet, ahogy 
az adja magát. Ha az u ra  megcsalja? 
Ugyan már! Csak vigye haza a fize
tést, az a lényeg. A ztán mehet k u r
vákhoz, kocsmába, mindegy, (szünet) 
K isstílű élet a m aga kisstílű gond
jaival, szenvedélytelenségével, napi 
kompromisszumaival... Büszkeség,
ta rtá s , méltóság, önbecsülés elvhű
ség? Ugyan már. A nagy érzéseknek 
nem kedvez a XXI. század.

Kázmér: (mintha saját m agának 
mondaná): ...Nem voltam ott a teme
tésen. Furcsa lett volna, úgy érez
tem (nézi az utat). Pedig rá  kellett vol
na jönnöm ott a laborban, hogy az a 
lány hazudik nekem. Ahogy szerelmet 
vallott..., m int egy rossz színésznő, aki 
csak szavakkal próbálja elhitetni a ma
ga igazát. De a tettek...m ikor a rra  ke
rü lt a sor..., m int egy hideg jégcsap.

Nagy S.: Professzor úr, kérem álljon 
meg. Kiszállok.

Kázmér: Még nem érkeztünk meg.
Nagy S: Álljon meg, kérem. Nem ér

zem jól magam.
Kázmér: De hát... mi történt? (fé

kez, megáll. Nagy S. kilép a kocsiból, 
a professzor szintén) Higgye el, nem 
vagyok bűnös abban, ami történt. Ön
nek ezt meg kell értenie.

Nagy S.: Senki nem bűnös, pro
fesszor úr. M eghalt á rta tlanu l egy 
gyermeklány. M ert minden nőiessége 
ellenére M ária egy gyermek volt.

Kázmér: Vagy ő volt közöttünk az 
egyetlen igazi felnőtt. Felfogás kérdé
se.

Nagy S: Az igazi tragédiákban a fő
hős más, hozzá hasonló kaliberű hő
sökkel küzd, úgy bukik el. M áriának 
még ez sem adatott meg. Még csak 
méltó partnerei, vagy ha jobban te t
szik: ellenfelei sem voltak abban a sze
rencsétlen, szánalm as színjátékban, 
amibe belekeveredett. Ezért kellett 
meghalnia. Viszontlátásra, (elindul)

Kázmér: Kolléga úr, a csomagja.
Nagy S.: Igaz, köszönöm, (kiveszi 

utazótáskáját a kocsiból) Még egy
szer: viszontlátásra. Illetve...

Kázmér: Viszontlátásra, (beül a ko
csiba, indít)

A színen Nagy Sándor m arad egye
dül, kezében csomag. Áll az úton, pon
tosan úgy, ahogy jelenet-kezdés előtt. 
A helyszín is tökéletesen olyan, m int 
az útkereszteződés, ahol a cselek
mény elkezdődött. A díszlet ilyen for
m ában azt is sugallhatja: ta lán  nem 
tö rtén t semmi, csak egy férfi autósto- 
pozik és vár. Ki tudja mióta, mire, mi
ért, meddig.

Függöny

Árkossy István: Bábel hídja

Szeretlek. Csak ez szám ít -  mondta. 
Hogy nagyon-nagyon szeret.

Nagy S.: Hazudott.
Kázmér: Tudom. Ma m ár tudom. 

De akkor... végül is elképzelhető 
volt. Jóképű voltam, (szünet) M ásnap 
pedig...

Nagy S.: Levetette m agát a tizedik 
emeletről.

Kázmér (sóhajt egyet): Azonnal 
szörnyethalt. Nem szenvedett sem
mit. Ilyenkor a halál beáll azonnal....

Nagy S.: Gondolja a professzor úr, 
hogy nem szenvedett semmit?

Kázmér: Úgy értem , a ha lála  pilla
natában.

Nagy S.: (hosszú szünet után): K itű
nő kocsija van, professzor úr.

Van két fiam.
Kázmér: Isten éltesse őket. (szünet) 

M ár nagy fiúk. Felnőtt férfiak.
Nagy S.: Igen. Felnőtt férfiak.
Kázmér: Kíváncsi vagyok, mi lett 

M ária vőlegényével?
Nagy S.: Fogalmam sincs. M ária 

ha lála  u tán  átiratkozott egy m ásik 
egyetemre.

Kázmér: A kárcsak Ön.
Nagy S.: Nagyon megviselte a lány 

öngyilkossága. Szerette azt a lányt, 
professzor úr. Persze erre csak akkor 
döbbent rá, amikor elveszítette. De 
azt hiszem, mindennel így vagyunk: 
amíg megvan am it vagy akit szere
tünk, nem becsüljük, csak ha elveszít
jük, döbbenünk rá ... De ez közhely.
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A-*» KilometriK
rr*nyitja és szerjteszti Ĵarácscn̂i 2s*Ifc

M int egy kavics a folyóból 
gurul az álmod
át a téli éjszaka fundam entum án

Itt alszol az arcod
selymes bőrén anyaggá
válnak az álmok elfeledve
állok a tizennyolcadik századbeli
perzsa cserépkályha előtt
a vitrinből gyógynövény
fűszeres illata a H indukus hegyén
gyöngyként peregnek le aggodalmaim
a te bizonyosságod rézmetszetéről

DANIELA DANZ

É s  t e  k é k e m  é s  t e  s z ü r k é m
(Und du meine  b la u e  und du meine  graue)

Minden télen lejárunk a folyóhoz 
foszló íriszedről 
felröppen két örvösgalamb 
toliként száll rád az alvás 
csöndes felhőként 
átkelsz: ez a saját munkád

Az élet visszhangja
m int halvány fénysugár
úgy ér a fejhez az ablakszemen át
a hullámok közé szorult
zsaluk résein át
floppykat csúsztat a tengerbe
egyiket a m ásik után

O v i d i u s  K o n s t a n c á n
(Ovid i n  Constanta)

A  partra épült düledező házak 
minden hullámverésben 
meglátják a szerencsét 
míg önmagukat felismerve 
a víztükörre zuhannak 
ma épp úgy m int a következő napon

A  száműzetés vakmerő helyén 
nem gubbaszthat a parti 
sávon és nem dobhatja a vízbe 
a szuveníreket évfordulókat 
elcserélt tárgyakat a kedvenc 
helyet ahol egyszemélyes ágyat 
és tablettát vehet

D aniela Danz: költő, prózaíró. 1976-ban született Eise- 
nachban. Germanisztikát és művészettörténetet végzett. 
Szabadfoglalozású író. Kötetei: Türmer (regény, 2006), 
Serimunt (vers, 2004), Arachne (2002, próza).

O v e r k i l l
(O v e r k i l l )

A  salakon át érkeztünk
A z ütközet üledékén át
Személyes csaták és statisztikák
Odasúgunk a hátsóknak
Ne görnyedj meg ne végy fel semmit, feledd el
A m it beképzelsz nem látni mást
Csak egy valóban megfelelő begyakorlást
A z őslakosok a bányák tábláiból
Már rég nyúlketreceket építettek
A  szántóföldön ehelyett
Gyufaskatulyák különböző motívumokkal
Történelmi csaták németországi rókák
És pipacs fű zd  a tekinteted az elsők
Tarkójára add tovább az utasítást
Hagyd a kezed a forradáson mégis
Visszavágysz az irodába könnyű csomaggal

KARÁCSONYI NOÉMI fordításai

o A  KlLOMETRlK



HELIKONJEANETTE WINTERSON
Zsoltárok
( P sa lm s )

Hogyha jelentkeztél már valaha teakós
tolónak, ugyanolyan bensőségesen isme
red az előzetes kérdőívet, mint én. Benne 
vannak mind a szokásos dolgok: magassá
ga, testsúlya, neme, régi és újabb keletű 
hobbyjai, megkülönböztető jellegű hibái, 
degradáló műtétek, túlságosan hosszúra 
nyúlt tartózkodás a nem megfelelő ország
ban. Nyelvi folyékonyság, folyószámla, el
érhetőség, iskolai nyakkötelék. Töltsd ki, 
ne ejts pacát, és ha bizonytalan vagy vala
miben, használd a képzeletedet.

Végül az utolsó oldalon, mielőtt odaka- 
nyarítanál egy aláírást, mely elég határo
zott ahhoz, hogy bátorságot, de azért még
sem annyira, hogy önfejűséget mutasson, 
következik egy elég nagy üres hely és egy 
rövid, de értelmes kérdés: írnod kell ar
ról a tapasztalatodról, melyet jellemed ki
alakulásában a legfontosabbnak tartasz 
(a Jellemet” beállítottságod szerint értel
mezheted „filozófiának” is).

Ez nagyon megdöbbentő, mert ami
ről igazából beszélni szeretnénk, az al
kalom, amikor láttuk a szerszámoskam- 
ra mögött a nővérünk megejtését, vagy 
amikor szándékosan beleköptünk az 
áldoztatókehelybe.

Amikor kicsi voltam, volt egy teknősbé
kám, melyet Zsoltároknak hívtak.

Nekem vette és keresztelte el anyám 
abbéli erőfeszítésében, hogy arra emlé
keztessen, dicsérjem szüntelenül az Urat. 
Anyám irtózott a faragott képektől, a fe
születet is beleértve, de úgy érezte, hogy 
semmi kivetnivaló nem lehet egy teknős
békában. A teknősbéka lassan mozog, így 
a Teremtés csodáját úgy szemlélhetem 
majd, ahogy az egy menyét esetében el
képzelhetetlen. Nem szeretetigényes, így 
nem fogja elterelni a figyelmemet, mint 
egy kutya tenné, és nagyon csekély lát
ható személyisége van, így nem állt fenn 
a szellemi kötődés eshetősége, mint egy 
papagáj esetében. Mindent összevetve, 
anyám szerint igen kielégítő házi ked
venc válhatott belőle. Egy ideje kitartó
an követeltem valami állatot. A fejemben 
egy fehér nyúl volt, akit Ezsdrásnak hív
tak és aki mindenkit megharapott, aki 
nem foglalkozott velem. Ezsdrás bundá
ja olyan fehér volt, mint a mennyországba 
jutott lelkek, a szíve viszont éjfekete...

Anyám rajzolt nekem egy teknősbékát, 
hogy ne érjen csalódás, de fel se lelkesül
jek túlságosan. Nem szívlelhette az érzel
meket. Azt reméltem, hogy különböző szí
nűek lesznek, ami nem logikátlan, mivel 
a legtöbb állat több színben kapható, és

Jeanette Winterson: 1959-ben 
született, Oxfordban angol irodal
mat hallgatott, 1985-ben robbant be 
a kortárs angol irodalomba, azóta fo
lyamatosan fenegyerek (-leány) stá
tusban van.

amikor mind félreérthetetlenül barnák 
voltak, becsapottnak éreztem magam.

-  Befestheted a páncéljukat -  mondta 
a kisállatkereskedő. — Vannak, akik jele
neteket festenek rájuk. Ismerek egy fic
kót, akinek huszonhat van, és hogyha sor
ba állítja őket, kijön a Bolygó Skót, ahogy 
berobog az edinburgh-i állomásra.

Anyámtól megkérdeztem, kaphatnék-e 
még tizenkettőt, hogy rajzoljak rájuk egy 
Utolsó Vacsorát, de azt mondta, hogy az 
túl drága és lehet, hogy vétene a Szentlé
lek ellen.

-  Nem akarom, hogy az Úr és az O ta
nítványai ott szaladgáljanak a kertem
ben a teknősbékáid hátán. Tiszteletlen
ség lenne.

-  De hogyha bűnösök jönnének a kert
be, azt hinnék, hogy az Úr küldte nekük a 
jelenést. (Elképzeltem a Pogányokat szem
től szemben mind több és több teknősbé
kával -  honnan tudhatnák, hogy nekem 
tizenhárom van belőlük? Azt hinnék, 
hogy egy különleges, Isten által küldött 
teknősbéka, mely képes megsokasodni.) 
— Nem — mondta határozottan anyám. — 
Faragott képek lennének. Ha az Úr meg 
akart volna jelenni a teknősbéka hátán, 
eddig biztosan megtette volna.

-  Kaphatnék akkor csak még kettőt? 
Megfesthetném a Három Testőrt.

-  Istentelen gyermek! -  Anyám fültö- 
vön csapott. -  Ez az állat segít majd ne
ked a Megváltóra gondolni. Hogyan si
kerülhetne, ha közben a Három Testőr 
bámul fel rád?

Az állatkereskedő együttérzőn nézett, 
de nem akart beavatkozni. Becsomagol
tuk az egy teknősbékát egy lyukacsos 
dobozba és hazabuszoztunk. Nagy izga
lomban voltam. Adám nevet adott az álla
toknak, és most én is nevet adhattam az 
enyémnek.

-  Mit szólnál ahhoz, hogy a Vasálar
cos? — sugalmaztam anyámnak, aki az 
Alkoholellenes Liga havilapját olvasta. 
Hirtelen megfordult és felnyikkant.

-  Kicsavartam a nyakam. Mit mond
tál?

Újra elmondtam.
-  Ezt az állatot nem fogod Vasálarcos

nak nevezni. Hívhatod Zsoltároknak.
-  Miért nem Ebenézernek? -  Arra gon

doltam, ez hasonlítana az Ezsdrásra.
-  Zsoltároknak fogjuk nevezni, mert 

azt akarom, hogy dicsérd az Urat.
-  Akkor is dicsérhetem, ha 

Ebenézernek hívják.
-  De nem fogod, nem igaz? Emlékszel 

még arra, amikor vettem neked egy há
romdimenziós képeslapot a Keresztre- 
feszítéssel és rajtakaptalak, hogy azt 
énekled: Megőrülök a csajokért!

