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LÁSZLÓFFY ALADÁR
ONNAN NÉZEK SZERTESZÉT

Fehér hattyúk kara 
a fekete hattyúk taván
Lenn a lapályon állandóan tör

ténik valami. Csatornát ásnak, 
karavánok vonulnak, folyik a nép- 
vándorlás, tömegek vágnak át a 
láthatárok hegyélein. Máris úgy ér
zem: jó későre valami magaslatot 
kell választanom, ahonnan akár 
behunyt szemmel is belátom a tere
pet, a tájat. Elég szilárd, tehát ré
gi és állandó. Állandónak a magyar 
a maga nyelvéből faragott kapuzá- 
bét, magafajta homlokzatot, saját 
görög templom-elejét választja rend
szerint, nyelvébe faragott poézisét. 
A legkönnyebb sziklaalapzat tehát 
egy szállóige kell hogy legyen. Pél
dául egy efféle felleg, sokszor, min
dig fel-feldobott kő, amelyik vissza 
is érkezik. Hát ezért nézek én is 
„onnan” szerteszét. Mi lehet István 
trónjának konkurenciája, a Koppá
nyi változat, esetleg még a Zaláné 
vagy egyéb szkíta, szarmata, turá
ni, khorezumi...? Oda már nem ül 
ki egy néptanító, egy vincellér, egy 
vasutas, egy szárnyvonaláról egye
nesen nyugdíjba küldött kántor 
vagy egyéb helység kalapácsa. On
nan már Vajdabüki Szent Pálig, 
nemhogy Eötvös Károlyig el lehes
sen látni, onnan nem lehet a terep
asztal váratlan alakulását, kava
rodását megpillantva indulatosan 
felugrani és megálljt kiáltani, vén 
zászlótartóként mégis leballagni 
a keresztútig, belekeveredni a vá
lasztásba, igazságtevésbe, pákozdi, 
piski, egyre eltörpülő visszhangú 
ütközetekbe, mégis idejében odaér
ni, kilökni a csűrszárnyak peckét 
s nagy zörgéssel előgurítni Gábor 
Áron utolsó ellopott ágyújának tal
pát, vagy előrántani az utolsó adu
ászt valami magával az ördögi törté
nelemmel vitt tarokk-partiban. Ez 
nem lehet Zách Felicián dühével el
ért változás, asszonyok, tatárok, va

sas-németek váltásaiban kicsi vagy 
nagy törökvágások tátott szája, ez 
nem lehet Werbőczy tüzes plattene, 
se túlságosan Széphalom, vagy szu- 
nyókálásra bíztató karosszék. Ezt 
csak onnan lehet tenni, gyakorolni, 
végrehajtani, és bármely időben, al
kalomba csomagolva. Onnan kell ne
künk folyton szerteszét nézni, hüm- 
mögni, idézni, ráolvasni, átkozódni, 
anekdotázni, összefoglalni, békíteni 
és lázítni szerteszét, mint soha be 
nem fejezhető folyamatba avatkoz
va, disztingválva, szavamat felejtve, 
de történelmem fonalát nem, ahova 
ülni szokás a magyar poétának, le
hulló naptárlap zizegés alatt. Bárki 
vág át itt lenn a látómezőn, a lapá
lyon, legyen az Bessenyei („Bácsi, 
messze van még Pusztakovácsi...?”) 
vagy maga Széchenyi gróf, Vasvári 
Pál avagy Mikszáth -  kénytelen va
gyok lekiabálni hozzá, hogy hé pa
raszt, melyik út jön Budáról, melyik 
hír a Buda felőli hír.

Axióma, alapelv ez: a haza sza
bad, ha jól vagyok. A haza beteg, ha 
meghalok. Mindig ide tér vissza, egy 
ilyen Anteusz-i gesztushoz az egész 
koreográfiája. És sose gondold, hogy 
kihalnak a sújtott népek hirtelen... 
mégpedig azért, mert az óriási hi
bák, háborúk, megrázkódtatások — 
madártávlatból nem egyebek az em
beri nem vitalitásának szabályos 
megnyilvánulásainál. Normák, észjá
rások játszanak egymás relativitásá
nak mezejében, mint a foszforeszká- 
ló képernyő telehold fényében. Fehér 
hattyúk kara a fekete hattyúk taván, 
fekete hattyúk kozák kórusa a fehér 
hattyúk színpadán. Vendégjáték. Mi 
vagyunk a jók, ti vagytok a rosszak 
—  éneklik, állítják, orgonázzák egy
más felé. Szemlélet kérdése, ha vala
ha valahol egy percre is komolyan ve
hetnénk a másként gondolkodást.
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BENŐ ATTILA (Odafenn) (végül)
(Ha lá tsz)
Az éledő ritmus, a tánc, 
ha újra megcsörren a lánc, 
visszahullhat a közönybe. 
Bezárul a könyvek könyve.

Ha végtelenből kortyol a szem, 
mint elviselt, megkopott ruhák, 
lehullnak rólad körvonalaid,

szorító cipő: a most és az itt. 
Megtört fény, táguló pupillák.

Mint ki képzelt hangok
mámorába szédül, 

s régvolt látomása szerteoszlik végül, 
ha szól, hangja már csak

dallamfoszlány, visszhang. 
Táncos, kit csak önnön kényszerlépte biztat.

Szűkebb méretre szabott távlat,
„mily derűs”, ködoszló világ,
ki önmagából már kilábalt. (Ars p o e tica  töredékek)

Hogyha sápadt az ötlet, 
csak a forma a többlet.

*

Nem találod, mert keresed, 
nagynak hiszed a keveset.

*
A forgács a szobornál hitelesebb lenne, 
indulataid, hibáid rögzülnek benne.

Bálványok kövült mosolya.
A hiány nem hagy el soha. 
Hitted: lépted lesz a törvény, 
és sodort a téboly örvény.

Hullnak fanyar eszmék, ízek, 
őszi plakátról a díszek.
Túl minden határon, körön, 
merre illant el az öröm?

Ha süllyed arcod mása, 
fut-e még a borzongásra 
foszladozó ingben 
a halálon innen?

(Ü tközők)
A neved betűrácsai mögött 
kezdődik ama tágasabb mező.

A neved betűrácsai fölött, 
a szél, a felhőket vetköztető.

A neved betűrácsai között 
tűzben, ködben dereng a rejtező.

Nehéz utánozni Önmagad, 
közelebb jut, ki elszakad.

*

A fecsegő kifosztja a csendet,
A beavatott szóra bírja benned.

Sajgó-Fodor Erzsébet: Gyökerek

SZAKOLCZAY LAJOS

L ászlóffy Aladár, a hetvenéves időutazó
Az anyakönyv és a születés dátumát 

ismétlő lexikonok csak ennyit írnak: 
Torda, 1937. május 18. Nem tudják -  
honnan is tudhatnák —, hogy a romá
niai magyar literatúra első' igazi kiraj
zásának, a Forrás nemzedéknek jelese 
már az ókorban is élt. Ha ez így van, és 
miért volna okunk kételkedni felőle, ott 
lehetett a római kirándulások mellett 
azon a réges-régi tordai országgyűlésen 
is, amelyen az egész világ csudájára ki
nyilvánították -  sok egyéb mellett Er
dély ebben is első volt -  a vallások közöt
ti egyenlőséget.

A szabadságnak ezt a hangos kürtsza
vát hallotta-e a minden történelmi moc
canásban költészetet látó időutazó?

Műveinek regimentje, félszáznál több 
könyve szerint igen.

Mert számára az élet sosem volt más, 
mint történelmi kaland. Ha a háznak 
sokszor füstös volt is a kéménye, a ben
ne lakozó mindig a csillagokra látott. 
Minthogy szabad szelleme követelte is 
az efféle kozmikus nyújtózást.

A Héphaisztosz által meglengetett ka
lapács -  elég idősek vagyunk-e ahhoz, 
hogy csak úgy betekintsünk az idő, va

gyis korbácsos emlékezetünk ablakán
-  ott landolt valahol a házsongárdi 
Dsida-kripta közelében, mintha a kép
zeletünket fölajzó s mindig igazságtevő 
erő és az angyalok citeráján játszott dal
lam (Lászlóffy főszakács keveri az íze
ket) ugyanannak a szépségeszményre 
épülő pokolnak volna éltető eleme.

Ebben a kondérban mindig az igaz
ság forrt.

Elsőbben azért, mert az író-költő- 
esszéista, a korok művelődéstörténe
tének ösvényeit keresztül-kasul bejáró 
tanár -  naiv hittel vagy a költészet meg
szállottjaként? -  azt gondolta, hogy (egy 
nagyon régi verse szerint) a házuk ud
varán meggyújtott gyufát a Vénuszon 
is látják. Vagyis nincs az a katicabogár
-  a kolozsvári mirákulumba a Borhán
cson növő fű éppúgy beletartozik, mint 
Fadrusz Mátyás király-szobra - , amely
nek kis vagy nagy fényessége ne nyújta
na a világban bárhol is elbizonytalano- 
dónak megnyugvást.

A népeket és az egyént is egyenes ta r
tásra ösztönző szabadságfáklya attól 
lobog, hogy nem mohácsaink árkából 
kapja a tüzet, hanem Lászlóffy Aladár

kozmikus, ám a szeretetet sem kizáró 
dühétől. A szinte krisztusi módra be- 
lérögzült és a dallamvariációk ezrével 
sem változott igazmondásból.

Mert ha azt a bizonyos szigetvár la
katját őrizzük -  a történelem vihara 
nem csupán népeken-hazákon fújt át, 
hanem az egyénen is —, legjobb magun
kat őrizzük. Ha egyetlen perc történeté
be szorítjuk azt az „icurka-picurka va
rázslatot”, ami -  mindig a nyelv által
-  a személyes időt (benne a gyerekkort) 
úgy emeli évezredek élményévé, hogy a. - f  
költői próza által az instrumentumban
az egész mindenség lüktet (Papírrepü
lő), szemernyit hozzátettünk a lét elvi- 
selhetőségéhez.

Lászlóffy, a hajdani avantgárd köl
tő -  szinte a Psalmus hungaricus po
étájának versmuzsikáját elirigyelve
-  klasszicizálódhatott, de ebben a csön
des zenei forgatagban is érezni -  mi
ként nagy létverse, a Fehér kakas a 
hóhullásban mondja -  a modern kori 
népvándorlás, hazavesztés félelmetes 
fenyegetését: „Babits-kakas és Bartók- 
vérben / fehéren elalvó kakas, / Időn
ként egy-két néma éjen / mégiscsak ki
ürül a kas”.

Hetvenéves fiatal barátom, akár har
sog, akár néma az orkesztered, tedd -  
munkálkodjál -, hogy ne így legyen!
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KENÉZ FERENC 

A nyám  k a m rá ja
Tavasszal meszelték, 
kimeszelték a kamrát, 
a nagy sziták és dagasztóteknő honát, 
a zsíroshödön és a liszteszsák 
hazáját, a nagy vágódeszka, 
a laskanyújtó, a kuglófsütó' 
birodalmát, a sárgaréz tál 
és a fekete tepsik otthonát, 
egyszer csak bekerültek a házba, 
megszokták, majd talán meg is 
szerették azt a bizonyos helyet, 
a polcon vagy a szegen, nem  
akartak elmenni onnét, ott 
szolgálták, tisztességgel, 
helyben a házat, és a hazát is, 
ott, abban a sötét kamrában, 
noha, ahogy az m ár lenni szokott, 
volt, volt ott grádics is, de egyszer 
sem történt meg, hogy a kamra 
dolgai nekilódultak volna 
tülekedve fel, fel, a kopott 
grádicson valami 
mennyeibb otthon felé, 
megültek a kamra sötétjében 
évtizedeken át, talán vég nélkül 
azon morfondírozva, 
milyen jó, hogy éppen anyám  
kamrájának a mélyére szánta ó'ket 
az edények, sufnik, lomok, 
hombárok mindenhatója, 
hisz megkaptak mindent, 
ami kellett, s minden tavasszal 
kimeszelt falra kerültek.

C saptuk  sa p k á va l, 
von alzóva l
A z iskolában hogy kimérték, 
hogy mi a pelyva, s mi az érték, 
úgy jöttek be a kis tanárok, 
kis mécseikkel minden reggel, 
elénk kitettek egyet-egyet, 
s lesték, m int kinek a szíve ég el, 
mi meg, rendre, óvatlan pillanatban, 
csaptuk a mécset, csaptuk 
sapkával, vonalzóval, irkalappal, 
csaptuk a lángot nagy hapcikkal, 
s hahotázva, vad torokkal 
lestünk titokban a tanárra, 
s lestük titokban a lányok mellét, 
vártuk a piros szívekkel 
teli estét, hagytuk, mondja 
a kis tanár, mi a pelyva s mi az érték, 
lángjainkat a mécsek el nem 
érték, hapci, hapci, fújtunk, 
tüsszentettünk a világra, 
csaptuk sapkával mécs jövőnket, 
míg ránk nem köszöntött 
pisla világa.

KIRÁLY LÁSZLÓ

CSÚFHISTÓRIÁK

C édula
1966 április 30-án éjjel a követ 
kezö elvtársak tartózkodtak a Ca 
rpati utca 3 szám alatti padiáss 
zobában Farkas Árpád elvtárs egy 
etemi halgato (magyarszak) Királ 
y László elvtárs egyetemi halgat 
o (oroszmagyar szak) Vári Atilla  
elvt. egy. halgato (magyarszak) de 
lehet hogy Vári nem volt ott épp 
en akkor de ott lehetett volna C 
zegő Zoltán elvtárs koncsentrás 
katona aki Zilajról jö tt két nap 
os kimenővel rendelkezve civilbe 
n és Molnos Lajos elvtárs 
Amikor Molnos elvtárs és Czegö el 
vtárs megérkezett a fentemlitett 
padlásszobába aminek az ajtója s 
ohasem szokot zárva lenni Farkas 
Árpád elvtárs és Király László e 
ívtárs már aludt mert a kocsmák 
már rég bezártak mert holnap Má 
ju s  1-je volt De Czegö és Molnos 
elvt. még vásárolt a Melodi bárb 
a l(azaz egy) liter Curacao likö 
rt amit magukkal vittek Király é 
s Farkas elvtársakhoz s ott megi 
tták szivarazva és hangoskodva 
ahogy máskor is szoktak ebben a 
helyiségben és Mól. elvt. az ő  r 
észét fél óra múlva ki is hányta 
A  jelen lévó'k különböző' témákról 
beszélgettek hadonászva verseket 
ordítoztak amiket ó'k írtak hajna 
lig ami az utcára is kihallatszo 
tt elég messze
Hajnalban mind kiálltak a faerkél 
yre amelyik könnyen letörhetett 
volna és azt kiabálták hogy ebb 
en az országban ó'k kiáltják elő' 
szőr Éljen Május Elseje! mert

a felvonulók ilyenkor még mind  
alusznak s a kiabálás után elke 
zdték énekelni a internacionálé 
t azt hogy Föl föl ti rabjai a 
Földnek am it mikor meghallott a 
házigazda aki hegedűs a magyar o 
perában felment az említett el 
vtársakhoz és nehezen lecsendes 
itette ó'ket mert mindegyiküket 
elviszik rögtön ha ez kiderül M  
ind a négy vagy öt elvtárs megé 
rtette a figyelmeztetést és ela 
ludt de még összebeszéltek hogy 
felvonulni nem mennek pedig szé 
p idő' van

Servesc Patria 
Cluj 03. 05. 1966

H inta
van ki könyvtó'l könyvig 
van ki fától fáig  
lélektől lélekig 
reggeltől halálig

embertől emberig 
van ki széktől székig 
a létra fokáig 
végkimerülésig

egytől a kettőig 
bíbor boldogságig 
marhaetetőig 
disznószarságig

van ki csak a késig 
szeretők nyakáig 
sárga dicsőségig 
meleg latrináig

s azt hiszi derékig 
legfennebb ha váltig 
örök túlélésig

holott már rég állig

Kovács Géza: Oroszhegyi porta

3



HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

JEGYZET
M a g á n
Szabédi-napjaim
(Apró észrevételek
egy százéves szü letésnapon)

...Sohasem mentem el ún. Szabédi- 
napokra, pedig nagyon tiszteltem, egye
temi tanáraim  közül tőle kaptam a leg
többet; azok közé tartozik, akiket az 
erdélyi (s általában a magyar) közvéle
mény, helyesebben közvélekedés nem sa
ját ki- és mivolta alapján ta rt számon 
(mint például Körösi Csorna vagy Bodor 
Péter esetében is): a gesztusokat körüluj
jongják, a valóságos érdemet figyelembe 
se veszik.

...Idén a Szabédi-napok egy napig ta rt 
a meghívó szerint, de azon kétszer is be
szédet mond egy magas rangú politikus, 
aki mellesleg költő is, de azt vajon miért 
nem írták  oda? Annyira nem rang ma 
költőnek lenni? A beszédet mondók kö
zül csak Orbán János vállalja a költő cí
met, pedig ő vendéglős is. A meghívón se 
Szabédinál, se Dsidánál nem szerepel a 
századik.

...Gimnazista koromban olvastam ver
seit, 1947 tavaszán; első olvasásra meg
jegyeztem szakaszokat, sorokat (ha pon
tatlanul idézek, bocsánat: hatvan éve; 
kölcsönkönyvből!): „Almáink nem siet
nek. késlekednek, lassan pirulnak, mi
re megjön az őszvég. Ezt is mondom, 
hogy azt is mondhassam, minden meg
jön, Te is megjősz még” ... aztán ezt: „Én 
nem nyúlok a világhoz, mert nem tudom, 
hogy ki csinálta, és nem tudom, hogy 
mért csinálta” -  egy fuldokló sündisz
nót kellett volna kimentenie egy tócsá
ból; meg „Külön kerékként elkeringek én 
is” (mikor született, nem volt híja a világ
nak), s végül: „Démoni dinamó dongva 
egy dalt dalol”, A szabédi réten címűből, 
amit egyesek öngyilkossága anticipáció- 
jának tartanak, szerintem nem az.

