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T a l á l k o z á s
In memóriám Domokos Géza

Levelet álmodtunk -
hírhozó madarak lengtek a vizek fölött,
fehér ragyogásban, ezüstben.
Szorongva ébredtünk: öröm és szégyen 
széttárt karokkal állni most, 
amikor ismerjük mesterségünk, 
és ö  is elfogad minket.
Am ikor velünk álmodik egy-egy levél, 
amellyel szállunk a vizek fölött, 
idegenül vagy örökre testvérien, 
figyelve, őrizve, nem felejtve 
egy földrész szerelmes hajlatait.
Egy földrészét, mely ott aludt, élt, álmodott
vén fóliánsok nagyapa-tenyerén Anno Domini...
Rezes fákkal, égó' asztagokkal,
nyugtalan füvekkel, tankcsapdákkal,
géppuskafészkekkel, melyeket
lassan elnyel és elemészt a bozót.
Ilyesmikről volt szó, azt hiszem.
S  ha földet érünk egyszer végleg, 
törött szárnnyal,
jelentést teszünk minden repülésről, 
végérvényesen és hibátlanul.
Fjordokról, csúcsokról, erdőtengerekről.
Mert mindezek a tietek. Lehetnének.
Ha földet érhettek az álmodott levéllel, 
mely önmaga is egyre álmosabb.

2007. június 27.

Domokos Géza ravatalánál
S zületésünk p illana tátó l fog

va h a lá lu n k k a l is együtt élünk, s 
csak a Fennvaló döntésétől függ, 
hogy m ikor következik be a vég
ső p illanat. Mégis -  a k á r  a nyolc
vanad ik  év küszöbén -  döbben
ten  á llunk  vele szemben, s nem 
tudjuk , nem ak arju k  elfogadni, 
nem vagyunk képesek m egbékél
ni vele.

A Domokos Gézától való végső 
elválással sem.

Végigpereg előttem eszeveszett 
sebeségre kapcsolva, életének 
filmje, összekeveredve benne sa
já t emlékeim azzal, am it ő saját 
m agáról m egírt: arcok, helyzetek, 
történetek, s most próbálom kivá
lasztan i belőlük azt, am it ebben 
a szomorú p illanatban  elm ondha
tok.

Az író Domokos Gézáról szól
nék, aki egy fiatalkori riportkötet
> > > > >  folytatás a 3. oldalon

• Bogdán László: Kötéltánc...
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HELIKON

Kötéltánc háló nélkül
Utolsó, vagy legalábbis egyik utolsó nyil

vános szereplésén, március 21-én, Sepsi- 
szentgyörgyön, Matekovics János sajtó
klubjában, a Bányai Éva Sikertörténet 
kudarcokkal (Bukaresti életutak) című 
könyvének bemutatóján, az újra elhangzó 
(azelőtt is sokak által sokszor megismé
telt) vádra, miszerint ő is azok közé tarto
zott, akik 1968-ban kompromisszumot, 
csúnyább szóval „alkut” kötöttek volna a 
hatalommal, kissé fáradtan, de rendkívül 
lucidusan úgy vélekedett, hogy alkut csak 
egyenlő' vagy legalábbis egyenlőnek tűnő 
felek köthetnek, a romániai magyarság pe
dig újabb kori története során soha nem 
volt olyan helyzetben, hogy alkukat köthe
tett volna. Legfeljebb kompromisszumo
kat. A hatalom akkor, a prágai be nem vo
nulás után kétségtelen meg akarta nyerni 
a magyar kisebbséget, sok új intézmény in
dult Bukarestben, ezek közé tartozott az 
általa irányított Kriterion is. Különben a 
Bányai Évával folytatott beszélgetés során 
ezt a kényes kérdést sem kerülte meg. 
„1989 után lassan ki lehetett mondani azt, 
amit addig sokan gondoltak: Bukarest 
nem jó hely a magyaroknak. Becsületes 
magyar ember Bukarestben nem érezheti 
jól magát és nem élhet ott. Hiszen azért 
ért engem is annyi támadás, amikor 
RMDSZ-elnök voltam, a tájba simulás, a 
balkáni egyezkedő stílus miatt, amit én 
nagyon jól ismerek, s máig fontosnak tar
tom figyelembe venni a román-magyar po
litizálásában. Mint fogalom, a bukaresti- 
ség, a magyar megjelölés majdnem 
szinonimája lett a magyarságtól való eltá
volodásnak, nemegyszer árulásnak. So
kan leírták: a bukaresti magyar intézmé
nyek azzal a perfid gondolattal jöttek létre, 
hogy jobban szolgálják a párt politikáját a 
fővárosból, könnyebben ellenőrizhetők, 
mintha Erdélyben lennének, hangoztatják 
a mai magyar radikálisok. Nagy csel volt, 
amit a balek magyar értelmiségiek meg is 
köszöntek. Nem lett volna szabad elfogad
ni, beleegyezni. Sajnos mi, akkori értelmi
ségi magyarok, nem voltunk ilyen alkupo
zícióban. Átláttunk ugyan a cselen, de 
tisztában voltunk azzal is, hogy ez valami
féle íratlan szerződés: mi vállalunk vala
mit, elkötelezzük magunkat valamire, 
nem jószántunkból, de ez benne van a pak
liban. Ugyanakkor tudtuk, hogy ezek 
olyan esélyek, amelyek ezen intézmények 
nélkül nem álltak volna rendelkezésünk
re. Kétségkívül a hatalomnak az volt a 
szándéka, hogy a magyar nyelvű műhe
lyek, elsősorban a kultúrához köthető in
tézmények, siettessék a magyarság asszi
milációját. De egy a szándék, és más az 
élet....” Ez, gondolom, világos beszéd, ak
kor a találkozón kirobbanó vitában azt is 
kifejtette, hogy sok új intézmény nagyon 
hamar kiürült, FELADTÁK EREDETI 
CÉLKITŰZÉSEIKET, VAGY FELADAT
TÁK VELÜK, a Kriterion viszont legvé- 
gig folytatta tevékenységét, ezt a kötetek 
rendkívül nagy száma is bizonyítja. Per
sze, érvelt, a kompromisszumoknál is kel
lett mindég tudni, érezni, sejteni, hogy hol 
a határ, hogy magunk feladása nélkül 
meddig lehet, meddig szabad elmenni. Do
mokos Géza ezt mindig tudta, érezte, sej

tette. Gyakorlatban tanulta meg, mit is je
lent a híres, neves, nevezetes erdélyi 
pragmatizmus, kötéltáncos volt kultúrpo- 
li-tikusként s később, sajnos rövid időre, 
RMDSZ vezetőként is, háló nélküli kötél
táncos, biztosítás nélkül, sorsát is kockára 
téve akár. Még aktív politikus korában 
kérdezte meg egy buzgó mócsing politikus- 
társa, hogy „... miért istenítitek? O is csak 
egy nomenklaturista volt!.. .Miért rajonga
nak az írók, történészek, néprajzosok, kép
zőművészek Domokosért?!” Mert kiadta a 
műveiket, kiállott értük, vontam vállat. 
Gonoszul vigyorgott. „Ezt más is megtette 
volna, az ő pozíciójában!” — mondta. Ekkor 
éreztem úgy, hogy a vita már felesleges. 
Mivel mindez elmúlt, és ő megtette!... 
Annyit azért elmondtam akkor a politikus
nak, hogy gondoljon bele, milyen lett volna 
a Kriterion, ha a Huszárék bukása után 
Domokost is leváltják — szóba is került, 
hogy maradjon írószövetségi alelnök, e po
zícióját akkor társadalmi munkában látta 
el, ergo nem kapott érte fizetést -  és mond
juk egy Koppándi, egy Hajdú Győző vagy 
egy Szilágyi Dezső szerű figura lett volna 
a kiadó vezetője.. .Ebbe rossz akár belegon
dolni is... Életművének akkor kétségtele
nül a Kriterion tűnt, jött a változás, amit 
mindenki várt, de amiben senki sem hitt 
komolyan, noha már a verebek is a pereszt
rojkáról fütyörésztek... Az RMDSZ elnöke
ként számtalan nemtelen támadás érte, 
becsmérelték, de dicsőítették is, már-már 
ugyanazzal a hévvel küldték a mennybe 
és a pokolba, fantáziáltak össze róla elké- 
pesztőbbnél elképesztőbb dolgokat, hiszen 
a világnak eme páratlan helyén a sajtó, a 
médiák „függetlensége” nem kis részben a 
józan észtől és kikerülhetetlen, letagadha
tatlan tényéktől való függetlenedést is je
lentette... És jelenti részben a mai szent 
napig... Az Esély köteteiben Domokos meg
lehetősen közönyösen szemléli önmagát, a 
rászórt rágalmakkal nem nagyon foglalko
zik, ebből következően támadóival sem na
gyon. Más érdekli, bármennyire is furcsán 
hangzik az ügy, a szolgálat, amelyre indu
lásától önmagában önmagának feleskü
dött, a romániai magyarság megmaradá
sának, normális életvitelének, ha nem 
félnénk a blaszfémikus jelzőtől, azt is ír
hatnánk: „fejlődésének” az ügye. Bizonyá
ra feltűnhetett mindenkinek, hogy a ki
lencvenes évek elején őt lendületesen, 
nemegyszer hazug és perfid módon táma
dók, rágalmazók között nem volt író...Az 
írók szerették és tisztelték Domokost, s eb
ben talán megtartó kedélyének is szerepe 
lehet. (És persze kiadta őket, kiállott ér
tük...) Azonkívül Domokos mindenkivel 
egyformán kedves volt -  elvtársak között 
egy úr -, akár a nap a világra: ő is minden
kire egyformán sütött. Illetve figyelt. Nem 
szerette a megkülönböztetéseket. Politi
kusként, sorsformáló időkben — és nálunk 
az értelem, Benkő Samu találó hasonlatá
val, mindig sorsot formált és bajvívó volt. 
Vívott és rendszerint baj is lett belőle... 
Csakhogy Domokos kötéltáncos volt 
ugyan (kiadóigazgatóként is, politikus
ként is), de nem volt összeesküvő alkat. 
Ezért is tűnhetett az erdélyi pragmatiz
mus egyik utolsó nagy képviselőjének,

nem hitt ugyan a falak létezésében, még
sem futott fejjel a falnak. Tudta s nemegy
szer hangsúlyozta is életpályáján mereng
ve papolci diófája alatt (akihez olyan 
megrendítő himnuszt írt egyik utolsó köny
vében), hogy az üvegfal is láthatatlan a 
szemnek, noha ott van a helyén, ha neki
megyünk: rögtön érezhetjük az áldatlan 
koccanást... Amikor a Polisz című buda
pesti folyóirat, a kilencvenes évek vége felé 
vallomásaival köszöntötte a 70 esztendős 
erdélyi írókat, Szőcs István egy török mon
dást idézett, pályája titkait megvilágítan
dó. „Ha én is úriember vagyok, és Ön is 
úriember, akkor ki feji meg a juhokat?” 
Gondolom, ez a kacifántos mondás Domo
kos pályájának rejtelmeit is megvilágítja, 
a szándék és cselekvés (miért ne?) dialekti
kus egységét....A politizálásból kivonulva, 
gyermekkora városába visszaköltözve s 
Papokon véve házat, kezdett írni. (Még ki
adóigazgatóként megfogadta: saját intéz
ményénél nem ad ki könyvet...) Élete utol
só másfél évtizedében rendszeresen írt, 
először politikusi pályáját összegezte egy 
három kötetes memoárban, majd a 
Kriterionról írt adalékokban gazdag köny
vet, azután gyermekkorát idézte fel, daco
san, vonzóan felejthetetlenül, végül egy vé
letlenül előkerülő 1988-as naplóját adta 
ki, retusálás, utólagos bejegyzések nélkül. 
Ezzel jelezve, hogy milyen körülmények 
között kötött ő kompromisszumokat és ho
gyan is táncolt háló nélkül, ásító mélysé
gek felett. A halál kiütötte kezéből a tol
lat, noha, tudom, hisz az elmúlt években 
rengeteget beszélgethettünk, Sepsiszent- 
györgyön is, különféle helyszíneken, Pa
pokon is, a nevezetes diófa alatt, voltak 
tervei. Gyermekkoráról is szeretett volna 
még vallani, moszkvai éveiről is, ezeket az 
Éveim, útjaim, arcaim című memoárjában 
már nyilván érintette, de ezt a könyvét af
féle előhangnak szánta, szerette volna foly
tatni... Legyen Néki könnyű a föld...Most 
már, hogy földi vonulása befejeződött, fenn
tartások nélkül vallhatjuk meg iránta ér
zett barátságunkat és szeretetünket...

BOGDÁN LÁSZLÓ
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HELIKON

Domokos Géza ravatalánál
» » >  folytatás az 1. oldalról

u tá n  eltem ette  m agában  az egyé
ni írói am bíciókat, hogy szolgája le
gyen m ások m egszó lalta tásának , s 
ak inek  csak  élete utolsó évtizedei
ben ad a to tt meg, no nem  az eltem e
te t t  ambíciók kiélése, hanem  sokkal 
inkább az írói tan u ság té te l k ín ja  -  
m in t m inden m em oáríróé -  : önm a
ga m érlegre tevése m ásoknak  ta n u l
ságul.

P ályájának  sorsfordító dá tu m a az 
1969/70-es esztendő volt. Az a p illa
n a t, am ikor egy rom ánia i k isebbsé
gi kiadó létrehozása felől döntött az 
akkor ha talm on lévő politikai a k a 
ra t, és ennek az intézm énynek a lé t
rehozását neki osztotta  k i feladat 
gyanán t.

K irak a to t kelle tt volna berendez
nie egy álnok politikai szándék lep
lezésére. De ő egy K riterion t hozott 
létre, egy újfajta sorsvállaló írói fele
lősség fórum át, ahol az egykori Ifjú
m unkás-főszerkesztő és rip o rter m á
sok a lk o tása in ak  gondviselője lett.

Az író tá rsa k  éltek is a fe lk ínált le
hetőséggel. V állára ra k tá k  a nyilvá
nosságra  hozatal gondját m in d an 

volt szabad (nem is lehetett) h á trá l
nia.

És Domokos Géza nem  is h á trá lt  
meg. V erekedett a cenzúra és m ás, 
még fölöttesebb szervek h a ta lm as
ságaival, m űvekért, sokszor m onda
tokért. Nem m indig sikerrel, de fo
kozatosan tág ítv a  a k im ondhatóság 
h a tá ra it , nem  a m aga, hanem  m in
dig csak a m ások szám ára.

V erekedett -  és közben h ite t su 
gárzo tt m indazok felé, ak ik  ővele 
dolgoztak, és ak ik  ezt a  k iadót bizal
m ukkal m egtisztelték. írók, költők, 
irodalm árok, történészek, művelő
dés- és m űvészettörténészek, m űvé
szek ta r to z ta k  ebbe a  táborba, olyan 
szerzőgárda, am ilyennel — a két év ti
zed szerzői névsorán végigpillantva 
b á tra n  m ondhatjuk  -  az Erdélyi H e
likon és a Szépmíves Céh óta aligha 
d icsekedhetett kiadó itt, a  mi tá ja in 
kon.

És ez a h it, ez a  bizalom új művek 
fo rrása  lett, műveké, am elyekért 
m egint lehete tt verekedni, s am e
lyeknek üzenetén  az tán  a  hetvenes
nyolcvanas évek egész nem zedékei 
nevelkedtek.

harcot felvállaló rom án író tá rsa k  kö
rében is.

Nem volt te h á t véletlen: az egész 
rom ániai író társadalom  bizalm a á l
líto tta  őt akkor a  rom ániai írók szö
vetségének alelnöki posztjára, egy 
olyan p illana tban , am ikor a  H a ta 
lom u ra i m á r csak  a  saját dicsősé
güket a k a r tá k  h a llan i, s am ikor az 
írás  (és az írói gondolat) szabadsá
gát n y íltan  jószerével m ár csak az 
írószövetség védelm ezte arroganciá
ju k k a l szemben.

A ztán  jö tt 1989 decem berének 
am a m egrázó napja, am ikor sokan 
tü leked tek  a „szabad rom án televí
zió” stúdiójában, a  képernyő előtt -  
Domokos Géza azon kevesek közé t a r 
tozott, ak iknek  o tt volt a  helyük. És 
o tt volt a  helye a rom ánia i m ag y ar
ság sajá t kisebbségi szervezete élén 
is, ahol -  im m ár pozitív irányban  -  
h a sz n á lh a tta  volna korábban szám 
ta lanszo r m egcsodált helyzetfelism e
rő  képeséségét, diplom áciai érzékét, 
a többségi rom ánság  felé kapcsolat
te rem tő  képességét. De ezt a harcot 
m ár nem  csak ellenségeivel, de ko
rábbi vagy épp p illanatny i fegyver
tá rsa iv a l is v ívnia kellett. Csoda-e, 
h a  beleroppant? Csoda-e, h a  elgon
dolásai, eszményei ku d arcak én t élte 
meg ezeket az éveket?

Végül szám ot kelle tt vetnie önm a
gával. Visszavonult. K eserű  tap asz 
ta la ta ibó l pedig fe ltám adt Domokos 
Géza, az addig m agába tem e te tt író.

Az em lék irat az erdélyi m agyar 
próza sok évszázados hagyom ányú 
m űfaja -  az Esély három  kötete, s 
a K riterionnál eltö ltö tt évtizedeket 
felelevenítő két utolsó könyve méltó 
fo lytatása ennek a  hagyom ánynak. 
Az önm agával való felelős szem be
nézés, az esem ények -  nyilván sze
mélyes ta p asz ta la ta in  és viszonyu
lá sa in  á tsző tt - ,  igazságra  törekvő 
fe ltá rása  m aradandó  értéke  ennek 
a  m últba tek in tésnek . Még akkor 
is, h a  van n ak , nem  is kevesen, ak ik  
m ásképpen lá ttá k  -  és főképp m ás
képpen szeretnék lá tta tn i -  azokat a 
keserves kezdeti éveket.

A m em oárírónak  különbenis egy a 
dolga: tisztességgel képviselni a  m a
ga igazát. Az ilyen igazság ugyanis 
m ár az objektív igazságnak  is része.

Domokos Gézától pedig a  képvise
let tisz tességét még ellenségei sem 
tag ad h a tják  meg.

E lválni ebben a  szomorú órában 
csak földi porsátorától fogunk. Pél
dája, szellemi h agyatéka  továbbra is 
i t t  lesz közöttünk.

És kötelez.

DÁVID GYULA

Jakó Zsigmond hetvenedik születésnapján (a háttérben Egyed Ákos, Kántor Lajos és Király László -  1986)

nak , am inek k im ondására  k i tudja, 
m ióta készültek. M ár az első év jelez
te, hogy a h a ta lom nak  sok baja lesz 
még ezzel a „ k ira k a tta l”. M ert ez az 
1970-es esztendő, a  K riterion  első 
esztendeje az A nyám  könnyű álm ot 
ígér, a  Zokogó majom, a Fától fáig, 
a  Balladák könyve m egjelenésének 
éve volt. M ajd következtek „azok a 
lázas hetvenes évek”, am elyeknek k i
h ívásai elől írónak , k iadónak  nem

És nem  csak  mi, rom ániai m agya
rok. M ert a  K riterion  ugyanolyan 
felelősséggel k a ro lta  fel a haza i né
m etek és szerbek, az u k rán , a  tö 
rök-tatár, a jiddis nyelvű kisebbség 
írásbeliségét (sokszor több évtizedes 
e lh a llg a tta tá s t törve meg), s e k isebb
ségi irodalm ak  rom án nyelvű meg
szó la lta tásán ak  ügyét, amelyhez szö
vetségeseket ke rese tt és ta lá lt  is az 
íro tt szó jogaiért és becsületéért való
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HELIKON
GÁLFALVI ZSOLT

Domokos Géza könyvei
Közel két évtizede, egy sokszemközti 

-  a televízió kamerája előtti -  eszmecse
re sodrában Domokos Gézát a legtöbb 
könyvű írónknak neveztem. Emlékszem, 
elsőként Lászlóffy Aladárnak, aki érte
kező prózájában is a metaforikus beszéd 
mestere és szerelmese, tetszett meg ez a 
titulus. Egymást kiegészítve igyekeztünk 
elmondani, mit jelent a Kriterion három
ezer kötete az erdélyi magyar művelődés 
történetében és azon túl is. A Kriterion 
arculatának, szellemiségének kialakító
ját és működtetőjét ez a minősítés a ki
adott művek sokasága és sokrétű jelenté
sessége okán egyaránt megilleti.

