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LÁSZLÓFFY ALADÁR
A hogy a vá laszto ttak  
hazudnak  valam it, 
rögtön  h ír lesz
A fűben kullancs, hóvirág, taposóakna és Bem apó 

lábnyoma. Hetvenhétféle indokkal akarják letörölni, 
eltörölni, eltiltani, eltakarni elölünk örökre. Ez per
sze nem demokrácia. Eleve nem ez a demokrácia, ami
ért annyi hajszálunk és vércseppünk ment veszendő- 
be, használtatott fel. A demokrácia ellenségei mindig 
pontosan tudják, hogy a legkülönbözőbb, össze se illő 
elemek, vegyszerek, tézisek miért is kellenek a jó ügy 
folytatásához vagy lejáratásához. S mivel is fenyeget a 
folytatás a teljes készlet nélkül.

Nincs világosság, csak csillogás van. Ez terel, mint 
lidércfény, csábít, taszít a leépülés mellékútjaira, ös
vényeire, kerülőire. Gázmérő, ködméter. A tbc-t gon
dozzák, s az ábécékbe hal bele az emberiség. Itt van 
mindjárt egy látványos hazugság: Európa és a hóvi
rág. Húszezer évvel a jégkorszak után, amikor Laka
tos néninek még használtruha-akciós, globalizációtól 
levetett rongyai sincsenek a decemberekre, az állatvé
dő liga oposszumokat és angolnákat gyámolít. A hóvi
rág eszmei értékét a kipusztulás ellen ugyanazoknak 
a diszkóbarbároknak a megzabolázásával lehet elérni, 
akiknek a belépti díjából a profit származik. A ható
sági bírság sem a Lakatos gyerekek Kincskereső Kis- 
ködmönére gyűjt, hanem a hazugoknak. Hófehérke 
és a hét méret. Meddig nőhet egy törpe, s hol kezdőd
het egy akadémikus? No és mi lesz az eleve hátrányos 
helyzetbe faroltatott népekkel? Curik hátra, az igába, 
a lágerbe.

Hetet egy csapásra, pedig még nem is haragudtam! 
Mi mindent tartalm az a mesebeli vitéz Szabócska ön
bizalma? Esetleg civil szerveződés a legkülönbözőbb 
előjelű kakastollasokkal szemben. Amikor már semmi 
sem működik, az államok emlékét a vállvonogatás kor
mányozza. EU-fejlettséggel és sok-sok, végeláthatat
lan belső vizsgálattal. Nem egy, nem egy-két-három or
szágban, nem abban a néhány Európában, amit már 
alaposan kiismertek a félanalfabéta Lakatos nénik is. 
De hát erre húz a huzat, arra  von a vonat. Valaki egy
szer oly sokáig ült a ritirátán, hogy arra a konklúzióra 
jutott: a kultúra az, amit mégis tudunk, hordozunk, ci
vilen szervezünk, miután mindent elfelejt az emberi
ség. Az emberiség hajlamos elfelejteni, ha a ritiráták  
bűze nem emlékeztet arra, hogy szembehazudják a 
legjobb, legegészségesebb, legbiztatóbb szimatait.
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POMOGÁTS BÉLA

A régióké
Az európai nemzeti irodalmak, álta

lában a nemzeti kultúrák -  a humaniz
mus, a felvilágosodás, végül a 19. századi 
liberalizmus egységesítő' hatására -  regi
onális kultúrák közeledése, illetve egye
sülése révén jöttek létre, mindazonáltal 
érezhetők voltak akár a 19., akár a 20. 
században azok a törekvések, amelyek 
a korábbi regionális hagyományok fel
újítását tűzték ki célul maguk elé. Mint
ha az államépítő és ennek megfelelően a 
nemzeti egység megteremtésére irányu
ló politika erősen központosító törekvé
seivel szemben időről időre új öntudatra 
ébredtek volna a tradicionális történel
mi és kulturális képződmények, a nemze
ti kereten belül külön helyi színeket kép
viselő népcsoportok, a nemzeti kultúrán 
belül külön karaktert mutató kulturális 
regionalizmusok.

A magyar kultúra történetében -  és 
a magyar irodalomtörténet-írásban -  
voltaképpen szokatlan a kulturális alko
tó egyéniségek és művek ilyenféle szem
lélete. Nemzeti kultúránk fejlődésében 
a regionális szempontoknak, a helyi szí
neknek, történelmi és kulturális hagyo
mányoknak kétségtelenül volt szerepük, 
ám valószínűleg közel sem olyan erős, 
mint a német, vagy más nyugat-európai 
kultúrák esetében. Mindazonáltal a mi 
kultúránk és természetesen irodalmunk 
is felmutat mély történelmi gyökerekből 
táplálkozó regionális hagyományokat: a 
Dunántúlnak, az Alföldnek, Erdélynek 
és a Felvidéknek valóban vannak erede
ti és karakteres szellemi tradíciói, ame
lyek együttesen alkották meg a nemzeti 
kulturális tradíciót. Ezek a regionális ha
gyományok időről időre, így a 19. század 
második felének budapesti központosító 
és kulturális egységesítő törekvései után 
új életre keltek, és megpróbálták kialakí
tani saját irodaiami intézményeiket és 
szellemi központjaikat, például Pécsen, 
Debrecenben, Kolozsváron, Pozsonyban 
vagy Kassán.