...Dsida mellett a második legnagyobb 
erdélyi költőnek tartottam , s éppen 
ezért egy év múlva nagyon megilletőd- 
tem, amikor László Gyula szobájába lép
ve, a régészprofesszor felszólított: „Mu
tatkozz be az eszes és bűbájos Szabédi 
Lászlónak.” A társalgásból csak arra 
emlékszem, hogy akkoriban töltötte a 
41. életévét, az Esz és bűbáj című tanul
mánykötetére tett célzásra nem mertem 
reagálni, mert itt-ott, ahol beleolvastam, 
nem mindenütt értettem egyet, de nem 
akartam  magamnak „viszonyulási zava
rokat”. Viszont a Veér Annától el voltam 
ragadtatva, tulajdonképpen első olyan 
olvasmányom, amelyet akkoriban szür
realistának minősíthettek, Hoffmann, 
Chamisso, Meyerinck később kerültek 
kezembe, sajnáltam, hogy nem ír többé
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Szabédi László, Gy. Szabó Béla metszete

fantasztikus prózát, de a rendes elbeszé
léseit is szerettem, pl. a Kálmánka és a 
jóság címűt -  egy tanárról szól, aki ud- 
variaskodik a szemtelenkedő diákkal, 
az lemarházza, a tanár emiatt agyon
veri -  Kosztolányi legjobb elbeszélései, 
például a Fürdés mellé állíthatónak 
képzeltem.

„A líra, epika és dráma gyakran szin
te egybemosódik a munkáiban. Szereti 
a nagyobb lélegzetű, bonyolult összetéte
lű lírát, mely az epika felé ágazik. Álta
lános jellemvonásait hiába keresnénk: 
azok közé tartozik, kiknek egy-egy ver
se, vagy novellája önmagában s nem az 
író teljes oeuvre-jéhez való viszonylatá
ban érték.” (Várkonyi Nándor).

...A következő esztendőben, másod
éven két előadását hallgattam, Új népi
esség és Romantika és realizmus című
eket. Az utóbbiban sokszor visszatért 
arra  a már nem emlékszem kitől szár
mazó megállapításra, hogy a romanti
ka a szélsó' racionalisták álarcosbálja. 
Szemináriumon kívüli beszélgetések 
során meglepett: annak ellenére, hogy 
volt unitárius pap, kommunista p árt
tag, franciás világirodalmi tájékozott- 
ságú -  egyik kedvenc írója Chesterton, 
az angol ókonzervatív; Csütörtök című 
regényének tartalm át, valósággal élve
tegen, többször elmesélte. Először nem 
értettem, miért kedveli annyira? Majd 
rájöttem: a Csütörtök ben senki sem 
azonos önmagával, mindenki álegyéni
séget visel, eszembe jutott egy verse, 
amelyben a napot is meggyanúsítja: 
hogyhogy nyugaton tűnik el s reggel ke
leten kél fel, micsoda gyanús utakon, 
titkolandó helyeken já rt éjszaka? Meg 
hogy gyűlöli a pillangót, aki álcaként 
készül fel jövőjére, a jövendő hernyólel
kű várományosaként...

...Legmélyebben az önazonosság, az 
egyetlenegy En igazolása foglalkoztatta, 
az alter ego, a Doppelgänger, a kettős én 
lehetősége gyűlöletes volt előtte (szeren
csétlen kimenetelű pamfletje Cálinescu 
ellen, az Egy emberben két ember?) is 
végül ebbó'l fakadt), nem csoda, hiszen 
annyi minden volt kénytelen lenni: teo
lógus, tanár, költő, újságíró, könyvtáros, 
dramaturg, román katona, majd (a „ma
gyar világban”!) román népiskolában 
tanító, könyvtáros, múzeumigazgató, 
egyetemi tanár, dekadens író és viszont 
pártagitációs rigmusok szerzője; érezte, 
hogy mindezeken belül egyetlen valaki
vel és valamivel kellene azonosnak len
nie, és még messze nem ért a végére a 
gyűlölt átváltozásoknak és a még gyűlöl
tebb át nem változhatóságnak.

...Személyes rokon- és ellenszenveit 
is ez a motívum határozta meg. Ismerő
seik csodálkoztak például, hogy azonos 
irányulások, „elő-szere-te-tek” mellett 
(a magyar nyelv imádata, népnyelv, nép- 
költészet, népi és népies irodalom) miért 
nincs jó viszonyban Gellért Sándorral?

Meg is kérdeztem egyszer tőle. Fel
mordult: „Miért játssza meg a vadpa
rasztot? Egyetemet végzett, de azon túl 
is művelt, roppant tájékozott ember, mi
ért akarja, hogy egy mongol tevehaj
csárt tiszteljek benne?”

...Megválogatta, hogy kire haragszik. 
Abban az időben, forgalomba került egy 
olcsó szürke kalap, amely nagyon gyor
san megkopott, és vörhenyes színt öltött. 
Egyszer előadás után ottfelejtette a ka
tedrán. Sz. — rokonszenves, jófejű, de 
mindig kajánkodó kollégám — felemelte, 
forgatta: „Ez a kalap pont olyan, mint a 
gazdája” — mondta —, „kívül vörös, belül 
szürke!” Ebben a pillanatban Szabédi 
karja átnyúlt fejünk fölött: „Azért ad
ja csak ide!” Sz. egy évig rettegett, de 
Szabédi soha egy sötét pillantással sem 
torolta meg a szellemességét. Bajor An
dor egy irodalmi vita során írt egy szel
lemes gúnyverset ellene: noha később 
formálisan kibékültek, Szabédi azontúl 
csak annyit szólt hozzá, hogy jó napot, 
és félrenézett.

...Katonakoráról csak egyvalamit me
sélt, de azt gyakran felemlegette: „Kérdi 
az őrmester, hogy mi a foglalkozásom ci
vilben. Mondom, hogy dramaturg, jó-jó, 
felel az őrmester, azt tudom, hogy török 
vagy (§tiu, cá e§ti tűre), de mi a mester
séged!? Ha már letörököztek, volt a szá
zadban pár török fiú, összebarátkoztam 
velük!” Felfedezte, hogy léteznek azonos 
gyökerű, s mégis egymástól teljesen füg
getlennek tarto tt magyar, román és tö
rök szavak. Ez volt az első lépés majda
ni posztumusz főműve, A magyar nyelv 
őstörténete felé. Amikor, még életében 
közzétette első fejezetét, a finnugor nyel
vészet módszerének csípős hangú bírála
tát, kitört egyetemi kollégáiból a nyílt 
gyűlölet, különösen Szabó T. Attilából,

» » » » » »
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akivel valaha tisztelték-becsülték egy
mást. De már azelőtt is, valóban úton út
félen — nekem pl. egyszer két és fél órán 
át a kolozsvári főposta előtt sétálgatva 
-  mindenkinek fejtegette, hogy létezett 
egy őslatin nyelv, és ebből alakultak ki 
egyrészt a klasszikus latin és az újlatin 
nyelvek, másrészt a finnugorok, és még 
kialakulás közben is hatottak egymás
ra... Ehhez azonban a fejlődési szaka
szokról konkrét időrendi táblázatot kel
lene készíteni, de „majd, ha sikerült az 
egybevetést e nyelvek és a török meg a 
görög között is elvégeznem, akkor a régé
szek is rá  fognak döbbenni”, mondta op
timistán.

...A Csíkszeredái múzeum egykori ré
gésze, Kovács Dénes, különben festő
művész is, mesélte: „Panaszkodtam 
Szabédinak, hogy a bukaresti miniszté
rium kiadta feladatba minél több dák le
letet felmutatni, az eddig trák-gétának 
vagy kelta-illírnek tekintett leleteket is 
»kereken«, közvetlenül dák leletnek kell 
minősíteni... Szabédi felkacagott: „Csak 
rajta, találjatok minél több dák leletet! 
Majd leesik az álluk a minisztériumbeli
eknek, mikor kénytelenek lesznek felis
merni, hogy a dákok mi vagyunk!”

...Idegesítették az eltussolt kérdések, 
a tisztázatlan helyzetek. „A mai világpo
litika: ahelyett, hogy tisztáznák a hely
zeteket, inkább megrohasztják. Nézzük 
a koreai helyzetet: végül is nem tisztáz
ták, hanem megrohasztották. A libano
ni helyzetet: nem tisztázását akarják, 
hanem megrohasztását!” (Majdnem hat
van éve mondta!)

...Érzékelte, noha nem mondták szemé
be, a szemrehányásokat, „antiimperialis- 
ta” rigmusaiért, ezért magántársalgás 
közben is bizonygatta „az imperialisták” 
szörnytetteit; olyan bombázásokról és 
akciókról beszélt, amelyekről az ameri
kaiak is csak az utóbbi években kezdtek 
őszinte dokumentumfilmeket gyártani. 
(Éjszakánként rövid és hosszú hullámon 
francia adókat hallgatott, nyilván balol
dali műsorokat is.)

...Utolsó találkozásaink egyikén (úgy 
1956 felé) mesélte a következőket: „Egy
szer beállított hozzám valaki, és sirán
kozva előadta, hogy a háború alatt, sa
já t életének mentése érdekében, milyen 
szörnyűséget volt kénytelen elkövetni 
egy közeli rokona ellen. Ordítani kezd
tem: Fogja be azonnal a száját! Ha már 
képes volt elkövetni, hogy meri nekem 
elmondani? Hogy meri e gaztett terhét 
és szennyét az én tudatomra terhelni? 
Akár igaz, akár nem, amit mond? Az em
ber nem köteles mindent megtenni! Ha 
már ilyen helyzet áll elő, az ember nem 
köteles engedelmeskedni, inkább a ha
lált választja!”...

Nagyon élénken bennem maradt ez az 
elbeszélése, amiatt öngyilkosságát nem 
is próbáltam soha a családjában történt 
precedensekkel magyarázni...

POMOGÁTS BÉLA

A Szabédi-háznál
Megszentelt földön állunk. Meg

szentelt földön, mert a vértanúk életé
nek színtere, ahogy haláluk színtere, 
mindig megszentelt föld; emlékeket, 
nem egyszer tragikus emlékeket hor
doz, és ha felkeressük, elmélyedésre 
és számvetésre készteti azokat, akik 
az egykori lakóházban, egy emberi 
sors relikviái között szembesülhetnek 
ennek az emberi sorsnak az üzeneté
vel. Szabédi László a maga tragikus 
halálával és mindazzal a megpróbál
tatással, amely ezt a személyes végze
te t előidézte, az erdélyi magyarság, a 
egész magyar nemzet vértanúja volt. 
Ahogy mások: egyházi és világi sze
mélyiségek, köznapi emberek, mind
azok, akik személyes identitásuk meg
őrzése m iatt és egy emberi közösség: 
egy nép identitásának védelmében 
vállalták az üldöztetést, akár a már- 
tíriumot. Vállalták akár az önkén
tes halált, amely mindig a leghango
sabb tiltakozás az igazságtalanság 
ellen, vagy vállalták a megtorláso
kat, a kiközösítést, a börtönt, a vesz
tőhelyet, nem egyszer azt a reményt 
is nélkülözve, hogy nemzetük és a tör
ténelem egyszer meg fog emlékezni 
áldozatukról és megőrzi nevüket.

A történelmi jóvátétel azonban, és 
ez a mögöttünk lévő évtizedek biztató 
tanulsága, mindig bekövetkezik, és 
nekünk, akik mindezt túléltük, nem 
megkerülhető kötelességünk, hogy 
ez a jóvátétel megtörténjen. Bekö
vetkezett ez a romániai zsarnokság 
magyar és nem magyar áldozatainak 
esetében, és bekövetkezett Szabédi 
László esetében is, akinek egykori 
otthonánál hosszú évek óta mindig 
összegyűlünk, erdélyi és magyaror
szági magyarok, hogy fejet hajtsunk 
emléke, szellemi öröksége előtt. Ez a 
főhajtás most nemcsak a tisztelet jele, 
hanem a közös örömé is: fejet hajtunk 
egy nagyszerű teljesítmény és egy lá t
ványos siker előtt. Az elmúlt esztendő
ben és előtte sok éven át egy nagyon 
is egyszerű, szinte külvárosi jellegű 
lakóépület előtt gyülekeztünk, most 
egy valóságos palota, egy igazi köz- 
intézmény: az erdélyi magyar irodal
mi múzeum vadonatúj otthona előtt. 
Jó okunk van arra, hogy örüljünk 
és elégedettek legyünk, minthogy az 
erdélyi magyar irodalom a mai na
pon olyan intézménnyel gazdagodik, 
amely nemcsak összegyűjti ennek az 
irodalomnak a tárgyi emlékeit, ha
nem szellemi műhelyként is méltó és 
gazdag szerepet tölthet be -  reménye
ink szerint -  fog betölteni.

Van abban valami felemelő és 
megbékítő, hogy ez az irodalmi mú
zeum éppen Szabédi László egykori

otthonának a falai között, kibővítve 
és megnövelve ezeket a falakat jött 
létre. A vértanúk hajdani sírján vagy 
otthona helyén valamikor templomok 
épültek, mintha ennek a keresztény 
hagyománynak egy korunkbeli betel
jesülését élnénk át, midőn, íme, átad
juk a szellem egy kultikus helyét. A 
vértanú Szabédi László egykori ottho
nának újjáépítése és kibővítése követ
keztében épült fel az erdélyi magyar 
irodalom múzeuma, amely maga is 
szakrális hely: egy emberi-nemzeti 
közösség történelmi emlékezetének 
és önbecsülésének emlékműve. Nem 
pusztán egy irodalmi kultúra emlék
helye, nem csupán Szabédi László, 
Nagy István, Kacsó Sándor, Méliusz 
József, Balogh Edgár, Engel Károly 
és remélhetőleg még más erdélyi ma
gyar írók egykori könyvtárának és le
véltárának gyűjteménye, hanem egy 
közösségi szellemiség és erkölcsiség 
szakrális helye.

Van abban valami szép példá
zat és biztató üzenet, hogy annak 
a költőnek, aki az erőszak gátlás
talanságára válaszul önként válasz
to tta  a halált, ennek a költőnek az 
egykori otthona most egy eleven 
kulturális intézmény otthona lesz. 
Mert meggyőződésem szerint, az er
délyi m agyar irodalmi múzeumnak 
nem szabad azt az értelmezést követ
nie, miszerint a múzeum a múlt vilá
gában él, a benne felhalmozott kin
csek tulajdonképpen élettelenek. Az 
erdélyi magyar irodalomnak a ma
ga hagyományaival, m últjának tá r 
gyi és szellemi értékeivel is élőnek 
kell lennie, hiszen egy emberi közös
ség legjobb törekvéseit, szándékait 
és reményeit őrzi -  a jövőnek ezek
re a törekvésekre, szándékokra és 
reményekre kell épülnie. A múzeu
mi m últnak példának, erőforrásnak, 
szervező és éltető központnak kell 
lennie. És ha az erdélyi irodalmi mú
zeum ilyen élő intézménnyé válik, ak
kor Szabédi László szellemisége itt 
lesz azok között, akik a múzeumot 
felkeresik.

Az erdélyi magyar irodalom mú
zeumát ezért én itt és most szívem 
szerint a fiatal erdélyi magyar értel
miségnek: ifjú íróknak, tudósjelöltek
nek, fiatal művészeknek, egyetemi 
hallgatóknak, diákoknak a figyelmé
be ajánlanám. Ok vegyék birtokuk
ba és használatukba, ők viseljék gond
ját, ők töltsék meg élettel — azzal a 
jóra való törekvéssel, bátorsággal, sze
retettel, amely egykor, félévszázaddal 
ezelőtt Szabédi László harcos és sze
líd emberségének és magyarságának 
az értelme volt.
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GYULAI LEVENTE

Az interjú mint az (ön)kanonizáció lehetősége
A Lázáry René Sándor-művek szövegkontextusairól

. .mindent kell választani egyszerre.” 
Kovács András Ferenc

Az interjú főleg a médiában kap hang
súlyozott szerepet, ezért gyakran hajla
mosak vagyunk elhanyagolni irodalmi 
funkcióját, noha egy irodalmi kontextu- 
sú interjú is releváns lehet, különösen 
egy olyan esetben, amilyenről az alábbi
akban lesz szó. Az interjú, kétoldalúvá 
tagolva a kommunikációt, elsődleges in
formációforrássá avatja a kérdezettet, és 
irányadóvá a kérdezőt. írásomban első
sorban két interjún vizsgálom meg a szép- 
irodalmi kontextusú interjú kanonizáló 
hatását. Mindkettő Kovács András Fe
renccel készült, a kérdezők Fűzi László1 
és Csontos Erika.2 A beszélgetések KAF 
lírájának több oldalát is megvilágították, 
most a Lázáry René Sándort érintő szem
pontokat nézzük: olyan fiktív3 szerzőről 
van szó, akinek költészete még nem alkot
hat egységes korpuszt, mert verseit még 
nem publikálták kötetben, így ezek csak 
folyóiratokban vagy interneten olvasha
tóak. Lázárynak az irodalmi folyamat
ba való beépítését a szövegeinek közrea
dójával és „eredeti” szerzőjével, Kovács 
András Ferenccel készített interjúk is 
nagymértékben meghatározzák, hiszen 
felszínre hozzák, illetve megteremtik a 
Lázáry-életmű (világ)irodalmi kapcsolat- 
rendszerét. Egy „nem kortárs” irodalmár 
kötetben még kiadatlan életműve esetén 
a kanonizáció szempontjából lényeges az 
ilyesfajta dialógus megléte. Kovács And
rás Ferenc ehhez különböző kanonizációs 
stratégiákat választ, igyekezve megte
remteni a Lázáry-figura identitását, hi
telességét.