-  Az a South Pacific.
-  Igen, ez itt pedig Zsoltárok.

Zsoltárok nagyon visszavonult életet 
élt a kert végében egy kis ketrecben és 
én minden nap hátramentem hozzá, oda
ültem melléje és felolvastam neki vala
melyik druszáját a Bibliából. Figyelmes 
háziállat volt, sosem próbált elszaladni 
vagy valamit kiásni. Anyám könnybe lá
badó szemmel beszélt az állhatatosságá
ról. Meg volt győződve róla, hogy Zsol

tárok jó hatást gyakorol rám. Örült, ha 
együtt látott minket. Sosem beszéltem 
neki Ezsdrásról, a démoni nyálról, arról, 
hogy meleg napokon hogyan szűrődött ke
resztül a napfény fülein a vérerek rácsoza
tán, melyek olyanok voltak, mint az orchi
deák. Ezsdrás, a bosszuló ki nem állhatta 
Zsoltárokat és néha ellopta a salátáját.

Amikor anyám úgy döntött, hogy itt 
az ideje vakációzni, tántoríthatatlanul ki
tartott amellett, hogy vigyük magunkkal 
Zsoltárokat is.

-  Nem akarom, hogy az Elvezetek elté
rítsenek a helyes útról, különösen most, 
hogy olyan szépen haladsz.

Szépen haladtam. Hatalmas passzuso
kat tudtam kívülről a Bibliából és min
den versenyt megnyertem a vasárnapi 
iskolában. És ami egy hitgyülekezeti tag
nak a legfontosabb, többet énekeltem, 
ami elkerülhetetlen, ha valaki Zsoltáro
kat tanul.

Elindultunk. A vonaton anyám pa
pírt és tollat adott a kezembe és azt 
mondta, írjak minél több önálló szót 
JERUZSÁLEMből. Apámat elküldte ká
véért és érdekes részleteket olvasott fel 
hangosan új zsebkönyvéből, A Második 
Eljövetel előjeleiből.

Nem figyeltem oda. Nagy gyakorlott
ságomnak köszönhetően gondolkodás 
nélkül ontottam a JERUZSÁLEM variá
cióit. A szavak elég egyszerűen illeszked
nek egymásba, amikor nem az értelem 
az elsődleges. A szavak mintákká vál
nak, alakzatokká. Tennyson szennyes 
sherrytől részegen azt mondta, hogy is
meri minden szó értékét a nyelvben, ta 
lán az egy „csipesz” kivételével. Az ér
tékük alatt a hangzásukat értette, a 
gördülékenységüket, nem a jelentésüket, 
így, mialatt anyám a közelgő világvégé
re figyelmeztetett, kibámultam az abla
kon és elképzeltem, hogy elég idős vagyok 
megvenni a saját vasúti jegyemet és elme
gyek világgá egy szál zsebkéssel, egy háti
zsákkal és egy fehér nyúllak

Egy fehér nyúllal? Álmodozásomból 
majdnem felugrottam erre a rajtaütésre. 
A kopott poggyásztartóról Ezsdrás rózsa
szín szemei ragyogtak le rám.

Ezsdrást nem hívta meg senki erre a 
kirándulásra. Eltökéltem, hogy szigorú
an a körme alá nézek és teszek róla, hogy 
otthon maradjon. Mellettem a dobozban 
Zsoltárok mocorgott. Anyám teljesen vak 
és süket volt a külvilágra.

-  Amikor az Úr visszatér -  mondta -, 
egymás mellett hever majd az oroszlán a 
báránnyal.

De vajon békét köt-e a nyúl a teknősbé
kával?

Akárcsak Zsoltárok, én is idegesen fész- 
kelődtem, mint akinek a fantáziája a va
lóság helyébe lépett. Ezsdrás szemei lel- 
kembe és saját fekete szívembe fúródtak. 
Átlátszónak éreztem magamat, éppúgy, 
ahogy ma, valahányszor egy radikális 
feministával találkozom, aki azonnal ki
szúrja, hogy borotválom a lábamat és a 
selyemharisnya a gyengém.
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» » >  folytatás a 9. oldalról
-  Próbálok jó lenni — sziszegtem. -  

Menj el.
-  Igen -  folytatta anyám, még mindig 

gyanútlanul. -  Mi mind természetes éle
tet fogunk élni, amikor eljövend az Úr. 
Többé nem lesznek vegyszerek, dezodor, 
paráználkodás és basszusgitár. — Élesen 
apámra nézett. — Tettél zaharint ebbe a 
kávéba? Tudod, hogy nem tudom megin
ni anélkül.

Apám meghunyászkodóan mosolygott 
és próbálta kiengesztelni egy Bourbon- 
keksszel, ami nagy hiba volt, mert anyám 
minden gyűlölt, ami idegenül hangzott. 
Eszembe jutott, milyen volt, amikor nagy- 
néném Olaszországban járt és minden
áron azt akarta, hogy elmenjünk hozzá 
pastát enni. Anyám hosszasan forgatta a 
villájával és közben arról beszélt, mennyi
re szereti a krumplit és a sárgarépát. A 
bennszülötteket és a dzsungelban és más 
forró helyeken éló' népeket nem ítélte el, 
mert úgy gondolta, nem tehetnek róla. 
Európa viszont elég közel esett Britanni
ához, az ember elvárta volna, hogy rende
sen viselkedjék, s mert nem viselkedett 
rendesen, nyilván elfajzott volt és rászol
gált arra, hogy felgöngyölítsék, amikor 
az Úr eljövend. Az olaszok ráadásul kato
likusok. A Mennyei Jeruzsálemben nem 
lesz pasta.

Próbáltam elterelni a figyelmemet 
anyám gyülekező viharfellegeiről azzal, 
hogy a kocsinkban az utasításokat vet
tem szemügyre. Megszívleltem az intel
met, hogy tisztán és rendben hagyjuk 
magunk után a vonatfülkét és illően 
megfélemlített a szigorú figyelmeztetés 
a Vészfék indokolatlan meghúzására. 
Ezsdrás máris rágcsálni kezdte a vészfék 
huzalját.

Végül, fáradtan és elérzékenyülve, bár 
még mindig abban a hitben, hogy a fülke 
padlóját leszámítva is közös a talaj, ame
lyen állunk, megérkeztünk a szálláshe
lyünkre.

Másnap reggel anyám azt ajánlotta, 
hogy vigyük magunkkal Zsoltárokat a 
tengerpartra.

-  Örülni fog a levegőváltozásnak.

Nem láttam Ezsdrást sehol, máskülön
ben felismertem volna a katasztrófa kö
zelségét. így azonban kimentünk egy par
ti fövenyre, ahol nem fújt nagyon a szél, 
imádkoztunk, és apám elaludt. Zsoltáro
kat, úgy tűnt, megnyugtatta a homok a 
lábai alatt és nagyon lassan ásott egy na
gyon kicsi gödröt.

-  Kivihetnéd arra a töltésre a hullám- 
törőn. -  Anyám odamutatott. -  Biztosan 
nem látta még a tengert.

Bólintottam és felvettem, úgy téve, 
mintha én volnék Hosszú Silver John, aki 
elmasíroz a zsákmányával.

Ahogy a kövön üldögéltünk, egy csapat 
fiú jött csapkodva és fröcskölve a hullámo
kon keresztül. Az egyik fiú íjat és nyilat 
tartott a kezében. A szemem láttára feszí
tette meg az íjat és Zsoltárokra lőtt. Pon
tosan a páncélja közepébe talált. Ez nem 
lett volna baj, mert a nyílvesszőnek gumi

ból volt a hegye és nyomot sem hagyott 
a páncélon. Annál inkább azonban Zsol
tárokon, aki hisztériás rohamot kapott. 
Hátsó lábaira állt, egy pillanatra megin
gott, majd lepottyant, bele a tengerbe.

Azonnal ugrottam, hogy kihalásszam, 
de nem láttam a teknőchéjt a kövektől. 
Bárcsak anyám megengedte volna, hogy 
kifessem a Három Testőr egyikének, ak
kor most kiragadhattam volna a hullám
sírból.

Elveszett. Meghalt. Megfúlt. Shelley ju
tott eszembe.

-  Zsoltárokat megölték -  mondtam 
anyámnak szárazon.

Egész délutánt a vízben töltöttük, 
próbáltuk a maradványait kihalász
ni egy rákászvarsával. Nem sikerült, 
és délután hat óra körül anyám kijelen
tette, hogy ennie kell egy kis sült ha
lat hasábkrumplival. Borongós hangu
latú tor volt és nem láttam mást, csak 
Ezsdrást, a démoni nyulat, aki a ho
mokdűnéken ide-oda ugrándozott. Csak 
apám kitartásának és állhatatosságának 
köszönhető, mellyel hangosan pattogó há
borús nótákat fütyörészett, hogy végül 
visszanyertük a jókedvünket. így anyám 
hirtelen megszólalt, megtapogatta a feje

met és azt mondta, bizonyára az Úr aka
rata volt ez. Lejárt Zsoltárok ideje és ez 
biztosan annak a jele, hogy neki kell fog
nom a Biblia egy újabb könyvének.

-  Egyenesen a Példabeszédeknek kelle
ne. Milyen kell, hogy legyen egy példabe
szédes állat?

-  Mit szólnál egy kígyóhoz?
-  Nem. -  Megrázta a fejét. -  A kígyók 

ravaszak, nem bölcsek.
-  Hát egy bagolyhoz?
-  A baglyok túl igényesek. Ráadásul, 

amikor Bert nagybátyád tévedésből a 
Csatornába ugrott le az ejtőernyővel, pon
tosan egy baglyot láttam álmomban, mie
lőtt megkaptuk az értesítést.

A víz általi halál, úgy tűnt, családi vo
nás nálunk, így hát felvetődött, miért ne 
lenne olyan állat, mely állandó jelleggel 
meg van fulladva?

-  Vegyünk halat: a halak példabeszéd- 
szerűek, csendesek lesznek, mint Zsoltá

rok, és emlékeztetni fognak az Özönvízre 
és saját halandóságunkra.

Anyám ráharapott a csalira, különö
sen, mivel épp elfogyasztott egy szelet íz
letes tőkehalat. Szerette, ha különböző 
módon tapasztalhatja meg a Bibliát.

Ami engem illet, szembesültem saját 
sötét szívemmel. Eltemethetsz bármit, 
amit akarsz, de ha még él, miközben te
meted, ne remélj nyugodt életet.

Vajon ez az, amit a teabizottság tudni 
akar? Azt reméli vajon, hogy Zsoltárok
nak nevezett teknősbékákról olvashat?

Anyám barna tintát vett és lerajzolta 
Zsoltárokat egy kemény, négyszögű kar
tonlapra. Nagyon jól elkapta a kifejezé
sét, bár én még mindig hordozom annak 
a terhét, hogy az egyetlen vagyok, aki lát
ta, milyen érzelmet képes kifejezni egy 
teknősbéka, amikor megfulladni készül. 
Ezek a dolgok kijózanítóak és nem múl
nak el az évekkel. Megmenthettem volna, 
de úgy éreztem, korlátozza az életemet. 
Néha előveszem a rajzot és a gyászos ké
pét nézegetem. Mindig gyászos volt, de le
het, hogy a fajta vonása, mert még sosem 
láttam ujjongó teknősbékát.

Másrészt viszont az is lehet, hogy so
sem tettem boldoggá. Lehet, hogy érzel

mi ellenpólusok voltunk, mint Scarlett 
O’Hara és Rhett Butler. Talán a sósvízi 
halál jobb volt, mint ha lassanként elha
nyagoltam volna. Szívemben mérlegelem 
ezeket a dolgokat.

Anyám, aki a maga módján mindig fi
lozofikus volt, örömét lelte a bibliai házi
állatok ki nem apadó sorában: a Példa
beszéd-halak, Prédikátor, a tyúk, mely 
egyetlen tojást sem tojt olyan helyre, ahol 
megtaláltuk volna, Salamon, a skót ter
rier, és végül Ézsaiás és Jeremiás, a két 
matuzsálemi kecske, melyek magas kort 
értek meg és az óljukban haltak békés ha
lált.

-  A prófétákban mindig bízhat az em
ber -  mondta anyám, amikor valaki a 
kecskék életkorán ámuldozott. A világ 
tükre csupán az Úrnak, anyám Ót lát
ta mindenben. Annak ellenére, hogy idő
ről időre figyelmeztetem: sose ítéljen meg 
egy nyuszit a bundájáról.
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ALES DEBELJAK A  s ö t é t s é g  t a n í t á s a

A z  ő s ö k  i r á n t i  a d ó s s á g
A gyümölcs vak. Látja a fát.
(René Char: Hypnos feljegyzései)

A  vékony boltozat alatt súlyos eső szemerkél.
A  ház homlokzatához lapulok, bár megúszhatnám

szárazon, ám az érett esőszemek haránt vágnak és nincs 
menekvés: az első kapualj alá berohanok, zárva,

ahol az ajtóhoz simulok állva, mereven és szeretném, 
hogy bárcsak minél előbb véget érne. Semerre

se mehetek, nekem csak az a feladat marad, 
hogy a végső tiszteletet megadjam az elhunytaknak,

akik minden domb mögött ránk várnak temetetlen 
és a gránit burkolat alatt, más nem marad, m int

hogy alázatosan esedezzek, hogy sóvá legyek, 
melynek szavatossága egyre megy. Az ősök iránti

adósságot évekre elnapolnám, a testvérgyilkos 
csapatok borzongása helyett inkább meddőn

arról folytatnék tárgyalást, hogy miként kell ismét 
olyanná lenni, m int a gyermek s a falakban

megsejteni a vak ablakokat és a katakombákban 
füttyenteni a tévelyegő kicsi fecskék seregének,

akik vágyva a fészek után a szombatokat hiányolják, 
amikor a mélységből örömtelten ünnepelik a morajlást,

ahol senkit se gyötör már éhség és szomjúság.
Üres gyomorral vagyok kénytelen remegni,

a szerelemben, amolyan rokonok köztiben, mely 
gyötrelmes, m int az ismeret: sehová se mehetek már,

önkéntelen lettem szemtanú. Várj még egy pillanatra, 
semmi rosszat se gondolj rólam: ágyamat

egymagám vetem be, a tésztát nővérem dagasztja 
és fiaim  fodrászhoz járnak. Még ez se elég?