A magyar irodalmi régiók hagyomány
világa és jövendő lehetőségei iránt ta 
pasztalható érdeklődést, nem véletlenül, 
a Trianon utáni korszak keltette élet
re, minthogy az egységes magyar kultú
ra intézményrendszere és ideálja ekkor
ra érvénytelennek bizonyult: az egykori 
kulturális régióhatárok a békeszerződés 
rendelkezéseinek következtében igen szi
gorú politikai határokká váltak, és jófor
mán megszűnt az a kulturális „cserefor
galom”, amely addig a magyar városok 
irodalmi életének éltető eleme volt. A ma
gyar kultúra regionális szerkezetének ki
alakulása (Budapest erősen központosító 
hatása ellenében) tulajdonképpen szüksé
ges volt, azt azonban senki sem gondolta 
korábban, hogy ezt a regionális szerkeze
tet az ország területének rendkívül dur
va megcsonkítása és a politikai határok 
szigorú rendszere fogja létrehozni. Min
denesetre, akármilyenek is voltak a tör
ténelem kegyetlen kényszerűségei, a több
központú magyar kultúra modelljének

•  • •  / /a jovo
(az utódállami rendszer keretében) létre 
kellett jönnie.

Nem egyszer fordul elő a történelem
ben az, hogy egy nagyszabású háborús 
vereség és egy kegyetlen nagyhatalmi 
döntés következményeként identitásuk 
tudatára ébrednek a hagyományos törté
nelmi régiók, és éppen a tragikus közös
ségi tapasztalatok egy új nemzeteszmény 
és egy új humanizmus kialakulásának 
indítékai lesznek. így történt ez az anya
országról leválasztott kisebbségi magyar 
közösségek esetében is. A kisebbségi 
közösségek, miként ez Trianon után az 
erdélyi és a felvidéki magyarság esetében 
történt, ilyenkor a szükségből csinálnak 
erényt és stratégiát, és éppen a kisebbsé
gi léthelyzet és tapasztalat következmé
nyeként építenek fel egy újszerű humanis
ta gondolati rendszert, amely egyfelől a 
kisebbségi közösség önvédelmét, öntuda
tának megalapozását szolgálja, másfelől 
az európai nemzetek jövendő lehetősége
it készíti elő.

Jecza Péter: Ölelkezés

Szeretnék ennek igazolására egy igen 
meggyőző történeti (irodalomtörténeti) 
példát feleleveníteni. Az erdélyi magyar 
irodalom Trianon utáni kialakulására 
és eszmei tájékozódására gondolok, min
denekelőtt Kuncz Aladár személyes ál
lásfoglalásai nyomán. Kuncz a Nyugat 
tanítványa, Ady és Babits követője volt, 
akinek mint az Erdélyi Helikon című ko
lozsvári folyóirat szerkesztőjének igen 
nagy szerep jutott a két világháború kö
zötti korszak erdélyi magyar nemzeti 
ideológiájának és kialakításában, és eb
ben a tekintetben ösztönző gondolatokat

fogalmazott meg a többi kisebbségi ma
gyar kultúra számára is.

Kuncz Aladár gondolkodása a cselek
vő humanizmus eszményére épült, és a 
pokoljárásaiban megtisztult európai ér
telmiség hivatástudatát fejezte ki. Ebben 
a tekintetben Thomas Mann, Romain 
Rolland és Babits Mihály követője volt. 
Valójában ő is, miként kisebbségi írótár
sai közül annyian (hadd utaljak csupán 
az erdélyi Kós Károlyra, Aprily Lajos
ra, Makkai Sándorra, a felvidéki Fábry 
Zoltánra és Győry Dezsőre, a vajdasági 
Szenteleky Kornélra), a szükségből csi
nált erényt, midőn a kisebbségi helyzetet 
sajátos műhelynek tekintette, amelyben 
a jövő eszméi készülnek. „A kisebbségi 
irodalmakban alakul ki az elkövetkezen
dő Európa lelke -  írta az Erdélyi Helikon 
feladatairól -. Amíg mindenütt másutt a 
hatalmi pozícióért folyik a harc, s a gon
dolatnak szárnya a földi tusákban meg
törik, addig mi a szemünket csak az esz
mék világára függesztjük.” Erdély sajátos 
modellé vált Kuncz számára, a nemzetek 
közösségének megvalósulását látta, szü
lőföldjének hagyományaiban és történel
mében. „Erdély hagyományos kötelessége 
-  fejtette ki — a kisebbségi érzés föltárá
sa, az európai élhetőség próbája, a megté
rés fajok és osztályok váltakozó hatalma 
alatt, az ítélkezés minden igazságtalan
ság fölött. (...) Erdély kínálkozik gyógy
szerül a kontinensnek, ahol eddig mindig 
volt a térképrajzolás a népek békéjénél. 
Itt nem uszítás a hazaszeretet, a tüze itt 
nem gyújt, hanem világít, hogy mellette 
egymástól tanulhassanak a versengő né
pek.”