Kovács András Ferencnek új szerep 
jut a Lázáry-versek kapcsán. A maszko
kat, arcokat teremtő KAF-i átírások a 
Lázáry-versekben is fellelhetők, az iga
zán releváns és új funkció a nyilvános
ságra hozó, filológusi szerep. A közzété
tel módja az, ami a verseket az irodalmi 
kontextusba olvasztja, mintegy beavatja 
őket. KAF nemcsak az interjúkban, ha
nem a Lázáry-versek folyóiratközléseiben 
is megkezdi a fiktív szerző imázsépítését, 
utóbbi esetben a „közzétett” szövegeket 
gyakran életrajzi-filológiai lábjegyzetek 
kísérték, kísérik, különböző változatok
ban. (Eltér például a „felfedezett” szöve
gek száma vagy maga a szöveg is. -  L. 
Nappali Ház 1993/2., Forrás 1997/4. stb.) 
A Tiszatáj 2000. májusi számában olvas
ható változat például így szól: „Lázáry 
René Sándor 1859. szeptember 17-én szü
letett Kolozsvárott. Latin és francia sza
kos tanár volt, kiváló romanista hírében 
állott, de ez nem bizonyított, mindeneset
re hosszabb ideig hivatalnokként is műkö
dött. 1890-től Marosvásárhelyen élt. A 
várossal szomszédos Marossárpatakon 
hunyt el 1929 októberében. Ötvenkilenc 
verse még 1992 augusztusában került elő 
a marosvásárhelyi Molter-hagyatékból.

A hirtelen, sőt: hihetetlen fölfedezést 
követő filológiai kutatómunka, illetve 
a nehéz és szövevényes életrajzi nyomo
zás eredményeképpen jó néhány erede
ti Lázáry-levélre és elegyes följegyzésre 
bukkantunk a költő élettársának, későb
bi özvegyének, Vajdaréthy Júliának mind
eddig lappangó hagyatékában... Ám 
ugyanott további százhatvan költemény
re, valamint Marullo Pazzi (késő rene
szánsz költő és zeneszerző) tizenhét ver
sének Lázáry általi fordítására, avagy 
átköltésére akadtunk... A Lázáry-oeuvre 
immár teljesnek látszott, amikor is 1995 
júliusában (a marosvásárhelyi Teleki Té
ka és dr. Vajdaréthy Rábán fáradhatat
lan közreműködésének köszönhetően) 
a Vajdaréthy Júlia-féle kéziratköteg fá- 
jóan hiányzó, elveszettnek hitt részeire 
is rátalálhattunk... Egy szürke notesz 
és újabb százhuszonhárom vers! Zömük
ben fiatalkori próbálkozások, rögtönzé
sek, úti képek, zsengék; illetőleg már ké
sei költemények, poémák, megkeseredett 
tréfák, szomorú töredékek: egy életmű 
törmelékei... Közöttük néhány általunk 
eleddig ismeretlen átköltés, avagy fordí
tás: Caius Licinius Calvus (Catullus-kori 
latin), Sir Andrew Blacksmith (XVIII. 
századi angol) és Fu An-kung (VIII. szá
zadi kínai) költőktől. Lázáry lírikusi 
hagyatéka így, a maga összességében 
359, még pontosabban 449, de tulajdon
képpen 926 verset tartalmaz. Az egész
nek mutatkozó szövegkorpusz földolgozá
sa roppant időigényes, ám folyamatban 
van.”4 Lázáry -  nem véletlenül -  száz év
vel idősebb a korpuszt nyilvánosságra ho
zó személynél, Kovács András Ferencnél, 
aki 1959. július 17-én született.5 A vizs
gált, KAF-fal készült interjúk a Lázáry- 
kanonizációra való kezdeményezésnek 
tekinthetők, és a Lázáry-szövegkorpusz 
első, tehát irányadó értelmezéseként kí
vánnak fellépni. KAF a Jan Assmann ál
tal a szent szöveg és a kanonikus szöveg 
fogalma kapcsán felállított hármas mo
dellben6 megjelenő interpretátorhoz ha
sonlít, aki a szöveg és a hallgató között 
közvetít, csak ő a Lázáry-életművet az iro
dalom folyamatába bevonva -  és az iro
dalmi hagyományhoz viszonyítva7 -  az 
interjúk és lábjegyzetek révén az olvasó- 
közönséggel ismerteti meg.

Fűzi László interjúja, amely a Forrás 
1997/4-es számában olvasható jó i példáz
za a műfaj kanonizáló erejét, hiszen le
hetőséget ad Kovács András Ferencnek, 
hogy a saját irodalmi tevékenysége mel
lett (esetleg mellé) Lázáryt is kontextus
ba helyezze, és meghúzza a határvonalat 
szerző, átíró, maszk és irodalmi fölfede
ző között. „ -  Emlékszem az első Lázáry 
René Sándor-versek megjelenésére a Je
lenkorban, majd a Látóban, aztán na
gyon hamar jöttek hozzánk is a Lázáry- 
kéziratok. Eleinte filológiai felfedezésnek, 
később aztán játéknak tűnt. Mostanra 
neved valamiféleképpen összekapcsoló

dott Lázáry René Sándor nevével. Hol tar
tasz a Lázáry-hagyaték redaktálásával? 
-  Tény, hogy Lázáry René Sándor föltá
masztása, azaz fölfedezése, bizonyos ér
telemben bajba keverte bennem a költőt, 
aki esetleg voltam, avagy aki csupán len
ni igyekszem... Az történt, hogy vissza- 
vedlettem cédulanyesdekelő filológussá. 
Egy múlt századi marosvásárhelyi költő! 
Persze, csak afféle úri dilettáns, rejtőzkö
dő visszahúzódó örök amatőr -  igaz, hogy 
olykor profi ízekkel...”8 A korpusz sajátos 
identitását és hitelességét a Lázáry szü
letésének száznegyvenedik évfordulójá
ra tervezett kötet biztosította volna, ez 
1999-re volt beütemezve. A Lázáry -  Ko
vács András Ferenc relációt Kovács And
rás Ferenc így írja le: „Fáraszt, kipusz
tít, fojtogat a fölgyűlt, tömérdek anyag. 
Habár hat rám, hatunk egymásra. Még
is néha félek, hogy amire Lázáry végre 
versificatorként megszólalhat, én már 
költőként (ha voltam egyáltalán) régen 
elhallgattam.”9 Amikor Fűzi a magyar 
költészet újraértelmezésének mint poszt
modern gesztusnak a problematikájára 
kérdez rá, KAF (némi távolságtartással) 
a posztmodern költői tendenciák között 
igyekszik elhelyezni magát és Lázáryt. 
Kovács válaszából egy „is” olvasható ki, 
hiszen szerinte a költészetéhez egész
ként kell viszonyulni, és a szakaszokra 
való tagolás rossz értelmezési ösvényre 
vezet. „Mintha a teljes korábbi költészet 
»reflektálásának« a lehetőségét megte
remtetted volna, s újra is mondtad, újra 
is értelmezted a magyar költészetet Balas
sitól (Júlia-ciklus) József Attiláig... Poszt
modern gesztus volt ez, vagy az elsajátítás 
vágya? -  Nem tudom. Inkább sejtem. Is
issel válaszolnék. Egyrészt azért, mert 
gesztus is volt, önkéntelen, majd önkén
telenül tudatosult gesztussorozat. Nekem 
eleve ilyen gesztusokhoz volt gusztusom, 
franciábban: ízlésem. Gouter tous les 
gouts. [...] Nekem például rengeteg ars po
eticám volna, ami csupán bonyolult kifeje
zése annak, hogy egy sincs. Mintha egész 
életemben egyetlen könyvet, egyetlen köl
teményt írnék... Mert engem voltakép
pen a végtelenség és a teremtés foglalkoz
tat, a formálódás és a formálás érdekel: 
az alakítás lényege, az ismétlődések és 
egyazonságok mégis-mássága. [...] A min- 
denség szabálytalan játékszabályok, tör
vényszerűségek rendszere. Az univerzum 
csupán egyetlen gesztus kérdése. Utólag 
persze mindez nevezhető posztmodern 
gesztusnak is, de félek, hogy nem tudom: 
mi az?”10 A Lázáry-kanonizációra irányu
ló törekvéseket egy másik interjú is táp
lálja: Kovács András Ferenc és Csontos 
Erika beszélgetése.11 Már az első kérdés 
rávilágít Kovács András Ferenc szövege
ket közzétevő szerepére: -  Mennyi hozha
tó nyilvánosságra KAF életéből? — kérdi 
Csontos Erika. Mire KAF rejtetten bele
sző a válaszba egy a Lázáry-versek értel
mezéséhez, genealógiájának kirajzolásá
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hoz alighanem lényeges adatot. „...Tehát 
ott érettségiztem, majd egy sikertelen fel
vételi után egy évig fazakas voltam Láz
á rib an ,12 Szatmárnémeti határában... 
. Mondhatni: inaskodtam, szobrászkod- 
tam.”13 Ebben az interjúban történik meg 
a kontextuskiépítés, vagyis KAF az in
terjú révén megteremti Lázáry irodalmi 
környezetét, ami elősegíti, sőt feltétele
zi Lázárynak a kortársaival való össze
vetését, irodalmi munkáinak elemzését.

Ó, a születés [ti. hogy KAF előtt száz 
évvel], az talán teljesen akcidentális! 
Lázáry René Sándor mégiscsak a nagy 
mesélő, Benedek Elek apó évjáratából 
való, a Czóbel Minkáék elveszett nem
zedékéből, de tulajdonképpen a portu
gál Pessoa kortársa volt. Vagy inkább a 
Kavafiszé... Teljesen véletlenül, a maros
vásárhelyi Köteles utca Bolyai-házának 
padlásán akadtam rá a költeményeit őrző 
kéziratcsomóra. Másrészt és máshol pe
dig egy még bővebb Lázáry-hagyatékra 
bukkantam... S egy másik kéziratköteg- 
re, amely bizonyára elégethetetlen. Ha 
jönnek majd a nagy anatémák... Hiszen 
vannak, akik kétségbe vonják, hogy a pol
gári liberalizmusból, a literátusi nyílt
ságból és emberi toleranciából egyként 
kitűnőre vizsgázott Molter Károly ilyen 
rossz verseket is megőrzött volna halha
tatlan transzszilván poéták hagyatéká
val teletömött padlásán... [...] Babits kár
tyázni járt, Lázáry meg egyszer-kétszer 
kibicelt Babitsnak. Ez talán a legjellem
zőbb Lázáry René Sándorra: ő örök ki- 
bic, örök amatőr, titkos, utólag leszólott 
dilettáns... Peches, elveszett ember. In
kább Komjáthy vagy Reviczky kortár- 
sa, mintsem az Adyé... Pláné a Koszto
lányié. O valahogy mindenről lemarad... 
Renének is csak azért hívják, mert a ma
mája francia volt, bonne volt egy nyírségi, 
majd Erdélybe települt kisnemesi család
ban. A mama rokonai Béziers-ben éltek. 
Lázáry anyanyelve tulajdonképpen a 
francia volt.”14

Lázáry egyrészt versei világképe ré
vén igazodik a századforduló lírájához 
-  így Komjáthy, Reviczky, Czóbel verse
ihez - , de nyelvezete is „korhű”. Egyéb
ként Lázáry költészete sok vonásában 
hasonlít Kovács András Ferenc lírájára: 
Kovács alteregói beleíródnak a Lázáry- 
korpuszba, miközben különböző szerzők 
műveit írja át, vagy hivatkozik rájuk, ver
sei kapcsolatot teremtenek az irodalmi 
korok és hagyományok között, formaér
zékük is rendkívüli. Ez arra utal, hogy a 
Kovács András Ferenc által említett dilet
tantizmus nem jellemzi Lázáryt, inkább 
csak álcaként szolgál, abban az értelem
ben, hogy egy dilettánsnak több minden 
megengedett, hiszen nem a kánon része. 
De azáltal, hogy kanonizált szerzőket ír 
át és von bele költészetébe, Lázáry magát 
is megpróbálja beleírni a hagyományba. 
Ez kettős játék: dilettáns álcával történő, 
potenciális kanonizációt célzó lehetőség.

Ami Kovács András Ferenc többi alte- 
regóit illeti, ők is bekerülnek a Lázáry- 
korpuszba: Fu An-kung két versét 
(Csangani szépség, Tutajosdal a Jang
cén)15 Lázáry teszi közzé. Lázáry versei 
között találunk egy Joe Coleman balla
dája16 címűt is, ami Jack Cole-ra utal,

Kovács másik alakmására. Az alteregók 
egymást idézik, egymást a KAF-i költői 
világ alteregó-hálózatába fonják be, tulaj
donképpen ez a dialógus egyik útja Ko
vács András Ferenc és a világirodalom kö
zött: az alteregók sora, a fentieken kívül 
például Sir Andrew Blacksmith létesít re
lációt különböző korok költőivel, irodalmi 
műfajaival.

Mindegy, hogy a kánont oktatási útmu
tatóként, normaként és szabályként vagy 
az alapvető auktorok jegyzékeként ha
tározzuk meg,17 a Lázáry-szövegek min
denképp az irodalmi kánon részeivé kez
denek válni, hogy meddig, az kérdéses, 
de a különböző stratégiák elsősorban két 
kánon részévé teszik: az egyik a posztmo
dern (az átiratos, arcváltakoztató gesztu
sa révén), a másik pedig a 18-19. század- 
fordulói lírai világ kontextusa. A kánon 
szelekciót jelent, lényegében a mű és az 
olvasó közötti relációban él. A kapcsola
tot olyan tényezők mediálják, mint pél
dául az interjú, a virtuális terjesztés és 
egyebek. Az is kérdés, hogy melyik ká
nonba tartozik (tartozna) bele a Lázáry- 
korpusz. A tág, kulturális hátérre uta
lóba vagy a szűkebb, szakmai, illetve 
értelmezői közösségi koncepcióba.18 Mi
vel a szövegek még nem jelentek meg egy 
kötetben, és így nem alkothatnak stabil 
szövegkonglomerátumot, (egyelőre) in
kább a szűkebb kánonba sorolhatók. A 
Lázáry-korpusz tehát inkább a „lappan
gó”19 kánonba tartozik, de hamarosan a 
tág kánon részévé válhat, hiszen a recep
ció egyre többet foglalkozik vele, és így a 
KAF által megkezdett kanonizációs törek
véseket gyorsítja. Az irodalmi piacra való 
igazi berobbanást viszont egy Lázáry- 
kötet jelentené.
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A z  é g  e g y i k  é s  m á s i k  o l d a l á n
te a szent istenről írsz verset, 
én csak magamról írok verset 
cimboráink minden szeme 
minket figyel 
ne hallgass többé rájuk!
te a meggondolatlan szerelem idejében születtél 
én a megjósolt szerelem idejében születtem, 
te vágy vagy,
én emberiránti szeretet vagyok.
helyenként elkorbácsoltam képmutatókat,
csak magamról írtam,
de emberiránti szeretet vagyok
ne bújjál a lábtörlő alá!
ne hallgass a sorsnélküli kis cimborákra
képzelet nélküliekre!
varázs vagy és meggondolatlan szerelem, 
tiszta, pontos szerelem vagyok.

3 3 1
Néhány öreg felszáll a buszra 
emlékekkel teli szatyrokkal 
Az öreg emberek emlékeket vásárolnak 
szaguk mint a múlt szaga.
A virágüzlet előtt állok 
kezemben cserepes muskátlival.
Átadjam egy nőnek ki még sebezi 
Leültessem a mellettem levő helyre
és meséljek neki valami teljesen őrültséget, szégyentelent1 
Kocsmai hőstetteket?
Az ágyban szétzilált dicsőséget?
Öregek közt,
egy helytelen reggelen.
Kapaszkodva.

A l a p d a l
Domnicának

Óid meg munkáltatód 
és menj tovább

Hogyan is érthetett volna meg 
az a felfuvalkodott paraszt

Veszélyekkel teletömött 
idő gyermekei vagyunk...

Öld meg munkáltatód 
és menj tovább.

E g y  n a p  f ö l d i  é l e t e m b ő l
Egy napon bemegyek majd az Argentinba 
és egy lámpatartókba fulladt pub-ot fogok találni

egy magas asztalnál két úri egyetemista lány 
fogja majd hosszú szívószállal kevergetni frappéját...

Arra fogok gondolni mi is volt az Argentin nekem -
la boite orderause mibe beleestem
első bukaresti napomon
és ottmaradtam,
mert magamba mentem be...

Egy napon odaragasztom orrom 
az Argentin elképesztő ablakaihoz, 
és két földönkívüli lányt fogok látni 
méregetvén valótlanul hosszú harisnyáik...

Egy napon kinyitom majd lassan az Argentin ajtaját 
mint egy betokosodott öreg tanár 
megzavarodott vacogó kezével a kilincsen 
megbogozott leckével nyakán 
üres szívvel.

A j ó ,  a r o s s z , a c s ú f
Marius Ianu§ vagyok, 30 évet töltöttem 
az életben, megyek az esőtől átitatott körúton 
bőrömhöz ragadt inggel.

Mintha gúnyám egyedül haladna 
a kibontott járdán. Senki mellett.

Mit tettem 30 év alatt?
Ki vagyok, 30 életév után?

Szerettek a nők & verseket írtam 
magamról, nőkről & anyámról.

De ki vagyok? Mit írtam 
verseimben?

Nem írtam szerelmes verseket. 
Eszembe juttattam és megrémültem. 
Nem írtam egy szerelmes verset sem...

Verseket írtam mikben megbosszultam 
életem, gondolataim, a múló éveket, 
múló, múlandó...

o A »«9» I O l o m e t r i K

minden szerelmet 
„pornografikus szövegeinkből”?