No, legyen: titokban bálványokat 
imádok, ezt elismerem, ha tényleg ez kell,

és váltságdíjat a foglyoknak a szakadékból 
veszem, mert az ember többször azt hallja vissza,

mit nem akar, ha csak egyszer is ejtette ki, 
mi kedvére lett volna.

Ales Debeljak: 1961-ben született Ljubljanában, 
költő, esszéista, a ljubljanai Társadalomtudományi 
Egyetem Kulturológia szakának professzora. Legutób
bi verseskötete 2004-ben jelent meg A vízfelszín alatt 
(Pod gladinó) címmel.

A  fény ujja belém hatol fentről, 
jéghideg állati csont, szinte semmit

se világít be, legkevésbé a bűnözőt, 
a tanút, az áldozatot: legkevésbé a napfoltok

életrajzában bizakodom, inkább a homályban.
A  sötétség fedezékében tényleg megkérdezhetem,

mikor válik kővé a fa és mikor csavarodik ki 
belőle egy szobor. Ez másoknak szokatlan,

m int a művész álma, mely papírpénzből 
készít madarat, számomra azonban, ki m int folyó

téblábolok, mely medrét nem leli és gyermeki 
arcok mosolyát utánozom, számomra az a fontos,

hogy az emberek és a dolgok, melyeket a fénylő 
tükörben látok viszont, ugyanazt a teret töltsék be,

és az üveg, széltől száradtan, bizonyságot ad, 
hogy a játékfilm  és a dokumentumfilm  ugyanazon

a tekercsen valóságosan mutatja be életem, 
e furcsa képet, mely a végén beragyogja talán

az udvaron a magányos alakokat, ahová a szédülés 
elől, hogy elrejtőzzenek, járnak el, mely ide-oda veti

őket, m int a fény ujja, igazán csak a haza fedezékében 
lelnek, mely tágasabb minden lépésre és kellemetlenségre.

Alázattal élik meg azt, m int az északi zuzmók, és semmiben 
se szenvednek hiányt, semmi sincs, am it a másikért

most meg ne tennének, terhelten, m int a vezetékek, 
melyek az égre erősítették a villamosokat Pesten.

A lattuk pedig jéghidegen, m int állati csont, 
kegyetlen angyal áll terpeszt ingében,

mely feszesebb, m int a bimbó, kérlelhetetlen diktálja 
nekem, hogy hagyjam már abba az írást

és ismerjem be, vezeklőként: az egyedüli történetet, 
ami igazán számít, képtelenség befejezni.

Á l m o d j ,  í r j ,  r a d í r o z z
E  vers formája a rendetlenség, felügyelete 
egy angyalnak is képtelenség, hát nekem még,

céltalan zarándokolok a májusi reggelben, egy
magám s kissé nedvesen a tejtől, m it megittam,

holdsugár a pirkadat előtt, hah, m it a mák 
napfényes szárából szűrtem ki, Galícia

> > > > >  folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról

és Bukovina közt félúton, minél közelebb az éghez 
és a nyelv rácsozatához, meggyőződve, hogy senki se

lát engem, hajnalhasadtakor, mely a ködök síkságát 
a kiszáradt tengerrel keverte össze, fogyasztván el italom,

mely a Red Bulinál is jobb, mert a vad száron, 
m int a vad leiken, virág virul, azoknak pedig,

melyek a kertekben az ember vigaszára kelnek, olyan 
a termése, mi kábító illatot ont és úttalan utakon át

lassan terjed, oda, ahová szívesen félrevonulnék, 
a hadsereg előli meneküléskor, mielőtt még a parancsnok

kiadja a falu felgyújtására a parancsot, és gyermeki kiáltás 
fúródik a levegőbe, felesleges litániáktól tisztultan,

mely tüdőmből kélne, ha tudnám, hogyan imádkozzam, 
persze, de teljesen hasznavehetetlen vagyok, m int egy el-

rongyolódott háló, ezért csak ez marad nekem, alárendelem 
magam a sétabot és a csokoládé diktátum ának

és tovább álmodom.

T e r r a  m o b i l  i s
Nézd, a köves földnyelv a távoli parttal 
nyaldossa magát, a nappal és az éjszaka

közti darab hogy kiszélesedik és a névtelen 
rovarok, álmosan, hogy zsongnak. Két

test melege zavarta meg őket, meztelenek 
a folyékony déli leheletben. Most szem

golyóink megkeményednek és gyanta ízére 
lel a nyelv. Szükségünk van egymásra,

mint Szentírásnak az olvasójára, simák vagyunk, 
mint a hal szálkája és a szülés előtti

mellbimbó bőre, a lehullott levélre pedig 
érvényes, hogy szívesen ráfényképezném

a combok torkolatára és mentségül ezt 
jegyezném fel rá: a könnyed őrültség miatt

és az édes vég előtti másodpercekért, 
mikor a ki nem használt remegések ismét

utódokat nem csalnak arcukra a véneknek.
A tizenegyedik parancsolat kényszerít

erre, hisz tudom, de hogy bírjam ki?
Inkább hallgass, te duzzadt csapattag:

M á r i a  M a g d a l é n a
»Bűnei bocsánatot nyertek, 
mert nagyon szeretett.«
(Lk 7,47)

Becsukódik mögöttem az ajtó, rövid folyosó, 
nem állok neki ellen, m int ahogy egy órája 
sem utasítottam el meghívásod; teljesen 
váratlanul érkezett, a füst közepett, az elhasznált 
karosszékek és a veszteségről s diadalról 
szóló véghetetlen litániák közt, megváltói 
szükségszerűséggel jö tt és zűrzavarommal, 
mely velem távozik most, az óvatos 
léptekből a léptekbe, mintha nehéz lenne 
hinni a bizalmasan kitárt karoknak, 
a fényből levő térnek, a sarkköri 
ezüstfenyők remegésének, 
mintha évezredeknek kellene 
elmúlniuk, mielőtt itt, ebben a szobában, 
gyengéden, könnyen, de nem gondtalanul, 
a beléd vetett hit ismét lehetségessé válik 
és hogy mindazt, ami csak létezik, 
jelenléted megáldja.

B e f a g y o t t  m o n a r c h i a
Tornáz Salamun: Ballada 
Metka Krasovec c. kötete nyomán

Mélyen a hajó fedélzete alatt, mely szeli 
a sima vizet és a túlélőket az ismeretlenbe cipeli,

fényes nappal, különösen a süllyedés évfordulója 
után, ha van, aki még emlékezetében felidézheti,

láthatod mindazt, a városokat és mólókat, vidám 
parkokat és a parlamentet, m int bűnhődnek: görcsökben

élnek tovább, a sokkos jégbe fogva. Kéklőn ragyognak, 
mindenkinek egyformán, fészkek és oltárok fosztogatóinak

és a ficsúroknak, akiknek ujja a ravaszon, lent a mélyben, 
ahol bágyadt vágyak bűnbocsánatért esdve nőttek

egybe, m int fém vasa a jéghez, a fájdalom grimaszával.
A  legidősebbek felismernék ezt, hajdan volt mese

ábrázatához hasonló, mely a próféták és a türannoszok 
közti különbséget ápolja, jóllehet mindegyik egyformán

vacog, akik a meredek, csúszós s ferde sziklafalon 
szerettek volna megmenekülni s a csúcsra

felmászni, eljutni a felszínre. Ott a vén kapitány, 
akit népem még mindig csodál, a fedélzeten táncol

mezítláb, blúza gombja és fehér fogazata m ind  
szétszóródnak, hogy még magam is elfeledem,

senki se kényszeríthet, hogy a fenyveshez 
hasonló szívós növényzetet elhagyd. Pontosan

utánozzák egymást a csordogálásban,
az arc tökéletlenségeinek nyomai után kutatva.

ami lent a mélyben tart és megszólalok, 
m int a víz, érthetetlenül és teli szájjal.

Trieszt-Bécs, 2001. szept.

Kamenjak, 2000 júliusában LUKÁCS ZSOLT fordításai
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MIHAI MÄNIUTIUj

A grund
(Pe maidan)

-  És ez melyik? Luki? Feri?
-  Melyik a csaj és melyik a srác?
-  Szörnyen egyformák, szörnyen büdösek!
-  Azt mondják, hogy az egyik inkább 

nőnek néz ki.
-  A másik meg hektikás, és a tüdejé

nek annyi.
-  Melyiket kaptuk el?
-  Tán ikrek lennének.
Az emberek arca lázas, beesett, Luki 

vagy Feri köré gyűlve, ide-oda lökdösik, 
csipkedik, taszítják körbe-körbe.

-  Lu-ki-ki! Fe-fe-ri! Lu-ki-fe-fe-ri! -  to
long, mekeg, ugat, nyerít a tömeg.

-  Ha mind a kettőt hívod, nem válaszol 
egy sem.

-  Ha csak az egyiket, mind a kettő' válaszol.
A tömeg felhördül:
-  Hé Luki! Hé Feri! Hé Lukiferi!
-  Nyugodjatok le, ha mindkettőhöz szól

tok nem válaszol egyik sem, rikoltja bará
tom, a sintér, nyakon csípi Lukit vagy Fe
rit és fojtogatni kezdi.

-  Hívjuk őket sorra!
-  Hívjátok őket sorra!
-  Ha nem ő az?
-  Ha nem ők azok?
A városháza mögötti senkiföldjén, a 

csőcselék közepén a sintér szép lassan, 
módszeresen fojtogatja Lukit vagy Ferit.

-  Úgy, úgy, míg meggebed!
-  Múljon az étvágya!
-  Hé, még van kedved rágni a vesénket?
-  És írni furfangos sírverset, meséket?
-  Engedjétek csak el! Játszani támadt 

kedve. Tán kockázni akar velünk.
-  Gyere csak, apuskám! Próbáld csak 

elvenni a pénzünket!
-  Ne legyetek marhák, ne engedjétek 

el, mert a cigány cseles, elhúzza a csíkot.
-  Ha ez cigány én pap vagyok. Ez a 

rongy egy senki...
-  A cigány ravasz, ha úgy fordul nem is 

látszik rajta milyen fajta.
-  Tisztára cigány a hányadék! Nem lát

játok milyen lilá a pofája?
-  Lila, mert a sintér szorítja a gigáját.
-  Kiszedi a bogarait. Éljen a sintér!
-  Hé, Lu-ki-ki-fe-fe-ri! Most berezeltél! 

Pórul jártál! Felsültél!
-  Micsoda szerencsétlen! Micsoda ca

fat! Figyeljétek hogy csivitel, hogy kényes- 
kedik!

-  A szemei kiguvadnak és úgy pislog 
mint egy szűzlány. Esküdni mernél, hogy 
tetszik neki!

-  Tetszik neki, hogyne tetszene, fel
pumpáljuk a tökét, és a szerszámát is!

-  Aszondják, hogy adnak egymásnak.
-  Kicsoda?
-  Az ikrek.

M ih a i M ániu^ iu: rendező, író, 
esszéíró, 1954-ben született Kolozsvá
ron. 1978 óta a kolozsvári román szín
ház rendezője.

-  Lukiferi.
-  Melyik a köcsög?
-  Melyik a pinás?
-  Hát, az a csöcsös.
-  A hektikás?
-  A menyasszony nem hektikás.
-  A másik, a kiskakas, az köhög.
-  A senkiháziak! A dögök! A buznyákok!
-  Rászoktak a májra... a zsigerekre...
-  Kiszopják a velőnket... elszedik a pén

zünket kockán...
-  Aztán még ők teszik az eszüket.
-  Megigéznek és kifiguráznak a sírver

seikben.
-  Mert költők lennének az arcok...
-  Olyan különös költők, akik sírverse

ket firkálnak...
-  Na és, mi nem tudunk írni?
-  Megírjuk mi a sírversüket!
Arcuk megnyúlik, még erősebben meg

feszül, egymásba könyökölnek, kivillant
ják zöld, fekete fogaikat, csujogtatnak és 
kalapjaikat feldobják a magasba.

-  Ne öljük meg -  szólok oda a sintérnek 
hirtelen és meggondolatlanul, és csodál
kozom magamon, mi jött rám, mi készte
tett erre, és már bánom, hogy kiböktem 
egy szót is.

A sintér elengedi Luki vagy Feri nya
kát és megrándítja ajkait:

-  Tehát? Lehet tudni miért kéred ezt?
A tömeg lenyugszik és figyel. Nyála

dzik, forrong mindahány.
-  Miért, hékás? Miért ne ölje meg?
Megvakarom a fülem tövét és a homlo

komat ráncolom.
-  Nem vagyok bolond, se holdkóros... 

szó se róla, hogy elengedjük... De szeret
ném másként halni látni... mintha csak a 
saját kezétől...