Az az Igevár, amelyet Domokos Géza 
munkatársaival együtt felépített, rend
hagyó jellegű és kivételes hatékonysá
gú szellemi műhely volt. Olyan intézmé
nyek egész sorát helyettesítette, amelyek 
egy nemzeti közösség értékteremtő képes
ségeinek kibontakoztatásához nélkülöz
hetetlenek. A totalitarista diktatúra, a 
nemzeti homogenizáló rombolás körülmé
nyei között ezek az intézmények vagy hi
ányoztak, vagy formálissá sorvadtak. A 
Kriterion a maga széles ölelésű, a nem
zetiségi lét sokágú szükségleteire figye
lő kiadási gyakorlatával egyszerre volt 
művek bábája, alkotó törekvések serken
tője és útegyengetője is. Szüntelen ellen
szélben tudósította az igényeket és bizto
sította a lehetőségeket kielégítésükhöz. 
A romániai magyar irodalom, művelődés, 
történetírás, tudományosság értékterem
tő képességeit próbáló időben a Kriterion 
működésének áramkörében realizálód
tak.

A Kriterion műhelye azzal is rendha
gyó és példaértékű volt, hogy könyvei 
kilenc nyelven és négy írásmód közvetí
tésével jutottak el a különböző nemzetisé
gekhez, köztük azokhoz is, amelyek írás
belisége elsorvadóban volt.

Amikor a Kriterion igevárának felépí
tőjét a legtöbb könyvű írónknak nevez
tük, a minősítés természetesen metafo
rikus értelmű volt. Ezt követően kiadói, 
szerkesztői és nem utolsósorban közéle
ti munkásságának folytatásaként, úgy
nevezett nyugdíjas éveiben, Domokos Gé
za felépített még egy tartós igevárat, más 
módon és eszközökkel, de ugyanabban 
a szellemi térben és vonatkozáskörben. 
1996 és 2004 között megjelent hat köny
ve életművének irodalomtörténeti — és 
nemcsak irodalomtörténeti — jelentőségű 
és érvényű kiteljesítése.

Ez a hat kötet, noha megírásuk idejé
ből és körülményeiből erre lehetne kö
vetkeztetni, korántsem szabályos emlék
irat (ha egyáltalán van ilyen). Szerzőjük 
visszavonult ugyan a kiadástól és a közé
lettől, de a sepsiszentgyörgyi és papolci 
magányban is megőrizte azt a szellemi 
érdeklődést, készenlétet, amely mindig 
jellemezte. Az emlékíró rendszerint élet- 
útjáról kíván beszámolni és gyakran 
megértésért, mentségért folyamodik a jö
vőhöz. Domokos Géza mindenekelőtt a 
kortársakhoz, a jelenhez szólt. Sokrétű

és sokarcú tapasztalatok birtokában, azo
kat átgondolva és értelmezve, lényegében 
addigi munkásságát folytatja.

Az Estély hármaskönyve (I. -  1996, 
II. -  1997, III. -  1998) alcíme szerint is 
visszaemlékezés. Az 1989 decemberét kö
vető három esztendő elválaszthatatlanul 
személyes és közösségi története. A meg
írás és a felidézett történések ideje szinte 
egybeolvad, az emlékirat jelenidejű. A ro
mániai magyarság érdekképviseleti és ér
dekvédelmi szövetségének első elnöke a 
megalakulás bonyodalmas és szükségkép
pen konfliktusokkal, feszültségekkel telt 
eseményeit mondja el, alakítóként és ta
núként, élményszerűen és elemzően, szub
jektiven és dokumentáltan.

Az Esély három kötete politikatörténe
ti jellegű visszaemlékezés és ugyanakkor 
egy nagy formátumú, az események kö
zéppontjában élő személyiség hétpróbájá
nak története, az alapvető jelentőségű és 
hatású történelmi sorsfordulat sodrában.

A hármaskönyvet követő három mű, 
az Igevár (2000), az Eveim, útjaim, arca
im (2002) és az Apályban (2004) tematiká
ban, jellegben, a megközelítés módjában, 
egész szövetében szembetűnően különbö
ző. Az Igevár a Kriterion-történet össze
foglalása, tizenhat helyzetképbe sűrít
ve. Az egyes helyzetképek (fejezetek) a 
kiadó munkájának vetületeit, irányait, 
csomópontjait indázzák körül, olyan mó
don, hogy a kor egész szellemi, művelődé
si életéről és a meghatározó társadalmi
politikai feltétel-rendszerről rajzolódik ki 
összetett, árnyalt, a lényeget feltáró kép. 
Az Éveim, útjaim, arcaim a leginkább ön
életrajzi jellegű mű, írásmódja sokban ro
konítható az emlékiratok hagyományos 
megoldásaival. A megközelítés azonban 
itt sem kronologikus, hanem mondandó

központú. A családi háttér, a gyermek
kor, az iskola, az ifjúság éveinek felidézé
séből azok a mozzanatok emelkednek ki, 
amelyekben az életút meghatározó elemei 
sűrűsödnek, jelentésekkel telítődve.

Paradox módon az utolsóként napvilá
got látott könyv, az Apályban született a 
legkorábban. Ez a kötet Domokos Géza 
1988-ban írt naplóját tartalmazza, kordo
kumentumként, eredeti formájában. Ez a 
napló hiteles és izgalmas tükre a szerző 
és barátai, munkatársai mindennapjai
nak a totalitárius diktatúra utolsó előt
ti esztendejében. A naplójegyzetek abban 
az értelemben is magukon viselik a szo
rongató idő lenyomatát, hogy írójuknak 
számolnia kellett az esetleges következ
ményekkel, ha feljegyzéseit megtalálnák 
az akkoriban körülöttünk szimatolók.

A hat szóban forgó kötetet megjelené
sük sorrendjében olvasva sajátos időuta
zás részesei lehetünk. Amikor Domokos 
Géza újra íróasztala mellé ülhetett, először 
azt írta meg, ami időben kéznyújtásnyira 
volt tőle -  az RMDSZ első éveit —, majd a 
Kriterion történeteit és ezután idézte fel 
életútját előző csomópontjait.

Az időben visszafelé utazó emlékirat
sorozatban a felidézett történések és a 
mondandó jellegéhez igazodva módosul
nak az írói eszközök, a formálás módjai. 
Az Esélyben például fontos szerep jut az 
elmondottakat aládúcoló dokumentumok
nak, politikai iratoknak, az Igevárban le
velek egész sora tágítja, tartalmasítja 
az összképet, az Eveim, útjaim, arcaim
ban előtérbe kerül az emlékeket újjáte
remtő írói narráció. Egészében ezt a hat 
könyvet az emberi-írói magatartás, az el
kötelezett gond és felelősség, a szellemi
erkölcsi alapállás következetes egysége 
rendeli egymás mellé. A hiteles történel
mi tudósítás és a tartásos vallomásosság 
elegye, az összefüggéseket lényeglátóan 
felismerő írástudó elemző ereje és a cse
lekvő közéleti ember bölcsessége avatja 
meggyőzően és vonzóan gondolatgerjesz
tővé Domokos Géza műveit. Ezekben a 
művekben az író következetesen és ko
nokul kérdez, vallatja az időt, a történel
met, önmagát. Mint minden jelentős al
kotásban, Domokos Géza hat könyvében 
is működik a víz alatti áramlat. De az 
áramlat egy erkölcsi-filozofikus töltésű 
vallomás és vitairat tartalm ait sugallja. 
A közvetlenül vagy közvetve megfogalma
zott kérdésekben, a kimondott vagy csak 
érzékeltetett válaszokban mindig az em
berhez méltó gond ölt formát: miként le
het hatékonyan és érvényesen cseleked
ni a történelem irgalmatlan, szorongató 
forgatagában, a csapda-helyzetek soroza
tában; miként lehet embernek maradni 
az embertelenségben. A gondolkodó em
ber változásaikban is örök dilemmáik a 
választ keresni különösen gyötrelmes ak
kor, ha különböző előjelű diktatúrák tor
zító szorításában élünk, és ha egy kisebb
ségi létben viaskodó nemzeti közösség 
nyelvén szólunk, kultúrájában és sorsá
ban gondolkodunk.

Biztató lenne, ha a zágoni sírban koszo
rúk sokasága alatt pihenő Domokos Gé
za emlékét könyveink új kiadásai is to
vább éltetnék az időben -  mindnyájunk 
javára.
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SZŐCS ISTVÁN

Jegyzetek
a NYELV ÉS LÉLEK témához

(folytatás előző számunkból)

3. M ezei hadak  
a nyelvi 
harcvonalban
Czakó Gábor az olyan ritkafajta írók 

közé tartozik, aki akkor is olvasmányos, 
amikor „oktató hangnemben” szólal meg, 
s kifejezetten erkölcsjobbító szándékkal 
igyekszik a lelkünkre beszélni. Igen, 
mert nem sunyin manipulál, hanem nyíl
tan így kezdi: „Mossunk kezet és imád
kozzunk, amikor az asztalhoz ülünk”. 
A MAGYAR NYELV LELKÉRŐL szóló 
„nyelvrégészeti esszéje” így kezdó'dik:

„Roppant érdekes könyvet írt világ
híres rajzfilmesünk, Varga Csaba. Cí
me: A Kőkor élő nyelve. Nem keveseb
bet állít, mint azt, hogy: a magyarnak 
nevezett nyelv az emberiség ősnyelve... 
Tekintsünk el a lelkesültségból eredő túl
zásoktól, s nézzük, van-e alapja ennek a 
gondolatnak. Vagyis járjunk annak utá
na, hogy miféle s mennyire régi eleme
ket őriz a magyar, s ezek miként hatnak 
a gondolkodásunkra. Módszerünk nem a 
másokkal való nyelvi összehasonlítás, ha
nem a magyar nyelv szavaiban, szemléle
tében és szerkezetében élő, benső tudás 
kutatása lesz”.

A mintegy negyven könyvoldalnyi ta
nulmány lényegét nagyon didaktikusán, 
de most sem szájbarágóan össze is foglal
ja a végén:

1. Nyelvédesanyánk vénségesen vén, 
az őskorban, az idő ki tudja milyen 
messzeségében született;

2. megőrizte, és a mai napig elevenen 
használja egymástól távol élt, különbö
ző hajdani népek mitológiájában, val
lásában följegyzett világszemléletét, a 
képiségen nyugvó analógiás logikát, az 
őskori bölcselet számos elemét, a minősé
gi számtudományt, s ugyanakkor emléke
zik saját múltjára;

3. alapja a gyökrendszere: a gyökökben 
és a belőlük származó toldalékokban vi
rágzik a képiség, ebből ered a szervesség, 
ami szüntelenül ifjítja új szavak folyama
tos alkotásával, a vendégeknek a gyök
rendbe való beszövésével;

4. az előbbiekben nyugvó benső meg
újuló képesség adja páratlan állékonysá
gát: számos nyelvhez képest hihetetlen 
szilárdsággal és nyelvjárási tagolás nél
kül él az időben;

5. észjárása humoros és heható: a dolgok 
mélyére látva egységet teremt az ellenté
tek között, az egészből tekint a részre;

6. az ikerszavak hatalmas, frissülő ha
da a csodák páratlan csodája;

7. ősisége, önfenntartó-megújuló képes
sége, szervessége, képisége, benső muzsi
kája, lejtése azonos népzenénkkel, tehát 
bölcsőjük aligha ringott külön időben és 
más égtájon”.

Ismétlem, kiváló összefoglalás, de kí
nálkozik, hogy még összébb foglaljuk; pél
dául a 4-5-6. pontok egyazon jelenségre 
vonatkoznak, de más természetű magya
rázattal; végül a 7., az állítás a zene és 
nyelv egyazon, azaz egyetlen közös bölcső
jéről a leginkább felülvizsgálatra -  és ta
lán szétválasztásokra -  szorul.

Mielőtt megtárgyalnám az összébb- 
foglalást, végig kell szaladnom a tanul
mányon elejétől kezdve, hozzászólási 
kényszernek engedve; ez éppen abból fa
kad, amit Czakó Gábor így jelöl meg: 
nem tudósilag vizsgálódik, mert „Az író 
anyanyelvének gyermeke, papja, keresz
tes lovagja, őrzője, alkotója, áldottja és á t
kozottja. Körösi Csorna és gügyögő csecse
mő. Régész és újász.”

*
Amint Ilf és Petrov írja, a gyalogosok 

megalkották a Kant és Laplace elméle
tet, és végül is ők találták fel az autót is. 
A modern magyar nyelvet és a hozzávaló 
nyelvészetet is még a nyelvészek előtt ta
lálták ki a dilettánsok. Sajnovics (és Hell) 
csillagász; Gyarmathi orvos és ezermes
ter; de Révai már amellett, hogy pap: — 
költő, mint Verseghy, Kazinczy, Berzse
nyi; mint Czuczor Gergely, Vörösmarty; 
Fogarasi János jogász, Széchenyi István 
(igenis, Ő!) katonatiszt, politikus és köz
gazdász; és Jókai! S amikor az 1920-as 
években A. Meillet francia nyelvész A vi
lág nyelveiben megírja, hogy a magyar 
nyelv hordalék habarcs, nincs mit keres
nie Európa közepén! -  nem nyelvészek 
kelnek ki ellene, hanem egyesegyedül a 
költő Kosztolányi Dezső! A magyar nyel
vész azóta is a kötelező díszítménnyel 
együtt használja Meillet nevét, „a Nagy”, 
le magnifique”. Az ilyen esetek ismétlőd
nek, pl. nem is olyasmire gondolok, mint 
amikor néhány éve megjelent egy svéd 
szerző megállapítása (a marosvásárhe
lyi Látóban), miszerint a magyar nyelv 
lóhélhanghoz hasonlít és csak egyetlen 
újságíró mert ehhez némi tiltakozó meg
jegyzést fűzni, de egyetlen nyelvész s a 
svédet közlő folyóirat sem;... hanem olyas
mire, mint amikor Sforza-Cavalli arról ér
tekezik, hogy miután a magyarság génál
lománya csak négy-öt százalékban uráli, 
ez azt bizonyítja, hogy népünk roppant ag
resszivitással elmagyarosította a többi ki
lencvenöt százalékot, s mikor meg mer
tem jegyezni, hogy a dolog teljességgel 
valószínűtlen, mivel 5% primitív, quasi- 
eszkimókus a latin nyelv által nem ma
gyarosíthat el 95% művelt indogermánt, 
akkor csak suttogva üzengettek nekem 
magyar nyelvészek, hogy vigyázzak, 
mert ez a Sfrorza-Cavalli egy nagy-nagy 
nyelvész...

A Czakó Gábor felsorolásához, hogy 
mije az író a magyar nyelvnek, hozzá 
kell tennünk: gazdája és tulajdonosa is! 
Míg a „tan-nyelvész” csak bérlője és vál
lalkozója. (Tannyelvész -  ad analogiam: 
Schulfuchs-tanróka)

Minden nyelv ó'snyelv — állítja Czakó 
Gábor, Varga Csaba nyomán. Ez éppen 
így nem mondható, legfennebb úgy, hogy 
minden nyelv egyazon ősnyelvből szár
mazik le. (Legfennebb még 2—3 másik
ból.) így vannak jprímér, szekundér, terci
er stb. nyelvek. Éppen e téren volt és van 
nézeteltérés a „romantikus” magyar nyel
vészek és a hivatalosok között; mert az 
előbbiek szerint a magyar primér nyelv, 
utóbbiak szerint az uráli ágon is legalább 
„negyedik generációs” nyelv. A feltűnő 
különbséget közte — mint prímér nyelv 
-  és a többi európai nyelv között éppen 
az alkotná, hogy az utóbbi nyelvek szin
tén legalább negyedik-ötödik generáció
sak, indogermán leszármazásuk révén. 
Pl. a neolatin nyelvek, a latin lány-nyel
vei (olasz, spanyol, román stb.), egy olyan 
nyelv-elődnek, mint. pl. a szanszkrit, leg
jobb esetben is csak dédunokái.

Azt persze, hogy a magyar „ősnyelv”, 
azaz elsőszülött, Varga Csaba A Kőkor 
élő nyelve című munkájának megjelené
se előtt is igen sokan vallották. Pl. csak 
a Varga névnél maradva, Varga Géza írt 
már jóval Csaba előtt könyvet a Kőkor- 
szakbeli magyar írásbeliségről. A XIX. 
században Engel Józsefnek ilyen tárgyú 
értekezését a Tudományos Akadémián 
nem is engedték soha felolvasni, és nyom 
nélkül eltűnt. A kőkorszaki vonatkozá
sokhoz kapcsolódva, az Oslóban élő Ke
mény Ferenc (nyelvzseni, diplomata, fordí
tó) néhány évvel ezelőtt Bécsben németül 
kiadott műve szerint a magyar nyelv az 
újkőkori „nemzetközi” gabonakereske
delem nyelve volt, és a vele érintkező né
pességek pidzsinizációs folyamatok révén 
alakították ki saját nyelveiket. Miután 
a könyv példányai hat hónap alatt csak 
igen kis mértékben fogytak, az ottani szo
kás szerint a kiadó bezúzatta. Pedig min
den módszertani problematikussága elle
nére először kísérelt meg magyarázatot 
adni arra a furcsa jelenségre, hogy a ma
gyar és a vele nemrokon nyelvek között 
százával vannak olyan szómegfelelések, 
amelyeket történeti érintkezéssel az ed
dig ismert tények szerint megmagyaráz
ni nem lehet.

Czakó Gábor Czuczor-Fogarasi alap
ján említi, hogy a magyar és a szanszkrit 
között száznál több szómegfelelés mutat
ható ki; de a magyarral ugyanez a hely
zet az óegyiptomi, a szumír, az ósémi, 
az óelámi nyelv vonatkozásában is fenn
áll, nem beszélve a latinról és a görögről. 
Természetesen, a tan-nyelvészet ezt vélet
lennek értelmezi. Furcsán működik azon
ban ez a véletlen, ha meggondoljuk, hogy 
bizonyos földrajzi övezetekben az alapszó
kincshez viszonyítva ezek a véletlen egye
zések a néhány százalékot is elérik, más 
térségekben bizony legfennebb az egy
két ezreléket!. Czakó Gábor különben oly 
jól sikerült összefoglalójából, ami a ma
gyar nyelv jellegzetességeit illeti, éppen 
ez hiányzik. Pedig évszázadokra vissza
menőleg kb. a humanizmus óta, rengete
gen foglalkoztak e jelenséggel -  kivéve a 
tanrókákat -  igaz, módszeres összefogla
lást róla egyedül a „fantaszta” Magyar 
Adorján írt; ő különben nemcsak nyel
vi, hanem ornamentika-történeti, tech
nika-történeti, vallási-néprajzi és ember
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tani összefüggésekre is támaszkodott. 
Nyilván, egy akadémikus nem hivatkoz
hat rá, mint céhen kívüli „lázálomker- 
getőre”, viszont valahány Varga Csaba 
színvonalán dolgozó szerző annál inkább 
megtehette volna, s hogy nem tették, ez 
nemcsak minimális tájékozottsági-színvo- 
nalukra, hanem olykor jóhiszeműségükre 
is veteget egy-egy kis árnyékot.