M arius Ianu§: 1975-ben született Brassóban. A Gándul 
napilap munkatársa. Ki a srumfokkal a gyárból című kötete a 
Cartea Romäneascä kiadónál jelent meg 2007-ben.
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Szörnyű verseket írtam 
a történelem szörnyű pillanatában
félkegyelmű-hisztérikus vadállatok által sarokba szorítva.

A társadalom végbéltartozékai.

IA börtönőrökkel. /

& semmi sem biztos. A nők szerettek 
miután már megszűntem szeretni őket 
miután elkezdtem másként kezelni őket -  
depresszió & üres eszmék elleni gyakorlat 
perzselt húsgombolyagok az ágyban.

Vagy nekitámasztva a falnak, mint nagyapa szalonnája,

vagy egyenesen a szőnyegen, néhány nagy csótány 
akik sóhajtoznak.

És ki vagyok kihúzva és belényomva 
ebbe az egész húsba ?
Egy ember vagyok aki halad 
gúnyám felé, amiben valami 
halad felém

A jövő? Egy vetülete az elmének? 
vagy egy medve aki vigyáz rám, 
egy öreg varázsló?

Egész életemben védve éreztem magam 
egy határtalan, ismeretlen erő által.

Ruháim haladnak felém.
Egyáltalán nem félek. Kérdezem 
ki vagyok. Kik a 
felém haladó ruhák.

(És kit szerettem 
végül is? Anyát,

Domnicát, Zverát. De 
az emlékezet autósztrádáján 
menet közben kidobott szeretők?
Szerettem őket? Volt 
valami köztünk?)

A versek jók voltak. De nem azért készültek 
hogy valaki kedvelje, ismételgesse őket.

Szigorú versek voltak. Bosszúállóak. 
Késpenge-szerű versek.

Mit kezdhetnek az emberek verseimmel? 
Legyenek öngyilkosok olvasás közben?

Ez az abszolút rossz, Savatie?
A verseim?

30 éves vagyok és szerettem volna 
egy országutat építeni.
Vagy a nép házát, mint Pop.
Vagy tehnikusnak lenni, egy egyszerű ember,

kis kerék a forgatagban, aki senkitől sem 
kérdez semmit.

Ma egy tehnikus vagyok, de már nem lehetek 
akárki.

Megírtam azokat a verseket
amiket nem tudok megmagyarázni magamnak.

& segítettem másokat irodalmat csinálni.

& ebből a dologból nem értek semmit.

/Nem azért írtam verseket hogy meghassam a kritikát, 
könyvet sem nagyon küldtem nekik.

Nem azért írtam hogy Number 1. legyek.

Akkor miért írtam meg őket?
Mennyi rossz volt bennem?/

Ki Marius Ianu§? Ruháim 
haladnak felém. Haladok feléjük.
Van egy csodálatos gyermekem.
Egy kápráztató feleségem. Egy anyám 
aki sír, folyton sír. Nem tudom 
ki vagyok.

M a g á n y o s  e m b e r e k  h á b o r ú j a
Minden évben Ünnepekkor 
a magányos emberek 
borzasztó háborút indítanak.

ki lyukasztotta ki cigarettával a naptároldalt?
ki aludt folyamatosan
48 órán át összetekeredve a széttört tévével?
és ki állt ezernyi idegen közt a téren
és kukkot sem szólt
és folyamatosan dolgozta fel
addigi életének
lehetetlen námafilmét?

ha láttok egy magányos embert 
adjatok inni neki. habár 
már részeg.
ha láttok egy magányos embert
vigyétek moziba
habár már ott van és,
amint mondtam
egy elállított némafilmet néz
magáról és értelem nélküli életéről.

én is voltam magányos ember az utcán 
és dumitru crudu is egyedül-egyedül volt 
mint egy csótány egy szelet kenyéren 
(a sötétség tűznyelveket 
és rendőrségi lapokat vetett köré 
mint egy óriási húsevő növény)

én is voltam magányos és dudu 
is volt magányos
és elindultunk együtt a képzelet taxijában 
kisinyovba és kubába 
ás a taxisofőr ingyen vitt 
mert látott minket e tévében.

magányosak voltunk és erről beszélek.

Mentsétek meg a magányos emberek lelkét.

Adjatok inni nekik, vigyétek moziba őket...

KIRÁLY ZOLTÁN fordításai
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HELIKONMAROSAN TAMAS
Legyőztem az
Amit most elmesélek, szorosan kapcso

lódik személyemhez. Legjobb, ha máris 
a tárgyra térek. Vagyis a személyemre. 
Egyszóval ha akarnék, akkor sem tud
nék elszakadni önmagámtól. De legalább 
megpróbálhatnék megválni a feleslegtől. 
Attól félek, hogy akkor már nem sok min
denről mesélhetnék.

Mielőtt megszülettem volna, édes
anyám áldott állapotba került. Velem 
volt megáldva. Kellemes fogantatásban 
volt részem. Május 22-ének éjjelén láttam 
meg először a napvilágot. Még ugyanab
ban az évben.

Én vagyok a kisebbik gyermek, anyám 
másod züllött fia. Van egy bátyám is, aki 
elsősorban azért a bátyám, mert velem 
egynemű és mégsem a húgom. Olyannyi
ra hasonlítok a bátyámra, mint egyik 
tojás a másikra. Egy különbség mégis 
van közöttünk: én már kissé őszülök, ő 
nem szült még. A fivérem hajszál híján 
kopasz. Tudományos-fantasztikus kife
jezéssel élve, úgy is mondhatnám, hogy 
a bátyám űrhajú. Annak idején úgy ter
veztük, hogyha majd megnövünk, beszél
ni fogunk egymással. Ezt sajnos nem 
tudtuk betartani, ugyanis már jóval ko
rábban váltottunk néhány szót.

Gyerekkoromban sok baráttal dicseked
tem. De hamar leszoktam a dicsekvésről, 
mert engem is csupán a tolláimról lehe
tett felismerni. A baráti köröm csak az uj- 
jaimon nőtt. A játszótársak mindig jó fej
nek tartottak, ezzel magyarázták a sok 
sapkát amit kaptam. A labdajátékokból 
is bőven kivettem a részem. Rendszerint 
a labdát. Legelőször akkor vettem észre, 
hogy folyton láb alatt vagyok, mikor a ba
rátok labdának használták a fejem. Ez ki
hatott a korai fejlődésemre is. A korai fej
lődésem pedig a későbbi fejlődésemre.

Egyszer, egy madárjós megfogta a te
nyeremet, belenézett, és azt mondta, 
hogy nem látja a jövőmet, mert a tenyér 
nem madár. Egy cigányasszony viszont a 
tenyeremből megjósolta: ahhoz, hogy a jö- 
vőmre fény derülhessen, előbb kezet ké
ne mosnom. Azóta is a jövőmmel kapcso
latosan mosom kezeim. Később rájöttem, 
hogy bármihez is fogok, állandó rendsze
rességgel túlszárnyalom magam, ezért 
folyton magam alatt vagyok. Még az irat
táskám is depressziós: gyakran kiborul.

Az iskolába az elemi ösztön hajtott. 
Ösztöndíjat mégsem kaptam. Az elemi is
kolát brióssal végeztem. Már kora gyer
mekkoromban erős vonzódást éreztem a 
szerencsejátékok iránt, ezért elhatároz
tam, hogy sorompókezelő bakter leszek.

M arosán Tamás: 1974. május 22- 
én született Kolozsváron. 1966 és 1967 
között a Mutáns című szatirikus lap 
társszerkesztője és kiadója. 1999 és 
2006 között az Erdélyi Református 
Egyházkerület jogtanácsosa. Alkal
manként a Kolozsvári Rádió Körhinta 
című műsorának a külső munkatársa.

egészséget!
Miután az érettségi vizsgát sikeresen 
megvettem, bakteriológiára felvételiz
tem. A szóbeli vizsga után, a vizsgázta
tó tanár jóságosán megkérdezte, miért 
nem próbálkozom inkább a pszihiátrián? 
Éreztem, hogy életem nagy fordulópontjá
hoz érkeztem. Befelé fordulásom nem ta r
tott sokáig, ugyanis nem bírom a sötét
séget. Sokat morfondíroztam azon, hogy 
mihez kezdhetnék, de az óriási szellemi 
megerőltetéstől elborult az agyam. Ekkor 
dőlt el a jövőm is. Én mindennek ellenére 
úsztam a boldogságban: ezt a szakembe
rek a vízfejemmel magyarázták. Amúgy 
soha sem esett nehezemre, hogy mindig 
hideg fejjel gondolkozzam, hiszen a szüle
im szerint tipikus léhűtő voltam. Kifeje
zésmódom jelenleg is az agyamat tükrözi: 
rövid és velős. Az észjárásommal kapcso
latosan a szakemberek megállapították, 
hogy agyament.

Természetes kisugárzásom is van. A 
csernobili katasztrojka óta. A beszédem 
lélegzetelállító, beszéd közben ugyanis 
nem kapok levegőt.

Emésztési zavaraim elsősorban az ér
zelmeimre hatnak. Meg hatnak. Meghat
nak.

Gyomorrontás esetén, nosztalgiázni 
szoktam. Ilyenkor mindig eszembe jut a 
híres Edda sláger: „Időm kevés. Mégis 
hajt valami...”

Valahányszor egy stresszelő helyzetből 
kerülök ki, mindig érzem, hogy egy nehéz 
kő esett le a vesémről.

Az orvosom a szerveimmel kapcsolato
san azt nyilatkozta: a szív rendben van, 
jó lennék pilótának, ugyanis gyakran el 
vagyok szállva.

Vesehomokom is van. Ez rendkívül jó 
kihatással van az időérzékemre. Ugyanis 
a veséimet homokórának használom.

Nemrég egy furcsa betegség kezdte ki 
az egésszségemet, mely ma is gyakran kí
noz. Elkaptam a Micimackó szindrómát, 
ami abban nyilvánult meg, hogy hosszú 
időn keresztül semmi dolgom nem akadt.

Amikor betöltöttem a 18. születésnapo
mat, a szüleim azt mondták, hogy ideje 
külön költöznöm. Meg is teremtették erre 
a lehetőséget, vásároltak nekem egy er
dőt. Gondolták, megemberelem magam. 
Levágtam a szakállamat, s a tükörben 
képzeljétek mit láttam? Egy leborotvált 
állat.

Szeretem az állatokat. Gyakran bíz
tak rám állatot. Jó néhányszor magam
ra hagytak. Mikor másodszor töltöttem 
a 18. életévemet, rájöttem, hogy már egy

éve nagykorú vagyok. De ez már a múl
té. Szóval miután tényleg betöltöttem a 
felnőttkort, a szüleim rám mertek bízni 
egy macskát. Egy egész órára. Mikor ha
zaérkeztek, megkérdezték:

-  Megetetted a macskát?
-  Igen. A kutyával.
Hirtelen arra az elhatározásra jutot

tam, hogy híres leszek. Azóta is, nap 
mint nap, híreket várok felőlem.

Néhány hírességtől megkérdezték, 
hogy amennyiben reinkarnálódna és vá
laszthatna, milyen állat szeretne lenni? 
Madonna például sólyom lenne. Én meg 
Madonna, hisz sólyom már voltam. A va
lóság azonban az, hogy semmilyen más 
állat nem szeretnék lenni, ugyanis elége
dett vagyok magammal. Amúgy a legna
gyobb különbség az ember és állat között 
az, hogy az ember tudja magáról, hogy ál
lat.

Nemsokára kenyérbe estem. Megbotlot
tam a kenyérboltban. Első munkahelyem 
a vasúthoz kötődik. Mikor első nap meg
láttak, az arcomra volt írva, kitünően 
bánnék a vagonokkal. Ez így is volt, csak
hogy ez okozta a vesztemet is. Egész nap 
vagonokat tologattam, de egy becsületes 
csereakció lebonyolítása közben a disznó 
miatt kirúgtak.

-  Az a rohadt disznó! Abban az időben 
disznóhúst szállítottak vasúton. Mind a 
mai napig meggyőződésem, hogy becsü
letesen jártam  el. Elcseréltem egy szerel
vény fél disznót, egy fél szerelvény egész 
disznóra.

Számomra a becsület sokat jelent. Min
dig adtam a becsületre, általában pénzt. 
Valahányszor kimondok valamit, az az 
adott témában biztosan fedi a valóságot, 
mégpedig olyan tökéletesen, hogy a való
ság ki sem látszik alóla.

Hamar megnyerem az emberek bizal
mát. Egyik nap becsengettem egy házba. 
Egy hölgy nyitott ajtót. Rögtön láttam, 
hogy szimpatizál: nem engedett be. Azt 
mondta:

-  A Pit-bull kutya miatt, sajnos nem en
gedhetem be.

-  Fél, hogy megharap?
-  Dehogy, nincs itthon.
Intelligenciahányadosom a végtelen

hez közelít. Én, sajnos, itt maradtam.
Valamikor még széles skálán mozog

tam, de ma már csak három dimenzió
ban élek. Mióta unalmamban agyonütöt
tem az időt.

Az ítélőképességem rendkívül kifino
mult. Képes vagyok észrevenni mások 
szemében a gerendát, sőt még a faházat 
is. De a saját szememben képtelen va
gyok észrevenni a szálkát, mert annyira 
szúrja a szemem.

Képes vagyok észrevenni az egyhangú
ban, a laposban is a csodát. Én meglátom 
a sivárban is a sivárványt.

Ami a szerelmi életemet illeti, azzal az 
eggyel nincs problémám. Mert ami nincs, 
az nem okoz problémát.

Nemrég, levelezés útján megismertem 
egy lányt. Ennyi szerelmeslevelet ez idá
ig életemben nem kaptam. Elküldte a 
fényképét is. Azonnal beleszerettem. A 
fényképbe. Én is elküldtem egy fotót, és 
csodák-csodája, gyorspostával érkezett a
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válasz. Levelében ez állt: szerelem első lá
tásig. Szóval én vagyok a nők alma... de 
hamar felriadnak. Mindig enyém az utol
só szó, ami nem csoda, hisz általában ma
gamban beszélek.

Volt olyan idő az életemben, amikor 
rengeteg színésznő, balerina, énekesnő 
hálószobájában fordultam meg. Ágynemű
vel házaltam.

A lányok általában a lelkemet akarják. 
Sokszor mondtam, hogy azt könnyen meg
kaphatják, de csakis a testemen keresz
tül.

Nemrég elhíresztelték rólam, hogy 
nagy nőcsábász vagyok, ugyanis egyik 
szomszédom kifecsegte, hogy együtt fek
szem a tyúkokkal.

Amit a tánctudásomról elárulhatok, 
azt jobban teszem, ha titokban tartom. 
Táncmesterem Kevin Costner, aki Romu
lus és Remus nevelőanyjával és társaival 
ropta. Őszintén bevallom, hogy a tánccal 
mindig problémáim voltak, nem tekintve 
azt a figyelemre cseppet sem méltó rész
letet, hogy zene nélkül elég jól ment. Ké
sőbbi tánctanáraim gyakran elmondták 
nekem, hogy bízzam magam a zenére. Va
gyis, hogy mozogjak fül után. De nálam 
ez fordítva történt: amerre én mozogtam, 
arra ment a fülem is.

Legkedveltebb sportom a sakk. Azért 
szeretem, mert a sakkban fejjel kell ját
szani. A múltkor lefejeltem egy parasztot. 
A tükörben.

Étkezési szokásaimról csupán annyit 
árulok el: szeretem felebarátaimat. De 
jó embert nem fogyasztok. Kicsi korom 
óta csakis a rossz embereket preferáltam. 
Úgy is mondhatnám, hogy született go
noszt evő vagyok.

Kedvenc ételem a depressziós tojásos 
velő. Francia neve: „Idegösszeomlett”.

Étkezési világrekordot is döntöttem 
már meg. Megettem egy 777-es Boeing 
repülőgépet. A Guiness bizottság sajnála
tos módon tettemet nem ismerte el rend
kívülinek, sőt világrekordnak sem, azzal 
indokolva döntését, hogy előttem már má
sok is fogyasztottak el repülőt. Igaz, nem 
ugyanazt. Sajnos azt a kis részletet fi
gyelmen kívül hagyták, hogy én a gépet 
12000 méter magasságban ettem meg.

Mielőtt az íráshoz nekifogtam, baleset- 
biztosítást kötöttem. A javamat akaró 
ügynökök meggyőztek, hogyha nem bizto
sítom be magam, akkor baleset fog érni. 
Amennyiben életbiztosítást is kötök, ga
rantálják, hogy természetes halállal ha
lok meg. A biztosítás a kölcsönösség el
vén alapszik. Én térítem az ügynökeim 
kölcsöneit. Továbbá garantálják a hosszú 
életet is. Saját maguknak. Számomra 
meg azt, hogy életemet hosszúnak érez- 
zem.

Ami a jogaimat illeti, azzal fenntartá
saim vannak. Innen ered a mondás, hogy 
minden jog fenntartva.

P.S.
A régiek szerint az emberiséget a hi

ányérzet viszi előre, a fejlődéshez. Azon 
törtem a fejem, hogy én is kéne tegyek va
lamit az emberiségért. A maximum amit 
megtehetek: haladéktalanul beveszem a 
hiányérzet pótló tablettáimat.

GORON SÁNDOR
K ö l t ő k  
a k o n d é r b a n

G i t t á i  I s tv á n :  
B im bózó
d i c s é r e t r e  v á r v a
Bimbó babona.
Delej-dalaj.
Kifutott 
alólam a talaj.
Na, de azért 
még bakter vagyok 
s nagykövet, 
ki ifjú Wertherként 
mozdít el 
egy nagy követ, 
hogy a barátom, 
az, ki bihari, 
dicsérjen ismét Pataki.