-  Ez nem teszi fel a hurkot magának, horkant- 
ja a sintér. Nagyonis megkent. Túl nyavalyás.

A többiek is felmordulnak:
-  Ez még a sintérnek se akar meghal

ni, hát még ha rábíznánk a dolgot...
-  Nem hal ez meg, amíg minket nyúzhat.
-  A gazember! Túl nyughatatlan és túl 

telhetetlen.
-  Mégse sietném el, szállók szembe én. 

Legalább ragadjuk mindkettőt nyakon. 
Ne kockáztassunk. Mert csak az egyi
ket csíptük el, és nem tudni melyiket. Ne
hogy bonyodalom legyen belőle. Netán 
csapdába essünk.

-  Az egyik hektikás, a másik szinte nő, 
mondja a sintér, és rögtön meg is rázza 
Lukit vagy Ferit.

Rendben van, mondom. És ez hogy 
van? Melyik az? Mert ez itt úgy köhög, 
hogy a tüdejét, a lelkét is kiköpi, és köz
ben úgy lóg a mancsaid között, mintha 
annyi ereje se lenne, mint egy nőnek.

-  Ugyan, fogalmam sincs, minek nézel, 
varázslónak? De azt tudom, hogy miatta 
nem megy túl jól nekem, megvertek szem
mel és mindenféle furcsa leveleket és sír
verseket kapok, talán megszámláltattak 
már a napjaim.

-  Ők ikrek de csak az egyiket ölöd 
meg. Érted? Ez nem elég. Kutya legyek, 
ha elég. Én azt mondom ne siessünk, vár
junk míg mindkettőt nyakon csípjük. 
Ereszd már el kicsit...

A sintér ujjhegyei kifehérednek, Luki 
vagy Feri hörög, habzik a szája.

-  Legyünk óvatosak, mondom. Megtör
ténhet, hogy ez nem is Luki, nem is Feri. 
Lehet, hogy Luki és Feri megint csak ki
tol velünk, nem ez lenne az első alkalom.

-  Senki se röhöghet rajtunk! tör ki egy 
nagyorrú, sztentori hangon. Éljen a sintér!

-  Pusztuljon Luki! Pusztuljon Feri! hor
kannak fel azonnal a többiek.

-  Ki a zsírt belőle! Tépd ki a zúzáját!
-  Húzd ki a beleket a seggéből!
-  Az anyját az iker buzijának!
A sintér felsóhajt és lazít a szorításon, 

míg én, ha már úgyis elbaltáztam a dol
got, úgy gondolom szép lenne befejezni a 
vacilálást, meg a dadogást, és megmutatni 
nekik, hogy nem csak a levegőbe beszélek.

-  Vajon megölhetjük azt, akit nem sze
retünk? -  suttogom, és az az érzésem, 
hogy nagyon agyafúrtan fogalmaztam.

A földre ereszkedem és a bicskámat 
tartó madzaggal szöszölök, miközben ide
gesen kapargatom a földet. A többiek is 
leereszkednek, bicskáikkal idegesen ka- 
pargatják a földet és sandán méregetnek 
bozontos szemöldökük alól.

-  Nem hagyom, hogy kicsússzon a keze
im közül, morogja a sintér.

-  Hát, persze hogy nem, mondom én. 
Nem hagyhatjuk, hogy kicsússzon a keze
ink közül.

-  Úgy, nyugtázza a sintér és erősebben 
szorítja.

-  Én azt mondom, hogy ne te öld meg. 
Szerintem adjuk kézről kézre és öljük 
meg együtt. Mit szólsz? Bicska van elég.

Luki vagy Feri elájul.
-  Aha, vicsorogja a sintér és rámvil

lantja tekintetét. Elkaptalak aranyos
kám. Azt akarod, hogy megússza. Belera
kod a frászt ő meg elájul. Tehát, ez nem 
Luki vagy Feri, valaki más, mert, ahogy 
tudom, ők nem ájulnak el. De mondok ne
ked valamit: hiába lágyul el és kényeske- 
dik itt nekem, úgysem tud átverni. Nem 
húz be a csőbe.

Felállók és a bicskámat Luki vagy Feri 
combjába vágom. A többiek követik példá
mat -  szúrják, karcolják, vágják. És Luki 
vagy Feri vérzik.

-  Aha, húzza el a száját a sintér. És ez 
mit még akar jelenteni?

-  Nem tudom, mondom én. Csak kicsit 
bizonytalan vagyok.

-  Azt akarod mondani, hogy Lukiferi 
nem vérezhet.

-  Nem vérzik, mondom én. Egy biztos: 
nem vérzik.

-  Ja, vagy úgy, mondja a sintér.
És lazít a szorításon.
-  Vágjuk meg mi is magunkat, mon

dom. Épp elégszer át voltunk verve, ha ép
pen arról van szó.

Elsőnek vágok magamba. Ezt csinálja 
a nagyorrú és még néhányan, egyik se 
vérzik.

-  Fordítva van, mondom.
-  Nem értem, mondja komoran a sintér.
-  Én sem értem. De ami van, az van.
A sintér erősebben szorítja.
Az emberek egymást szurkálják bics

káikkal, feltépik a régi sebeket, átszúr
ják tenyerüket és lábfejüket.

-  Nem vérzünk sehogysem, mondják el- 
bátortalanodva.
» » >  folytatás a 14. oldalon
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» » >  folytatás a 13. oldalról

A baj a levegőben lóg, ajkukat harap- 
dálva, gyanakodva néznek ide-oda, ké
szülnek olajra lépni.

-  Hogy Luki, hogy Feri, egykutya!
-  Gyertek és hagyjunk neki békét.
-  Hogy ő Lukiferi, kit érdekel?
-  Nem érdemli meg, hogy foglalkoz

zunk vele.
-  Nem érdemli a mucsok!
-  Még arra ébredünk, hogy valami be

tegséget is ránk ragasztott!
-  Épp elég, hogy senki se vérzik...
Eltávolodnak, settenkednek, felszívód

nak lassan.
-  Legalább a kockáikat el kellett volna 

venni, mert nyerő az mind...
-  Kikérdezhettük és aztán elverhettük 

volna.
-  Akárhogyis lyukasztani jól kilyu

kasztottuk.
-  Hogy tanuljon belőle.
-  Nem ártott volna egy-két ujját is le

vágni, ne mind tartsa költőnek magát...
-  És ne mind írjon sírverseket titokban.
-  Hagyd a fenébe, semmi értelme, 

mondja fogcsikorgatva a sztentori hangú, 
ott van a testvére, hogy megírja...

-  Tényleg úgy van, hagyd a fenébe...
-  A francba az ótvar seggdugacsokkal!
A senkiföldjén szemétbűzt kavar össze

csípős porfelhőkkel a szél. A sintér félre
köp és erősebben szorítja.

-  Mi van a jónéppel? Mi van velük, 
hogy elmennek?

-  Te nem láttad, ahogy összeszurkál
ták egymást, és egyikük se vérzett?

-  Torkig vagyok velük! Szóval, ez itt 
nem Luki vagy Feri?

Vállat vonok és teszem magam, de nem 
túl meggyőzően:

-  Te mondod, nem én.
De a sintér csak köti az ebet a karóhoz:
-  Ők, a többiek, ők Lukiferi?
-  Ha tőlem kérded, én azt hiszem, ez 

vagy Luki vagy Feri.
-  Na, látod? Valami nincs rendjén ezekkel.
-  Mintha velünk minden rendben lenne?
A sintér enged a szorításon.
-  Ami engem illet, nem tudom, nem 

próbáltam.
-  Akarod, hogy megszúrjalak? kérde

zem én.
Nem lenne releváns, mondja, miközben 

félrenyel, fulladozik, és enged a szorításon.
-  Másodsorban pedig...
-  Milyen másodsorban?
-  Azt mondtam, hogy valami nincs 

rendjén velünk sem.
-  Ja, vagy úgy, mondja ő.
-  Különös, mondom. A viselkedésünk 

fenemód különös. Mert gyötörjük. Bár
ki is legyen. Azt hiszem így nevezik azt, 
amit vele teszünk, bárki is legyen. Azt hi
szem kínozzuk éppen.

-  Ja, vagy úgy, mondja a sintér és 
megszorítja Luki vagy Feri gigáját, az
tán elereszti, ismét megszorítja és el
ereszti, megszorítja és elereszti, meg
szorítja és elereszti újra — Ja, vagy úgy, 
mondja ő.

KARÁCSONYI ZSOLT 
fordítása

DAN MIRCEA CIPARIU

riport a cunamiról
( r e p o r ta j  d e sp re  tsunam i)

fekete ingek s egy vendéglő letaposott fejkendőkkel 
holott Szicílában mérgező kéziratot egyetlen szemiotikái 
kurzust sem találtak
kizárólag csak kétségbeesést az anyai szemben 
múltat korbácsolva -  ütve szájon 
ahogy én most
míg végső alakba formázom a rizses csirkesalátát 
s a postázatlan leveleket leverten azoknak akik várják

ha jártas vagy földrajzban tizenkét évesen elfuthatsz a cunami 
elől de mikor félre hajtod a lét turbulens hullámait 
melyek lesöpörnek flórát és faunát
a tetőről az nyelvet ölt ki mint halál- s penészre éhes hírszolgáltató

a román nyelv értelmező szótárában a cunamiról semmi 
különös attrakciókról kaotikus rendszerekről semmi 
csak pókhálón elefántok fehér gyászmenetben 
a Bécsi Filharmónia nem játszott indulót

„Mire való relativitás és turbulencia” -  kérdi még Heisenberg a Jóistent 
„Mért halunk és öregszünk meg” -  mormogja Ionesco a tv-ben

amire nincsen felelet se irat 
csak néma csend az égen

a m b u la n c ia
(ambulatoriu)

köztünk nincs vegyérték 
se jobboldali vagy balos elhajlás 
se fauna se flóra 
se Júdás földre fordított szeme

a várakozás van köztünk hogy cseng a fül a magasságtól 
s kusza betűs kéziratok (ritkák s mérgezőek jeltudósok szerint!) 
a várakozás üres és zsúfolt termei
a várakozás mint kövér nő ki házvezet szelíden mindhalálig 
a várakozás mely maga is elárul vigasztalanul

a várakozás ahogy holdkóros kegyetlenek gyarmatának érméje
háborúzna saját idővel szenilis
eufóriájával

a n a g y  szám ok e lm é le t e
( t e ó r ia  n u m e re lo r  mari)

oly tisztán látni csiszolt lencséken át
a császári flottát
ezer éves tengeri temető
ezer éve szamurájt és halált jósoló darvak
csőrük hajókötelet ütvén és szögmérővel kikotort napsugarakat

„gyorsan, gyorsan” -  kiáltják fehérek feketék 
s mind akinek a vég
nem csak felfordulás és magány bizonysága

„gyorsan gyorsan” -  olyan nyelven ahol lobogva ég 
a rögeszmék tutaja

ezer éves császári bíbor takarja el a Paradicsomot 
ezer év rejtőzik gyilkoló üstökös csóvában

ESZTERÓ ISTVÁN fordításai

D a n  M ircea Cipariu: 1972-ben született. Temesváron él. Legutóbbi kötete: Tsunami (2006).
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BALÁZS S Á N D O R

Emlékeim Gyuriról
Bretter Györgyöt 1951-ben ismertem 

meg. Kettős minőségemben. Egyfelől a 
Bolyai Egyetemen mindketten filozófia 
szakos hallgatók voltunk, másfelől ebben 
az évben -  még diákként -  kineveztek ta
nársegédnek a marxizmus-leninizmus 
tanszékre, s nekem jutott az a feladat, 
hogy a szemináriumokat vezessem az ő 
évfolyamán. Ez akkor bevett szokásnak 
számított, gyakran „egymást tanítottuk”, 
ismerek olyan esetet is, amikor egy har
madéves tanársegéd a negyedévesek sze
mináriumvezetője volt. A marxizmussal 
a legmesszebbmenően azonosuló, igen ér
deklődő, éles eszű kollégának tartottam. 
Amikor Kovács András, az Igazság főszer
kesztője és ugyanakkor az egyetemen elő
adó tanár kérésére jellemeznem kellett 
Gyuri szemináriumi tevékenységét és 
magatartását, emlékezetem szerint azt 
mondtam, hogy „elkötelezett”. (Csak fel- 
tételezés, hogy talán éppen azért került 
később a pártlaphoz, mert a marxizmus- 
leninizmus elsajátításában jeleskedő hall
gatóban a főszerkesztő felismerte ezt az 
„elkötelezettséget”)

Emlékszem rá, hogy egyszer igencsak 
zavarba hozott engem, aki csak a terem
ben voltam tanársegéd, a folyosón mind
ketten egyszerű hallgatókként haverkod
tunk, csevegtünk, viccelődtünk. Az egyik 
szemináriumon bedobta megfigyelését: a 
központi pártlapban minket ismét „nem
zeti kisebbségnek” neveznek. Magyaráza
tot kért tőlem erre. Mi ugyanis a frissen 
sült ideológia-propagátorok -  akik igen 
sok zagyvasággal töltöttük meg a sze
gény hallgatók fejét -  addig azt papoltuk, 
hogy a „burzsoá-földesúri rendszerben” 
mennyire elnyomták a npmzeti kisebbsé
geket, bezzeg most, „a szocializmus épí
tésének napfényes útján” nincs kisebb
ség, csak „együttélő nemzetiség”. Akkor 
nem tudtam megválaszolni a kérdését. 
Később persze mindannyian tapasztal
tuk, hogy ez nem egyszerűen terminoló
giai probléma, odafent, ahol a pártha
tározatok születnek a „kisebbségiét a 
„jogokban kisebbségként” is értelmezik. 
Mindenesetre megragadt bennem, hogy 
Gyuri fogékony a nemzeti (vagy nemzeti
ségi) kérdés iránt.