Ennek a Kuncz Aladár által vázolt, 
mondjuk így: „közép-európai stratégi
ai programnak” a térség régiói iránt 
megnyilvánuló figyelem és egy regioná
lis módon szervezett Közép-Európa ví
ziója voltak a következményei. Az író
szerkesztő egyik legfontosabb (máig 
figyelemreméltó) eszméje a következő
képpen hangzott: „Európa a termékeny, 
haladó szellemű nagy műveltségi és 
politikai csupán maguk szabadon kifeje
ző regionalizmusok útján juthat el. Előbb 
össze kell törniök a műegységeknek a le
hető legkisebb darabokra, hogy egy új és 
összegző szellemi áramlat megcsinálja be
lőlük a valódi egységet”. Kuncz Aladár 
traszszilvanizmusa a regionalizmusról 
vallott elképzelései, irodalmi elvei maga
sabb eszményt szolgáltak: az európai né
pek közösségének ügyét. Ezért törekedett 
megegyezésre Románia népeivel, ezért 
népszerűsítette oly lelkesen a közép
európai népek, például lengyelek és ma
gyarok történelmi kapcsolatait, és ezért 
szentelt az Erdélyi Helikonban külön ro
vatot a kisebbségek világirodalmának.

Kuncz Erdélyt vallotta hazájának, de 
a nagyvilág felé tágította a szűk erdélyi 
láthatárt: „virtuális Közép-Európának” 
tekintette népi és kulturális változatok
ban bővelkedő szülőföldjét. Az erdélyi 
magyar irodalomtól ezért kért hivatás- 
tudatot: a nemzeti közeledés és a kultu
rális egyetemesség szolgálatát, valamint 
azt, hogy egy regionális hagyományok 
és stratégiák szerint felépítendő közép
európai térség szellemi műhelye legyen.
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Ennek a szellemi műhelynek lett volna 
az a feladata, hogy egyrészt elősegítse a 
Németország és Szovjet-Oroszország kö
zött elterülő térségben élő nemzetek két
oldalú kollektiv önvédelmét és jövendő 
állami integrációját (hovatovább föderá
cióját), másrészt, hogy védelmet adjon a 
térség kisebbségi helyzetbe kényszerített 
nemzeti közösségeinek, tehát például a ki
sebbségi magyarságra.

Kuncz Aladár egykori látomásait és kí
vánságait mintha most teljesítené be a 
történelem: az európai uniós stratégiára 
gondolok, pontosabban arra az „euro- 
régiós” stratégiára, amely most bontako
zik ki a szemünk előtt. A gazdasági és 
kulturális régiók valójában az európai 
(és a közép-európai és a magyar) történe
lem igen nagy hagyományokat felmuta
tó képződményei, és úgy tetszik, a jelen 
uniós stratégiája és fejlődése ismét napi
rendjére tűzte a térség hagyományos gaz
dasági és kulturális régiójának újjászer
veződését. Ennek a fejlődésnek egyelőre 
alig kiszámíthatók a kedvező következ
ményei, ezek a kedvező következmények 
mindenesetre számunkra: a trianoni 
helyzet által megosztott magyarok számá
ra kínálnak eddig alig remélt lehetősége
ket: egy új nemzetegyesítés lehetőségeit.

Az integrálódó Európa és európai kul
túra mostantól ugyanis, elsősorban nem 
az első és a második világháború után, 
többnyire természetellenes és erőszakos 
módon kijelölt államhatárok rendjéhez 
igazodik, hanem ahhoz a hagyomá
nyos történelmi rendhez, amelyet gaz
dasági, kulturális, és mondjuk így: „lel
ki” tényezők hoztak létre, és tartottak 
fenn hosszú évszázadokon keresztül. Az 
egységesülő Európa igazgatási és terület- 
szervezési rendszere ugyanis a korábbi, 
szinte kizárólagos módon érvényesülő ál
lami szerkezetek mellett: valójában ezek 
fölött és alatt egy-egy újabb rendszert al
kot. Az államok rendje fölött érvényesül 
maga az unió, a saját igazgatási intézmé
nyeivel (az Európai Parlamenttel és az 
uniós kormány feladatait ellátó Európai 
Bizottsággal), alattuk pedig az a regioná
lis rendszer, amely gazdasági, kulturális 
és történelmi tényezők szerint köt össze 
máskülönben két vagy három államhoz 
tartozó területeket, közigazgatási egysé
geket. Nagyon sok példát lehetne erre 
mondani: a francia (egykor német) Elzász 
és a német Baden-Württenberg, az itáliai 
Dél-Tirol és az ausztriai Tirol ma már jól 
működő regionális egységeket alkotnak, 
másrészt az állami kereteken belül is lét
rejöttek regionális önkormányzatok, így 
Németországban (a Landok), Nagy-Bri- 
tanniában (Anglia, Skócia, Wales, Eszak- 
Irország), Olaszországban (Szicília, Szar
dínia), Spanyolországban (Katalónia, 
Andalúzia, Galícia) és így tovább.