A d e r ű k i r á l y  d a la
Hát aztán! Hát aztán!
Ha versenyt lódítok.
Szóbukfencezem is.
Sőt zacskóba ordítok.

Hát aztán! Hát aztán!
Döngöljetek égbe -  földbe!
Barátaim, de előbb 
Dugjatok egy asszonyölbe!

P a ta k i  I s tv á n :  
A lá z a d ó
Koppány vagyok, 
e földi lében lázaaozom 
s kiáztatva 
s eláztatva 
várom
a felvirradást

ó, hogy szotyoláznak 
körülöttem 
rendőrök 
és csendőrök 
s megannyi 
buta szolganépség 
lézeng itt 
folyton,

de vigyázzatok, 
mert eljön még 
a nap 
az óra 
a perc
a másodperc, 
amikor 
a magyarok

Goron Sándor: 1975-ben szü
letett. Nagyváradon él. Legutóbbi ver
seskötete: Napesti promenád (2003).

a magyarok...

Legközelebb majd 
elmondom nektek, 
most tőlem 
csak ennyi tellett.

D én es L á s z ló :
Se v e l e d , 
s e  n é lk ü le d
Ki tiltja meg, hogy mikor tiltsam meg, 
hogy hányszor tiltsam meg neked, 
hozzám való szerelmedet.

Ki tiltja meg, hogy mikor tiltsam meg, 
hogy hogyan tiltsam meg, 
hogy könyörögve ide gyere 
más öléből elűzetve.

Ki tiltja meg, hogy mikor tiltsam meg, 
hogy hányszor tiltsam meg neked 
linkelő, hízelgő szófűzésedet.

O, bár megtilthatnám, hogy szeress, 
de nem lehet, oly gyáva vagyok, beismerem, 
hogy megtiltani se merem, 
se veled, 
se nélküled.

B a ra b á s  Z o ltá n :  
Uram, én i t t  
é p p e n  A d y t  várom
Uram
miért
nem
telefonoztál? 
hogy ma 
te harangozol.

Uram
én itt éppen 
Adyt várom, 
s e várakozás 
eléggé 
ellustít.

Uram
egyre közelebb
tik-takkolja
az alkonyt
az idő
s a város
oly nehezen
szuszog,
mintha
valami
részeg
balkáni
bódulat
fertőzte
volna meg,

pedig 
Uram, 
még 
nem is 
süt
a hold.
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W E IN E R  S E N N Y E I  T I B O R

Z s e n n y e i
tö r e d é k e k
1.

piros bogyóba fullad 
a tűlevelű ág 
ablakunk elé 
kettő' pottyan

2 .

skatulyában méh dong 
még nem tudja hogy a szoba 
börtönéből ez a csengő 
magánzárka menti meg

4.

meditáció közös szimbólum felett 
egy része nyugati egy része keleti 
és elmondhatatlanul magyar 
ahogy a kereszt megtekeredett

5.

patakba folyni mezőn széthullni 
erdőben ágakat a földbe verni 
égben gyökeret felhőbe ütni 
a tejút csipkés ministráns göncét 
benső testünkre húzni 
a perselybe csengő könnyet szedni 
és mindent ó mindent 
egyszerinek hagyni

3.

leszakadt ág benőtt ösvény 
borostyán ülte pad 
együtt lenni egy úton menni 
nem kidőlni a viharba

6.

igazad volt 
szerelmes barátom 
minden megismételhetetlen 
de a tűfokán lepke billeg 
minden egy egy-kettő egy

Weiner Sennyei Tibor: 1981-ben 
született Egerben. Jelenleg Szegeden 
él. Legutóbbi kötete: Versek a kisházból 
(2007).

7.

a kert leírhatatlan de a pacsirta 
énekével mégis lekottázza a fák 
vonalán a tisztások pontjait

G O M B O S S Z I L Á R D  
G a stro n o m ia

földben erjed mind aki volt 
a patak túlpartján a dombra 
emeljetek innen panteont

G y a l o g ú t  

a z  é j s z a k á b a

Milyen kerek ma a Nap,
A fény, milyen hangos ének. 
Milyen boldog vagyok én ma. 
Milyen kerek ma a Nap.

Minden Egész újrarakva.
Minden láng az Éghez lobban. 
Minden szerelem készre koppan. 
Minden Egész újrarakva.

Fut velem egy szép folyó.
Utána mintha csobogás szállna. 
Félig sem csönd és nem is lárma. 
Fut velem egy szép folyó.

tiramisu Europe hol vagyok az egalité tortád seregében 
óborom a hírözön konyhában a gáztüzön kevered a mérgem 
piskótáid tepsijén teflon-máz az esti fény csillagszór az égen 
kontyra hull a konty alól főszakácsné főz ma jól utolsó vacsorám 
le nem védett illata száll a szőrén szimatra csavarint az or ~án 
néked adtam  egy fia t ellenőr ki nem riad lakunk már lakomám

D E M E N Y  P E T E R  

V á la s z d a l
Balázs Imre Józsefnek

tiramisu Europé kávé-hideg fraternité emigrációm várják 
jogkamrából legyekből szembeköpött szemekből kovácsolok bárkát 
enni inni nem viszek útjáért a cég fizet charteren jártá t 
sorompó nem ajtaja variola-dús kaja inas koporsómon 
minden sejtem csapda hát zár sortalan muzsikát előrizve húrom 
az aktuális zenésznek ujjain elenyészhet amíg gurulódom

ja j a gyomrom és az ég hány örvényből maradék itt a bélviharban 
nincs egy sziget száraz föld hagyomány ha ott ömölt világszakadatlan 
lábosaid elleptem kincseimet vesztetten epémmel maradtam  
tiramisu Europé útrakelésem liberté híjjában hiába 
krémemért lócitromot húsomat vidd az robot ennek rabszolgája 
állok ahol állhatom énekem az én dalom vérem vitorlája

A j á n l á s
krémes anyagom mázzal takarom foltos paszományban
rongyos kalabér piskóta se fér hordó igazában
borral merülő volnék epedő napból kihasított
tésztám palotám gyöngyös kalodám mézzel szegem itt-ott
édes mi halál tortát ha talál útján merülőben
lófing magot ér káposzta ki fél széllel a mezőben

Nem, kedves Imrém, biz nem vagy te torma, 
csak olykor vagy te csípős torma-forma, 
zárkózottság és humor furcsa orma, 
toronymagas domb, sekély katakomba, 
nyitott csukonda.

És vagy te úgy, hogy lehetsz biz te így is, 
és ha vagy small, hát lehetsz éppen big is, 
domborodol, de tudod, m i a sík is, 
visszafogottan szivárványló csík is, 
vörös és kik is.

Megfontolt ütem és veszett boogie is, 
erdélyi magy és m ultikultí is,
Sztálin atyuska vagy te és avangárd, 
nyalod a rágót és nyeled a hagymát, 
rakonc a ráncát.

És nem tudom, mi vagy és még m i lennél, 
m it nem találnál, hogyha nem keresnél, 
Bagira vagy, bár legkevésbé párduc, 
belövöd, uffl, bár talán nem is ráfutsz, 
te vagy a májusz.
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SÜTŐ-EGERESSY ZSUZSA

Gondolatok az alkönyvtárban
„Ráklikkel, kinyit”, a szerzői utasítás 

(?) értelmében. És bolyongani kezd az ol
vasó Szabó Róbert Csaba szövegei közt, 
mintha szerteágazó alkönyvtárak közt 
keresgélne a hipertérben, mint azt a fel
ütött kötet be-/felvezető írása is sugall
ja. Szerzőnk készségesen szélesre tárja 
az ajtót, tessék csak bejárni a szövegtere
ket, keresni az átjárásokat egyik történet
ből a másikba, hiszen az önreflexív uta
lások már Az egész Antarktisz kontinens 
első oldalain felhívják a nagyérdemű fi
gyelmét, hogy itt kérem bőven lesz része 
látvány(osság)ban: „ha ezt az ajtót kinyi
tom, szemünk elé fog tárulni az idei első 
farsangi bál egész unalmával és félszeg 
első alkalmával, amikor a naftalin sza
gát a ruhákból még nem lehetett teljesen 
kiszellőztetni ... továbbá megláthatják a 
tavalyi, az idei és a mindenkori bálok leg
szebb asszonyát” (A kicserélt város).

Szabó Róbert Csaba bevallottan sok
dimenziós szövegvilágot kísérel meg fel
építeni első kötetében. Történetei sze
szélyesen kanyarognak, alkalmasint 
„melléktörténeteket” eregetve vagy csak 
éppen utalásszerűén felvillantva más 
történetek részleteit. Újra és újra vissza
térő helyszíne a különböző egymás mel
lé rendelt eseményszálaknak „a” város, 
melyben több ízben is egy fikcionalizált, 
monarchiabeli Kolozsvárra ismerhe
tünk. Már csak azért is érdemes ezeket 
az írásokat kiemelni, mert a mitizált vá
rost és környékét benépesítő alakok tör
ténetei erőteljesen kapcsolódnak a kötet 
alcíméhez, az érzékelés lehetőségeihez 
és kudarcához.

A „birtoklójától” elváló tekintet vagy 
hang, az elveszített hallás vagy ízlelés 
az elidegenedés, a csalódás metaforája
ként értelmezhető, mint például Vélis 
Simon sebész és vízgyógyász történeté
ben, aki Kolozsvárra hazatérve „egy pil
lanatig úgy találja, hogy távol otthoná
tól szállt ki a szekérből, mintha a házak, 
vele az utca, az utcával a Bel-Monostor, 
a Bel-Monostorral a város nem ugyan

az volna, mint amit néhány évvel (vagy 
pillanattal) elutazása előtt itt hagyott. 
... Erre másnap reggel döbbent rá, ami
kor tekintete kisiklott az ablakon, vég- 
ogröppent a Bel-Monostoron, betekergő
zött a Malom utcába, és ide-oda szállva 
végül megfordult, és nem talált többé ha
za.” (A kicserélt város) Hasonló figura a 
kolozsváriakat tűzijátékkal elkápráz
tató Ulrich cukrász, akinek erkölcsi vi
lágképe rendül meg, s „haja az alatt az 
idő alatt olyan lett, mintha porcukorba 
nyomták volna, s haja színének fakulásá
val hallása is teljesen oda lett, mintha 
a kettőt együtt mérték volna "{Szodoma 
és Gomorra végpusztulása), vagy a mér
gezést és vetélést túlélő tordai hajadon, 
aki felépülése után „nem érzett más ízt, 
csak azt, amit általában a méregnek 
szoktak tulajdonítani azok, akik vala
ha is megízlelték”(A lóverseny), s végül, 
de nem utolsó sorban Lustig Géza könyv- 
kereskedő, aki némiképp a kafkai meta
morfózisra emlékeztető módon a hangját 
veszti el: „példátlan módon megdöbben, 
mint ahogy az eset is példátlan, és meg
lepetésében felkiált. Azonban nem saját, 
megszokott hangját hallja fohásszerűen 
előtörni, hanem valami teljesen idegent 
és szokatlant.” (Üvegbe gyűjtött cserebo
garakkal)

A mindenkori várossal szemben, mely
ben elszökött tekintetek és hangok kó
szálnak, ugyanakkor ott van az inti
mitás tere, melyet rituálék és rigolyák 
határolnak be, ha már a külvilágot kizár
ni amúgy is képtelenség. Az egymásra 
hangolódás röpke pillanatait ezért jelzi a 
csend az olyan írás okban mint a Holtidő 
(„Azt is K. fedezte fel, vagy mostanában 
egyre inkább azt szeretném, ha így len
ne, hogy minden nap van EGY holtidő, 
amikor tökéletes csend üli meg az utcát, 
s így a lakást is.”) vagy Törlés („hogyan 
történhetett meg, hogy azon a délutánon 
pontosan az a régi szalag került a ke
zünkbe, amelyen K.-nak egy régebbi éle
te volt rögzítve, ugyanakkor most már 

azt is tudom, ha 
akkor nem kerül 
elő, az a felvétel 
sem készült volna 
el soha, amely a ré
git fölülírva folyto
nos csönddel töltöt
te ki a szalagot”). 
Idillekre azért ne 
számítsunk, Sza
bó Róbert Csa
ba egyik érdeme 
ugyanis épp ab
ban rejlik, hogy ér
zékletesen ragadja 
meg az intimitás 
és az idegenség ele- 
gyét. A test(ek)re

való rácsodálkozás nyelve részletező és 
helyenként humoros, de a bensőségesség 
érzetébe vegyül távolságtartás is: „És el
töprengsz: ki hagyhatta itt a karját, ki 
az a feledékeny. Elveszett tárgynak gon
dolod, amiért nemsokára úgyis utána jön
nek, visszakérik, az az enyém, ott balra, 
a sarokban, s ha nem vigyázol, majdnem 
eldobod, mert nem szereted, hogy állan
dóan kerülgetni kell, hogy át kell lépni, 
mert azért eldobni mégsem, ki tudja.” (A 
kar, amin fekszel)

Az egész Antarktisz kontinens törté
neteiben hangsúlyos szerepet kapnak a 
szürreális elemek is. A legsikerültebbek 
azok az írások, melyek a szürrealitással 
való játszadozást helyzetkomikummal 
ötvözik, mint A terítőasszonyban („Két 
szomszédom van. Mindkettő ki van terít
ve, csakúgy mint én. ... Kitartó vagyok, 
a terítőasszony szivaccsal élesztget. Való
színű, ez az oka annak, hogy én nem csö
pögök. Mert nem. Két szomszédom alatt 
hatalmas tócsa, akárki az esőre fogná pe
dig nem az. Ők csöpögnek.”) vagy a Miért 
él Madame Lornyett? című írás, melyben 
egy pajzán sakkjátszma ürügyén ismét 
visszaköszön a kötetben fel-felbukkanó 
erotika („Kari leborul lábai elé, ... majd 
hirtelen mozdulattal hanyatt dönti a fe
kete Királynőt, úgy, hogy két hatalmas, 
de feszes keble között egyenesen Henrik, 
a fekete Király riadt tekintetébe lát, aki 
szorultságában mozdulni sem bír a fehér 
szőnyegről”)

Mint azt az idézett részletek is bizo
nyítják, az olvasó élvezettel csemegéz
het a reflektáltan felépített szövegek 
választékából. (Itt meg kell említenem 
azt is, hogy dicséretet érdemelnek a kö
tet tipográfiai megoldásai, melyek lát
szólag minimalista fogásokkal elegáns, 
a szövegek jellegéhez idomuló kivitele
zést eredményeztek.) Csak akkor kezdi 
el vakargatni a fejebúbját a kedves olva
só, amikor olyan történettöredékekkel 
szembesül, ahonnan nem vezet ajtó seho
vá. Szabó Róbert Csaba narratív techni
kája, a részleteket felhalmozó, szabadon 
áradó történetmondás helyenként magát 
a történet követhetőségét bizonytalanít- 
ja el. Mindemellett úgy tűnik, a szétága
zó apró történetek egy részét nem iga
zán fogja össze az alcímben jelzett vagy 
másféle koncepció, bár vannak visszaté
rő motívumok és szereplők a különböző 
szövegekben.

Az egész Antarktisz kontinensről tehát 
nem könnyű átfogó olvasatot megfogal
mazni, de ha ráérősen elidőzünk egy-egy 
rokonszenves történetnél, ötletes meg
oldásokra, érzékletes leírásokra lelhe
tünk. „Mikor, melyik alkönyvtárban”.

Szabó R óbert Csaba: Az egész Ant
arktisz kontinens. A látás, a hallás, az íz
lelés, a hang, a tapintás és a szív elvesz
tése. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 
2006 .

13



HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA

Hiányzol-e
(fo lytatás e lőző  szám unkból)

9. (Miurunk napja kél
medencecsontodon)
Amióta tudom, hogy milyen vagy, 

m ár nem kérdem, hogy: milyen 
legyen?... Bánom is én, hasonlíthat 
egy alkímia-gőzfürdőbe m árto tt mo
dern videó-klipre, zuhanás közben le
égett Ikarosz-szárnyaival (s a légben 
m ár csak undorító pernye, m int úszó
hártyacafatok). És mindez a mély
ről üvöltő' ösztön kíséretében, hogy 
köztü(n)k -  a fogyasztónak mit szá
mít, kiró'l van szó! — m indent szétszag
gatott az indulat. Mindegy, hogy mi
lyennek álmodja m agát a történet, ha 
úgyis lángra  gyúl mögötte a meghódí
to tt (m eghódíthatatlan) ég.

Egyelőre csak abban vagyok biztos, 
hogy kőszobrot nem óhajtok m agam 
nak  -  ezt ott is ugyanígy éreztem, a 
Louvre föld a la tti vermeiben, midőn 
gerincem alaposan elállt a bámészko- 
dástól. Inkább legyen (a m últjába le
lesüllyedve is) valahol bennem folyta
tódó, több dimenziós, kim eríthetetlen 
földrész.

(Minden olyan ismerős, meglátjá
tok, különösen akkor, hogyha a lá tha
tárró l a belső lá thatatlanba, a tu d a t
ta lan  felé figyelünk.) Testi energiád 
szünetelése, a kedvtelenség még nem 
végzetes lehűlés; bárm ennyire leszű
kül is az álomcsatorna, amelyen át 
kell jutnod. Ha az álom mélyvízi ré 
tegeiből föl-fölbukva-ocsúdva, szinte 
m indig más vagy.

Ugyanígy érzékelhető az idő ál
landósága a változó korokban és sor
sokban is, szenvedélyapályban s 
-dagályban... Parto t érve valahol, só
val és örvénylő homokkal telve várod, 
hogy megközelítsen az emlékek vagy 
a képzelet zuhataga. Hol a szárnyas 
lovad, szép piros hajnal? Most, amikor 
nem fedik el üres szavak a látványt, 
és a p a rti homokból s hullámzásból k i
ragyog minden kincs.