Az egyetem elvégzése után az Igazság 
újságírója lett. Ritkábban találkoztunk, 
de olvastam a cikkeit. Ugyanolyan na
iv, blőd, vonalas irományok voltak ezek, 
mint amilyeneket (nagy szégyenemre) ak
kor néha magam is írogattam. Az egyik 
találkozásunkkor kifejtette, milyen ne
héz firkásznak lenni. Nem kis öngúnnyal 
elmesélte, hogy az első megbízatása egy 
glossza megírása volt. Az amolyan húsz
egynéhány soros szövege csak mintegy 
húsz javítással jelenhetett meg. Később, 
amikor megcsillogtatta az Ikarusz-szár- 
nyakon lebegni tudó veretes stílusát, ar
ra gondoltam, vajon nem az Ikaruszt zu
hanásra kényszerítő kezek nyúltak bele 
első glosszájába?

Máskor érdekes riporteri élményét me
sélte el. Az volt a szokása, hogy a megszó

lított személy valósághű azonosítása cél
jából megkérte a beszélgető partnerét, 
írja le ő egy papírlapra a család- és ke
resztnevét, így pontosan fog megjelenni 
az újságban. Egy alkalommal az egyik 
riportalany ezt megtagadta. Gyuri kikö
vetkeztette, miért. Az illetőnek valami
lyen magyar hangzású neve volt -  talán 
Szilágyi -, ám Silaghiként ismerte min
denki. Nem akarta „leleplezni” magát. 
Gyuri szégyentelennek nevezte ezt a ma
gatartást, amikor is valaki nem meri be
vallani nemzeti hovatartozását. Ez a be
szélgetés megerősített abban, hogy van 
benne egy jó adag nemzeti érzékenység.

Egészen közeli kapcsolatba akkor ke
rültem vele, amikor az újságtól átkerült 
a Bolyai Egyetem filozófia tanszékére, s 
ugyanakkor a Diákszövetség elnöke lett. 
Történt pedig, hogy a pártvezetés nem 
volt megelégedve a régi diákszövetségi el
nökséggel — mindenki tudja, hogy 1956- 
ban milyen össztűz alatt állt a Bolyai, s 
az akkori hivatalos értékelések szerint 
a régi diákvezetőség nem állt a helyzet 
magaslatán - , ezért (kevés kivétellel) a 
régiek helyébe újakat állítottak. Magam 
is így lettem a Diákszövetség kulturális 
ügyeivel foglalkozó alelnök, Gyuri után 
talán a „második ember”. Abban az idő
ben sok mindent rebesgettek Róla. Suttog
va amolyan „politruknak” nevezték, akit 
a párt a mi ráncba szedésünk céljából kül
dött a nyakunkra. Mások heccelődtek: va
jon ezt a Brettert kinevezték a tanszékre, 
s így lett elnök, vagy elnöknek hívták ide, 
s ehhez kellett a tanársegédi kinevezés? 
Én, aki ebben az időben gyűlésről gyűlés
re járva, szinte egész nap együtt voltam 
vele, merem állítani, hogy „politruk”-i am
bíciói (s legkevésbé ilyen megbízatása) 
nem volt. Vitatkozni már ekkor sokat vi
tatkoztunk, gyakran még akkor is, ami
kor együtt ebédeltünk, de nem politikai 
témákról. Legfeljebb arról például, hogy 
én nem kedvelem a szószos ételeket, ő 
pedig imádta, s ezt filozófiailag meg is 
indokolta nekem. Rendkívül élveztem a 
humorát, főleg az öngúnyt. Nemegyszer 
kifigurázta magát. Többször elmondta, 
hogy ő nem jóképű, hanem lóképű. Most, 
a fényképét nézve észreveszem, amit an
nak idején nem láttam meg: talán volt eb
ben igazság.

Egyszer groteszk esetet mesélt el ne
kem. Megkereste őt az egyetemért fele
lő szekuritátés tiszt, s elmondta neki, 
hogy a leváltott diákszövetségi vezetőség
ben volt egy gyanús alak, jó volna megfi
gyelni az illetőt. Megmondta a nevét is: 
Baróti Pál. A kékszeműnek nem volt tudo
mása arról, hogy Baróti nem más, mint 
Gyuri bátyja. Megnyugtató volt, hogy 
azért a szekuritáté sem tud mindent.

A művelődési élet — ez nem öndicséret — 
ebben az időben igencsak fellendült a Bo
lyain. Három művészeti ágban működött 
együttesünk, létezett a színjátszó csoport 
a sajnos már elhunyt Lakó Elemér hozzá
értő vezetésével (sikerük volt például egy 
Kolozsvári Grandpierre Emil írta mesejá

tékkal), működött a tánccsoport az élők 
sorából ugyancsak eltávozott Mócsi Laci 
irányításával (aki nemcsak azzal ért el si
kert, hogy rávette a lányokat: legyen rö- 
videbb az alsószoknyájuk), meg aztán ott 
volt a énekkarunk, ezt Angi István — ak
kor még nem tudós esztéta, hanem „csak” 
nemrég végzett zeneakadémista — vezé
nyelte, s gyakran kellett meghajlással 
fogadnia a tapsot. Bár a „kultúrreszort” 
(ahogyan akkor mondták) az én vállam- 
ra nehezedett, Gyuri tevékenyen kivet
te részét ebből a háládatos munkából is. 
Amikor vidéki városokba szálltunk ki, 
mindig velünk jött. Az egyik kiszállás
ról fennmaradt egy, később sok hülyülés- 
re okot adó eset. Zilahon az előadás után 
igen szívélyesen megvendégeltek a házi
gazdák. Volt ott minden, ami zilahi. Szó
val „az” is. Kissé kótyagosan tértünk nyu
govóra. Mócsi Laci a gyomorbántalmai 
miatt nem „lagzizott” velünk. A mindig 
választékosán öltözködő jeles jogászunk 
-  mielőtt lefeküdt -  a frissen vasalt nad
rágját a vízkagyló melletti törölközőtartó
ra helyezte el, akkurátusán. A vigasság
ról szállásunkra hazatérve nem akartuk 
felkölteni, ezért a félhomályban tértünk 
nyugovóra. Csakhogy Gyurinak a műkö
dő fél veséje, úgy látszik, ingerkeltő lett, 
s mivel a mellékhelyiség távol volt, ő a víz
kagylóban próbált eleget tenni e belső 
szervi parancsnak. Csak reggel vettük 
észre, hogy valami gikszer történt. Mi 
úgy írtuk le az eseményt, hogy Gyuri a 
Laci nadrágját villanyfának nézte. O ma
ga hülyült leginkább e felett.

A nadrág, úgy látszik, visszatérő motí
vum volt az életében. Történt pedig, hogy 
felvették a pártba. Bár meglepő, hogy va
laki egyetemi kinevezése előtt egy párt
lap szerkesztőségében dolgozott, s nem 
lett párttag, de aki ismeri a kort, az tud
ja: ez annak idején magától értetődő volt. 
Ugyanis a nagy párttag-verifikálások ide
jén, de még azután is, sokáig nem vettek 
fel új tagokat a pártba. Magam is -  aki a 
kulákfeleség miatt sok viszontagságnak 
kitett „proletár-értelmiségi” voltam, ám 
az ügy rendezése után befogadott sorai
ba a „munkásosztály élcsapata” -  ott vol
tam ezen a pártgyűlésen. Hozzá is szól
tam Gyuri védelmében, bár lehet, hogy 
baromságokat mondtam. Ha a memóri
ám nem csal, a már említett „nemzetisé
gi érzékenységére” utaltam, arra, hogy ő 
tulajdonképpen „odaátról” jött, pécsi szü
letésű, élt Budapesten is (erről mesélt ne
kem, fűszerezve azzal, hogy abban az ut
cában lakott Pesten, ahol a mellettük 
levő kerthelyiségben a korabeli közked
velt Kazal László énekelt), nos gyakorla
tilag nemigen élte át a romániai viszonyo
kat, ennek ellenére mennyire fogékony az 
itteni helyzet iránt.

Nem is lett volna semmi baj a párttag
felvétele körül, ha az egyik neves pro
fesszor nem szólal fel s nem provokálja 
Gyurit. Belekötött a nadrágjába. Kifej
tette, hogy az a szűk csőnadrág, amely 
a párttagjelöltön van (olyan, amilyent ak
kortájt a vasfüggönyön innen kiátkozott 
világhírű gombafejű együttes tagjai vi
seltek), a nyugatmajmoló, dekadens, koz
mopolita mentalitásnak a mintapéldája.

» » >  folytatás a 16. oldalon

15



HELIKON

» » >  folytatás a 15. oldalról
Gyuri a maga blazírtságával felkérte az 
alapszervezet büróját: jelöljenek ki egy bi
zottságot, amely centiméterrel a kezében 
leméri és elemzi a nadrágszárának mére
teit. A végén hozzátette, hogy ezt a ruha
darabot az állami áruházban vette.

Felvették a pártba. S ő még dicsekedett 
is ezzel. Sokaknak elmondta, hogy 1956. 
november negyediké után kérte a felvé
telét. Ekkor még meggyó'ződéses forra
dalmár volt. Ezt egyébként más alkalom
mal is tapasztaltam. Tanszékünkön az 
volt szokás, hogy látogattuk egymás elő
adásait. Engem Gyurihoz osztottak be. 
Az előadása színvonalas volt, él emléke
zetemben, amint apró papírlapokkal a ke
zében fel-alá sétál a padok előtt, stílusa, 
előadói kvalitásai lekötik a diákok figyel
mét. Egyvalamit azonban a szünetben 
kritikailag kénytelen voltam közölni vele. 
Akkor, amikor egészen más filozófiai té
ma volt terítéken, hosszan Che Guevara 
forradalmi érdemeiről szónokolt. Szerin
tem ez nem ide illő. Nem értett egyet ve
lem. Állította, hogy forradalmiságra kell 
nevelni a fiatalokat.

Erről a forradalmiságáról van még egy, 
mindkettőnkre nézve utólagos szégyenke
zésre okot adó emlékem. Bár később vi
tatkoztam a spekulációról írt szövegeivel
-  az volt az érzésem, hogy a spekuláció pe
joratív értelméből kíván átmenteni ele
meket a filozófiába -  , volt eset, hogy ma
gam is spekuláltam, értve ezen azt, hogy 
egyes filozófiai terminusok tartalmáról 
szabadjára engedtem a képzeletemet. 
Ilyen volt az ütem kategóriájának bölcse
leti értelme. (Akkortájt a pártsajtóban 
hangzatos cikkek jelentek meg a „gyors
ütemű gazdasági fejlődésünkről”.) Nos, 
az én teoretikus megközelítésemben a 
fejlődés üteme és egy adott időegységben 
történt lényeges események száma között 
összefüggés van: akkor gyorsul az ütem, 
amikor mind rövidebb és rövidebb időin
tervallumok alatt egyre több és lényege
sebb esemény zajlik le. Gyurinak tetszett 
ez a csűrés-csavarás, s elmondta, hogy 
neki erre a megközelítésre van egy átfo
gó elmekonstrukciója. Ez pedig így fest: 
az egész emberiség történetét a gyorsu
ló fejlődési ütem jellemzi; ez kiolvasha
tó abból, hogy milyen időintervallumok 
szükségesek ahhoz, hogy az egyik társa
dalmi rendszert a másik kövesse. Fel is 
rajzolta nekem grafikusan ábrázolva (per
sze az akkor belénk sulykolt öt egymást 
követő társadalmi rendszer sablonja sze
rint), hogy milyen hosszú ideig tartott az 
ősközösség, ennél rövidebb volt a rabszol
gatartó rendszer, még kevesebb időre volt 
szükség az ezt felváltó feudalizmus bu
kásához, s itt van most a kapitalizmus, 
ha a társadalmi fejlődés üteme szükség
képpen gyorsul, akkor igencsak közeli 
a tőkés társadalom vége. Ebben a gondo
latrendben megírtuk közösen a dolgoza
tunkat, az egyik egyetemi tudományos 
szesszión fel is olvastuk, majd elküldtük
-  románul -  a bukaresti szaklapnak. Azt 
válaszolták, hogy nem közlik, mert az 
egész gondolatépítmény felületes analógi
ákra támaszkodik. Hát ekképpen nem si
került nekünk rövid időn belül megdönte- 
nünk a kapitalizmust.

Útjaink fokozatosan szétváltak, őt 
ugyanis áthelyezték a művészeti főisko
lákra filozófiát tanítani. Ekképpen nem 
lehettek túl közeli élményein arról a folya
matról, amelyen keresztül Gyuri a lenini 
értelemben vett forradalmi elkötelezett
ségtől eljutott az „itt és mást” (tehát a ne
künk szajkózottal szemben is mást) elvá
rásához. írásait figyelemmel kísértem, 
gyakran nyilvános vitába is keveredtem 
vele. Az egyik ilyen konfliktust ma is szá- 
nom-bánom, nemcsak azért, mert senki 
nem értette meg a szándékomat, hanem 
azért is, mert rám igen rossz fényt vetett: 
ennek alapján kiálthattak ki dogmatikus 
marxistának. (Földes László dörgedelmes 
pamfletét is írt rólam — jogosan!)