Kétségtelen, hogy ez a háromszintű 
szerkezet, amelynek körvonalai és intéz
ményi rendje máris látszanak, azzal jár 
együtt, hogy csökkenteni kell a központi 
kormányzás mindenhatóságát, mi több, 
az állami szuverenitást. A korábban, leg
alábbis jogi értelemben, korlátlan szuve
renitás egy része az európai uniós, egy 
másik része pedig a regionális intézmé
nyek hatáskörébe kerül. Nyugat- és Dél-

Európában mindez nem jelent különö
sebb újdonságot, minthogy a folyamat, 
már régebben megindult, az unióhoz 
nemrég csatlakozó és még csatlakozás
ra váró országok esetében mindazonál
tal igen sok akadállyal (és akadékosko
dással) kell megküzdeni. A nemzetállami 
szuverenitás kizárólagosságának eszmé
je és hagyománya jelenleg mind Romániá
ban, mind Szlovákiában a szinte érinthe
tetlen történelmi dogmák közé tartozik. 
Ezt a dogmát, hasonlóan a szemünk lát
tára megdőlő más kelet- és közép-európai 
dogmákhoz, mindazonáltal meg fogja 
kérdőjelezni és el fogja sodorni a törté
nelem. Legalábbis az európai uniós fej
lődés törvényszerűsége, a józan ész és a 
mi reményeink szerint. A közép-európai 
geopolitikai dogmák stratégiái értelmű 
megkérdőjelezése és megingása, a tapasz
talatok szerint, máris bizonyos zavart 
okoz a román és a szlovák nacionalizmus 
berkeiben. Ezeket a fejleményeket semmi
képpen sem szabad se lebecsülni, se túl
becsülni.

A közép-kelet-eurapai térségen be
lül máris láthatóak a regionális átren
deződés és a kialakuló új regionális 
szerkezetek körvonalai, erről tanúskod
nak a Kárpát-medencében létrejött úgy
nevezett „eurorégiók”, így a dél-nyugat- 
dunántúli, stájerországi és szlovéniai, 
a Tisza-Maros-videki (mondjuk így: Sze
ged-, Szabadka-, Temesvár-térségi) vagy 
az északkelet-magyarországi, kelet
szlovákiai, kárpátaljai és észak-partiumi 
(Miskolc, Kassa, Ungvár, Szatmárnémeti 
négyszögében) vagy éppen a Duna 
két partján (Esztergom, Komárom, 
Dunaszerdahely térségében) szervező
dő gazdasági és kulturális régió. Ez az 
eurorégiós fejlődés egyrészt újra fel tud
ja építeni a trianoni határok által megosz
tott és tönkretett hagyományos térségi 
szerkezetet, másrészt, és ez történetesen 
számunkra: nyolc országban élő magya
rok számára kaphat döntő jelentőséget, 
helyre tudja állítani a trianoni határok 
által megosztott magyar nemzetnek leg
alábbis a gazdasági, kulturális és „lelki” 
egységét. Az a regionalizációs fejlődés és 
távlat, amelyet az Európai Unió most szá
munkra megnyit és megjelöl, közel egy év
század fájdalmas veszteségeire és megosz
tottságára kínál némi orvosságot. Vagyis 
a korábbi és többnyire bátortalan és ez
zel eleve kudarcra ítélt taktikai kísérle
tekhez képest valódi stratégiai választ kí
nál éppen arra a fájdalmas tapasztalatra 
és megoldandó kérdésre, amely olyan sok 
gyötrelmet okozott a Kárpát-medenében 
élő megosztott magyarságnak a mögöt
tünk lévő közel egy évszázadban. A ma
gyar nemzet fájdalmas széttagoltságára 
és a nemzetegyesítés történelmi feladatá
ra gondolok.

Ennek a nagyszabású nemzeti straté
giának a képviselete és megvalósítása ér
dekében persze a magyar politikának, a 
közvélemény formálóknak, a gazdasági 
hatalmasságoknak és nem utolsó sorban 
az alkotó értelmiségnek nagyobb stra
tégiaalkotó erővel, céltudatossággal és 
munkával kellene válaszolnia a történe
lem újabb kihívására.