Az ébrenlét h a tá rán  kim erültén he
versz, m int ak it a hullámverések va
lamilyen felkavaró időtlenségbe ve
te ttek  ki. K iforgatott arc (váltakozó 
helyzetekben -  ki vagy?); vonásaidat 
átrendezi az idő. Nem akárm ilyen 
álombéli ébredések ezek. Felszínre 
ju tva k ifulladásaidra m ár csak úgy 
emlékezel, m iként ha a halálát túlélő 
Ofélia hajolna saját teste  fölé. Hajszál
erek és ideggócokból font trükkök há
lója volna ez?...

Midőn delünk és a m aradék derűnk 
lejár, egy bársonyos érintés letörli ar-

magadnak?
cunkról a millennium i penészt, a k á r
hozatot.

M int aki nem rémül halálra, ha  le
veti a ló, lélegzet-visszafojtva lesem a 
húsnak  a szenvedés szederjes pa tiná
ján  átü tő  üzenetét. Csak elgondolni, 
hogy m it művel(het)nek ujjaim -  nem 
csupán egy rozoga írógépen!... Egy
előre még vakon tapogatózva a kive- 
hetetlen szögletekben; majd lassított 
felvételeket utánzón, kivárva, amíg 
a tükörképeden m int törzsi állapot föl- 
sejlik a nyugalom.

Néhány nő olyan, m int a tengeri hul
lám  (René Char) -  ezt m ár a gyönyör 
hiteti el velem; hogy aztán  lassan föl
szívódjék sejtjeimbe, Rahmanyinov ze
néjével, a borzalom.

Mikor még tudatlanul vonaglott te s
tem  a kádba csorgatott víz gyöngéd 
anyaölében. Az első erotikus képzelgé
sek (akár egy cetben, úszik velünk év
századokon át a törékeny génhajó).

A fehér ló felsőteste is láthatóvá 
vált azon a zivataros késő délutánon. 
Nem volt a h á tán  ember, se nyereg. 
Fölismertem. Ez az a magányos, vak 
kanca! Kinek ju tn a  eszébe, hogy föl- 
szerszámozza? Am int szomorú, nehéz 
fejével félrehajtott egy ázott lombot, 
a holdfény kis kék pillangókat világí
to tt meg nyakán s homlokán. A töré
keny fehér árnyék biztosan lépegetett 
a kopár meredeken a szakadék szélé
ig. Csak el ne bóduljon a vadcsombor 
szagától. H aza kére  vezetni, gondol
tam . Odalopakodtam hozzá, és -  m ár 
nem emlékszem, milyen szavakkal 
-  szólítgattam. Amikor lassan felém 
fordította fejét, ösztönösen hátrá ln i 
kezdtem, akkorára nőtt meg hirtelen 
szemürege.

Ha ki lehetne úszni a megmagya- 
rázhatatlanból, olyan kitartó , biztos 
mozdulatokkal, ahogyan a gyermek 
szappanozza a kezét.

Mikor még teljességre vágytál.
Egy felhő fehérló fej-zuhanása 
s a képzelet többi alakzata: 
szilvakék látóhatárral, szederjes, 
tört árnyékokkal összemosódva.

Már csak egy zúzódás és visszhang, 
m int hasadó szikla borda
csonkjai között vergődő kavics.

„A te áhítatos leheleted! -  panaszol
ja  a hitves. -  Amelyikkel az ajkam at 
környékezve disznóságot fújtál, nem 
esti imát!”

Megint epét hánysz, m int egykor... 
«A m egbánás minden könnyét 
kimerítetted?« -  kérdi a sötétségbe 
vesző árok túlsó feléről apád. Elfor
dulsz, hogy magad elé tudd képzelni 
széles vállát, m ellkasát, de nemcsak a 
díjbirkózó kinézésű férfit -  az erős, bi
zakodó lelkűt is, aki kilenc évig kivár
ta , hogy anyád valam ennyi diplomás 
lovagját, kérőjét sorra ú tra  tegye.

Apád kezére rakva kezed, szórako
zottan ringatni kezded a hintaszéket. 
O tt jársz vele valahol a kissé megszé
pített, hihetetlenül a visszájára fordí
to tt múltban. Térdig érő hóban gázol
va (mert ilyen telek voltak hajdanán!) 
a csilingelő lovas szán elé ugrik, hogy 
a kivilágított Vigadó bejáratánál meg
fékezze a rezesbanda bősz zeneboná
jától megbokrosodott lovakat. Dol
mányos varjak  billegnek a templom 
mögötti kerítésen; apád felhevülten 
rázza le pantallójáról a havat, s a lép
csőkön menyasszonyát keresi a földig 
érő estélyi ruhában  didergő kisvárosi 
hölgyek között.

«Az idő nem m indig kedvez a 
hűségnek.« Öklét bal mellére téve, re
kedt hangon oktat az öreg.

(Féltél, hogy elsírja magát. Félsz, 
hogy elsírod magad.)

*
„A megrontott hős!” -  hajolsz fölém. 

Lázas vagyok.
Rég tudom, rég tudod, hogy nem ha

lálos az egész. Tátongó sebek helyett 
csak m egfakultunk egy kicsit, m int a 
sokat mosott gyolcs. Csak el ne érjen 
a végtelenbe húzó közöny.

Arckifejezésem akkoriban seho
gyan se illett a pillanatnyi helyzet
hez. H át még a környezetemhez!... 
(írásaim ban -  „kulcsnovelláknak” ne
veztem őket, megvan közülük még né
hány -  a Csák nevet adtam  m agam 
nak. Erről eszembe ju t megint a sok 
vonatozás.)

... M indenki jóízűen aludt, hortyo- 
gott. „Mit kéne tennem? Alvást szín
lelni? -  (gondolta volt, most m ár m in
denki tudja, Csák.)

Mindegy, hogy megszólal vagy sem, 
arckifejezése úgyis elárulja rosszked
vét, örök elégedetlenségét. Ki tudná  
legyőzni a saját idegrendszerét? Mo
gorva alkat!... Mesebeszéd. Hiába eről
ködnek, hogy bebeszéld m agadnak -  
az orvos bará t is, szakm ai fölénnyel 
-  : „a legfélelmetesebb ellenség ben
ned van; a képzelgés hiteti el veled a 
veszedelmet, m ert túlságosan sokat 
fantáziálsz!...” S a képzeletet (enyhén 
fogalmazva) felülmúló disznóságok, fe
nyegetések?! Azokért tudjuk, ki felel. 
Vagy jobb, ha nem tudjuk, úgy rági- 
csáljuk a kiporciózott „m annát”, úgy 
csevegünk és heherészünk, m intha 
észre se vennénk, hogy m inden ocs-
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m ányság  velünk esik  meg, és m inden 
törvénytelen  tö rvényt e llenünk hoz
n ak ...

Egy kiaszott indára  lépve nyögést 
hall(ok), m intha csak a sápatag tök
nek okozott (okoztam) volna fájdal
mat. A töklám pásra gondol(ok), am e
lyet fiának  -  (a ragváltozatból elég, 
úgyis érthető!) — faragott ki évekkel 
ezeló'tt faluhelyen. Kivájt szemét, or
rá t, száját vigyorra húzta a gyertya
fény. „Ez még a jégszívű tündért is jó
ságra ingerli” -  mondta a koraérett 
gyermek. S apja boldogan elhitte, 
am it mondott.

Milyen könnyű volt hiszékenynek 
lenni akkor?... Azóta hosszú u takat 
kellett megtennie; nagy telekben az 
asszony u tán  vágyott. Árva, nemegy
szer éhes varjúnak  képzelte m agát a 
zúzm arás fák között.

„Mieló'tt rossz hírem et költenék, 
ak ár a Leleményesnek — pró
bált jókedvet erőltetni m agára 
- ,  visszatérek Ithakába, hogy 
ott haljak bele a vágyakozás
ba.”

S m ár berzenkedni kelt vol
na kedve, de eszébe jutott: mos
tanában  mind gyakrabban ér
zi úgy, hogy: ha volna kiért? 
Távolban nehezebb legyőzni az 
önsajnálkozást. Ha netán o tt
hon felpanaszolta elhagyatott- 
ság-érzetét, a válasz még job
ban kiborította: „Nem muszáj 
egymáson csüngeni folyton, 
m intha csak ennyi lenne az 
élet célja!”. Volt alkalm a eleget 
tapasztaln i m ásutt, hogy mit 
jelent, ha  a szövetségesed elfor
dul tőled, sőt úgy kezel, m int 
az ellenségét... Van, aki képte
len beletörődni a gondolatba.

Megkísérelte fölidézni m agá
ban az útitársnőjétől hallott 
„reinkarnációs” történetet, mi
előtt még az emléket, bárm i
lyen mélyen hatolt is le nyers 
üregébe, belepné-betakarná a 
sok mocskot és á ru lá s t gomo- 
lyogtató ködös idő. H irtelen 
azt is megérezte, hogy mennyi- Györkös 
re nem csodalény ő sem (ó, if- 
jú  együgyűség!), aki arcát a földre 
tapasztva hallja a mélyből feltörni 
akaró forrást, s m ágneses hatással 
van rá  minden, ak ár a re jte tt ércte- 
lér.

Fejét m intha vasfogókkal szorongat
nák. Hová lett a hajdani kedves, aki 
delejezett ujjaival képes volt megszelí
díteni a rideg éjszakát (s szavaival az 
undokul hazudó időt), csak hogy az ő 
kedvébe járjon?

„Kifáradt fejecskéje s ami benne 
van, ellenem forrong?” Hogyan is ír
ta  Jókai? S ezt a mi nagy ellenségün
ket. .. senki sem gyógyíthatja ki más a

nagy  bajból, egyedül mi, a száműzött 
ivadék... Ehhez, lám, nagyobb k ita r
tás szükségeltetik -  különösképpen 
ma -  (folyatta az elmélkedést Csák), 
m int m eghallgatni vagy végigélni, te 
h á t el is hinni egy divatos történetet a 
lélekvándorlásról... M anapság így fest 
minden éjjeli hazatérés! Ä sötét siká
torokban egymásba vész a hántások
tól s a szent felismerésektől könnyező 
nők arca. Elég az első tőrdöfés s m ár 
ott érezni nyomában a többi szúrást 
is. Mint ahogyan valam ennyi menekü
lésszerű, önhajszoló, erotikától fűtött 
izgalom úgy szokott végződni, hogy 
m int nyakad köré tekeredőkötél, fojto
gat az újabb eltávozás -  semmibe-ve- 
szés(!) -  fájdalmas kényszere. „Mint 
akasztófahurok!” (így hatásosabban 
hangzik; valóság hát, hogy a férfiak 
volnának mégis a „gyöngébbik” nem.)

L átta  maga előtt az ismerős utcát,

Mányi Albert: A bohóc

m ent mogorván, lázadozó szívvel, 
m int aki a családi fészek közelében 
sem ismeri fel az óvó hangot. „Inkább 
a kelepcébe csaló felé fülelsz, mely el
orozná az annyi évtizedig dédelgetve 
őrzött, harm onikus álm ot”, korholta 
volna magát; de titokban m ár az ön
sajnálkozó póz kerekedett benne fe
lül megint: Ha nem tudsz aludni, fel- 
dúltan forgolódva, oroszlánhörgésre 
ingerlő haragoddal k izárt dolog, hogy 
életörömmel ébredj!... Ha egyik éned 
elkiáltja m agát, hogy «Szakadék!«, a 
m ásik csak betonfalat lá t m aga előtt, 
m ár tudod, hogy ez a (tudat)hasadásos

látásm ód hova vezet. Teljes elszigete- 
ló'déshez.L. K éptelenség, hogy az a s 
szony ne számolt volna ezzel. Vagy az 
érzékeim olyan u tak ra  is elvisznek, 
ahová ő nem képes (vagy nem akar) 
követni?!

Ezek szerint nem m indenkit a meg
előző élet reszkire vagy kudarca tölt 
el rémülettel; inkább a k iszám ítha
tó — jövőbelié. Az önpusztítás éveitől 
megszabadulni, ak ár úgy, hogy felké
szíted magad egy döntő (egy döntet
len,?) p illanatra ...

Csák egy ráncos óriáskiflit maj
szolt lehangoltan (már nem is emlé
kezett rá, hogy a színházi fogadáson 
tegnap mivel kínálták); a portóival 
megtöltött poharat fenékig ü rítette , a 
dundi szubrett valam i keleti desszert 
m aradékát m aszatolta el a száján, mi
kor egym ásra néztek. Akkor nem ér
zett ilyen éhséget, amely a férfiakat 

rendszerint védtelenné teszi, 
m int a meztelenségre csábító 
gyönyör. M ár a kiflivéget rág
ta , s tudta, ennyi energia ku
tyagum it se ér; nemhogy új 
testet ölteni, de még egy kiadó
sat úszni sem elég. Előbb rend
be kellene szednie m agát, fő
leg lelkileg.

Gondolatban homályos, rej
te tt hűséggel és kellő méltó
sággal óvta párjá t -  s persze 
önm agát is -  egy lehetséges 
emberi kataklizm ától.

Egy néhai erdélyi poéta 
verses irom ányait nyomták a 
m arkába (évtizedek óta a t.-i 
papilakban porosodott egy ka- 
kukkos óra alatt). Semmi egér- 
piszok-szag, konstatálta, A 
pontok, vesszők, hárompontok 
hiánya az elsárgult szélű á r
kusokon kissé meglepte, hisz 
ez a kéziratköteg nem valam e
lyik avantgárd párizsi negyed
ből vándorolt ide az erdélyi 
szórványvidék sötét sarkába, 
morfondírozott m agában, mi
közben a törpe „mokány\onat” 
nagyokat fújtatva fölfelé ka
paszkodott a hegyek közt. A r
ra  volt kíváncsi, m int minden 

alkalommal, valahányszor ismeretlen 
szerző kiadós verscsomójára bukkant, 
hogy belülről hogyan festenek azok a 
(létező vagy nem létező) pontocskák és 
vesszőcskék: ha m ár kiverte kezünk
ből a sors a rozsdam arta fegyvert, a 
m últba nézés -  azzal, hogy m indenkit 
hőssé avat - ,  a magunk-emésztés isko
láját kijárva többre érdemesítheti a te 
hetséget, vagy csak kölönc?...

Az állomásba érve egy olcsó púder
illatot árasztó, korán vénülő dáma 
leszállás közben -  a vagon lépcsője 
roppant magas volt -  kérés nélkül be-

» » >  folytatás a 16. oldalon
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» > »  folytatás a 15. oldalról 
lekarolt. Pedig ő is alig állt a lábán. 
Kegyetlen görcs ráz ta  a testét.

A testem et.
Ez jelentheti ak ár azt is, hogy 

m agam ba szálltam  (?)

Miurunk napja kél medencecsontodon
(jó hogy nem vagy meddő' -  

még messze az ágyó'!)

Ne fecsegjünk élveboncolásról. Bú
tor-bilincs, juhar-átok, húsunkat befa
laztátok (?)

*
Kínlódó télidő megint, a lehangolt- 

ságot nyakon öntő latyak.
„Mintsem elvegyülni itt, hol pribé

kek k ísérnek hazáig, inkább...!”
„Inkább mi legyen?”
Befejezetlen mondatok; napok. A 

zúzda örök, csendben is működik. 
Szembogaradon, halántékodon m ár 
csak a nád tö rt árnyéka. Rőt pusztu
lás. Csótányok hódítják meg helyet
tü n k  a világot.

A lám pa fénykorén kívül m ind hide
gebb van. Az ember kibomlik s szerte
foszlik. („Magvaim örök hó a la tt”) Föl- 
zúgatni a te st örök parcelláit -  van-e 
képtelenebb megoldás?

Itt, ahol a józan megfontolás rongya
iban vacogva térdepelnek a félhomály
ban. Fülsiketítő  csendben lehallgatás; 
fagyosszentek ku ta tn ak  két gyanús 
verssor eltékozolt melege után.

Újabb to rtú rák ... A vállalt őrület új
rajátszása.

Amikor az egyik bőbeszédű kolléga 
azzal kezdett hencegni, hogy a cédrus
fa jóillatú tüzén milyen finom gulyást 
fog rotyogtatni a nyáron, te mindvé
gig a cédrus ham ujára gondoltál, s 
a rátok kényszerített maszk mögött 
is elfogott az undor a világ verejték-, 
moslék- és vérszagától.

Mielőtt m egkísértene a lágymeleg, 
kiokád az éden.

*
M egsárgult papírcetlin zöldszínű 

pasztástoll-betéttel feljegyzés:
„Ha erről a terepútról hazaérek, 

m int egy láthatatlan  fűzfatörést, úgy 
hagyok magam mögött mindent.”

...M essziről az ismerős harangszó. 
Szállongó párák  közt járm os ökrök s 
igáslovak társasága. Faóriás törzsén 
nagy szakállú moha, az ágak közt m a
dárfészek. Megindulok, a felpúpozott 
trágyában gyönyörködve, a szekér
nyomban.

A kavicsos vízparton csórén hasaló 
kölykök száraz hecsedli bogyót rágcsál
nak. A legkisebbnek látszó fején szakadt 
szalmakalappal, puszta kézzel akar ha
lat fogni a térdig érő patakban... Izga
lomba jön, mert amit megérint, megfog, 
kisiklik az ujjai közül.

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

10. (A hóhér alkonya)
Hányféle sóvárgás, és hányfajta 

hűség! (Ne gondolj most a 22-es csap
dáját jelképiségében hangjegyekbe 
átültető-«áthangoló« fiadnak légszomj
ja l fenyegető, önpusztító „bugyraira”!)