Történt pedig, hogy Gyuri téziseket fo
galmazott meg szellemi életünkről, az iro
dalomról, bölcseletről, ideológiáról. En
gem bosszantott, hogy ezek között nem 
egy mélységesen ellentmond azoknak a 
mereven vonalas véleményeknek, amelye
ket Gyuri évekkel azelőtt -  főleg újságíró 
korában vagy magánvélekedésként -  ma
ga vallott. Ennek jegyében megírtam a 
„saját” ellentéziseimet, amelyek tulajdon
képpen a „régi Brettert” akarták szembe
állítani a „mostani Bretterrel”. Ezt a szán
dékot azonban senki nem észlelte, s ott 
maradtam megfürödve a „magam” dog
matikus ellentéziseivel. Rosszul tettem. 
Ehelyett inkább örömmel üdvözölnöm kel
lett volna a „bretterizmusban” bekövetke
zett önmegtagadást. Valami affélét, ami 
bennem magamban is végbement.

Eltávolodásunknak volt egy megkerül
hetetlen motívuma: nem tudtam megérte
ni, hogy egy kifogástalan erkölcsi tartású 
személy, mint amilyennek Gyurit ismer
tem, hogyan képes szoros barátságot köt
ni olyan egyénnel (egyénekkel, persze 
tisztelet a kivételnek, hiszen ez nem vo
natkozik egész baráti körére), akiről a le
hető legrosszabb véleményem volt. S nem
csak arról van szó, hogy a kártyaasztal 
mellé végül is miért ne ülhetne le bárki 
akárkivel, ha az egyedül csak mint kár
tyajátékos (egyébként nem) kedvére való. 
Most olyan barátságról szólok, amelynek 
gyümölcse a közösen aláírt cikk, tanul
mány, amikor az együttműködés a szelle
mi rokonságra enged következtetni. Mit 
köntörfalazzak: Rácz Győzőről van szó. 
Ezt a két embert -  saját értékrendem sze
rint -  egyszerűen képtelen voltam egy
más mellé helyezni. S mégis ennek let
tem szomorú tanúja.

Örök talány marad számomra, hogy a 
görög mitológia erkölcsi tartását oly zse
niálisan közvetítő, a bölcseleti esszében 
az etikumot olyan magas szinten sugár
zó Bretter miként férhetett meg egyazon 
akolban Rácz Vikivel, a karrierizmus 
mintapéldájával, a szervilizmus erkölcsi 
gátlástalanságát megtestesítővel.

Gyuri halála után többször eszembe 
jutott: hát ezzel a magát professzorrá ki
könyökölő alakkal tudott együttgondol
kodni akkor, amikor a közösen írt szöve
geket megfogalmazták? Lehet, hogy a 
most következők nem tartoznak közvet
lenül a Gyurihoz kötődő emlékeimhez, 
de közvetve mégis ide vág: utólagosan 
jól példázza, kinek a baráti ráhatását kel
lett ellensúlyoznia ahhoz, hogy ne legyen

cimborájának mása. Az eset a következő: 
az egyetem filozófia tanszékén rég aktu
ális volt, hogy Tóth Sándort előléptessék 
professzornak. Igen ám, de pályázni csak 
akkor lehetett, ha több pályázó van. Kal
lós Miklós tanszékvezető felkért engem, 
hogy „szekundáljak” Tóth Sanyinak, je
lentkezzek én is az egyetemi tanári poszt
ra, bár előre tudom, hogy nem én fogom 
megkapni. Nyilván felvállaltam. Mit ad 
isten, egy nap megtudom, hogy mindenfé
le felkérés nélkül Rácz Győző is pályázott 
-  nyilván nem szekundánsként. A követ
kező lépés az volt, hogy Rácz -  a pártak
tivista -  kijárta, hogy Tóth Sándort töröl
jék a jelentkezők közül. Maradtunk tehát 
ketten, s nekem -  egy pártfunkcionári
ussal szemben — nyilván semmi esélyem 
nem maradt. Erre visszavontam a jelent
kezésemet, ami -  ellenjelölt hiányában -  
azt jelentette, hogy nem lesz pályázat-el
bírálás. Viki viszont azt is elintézte, hogy 
ne fogadják el a kérésemet. Az eredményt 
nem volt nehéz megjósolni: Rácz elvtárs
ból professzor lett. S amikor megmond
tam neki, hogy kirúgta a sámlit Sanyi 
alól, engem pedig felhasznált saját karrie
rista ambícióinak kiélésére, még neki állt 
fennebb: szememre vette, hogy meg akar
tam akadályozni az érvényesülését. Nos, 
ez az ember volt Gyuri kebelbarátja.

Ám ebből az egész históriából talán 
azt is ki lehet hámozni, hogy éppen ebben 
a képtelennek tűnő emberi kapcsolatban 
kell keresni Gyuri nagyságát: megcáfol
ta a közhely-állítást, mely szerint mada
rat tolláról... Olyannyira egyéniség volt, 
hogy még egy testközeli rossz szellem 
sem volt képes őt megfertőzni.

Egy rá visszaemlékező gyűlésen a nagy
nyilvánosság előtt kijelentettem, hogy 
Gyuri a filozófiai esszéírás zsenije volt. 
Fenntartom ezt, bár a mostani visszaem
lékezéseimből — főleg azért, mert hullám
zó kapcsolattartásunk miatt leginkább a 
„forradalmár életszakaszának” emléktár
gyait tettem le az asztalra, s nem a ter
mékeny alkotói munkájának időszakából 
emeltem be szuveníreket -  inkább az ele
venedik meg, mihez viszonyítva vált zse
niális parabolaíróvá. Mert az újságíró, 
a diákszövetségi aktivista Bretter és a 
Vágyak, emberek, istenek meg a Párbe
széd a jelennel szerzője között ég és föld 
a távolság. Korai halála megdöbbentett. 
Egyebek mellett azért, is, mert ritkuló 
találkozásainkkor ismételten a szemére 
vetettem, hogy a szisztematikus, szakfi
lozófiai értekezés műfajában nem jutott 
el esszéírói magaslataihoz. Sürgettem a 
Fichtéről készülő doktori disszertációjá
nak megírását, sajnos, nem fejezhette be. 
Ha tovább él, talán a filozófiai szakírói 
szorgoskodását is ugyanolyan felsőfok
ban értékelhetnők, mint a szépirodalmi 
fogantatású remekműveit.
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EGYED PÉTER
„Apák bűne”
A nyolcvanas évek voltak a legsöté

tebbek... Szellemi szempontból azonban 
mégis a legvilágosabbak voltak a szá
munkra, mert tudni lehetett: a marxiz
mus, marxizálás, marxológia — amelyben 
az előző nemzedékek még úgy-ahogy fel
találták magukat -  sem a társadalomtu
dományban, sem az elméletben, és legfő
képpen a filozófiában nem jelentett már 
semmit. Doktrínáról, utópiáról és ideo
lógiáról végképpen ne is essék szó. Ez a 
felismerés, ennek a tudatosítása kétség
telenül a Bretter György nevéhez fűző
dik, persze nem a marxizmus halálának 
a kijelentésén múlnak a dolgok, hanem 
azon a teoretikus és filozófiai tevékeny
ségen, amelyet Bretter György követke
zetesen végigvitt, és amellyel közvetlen 
környezetét, tanítványait, diákjait és esz
metársait határokon innen és túl befolyá
solta, valósággal megszabván teoretikus 
kibontakozásukat. Március 21-én lenne 
75 éves. Legfontosabb elméleti felismeré
se az volt, hogy az utópiát nem lehet ne
gatív utópiák alapján dekonstruálni és 
bírálni, hanem csakis a hiány fenomenoló
giájának és analitikájának az alapján. Te
hát a társadalomban immanensen meg
mutatkozó léthiánynak feleltethető meg 
az a filozófia, amelyet ki kell dolgozni. 
Magyarországi ismerői, barátai és kriti
kusai közül Kardos András, Tordai Zádor 
és Vajda Mihály voltak azok, akik kétség
telenül felismerték a bretteri mű radiká
lis újdonságát és fontosságát!

2004-ben jelent meg Kardos András 
összegyűjtött kritikáit tartalmazó köny
ve, A véletlen tekintet (Gond-Cura Alapít
vány). Ez tartalmazza azokat a Bretter 
Györgyről írott elemzéseket, amelyek ar
ról tanúskodnak, hogy a szerző már a 
hetvenes évek végén is tisztában volt a 
bretteri főművek abszolút szemléleti új
donságával és fontosságával.

Az eredetileg a Híd 1979. 3. számában 
megjelent írásban elsősorban a bretteri 
esszé immanenciájával foglalkozott, leszö
gezvén, hogy itt egyáltalán nem egy kül
sődlegesen megválasztott műfajról van 
szó, hanem arról, hogy az esszé egy helye
sen felismert és artikulált problematika 
szerves megjelenése. Kardos Heideggerre 
hivatkozott Bretter kapcsán, de hivatkoz
hatunk a keresztény teológia ama régeb
bi tantételére, amely szerint az ember filo- 
zofikussága, filozófiája végső soron soha 
nem a skolasztikus könyvekből szárma
zik, hanem létben állásának, Isten alatt 
állásának a metafizikai-titok adottságá
ból. Filozófiára kényszerített az ember, 
esszére („önkifejtésre”) kényszerített a 
filozófus. Az esszé tragikus forma a kö
vetkező elméleti összefüggésekben és ke
retben szemlélteti a bretteri alapállást: 
„Bretter György két és fél oldalas tanul
mányt szentelt az esszé elméletének. 
»Mert a ráció tiszta eszközeiből az életet 
levezetni lehet, ám a mi életünk nem de
duktív élet, nem az elméleti rendszer kö
vetkezménye, hanem maga az önmagát

termelő és pusztító, az önmagát teremtő 
élet.«”1 Bretter: „Az esszéírás kiindulást 
jelent abból, ami van, bármilyen legyen 
is a létezők formája.” A létező birodalma: 
„a fák, a kövek, a házak és a hagymák”. 
A kritika mind Lukács, mind Bretter szá
mára „állásfoglalás a telítettség nevében. 
A kritika — magatartás”.2

A filozófia totalitás-modellszerűsé- 
gének bretteri gondolatát is kiemelte Kar
dos, azaz a teljes magyarázat elvét, mint 
a léthez kapcsoltság szükségszerű pers
pektívájáét.

A harmadik elemző mozzanat a Sinkó- 
mű fontosságának és a belőle fakadó ta
nulságoknak a felismerése volt: „Az Egy 
regény regénye esszé, kísérlet, melyben 
a sorsot adó forma a szubjektum sorstör
ténete. S az eredményről joggal mondja 
Bretter, a gondolkodó-fenomenológus telje
sítménye ez. Az esszé valóban fenomenoló
giai látásmód: a gazdasági itt »zárójelbe« 
kerül, s ami marad, a mindennapok ér
zés- és érzékelésvilágának döbbenetes 
erejű láttatása.”

A fentebbiekben a filozófiai probléma 
az antinomikus világ antinómiáinak egye
sítése -  ami mindig az emberi tragiku
mot exponálja. „Bretter így foglalja össze 
a huszadik századi »örök« dilemmát: »A 
filozófiai rendszer valahány teoretikus 
problémája háttérbe szorul: a döntő az, 
hogy az ’én’ abban a világban, amelyben 
él, egyesítheti-e az antinómiákat, vagy er
re éppen világa miatt képtelen.«„3

Végül Kardos kiemeli Bretter mód
szertani iróniáját, mint egy olyan alapvi
szonyt, amelyből a hiteles szókratészi ma
gatartás is származhatott: „Bretter nem 
volt gőgös ember. Ironikus volt. A gőgös 
ember demokráciája, hogy szemben áll az 
élettel. Sem Sinkó, sem Bretter nem volt 
erre képes. Eljutottak a mechanizmus em
bertorzító struktúrájának visszavételéig: 
az elkülönült hitig. Ebből lett náluk az 
esszé.”4 Valamint a szókratészi életforma.

Bretter mítoszfelfogása az immanenci- 
ának az az őskora volt, amelynek a meg
élése nélkül nincs egy elkülönült és egy 
visszavett eredetiség és érvényesség. Ez a 
szubjektivitásnak egy sikeres kísérleti te
repe lehetett.

Ugyanebben az érvelési rendszerben 
Kardos aztán annak a bemutatására tért 
ki, hogy miként lett a nyelvfilozófia az a 
közeg, amelyben az autentikus erkölcs el
nyerhette körvonalait és kibontakozha
tott mint a szubjektum választott erköl- 
csisége. Azazhogy: a nyelvfilozófia ismét 
nemcsak egy apriori külsődlegesen vá
lasztott skolasztikus diszciplína volt, ha
nem egy ontológiai lehetőség.

Kardos megfogalmazásában: „A filo
zófus választhat a nagy filozófia és az 
új filozófia között. Bretter írt a nagy fi
lozófiáról, és új filozófiát csinált. Bretter 
Györgynek van nyelvfilozófiája.” A nyelv 
ismét csak az erkölcsi autonómia kimon
dásának a lehetősége lett, amely szem
ben áll a tömeg által elfogadott erkölcsi 
heteronómiával, amely egy társadalmi
lag beszélt nyelvbe való eleve-helyezke- 
désből származik. Csak jelzésszerűen 
emelem ki a Kardos András által is fon
tosnak tartott csomópontokat, ugyanis ér

telmezése szinte minden ponton megegye
zik az enyémmel, azzal a különbséggel, 
hogy én egy fenomenológiai nyelvi sze
mantika sajátos szempontjait is érintet
tem: „A norma az erkölcs külső nyelvi tes
te, számomra mint dilemma vetődik fel, s 
erkölcsi csak akkor lesz, ha a saját nyelv
ben megméretett. »A nyelv erkölcsi léte 
az, ahogy a nemet kimondjuk.« A nem — 
a norma általam megítélt nyelvi tagadá
sa -  változtatja autonóm erkölcsiséggé az 
elvont erkölcsit. »A nem kimondásában re
alizálódik az erkölcsi autonómia.«”5 Ne té
vedjünk azonban: mind a nyelv, mind az 
erkölcs megvannak nagy társadalmi ob- 
jektivációkként ante, de csak elvont lehe
tőségekként határolják az individuációt.