„Máig emlékezetes a XIX. századi ugor
török háború (mármint a nyelvészetben; 
sajnos, a gyengébbek kedvéért ma már 
ezt kénytelenek vagyunk hozzátenni), 
„amelynek mostani ütközete a finn-ugor 
-  sumér veszekedés”, írja Czakó Gábor. 
„Sajnos, nem csak erről van szó, hanem 
arról, amit alább ír, hogy a nyelvészet 
„akadémiai fővonala”, vagyis a „szaktudo
mány”, mindenekelőtt feljelentésekkel ope
rált és másodsorban sem nyelvészeti, ha
nem földrajzi, történelmi, néptudományi 
területről merítette ellenvetéseit; vagyis 
olyan helyről, hol maga még kevésbé volt 
jártas, mint vitafelei.

Elébb Dümmert nyomán hivatkoztam 
már a nyelvészet történetének „titkosszol
gálati érintettségére”. Ám nyílt vallomá
sok hegyei is kibújtak már a zsákból. Li
geti Lajos, a különben kiváló őstörténész, 
1941-ben egy előszavában azt írja, annyi 
már a kéretlen nyelv-összehasonlítás és 
rokonság-elmélet, hogy „az embernek jön, 
hogy rendőr után kiáltson”. Bizony, nem
csak úgy jött neki, hanem kiáltott is! Er
re vonatkozó élményeimet érdemes lett 
volna megírnom: mint jöttek Magyaror
szágról át ide Erdélybe az „érdeklődők” 
(persze, helybéliek szintén). Sok „édes” 
esetem is volt, csak a legutolsók egyikét 
említem: a szokástól eltérően nem egy ke
gyes öreg hölgy, vagy kelletekorán nyug
díjazott olajipari mérnök látogatott meg, 
hanem egy jóképű, erélyes fiatalember; 
szóba hozta, hogy vajon a szumír és ma
gyar igekötők rendszere egybevethető-e? 
Belelendültem a kérdésbe, s mikor már 
ott tartottam, hogy noha a magyar sem 
használ prepozíciókat, de a névmások ese
tében előre teszi a térbeli (s esetleg időbe
li) viszonyokat jelző toldalékokat, pl. ben
nem, tőlem, mögém, alám, rám stb. stb., 
egyszer csak verejtékezni kezdett a hom
loka s nyersen félbeszakított: „Nézze, 
én ehhez az egészhez nem értek, és egy
általán nem is érdekel! Én csak azt sze
retném kiszedni magából, hogy vajon 
itt maguknál fiatalok is érdeklődnek az 
ilyesmik iránt? s van-e valamilyen társa
ságuk? összejöveteli helyük? találkozási 
rendszerességük?, vagy itt is csak olyan 
lerobbant öreg mohák, vagy ájtatos vén
asszonyok lopatják az időnket, mint mi- 
nálunk? Mikor megnyugtattam, sajnos, 
ugyanaz a helyzet, mint maguknál, a fi
atalokat csak az úgynevezett könnyűze
ne érdekli, és még a nyelvszakos diákok 
is rángógörcsöt kapnak, ha ókori igekö
tőkről esik szó, mosolyogva talpra ugrott: 
Ezt akartam csak tudni! És a szokásos fi
gyelmességek helyett -  Omnia kávé, ol
csóbb fajta Tokaji szamorodni -  egy na
gyon szép Kodály kórus-lemezt nyújtott 
át és elvágtatott. (Ha azóta, vagyis 20- 
25 éve változott is a helyzet, az nem a ma
gamfajta öreg moháknak tulajdonítha
tó, hanem az internetnek. (Hiába, ahogy

Marx mondta: A társadalmi változások
ban a legforradalmibb elem mindig a tech
nika. Csak éppen azt nem tette hozzá, 
hogy a technika forradalmiságát is meg 
lehet fegyelmezni és „keretek között ta r
tani”. akár addig is, amíg a társadalom 
belebukik -  mint az ellenkezőjébe is!)

Sajátságos, hogy az e problémakörhöz 
fűződő denunciaturáknak mindig van egy 
erdélyi szekciója! Már annak idején Mun
kácsi Bernát fölöttébb gúnyos hangon írt 
a kolozsvári Brassai Sámuel „bácsi” pa
pírgaluskáiról és Jakab Elekről, a kivá
ló helytörténészről. (Szúrjuk közbe, szel
lemi színvonal és látóhatár tekintetében 
Munkácsi különben messze fölötte állt 
kollégáinak, ki is utálták később emiatt 
a kaszinóból.) Anélkül, hogy nyomon kö
vetnénk e folyamatot Fodor Istvánig és 
Szűcs Jenőig, feltűnő, hogy az előbbiek so
rán tárgyalt inkvizítorai a sumer-magyar 
hitnek (Pálfi-Tanos) ugyancsak szentel
nek egy kövér bekezdést nekünk:

Balázs Péter: Segesvári táj

„Külön érdemes szólni az erdélyi magyar
ságról. A diktatúra idejében a létükben való 
fenyegetettséggel magyarázható, hogy a ma
gyar kisebbségben hamar népszerűek lettek 
az 1961-ben Alsó-Tatárlakán talált táblács
kák”, amelyek feltűnően hasonlítanak öt
hatezer éves szumír piktogramokhoz. Majd 
igyekeznek ezek jelentőségét minimalizálni, 
s már-már odajutnak mint egykori egyik 
mesterük, neves tudós, aki azt állította, ha 
,jártak is szumírok Erdélyben, maximum 
egy járhatott!” Amihez kívánkozik hozzáten
nünk: a „maximum egy szumírnál” nyilván 
elfogadhatóbb egy minimum kétötöd szumír 
itteni vendégjátéka.

Hangot kell adnunk azonban a követ
kezőknek is : 1. Kellemesen érint, hogy 
most már nem CIA vagy KGB ügynökök 
vagyunk, s nem is az emigráció által mér
gezett önazonosságtudatúak, hanem csak 
a diktatúra ártalmait megszenvedett szel
lemi fogyatékosok. 2. Az alsó-tatárlaki 
táblácskák elsősorban nem idehaza, ha
nem odakinn a nagyvilágban váltottak 
ki szenzációt, és sok írott értelmezést. Ide
haza inkább az volt jellemző, hogy egye
sek célozgatni kezdtek rá: „elég hami
sítvány-gyanúsak”, mások hümmögtek,

hogy nem is Alsótatárlakán (Makkay Já
nos szerint csakis a Tártária helynév el
fogadható!), hanem a Torma Zsófia ha
gyatékából kerültek elő, egy a régésznő 
által félretett és ottfelejtett skatulyából 
-  meg hasonló, „tündérilonás” mentalitá
sú észrevételek. 3. Nemcsak Tatárlakáról 
kerültek elő ilyen rosszcsont leletek, ha
nem a Temesközből is és a Bukarest-tá- 
ji Cáscioarán is, ezek azonban kevesebb 
port vertek fel; én pl. sohasem láthattam 
őket. 4. Sumer, sőt óelámi „piktogramok” 
még a legközelebbi múltban is felbukkan
tak itt, pl. torockói kapufélfákon és me
zőségi húsvéti tojásokon, persze, hogy 
időtlen idők óta senki sincs tisztában je
lentésükkel, lehet, hogy valaha cégjelzés 
(„firma”) vagy céh-jelvény gyanánt szol
gáltak. 5. „A térség feltehetőleg”, mond
ják a szeleburdiak, „csakugyan közvetett 
kapcsolatban állhatott a Közel-Kelettel”, 
ám feltehetőleg, nyilván pajkos röhécse- 
léssel fogadnának olyan észrevételeket, 
hogy alig múlt három évszázada, Buda és 
Pest, Nagyvárad és Temesvár még ugyan
annak az államalakulatnak voltak a vá
rosai, mint Bagdad, Kairó és Damasz
kusz, például... 6. A romániai diktátor 
házaspár lám hirtelen áttűnik az ismert 
argentínai házaspárba, mivel az erdélyi
ek „mozgalma” már Buenos Airesben for
dítja magyarra Torma Etnographische 
Analogien című művét, már a CIA segítsé
gét is nélkülözve.

Doktorandusaink szerint „az is megál
lapítható, hogy a magyar menekültek szét
szóródásával a rokonjelöltek száma megug
rott, és bekerültek Észak- és Dél-Amerika 
indiánjai, valamint Polinézia lakói”... Saj
nos, itt sem tudják átugrani saját képzett
ségük árnyékát, mert pl. Cserép József és 
Csicsáky Jenő művei, amelyek (átmeneti) 
amerikai őshazát tételeznek fel, másokkal 
együtt, mélyen a két háború közt jelentek 
meg; a szintén említett Uxbond: Magyar- 
Munda-Maori szintén.

És e doktorándusok, noha Deimel ró
mai intézetéről már hallottak (hozzáté
ve persze a kötelező epiteton ornánsz- 
t, hogy „úgyszólván használhatatlan”), 
nemcsak Pröhle Vilmosról és Krenner 
Miklósról nem tudnak régebbi erdélyi- 
szumír vonatkozásban, de Pogrányi Nagy 
Félixről sem, Deimel munkatársáról, 
aki szintén finnugoros nézeteivel együtt 
volt szumírológus, sőt: „elő-Mu-s és elő- 
Atlantisz-os!

Hogy kedvébe járjak hithenteseinknek 
(ahogy nyelvújítók az inkvizítorokat 
magyarították), elmondok egy esetet: 
mennyire mélyen megzavarhatja az er
délyiek önazonosság-válságtudatát a 
szumírkodás; például olyasmi, mint az ék
írás polivalenciája, és a logografikus és a 
fonetikus kiolvasás közötti különbségek:

Valaha régen, első elemista olvasó
könyvünkben volt egy példamondat, biz
tos mindenki emlékszik rá, aki Erdély
ben hetven évvel ezelőtt já rt elemibe. így 
hangzott: A ló inna. Nos, az Erdélyi Mező
ség legészakibb szegélyén egy falusi isko
lában, egy kislány e mondatot így olvasta 
ki fennhangon: Szonnyús a lú!

Kellő megfaggyazással e példa is ki
használható.

(folytatjuk)
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BALÁZS IMRE JÓZSEF

Tervek, évek, 
könyvek
K á n to r  L a jo s  70 év es
Hetven Korunk-lapszám egymás mel

lett, egy könyvespolcon ötvenhárom centi
méter, az imént mértem meg, kíváncsiság
ból. Valahogyan jelentést kellene adni a 
számoknak, ez járt a fejemben. Azt jelenti, 
hogy egy Korunk-évfolyam kb. kilenc cen
timéter. Kántor Lajos 1959 óta dolgozik a 
Korunknál, negyvennyolc éve. Azóta négy 
méternyi és harminckét centiméternyi Ko
runk jelent meg. Körülbelül. És több mint 
ötszázhetvenhatszor volt lapzárta.

A Kántor Lajos által levezényelt lapzár
tákat módomban áll ismerni már egy ide
je. Ha van olyan dolog, amiben Kántor 
Lajos mindig és egyformán határozott, 
akkor a lapzárta az. Gyors és gyakorlati
as döntések írások sorrendjéről, a lapszám 
képanyagának elhelyezéséről. Címek át
nézése, kedvcsináló kiemelések az írások 
margójára. Ez a szerkesztő jutalomjátéka, 
amikor a hosszú időn át készítgetett kon
cepció végre kézzelfoghatóvá kezd válni, 
túl az egyes szövegekkel való bíbelődésen. 
Ezekben a pillanatokban nyeri el az anyag 
a végső formáját. Csak sejtem, hogy ezek
ből a pillanatokból ered annak az energiá
nak a jelentős része, amellyel egy követke
ző lapzártáig jut a szerkesztő.

Egyik írásában Pomogáts Béla az erdé
lyi magyar irodalom (és közélet) betonszi
lárdságú hátvédjének nevezte. Ebben a ba
ráti jellemzésben kétségkívül van valami 
találó. A jó hátvéd erényei: a megbízható
ság, a nagy teherbírás (sok szaladnivaló 
van a pályán, hogy mindig a megfelelő he
lyen bukkanjon fel), illetve az előrelátás. 
Helyesen kell megítélnie a hosszú labdák 
ívét. Az sem mellékes, hogy a jó hátvéd 
nem kíméli magát: mindig ott van, ahol 
hasznos a jelenléte, a játék sűrűjében. 
Más feladatai vannak, de közben egy-egy 
kulcspillanatban látványosan eldöntheti 
akár a mérkőzés sorsát is egy jókor jött 
góllal vagy beadással. Kántor Lajos a kul
túra számos területén lépett fel kezdemé
nyezőként pályakezdése óta. Jó időben, jó 
helyen mozdulva lehetett egy irodalmi cso
port és irányzat, az első Forrás-nemzedék 
alighanem legfontosabb kritikusa (és „me
nedzsere”), Láng Gusztávval együtt a má
sodik világháború utáni irodalomtörténet 
meghatározó kánonalakítója, közvetítő a 
magyarországi magyar és a romániai ma
gyar irodalmak között (több jelentős anto
lógia összeállítójaként, illetve egyéb kéz
iratok szerzőjeként, megrendelőjeként), 
közvetítő-szervező a képzőművészet és 
színházművészet közönséghez való eljutta
tásában, kulturális súlypontú útirajzok ké
szítője azokban az időkben, amikor a kül
földről szóló autentikus beszámolóknak 
mára már alig elképzelhető értéke volt.

Hogyha valaki az arányokra lenne kí
váncsi, annak érdemes elolvasnia Kántor

Lajos legfrissebb könyvét, amelyik Az Idő 
Vaskalapja címmel jelent meg 2007-ben a 
Kalligram Könyvkiadónál. A könyv alcí
me: Negyed évszázad (1964-1988) Siikösd 
Mihállyal. Két célirányos, nagy munkabí
rású férfi portréja bomlik ki a könyvből: 
az egyik a budapesti Valóság szerkesztője, 
a másik a kolozsvári Korunké. Két nagy
jából hasonló profilú lap két irodalmár 
munkatársa. A műfaj aligha lehetne sze
rencsésebb: a korabeli levelek olyan infor
mációkat közölnek, olyan összefüggéseket 
jeleznek, amelyeket máshonnan nehéz vol
na beszerezni ilyen töményen, és ugyanak
kor ennyire élvezhetőén. Azt a hetvenöt 
levelet, üzenetet, amelyek Sükösd Mihály- 
tól fennmaradtak, Kántor Lajos mai szem
mel, az utólag történtek ismeretében kom
mentálja. Szerkesztőségi kulisszajátékok, 
az értékkonstrukció és a véleményformá
lás állomásai követhetők egy ilyen könyv 
alapján. Illetve az, ahogy egy érdeklődő 
magyarországi irodalmár kívülről, és vi
szonylag jó érzékkel figyeli az erdélyi kul
túra alakulását több évtizeden keresztül.

A szabad információáramlás hiányában 
az ilyesfajta levelezés azt a tényközlő funk
ciót is igyekezett betölteni, amely informá- 
ciógazdagabb korszakokban kevésbé jel
lemző egy magánlevelezésre. A mai olvasó 
számára ez a műfaj- és regiszterkeveredés 
a legizgalmasabb. Az információ nincs ma
gára hagyva, hanem rögtön személyes vi
szonyulás, kommentár is kíséri. A kom
mentár pedig nem teng túl, mert magát 
az információt is közölni kell. Ugyanak
kor a két beszélő tárgyilagossága is meg
határozza, milyen lesz a könyv. („Örültem 
levelednek egyebek között azért is, mert 
belőle régi barátom, a tárgyilagos világ
szemléletű és kötélidegzetű munkavégző 
szólalt meg” -  írja egy 1979-es levelében 
Sükösd Mihály.) A könyv végén olvasha
tó, 1991-ben készült, és eredetileg a Ko
runkban közölt interjúban Sükösd ismét 
tárgyszerűsége miatt olyan lefegyverző: 
„Valamikor magánlevelezésben kerestük 
és találtuk meg egymást Kántor Lajossal. 
Elnézést, hogy ezt az ő lapjában mondom. 
Ő is hűvös lélek, én is hűvös lélek vagyok, 
de hát ez nem lehetett akadálya annak, 
hogy előbb kemény szakmai, majd magán
barátságot kössünk.” A kötetből persze ki
derül, hogy a „hűvösség”, amelyről Sükösd 
beszél, nem azonos az érzelemmentesség
gel. És a kiegyensúlyozottság sem a konf
liktusok hiányával. A könyv főszereplői, 
ahogy egy jó regényben, feszültséggel teli 
helyzetekbe keverednek, általában mások
kal, de néha, apróbb dolgokban egymással 
is. Sükösd regisztrálja például, ahogyan a 
Kántor-kötetek között időnként egy-egy új 
műfaj, új téma bukkan fel. 1976-ban így 
ír: „Én két K.L.-t tartok számon: a hajda
ni Madách meg az Alapozás terjedelme
sebb tanulmányainak szerzőjét, valamint 
a Gyökerek és a Kövek íróját. Egy irodalom- 
történészt meg egy esszéistát, hogy vulgá
risán mondjam. Mármost egyik se keve
sebb a másiknál, de -  mindkettő elvesz 
valamit a másik teljesítményéből. Vagyis 
a szerző olykor nem tudja, hogy melyik én
jét kedvelje jobban, fejtse ki inkább, s ettől 
tudathasadásos állapotba kerül.” 1985- 
ben mintha az arányok megtartása mel
lett érvelne, a többműfajúságot erényként

tüntetve fel: „Ha levelezni nem is tudunk, 
könyveidet, tanulmányaidat olvasni tu
dom. Úgy veszem észre, az utóbbi időben 
egyik kedvelt tanulmány-műfajoddá lett 
a filológiai fehér foltokat eltüntető, gon
dosan adatolt irodalomtörténeti dolgozat 
(egyéb példák helyett: ez a mostani Illyés- 
tanulmány). Úgy hiszem, nagyon jó műfaj, 
hézagpótló műfaj, teherbíró műfaj. Egyet
len kritikai észrevételem: csak ki ne szorít
sa egyéb műfajaidat. Tehát: mi van egyéb 
műfajaiddal? Hol tartasz az úgynevezett 
életműveddel?”

Az a figyelem, amelyről az idézett leve
lek tanúskodnak, alighanem a legfonto
sabb egy ilyen barátságban. És ugyanak
kor a külső szem számára is ez a figyelem 
teszi leginkább élvezhetővé a leveleket, 
kommentárokat.

2002-ig Kántor Lajos főleg útirajz
esszéiben gyakorolta a személyesség mű
fajait: ekkor jelent meg útirajzainak össze
gyűjtött, kiegészített kötete (Gyökerek, 
álmok, tengerek. Ister, Budapest, 2002.). 
2004 óta a személyesség átköltözött Kán
tor múltról szóló könyveibe. Az újabb köny
vek ebből a sorozatból részint a személyes 
múltról, részint egy teljes kultúra múltjá
ról szólnak. 2004-ben A kapu (Balassi- 
Polis, Budapest-Kolozsvár), 2006-ban A 
mennyei kapu (Korona Kiadó, Budapest), 
2007-ben Az Idő Vaskalapja című könyv, il
letve A Korunk kapui című írás jelzi: Kán
tor Lajos életműve továbbra is többszóla
mú -  a szabályosabb irodalomtörténeti 
tanulmányok, kritikák mellett az esszé 
és a fikció is érvényes megszólalásmódot 
jelent számára.