Egy konyhaszékről bám ulnál holmi 
emlékromokra? -  pedig nincs kiírva 
még, hogy ez itt MUZEUM. Az idő ré 
me így is, úgy is elér. Mit nekem az is
meretlen félhomály (még ha a körülöt
tem  nyargalókban a tüdő s a szív az 
örökös hazudozás lakása is); ilyenkor 
szokott k itisztulni minden: a fájda
lom, az elpuskázott jövendőért való ön
emésztés, gyűlölet is -  a Világrendező 
fölényes mosollyal küldözgeti függöny 
elé a nyomorúságába beleunt emberi 
faj szereplőit, közben a beláthatatlan  
színen füstfantomok imbolyognak -  
, de végül a protokollballasztoktól s 
lombik- és klón-utódoktól aláhanyat- 
ló lélekben csak működni kezd a szel
lem.

Volt idő, midőn úgy nézett ki, hogy 
még a pocsolyát is mi fűtjük -  be 
gyöngy élet 

meleg 
víz

ne kérdezd 
meddig? 
s van-e további

„Lelkedhez illő tá rgy  a nép 
erkölcse!”... Nincs m ár bolond, zord 
Berzsenyink

aki megint 
meg
int.

Mi a m agyar m ost?----------------
(ne ránduljatok görcsbe:)

„Eljőve azoknak idejök, kik a tö
mött erszényt ta rtjá k  Isteneknek, az 
nyalakodást és ravaszkodást isteni 
félelemnek, uroknak változó kényét 
törvényeknek...”

S még azelőtt?... Szakadt pergam e
nek nem fűtenek. Holtfáradt harco
sok. Elmosódott vonásainkban már- 
m ár hasonlítunk mi is, m int régi 
pénzeken elkoptatott császárfejek.

A még azelőttről megőrződött né
hány dokumentum-töredék, többek 
közt a hóhérról.

...Ki ne ism erte volna Bogát a kör
nyéken!

(Vigasz-e valaki szám ára, hogy fe
lette is eljárt az idő?)

Volt úgy, hogy a boltíves bejárat -  
az új rend parancsának és a m aga íz
lésének megfelelő -  oszlopai között 
a kaput figyelte nyugtalanul. Mikor 
m ár nem tudott ak ara tán  uralkodni, 
elfordította fejét, m intha csak arról 
a k a r t volna meggyőződni, hogy való
ban (nemcsak képzeletében) létezik

az a vastag  falba rejtett, tömör tölgy
faajtó, amelyet nemrég építtetett a ke
resztfolyosó kert felöli mélyedésébe. 
Ennek ellenére mind kevésbé érezte 
biztonságban magát. Nem tud ta  ma
radéktalanul legyőzni m agában a gya
nakvást, hogy éberségét feladva kint 
elszalasztott valam it (valakit!); való
sággal önkínzásszám ba ment, aho
gyan idegen lábnyomokat vélt felfe
dezni a késő délutáni borongásban a 
kaputól a házig vezető homoksávon. 
Az ő ötlete volt különben a bejáratig 
nyúló betonnyelvet homokkal behin
teni; így senki sem tud bejutni hozzá 
észrevétlenül.

B ár fülledt nap volt, Bogáné csak 
a konyhában, lopva m ert szellőztetni; 
tudta, férjének okot szolgáltatott vol
na a fölösleges izgalomra.

„Érzem, valaki itt ólálkodik a ház 
körül” -  suttogta Boga. -  Csak ne
hogy őt küldték volna!...”

„Kik?” -  kérdezte Bogáné, s nézte 
a megereszkedett, színtelen arcbőrt, s 
azon törte  a fejét, hogy melyik (vagyo
nától megfosztott) személytől hozatta 
volt el férje a szalongarnitúrát.

„Mindegy, hogy kik -  sietett leráz
ni magáról az asszonyt Boga. — Az 
számít, hogy KIT! -  Gonoszul villant 
meg tekintete, de a szája szélén lefolyó 
nyál szánalm asnak, elesettnek m utat
ta. -  A legnagyobb ellenségünket...”

Bogáné ezt a motyogást m ár nem ér
tette; önkéntelenül is a hatalm as mag
netofonra pillantott, a tekercseket őr
ző, számokkal és iniciálékkal ellátott 
dobozokra. Úgy tud ta  -  legalábbis ed
dig - ,  hogy azokban a kartotékokban 
van az ereje az ő férjének. A páncél- 
szekrény is megjelent szeme előtt, pe
dig az nem ebben a szobában volt.

„Az egyetlen, akiről nem ju to tt 
eszembe dossziét vezetni” -  mondta 
keserű gúnnyal Boga. Az asszony ri
adtan kucorodott össze a sarokban; 
tokáján izzadtságcseppek gyöngyöz
tek. Most ta lán  bűntudatot kellene 
éreznie, ám egyelőre csak csalódás 
tölti el aggodalommal. Hogy az ő be
folyásos és eszes ura!... Ezek szerint 
mégse?!...

„Jobb, ha nem ejtjük ki a nevét” -  fe
jezte be a diskurzust Boga.

Bogáné a szeméhez kapott; száraz 
és szálkás volt a szeme sarka. Az ab
laküvegen lefolyó esőcseppek összeku
szálták előtte a k ilátást.

„Most könnyű rajtam  ütni -  mond
ta  Boga. -  A fiam  is... -  nem fejezte 
be a mondatot.

„Mi van vele?” -  kérdezte erőtlenül 
az asszony, de m ár meg is bánta, hogy 
közbeszólt.

„Amióta ellenem nevelték. -  Boga 
most hatásos szünetet ta rto tt. — Vagy 
az is lehet, hogy úgy született.”

„Mind jobban esik” -  sóhajtotta 
Bogáné.
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„Pedig lett volna idő észbe kapni... 

neked is! -  osztotta ki a szerepeket 
Boga. -  Amíg én házon kívül voltam, 
éjjel-nappal szolgálatban... Hány éj
szakát átv irrasztottam , kávéval, kof
feinnel. Vigyáznom kellett szinte 
minden percben, nehogy hibázzak. -  
M egmarkolta a biedermeier fotel k a r
fáját; idegesen csattan t fel. -  Igenis! 
Hogy egyetlen gyanús alakot se hagy
jak  fu tn i... A kötelességemet teljesítet
tem!”

A Bogáné ajka, am int ott állt férje 
mellett, ném án mozgott, m intha im ád
kozna. Számolta a vizespohárba hulló 
cseppeket.

„Vedd be gyorsan. Megint felizgat
tad  magad.”

Boga összevont szemöldökkel, h a ra 
gosan, de engedelmeskedett, majd me
rev ta rtásb an  -  a feje zakatoló, nehéz 
mozdony volt — tusakodott m agában, 
hogy vajon meddig si
kerül még m eg tarta
nia, ha  pozícióját nem 
is, de egyáltalán az ál
lását? A vaspántos ka
put bám ulta, meg a 
felgereblyézett homok- 
sávot.

Bogáné csak állt, 
percekig állt, feltarto tt 
kezében az üres pohár
ral, m intha abba ka
paszkodott volna meg.

„Látod, m egint kép
zelődtél -  mondta sze
líden, nem tudni, men
nyi idő múlva, és némi 
elégedettséggel nézett 
a fogason csüngő ele
gáns pongyolájára. -  
Nem zaklato tt senki.”

Boga harciasán kap
ta  fel hegyes állát.

„Csak azt várnák  
ki, amíg tisztázód
nak  a dolgok. Csak ad
dig ne érjen orvul jö tt 
ütés!...”

„Nemindítottakvizs- 
gálatot ellened, m int 
Verő ellen...”

„Na és. Ez még nem 
jelent semmit.”

„Változnak az
idők...” Az asszony a 
diófa ázott leveleit nézte, am int az al
konyaiban összefolynak.

„Csak ezt ne halljam! -  Boga az ab
lakfájára csapott öklével. -  M ár téged 
is megfertőztek?! Valamikor kigúnyol
tad  mások nejét, ha  naiv kotkodácsolá- 
sukat hallottad... Mi változott meg, te 
nagyokos?! Az erőviszonyok! De nézz 
körül! Tán kevesebb a basáskodás, a 
fúrás, a bosszúszomj?... Most m ár a 
fiúknak is imponál lekezelni az apju
kat! M ert így diktálja a divat, vagy a 
karrierjük  szempontjából így kifizető

dőbb!... Semmi sem változott meg, ér
ted?!”

Bogánéra ezúttal nem hato tt a han 
gos kinyilatkoztatás. K arja lehanyat
lott, de nem esett ki kezéből a pohár. 
Megmarkolta, mind erősebben szorí
to tta. M intha össze ak a rta  volna Top
pantani.

„A fiunknak se könnyű, hidd el. Lel
k ifurdalást é rez ...- habozott, hogy ki
mondja: -  Helyettünk is.”

Boga nevetéséből h isztériás r i
kácsolás lett:

„Az?!... Mikor utoljára láttam , ha
sadt ki a farm er segge, úgy el volt híz
va szegényke... S miféle lelkiism eret
ről károgsz. — Az izgalomtól reszketve 
állt talpra. -  Handabanda!”

Csengettek. Az imbolygó körvonalú 
kapu m int sötét kút nyelte el tek in te
tüket.

„Itt vannak -  súgta megszeppenve

Boga. Percekig mozdulatlanul vártak , 
a csengetés nem ismétlődött meg. -  
Csak figyelmeztetésnek szánták, úgy 
látszik.”

„Mindig bezárom a kaput -  mondta 
Bogáné. -  Nem muszáj m indjárt a leg
rosszabbra gondolni.!

„A kerítésen is bem ászhat akárki. 
A szögesdrótot felette sim án el lehet 
vágni; nincs benne áram .”

Bogáné megindult sietve, az ajtóból 
visszaszólt: megnézem, ki az.

Boga m ár ugrott volna, hogy beleka
paszkodjék és v isszarántsa, de a lábá
ban nem volt erő.

„Vilma” -  sziszegte; felesége azon
ban közönyös hangnem ben fojtotta be
lé a még meg sem fogalmazott monda
tot.

„Ne félj, nem nyitom ki. Azt fogom 
mondani, hogy orvoshoz mentél.”

Boga a bútorok szélébe kapaszkod
va átbotorkált a dolgozószobájába, 
s a páncélszekrényt átölelve m egtá
m aszto tta  forró homlokát. Percek te l
tek  el, am íg sikerü lt elővennie a ku l
csot, és k inyitn ia  a páncélszekrény 
ajtaját.

„Csak egy távirat! -  lépett be fel
villanyozva Bogáné, és sietve nyúlt 
a villanykapcsoló után. Keresztülfu
to tt a fényben úszó szobán. -  Csak 
én vagyok... -  A dolgozószoba küszö
bére lépve felsikoltott. Nem a pisz

tolytól ijedt meg, azt m ár 
sokszor látta. Férjének a 
páncélszekrény oldalához 
feszített, kemény állkap- 
csú arca keltett benne fé
lelmet, iszonyatot.

Aznap este nem be
szélgettek többet, kerül
ték egymást. Korán búj
tak  ágyba két külön 
szobában, s eloltották a 
villanyt.

Reggel, am ikor Bogáné 
a fésűjét keresve benyi
to tt a szalonba, Boga m ár 
ott ü lt a fotelban az ablak 
előtt.

„Ki küldte a táviratot?” 
-  kérdezte, anélkül, hogy 
fejével az asszony felé for
dult volna.

„0 küldte -  mondta ta r 
tózkodóan Bogáné. -  Nem 
az ellenséged. Hanem  a fi
unk.”

Boga a kapuig nyúló ho- 
moksávot nézte á llha tato 
san, jól kivehetőek voltak 
rajta  Bogáné papucsának 
nyomai.

„Ne felejtsd el elgereb
lyézni k in t a homokot” -  
mondta kis idő múlva.

„Ma szombat van, nem 
kell hivatalba m enned” -  

jegyezte meg Bogáné.
„Örülsz neki” -  mondta sötét, alko- 

nyi tek in tettel Boga.

*

Szerencsére sokféle „apakép” van.
Megremeg a küszöb. Megremegek a 

küszöbön.
A megkapaszkodás ösztöne. Az elfo

gadás ösztöne, és az elutasításé.

(befejező rész következik)
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JANCSÓ MIKLÓS

A jövő színháza
-  humoreszk -

Mottó: „(...) a színház az ősbemuta
tók teljes szövegét megjelenteti az elő
adások műsorfüzetében”

(Szabadság, 2006. december 16.)

Színházi k ritikában  olvastam fen
ti színházi újdonságot. Em lített k riti
ka írója a későbbiekben leírja, hogy 
az előadott mű szövegébe intenzív d ra
m aturgiai beavatkozás történt, am it 
rendezői sebészkés alkotó módon, fan
táziadúsan  továbbfejlesztett, -alakí
to tt, -vékonyított, módosított, formált 
stb. Vagyis, következtettem a közöl
tek  alapján: valószínűleg azért szük
séges az eredeti szövegváltozat be
m utatása, hadd tudja az érdeklődő, 
miből indult ki és lett az a művészi ér
dekesség, am it megcsodál majd az est 
folyamán m int Előadást.

A h ír olvastán öröm töltötte el színhá
zi jelrendszerekkel elbizonyta- 
lanított-megriasztott magam
vádoló szépérzékemet. Ma, 
amikor m ár az is szokvány, ha 
vígjátékból tragédiát, tragédi
ából operettet álmodik rende
ző úr, ma, amikor kifestett bo
hóc-szerep, tükör, maszk stb. 
művészarzenál nélkül nincs 
Művészszínház — végre, mint 
tavasszal a hóvirág, felütötte 
fejét művészi életünkben az 
Érthetőségigény. Egy elolvas
ható színmű a műsorfüzetben.
Végre kézhez kapjuk a Mű
vet, a maga tiszta egyszerű
ségében, megérthetőségében, 
ahogy azt Szerző megírta.

Ismétlem, szívből örülök 
az újításnak. Biztos vagyok 
benne, ha  figyelmesen elol
vassuk a műsorfüzetben le
közölt színművet (színműveket), meg
értjük  az előadott színm űváltozatnak 
legalább felét. Vagy több, m int felét. 
És ez csodálatos!

...Nézői fantáziám , a telhetetlen, 
váratlanu l nekilódult: mi lenne, ha  a 
zseniális alapötletet (műsorfüzetben 
közzétett eredeti színmű) kibővíte- 
né, továbbfejlesztené, kivirágoztatná 
a színház. Ha teszem azt, az „olva- 
sat”-tal még nem díszített színművet 
valaki, színházi alkalm azott, színész, 
színésznő, mindegy ki, felolvasná ne
künk, fenékgyötrő széken fészkelődő 
Stúdiósoknak. Majd ta r ta n a  Színház 
egy kis szünetet, aztán  következne a 
megdolgozott „változat”, am inek lá t
tá n  lelkünk épülne, tudásunk gyara
podna, fan táziánk  szárnyalhatna.

...Vagy teszem azt, de bátor színhá
zi reformkezdet lenne, ha  nem is egy 
színész vagy színésznő olvasná fel a 
színművet a műsorfüzetből, hanem  
többen, a tá rsu la t tagjaiból kiválasz
to tt egyének. Mondjuk, a lányszere
peket (jaj, Istenem!) lányok olvasnák, 
a fiúszerepeket (Uram, ne hagyj el!), 
férfi színészek hangosítanák meg. És 
hogy Rendező se maradjon ki a mű
vészbuliból, ő olvasná a szerzői u tasí
tásokat. Szöveghűen.

Ezután következne a szünet, kávé, 
sör, limonádé. így feltöltődve, jó húsz 
perc múltán, hajrá, előre a Művészetbe, 
az izgalmasba, a gondolatserkentőbe...

...De az sem lenne érdektelen, ha 
a műsorfüzetben színházi estére elő
készített eredeti színművet (színmű
veket) nem csupán felolvasnák a tá r 
sulat színművészei. Hanem, teszem 
azt, járás-keléssel egybekötve mon
danák fel a szöveget. A színpadi moz
gás-mozgatás a szerzői u tasítás ér
telmében történne, am it Rendező 
olvasna fel. Rendezői felolvasást egy

Kultúrbizottság ellenőrizné. (Szöveg
hűség.)

M inekutána szünet következne, és 
sör, és egyebek -  és kezdődhetne az 
Előadás zenével, tánccal, m iegymás
sal felcicomázva.

...Sőt, Uram, bocsáss nézőségem- 
nek, tovább képzelődöm: manapság, 
am ikor az Életben minden előfordul
hat, de izgalmas művészi újítás lenne, 
ha  a színészek nem csupán felolvas
nák  a műsorfüzetben közhírré nyom
ta to tt színművet, hanem  betanulnák 
szerepeiket, em lített elvárások alap
ján: lány szerepeket színésznők, fér
fi szerepeket férfi színészek a lak íta 
nának  a nézők döbbent ám ulatára. A 
díszletelemek valószerűek lennének -  
Rendező pedig beállítaná (továbbra is 
a Kultúrbizottság ellenőrzése mellett)

a koreográfiát. Az ilyen formában be
m utatott színmű-előadás u tán  szünet 
következne, limonádéval, ruhabem u
tatóval, tá rsaság i élettel egybekötve. 
Emígyen felfrissülve a nézők újra el
foglalnák helyüket és élveznék a szín
mű feldolgozott-fűszerezett, netán 
importeszközökkel m egsegített válto
zatát.

Természetesen a színház nem csu
pán ősbemutatók eredeti szövegválto
zatát nyom tatná ki a műsorfüzetben. 
Dehogy. Minden előadott színmű ere
deti szövege m űsorfüzetet látna. És 
nem csupán ősbemutatók szövegét ol
vasnák fel, já tszanék  el színészek, ha 
nem minden színművet, am it színház
vezetés bem utatásra álmodik.