A másik, kellőképpen nem hangsúlyoz
ható mozzanat azzal kapcsolatos, hogy ez 
az individuáció, az autonómia választása 
mindig erkölcsi tett, s mint ilyen, kritika. 
„Az új filozófia a tett kritikája. A tett
szó” -  emeli ki Kardos a sajátos bretteri 
gondolatot.

Ugyanakkor tudomásul kell vennünk 
azt a tényt is, hogy az ember nyelvi léte
zését egyrészt mindennapi kisközösségei
ben éli meg, másrészt el kell sajátítani a 
hatalom grammatikáját. Kettősség kelet
kezik, ugyanakkor egy olyan folyamat is, 
amelyben a hatalom mintegy kölcsönadja 
a kisközösségeknek saját látszatnyelvét, 
amely alkalmatlan lesz a sajátos megfo
galmazására. Az uralmi nyelvezetben, a 
totalitárius nyelvezetben akisközösségek
ben látszatként, hiányként élik meg saját 
magukat is, ezért ebből a léthiány feno
menológiája fog származni, amely a kriti
ka megképzését hozza.

Hogyan jön létre az antitézis?
„Az uralkodás nyelve a megvalósulás 

mozdulatlanságát nyújtja. Az intézmé
nyi rendszer saját normáit »kölcsönadja« 
a »partikuláris« helyzet megfogalmazá
sára. Ezzel »a kisközösségek nyelve nem 
autentikussá« válik, a hatalom szintak
szisa a látszat valóságát állítja, ám a hi
ányt nem tudja megszüntetni. A »kettős 
vereség« problematikussá teszi a nyelvet, 
s a »partikuláris« elfordul a hatalomtól. A 
hiány nyelve csak mint a hatalmi nyelv an- 
titézise léphet fel, ha jelenlevővé óhajt vál
ni. A nem az adott normarendszer elleni 
védekezés, mely, ha kritikává válik, egy új 
kultúrát fogalmaz meg. A nyelv kritikáját 
csak a kritika új nyelve teremti meg.”6

A hiány-fenomenológia mellett a leg
eredetibb szemléleti mód az analízis 
lett Bretternél, elemzéseim e ponton 
is egybevágnak a Kardoséival: ,,»A ra
dikális analízis pontosan a premisszá
kig jut el, és ezeket tudatosan használ
ja a konstrukcióban.«7. A nagy filozófia 
a konstrukcióra helyezte a hangsúlyt, 
Bretter új filozófiája az analízisre.” Jelen 
tanulmánya módszertanát tekintve is fő
mű. A nyelvformula („itt és most”) elem
zése kapcsán a következő szembefordítá
si modellt alkalmazza Kardos: „A nyelv 
alkalmazása során lényegek (szubsztanci
ák) állanak egymással szemben. Az »itt« 
helyhatározóban a tárgy (ami épp itt van) 
és az én (aki a tárgy ittlevóségét megálla
pítom) lényege mint egymás lényegei jelen
nek meg. Az én és a tárgy csak mint egy-

» » >  folytatás a 18. oldalon
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> » »  folytatás a 17. oldalról 
másra vonatkoztatott szubsztancialitás 
létezik. Az »itt«-ben a tárgy csak az én ál
tal és az én csak a tárgy által határozta- 
tik meg. A vizsgálat első végeredménye: 
»konvenciói révén a helyhatározó ’itt’ a 
szubjektum és az objektum egybeesését 
problémamentes és kvázi-szükségszerű 
viszonynak mutatja meg.«„8 A helyhatá
rozó konvencionális rögzültségeit csak 
feleró'síti a „most” időhatározó , kauzális 
kapcsolatot feltételez ott, ahol csak eset
legesség, látszat van. Ebbó'l a nyelvi álla
potból elmozdulni, amely a tett-cselekvés 
felé mozdulás feltétele, csak úgy lehetsé
ges, ha az ITT és MÁST imperatívuszát 
fogadjuk el, amely rámutat a hiányra és 
egyben kijelenti a megfogalmazás és a le
hetséges felszámolás parancsát. A feno
menológia és analízis után következhet a 
reális konstrukció.

Mindezek alapján azt mondhatjuk, 
hogy Kardos András aprólékos és minden 
tekintetben értó' elemzései Brettert erede
tiségének teljes dimenziójában mutatták 
meg, sajnos, akkoriban csak egy korláto
zott nyilvánosságban.

A Bretter-kérdés és ismertség -  ismét 
csak sajnos — ma is sajátos hiátusokkal 
küszködik. íme, miként fogalmazott a 
Kardos-könyv recenzense: „A Lukács-ha
gyomány mellett Bretter György gondol
kodói teljesítménye is motívumszerűen 
többször felbukkan. Bretterró'l manap
ság alig hallani (vagy csak a recenzens 
nem hall róla), így Kardos írásaiból vala
melyest megismerhető' a kolozsvári filozó
fus életműve is. (...) Bretter »irodalmi es
széizmusa« (Vágvölgyi B. András) eltér a 
lukácsista Lukácstól. De a fiatal Lukács 
esszéfilozófiája remekül beszélget Bretter 
esszéisztikájával, amely egyben kritikael
mélet is.” „A kritika mind Lu-kács, mind 
Bretter számára »állásfoglalás a telített
ség nevében«. A kritika -  magatartás”® 
Most itt tartunk a Bretter ismertségét, ol
vasottságát tekintve. S ha itt mégis ta r
tunk, az nem kis mértékben Kardos And
rás érdeme.

Természetesen a Vajda Mihályé is, 
aki egykori barátként — és itt megint ne
mes fényében írhatjuk le ezt a szegény, 
kifosztott szót - , eszmetársként is tisz
tában volt a bretteri felfogás eredetisé
gével. így gondolta át a kérdést a Kar
dos-könyv megjelenésekor: A fogalmi 
apparátust, amely a hiányt állítja szem
be az eszményekkel és értékekkel, vala
mint a „nem”-et a számonkéró' „igen”-nel, 
Bretter Gyurinál találtad meg, ő volt ta
lán az elsó' a kortárs „teoretikusok” kö
zött, aki már nem atyai jó barátnak, ha
nem idó'sebb apagyilkos testvérnek tűnt. 
Tó'le merítetted talán a másfajta kritika 
szükségességébe vetett hited biztonsá
gát.10 Láthatóan fontos szerepet játszott 
pályád alakulásában. Nem tudom, ismer- 
ted-e ó't még személyesen is, mire Te meg 
én megismerkedtünk egymással, Gyuri 
már nem élt. S nem tudom, hogy neve és 
személye valaha is szóba került-e közöt
tünk. De hogy az olvasó is értse, miről be
szélgetünk, megpróbálom összefoglalni 
azt, amit róla írtál, annál is inkább, mert

Gyurit időnként tényleg elő kell kaparni 
a felejtés homályából.

Ahogy már említettem, kedves olva
só, Kardos két írása is szól Bretterró'l, 
pontosabban az első, amely megjelent a 
második nyilvánosság valamely „orgá
numában”, nemcsak róla szól, de Bretter 
György mindenképp a főszerepet játssza 
benne, a második pedig, „Az űr fenome
nológiája” meg csakis róla, de ez 24 évet 
várt Kardos kamrájában a megjelenés
re.11 Bretter „műve kísérlet a hatalom 
nyelvével szemben a szolidaritás nyelvé
nek (újbóli?) megteremtésére-rekonstruk- 
ciójára”. „Pályáját ... egészében így fog
lalhatjuk össze: az űr fenomenológusa. 
Űrről és értékről12 beszélni lehet, a kér
dést megoldani nem. Amit viszont lehet, 
tehát kell is: az esélyt tudatosítani. Elvi
leg adott a filozófus számára a másik út: 
az érték fenomenológiája. És mintha ez 
lenne számunkra a hozzánk közelebb ál
ló, az ismertebb. Fentebb ismertettük a 
Bretter számára készen talált filozófiai 
szituációt.13 Ha Bretter ebben a helyzet
ben az érték fenomenológiai leírását vá
lasztja, soha nem lett volna lehetősége 
arra, hogy a kritikához mint az esély tu
datosításának legfontosabb feltételéhez 
eljusson. A dialektika filozófiai kalandja 
számára éppen azt jelentette: a hiány, az 
űr fenomenológiai leírásának az a végső 
fogalma, amelynek a »viszonylagos« isme
retén keresztül el lehet jutni az esélyig.” 
[Elnézést, Andrisom, hogy saját szöveged
del ilyen hosszan untattalak. De ha egy
szer neked ilyen remekül sikerült össze
foglalnod, hogy mi is az, ami Bretterben, 
Bretter által feltárult a számodra, hogy 
miben is állt az a másfajta kritika, ami 
az apagyilkosság után elindított té
ged utadon (elindított benneteket utato- 
kon?)!] Most már csak néhány mondat, 
melyek nélkül a kép azért nem lenne tel
jes. „Bretter [...] feladata: az elleplezett, 
a maga tiszta formájában sehol meg nem 
ragadható hiány leleplezése.” „Bretter ob- 
jektivációkban mutatja ki a hiány létezé
sét és írja le természetrajzát.” „Nem ha
tározza meg a hiányt, hanem felfedezi.” 
„[...] életművének egész tapasztalata azt 
bizonyította, hogy az egzisztencia csak a 
hiány fényében világosulhat meg.” Ennyi 
Bretterbó'l. Azt azonban nem hagyhatom 
említetlenül, hogy Kardos már ekkor, 
1980-ban észreveszi Bretter heideggeri 
ihletettségét. „A hasonlóság abból követ
kezik, hogy mindkét filozófus számára 
a hiány megtapasztalása a filozófiai vizs

gálódások előtti »őstény«. S ez az őstény 
egyikük számára sem zárójelbe teendő 
rossz, hanem leírandó és megértendő.”

Bizonyára igazad van, Andrásom, ami
kor úgy ítéled, hogy a hiány bretteri fe
nomenológiája megalapozza a hiány esz
tétikáját is, hogy ezen az alapon jut el 
Bretter oda, hogy „számára a költészet a 
másfajta beszéd lehetőségének a felmuta
tásával a másfajta élet felmutatása.”14

Itt is tartunk: mégiscsak biztató, hogy 
a kérdéseket korunk egyik legjelentősebb 
magyar filozófusa, a Bretter-barát és kor
társ Vajda Mihály továbbra is így gondol
ja.
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% 0‘D ‘E X -
A szerző ezúttal József Attiláról szóló negyedik 

könyvével lép olvasói elé. (N. Horváth Béla: József A t
tila: Egyéniség és valóság. Nap Kiadó, 2006).

Az elsőt 1992-ben adta közre, a második két évvel 
később hagyta el a nyomdát, 2002-ben követte ezt 
harmadik kötete, néhány hónappal ezelőtt pedig azo
kat a megfigyeléseit foglalta egységbe, amelyek leg
tekintélyesebb részét adják szakmai törekvéseinek. 
Az „Egy, ki márványból rak falut” is annak a vers
nek egyik sorát viseli címlapján, amelyik szerzőjének 
azt a kutatási irányát képviseli, amelyre alcímével is 
utal: „József Attila és a folklór”. Közvetlenül kapcso
lódik ehhez A hetedik, amelyhez köteteimnek is a szó
ban forgó versnek a címét választotta. A József Attila 
-  értelemszerűen -  végső soron az életmű egészét vá
lasztja tárgyául. Ezekből az adatokból ugyanakkor té
vedés volna arra következtetni, hogy „főhősének” ja
vára egyoldalúan elfogult irodalomtörténészt kell N. 
Horvát Bélában látnunk. A megértésnek, illetve gon
dolatai megértésének az igénye viszont valóban erős 
benne. Elsősorban értékek felmutatására törekszik, 
ítéleteiben higgadtság jellemzi. (Még az egymással in
dulatoktól sem mentesen szembeforduló volt két jó ba
rát -  Illyés Gyula és József Attila — egymáshoz való 
viszonyáról szólva is rendre az egymásba bonyolódott 
szálak tárgyilagos megvilágítására törekszik.)

Kiegyensúlyozottság érvényesül munkásságában 
ott is, ahol József Attilának a „népi-urbánus” konflik
tussorozatban játszott szerepét értelmezi. A kötetnek 
csaknem a felét valamiképpen ebbe a tárgykörbe vá
gó tanulmányok adják, ezek éppoly kevéssé hagyják 
figyelmen kívül az útját kereső fiatal költő származá
sának a magyar falu világába kötő szálait s a jobbol
dali reformtörekvések irányában tett lépéseit vagy 
a népköltészet esztétikai értékei iránt érzett vonzal
mát, mint amennyire a korabeli zsidó polgári-értelmi
ségi elit köreitől kapott szemléletet befolyásoló hatá
soknak a fontosságát sem becsüli alá.

Távolabbról illik ehhez a tárgykörhöz a József Atti
la szerelmi életének szempontjából kiemelkedő fontos
ságú Gyömrői Edit-kapcsolatnak több szempontból is 
érdekes vizsgálata (beleértve ebbe a Szabad ötletek 
jegyzékének tárgyalását), valamint az évtizedeken át 
még csak meg sem említett freudomarxizmus ismer
tetését (elsősorban Wilhelm Reich érdekes alakjának 
megrajzolásával).