EGYED EMESE

K o s z o r ú
1.

Ex voto
Egy kicsit felhőbe kerültem,
A semmi tájára kerültem,
Szép napok ékes küszöbére 
Léptem múlandóság jegére.

Kedvesem, messze, messze jártam. 
Messze hallgatás kapujában. 

Távolodott a reménység is. 
Elmúltam, megszülettem mégis.

Egy kicsi felhő: benne rejts el, 
Istenem, rejts el, ne felejts el,
Ne felejtsd szívek dobogását 
Egyengetni csodavárását.

2 .
A lla  via

Izzó meleg lesz, térj hűvös terembe! 
Tengeri szélbe bújj könnyű köpenybe, 
márványra nézz, messzi vizekre érezz.

(Moszkoforosz szól kedvesem szívéhez.)

Szelíd legyen a szó, szóáldozat. 
Napos kövek ritmusa oldja, oldja, 
gondhoz kötve a lélek kék hajója

(enyéssz, homály, fények játéka rajtam, 
csigahéjak a tengeri szavakban, 

fehér sirály, vakító kikötő),
vaskötelek hurokra, tűzcsomóra, 

ereszkedj, árnyék, pálmatörzsre, lombra.
(Moszkoforosz: derűt hozó pillantás:

útra kelőnek 
áldás.)

3.
A  h arm a tcsep p rő l

Álmodnám, vágynék, 
mondd, hogy nem lehet, 

szavadba vágnék, 
mondd, hogy nem lehet, 

nem lehetsz gyönge, 
mondd, hogy nem lehet, 

hűvös fővel, örökre 
NEM LEHET.

Kiálts, ha hallgatnál, 
hisz nem lehet

bevallani magadnak, senkinek 
eszedre hallgass, 

mondd, hogy nem lehet, 
titkolj, takargass; 
álom: nem lehet!

Kihallgattam messziről szívedet. 
Zihált a csönd, úgy váltott ütemet 

billentyű, ér; vert, erőt veszített, 
hallgattam, zakatolta: 

nem lehet,
könnycseppel játszol, 

kérdezz, felelek...
Szeress, elvesztem.

Nem lehet, 
nem lehet.

3



HELIKON

Páskándi G éza-em lékkiállítás 
Tokajban
Megnyitó beszéd
Tisztelt Egybegyűltek! A Tokaji írótá

bor évró'l évre ápolt nemes hagyományá
vá vált immár, hogy nagy klasszikusaink 
előtt kiállítással, emléktábla-avatással, 
emlékfa-ültetéssel is tisztelgünk a rá
juk emlékező' előadásokon kívül. Ilyen 
klasszikus rangú író, ilyen kiemelkedő 
alakja kortárs, mai magyar irodalmunk
nak Páskándi Géza is. Nem tévedés, 
hogy kortársi, élő szelleme ő napjaink kul
túrájának. Fájdalmasan korán, alig hat
van fölött távozott bő évtizede, így igazán 
itt lehetne még köztünk, s figyelhetnénk 
szavaira, zseniális gondolat-villanásai
ra. A szellem jelzőfényeivel igéző és eliga
zító művei mindenesetre ízig-vérig mai 
eszmélkedésünk segítői, támpontjai, kö
zelmúltunk viharos, reménykedő és tragi
kusan szomorú időszakainak katartikus 
megvilágosítói.

Szatmár fiának nevezte magát hűsé
gesen, mivel a Szatmárnémeti melletti 
Szatmárhegyen született 1933-ban; olyan 
partiumi, Tisza-, Számos-vidéken, amely 
annyi írót és történelmi személyiséget 
adott a magyarságnak Károli Gáspártól 
Adyig, Móriczig. Szülőfalujában és iskolá
jában, a Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc 
Kollégiumban ma szobra áll, szülőháza 
helyét emléktábla jelöli, annak utcája az 
ő nevét viseli, s rendszeresek Szatmár
németiben a munkásságát értékelő impo
záns Páskándi-ünnepségek, tudományos 
tanácskozások is.