Bálint Tibor mondta valamikor a Zoko
gó Majom hőseiről: „Nem arra figyeltem, 
hogy az emberek mit esznek, hanem hogy 
mire vannak kiéhezve; nem azt néztem, 
hogy a földön alszanak-e vagy ágyban, 
hanem hogy miről álmodnak.” Bálint Ti
bornál áthidalhatatlanok a távolságok, 
vágy és valóság, álom és tett között. Kán
tor Lajos azok közé tartozik, aki számára 
a terv és a megvalósulása konkrétan idő 
kérdése: ha valamihez, amit tervként fel
jegyzett füzetébe, elég időt kap, az megva
lósul. Azt remélem, még sok terv vázlata 
van abban a füzetben. Es sok idő a tervek 
megvalósításához.
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t r a m$j<* és szerkeszti ârácscmji Zsolt

BALÁZS K. ATTILA mint majd a kései színeket 
lassú hajad

szétvonszolt csigáin, és léha 
füvek növik be aztán a vesék

[ i t t  e z  a z  
e l t ú l z o t t ]
itt ez az eltúlzott északi fény -  
az arc mögé vékonyodó sötét
mégis láthatatlan -  pedig lökó'dnek 
akaratod féktelen ártufái:

hát jelen vagyok ismét 
valahogyan, hogy segíthessem aztán
az ég,
egy sirály és galamb keveréke és köztünk

még átjárót kereső fájdalom 
metasztázisát.

[k é k  é s  f e h é r  
k e n d ő i t  l e n g e t i ]
kék és fehér kendőit lengeti 
az ég, fulladt

hangyatojások sodródnak 
mikronnyi térben, s a felhők

mögött mintha magába 
roppant volna a Nap

míg legyek gyűlnek lélegzetünk 
bomló indáinál, és homok,

csak homok szalad szembe ahogy 
megmászni készülünk emlékek

előtti zuhanásunk földbe ütött 
tölcséreit.

[m on dom  n y á r ]
mondom nyár, szívlövés, 
vizek -  fejem körül szavak

nebulája, groteszk permet, 
mi elszökik, elzizeg -  bár tartaná még

a semmi
képtelen burka, bája,

Balázs K. Attila: 1973-ban szüle
tett, a BBTE-n végzett magyar-angol 
szakon. Jelenleg Székelykeresztúron él.

szétsikló ernyője, váza -

[ r o s k a d ó  k e r t k a p u k  
f ö l ö t t ]
roskadó kertkapuk fölött évente 
valami pulzál vakon valahol

árnyék és fény között, pedig 
csak ülni kellene a fel-

fellobbanó fűben lassan 
oxidálódó gondolatokkal, kutyák,

bogarak, csigák árnyékában konokul, 
és figyelni, ami hanyatt dől,

vagy zajtalan átzuhan a téren

és a szív
kiszakadt homokzsákjait.

[ s e m m it ]
semmit -
vagy talán csak éjjeli lepkék csendes

lüktetését tanulnám, denevérekét 
melyek mint kapkodó szívverés a hold

csont aknája alatt, 
de végül,

vajon végül felejthető lesz-e, 
ahogy a sötét sodrásában állunk

míg ránk talál újra a dadogás: 
évszakokban szétszórt szavaink

[ k i  m ondja  e l ]
ki mondja el, hogy késő-e, mert ideért, 
várt, lebegett,

és most süllyedőben, hiszen vas
beton gályákat tölt fel a csend,

asztrál-alakja.

[ m e g i n t
e z  a s t a t i k u s ]
megint ez a statikus reggel -  
körénk fagy a fény

csontos állata -  szemében 
csillagpor és homok, mint rajtunk,
bennünk a semmi: 
ruháink negatív intarziája
s az egyre erősödő tudat 
hogy valamivel

párhuzamosan
gravitálunk.

[ l á p o n  a k á r ]
lápon akár, vagy elfelejtett 
széltörésben, ágak, értelmetlen

az aljzat vasán kopog a szaru 
és havaz,

havaz a bogárkitin -  és a május is 
már csak egy óriás sziluettje

amint lélegzet nélkül 
fekszik hanyatt percek

zsurlók közt elzuhanunk egyszer, 
szemben
a szűnni nem akaró anyaggal -  hiszen 
itt voltunk újra: néhány

pillanattal mindig
egy fekete madár sikító 
jelene mögött.
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FLANN O'BRIEN

Dalkey-i vallomások
Micket langyos szél fogadta, mögötte 

a tenger zúgása aláfestőzeneként, ami
kor bekanyarodott kerékpárjával abba 
az utcácskába, amely a Vico Road fe
lé vezetett és a sziklás fürdő-öbölhöz. 
Szép reggel volt, békés, késő nyártól 
duzzadó.

Teague McGettigan kocsija ott volt a 
bejáratnál, lova orra a zabostarisznyá
ban turkálta a reggelijét. Mick lement 
a lépcsőn és kézlendítéssel üdvözölte a 
társaságot. De Selby enyhe undorral 
fürkészett egy pulóvert, amelyet az 
imént vetett le. Hackett ülve kuporgott 
teljes díszben és cigarettáját szívta, 
míg McGettigan koszos esőkabátjában 
mély gonddal ügyködött a pipájával. 
De Selby biccentett. Hackett dörmögött 
egy ’Aggyisten’-t, McGettigan pedig ki
köpött.

-  Gyermekeim az úrban -  mondta 
McGettigan halkan vén, sovány, boros
tás képéből - , ma megkapjátok az ál
dást a nyakatokba. Ronggyá fogtok áz
ni.

-  Tekintve, hogy nemsoká fejest ug
runk abba a vízbe -  felelt Hackett - , 
nem vitatom a jóslatodat, Teague.

-  Nem azt mondom. Nézz m ár az ég
re, te.

-  Sehol egy felhő -  jegyezte meg 
Mick.

-  A Krisztusát, a rra  nézz Wicklow fe
le, hát.

Ott, ahová mutatott, afféle tengerho
mály látszott, mögötte pedig épphogy 
sejteni lehetett a nagy hegységet. Mick 
hanyagul legyintett.

-  Talán ha fél órát leszünk a víz 
alatt, azt hiszem -  mondta Hackett — 
, vagy legalábbis ezt mondta Mr De 
Selby. Hableányokkal randevúzunk, 
vagy mi.

-  Kapja fel a fürdőruháját, Hackett 
-  mondta De Selby türelmetlenül. -  Ma
ga is, Mick.

-  Majd hallgattok ti énrám -  dörmög- 
te Teague mikor kigyüttök, oszt meg
lássátok, hogy a flancos cókmókotokat 
péppé verte a zuhé.

-  Nem tudja betenni a nyamvadt sze
kerébe? -  förmedt rá  De Selby. Szem
mel láthatóan harapós kedvében volt.

Mindenki elkészült. Teague egy kő- 
szirten ült filozofikusan, és dohányzott, 
miközben olyan képet vágott, mint egy 
elnéző nagypapa, aki játszadozó gyere
keket bámul. Talán jogosan. Amikor 
m indhárman készen álltak a fürdésre, 
De Selby bizalmas megbeszélésre intet
te őket össze. A felszerelés egy laposféle 
kövön volt kiterítve.

-  Most jól figyeljenek. Ez az appará
tus, amelyet fel fogok magukra szerel
ni, alkalmas a lélegeztetésre víz alatt

és szárazon. A szelep automata, nem 
kell beállítani, nem is lehet. A levegő sű
rített és fél órára elég a hagyományos 
értelemben vett idő szerint.

-  Hála istennek, uram, hogy az idő
ről szólő elméletei nem érintik a levegő
készletet -  jegyezte meg Hackett.

-  Az apparátus a hallást is lehetővé 
teszi. Az enyém kissé különböző. Min
den eddigire alkalmas, de emellett tu 
dok benne beszélni és engem is halla
nak. Követnek?

-  Elég világosnak látszik -  értett 
egyet Mick.

-  Amikor felkapcsolom a maszkokat 
a helyükre, a légzőkészülék máris mű
ködik -  hangsúlyozta. -  Szárazon és ví
zen lehet vele lélegezni.

-  Még szép -  mondta Hackett udvari
asan.

-  Most figyeljenek -  folytatta De 
Selby - , én megyek elöl, mutatom az 
utat a rra  balra, a barlangnyíláshoz, 
amelyet most ellep a víz. Csak néhány 
méterről van szó, és nincs mélyen. A da
gály m ár majdnem tetőzik. Kövessenek 
szorosan. Amikor odaérünk a szikla
üregbe, üljenek le, ahová tudnak, és ma
radjanak veszteg. Eleinte sötét lesz, de 
nem fognak fázni. Akkor megsemmisí
tem a földi légkört és az időillúziót azál
tal, hogy aktiválok egy részecske DMP-
t. Minden világos? Meg ne próbáljanak 
most marhaságokat mondani, vagy kér
dezni.

Hackett és Mick némán jelezték, 
hogy minden világos.

-  Odalent valószínűleg találkoznak 
egy személyiséggel, aki a mennyekben 
lakik, aki hallatlanul bölcs, minden 
nyelvet és nyelvjárást beszél, és tud, il
letve hatalm a van tudni mindent. Ilyen 
útra eddig még nem vittem magammal 
senkit, és remélem, az események nem 
fognak bonyolódni.

Mick hirtelen nagy izgalomba jött.
-  Elnézést, hogy megkérdezem -  

buggyant ki belőle - , de ismét Kereszte
lő János lesz az?

-  Nem. Legalábbis, remélem. Kérni 
kérhetek, de nem parancsolhatok.

-  Lehet... akárki? -  kérdezte 
Hackett.

-  Csak a halottak.
-  Jóságos ég!
-  Ez mégsem teljesen igaz. Azok is 

megjelenhetnek, akik még sohasem él
tek.

Ez a kis beszélgetés hajmeresztő volt. 
Mintha a bakó csevegett volna kedélye
sen az áldozatával fönt az emelvényen.

-  Úgy érti, angyalok, Mr De Selby? -  
érdeklődött Mick.

-  Deisztikus lények -  kaffogta a má
sik. -  Ne mozogjon, amíg ezt odakötöm.

Felvette a légzőmaszkot, h á tá ra  pe
dig a ta r tá ly t a szíjakkal.

-  Én megyek ön után -  motyogta 
Mick - ,  Hackett pedig hátul.

Meglepően rövid idő a la tt teljes 
menetfelszerelésben voltak a tenger 
alatti utazáshoz a másvilág, vagy ép
penséggel az előző világ felé. Búvár- 
szemüvegén keresztül Mick látta, 
amint Teague McGettigan egy vasár
nap reggeli újságot tanulmányoz, nyil
vánvalóan az utolsó oldalt, ahol a lóver
senyeredmények voltak. Nyugodt volt, 
csöppet sem érdekelték a természet- 
feletti dolgok. Talán irigylésre méltó. 
Hackett higgadtan állt, akár egy Apol- 
ló-űrhajós. De Selby utolsó igazításo
kat végzett a szíjain, majd in te tt a töb
bieknek és elindult az alsó part felé.

Fejest ugrani a hideg vízbe korán 
reggel megrázó a leggyakorlottabbak 
szám ára is. Azonban Mick esetében ez 
az élmény a fejében kavargó gyanúköd, 
a csalódástól való félelem, ráadásul a 
levegőadagoló halk sziszegése m iatt rö
vidnek, de elképesztőnek bizonyult. Bő
séges fényben követte De Selby rugda
ló sarkait, és a mögötte jól láthatóan 
felkavart víz azt jelezte, hogy Hackett 
a nyomában van. Ha átkozódik is, sen
ki sem hallja.

A „terembe” való behatolás kezdők
höz képest egész jól ment. Ha nem is 
túl ügyesen. De Selby azonnal megta
lálta a nyílást, majd a többiek egyen
ként u tánaindultak fölfelé, félig kalim 
pálva, félig úszva. Egyszercsak kiértek 
a vízből, és Mick a rra  ocsúdott, hogy 
egy üregben kuporog a kövekkel és né
hány kagylóval teleszórt göröngyös pa
dozaton. Minden sötét volt, és a távoli 
susogás bizonyára a tengerből halla t
szott, amelyet az imént hagytak ma
guk mögött. A társaság  a víz a latt volt, 
és bizonyára belélegezhető légkörben, 
bár m ár csak rövid ideig. Ideig? Igen, a 
szót ta lán  érdemes megismételni.

De Selby maga u tán  in tette Micket, 
ő pedig Hackettet maga mögött. Azu
tán  megálltak. Mick lekuporodott, 
majd végül egy kerekded kőre telepe
dett le; De Selby volt tőle balra, így 
hárm an valamiféle nyugalmi helyze
te t vettek fel. Hackett oldalba bökte 
Micket, bár az utóbbi nem tudta, hogy 
ez együttérzést, bátorítást, vagy csip
kelődést jelent.

Mozdulataiból a homályban is bizo
nyos volt, hogy De Selby valami techni
kai manipulációval volt elfoglalva. Mick 
nem látta, mit csinál, de kétségtelenül 
éppen egy morzsányi DMP-t detonált 
(vagy akárm i is legyen az a szó).

Vizes volt, mégsem fázott, azonban 
nyugtalanságot, zavart, kíváncsiságot 
érzett. Hackett itt volt mellette, de nem 
mozdult.

Halvány fény kelt, távoli derengés. 
Fokozatosan erősödött, mígnem kivehe
tővé váltak a sötét barlang körvonalai,

folytatás a 10. oldalon
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> » »  folytatás a 9. oldalról 
amely így váratlanul tágasnak és fur
csán száraznak tűnt.

Azután Mick meglátott egy alakot, 
egy jelenést, messze magától. Mintha 
ült volna, és kissé lumineszkált. Las
sanként egyre tisztábban kivehető 
volt, de továbbra is megmagyarázha
tatlanul távoli m aradt, és amiró'l azt 
gondolta, hogy egy jó hosszú áll profil
ból, szinte bizonyosan szakáll. A fan
tom valami sötét anyagból szőtt kö
penyt viselt. Furcsa, de a szellem nem 
ijesztette meg, ám amikor De Selby is
merős hangja szinte felbömbölt mellet
te, azt hitte, hanyattesik.

-  Fogadd köszönetemet, am iért eljöt
tél. Itt van velem két tanítványom.

A hang, amely válaszként érkezett, 
halk volt, távoli, de tökéle
tesen tiszta. Eltéveszthetet- 
len dublini akcentussal be
szélt. A rendkívüli szózat 
itt csupán tipológiailag kü
lönböztethető' meg.

-  Á, nincs mit öregem.
-  Jól vagy, mint általá

ban, gondolom?
-  Nem panaszkodhatom, 

hálistennek. És te hogy 
vagy, illetve szerinted hogy 
vagy?

-  Tűrhetó'en, de a kor 
kezd meglátszani rajtam.

-  Ha-ha. Nevetnem kell.
-  Miért?
-  Az, am it ti idó'nek ne

veztek, pusztán a bomlás 
zavaros mértékegysége.
Emlékszel a rra  az ifjúkor
odra, am it nem is ismertél?

-  Igen. De én a te ifjúsá
godról akartam  beszélget
ni. Ha ifjúkori életed te r
mészetét összehasonlítjuk szentéletű 
öregségeddel, azok egész bizonyosan 
szöges ellentétben állnak egymással, 
az áhítatba való emelkedés hirtelen, 
só't ijesztő'.

-  Agyoxigénhiányra célzol? Talán.
-  Beismered, hogy fiatalemberként 

züllött voltál és aljas?
-  Pogánynak nem voltam a leg

rosszabb. Egyébként talán  az ír vér ü t
között ki rajtam.

-  í r  vér?
-  Igen. Az apám at Patricknak hív

ták. Es igazi szájhó's volt.
-  Beismered, hogy a nó'k kora vagy 

színe nem számított, ott, ahol a kérdé
ses tranzakció a koitusz volt?

-  Nem ismerek be semmit. Ne feledd 
el, kérlek, hogy nagyon rövidlátó vol
tam.

-  Minden párzási szertartásod hete
roszexuális volt?

-  Heterobaromság! Nincs ellenem 
más bizonyíték, csak amit magam ír
tam. Túl megbízhatatlan. Őrizkedj 
gondosan az ilyen fajta vicctől. Sem
mit csak feketén, vagy fehérben.

— Az én hivatásom a kutatásban és a 
tettben áll, nem az irodalomban.

-  Szomorúan tapasztalatlan vagy. 
El sem képzelheted a kort, amelyben él
tem, a szokásait, sem azt az afrikai na
pot nem tudod megítélni.

— A hőség, mi? Sokat olvastam az esz
kimókról. A szerencsétlen nyomorultak 
egész életükben kínlódnak, tetőtől ta l
pig fagydaganat meg jégcsap, de ha fó
kát fognak -  á, az nekik a nagy nap! A 
bőréből meleg ruhát csinálnak, mohón 
belakmároznak a húsból, aztán az ola
ja t hazaviszik az igluba, s ott a lámpá
ban és a kályhában égetik. Akkor kez
dődik a hajcihő. Nanuknak ott fönn 
északon bizony szíve csücske a Nanuk- 
luk.

-  Elítélem a bujaságot akár véletlen, 
akár szándékos.

-  Most m ár igen, te poszt-gnoszti- 
kus! Bizonyára elpirulsz, ha eszedbe jut 
fiatalkorod feslett bimbózása, tekintve 
hogy most meg egyházatya vagy.

-  Rossebet. Brahiból találtam  ki obsz- 
cén bravúrokat, nehogy ártatlannak, 
vagy gyávának higgyenek. Csőcselékkel 
jártam  Babilon utcáit, arcomat a buja
ság tüze izzasztotta. Amikor Karthágó
ban éltem, mindig cipeltem magammal 
egy üstnyi még megvalósítatlan züllött- 
séget. Isten magasztosságában kísértés
nek te tt ki. De Vallomásaim második 
könyve csupa megdöbbentő túlzás. Sa
já t durva koromnak megfelelően éltem. 
És m egtartottam  hitemet, nem úgy, 
mint sokkal többen a népemből Algériá
ban, akik most ütődött arabok, és az isz
lám rabjai.

-  Nézd csak, mennyi időt elkódorog- 
tál szexuális fantáziád bugyrában, 
ahelyett, hogy azt az írás tanulmányo
zásának szentelted volna. Fajtalan, för
telmes faragatlan fráter!

-  Gyenge voltam akkoriban, de a 
leereszkedésed sértőnek találom. Az 
Atyákat említed. Mit szólsz ahhoz az 
anti-niceánus balfékhez, az alexandri

ai Órigenészhez? Ő mit csinált, amikor 
rájött, hogy a nó'k utáni sóvárgás elvon
ja a figyelmét a szentes firkászástól? 
Majd én megmondom. Felállt, kirohant 
a konyhába, fogott egy konyhakést és -  
sutty! -  egy suhintással megfosztotta 
magát személyiségétől. Na?

-  Igen. Nevezzük ezt hősies meggon
dolatlanságnak.

-  Hogy lehet Órigenész Bárm inek is 
az Atyja, ha  nincs meg neki a fütyköse? 
Ezt mondd meg nekem.