Megbízható, haszonnal forgatható könyvet adott a 
szakma és az olvasók számára N. Horváth Béla. Aki 
szigorúságra hajlik, szóvá teheti, hogy szívesen elé
gítette volna ki jobban „tudománytörténeti” érdek
lődését is: ha több szó esett volna helyenként arról 
is, hogy mikor és kiknek a részvételével jutott ilyen 
vagy olyan álláspontnak a kialakítására a tudomány. 
Hiszen -  különösen Szabolcsi Miklós és Tverdota 
György igen nagy anyagot hasznosító munkásságá
nak köszönhetően -  ez nem igényelt volna aránytala
nul nagy többletmunkát, ugyanakkor egy fokkal moz
galmasabbá tette volna a szöveget. [...]

A szerző „A szocializmus mélylélektana” című feje
zetében — tartózkodóan — ismerteti is a költőnek ilyen 
cím alatt megjelent gondolatsorát, rámutatva arra, 
hogy abban „a szocializáló-marxizáló fogalmak után, 
illetve azok mellett pszichológiai, szexuálpszichológiai 
kifejezések válnak a szöveg domináns elemeivé”. Ar
ról ugyanakkor, hogy ebben a kötet jellegadójára is
merhetnénk — s egyáltalán, hogy ez a fejtegetés köl
tészetével azonos színvonalat ért volna el —, nehéz 
lenne igenlően nyilatkozni.

TAMÁS ATTILA: A többoldalúság jegyében. 
(Hitel, XIX. évfolyam. 9. szám 2006.)

-  Ifbd&EX

... és összecsendülnek-pendülnek a hangok
Mindenáron avantgárd

Nagy kitüntetés avantgárd mű
vésznek lenni. Minden fiatal alko
tó szeretne olyan újító lenni, aki 
gyökerestül megváltoztatja a vilá
got, de ha ez nem is sikerül, akkor 
legalább az egész művészetet. Di
vat lett a 20. században avantgárd
nak lenni. Azok az alkotók, akik 
tényleg úttörők voltak a maguk 
művészetében, nem is gondoltak 
rá, hogy ŐK AZ ÉLCSAPAT: egy
szerűen tették, amit alkotói elhi
vatottságuk diktált számukra. 
Bartók, az egyik valódi megújító- 
ja a 20. századi zenének, nyilatkoz
ta egy amerikai interjúban 1940- 
ben: „A nagyjából 1910 utáni 
korszak egyáltalán nem tekinthe
tő forradalminak. A művészetben 
az ilyen elképzelhetetlen. A művé
szetben csak lassú vagy gyors ha
ladás van, tehát lényegileg fejlődés 
és nem forradalom.” Az idézet min
den információja figyelemre mél
tó. Bartók világosan behatárolja 
a 20. századi művészet megújulá
sának dátumát: 1920. Ez a dátum 
azóta is korszakkezdet-meghatáro- 
zó számjegyként él a köztudatban. 
Megállapítása, hogy „nem tekinthe
tő forradalminak”, meglepheti azo
kat, akik éppen a forradalmi jelle
get keresik a megújuló korszakok 
gondolkodásában, tudományában, 
művészetében. Rendkívül könnyen 
dobálózunk a „forradalmi” szóval, 
különösen ha művészetről van szó. 
De az élet a bartóki mondást iga
zolja: „a művészetben lassú vagy 
gyors haladás van”. A „haladás” 
szót használja, tehát mozgásra 
utal elsőként és csak azután a mi
nőségi átalakulásra, a „lényegileg 
fejlődés és nem forradalom” záró
gondolatával. A 20. század nagy 
kérdése, hogy a világ valóban fej
lődik vagy csak halad egy úton, 
amelyet a mozgáskényszer jelöl ki 
számára. A fejlődés puszta átala
kulásként is felfogható: egyik mi
nőség a másikba megy át anélkül, 
hogy ezeket a minőségeket tökélete
sebbnek vagy tökéletlenebbnek kel
lene tartanunk. A modern ember 
mozgástere hatalmasan megnőtt, 
pillanatok alatt hatalmas távolsá
gokat képes bejárni, világokat áthi

dalni az INTERNETEN, de az élet 
minősége arányosan jobbá vált szá
mára?!

Minden már valami meglévőből 
indul ki. A tudományban alapok 
nélkül semmire sem lehet menni. 
A kutató lépcsőfokok sokaságán 
át érkezik el felfedezéséhez, de e 
felfedezésben benne van az elődök 
állhatatos munkája, ők is e lépcső
fokokat győzték le egy bizonyos ma
gasságig, hogy onnan mások men
jenek, LÉPKEDJENEK tovább. 
A művészetben ez méginkább így 
van. Bartók és sok más kortásra 
száz- és ezredéveket mentek 
VISSZA az emberi élet és az ezt 
visszatükröző művészet, zene vilá
gában. íme egy avantgárd, amely 
időutazásra vállalkozott a délke
let-európai kultúrák ősgeológiáját 
kutatva: Bartók kereste a „tiszta 
és érintetlen” zenét.

A konstrukciós beállítottságú ze
neszerzők is ezt a „tiszta és érintet
len” zenét keresik minden időben. 
Ehhez keveredett a „mindenáron 
újat hozni” törekvése, a minden 
mástól való különbözés erőszakolt 
kísérlete, amelyben ott lappang 
minduntalan a titkolt vágy: CSAK 
ÉN EGYEDÜL VAGYOK AZ IGA
ZI ÚJÍTÓ. Az első avantgárddal 
még megbarátkozhatunk: élcsa
pat, amely előre viszi a művésze
tet, de amikor elkezdjük számozni 
őket, hogy úgymond: avantgarde 
No 1, No 2. és már itt is van a No 
3., hiszen a 21. század „éllovasai” 
sem akarnak kimaradni a sorból, 
akkor már kételyek kezdenek ben
nünk megfogalmazódni: meddig is 
mehet ez a számozás? Vajon a 21. 
század végére hány avantgardunk 
lesz? Arról nem is szólva, hogy 
szorgos zenetörténész kezek a ze
ne történetében visszafelé lapozva 
is találhatnak avantgárdokat, pl. 
Richard Srauss: hatalmasra bővül
het a sorszámok sokasága.

Nem volna egyszerűbb annak be
ismerése, hogy kevés az igazi zseni
ális alkotó? Bartók szavaival: „ke
vés a kiváló zeneszerző -  egy-egy 
században csak tíz-tizenöt akad.” 
Megint oda kell figyelnünk Bartók 
szóhasználatára: zseni helyett „ki
váló zeneszerzőt” említ, és az is fel
tűnő, hogy a közhely-igehasználat: 
VAN, TALÁLHATÓ, SZÜLETIK 
helyett az AKAD-ot részesíti előny
ben. A mindenkori avantgárdok 
ezért a tíz-tizenöt helyért küzde
nek. Az avantgárd és a zseni NÉ
HA egybeesik, de akkor már 
(rendszerint nagyon megkésve) kor
szakalkotó művészről beszélünk. 
Ezt már nem lehet minden áron 
akarni: képesség is kell hozzá.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL- _____ _ _ _
A z  O ktatási és K ulturális M inisz

térium  a D rám aírói K erekasztal 
kezdeményezésére Katona József 
produkciós pályázatot hirdet színhá
zak és színpadi szerzők részére.

A pályázat célja: ko rtárs m agyar 
színm űvek színpadra kerülésének 
tám ogatása hazai és ha táron  tú li 
m agyar színpadokon, függetlenül a t
tól, hogy az adott művet korábban 
bem utatták-e vagy sem. Pályázni 
csak eredeti színpadi művel, vagy 
a szerzó' saját regényének, elbeszé
lésének, forgatókönyvének stb. d ra 
m atizált változatával lehet. K ortárs 
d rám án ak  minó'sül m inden éló' szer
zó' m agyar nyelven íródott színpadi 
műve.

Pályázni jogosult m inden hazai 
és ha táron  tú li m agyar nyelven já t
szó -  fenntartóval rendelkező, vagy 
fenntartóval nem rendelkező, hiva
tásszerűen  működő -  színház, il
letve tá rsu la t. A pályázó színház 
annyi drám ával pályázhat, ahány

állandó játszóhelye van. A játszó
hely besorolása (nagyszínpad, kam 
raszínpad, stúdiószínpad) nemcsak 
a terem  nagyságától, hanem  a be
m uta tásra  kerülő drám a jellegétől 
is függ (szereplők, helyszínek szá
ma, szcenikai igénye stb).

Pályázni a 2007. szeptember 1. és 
2008. augusztus 31. között bem uta
tandó produkció tervével lehet. A 
pályázatok 2007. m árcius 30. 24h-ig 
nyújthatók be kizárólag postai úton 
az NKA Igazgatóságának címére 
(H - 1388 Budapest, Pf. 82). A határ
időn tú l érkező pályázatok érvényte
lenek. Az eredm ényhirdetésre 2007. 
május 31-ig. kerül sor.

Ősbemutató esetén a szerző -  a 
színházzal kötött szerződéstől füg
getlenül -  500 ezer F t, új bem utató 
esetén 250 ezer F t szerzői tám oga
tásban , a színház pedig a bem uta
tójellegétől függetlenül nagyszínpa
di előadás esetén legfeljebb 3 millió 
F t, kam ara-előadásnál legfeljebb 2 
millió F t, stúdió-előadásnál pedig 
legfeljebb 1 millió F t produkciós tá 
m ogatásban részesülhet.

A szerzői tám ogatásnál, személyi 
kifizetések esetén a kapcsolódó já ru 
lékos költségek is m egpályázhatók.

További részletek az O ktatási és 
K ulturális M inisztérium  honlapján 
ta lá lhatók  (www.okm.gov.hu).

A kolozsvári Grinta kiadónál 
jelent meg Francois Bréda Díva 
Déva című esszé- és Dem eter Ferenc 
N ulladik lépés című novelláskötete.

B a r tó k  Béla kolozsvári szerzői 
estjének 85. évfordulója alkalm ából 
megemlékezést ta r to tta k  február 
27-én, kedden du. 5 órakor a Kolozs
vár G alériában (Főtér 22/8. szám). 
Benkő Jud it Bartók Kolozsváron -  
kolozsváriak Bartókról és Fodor A tti
la A  bartóki válaszút tükröződéséről 
a Csodálatos m andarin zenéjében 
címmel ta r to tt  előadást, Béres Me
linda és Márkos A lbert hegedűm ű
vészek előadásában válogatás hang
zott el B artók Béla 44 duójából.

-MI

D e k o r á c ió
VÍZSZINTES
1. Lope de Vega mondásának el

ső része. 13. ... Vegas, USA nagyvá
ros. 14. Lenti helyen levő. 15. Az Öt
tó egyike. 16. Ugyancsak. 17. Edit 
az oviban. 18. Félkész! 20. ... Klub, 
tévéadó. 21. Arisztid viccbeli társa.
23. Vesztőhely. 25. Páratlan élet! 26. 
Női becenév. 27. Földre gyűr. 29. Tró
ja veszte. 30. Éneklés. 32. Nyugat - 
Szamoa pénzneme. 33. Betegségből 
gyógyít. 34. Kutrica. 35. Dadaista 
festő, költő, szobrász (Hans). 36. Hát
raakad! 37. Kissé vásott! 38. Állami 
illeték. 39. Félelem! 40. Fizetés. 42. 
Állati fekhely. 43. Színesfémből ké
szült huzal. 44. Szándékában van. 
45. Ügybe, titokba avat. 46. Éppen 
csak. 48. Hangzópáros. 49. Vél, sejt 
(népies). 50. Lappföldi állóvíz. 52. 
Trombitahang. 54. Silbak. 55. Han
ga. 56. Izomkötő szalag. 57. Törté
nelmi időszak. 59. Más helyre parko
ló. 61. Óva ..., figyelmeztet. 62. Lope 
de Vega mondásának második, befe
jező része.

FÜGŐLEGES
1. Vélő, sejtő (népies). 2. Az USA 

űrkutatási hivatala. 3. Rég élt előd. 
4. Bősszé tevő. 5. Valaminél lentebb 
levő. 6. Tevő, helyező. 7. Pécshez köze
li település. 8. Zenithatárok! 9. Visí- 
tozás. 10. A világért se! 11. Részben 
arra! 12. Eredeti utat elhagy. 17. En
nek aljához. 19. Az egyik pincér. 22. 
Indián trófea. 23. írás közben hibát 
ejt. 24. Drágakő. 27. Kerti házikó. 
28. Estefele! 29. Gazdasági üzem.
30. Francia író (Denis, 1713-1784).
31. Egykori betűfém. 32. Kínai súly
mérték. 33. Kerti dísznövény. 34. Il
lat, latinul. 36. Ingujj része. 38. Hí
res ménes jelzője. 40. Több ilyen 
nevű királyunk is volt. 41. Zónarész!
42. ... Kuroszava, japán filmrendező.
43. Errefele! 44. Gyengén termő bú
zafajta. 45. Tetszőleges személy. 46. 
Női név. 47. Pezsgőt nyitó. 48. Ele
mi parány. 50. Bagdad a fővárosa.
50. Tinédzser, bizalmas szóval. 53. 
Beóciai hős. 55. Gyeplő, tájszóval. 
58. Széleken tagad! 60. Térdszélek! 
60. Két icce!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 4. számá
ban közölt Só és kantár 
című rejtvény megfejté
se: A lovat nem teszi job
bá az aranyos kantár. 7 7 1 2 2 0 6 2 8 0 0 8
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