Talán a szülőföld szabadságszerető le
vegője is ihlető forrása volt a nevét már 
egészen korán, diákkorában ismertté té
vőlendületes, friss szellemű, fiatalosan bi
zakodó verseinek, az erdélyi magyar írók 
első számú kolozsvári lapjában megjelent 
-  és az ötvenes évek első felében uralgó 
bornírt sematizmustól élesen elütő, hite
lesen újszerű hangot hallató -  műveinek. 
Fényesen induló írói, szerkesztői pályáját 
törte meg a román kommunista diktatú
ra, amikor a magyar ’56-tal szolidáris er
délyi magyarság elleni megtorlási szán
dékkal (és persze „ellenséges izgatás”, 
„magyar nacionalizmus” vádjával) őt is 
elítélték és hat évi börtönnel, duna-deltai 
kényszermunkával sújtották. Ártatlan 
diákszövetségi programjavaslatai miatt, 
amelyek a magyar oktatás függetlensé
gét célozták volna -  az ’56-os forradalom 
szent eszményei jegyében. Tehetségét 
azonban nem lehetett elfojtani. Kiszaba
dulása után ismét az újító, vérátömlesztő 
hatású irodalmi (nagyrészt Forrás-nem
zedéki) törekvések élvonalába került, s 
egyaránt mértékadó magasságokat meg
hódító lírai, prózai, drámai műveivel meg
alapozta legendás sokműfajúságát is. Az 
újjászülető erdélyi történelmi színműírás 
mérföldkövét -  a szintén Németh László, 
Illyés Gyula nyomdokára lépő Sütő And
rás, Székely János, Kocsis István tollán 
ugyancsak kiteljesedő historikus-klasszi- 
cizáló nemzeti dráma alapművét -  jelen
tette az unitárius Dávid Ferenc püspök

sorsát megörökítő és a besúgórendszeres 
hatalmi politika általános működésmód
ját leleplező 1970-es Vendégség. A tragi
kus értetlenséggel övezett Apáczai életét 
megelevenítő Tornyot választok, a trilógiá
vá szélesedő „erdélyi triptichon” és a többi 
nagyszerű történelmi darab alkotója azon
ban — szinkronban a legmodernebb euró
pai és világirodalmi irányzatokkal -  a 
groteszk, az abszurd, vagy ahogy ő nevez
te, az abszordoid drámaforma mesterévé 
is vált. Volt tehát mit folytatnia, amikor 
a hetvenes évek derekán átköltözött Ma
gyarországra (s itteni személyi igazolvá
nyába -  micsoda szomorú korjellemző 
jelképesség! -  az „állampolgársága” és a 
„foglalkozása” rubrikába pontosan egy
más alá az volt bepecsételve, hogy: „hon
talan” „író”). Önelvűen avantgarde és 
öntörvényű bölcseleti nyelvjátékokkal szi
porkázó költemények, novellák, rövidpró
zák, a shakespeare-i krónikás színjáték 
poétikájához fogható epikus drámák so
ra Árpád-házi királyainktól Rákócziig, 
Csokonaiig és az európai történelem meg
határozó fordulataiig (a biblikus ókortól, 
az antikvitástól a francia forradalomig 
és a fiktív világvégéig) terjedő tematiká
val, abszurd drámák, hangjátékok és je
lenetek rengetege, amelyek közül több 
is olyan sikert aratott azután angolul elő
adva Amerikában, New Yorkban, hogy 
egyik ottani kritikusuk szerint ha ezek a 
darabok Párizsban vagy Londonban jelen
tek volna meg francia vagy angol művek
ként, akkor szerzőjüket ma a világ egyik 
vezető színműírójaként tartanák szá
mon mindenütt (Beckett, Ionesco, Pinter, 
Albee, Mrozek és a többiek mellett); és iro
dalomtörténeti, társadalom-, történelem- 
és létfilozófiai, nemzetpolitikai esszék 
sokasága, vagy dokumentáris értekezé
sek, regények a közelmúlt kataklizmái
ról, a Ceau§escu-rezsim magyargyilkos, 
faluromboló szörnytetteiről, önéletírás 
és naplók („begyűjtött” vallomások), elő
adások és levelek, közügyi cikkek és pub
licisztikák, s még verses eposzok, mesere
gények, gyermekversek és -elbeszélések 
sokfélesége -  mindez tehát külön-külön 
és együtt is a szinte felmérhetetlen sokszí
nűsége és enciklopédikus gazdagsága en
nek a grandiózus életműnek. Amely büsz
kesége a sajátszerű erdélyi szépírásnak, 
de a legtágabb értelemben vett Kárpát
medencei és az egyetemes, összmagyar 
irodalomnak is, átfogó kincsestára régiók 
és a történelmi meg a reménybeli magyar 
haza mélyből és magasból fakadó üzene
teinek, így sok tekintetben iránymutató 
értékminőség a közép-európai és a világ- 
irodalom számára is. Mert a legmoder
nebb kísérletező nyitottság, a hallatlan 
nyelvi-művészi tágasság és a lenyűgöző 
eredetiség a legsúlyosabb, egyszersmind 
a legigazabb nemzeti sorskérdések boly
gatásával kapcsolódik szervesen össze; 
a személyiség filozófiája a sorsközösségi 
gondok horizontjával, a hagyomány az újí
tással, a sajátos az univerzális értékrend
del. Ezért lesz megrendítően autentikus