-  Fel kell tételeznünk, hogy a spiri
tuális ivarmirigyei épen maradtak. Is
mered?

-  Nem m ondhatnám , hogy egyszer is 
találkoztunk  ideát.

-  De a francba, ott van? Nem tudsz- 
e mindent?

-  Nem. Tudhatnám, de a legfőbb böl
csesség az, hogy néha nem 
kell tudni. Gondolom, meg
kérdezhetem a Poliarchát.

-  Ki a csuda az a 
Poliarcha?

-  Nem csuda, és ismét 
csak nem tudom. Azt hi
szem Krisztus Mennyei 
Helytartója.

-  Vannak még más fur
csa bentlakók?

-  Túlságosan is sok, ha 
engem kérdezel. Nézd meg 
azt az okostojást, akit Xa- 
véri Ferencnek hívnak. 
Ott tivornyázik, meg a lo- 
tyókat hajhássza Párizs 
sikátoraiban Kálvinnal, 
meg a Loyolai Ignáccal 
olyankuplerájokban, amik
ben hemzseg a patkány, a 
féreg, a besúgók, meg a szi
filisz. Xavéri Ferenc nagy 
világcsavargó volt, kavart

Etiópiában, Japánban, kvaterkázott 
buddhista majmokkal, és azt tervez
te, hogy egyedül téríti meg Kínát. És 
Loyola? Nekem beszélsz, mikor annak a 
szivarnak a fiatalkori szent élete majd
hogynem inkább nemi élet volt? Ala- 
mizsnások szent serege tábornagyának 
kiáltotta ki magát, de talán  uzsorások 
lett volna a megfelelő szó. Hát nem betil
to tta XIV. Kelemen pápa a rendet, mert 
képtelenek voltak felhagyni a nyerész
kedéssel és a politikai kártyák keveré
sével? A jezsuiták a legkörmönfontabb, 
legagyafúrtabb és leghamisabb csirke
fogók, akik valaha is leselkedtek a mit 
sem sejtő keresztényekre. Az Inkvizíció 
m ár a nyomában volt Ignácnak. Tudtad 
ezt? Kár, hogy nem kapták el. De volt 
egyvalaki, aki hallani sem akart a pá
pa Betiltó Brévéjéről. A muszka cárnő. 
Hát erre mit lősz?

-  Érdekes, hogy az apád neve 
Patrick. Szent ő?

-  Erről jut eszembe. Van nálatok egy 
Binchy professzor a dublini egyetemi kó- 
cerájotokban, és az a szegény pára már 
gyerekkora óta arról ír és prédikál, hogy
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az egész Szent Patrik  sztori hamis, és 
hogy igazából két Szent Patrik  volt. Na, 
ennek a Binchynek is van baja.

-  Miért?
-  Két Szent Patrik? Négy ilyen szar

házi van ideát, és hányingerem van a 
lóheréiktől, meg a svindlijeiktől, meg a 
süket hadovájuktól.

-  És még ki? Mi van Szent Péterrel?
-  Ó, ő megvan épen és egészségben. 

Kicsit olyan pancserféle, az igazat meg
vallva. Gyakran testet ölt.

-  Mit mondasz?
-  Testet ölt magára, mint én most a 

te kedvedért. Hogy is tudna a magadfaj
ta  bárm it is megkülönböztetni egy vég
telen gáztömegben? Péter most is éppen 
elment valahova a kulcsaival villogni, 
hetvenkedni, és mindenkinek az agyá
ra megy ezzel. Hát érkezett m ár egy
két panasz m iatta a Poliarchához.

-  Felelj erre. A Megváltó így szólt: 
„Te vagy Péter, és erre a kősziklára ala
pítom én az Egyházamat.” Van-e igaz
ság abban a gúnyban, hogy Jézus az 
egyházát egy szóviccre alapozta, csak 
mert a petrosz „kősziklát” jelent?

-  Nem könnyű megmondani. A 
Petrosz mint név nem fordul elő a 
klasszikus, a mitológiai, sem a bibliai gö
rögben, eltekintve az apostol barátunk
tól, az utódjától és későbbi névrokonok
tól -  kivéve Bereniké (Heródes Agrippa 
anyja) egy szabadosa, akit Josephus em
lít a Zsidók Története 18, 6, 3 bekezdésé
ben, ahol Tiberius uralkodásának késői 
éveiről ír, azaz a Kr. u. harmincas évek
ről. Petro, mint római cognomen szere
pel Suetonius Vespasianus történeté
nek 1. könyvében, illetve Petra mint női 
név Tacitus Annalesében, 11, 4.

-  És te nem is igen törődsz vele?
-  A fiúk ideát, amikor ő valahol tes

tet öltve kódorog és a kulcsait villogtat
ja, nem tudják megállni, hogy bosszant
sák, és kakaskukorékolással mennek a 
nyomában.

-  Értem. Ki még? Júdás ott van ná
latok?

-  Ez megint fejfájást okoz a 
Poliarchának. Péter megállított vala
melyik nap és megpróbált megetetni va
lami süket sztorival, hogy ott kakasko
dott Júdással a Kapuban. Kakaskodott, 
érted? Jó, mi?

-  Nagyon vicces. Anyád, Mónika ott 
van?

-  Várjunk csak! Ne próbálj innen 
alám vágni. Ne engem hibáztass. Ő itt 
volt m ár előttem.

-  Hogy lehűtsd bujaságod és romlott
ságod rotyogó katlanát, elvettél, vagy 
ágyasoddál tettél egy tisztességes fia
ta l afrikai lányt, és a kisfiút, akit ve
le nemzettél, Adeodatusnak nevezted. 
De ezzel együtt sem tudja senki a fele
séged nevét.

-  Ez ma is az én titkom.
-  Miért adtál ilyen nevet a fiadnak, 

mikor magad még züllött pogány voltál, 
sőt meg sem voltál keresztelve?

-  Vegyük úgy, hogy ez a mama műve 
-  Mónikáé.

-  Később elűzted magadtól kis felesé
gedet, ő elvetődött a vadonba, gondolom 
vissza a szolgaságba, de megesküdött, 
hogy örökké hű marad hozzád. Nem 
száll vissza ennek a szégyene a fejedre?

-  Te csak ne törődj azzal, mi száll 
vissza az én fejemre, én csak szót fogad
tam  a mamának, és mindenki — te is — 
szót kell, hogy fogadjon a mamának.

-  És rögtön utána, ahogy elmeséled 
a Vallomásaid hatodik könyvében, vet
tél egy másik feleséget, így egyidőben 
követtél el bigámiát és házasságtörést. 
Végül pedig kirúgtad őt, a Tolle Lege ör
dögűző hókuszpókuszaid után, amikor 
megettél egypár lopott körtét. Még ma
gát Évát sem vádolták több, mint egyet
len alma miatt. Mindeme gyalázatos 
viselkedés mögött ismét Mónika ujjait 
kell keresni?

-  Kétségtelenül. És Istenét is.
-  Mónika tud arról, hogy te ilyen pél

dátlanul nyílt vagy velem?
-  Tud-e? Valószínűleg itt van ő is tes

tetlenül.
-  Te elárultál és tönkretettél két tisz

tességes nőt, csúfot űztél Isten nevé
vel, hogy egy fattyú nevébe keverted, 
és mindezt a gazságot anyádra kened. 
Nem helyénvaló lenne-e, ha téged érzé
ketlen szélhámosnak neveznélek?

-  Nem. Nevezz szent szélhámosnak.
-  Ki van még a birodalmatokban? Jú 

dás ott van?

-  Pál itt van nálunk, gyakran ölt tes
te t és állandóan Lukács, az orvosa ke
zeli: dunsztkötéseket rak  a rossz nyaká
ra. Amikor Pál túlságosan el van telve 
magától, ez a nagy szószátyár a gyatra 
görögséggel ír t leveleivel, ez a krónikus 
csaló, néha utánaordítom: „Most nem 
a damaszkuszi országúton vagy!” Ez 
helyreteszi. Mindegy, ez a Tolle Lege in
cidens nem szemfényvesztő trükk volt, 
hanem csoda. Az első könyv, ami kezem
be került, Pálé volt, és abban ezek a so
rok ütötték meg a szememet: „nem dor

bézolásban és részegeskedésben, nem 
szeretkezésben és kicsapongásban, nem 
viszálykodásban és irigységben, hanem 
öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisz
tust; a testet pedig ne úgy gondozzátok, 
hogy bűnös kívánságok ébredjenek ben
ne.” (Róm. 13.13 -  14.). De tudja mit, az 
egész brancsban a legnagyobb franc a 
Szent Vianney.

-  Sosem hallottam róla.
-  Dehogynem. Jean-Baptiste. Jobban 

eszébe ju t úgy, hogy Ars plébánosa.
-  Ja, igen. Egy francia szent ember.
-  Szent iszonyat, talán. Gondol 

egyet fiatal korában, beáll papnak, bu
ta, mint a kocsirúd, a latinról meg a 
számtanról azt sem tudja, eszik-e, vagy 
isszák, elblicceli a sorozást, amikor Na
póleon francia legényeket keres levágat
ni az orosz fronton, és az üldözőkkel a 
sarkában napi tizenhat-tizennyolc órát 
gubbaszt a gyóntatófülkében -  nem ő 
gyón, hanem gyóntat -  és aztán elkezd 
csodát tenni, a semmiből is pénzt csi
nál, majd segédet vesz fel jövendőmon- 
dásra. Ne is mondjad. Ördögi egy bo
szorkánymester.

-  A házad táján bőven akadnak fur
csaságok.

-  Még ideát is folytatja a csodatétele
ket. Álhullákba lehel életet, és meg sem 
kottyan neki, hogy feltámasszon halot
taiból egy műmúmiát.

-  Megismétlek egy kérdést, amelyet 
már korábban feltettem: Júdás házad 
táján lakozik?

-  Szerintem a Poliarcha nem örülne, 
ha sokat beszélnék Júdásról.

-  Ő különösen érdekel. Az evangéli
um a fellegekbe emeli a szeretetet és az 
igazságszolgáltatást. Péter gőgből, hiú
ságból és talán félelemből tagadta meg 
mesterét. Júdás valami hasonlót tett, 
de átlátható indokból. Azonban Péter
nek a haja szála sem görbült ezért. És 
Júdás?

-  Júdás, mivel halott, örökkévaló.
-  De hol van?
-  A halottak nem rendelkeznek hol

léttel. Nekik állapotuk van.
-  Elnyerte Júdás a Paradicsomot?
-  Pulchritudo tarn antiqua at tarn no

va sero amavit.
-  Te csűrsz-csavarsz és köntörfala- 

zol. Felelj igennel vagy nemmel erre: 
volt-e aranyered?

-  Igen. Ez az egyik oka, hogy nem szí
vesen öltök testet.

-  Volt Júdásnak valamilyen testi ba
ja?

-  Nem olvastad a munkáimat. Nem 
én építettem Isten Városát. Legföl
jebb is csupán szerény városi kerüle
ti tanácsnok lehettem, sosem főjegyző. 
Hogy Júdás megboldogult-e az Úrban, 
olyan kérdés, amellyel kapcsolatban ér
tesíteni kellene a Poliarchát.

-  De Quincey azt tarto tta , Júdás 
azért követte el az árulást, hogy így 
késztesse Mesterét istenségének hiva-
» » >  folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról
talos kinyilvánítására. Mit gondolsz er
ről?

-  De Quincey is szedett narkotikumo
kat.

-  Majd minden, amit tanítottál, vagy 
írtál, híjával van a Descartes-i precizi
tásnak.

-  Descartes recitalista volt, vagy 
formulista, amiről azt hitte, gyakran 
tévesen, hogy igazi tudás. 0  maga sem
mi újat nem állított fel, még olyan rend
szert sem, amely újfajta kutatásmód
szertant alapoz meg. Nagyon szeretitek 
idézgetni tőle, hogy Cogito ergo sum. 
Olvasd el a munkáimat. Onnan lopta. 
Lásd dialógusomat Evodiussal a De 
Libero Arbitrio, azaz a Döntésszabad
ság kérdéséről. Descartes túl sok időt 
töltött ágyban annak az állandó képze
lődésnek kitéve, hogy gondolkodik. Te 
sem vagy mentes egy hasonló kóros el
változástól.

-  Elolvastam az Egyházatyák összes 
filozófiai műveit Nicaea előtt és után: 
Krizosztómot, Ambrust, Atanázt.

-  Ha olvastad is Atanázt, nem ér
tetted meg. A tanulmányaid eredmé
nyét talán  nevezhetjük patrisztikus 
süketológiai korpusznak.

-  Köszönöm.
-  Szívesen.
-  Az elsődleges dolgok -  létezés, idő, 

istenség, halál, paradicsom, a sátán 
pokla, ezek absztrakciók. A kijelentése
id ezekre vonatkozóan értelmetlenek, 
és az értelmetlenség magában nem áll 
össze.

-  A diskurzus a szavakban létezik, 
és lehetséges nevet adni annak is, ami 
nem érthető, sem fel nem fogható az 
emberi értelem számára. Az a köteles
ségünk, hogy Isten felé törekedjünk 
gondolatban és szóban. De legvégső kö
telességünk az, hogy higgyünk, hogy 
legyen hitünk és tápláljuk azt.

-  Úgy veszem észre, néhány kijelen
tésed eretnek és gonosz. A bűnről azt 
mondtad, szükséges az univerzum töké
letességéhez, és a jótettek annál inkább 
fénylenek a sötét mellett. Azt mondod, 
nem Isten az oka gonosz cselekedeteink
nek, hanem a szabad akarat az oka. Is
ten mindentudásából és előrelátásából kö
vetkezik, hogy tudja, az ember vétkezni 
fog. Hogyan létezhet hát szabad akarat?

-  Istennek nincs előzetes tudomása. 
A tudás az övé, ő a tudás maga.

-  Az ember tettei eleve elrendel- 
tetettek, ezért nem lehet szabad aka
rata. Isten terem tette Júdást. Gondos
kodott neveltetéséről, taníttatásáról, 
üzleti sikeréről. Azt is ő rendelte, hogy 
Júdás árulja el Isteni Fiát. Hogyan le
het akkor Júdás bűnös?

-  Attól még, hogy ismerte a szabad 
akarat kimenetelét, Isten nem korlátoz
ta, vagy irto tta  ki azt.

-  A fény-árnyékos úriember, akit va
laha úgy tiszteltél, Mani azt állította, 
hogy Káin s Ábel nem Ádám és Éva

gyermekei, hanem Éváéi és a Sátánéi. 
Akárhogy is legyen ez, az édenkerti 
bűn elképzelhetetlenül távoli korban 
történt, éonokkal ezelőtt az időszámítás 
világi rendszere szerint. Ugyané rend
szer szerint a Megtestesülés és a Meg
váltás tana nincs egészen kétezer éves. 
Vajon a számlálatlan milliók és milliók, 
akik a Teremtés és a Megváltás között 
születtek, mind elveszettnek számíta
nak-e, hiszen bár személy szerint bűnte- 
lenek, az eredendő bűnben haltak meg, 
és eleve kárhozatra vannak ítélve?

— Ha ismernéd Istent, ismernéd az 
időt. Isten az idő. Isten az örökkévaló
ság szubsztanciája. Isten nem külön
bözik attól, amit mi évekként fogunk 
fel. Istennek nincs múltja, nincs jövő
je, nincs jelene az ember röpke életének 
mértéke szerint. A különbség, amelyről 
a Teremtés és a Megváltás között be

széltél, annyira nem létezett, hogy kife- 
jezhetetlen.

-  Ez az az okfejtés, amelyet én „por
hintésnek” neveznék, de feltételezve, 
hogy az emberi lélek halhatatlan, a lé
lek geometriája bizonnyal körkörös, és, 
miként Istennek, ennek sem lehetett 
kezdete. Egyetértesz ezzel?

-  Kegyelettanilag érvelhetünk így.
-  Tehát a leikeink léteztek, mielőtt a 

testünkbe kerültek volna?
-  Mondhatjuk.
-  Akkor hol voltak?
-  Csakis a Poliarcha a megmondha

tója.
-  Fel kell tételeznünk, hogy létezik 

valahol egy végtelen tá ra  a még testet 
nem öltött lelkeknek?

-  Az idő nem avatkozik bele az isteni 
teremtésbe. Isten képes olyasmit terem
teni, amely rendelkezik az öröktől fog
va létezés tulajdonságával.

-  Van értelme annak, ha kikérdez
lek téged Plótinosz és Porfiriusz művei 
iránti egykori lelkesedésedről?

-  Nincs. De a manicheus fény-sötét
ség, jó-gonosz dualizmusnál messze

helytállóbb volt Plótinosz értelem
anyag dualizmusa. Emanációs tanában 
Plótinosz csak alig tévedett. Plótinosz 
jó fej volt.

-  372 körül, amikor te tizennyolc vol
tál, felvetted a manicheizmust, és nem 
vetetted el a furcsa hitvallást, csak 
tíz év múlva. Mit gondolsz most erről 
a babiloni kozmológia és buddhizmus 
kotyvalékáról, a fényről-sötétségről szó
ló kísérteties elméletekről, a Kiválasz
tottról és a Hallgatókról, meg azokról 
a parancsokról, hogy tartózkodj a vö
rös hústól, a kétkezi munkától és az 
asszonyokkal való érintkezéstől? Vagy 
Mani állításáról, hogy ő nem más, mint 
Paraklétosz?

-  M iért most kérdezel, am ikor m ár 
elolvashatod az eretnekség elleni 
traktátusom at, amit 394-ben írtam? 
Ami pedig magát Manit illeti, talán 
vesd össze az én álláspontomat a per
zsa királyéval 376-ban. Elevenen meg- 
nyúzatta  M anit és keresztre feszíttette.

-  Hamarosan mennünk kell.
-  Igen. A levegőtök m ár majdnem el

fogyott.
-  Akkor még egy kérdés egy olyan té

máról, amely mindig is zavart engem 
és amelyről semmilyen forrás sem tő
led, sem mástól nem ad felvilágosítást. 
Néger vagy?

-  Római vagyok.
-  Gyanítom, a római neved kérke

dés, vagy álca. Berber családból vagy, 
Numídiában születtél. Azok az embe
rek nem fehérek voltak. Sokkal inkább 
van közöd Karthágóhoz, mint Rómá
hoz, és még a latinságodban is vannak 
pun korrupciók.

-  Civis Romanus sum.
-  A szülőfölded népét ma araboknak 

nevezik. Az arabok nem fehérek.
-  A berberek szőke, fehér bőrű embe

rek voltak, gyönyörű kék szemekkel.
-  Minden valódi afrikai, tekintet nél

kül a kontinensen lévő rassz-egyveleg- 
re bizonyos mértékben néger. Noé fiá
tól, Hámtól származnak.

-  Nem szabad figyelmen kívül hagy
ni az afrikai napsütést. Olyan ember 
voltam, aki könnyen lesült.

-  Milyen érzés a mennyekben élni a 
teljes örökkévalóságig?

-  Teljes örökkévalóság? Úgy gondo
lod tehát, hogy vannak töredékes, vagy 
átmeneti örökkévalóságok?

-  Ha megkérlek, megjelensz nekem 
holnap?

-  Számomra nincs holnap. Vagyok. 
Számomra csak a mostság létezik.

-  Akkor majd várunk. Köszönöm és 
viszlát.

-  Viszlát. Óvatosan a sziklákon. Is
ten veled.