...És akkor felmenne a függöny, já t
szanának a színészek, színésznők, le
hetőleg ki-ki nekivaló szerepet, né
zők izgatottan várnák-figyelnék a 
párbeszédek gördülékenységére épí
te tt és azon keresztül kifejezett cselek
mény-alakulást, a színpadi jellemek 
a m aguk követhető tisztaságában je

lentkeznének m int az összjá- 
ték  fontos részei, világosítók 
világítanának, színpadi füst 
füstölne, színpadi zene is szól
na ott, ahol kell, feltárulna 
és teljes díszében pompázna, 
klasszikus drám ák zseniálisan 
megkomponált szelleméhez hű
en, a nálunk évtizedek óta 
színpadi silenciumra ítélt Em
beri Jóság, Szépség, Szeretet, 
Önfeláldozás, Nemes Szenve
délyek. Is. (Hiszen még a ne
kikeseredett madáchi Lucifer 
is elismeri, hogy az ember sá r
ból és napsugárból lett „össze
gyúrva”. M iért ak arn ak  még 
Luciferebbek lenni a színházi 
Luciferek és hagyják ki követ
kezetesen em berábrázolásuk 
során az emberalkatrészből 
a” napsugarat”?) Rendező meg

rendezné a szerzői utasításokat és él
ne és ha tna  a színdarab-előadás, mi, 
nézők pedig megértenénk, m iért le tt 
klasszikus egy Moliére, egy Euripi
dész, egy Shakespeare stb. És ész
re sem vennénk az Idő m úlását, jól 
szórakoznánk, ahogy azt valam ikor 
Bertolt Brecht színházkövetelmény
ként említette.

A ztán lehullana a függöny, és követ
kezne a szünet, am ikor átbeszélnénk 
mi, nézők, am it lá ttunk-hallo ttunk és 
élveztünk, innánk  a limonádét, a sá r
gát vagy pirosat, vitatkoznánk vagy 
egyetértenénk: szóval amolyan elő
adás-utáni hangulat alakulna ki

Természetesen ettől függetlenül, 
szünet után , a színház eljátszhatná a 
m aga és hívei örömére a darab művé
szi változatát.
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Budapest-Zágráb: oda-vissza
[...] Amikor jó húsz éve a Szabó E rvin  Könyv

tá r  ka talógusában  m ata tva  az Eine Stunde  
der Erinnerung  címet viselő' verseskönyvecs
kére akad tam , először nem is a k a rtam  elh in 
ni, hogy róla van szó. A szerző neve azonban 
m inden kétséget k izárt: J. G. F. F re ih e rr von 
Jellaschich. Az egyik versben M átyás k irá ly  
folytat párbeszédet Zrínyivel, a szigeti hőssel, 
a horvátok bátor nem zetének képviselőjével. A 
k irá ly  testvéri öleléssel ak a rja  a hőst köszön
teni, hiszen ahol ily szívek dobognak, így a köl
tő, nem vész el soha a haza. A versben szerep
lő haza  pedig — M átyás királyé és Zrínyié is. 
Nem fér kétség hozzá: a közös haza. N álunk 
Kossuthéhoz, lent az ő nevéhez fűződött a job
bágyfölszabadítás. Nemzeti hős a horvátok sze
mében, az önállóságért, a horvát tartom ányok 
egyesítéséért vívott küzdelm ek szimbóluma. 
H a 1849 u tán  azt k ap ták  is ju ta lm u l Bécstől, 
am it a m agyarok büntetésü l. B árm ekkora tú l
zásnak  érzi ezt valak i, a XX. századi m agyar 
és horvát tragédiákhoz képest szinte idillnek 
látszik , am i akkor tö rtén t. H a K ossuth és Je l
lasics valam i csoda folytán előre lá to tt volna 
hetven-nyolcvan vagy száz esztendőre, ta lá n  
kezet nyú jtan ak  egym ásnak. [...]

1866-ban á llíto tták  föl em lékm űvét (Zágráb
ban) a Téren, ha  nem is pontosan a m ai helyé
re. A kkoriban -  egészen 1947-ig -  épp az ellen
kező irányba m u ta to tt a kardjával. Észak  felé, 
M agyarország irányába. 1990 októberében, 
am ikor v isszaállíto tták  a szobrot, m egfordítot
ták . Most te h á t a bán előrenyújtott kard ja  dé
li irányba m utat. [...]

Nézem a m ostani horvát történelem könyve
ket. M intha inkább kerü lnék  az 1848-as h á 
borús konflik tus kérdését. Jellasicsnak , a k a 
to nának  a m egítélése ugyan jóval pozitívabb, 
m int korábban, de a horvát-m agyar szem ben
á llá st nem hangsúlyozzák annyira . A 2002 
őszén m egrendezett közös tö rténésztanácsko
zásról beszámoló újságcikk a Vecernji Listben 
viszont azt panaszolja, hogy a m agyar tudósok 
„eladták” a bán t Bécsnek. Vagyis k izárólag az 
udvar eszközének tek in tik , m in tha  csupán a 
H absburgok és a m agyarok közti összeütközés 
egyik figurája  le tt volna, s hajlam osak meg
feledkezni K ossuth horvátokat fenyegető tö 
rekvéseiről. A pro és kontra  érveket m egha
gyom a kérdéskör szakértő inek. A két nem zeti 
n a rra tív á t úgysem  lehet közös nevezőre hozni. 
K ár is volna próbálkozni ilyesmivel. A duplex 
veritas tip ikus esetével van dolgunk, mivel a 
két nem zetállam i koncepció kölcsönösen k izá r
ta  egym ást. Ez lehetne a közös kiindulópont 
a további m agyarázatokhoz. Egyébként egész 
Közép-Európában ez a két leginkább hasonló 
nem zeti hőskultusz, Kossuthé és Jellasicsé.

KISS GY. CSABA: K ortárs, 2007. 3. szám
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KODÁLY 125
Mi az, ami Kodály a zenében?

„Játszott Vejnemöjnen ujja, 
harsogott a hárfa húrja...”

Minden, ami felé fordulsz, az 
Te Magad Vagy. Talán olvastam 
valahol ezt a mondatot, vagy ta
lán csak hallottam, de az is le
het, hogy ez a felismerés ben
nünk van s csak arra vár, hogy 
kimondjuk. Nem véletlenül ke
rült tudatom előterébe a Kale
vala időapóját idéző verssorok 
szép zengése; Kodály gyönyörű 
zenével ékesítette fel ó'ket. Min
dig csodáltam ezt a kodályi ráta- 
lálást, talán a legszebb Kodály- 
zenék között is külön hely illeti 
meg ihletettségében, a mondái 
atmoszférával, személlyel való 
azonosulás őszinteségében. A 
Kodály-lélek, a Kodály-zene ne
hezen oldódik fel, de ha a válasz
tott téma igazán közel áll hozzá, 
akkor felforrósodik és mindent 
átható szeretet-hangban lángol 
fel. Kodály maga vallja, hogy las
san, meggondolva dolgozik, de 
például a Psalmus Hungaricust 
olyan lázas, megszakítatlan 
munkával teremtette meg, ami 
ennek az ellenkezőjét bizonyít
ja, az ihlet kényszerítő erejét, 
vagyis azt, hogy ami felé rajon
gással közelítünk, arról hittel 
hisszük, hogy mi magunk va
gyunk, és az vulkánrobbanás
sal tör ki belőlünk. A Psalmus 
maga a kodályi lélek fellángolá
sa: rajongás, hit, szeretet. Nincs 
még egy mű, amely ilyen mélyre 
ásna a magyar lélek „ősgeológiá
jának” talajába.

Kodály életének igazi tétje: 
mi a magyar a zenében felkuta
tása, felmutatása. 1939-ben ta
nulmányt is írt erről a témáról. 
„Milyen zenei tulajdonságok jel
lemzik a magyar népzenét? -  te
szi fel Kodály a kérdést. -  Általá
ban inkább aktív, mint passzív. 
Inkább akarat, mint érzelem ki
fejezője. A céltalan búsongást, 
sírva vigadást nem ismeri. Még 
a székely »keserves«ekből is el
szánt energia sugárzik.” „In
kább akarat”, „elszánt energia” 
— tör ki szövegkörnyezetéből a 
két alapvető jellemzés, majd a 
tanulmány későbbi részletében 
ehhez még hozzáteszi Kodály: 
„Végiggondolva a magyar min
den eddigi művészkedését, ál
talában, úgy látszik inkább az 
ötlet, a talpraesett eredetiség 
embere, mint a szorgalmas, ki
tartó kidolgozásé”. Szép, találó, 
igaz megállapítások. És ha még 
hozzá vesszük azt az őszinte lel
kesedést, ami Kodály egész nép
dalgyűjtő, rendszerező és a nép
dalt a magyar és világ zenéjébe

beemelő munkáját, művészetét 
forrón áthatja, akkor a szen
vedélyes meggyőződés heve is 
megcsap bennünket. Ezt érez
zük ki zenéjéből is. Bartók utal 
rá, hogy ha a zeneszerző „tökéle
tes mértékben rendelkezik anya
nyelvével”, akkor alkotásaiban 
azonosul ezzel a szellemiséggel. 
„A magyar zeneművek közül Ko
dály műveiben találjuk erre a 
legszebb példákat”.

Olvasom Kodály írásait zené
ről, népnevelésről, társadalom
ról, kultúráról. Témái őt jellem
zik, ami felé fordul: az O maga. 
Sokszor visszatérek egy szép írá
sához. „Szív, vagy szív? a címe. 
Vörösmarty versének helyesírá
sáról, az eredeti szöveg pontos 
visszaadásáról elmélkedik. Két 
tucat hibát számol meg benne, 
de a nyilvánvaló elírásokon túl 
a rövid vagy hosszú í-vel írt sziv- 
szív kérdésével foglalkozik az 
alkaiosi versritmus szerkezeti 
keretében. A tanulmány bárki
nek hasznára szolgálhat; rövid, 
egy-két mondatos bekezdések, 
szűkszavú, de szabatos fogalma- 
zású kifejezések; a kis méret 
szinte „népdal hatású”. Úgy ér
zem, a legközelebb van ahhoz, 
amit Kodálynak érzünk. De ma
ga a fiatalkori Vörösmarty-vers 
gondolati tartalm a is Kodályt jel
lemezheti: „Egy boldog észnek 
messze ható tüze / villám sugár
ral fejti ki a’ homály’ / irigy ölé
ből rég nem ismért / kincseit a’ 
henye századoknak. // Természe
tünknek titkaiból sokan / tisz
tább világot hoznak az ég alá,: / 
Ez számmal, és csekély jelekkel 
/ fölhat az égi utak nyomába, // 
(T Czinke úrnak).

Befejezésül ismét Kodály sza
vaihoz fordulunk: „A régi dalla
mokban nyilatkozó, töretlen ősi 
magyar lelket fenntartani, ahol 
bágyadt, felfrissíteni : ebbe az 
egy tennivalóba sűríthető a ma
gyarság fennmaradásának egész 
problémája. Ezt is szolgáljuk ré
gi dalaink fenntartásával, ter
jesztésével. Művészi jelentősé
gük ma már nyilvánvaló: ezek 
fogják megteremteni azt a lel
ki talajt, amelyből egy, az egész 
nemzetnek szóló, új magyar zene 
kivirágozhatik, s amelynek teljes 
kiépítésén még sok nemzedéknek 
kell dolgozni. (...) A fa koronája 
oly magasra nő, amilyen mélyen 
fúródik gyökere a talajba. A ma
gyar zene is: minél mélyebben bo
csátja gyökereit a magyar lélek 
talajába, annál magasabbra nő a 
koronája, annál tovább él...”

TERÉNYI EDE
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M áju s 18-án gálaünnepség kereté

ben kerü lt sor a Communitas Alapít
vány fiatal írók, művészek szám ára 
odaítélt 2007-es ösztöndíjainak á t
adására  Kolozsváron a K riza János 
Néprajzi tá rsaság  székházában. A 
rendezvényen Markó Béla RMDSZ 
szövetségi elnök, az Alkotói Ösztön
díjbizottság elnöke köszöntőbeszédet 
mondott, majd Németh Júlia, a Ba
rabás Miklós Céh alelnöke nyitotta 
meg a 2006-os képzőművész-ösztöndí
jasok tá rla tá t, amelyet az irodalom, 
a zene s a színjátszás ösztöndíjasai
nak  művészi m űsora követett.

A Communitas Alapítvány 2007-es 
ifjú irodalm ár-ösztöndíjasai a követ- 
kezó'k: Bálint Tam ás költő, B artha 
K atalin  Ágnes irodalomtörténész, 
Gyulai Levente irodalom kritikus, Ki
rály Kinga Jú lia  író, műfordító, M ár
kus A ndrás költő, Muszka Sándor 
költő, Ungvári László Zsolt költő, Var
ga Borbála költő.

M áju s  21-22-én Kolozsváron A zo
kogó majom könnyei címmel Bálint 
Tibor Emlék-konferenciát ta rto ttak

a Kolozsvár Társaság és az EMIL 
rendezésében. M eghívott előadók vol
ta k  többek között Jak a b  G ábor plé
bános, pápai káplán, Egyed Emese 
költő, A ntall István, a Kossuth rádió 
szerkesztője, B ertha Zoltán irodalom- 
történész, Csávossy György író, K án
to r Lajos irodalom történész, Dávid 
Gyula irodalom történész, Kötő Jó 
zsef színháztörténész. Török K atalin 
és Sebesi K aren A ttila színművészek 
fölolvastak Bálint Tibor műveiből.

A száz éve született Dsida Jenő  
emlékére közös ünnepi rendezvényt 
szervezett a Kolozsvár Társaság és 
a Bölcsész- és Római Katolikus H it
oktatói kar. Május 17-én délelőtt 
a Házsongárdi temetőben meg
koszorúzták a költő síremlékét, 
majd rövid verses, zenés összeállí
tás hangzott el. Délután 5 órakor a 
kolozsmonostori apátsági templom
ban az áldozó csütörtöki szentmisén 
K ádár István plébános emlékezett a 
költőre, majd Cs. Gyimesi Éva ta r 
to tt előadást, melyet versösszeállí
tás követett; közreműködött a Schola 
Gregoriana Monostoriensis. Este a 
Báthori-líceum dísztermében Merre 
száll? címmel zenés versösszeállítás

hangzott el, előadást ta r to tt Orbán 
Gyöngyi egyetem i tan ár.

Idén  a Szabédi Napok alapgondola
ta: „Utak -  törésvonalak költők cente
náriumán.

A rendezvénysorozat május 19-én 
reggel a Szabédi Em lékház ünnepé
lyes átadásával kezdődött, melyet iro
dalomtörténeti konferencia követett, 
ahol Pomogáts Béla, Poszler György, 
K ántor Lajos és Balázs Im re József 
előadásai hangzottak el. A részt
vevők délután megkoszorúzták a 
Szabédi László sírját, beszédett mon
dott Orbán János Dénes költő, az 
EMIL elnöke, majd a Dsida Jenő sír
ján ak  m egkoszorúzására került sor, 
ahol Katona Tam ás történész mon
dott beszédet. Ezután a Dsida egyko
ri kolozsvári lakása  falán elhelyezett 
em léktáblának az avatása követke
zett, ahol Markó Béla költő, Láng 
Gusztáv irodalomtörténész, Czirják 
Árpád érseki helynök és Muzsnay Ár
pád az Erdélyi M agyar Közművelődé
si Egyesület partium i alelnöke mond
tak  beszédet.
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Haydn
VÍZSZINTES
1. Franz Joseph Haydn (1732-1809) 

osztrák zeneszerző operája. 13. Gátló té
nyező. 14. Fát megmunkáló. 15. ... De
rek, színésznő. 16. Fosztóképző. 18. Le
száll a gyulladás. 19. Török férfinév. 21. 
Vél, gondol (népies). 23. Ételt fűszerező. 
24. Elvezeti ital. 26. Összeszorított kéz. 
28. Tanács, németül. 29. Hússzelet! 30. 
A ruténium vegyjele. 32. Tűzbe dob. 34. 
Római este! 36. Anti. 38. Lada-típus. 
40. Japán drámai műfaj. 41. Peru autó
jele. 42. Taszár páros betűi. 43. Timur 
... és csapata (Gajdar). 45. Élelem, ango
lul. 47. Minden ember a maga során. 49. 
Dinka néptörzs. 51. Olasz hármas. 52. 
Somogyi községből való. 54. A gazda
ság ága. 56. Attól kezdve! 57. Görög nap
isten (régi írásmód). 59. Elégséges jegy 
a vizsgán.

FÜGGŐLEGES
1. Ószövetségi próféta. 2. Hibázta- 

tás. 3. Éneklő szócska. 4. Rovarirtószer

volt. 5. Gyakori férfinév. 6. Tuskót feszí
tő. 7. Ha, angolul. 8. -..., -vei. 9. Vaj jelző
je lehet. 10. Pakisztáni város lakosa. 11. 
Szakterület. 12. Beckett hőse. 17. Sport
szermárka. 20. Papírmérték. 22. Pohár
ba önt. 25. Dobogós sportoló kapja 27. 
Idegen férfinév. 31. Hatalmában tart. 
33. Torz törpe. 34. Tettre késztet. 35. El
terjedési terület (angol). 37. Bicskát fa
ragás közben tönkrete; z. 38. Izland is 
ez. 39. Antal beceneve. 41. Brazil tagál
lam. 42. Haydn operája. 44. Letarolt te
rületjelzője. 46. Klasszikus kötőszó. 48. 
Idegen férfinév. 50. Övesállat. 43. Elekt
romos töltéssel rendelkező elemi részecs
ke. 55. Páratlanul rímel! 58. Sport, rövi
den. 60. Indulatszó.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 10. számában kö
zölt Händel című rejtvény megfejté
se: Adriodante; Jupiter Argasban; 
Alessandro.

TÁMOGATÓINK: 
Romániai írók Szövetsége 
Illyés Közalapítvány 
Nemzeti Kulturális Alap
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Kolozsvár Város Tanácsa 
Magyar Kultúra Alapítvány 
Communitas Alapítvány
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