Páskándi Géza Nagy Imre rajza

is mindaz, ami a szellem szabadságát 
és emelkedésének végtelenségét a kötő
dés éthoszával, a megmaradás erkölcsisé- 
gével fonja egybe. Páskándi Géza a szín
házat nemzeti önbecsülésünk ébrentartó 
szentségének, a szó templomának tudta, 
s hitte, hogy elhivatása, missziója van 
az irodalomnak. És népének pedig kül
detése a létben; mégpedig abban a végső 
vonatkozásban és értelemben, ahogyan 
egyik királydrámájában Szent László 
fohászkodik az Istenhez: „Atyám, míg 
néped egy is van e földön... míg néped 
van... magyar is legyen”; s amiképpen a 
másikban Könyves Kálmán mondja ki a 
szakrális bizonyságot: „Volt-e a magyar
ral valami célja, valami külön célja a Te
remtőnek? (...) Azzal, hogy oly sok embe
ri nyelv van, kicsi és nagy — volt-e terve 
az Urnák? És vélünk, a mi nyelvünkkel 
volt-e, s ha igen, mi célja, terve volt? (...) 
hiszem, hogy akármily kicsiny, de még
is volt célja. Ha semmi más, egy bizonyo
san: hogy megmaradjon. Hogy fennma
radjon most és mindörökké.”

Kedves Közönség! Születésének het
venedik évfordulóján, 2003-ban Maróti 
István főosztályvezető rendezésében a 
budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum is 
konferenciával emlékezett meg Páskándi 
Gézáról; valamint kiállítással, amelyet 
Csoóri Sándor nyitott meg. És most, kö
szönhetően a PIM munkatársainak, a 
Tokaji írótábor vezetőségének és az író 
feleségének, Páskándi Anikónak, ennek 
az anyaga látható itt -  Páskándi Géza 
alkotói, szellemi-közéleti, szerkesztői pá
lyáját, monumentális életművét gazda
gon és színesen felidéző könyvek, fény
képek, kéziratok, levelek, életrajzi és 
irodalomtörténeti dokumentumok, kora
beli színházi bemutatók emlékei, plakát
jai és egyebek. Megnyitva az emléktárla
tot kérem a tisztelt érdeklődőket, hogy 
örömmel és megbecsülő szeretettel te
kintsék azt meg.

BERTHA ZOLTÁN
Elhangzott a Tokaji Irótáborban 

2007. augusztus 14-én.

4



HELIKON

FEKETE VINCE

P iro s  a u tó  lá b n yo m a i a  h óban
K e d v e s  n a p l ó m ...
S zü lin a p ra
Hogy mit szeretnék a születésnapomra? 
Szeretnék egy kiskutyát, a nyolcadik 
születésnapomra egy babát, a kilencedik 
szülinapomra egy órát, szeretnék sok-sok 
könyvet, hogy olvassak, sok-sok füzetet, 
hogy írjak bele. Szeretnék sok-sok barátot, 
szeretnék a barátnőimhez menni

minden nap.
És még szeretnék kapni

a születésnapomra egy 
almafa-csemetét, amit aztán én ültetek el 
apukámmal és a testvéremmel,

és anyukám is
ott legyen velünk, és szeretnék egy lila, 
csillogás-villogás pulóvert meg

egy nadrágot.
Ezeket szeretném a szülinapomra.

A m ikor a  barátnőm ...
Amikor Nóra hozzánk jön, 
végigjátszunk szinte minden 
játékot.
De előbb mindig babázunk egyet. 
Megmutatom neki a babáimat, és 
ő választ, hogy melyiket öltözteti.
Majd én is választok, sajnos mindig azt, 
amelyiket a tesóm is szeretne 
később.

De ezt már mondtam.

Iskola  után...
Az iskola után mindig játszunk 
egyet a Millenium parkban. 
Hintázunk, mászkálunk, 
csúszdázunk, kergetőzünk. 
Táskáink ott várakoznak 
ránk mindig a hinta tövében.

Ilyenkor véletlenül 
mindig összekenem a nadrágom, 
vagy valamim. És ez nem jó, 
mert otthon haragusznak miatta.

A jó  az...
Jó az, hogy még nem vagyok felnőtt, 
mert a felnőtteknek nincs is igazi 
Mikulásuk, sem angyaluk.

A felnőttek ők maguk a Mikulások, 
meg az angyalok.

Ma a tesóm azt mondta, hogy 
nincs is igazi Mikulás és nincs is 
igazából Angyal. A Mikulás és 
az Angyal is apuka és anyuka.
Mert különben miért kell elmenni 
itthonról, amikor jön az angyal?
És a levelek is, amelyeket a Mikulás

küldözget, hogy hogyan viselkedjünk, 
hogy vessük be reggel az ágyunkat, 
pucoljuk meg a cipőnket, tartsunk 
rendet az asztalunkon, játék után 
szépen rakjuk el a játékainkat, és ne 
szétdobálva hagyjuk őket, hogy jól 
tanuljunk és fogadjunk szót, azokat 
a leveleket is apuka vagy anyuka 
írja nekünk. Mert pont olyan a 
Mikulás írása is, mint az övék.