Némi kapálózás után, Hackettel az 
élen, hamarosan rátaláltak  a vízre és 
visszatértek a való világba.CSIZMADIA GÁBOR

fordítása

H KilometriK



HELIKON

GYULAI L E V E N T E

A megértés története
„ezért a n őért tén y leg  szen tb ern áth egy i len n ék ...”
„... az ő szeretete nem hullám zott.. 

mi lenne könnyebb, m int m a
gam at megírni, az én történetem et, 
s csak most, hogy nekiláttam , érzem 
az emlékek sodrását, mely egyre mé
lyebbre rán t magával, pedig hol va
gyok még az igazi örvénytől.”

„Akkor értettem  meg, hogy ez a 
tudod, mennyi a cukor

tönkretehet egy házasságot?!”

Demény Péter

Minden korszaknak megvan a m a
ga preferált műfaja, műneme, am i
hez hozzáadódnak az olvasó tömegek 
preferenciái, együttesen kialakítva a 
könyvkereskedelem többé-kevésbé pi
acképes működését. A posztmodern 
kor a műfaji kérdések mentén k ia la
kított határok  feloldása felé tendál, 
átjárhatóságot terem tve a különböző 
irányzatok által kedvelt műfajok kö
zött. Demény Péter is eljátszik a  mű
faji besorolhatatlanság gondolatával, 
am ikor Visszaforgatás című regényét 
a hagyomány nyom ásának engedve 
em lékiratnak nevezi. M intha felmen
tené m agát művének egyértelm ű k a te 
gorizálása alól, a recepcióra bízva ezt 
a m unkát. „Most, hogy három  éve vég
leg egyedül m aradtam , elmesélhetem 
talán , am it mindig is el akartam  me
sélni, m ert azt reméltem, így jobban 
megértem önm agam at és mindazt, 
ami velem, velünk tö rtén t...” -  fogal
mazza meg a n a rrá to r a történetm on
dás motivációját és körülményeit. Rö
viddel ezután pedig a műfaji árnyalat 
m egállapításába kezd. „Persze gyak
ran  kérdezem magamtól, m iért is 
kellett ehhez a megértéshez az, hogy 
egyedül m aradjak, [...], valószínűleg 
sohasem fogok választ kapni, vagy ha 
mégis, akkor legfeljebb ennek az em
lékiratnak  a végén, bár erre az elneve
zésre csupán a hagyomány vagy a mű
veltség kötelez, m ert egyébként nem 
em lékiratot írok, de hogy mit is, azt 
nem tudom pontosabban elmondani, 
m int ahogy fentebb m ár elmondtam.”

A Visszaforgatás az értelmezés el
ső szintjén egy család történetét me
séli el egyes szám első személyben: a 
narrá to r saját családjának történetét 
írja meg a felesége ha lálának  táv latá
ból. Életét ettől a momentumtól kezd
ve a magány kísérte, indítékot adva 
a regényíráshoz. M ária öngyilkossá
ga egyben vég és kezdet. Egy züllött 
családból származó férfi, Im re és Má
ria  történetének a vége, másfelől pe
dig kiváltója m agának az írás elkez
désének.

M ár a felületes olvasáskor szembetű
nő az írói gyakorlatra vonatkozó refle
xiók sokasága, amely a műnek művész- 
regény-allűrt kölcsönöz. Ha nyomon 
követjük az egyáltalán nem véletlen- 
szerű utalásokat, akkor a narrátor re
gényírói koncepcióját, normarendsze
rét fedezhetjük fel. A Visszaforgatásnak 
ez az oldala gyakran egybemosódik az 
előbbivel, például abban a szekvenci
ában, amikor arról beszél a narráció, 
hogy M ária nem érti, miért fontos Im
rének az írás. A szöveg kurzivált részei 
a narrátor azok számára adott válasza
it jelentik, akik nem tudják elfogadni, 
nem értik azt, hogy számára miért lét- 
fontosságú az írás, minek tudható be ér
zelmi bizonytalansága.

A szöveg harm adik  szintje a te s
tiségről és a hozzá fűzhető boldog
ságforrásokról szól: az étkezésről, 
a testi örömökről és ezek hiányáról 
(amennyiben Im rének házasságok kí
vüli partnerre  van szüksége). A n a rrá 
tor is örökli családjának férfitagjaira 
jellemző hűtlenséget, em iatt két p á r
huzamos történet részese. Az egyik
ben férjként élvezi a házasság bizton
ságát, am it korábban megcélzott; a 
m ásikban pedig boldog szerető. Az „... 
azért a  biztonságért nősültem meg, 
amelyet egy rendes család nyújthat, 
egy olyan család, amilyen nekem soha
sem volt, azt képzeltem, az összetar
tozás megóv valam itől, büszkén néz
tem, ahogy a feleségem m indennap 
m egterítette az asztalt, mindennap le
vessel és második fogással várt, [...] 
nálunk sohasem volt ilyesmi, anyám 
és apám kapcsolatában a szeretet je 
leit csak nagyon ritk án  vettem  ész
re, hiszen mégsem gondolhatom egy 
szétment arcú, síró nőről vagy egy 
üvöltő férfiról, hogy ők a szeretet meg
testesítői, vagy hogy bennük éppen 
a szeretet ju to tt a csúcsra...” szöveg- 
részlet erőteljesen visszaadja a csa
lád fogalm ának a műben fellelhető 
konnotációit. A szeretői státus a há
zasélet hiányait pótolja mindaddig, 
amíg Pisztácia terhes nem m arad. Im 
re zavaros és hullámzó érzelmei vé
get vetnek m indkét kapcsolatnak, ez
zel kezdetét veszi a regény születése. 
Az az ambivalencia, amivel családjá
hoz, feleségéhez és szeretőjéhez, Pisz
táciához viszonyul, a m agányba rá n t
ja  a narrá to rt. Kérdéses volt szám ára, 
hogy mikor szeret valakit igazán, ké
telkedett saját érzelmeiben. H azudott 
az öccsének, am ikor azt mondta neki, 
hogy szereti. A szüleinek ritk án  mon
dott igazat. Senkit sem képes örökre 
szeretni, -  ennek tudható be érzelmi

inkonstanciája. Azt hitte, hogy nagy
apját szereti, de am ikor elhunyt, nem 
ment el a tem etésére, m ert nem volt 
kedve utazni. Még a beteg nagym am á
já t sem látogatta meg, noha őt kedvel
te a leginkább. A házasságában meg
változtak a kezdeti viszonyok, M ária 
a folytonos megcsalások u tán  m ár 
nem érezte biztonságban magát. Im 
re pedig a következőképp próbálja 
m agyarázni hűtlenségét: „... otthon 
unalm asnak ta lá ltam  mindent, azt 
is, ahogy a feleségem eszik, azt is, 
ahogy iszik, azt is, ahogy tévét néz, 
azt is, ahogy főz, mos vagy mosogat, 
és a legfurcsább az, hogy egyszerre 
élt bennem a kettő, az elragadottság 
minden irán t, am it tesz és ahogyan 
teszi, és az undor minden irán t, am it 
tesz és ahogyan teszi...” M áriában Im
re saját édesanyjának ellentétét lá t
ta, azt szerette volna kapni tőle, am it 
szülei elm arasztaltak . „... szükségem 
volt valakire, valakire, aki szavak nél
kül is ért, vagy legalább valakire, ak i
ben feltétlenül megbízhatok, akinek 
szeretete nem attól függ, hogy egyet
értettem -e vele valamiben, vagy sem 
...” A feleség pedig megfelelt az elvá
rásoknak, csakhogy az érzelmi kon
tinu itásra  való képtelenség hűtlenné 
te tte  Im rét. Ugyancsak ebből a tu laj
donságából kifolyólag érzelmileg Pisz
táciához is labilisán viszonyul. Pisz
tácia Im re felelőtlensége m iatt terhes 
m aradt és úgy döntött, hogy elvetéli a 
magzatot. Im re hanyag, ambivalens 
m ag ta rtásá ra  utal, hogy az abortusz 
előtt és u tán  többször azt mondta sze
retőjének, hogy gyereket ak ar tőle. 
Amikor pedig kiderült, hogy Pisztá
cia terhes, Im re egyáltalán nem örült, 
hidegen hagyta őt a hír.

Az írás ak tusa a n a rrá to r esetében 
az emlékek puzzle-szerű összerakásá
ra  szolgál, viszont a kettő  szorosan 
összetartozik, m ondhatni egym ást 
feltételezi. Az írói m unka a memóri
át aktiválja, az emlékek pedig az alko
tás folyamatát serkentik azáltal, hogy 
a na rrá to r nem tud  / nem ak ar elsza
kadni tőlük. „... az ember sohasem 
tudhatja, m ik derülnek ki az írás fo
lyamán, vagy inkább úgy kellene mon
danom, az írástól, attól, hogy futnak 
a mondatok, kavarognak, alakul a szö
veg, és ennek persze csak örülni lehet, 
ám amikor újraolvasod azt, am it írtál, 
az á rta tlan  mondatok között megjelen
nek olyanok, amelyekről egyszerűen 
nem érted, hogy kerülhettek  oda...” 
Demény Péter a szinteket folyamatos 
váltakoztatásával kimozdítja n a rrá to 
rá t a mesélésből. Ezek felváltva kerül
nek a mesélő fókuszpontjába. Egyik 
történet sem fejeződhet be a m ásik 
előtt, a n a rrá to r továbbgördíti őket k i
tolva a csattanó pillanatát. A késlelte
tésse l a szekvenciákhoz kapcsolódó,
» > > >  folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról

sorozatszerűen ismétlődő perspektí
vaváltás já r  együtt. A regényírás fo
lyam atára, szabályaira reflektáló szó
lam  összefonódik a családtörténettel, 
amely a művész a laku lásának  keretét 
képezi. Ez fordítva is érvényes, tudni
illik az alkotás révén újból megképző
dik a család. Perspektívaváltáskor az 
elbeszélő a három  szintből legtöbbször 
kettőre összpontosít: főleg a család
művész, művész-írás és boldogság-csa
lád reláció árnyalatai kerülnek fókusz
pontba. A n arrá to r szám ára a  mesélés 
a m egértést jelenti, a vele történtek és 
a családja életéhez társítha tó  esemé
nyek összefüggéseinek értelmezését. 
A m egértés folyamata a történetbe 
/ történetm ondásba való rekedés ér
zését kelti a történetmondóban: „és 
most m ár biztos vagyok benne, hogy 
a m egértés nemcsak megvilágosít, ha
nem be is zár, egyetlen történetbe zár 
be irgalm atlanul, még ha az az egyet
len tö rténet szám talan apró történet
ből áll is.” -  az idézetet tekinthetjük a 
Visszaforgatás definíciójának is.

A regényből kiolvasható írói gyakor
lat m eghatározása szerint, akinek el
vei vannak, az nem lehet alkotó, egy 
író „nem törődhet azzal, hogy most 
ez a mondat túlságosan kegyetlenre 
sikerü lt...” Az írónak nem kell félnie 
a képzavaroktól, azt kell írn ia, am it 
kell, nem azt, am it akar. A hosszan 
történő mesélés célja a dolgok, az 
élet mély megértése. A narrá to rnak  
a nyelv kifejezőerejébe vetett hite dől 
meg a történet a laku lása  során, az 
emlékek összeállása és szöveggé való 
form álása fényt derít a m egírásra vá
ró esemény és a kifejezésre szolgáló 
szóállomány inkom patibilitására. „... 
a szavak csak nagyon keveset tudnak  
közölni, és nem képesek árnyalni, fe
héret és feketét mondhatsz csupán, 
de am i közöttük van, arról egyetlen 
szavad sem lehet...” A házas ember 
súlyossága, vagy a szerelmes szépsé
ge vagy a kiábrándulás nagysága és 
jelentésének m inim alizm usa ugyan
csak h a tá r t  szabnak a kifejezésnek. 
Ennek következtében megkérdőjele
ződik a n a rrá to r egyik céljának, a h i
teles ábrázolásnak a sikeressége, tud
niillik a na rrá to r önmagával szemben 
hazudik. Az írás a m egértést szolgál
ja , viszont a nyelv korlátozottsága mi
a tt elm arad az elbeszélő gondolati vi
lágában létező emléksorozat hiteles

leképezése, noha épp ezt szándékszik 
elérni a narrátor, „éppen olyankor 
nem szabad hazudnom, am ikor legszí
vesebben fölmenteném magam, úgy 
kell írnom, m intha nem is én írnám , 
és főleg nem m agam nak ...”

A Visszaforgatás nem kimondottan 
csak egy családtörténet visszaperge- 
tése egy adott pontból kezdve, hanem  
a na rrá to r á ltal megfogalmazott al
kotói művelet visszafordítása is. „... 
az író legfontosabb szerve a szem, a 
leírás, az m ár többé-kevésbé mecha
nikus művelet, [...] a mű a szemben 
születik meg, és a  szem közvetítésé
vel az agyban.” Demény Péter regényé
nek narrá to ra  esetében épp fordított a 
sorrend: az emlékek papírra  kerülnek 
és a szem révén nem a mű, hanem  a 
megértés fogalmazódik meg. Az írá s
sal egyidőben történő olvasás az em
lékekből felépülő család- és művész
tö rténetet művé avatja, ugyanakkor 
a szemnek köszönhetően a m egértést 
is feltételezi.

A narrá to r re jtetten  jelzi, hogy az 
á lta la  elmesélt tö rténet erőteljesen 
m agán hordozza az elbeszélő szubjek
tiv itásának  hatásá t, egyáltalán nem 
biztos, hogy teljesíti a kitűzött célo
kat. „ezek az én történeteim , anyám, 
apám  vagy öcsém valószínűleg na
gyon más történeteket mesélnének... 
” -  mondja Imre.

A mű egyben család- és művészre
gény, az em lékirat műfaja, amelybe a 
n a rrá to r a Visszaforgatást sorolja, tu 
lajdonképpen maszk, amely az emlé
kek homályába burkolja az elbeszélő 
önmaga által felállított narrá to ri k ri
térium okkal szembeni hűtlenségét. 
Im re nagyon jól leírja az önmagával 
szemben vállalt elbeszélői kötelezett
ségeket, viszont nem ta r tja  be azokat; 
a történet súlypontját pedig a saját re 
gényírói gyakorlatához fűződő elvárá
sokról az írásra  m int a m egértést elő
segítő faktorra, a n a rrá to r és emlékei 
közötti viszony felfedésére helyezi át. 
Az elbeszélőnek meg kell küzdenie az
zal, hogy művének tárgya  vagyis csa
ládja nem képes megbarátkozni az
zal a gondolattal, hogy egy novella, 
regény tém áját képezi. A Visszafor
gatást tek in thetjük  a hűtlenség vagy 
ak ár a boldogságkeresés történetének 
is, amelyben minden szereplőnek meg
van a kizárólag rá  vonatkozó szekven
ciája. A regény elején megfogalmazott 
igény, hogy az írás révén a megértés 
valósuljon meg, a mű végére nem tel
jesedett be. „Itt ülök a papír előtt, és 
nem tudom, m it írhatnék még, mikor 
m indent m egírtam , és mégsem értek 
sem m it...” -  mondja utolsó soraiban a 
narrátor.

D em ény Péter: V isszaforgatás. 
K oinónia, É neklő  Borz K önyvek, 
Kolozsvár, 2006.

GÁLLÁ EDIT 

E ste
Elhallgatunk. Szürkületben 
Fölénk nőnek az árnyak. 
Csendben és kitartón

Percegnek tovább a percek. 
Készülnek örökösen 
Újrafogalmazott,

Egyszeri táviratok. A  
Hullámok elnyugodtak 
A  parton, csak homlok- 
Üregünkben fodrozódnak. 
Megtörnek, elsimulnak: 
Emléket sodornak.

Elménkre némán lerakják 
A  tegnap hordalékát. 
Ránknehezül az éj.

A z u tazó
Nem éred meg a telet. 
Elszöksz, eltűnsz, mielőtt 
a bomló, fonnyadt lombú 
fák megadnak a jelet; 
nem vársz csontfagyasztó 
égi zokogásra, 
nem vágysz útitársra. 
Mielőtt a hallgatás 
hűvös pelyheket havaz 
mellkasodra, 
vitorlát bontasz 
s hagyod, hogy áradó 
folyók sodra 
ragadjon el messze, 
hogy lazult 
markod eleressze 
az utolsó cölöpöt.
Am íg nem tompul a fény: 
távozol
szikrázó nyár idején.
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PETRIK EME S E

Az önértékelés játéktere
(folytatás előző számunkból)

A lírai Én vállalt 
szereplehetőségeinek 
dialektikus viszonya
(Az önértelmezés játékterének
kialakítása
a belső részegységekben)

A befogadói játéktérben, az Én vál
lalt szereplehetó'ségei á lta l folyamatos 
önértelmezésre serkent, m ert „önmeg
nyugtató, önismereti állomás, am e
lyekre létünk stab ilitásának  képze
te m iatt feltétlenül szükségünk van”. 
(Paul de Man, 2000, p. 228.) Ricoeur 
megközelítésében az önmegértésnek 
egy olyan rétegezett szerkezetéről 
van szó, mely „azt követeli tőlünk, 
hogy elvessünk minden olyan esz
mét, mely szerint a tudatiság  önma
gát tételezhetné a tisz tán  im m anens 
időiségen belül. Azért létezünk, m ert 
foglyai vagyunk azoknak az esemé
nyeknek, melyek velünk történnek. 
Teljesen m egváltoztatják létezésünk 
menetét. Ö nm agunk megértésének 
feladata ezeken keresztül nem egyéb, 
m int az a feladat, hogy az esetlegest 
a saját sorsunk részévé formáljuk át. 
Az esemény az úr. E tekintetben a mi 
egyéni létezésünk hasonló annak  a 
közösségnek a létezéséhez, melyhez 
m indannyian hozzátartozunk -  feltét
len függésben vagyunk bizonyos meg
alapozó eseményektől. Ezek az ese
mények nem m úlnak el nyomtalanul, 
ezek az események fennm aradnak. 
Önm agukban ezek: esemény-jelek. 
Saját m agunk m egértése azt jelen
ti, hogy tanúskodunk, és bizonyossá
got teszünk ezekről az esemény-jelek
ről”. (Paul Ricoeur, 1999, p. 156.) A 
reflexió, tehát az önmegismerés haj
tóereje, mely igyekszik önm agában és 
önm agáért újrajárni a kört. Az önmeg
ismerés já ték terét a költészet nyel
vi jelrendszere terem ti meg. Georg 
Henrich von W right a költészet h a tá 
rozott feladatát abban látja, hogy „a 
m aga végtelenül sokszínű variációival 
állandóan újraalkossa a világról k i
alak íto tt képünket és a hozzá fűződő 
viszonyunkat; mégpedig úgy, hogy az 
élményekkel felrobbantja a meglévő 
tapasztalati m in táka t”, (von Wright, 
1971. p. 8.) A teljes Én-komplexumot 
megjelenítő ábrán az oda-vissza ható 
nyilak jelzik ezt az örökösen telítődő 
és robbanásra kész belső részegysé
get, amely kettős határvonallal van 
közrefogva. Kettős erőkör terem ti és 
alak ítja  részegységeit. A belső mező

az intuitív szellemiség, a bennünk la
kozó az önmaga teljességében megis- 
m erhetetlen létező, a költészetben a 
leírt szavakon tú li jelentés szellemi kö
re. A külső kör, a bennünket körülve
vő világ szövevényes jelrendszere. A 
belső részegységben, a m ag és a kül
ső rész jelrendszere önértelmezésre tö
rekszenek a m aguk harm onikus és/ 
vagy diszharm onikus voltukban. Az 
erők itt törekszenek a harm onikus 
egyensúly k ia lak ítására . Ez az a for
máló közeg, ahol m indennap meg kell 
küzdeni és terem teni a pillanatot, a je 
len valóságát. Az É nt formáló jelrend
szer az írás sze rta rtása  által m itikus 
mélységben kel életre, és itt formáló
dik a lírai Én.

Raveca Brinda§ Volba falikárpitja

A létigéhez kötődő szavak hang
rend szerinti csoportosítása is tükrözi 
az Énhez fűződő jelrendszer a laku lá
sát. A magas hangrendű szavak több
sége, a m ára m ár összetört egésznek 
azokat a részeit szólaltatják meg, am e
lyek még a teljesség emlékezetének 
h a tásá ra  érzékeltetik az egészet, a 
magból kiteljesedő ént. Például: szent, 
szülőtök, élet fejedelme, nyílt, gyönyö
re, kincse. A m agas hangrendű szavak 
következő csoportjába a két ellentétes 
pólusú, azaz jelentéskor vonzattal ren
delkező szavak tartoznak: dóré és a 
szent különélet. A negatív jelentéstöl
te tű  pólus is kifejezésre jut, vállalt 
szerepjátékának teljes ívű beteljesít- 
hetetlenségével: összetépett lélek, fé

reg. A vegyes hangrendű szavak és 
szókapcsolatok összességükben a p ira
mis rétegei alapján: fia; p á rtü tő  isten; 
elesett titán; fiad; kóbor lelke; másik; 
nagy életrekeltő; m agam ért; hősnek, 
borúsnak, büszke szertelennek, ke
gyetlennek; lelked, másod; ifjú Apol
ló; tem ető király; apám  fia; igaz m a
gyar; m agam nak hőse; Dózsa György 
unokája; békés valaki; kedves, szent, 
tiszta  élet; fiatal; legjobb ember; zabi 
gyerek; tied; északi ember; mámoros 
kusza est; bánatos orzó, ifjú torzó; éj
szaka; legboldogabb ember; kisfiú; tré 
fa, hiúság, Ady, senki sem; bánatos si- 
ratója; ittfeledet tag; célja, átka, üdve; 
legvígabb koldus. A vegyes hangren
dű szavak között a nagyobb csoportot 
azok a szavak alkotják, melyek m ind
két pólust m agukban hordozzák. A 
női elvet, m int a befogadó erőt, és a 
férfi elvet, m int a terem tő erőt a követ
kező fogalmak érzékeltetik: fia (anyá
nak  és apának, m int egy egésznek a 
része); p á rtü tő  isten; elesett titán; kó
bor lelke, hősnek; borúsnak, büszke 
szertelennek; kegyetlennek, tem etőki- 
rály, m agam nak hőse, Dózsa György 
unokája, békés valaki, legjobb em
ber, zabi gyerek, tied, mámoros kusza 
est, bánatos orzó/ifjú torzó; tréfa, hiú
ság ; Ady, senki sem; célja, á tka, üd
ve; legvígabb koldus. A vegyes hang
rendű szókapcsolat egyik pólusát, a 
pozitív jelentéskörű szavak alkotják: 
nagy életrekeltő, ifjú Apolló, igaz m a
gyar, kedves (szent) tiszta  élet, legbol
dogabb ember, kisfiú. A nehézségeket 
érzékeltető pólushoz tartozó kifejezé
sek: bánatos siratója, ittfeledett tag. 
Mély hangrendű szavak: pogány pap; 
nagy áldozó; halál rokona; pap; M úlan
dóság fia; vadjuk; szomorú; magam; 
roncs; tavasznak alkonyata; fájdalom 
kam at; láz; úr. A mély hangrendű sza
vak közül, egyetlen szó az ú r ta r ta l
mazza az egészet jelképező pozitív je 
lentéskört. A m indkét erőegységet 
tarta lm azó szavak a következők: po
gány pap, nagy áldozó, magam, láz. A 
mély hangrend sejteti a szavak érzel
mi ta rta lm át, többletjelentését: halál 
rokona, Múlandóság fia, vadjuk, szo
morú, roncs, tavasznak alkonyata, fáj
dalom kam at. A küzdő ember válasz
to tt szereplehetőségei á ltal m indkét 
pólus erőviszonyait ütközteti az ön- 
megismerés folyamán, a felívelő és le
romboló erőket ugyanúgy, m int a két 
erő egyidőben történő harcát: féreg; 
összetépett lélek; szent; szülőtök; dóré 
(meggondolatlan); élet fejedelme; va
lam int nyílt; gyönyöre, kincse; szent 
különélet.

A lírai Én felvállalt szereplehetősé
geinek dinam ikus mozgása, á ta laku
lása, egyidejű jelenléte az ellenerők 
küzdelmét is jelenti, feltárva az Én
komplexumon belüli dialektikus vi-

» » >  folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
szonyokat. Ez a küzdelem a mag és 
a külső tartom ány között a belső rész
egységben zajlik a piram is alapréte
gei és ráépülő rétegei között. Számos 
kérdés kaphat teret ebben az önma
gával folytatott párbeszédküzdelem
ben. Ö nm agunk faggatása sosem a 
belső biztonság jele, hanem  ellenke
zőleg, a bizonytalanságokat okozó fe
szültségeké. Külön vizsgálható, hogy 
a lírai Én szerepformálódása közben, 
mikor ha to tt egyidejűleg a külső ta r to 
mány, a felvállalt szerep a maggal, il
letve a mag, Ady Endre személyisége 
mikor m utatkozott meg önmagában a 
dialektikus ellenerők nélkül? Ki volt 
a versekben megszólaló Ady? A bibli
ai Góg és Magóg fia, a görög Midász 
utóda? A pogány m agyar Vazul leszár
m azottja, Ond vezér unokája? Muszáj 
Herkules, M agyar Messiás? Mesebeli 
János, a H alál rokona? Ki volt az Őse, 
Barla diák, a kálvinista családi rokon
ság? Hol volt lelki gyökere, Érdmind- 
szenten? Zilahon? Váradon? Párizs
ban? Büszke ú r volt? Lelki otthona 
a szépség hétköznapokat megvető bi
rodalm ában volt? Vagy a társadalm i 
harcok forrongó terepén? A falusi sze
génységet pártolta? A városi proletari
átust? Németh G. Béla tanulm ánya 
szolgálhat némi kiindulóponttal. Ady 
Én-komplexuma a látszat és a valóság 
antagonizm usát, a rész és az egész el
lentm ondását, a mindennapi élet rész
letszépségeinek és az élet egész sivár
ságának az ütközését, a felszín és a 
társadalom  mélye forrongásának el
lentétét, a kor világnézetének és az 
alapvető emberi, esztétikai és etikai 
értékének dilemmáját, a forradalmi 
elhatározottság és a néptömegek h a r
caitól való izoláltság szembenállását, 
a szélsőséges individualizmus és a kö
zösség u tán i vágy kettősségét tük rö 
zik. (Németh G. Béla, 1970. p.632.) 
M egteremti a két világ konkrét in tu i
tív egységét, és azáltal teszi hitelessé, 
hogy nem benne él, hanem  vele él. Lá
zadásának tüzét a teljes emberi életér
zés szerepek által való megélésének a 
vágya szítja. A szabad kibontakozta
tá sán ak  messzemenően objektív tá r 
sadalm i előfeltételei vannak. Lázadá
sának  szubjektív utakon enged teret. 
A piram is egységében benne élő, lá
zadó ellenerők, a motívumok mélyén 
m unkáló szerepfelfogások az új, mo
dern esztéta <—> az ősi, régi, folyta
tó; a vátesz, a nemzetőrző, a rad iká
lis, a plebejus, a hívő <—> hitkereső, 
Istenhez menekvő; a dekadens életér
zés <—> a szeretetre, együttérzésre, 
harm óniára vágyó ember; a szerep- 
vállalás kényszerének szerepe, a „mu
száj Herkules”-motívum elemeinek 
küzdelmei rendeződtek sajátos egység
be. Az ellentét különös feszültséget te 
rem t a költői valóságlátás és ennek ön
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szemléletbeli vetülete között. Kísérlet 
tö rtén ik  e feszültség feloldására, és a 
megismerés folyamatában m aradékta
lanul alá kell vetnie az önm agát ku ta 
tónak az ott uralkodó egységnek és 
törvényszerűségeknek. Konkretizálja 
szerepét a költői önszemlélet összefüg
géseiben.

Ady vállalt szereplehetőségeinek 
tém akörök szerinti csoportosítása, 
mely jelképesen piram is form ában 
összerakható, a szerepek dialogikus 
viszonyba á llítha tóak  egy építőele
men belül. Kétféle módon is érzékel
te thető  az ellenpólusok feszültsége. 
Az egyik, mely gondolati építkezés
ben, teljes m értékben követi a p ira 
mis felépítményét. Az alapegység első 
szintje kivételt képez a többi öt szin t
hez viszonyítva, ugyanis nem azonos 
tém akörön belüli pólusok dialógusát, 
ellenerőit ábrázolja. Abból a meggon
dolásból tö rtén t a két egym ást követő 
tém akör a term észet és a történelem  
párba állítása , hogy az ok m ár a szü
letés alkalm ával is összefonódnak. A 
term észet, am i felsőbb, emberi erő
kön kívüli egységet képvisel, és az 
emberi cselekedetek függvényeként 
megélt történelem . Ennek az alapegy
ségnek is v annak  harm onikus rész
egységei, ahol a líra i Én tudatosan  
felvállalt történelm i szerepe beleillik 
a term észet rendjébe: az északi em
ber és a Góg és Magóg fia, a föld fia 
és az Ós Napkelet hőse, a kívánatos 
vadjuk és a Dózsa György unokája. 
De ugyanakkor az egym ásnak feszü
lő, küzdő erők is részei az alapegy
ségnek, Ady első szerepvállalásnak, 
m int ez k itű n t a létigék kronologikus 
sorrendbegyűjtésekor. Ilyen dialekti
kus párok a féreg és az ez időben va
laki, az éjszaka és a m a a világ, a cél
ja , üdve és az á tka, szent különélet, 
a fia ta l és a magyar, a tavasznak a l
konyata és a fajtám . Az alapegységre 
épülő többi öt szint a mitológia, a pro
testán s  vallási hagyomány, valam int 
a létállapot az élet-halál, és a líra i 
költészet az Én részegységével önnön 
m aga viszonylatában képezi a vizsgá
la t tá rgyát. Tehát górcső alá  kerü l
nek a tudatosan  felvállalt szerepek, 
és bennük ugyanaz a szerepvállaló 
m egm utatja az ellenerőt is. Első olva
sa tra  is feltűnik, hogy az alapegység
ben tap asz ta lt harm onikus kiegészí
tés teljes m értékben megszűnt. Csak 
ellentétek feszülnek egy egységen be
lül. A mitologikus építőelemben a sze
repvállaló ifjú Apolló és ugyanakkor 
a szerepjátszás folyamán a szerep tel- 
jesíthetetlenségével tisz tában  lévő el
esett titán  küzd. Illetve a pro testáns 
vallási szerepkörben kiteljesedni k í
vánó lírai Én lelked a másod, aki küz
delmei ellenére magányos, egyedü
li fáklyavivő, akitő l nem fogadják a 
fényhozó lángot, és továbbra is csak

a cifra városoknak kóbor lelke m a
rad. A világi kultúrafolyam  öröksé
gének továbbgyarapítója, Párizs fia, 
aki m agyarhonban, a szellemi term é
ketlenség ugarhazájában a H alál ro
kona. Aki a létállapot értelm ezése 
folyamán az összegyűjtött szellemi 
értékekkel tied kíván lenni, a befo
gadó lelkében kér menedéket, s m i
vel nem kap, így csak összetépett lé
lek m arad. L írai költészetében tere t 
enged an n ak  is, hogy szóljon az á lta 
la felvállalt szerepekről, m int költői 
vállalkozásról, mely felfogható egy 
tréfának , a szerepvállaló h iúságának  
vagy a k á r a szerepjáték szerepjátéká
nak, am it m agam ért m agam nak já t
szom két ellentét két a lakban  cím
mel. H a önm agának játszik , akkor 
m ár a szereplő nevének sincs jelentő
sége, így kijelentheti: Ady egy senki. 
M egszűnik az egyéniség, és a szerep- 
telen szereplő kilép a körből, kívül ke
rü l a teljes Én-komplexumon, vissza
adja alapszerepét annak , aki őt 
terem tette, az Ú rnak  a szereposztó
nak, a szerepek szülőjének.

A dialektikus erők szabad á ta lak í
tásán ak , az újraértelm ezésnek is te 
re t enged, ebben rejlik újszerűsége. 
A líra i Én szerepekből építkező ele
meinek szem beállítása, az Umberto 
Eco á lta l m egfogalmazott nyitott mű 
poétikájával (Umberto, 1998, p.194.) 
azonos elv alapján m utatja fel a lí
ra i Én fejlődéstörténeti lehetősége
it. Egy személyes k u ltú ra  k ia lak u lá 
sába nyerhetünk betekin tést, amely 
az érzékelhető elemek univerzum a és 
az in terpretációs műveletek kapcsán 
egym ást kizáró nézeteket és megol
dásokat jelenít meg. Az eddigi befo
gadói tap asz ta la t konvencionalizált 
kontinuitása helyett diszkontinuitá
sának  is te re t enged. Az újból á tszer
vezhető motívumegységek szervező
désének kedvez, melyekbe a befogadó 
újraértelm ező szándéka alapján a la
kul ki az újabb egység, amely nem 
tételez fel abszolút azonos végered
ményt, ellenkezőleg: pontosan annyi
ban tek in ti az ú jraalkoto tt egységet 
érvényesnek, am ennyiben m otívu
m ai ellentm ondanak egym ásnak és 
kiegészítik egym ást, am ennyiben dia
lektikus ellentétbe kerülnek, s így új 
perspektívákat, nagyobb információ- 
m ennyiséget hoznak létre. Az első áb
rán á l az egym ással szemben lévő pá
rok olvashatóak össze. A m ásodiknál 
és harm ad iknál a bal, illetve a jobb 
oszlopon belüli sötétebbel kiem elt sza
vak párosíthatóak. A negyediknél az 
azonos oldalon lévő egym ást követő 
egységek kerü lnek  dialogikus párba. 
A líra i Én szerepeinek m egértésében 
az ábra annyiban nyújt tám pontot, 
am ennyiben a befogadó rendelkezik 
a dialektikus mérlegelés gazdag ké
pességeivel.
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Dialogikus párok a monologikus egységen belül:
1. Úr szülőtök

Ady egy senki
Másik én

magamért magamnak
élet fejedelme magam hőse
legjobb ember nem békés valaki

két ellentét két alakban
egy tréfa hiúság

ma itt most úr ez időben valaki
dolgaim legszebb dolga bűn

tied összetépett lélek
fiad se zabi gyerek

legboldogabb ember kisfiú, most kezdek élni
neked szántan magam

mámoros kusza est bánatos, orzó, öregségemben is ifjú torzó
Láz mégis csak roncs

fájdalom kamat magyar bánatok legvertebb siratója
milyen szomorú dóré

nyilt legvígabb koldus

Páris fia Halál rokona
temető király apám fia

szent, tiszta élet Múlandóság fia
nagy életre keltő itt feledett tag

az igaz pártütő isten
pap pogány pap

nagy áldozó lélek a másvilágon
lelked, a másod cifra városnak kóbor lelke

szent az én ügyem a te ügyed

ifjú Apolló elesett titán

északi ember Góg és Magóg fia
a föld fia Ős Napkelet hőse

kívánatos vadjuk Dózsa György unokája
féreg ez időben valaki

éjszaka ma a világ
célja, üdve átka, szent különélet

fiatal magyar
tavasznak alkonyata a fajtám

3. Úr szülőtök
Ady egy senki

Másik én
magamért magamnak

élet fejedelme magam hőse
legjobb ember nem békés valaki

két ellentét két a lakban
egy tréfa hiúság

ma itt most úr ez időben valaki
dolgaim legszebb dolga bűn

tied összetépett lélek
fiad se zabi gyerek

legboldogabb ember kisfiú, m ost kezdek élni
neked szántan magam

mámoros kusza est bánatos,orzó,öregségem ben is ifjú torzó
Láz mégis csak roncs

fájdalom kamat m agyar bánatok legvertebb sira tó ja
milyen szomorú dőre

nyilt legvígabb koldus

Páris fia H alál rokona
temető király apám fia

szent, tiszta élet M úlandóság fia
nagy életre keltő itt feledett tag

az igaz p á r tü tő  isten
pap pogány pap

nagy áldozó lélek a m ásvilágon
lelked, a másod cifra városnak kóbor lelke

szent az én ügyem a te ügyed

ifjú Apolló elesett titán
északi ember Góg és Magóg fia

a föld fia Ős Napkelet hőse
kívánatos vadjuk Dózsa György unokája

féreg ez időben valaki
éjszaka m a a világ

célja, üdve átka, szent különélet
tavasznak alkonyata a fa jtám

fiatal magyar

2. Ur
Ady 

Másik 
magamért 

élet fejedelm e  
legjobb ember 

két ellen tét 
egy tréfa 

m a i t t  m ost úr 
dolgaim legszebb dolga

tied
fiad

legboldogabb ember
neked szántan 

mám oros kusza est
Láz

fá jda lom  kam at
milyen szomorú 

nyílt

Páris fia 
temető király 

szent, tis z ta  élet
nagy életre keltő

az igaz
pap

nagy áldozó
lelked, a másod 

szent

ifjú Apolló

északi em ber
a föld fia 

kívánatos vadjuk  
féreg 

éjszaka  
célja, üdve 

f ia ta l
tavasznak alkonyata

4. Úr
Ady 

Másik 
magamért 

élet fejedelme 
legjobb ember 

két ellentét 
egy tréfa 

ma itt most úr 
dolgaim legszebb dolga

szülőtök 
egy senki 

én
magamnak 

magam hőse 
nem békés valaki 

két alakban 
hiúság 

ez időben valaki 
bűn

>>c'O£

aM
s

szülőtök 
egy senki 
én
magamnak 
magam hőse 
nem békés valaki 
két alakban 
hiúság
ez időben valaki 
bűn

összetépett lélek 
se zabi gyerek 
kisfiú, most kezdek élni 
magam
bánatos, orzó, öregségemben is ifjú torzó 
mégis csak roncs
magyar bánatok legvertebb siratója 
dóré
legvígabb koldus

Halál rokona 
apám fia 
Múlandóság fia 
itt feledett tag

pártütő isten
pogány pap
lélek a másvilágon
cifra városnak kóbor lelke
az én ügyem a te ügyed

elesett titán

Góg és Magóg fia 
Ős Napkelet hőse 
Dózsa György unokája 
ez időben valaki 
ma a világ 
átka, szent különélet 
magyar 
a fajtám

tied
fiad
legboldogabb ember 
neked szántan 
mámoros kusza est 
Láz
fájdalom kamat 
milyen szomorú 
nyilt

összetépett lélek 
se zabi gyerek 
kisfiú, most kezdek élni 
magam
bánatos, orzó, öregségemben is ifjú torzó 
mégis csak roncs
magyar bánatok legvertebb siratója 
dóré
legvígabb koldus

(folytatjuk)
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VÁRI CSABA

(illeték)
Hívlak, ha hiányod hibátlan 
és pontos, és valódi,

ha késedelmed kivártam.
Már nem fogunk egymásban 

csalódni.

Hívlak, ha hiányom hontalan 
és ezer dologba szerteszórt,

ha könnyű már, de még
súlya van. 

Szégyellhetsz, mint szó a szót.

Hívlak, ha hiába hívnál 
és megtaláltam a helyem.

Eljutsz csukott szemmel is
immár.

Ha kiérdemled. Ha kiérdemiem.

(szégyentelenül)
kutatom hogy volt 
szájamhoz kaptam 
felszakadt ami 
halaszthatatlan 
amitől torkom 
görcsösen rándul 
amit a mozdulat 
folyton elárul

tegnap gyanútlan 
hozzád ért testem 
tetőtől talpig 
eldőlt a vesztem 
villanó szerelem 
hasított szemembe 
hideg-hibátlan 
ahogy a penge

rögtön utána 
kihívott vállad 
tiszta jelével 
a paráznaságnak 
szűkölő szemérmed 
hazudott szüzet 
amit a szemem 
ki nem betűzhet

karodban ölelés 
késeit dobálva 
így védekezvén 
csakis az árva 
hatalmas szerelem 
-mint riadt állat 
hőkölő érzékkel- 
ösztöne támad

vagy magad ellen 
történhetett így 
miért is tagadod 
kérdem és meddig 
miért is kellett 
a szemedig jutnom 
hogy ne legyen többé 
helyem se nyugtom

mért nem lehetett 
éhem az éhed

miért hogy lüktet 
torkomban léted 
tegnap ostobán 
szájamra vettem 
az vagyok aki 
lehetnénk ketten

az vagy akivel 
lehettem volna 
-fordítom vissza
mondom dadogva 
s szégyentelenül 
magam maradtam 
s mondom már mindegy 
kimondhatatlan

(szakítás)
ne haragudj 
a nap kevés volt 
s a pénz mint holdfénypermet 
az összkomfort így alig elég 
belakni ezt a nagy 
szerelmet

ne haragudj 
nem volt kedvem 
amim volt is sorra hibák 
hogy most sírok a kezem 
reszket s kiesik közüle 
a világ

ne haragudj
hogy cetlit hagytam
pénzt vettem el vagy ide mentem
s a többi köznapi dologért
munkát vagy valami mást
kerestem

ne haragudj
megfáradtam és kocsmában 
bárban ültem többet 
mikor mi volt kézenfekvőbb 

az aznapi
hangulathoz vagyis 
könnyebb

ne haragudj 
az éj kevés volt 
kivallatni a holdat 
megfeledkeztem kenyérről 
versről vagyis 
rólad

(várd  ki)
várd ki ameddig összeroppan 
tebenned minden tebenned

sorban

várd ki ameddig visszakérik 
tetóíed mindened vagy bár félig

várd ki ameddig feljön benned 
a nap s a fények megkeresnek

várd ki ameddig visszanézhetsz 
addig a helyszín összevérez

várd ki ameddig csend lesz
benned

nevet adhatsz a szerelemnek

várd ki ameddig lemegy holdja 
s az ég magányod visszavonja

várd ki ameddig összezárnak 
testet és lelket sötét szárnyak

(nők)
nem tudni honnan jönnek 
és folyton elvágyódnak 
belakják létünk vackait 
tudják merre a holnap

az éjek alatt is tovább 
gyufaszál-fény alagúton 
mezítlábas álmok nyomán 
terheinkkel vajúdón

nem köti nem oldja őket 
tűz se víz se föld se ég 
ölnek ölelnek szülnek 
s elengedik a lét kezét

üres-ágy szerelem holdkaréj 
titokként lebeg velük 
a dolgok amiket elnapoltak 
versek és fehérneműk

pontos izzása ittmarad 
miközben egyre nincsenek 
velük fogyunk velünk fogynak 
testüket mossák az istenek

(készenlét)
ki mer 
kimeríteni 
tenyerével tengernyi 
vizet

a vállak 
ívén lemenő 
napot a bukást mivel 
méritek

merre indul 
a hold karéja 
ha halántékodon lüktet 
ujjhegyed

s hová rejted 
majd szerelmed lélekzetét 
ha átszakítja forró 
tenyeredMaszelka János: Kannásné fája

legszebb ölelés 
szunnyad karjában 
a földnek takaró lesz 
a táj

és minden messze 
ki vár ha hazajutunk 
s halálnak ki nevezte 
ha fáj

(emlék)
az eleven seb mögül 
lélekszakadva zihálva 
ahogy a vér a bőr alól 
kiserken kifut a világra

a napot pirosra festve 
úgy érkezik a gyermek mintha 
hozná magával titkait 
markában szorítva

még láza van még álom-vékony 
testén mint egy nyírfaág 
átsüt a csontok puha rajza 
rajta feledte illatát

izzó nap-sejtek között 
az anyaéj holdja 
félálmok félkaréj alakjában 
napestig elring azóta

átvérezi a csodákat 
a mellkas mögött

lüktető sztigma 
homlokán a forradás 
pontos nyoma: a hinta

(ta lá lkozás)
jelezted már 
hogy jönni fogsz 
levelet küldtél előre

kijelölted a helyed 
ahogy bejelentkeztél 
hogyléte felől érdeklődve

mit készíthetnek elő 
milyen szavak 
s készülődnek

kezek
mások levelei közül 
kikeresni téged

miféle mondatok 
milyen sorrendben 
állnak össze benned

miképpen leszel újra
olvasható és meglepődsz-e 
hogy milyennek

pontos-e a kép
az a fél négyzetméter
ott állva

pengeszemek kék fényében 
mint foszforeszkáló 
jelzőtábla
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A hegyek között úgy tűnnek fel a m agyar szellem 
megnyilvánulásai, m int a vadvirágok. Ösztönösen, te r
mészetes szépségükben. Trencsén közelében találjuk 
Sztrecsény várát, ahol Petroczi K ata Szidónia, az első 
m agyar költőhő élte fiatal éveit. Apja, Petrőczi István 
báró a felvidéki protestáns hazafiak  vezető embere, a 
Wesselényi-összeesküvés bukását követően vagyonát 
veszítve menekül Erdélybe. Szidónia itt megy férjhez 
és írja verseit, ám tanúságuk szerint szüló'földjéről 
magával vitte Balassi lobogó szenvedélyét és felföl
di m agyarságát, az élet szépségébe vetett h itét, sőt 
Bornemisza Péter rém látásait is minden bizonnyal. 
Költó'i munkáiból úgy érezzük, hogy szenvedéseinek 
átélése és term észete, lírai habitusa fiatal kora tájai
nak szellemiségében gyökerezik. Innen délnek indul
va, Pozsony irányában, csak Nagyszombat lehet a kö
vetkező állomásunk. Pázm ány Péter városa! M agyari 
István méltó ellenfele, az éles elméjű hitvitázó, egye
tem alapító és irodalminyelv-teremtő bár Nagyvára
don született s előkelő erdélyi nemesi család fiaként 
K rakkóban, Bécsben és Rómában tanult, majd két 
évig az ausztriai Graz egyetemén tan íto tt, végül is éle
te végéig Nagyszombat — és Pozsony -  lakója! Mily rop
pant, s tegyük hozzá, életveszélyesen forrongó és te r
mékeny az akkori szellemi pezsgés! H adak állnak a 
gondolatok mögött, s az eszmék igazát fegyverek erő
sítik. A táj nyugat felé nyitott, onnan jönnek a friss 
gondolatok, és megütköznek az egyház és a hatalom  
hagyományvédő erőivel. A harc az igazságért folyik. 
A felföldi lét az igazságkeresés jegyében történik. H a
talm i harc, melyben a szellem erősen segédkezik és a 
m agyar nyelv kiteljesedik. Pázm ány műveltsége eu
rópai, pompás nyelvezete magyar, nagy hatású , mű
vészi prózanyelv, költőien érzékletes és döbbenetesen 
meggyőző. Egyéniségét á thatja  a táj többnyelvűsé
ge: m agyaros szemlélettel fordítja Kempis Tamás Jé 
zus K risztus követését. M int mondja, „olyan kedve
sen folynék a szó, m intha először m agyar embertől 
m agyarul íra to tt volna”. S amennyiben az eszmei for
rongás nyomait követjük, csupán néhány faluval kell 
tovább m ennünk, Szencre. Szenczi Molnár Albert szü
lőhelyére, aki a kor m ásik szellemi óriása, bár ellen
kező eszmék követője, nem kevésbé nagy m agyar 
nyelvteremtő, m int Pázmány! Forradalm i m unkája 
Kálvin Institutiójának m agyarítása, ám a Psalterium  
Ungaricum címmel kiadott zsoltárai az első m agyar 
költői műfordítások. Évszázadok során inkább csak 
kisebb stilisztikai korszerűsítésre szorítkoztak, köl- 
tőiségük ma is gyönyörű. Szenczi Molnár a szülőföld 
fogalmát is érzékelteti, Szene kezdetben „patria” szá
m ára, majd „az ország”!

DUBA GYULA: S zerelm es földrajzom . HITEL, 
2004., 8. szám
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STRAVINSKY 125.
Le sacre du... DANSE

Stravinsky elhíresült pom
pás remekművének a címére 
játszottam rá a francia danse 
szót, így lett belőle a TÁNC 
megszentelése változat. A sok
féle magyar címváltozat kö
zül, amely többé-kevésbé az 
orosz eredetire próbál vissza
utalni, leginkább a Tavasz 
megszentelését tartom a legki
fejezőbbnek, szemben a Tava
szi áldozat, Tavasziáldozás, 
Tavaszünnep, a lényeg körül 
ingadozó változatainál. Még 
a Tavaszszentelő két egy
mást követő sziszegő szóhang
zását sem kedvelem, bár leg
közelebb áll az eredeti orosz 
nyelvű cím szószerinti fordí
tásához: MEGSZENTELT TA
VASZ. Az angol fordítás: The 
Rite of Spring (A tavasz szer
tartása) cím helyett Sravinsky 
kifejezőbbnek találta a Tavasz 
megkoronázása változatot. 
A mű végérvényesen a fran
cia címadással terjedt el: és 
gyakran csak úgy emlegetjük, 
hogy Le sacre, vagy csak egy
szerűen SACRE. Alighanem 
igaza van Stravinskynak: a 
francia sacre (megkoronázás) 
valóban a mű lényegére utal. 
A művel kapcsolatban vallja 
a szerző: „A vad orosz tavasz, 
amely mintha csak egyik órá
ról a másikra tört volna ki, 
szétpattantva az egész földet, 
Ez volt legcsodálatosabb élmé
nye gyerekkorom minden esz
tendejének.” Jellegzetes szó- 
használattal él Stravinsky: 
„vad orosz tavasz” (az Előjá
ték eredeti címe: „Pogány éj
szaka), „szétpattantva az 
egész földet”. Világosan utal 
arra a felszabadított ősi ritu
ális energiára, amely az em
ber és a természet kapcsolatá
ban még hibátlanul, eltorzítás 
nélkül ÉLT és HATOTT. Eh
hez az ENERGIÁHOZ nyúlt 
vissza zenéjével Stravinsky, 
és ez az atomenergia az, ami 
a mű hallgatása közben olyan 
elementáris erővel tör rá a 
hallgatóra és ragadja, sodorja 
magával egy MAS, ŐSI világ
ba. Stravinsky teljes életműve 
energiafelszabadítás hangok 
segítségével. Ezt vette észre 
Gyagilev az első feltűnést kel
tő Stravinsky mű, a Tűzijáték 
meghallgatásakor. Felismerte 
Stravinskyban a kor emberét, 
az energia embert.

Az energiazene mozdu
lat-energiát szabadít fel. 
Energikus dobütésekre min
denki lábdobbantással, kar

lendítéssel válaszol hosszabb- 
rövidebb ideig együtt 
sodródva a ritmus varázsával 
(üti a ritmust). Gyagilev vitte 
bele Stravinskyt a mozdulat
művészet bűvkörébe, amihez 
kiegészítésül társul (társul
hat) a fény, a színek játéka is, 
de a lényeg a mozdulatok lán
colatán van. Ezért sem illik a 
tánc vagy a balett megjelölés 
az energiazenék színpadi kivi
telezésére. A Petruskát is úgy 
jelöli meg szerzője, hogy bur- 
leszk négy jelenetben, és nem 
úgy, hogy balett négy jelenet
ben. Ezzel a művével kapcso
latban tesz egy fontos meg
jegyzést: „A Petruská ban már 
látható, hogy a zene szimfo
nikus alapon épül. Későbbi 
pártitúráimat már önálló ze
nei egységként fogalmaztam 
és építettem, színpadi céljuktól 
függetlenül. Ez az, amiért épp
oly jelentőséget tulajdonítok 
hangversenyszerű, mint szín
padi előadásuknak.” Ha Wag
ner az operát szimfonizálta, 
úgy Stravinsky a balettel te t
te ugyanezt. Mindkettőjük cél
ja: zenéjük függetlenítése a 
zenén kívüli elemekkel szem
ben. Ezzel kapcsolatban jegyzi 
meg Stravinsky: „Felfogásom 
szerint a zene és a zenén kívü
li elemek kapcsolata csak pár
huzamos, vagy egyenrangú 
felek társulása lehet”. Innen 
egyenes út vezet a koreográfu
sok hosszú sorához, akik szin
te minden Stravinsky-művet 
„lefordítottak” a mozdulatmű
vészet nyelvére. Még olyan rö
vid kis műveit is színpadra vit
ték, mint a 4’30” időtartamú 
Elégia szóló mélyhegedűre. A 
koreográfus szerint (aki ezút
tal is, mint oly sokszor, George 
Balanchine): a zene folytonos 
és koncentrált változatossá
gát a színpad középpontjában 
mintegy legyökerezett két tán
cos ölelkező teste tükrözi, ve
lük kel életre a koreográfiái 
cselekmény. Wagner zenéje ki
alakította a speciális Wagner- 
énekesek máig ható művészi és 
technikai koncepcióját.

Stravinsky életműve kiala
kította a Stravinsky-koreográ
fusok szellemi világát FO- 
KINE-tól napjaink sok száz 
koreográfusáig. Stravinsky ze
néje nélkül ez a folyamat, a 
táncművészet MEGKORONÁ
ZÁSA még sokáig késett volna 
a világ zenéjében.

TERÉNYI EDE
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A Magyar írószövetség 2007 szep
tember 22.-éré tűzte ki közgyűlését, 
mely alakalommal a testület szakmai 
tanácskozást rendez, majd megtartja 
tisztújítását. A közgyűlés kezdésének 
időpontjáról és helyszínéről a szövetség 
titkársága a tagságot később értesíti

Jancsó Miklósnak a Megfizetett taps 
című könyvét m utatták be június 25 
én Kolozsváron a Katolikus Szent Mi
hály Caritas összejövetelén. A kötetet 
Tőkés Elek A Stúdium kiadó igazgató
ja ismertette. A szerző a könyvbemu
tatón színházi anekdotákat elevení
te tt fel, közreműködött Rekita Rozália 
színművésznő, majd zenei műsor kö
vetkezett, felléptek: Albert Szilárd, 
Dioszeghi Benjamin, Krejcsik Ágnes 
és Kolcsár Péter.

Jú n iu s  24-én A sámán és a táltos 
címmel Szőcs István tarto tt előadást 
a kolozsvári Hídelvei G alériában , ahol 
Forró Ágnes keram ikus k iá llí tá sá ra  is 
sor került.

A z  „Emberi piramis -  beszélgetések 
a pártállami diktatúráról” című ren
dezvénysorozat III. részének Tamás 
Gáspár Miklós volt a meghívottja. A 
vendéggel Magyari László Nándor be
szélgetett június 23-án Kolozsváron a 
Tranzit Házban.

Látogatottsági rekordot ért el a 
Munkácsy képek Erdélyben című Csík
szeredái kiállítás. A Csíkszeredái Csí
ki Székely Múzeumban szemlélhető 
tárlat május 5-én nyitotta meg kapuit, 
és július 15 ig volt megtekinthető meg. 
A tárlatot több mint negyvenezren te
kintették meg.

A Kárpát medencei magyar pályá
zók kulturális és egyházi célokra több 
mint 450 millió forintnyi támogatás
ban részesülnek a Szülőföld Alap for
rásaiból. A pénzből romániai, szlováki
ai, szerbiai, ukrajnai, horvátországi, 
szlovéniai, ausztriai és a szórványban 
élő magyar pályázók részesülnek.

A kolozsvári Toldi vendéglőben mu
tatták  be június 28-án Marosán Ta
más Legyőztem az egészséget! című 
humoreszkkötetét. A könyvet Bréda 
Ferenc ismertette.

- M l

Bach
VÍZSZINTES
1. Johann Sebastian Bach (1685- 

1750) német zeneszerző műve.14. 
Olyan erősen. 15. Kezdetleges vízi ál
lat. 16. A Temes partjai! 17. Nyúlfaj- 
ta. 19. Nagytucat a kereskedelemben 
(francia). 21. Ennek aljához. 23. Dán 
filmbeli banda. 24. Könnyező. 27. Au
tomata másológép. 29. Romhány ha
tárai! 30. Versenylovas. 32. Tanító. 
34. A Ludolf féle szám. 35. Hím disz
nó. 36. Cégforma, röviden. 38. Föld
szántó fém. 41. Cipészszerszám. 42. 
Láncfonalat erősít. 44. Vörösmar
ty eposza. 45. Jószívű igéje. 46. Az 
egyik pincér. 48. Részben oda! 49. 
Rejtekből. 50. Készpénz, röviden. 51. 
Jóravaló, becsületes. 53. Művet lét
rehoz. 55. Kiss Anna. 57. Keres. 59. 
Sablon. 60. Fényképgyűjtemény. 63. 
Akadályoz. 65. Hivatkozik valamire. 
67. Vízátnemeresztő szövet. 69. Pá
ratlan huta! 70. Tétlenül álldogáló. 
72. Afrikai ország.

FÜGGŐLEGES
1. Kutatógömb a mélytenge

ri élővilág vizsgálatára. 2. Ribo

nukleinsav, röviden. 3. Antonov 
gépe. 4. Légykukac. 5. ... Straits, 
rockzenekar. 6. Márványmintát raj
zoló. 7. Japán város. 8. Hússzelet!
9. Páratlanul rezeg! 10. ... d’Italia, 
olasz kerékpárverseny. 11. gyű 
mölcs kipréselt nedve. 12. Erdélyi 
politikus és naplóíró volt (György, 
1644-1705). 13. Budapesthez közeli 
település lakosa. 18. Kis Ilona. 20. 
Ceruza, elavult szóval. 22. Kis Ár
min. 25. München folyója. 26. Kivál
tó tényező. 28. Kubai író (Lisandro). 
31. Álmából kel. 33. Dedó. 34. Post 
scriptum, röviden. 37. Házhely. 39. 
Annyi mint, röviden. 40. Percekben 
mérhető hosszúság. 42. Igeképző. 
43. Cipőjétől hanyagul megszaba
dul. 45. Állati fekhely. 46. Sértet
len. 47. Ráérősen ballag. 49. Szánt. 
50. Süteményfajta. 52. Hadfi. 54. 
Lens határai! 55. Bach zeneműve. 
56. Nyomógomb, románul. 58. Na
gyot mond, túloz. 61. Sokác farsan
gi álarcos. 62. Angol női név. 64. Ki
rakós játék. 66. Algír centruma! 68. 
Vissza: szarvasfajta. 69. Öntelt. 71. 
Null null. 73. Sír.

BOTH LÁSZLÓ

A H elikon 14. szá
mában közölt Nagy 
István című rejtvény 
megfejtése: Javítha
tatlanok; Törött szár
nyú angyal meséje. 7 7 1 2 2 0 6 2 8 0 0 8
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