Én pedig annyira szeretném, ha ez 
nem így volna. Olyan jó még azt 
hinni, hogy van Mikulás és van Angyal, 
bár igazából -  tudom -  nincsenek, s hogy 
lesz mindig valami, valami meglepő.

Lugosy László szobra

*
Es m ilyen jó ...
Milyen jó, hogy két szüleje van 
az embernek, és egyformán 
szeretheti őket. Az oviban két 
óvó nénink volt, egy délelőtti 
és egy délutáni. És volt két 
dada nénink, és mindenkit 
egyformán szerettünk.

Csak igazgató néniből 
volt egy, és Jóska bácsiból, aki 
reggelente elhozta a tejet nekünk 
az oviba.

És tanító néniből is csak egy van. 
Sajnos.

Egy o sztá ly tá rsa m
Van
egy osztálytársam, aki azt 
mondta, hogy szerelmes 
belém. Én is szeretném, 
ha szerelmes lehetnék belé, 
de nem lehet, mert én 
most pont egy másik 
fiúba vagyok 
halálosan szerelmes.

De majd a jövő héten, 
talán, amikor 
kiszeretek belőle.

A rokon lány
A rokon kislány nem 
adja ide a játékait, mindenre 
úgy vigyáz, ami az övé.
Azt szereti, ha mindig 
csak az én játékaimmal 
játszunk.

így könnyű megőrizni 
a ceruzákat, nem törik 
ki a hegyük, és a baba 
feje sem vesz el.

Hogy m it nem  szeretnek?
Hogy mit is nem szeretnek 
nálam a szüleim? Amikor 
sok rajzfilmet nézek, 
amikor csak úgy bámulom 
a tévét, amikor sokat vagyok 
a számítógépnél, ha nincs rend 
az asztalomon, ha nem rakom 
el a játékaim, ha mocskos 
a nadrágom, a térdem. Nem 
szeretik, ha folyton ugratjuk 
őket, hogy borvíz kell, 
hogy kérek egy pohár üdítőt, 
vagy ha reggel nem tetszik 
a pulcsi, amit rám akarnak 
adni, és mást kérek. És az sem, 
és megint mást és megint mást.
És azt sem szeretik, ha kakaót 
kérünk, s amikor elkészítik, akkor 
azt mondjuk, nem kell.

De hát hogy lehet mindenre 
egyszerre figyelni?

5



HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

Kísértetes
jegyzetek
K ísértetek pedig vannak, ellenük 

eljárást indítani felesleges. Azonkí
vül haszontalan is, m ert ha  valóban 
léteznek, és nem foglalkozunk velük, 
akkor ennek a valóságról alkotott is
m ereteink látják  kárát. Noha m ár 
a legeslegelején felvethető, ha egyszer 
kísértet, hogy kerül ide m áris a való
ban és valóság kifejezés? Éppen el
lentétei a kísérteti mivoltnak? Nincs 
m iért szavakon lovagolni; használ
hatjuk  ak ár a lét, létezés szavakat is, 
m ondhatnánk úgy, léteznek olyan dol
gok, amelyeket földi jelenvalóságuk 
(Daseinwirklichkeit?) ugyan nincs, de 
erős kapcsolatban vannak olyasmikkel, 
amelyek, amik, akik voltak, s ta lán  
még lesznek is. Például személyekkel, 
akik éltek valamikor, aztán  a további
akban is léteztek, csak valahogy m ás
képpen.

Kínálkozik a földöntúli jelenségek 
kifejezés, de ez sokszor pontatlannak, 
vagy túlzónak hatna. Az utóbbi száz 
évben a metapszichikus, utóbb para
pszichológiái kifejezések terjedtek el; 
egy időben az „okkult jelenség” volt a 
leghasználatosabb; legszívesebben en
nél is maradok, m ert az okkultizmus 
fogalmába a kísérteti is belefér, még
hozzá nemcsak képletesen, hanem  iga
zándiból.

Lejegyezni, megírni pedig nem az 
olvasó szórakoztatása m iatt indokolt, 
hanem  azért, há tha  valaki hasznát ve
szi az adatainknak; valaki, aki szak
szerűen akar foglalkozni a világ kísérteti ol
dalával. Mivel mindig a bizonytalanból kell 
haladnunk a biztos felé, első két jegyzetem 
csak kísértet-előzetesek, elő-kísértet tém á
jú n ak  lesz nevezhető.

1. Bustya Endréről
Éppen M. A.-ról Bustya egyik jó ba

rátjáról írtam  a következő, 2. számú 
jegyzetet, amikor felhívott K ása Zol
tá n  m atem atika professzor s megkér
dezte, nem volna érdemes megemlé
kezni Bustya Endréről? Éppen most 
lenne nyolcvanéves; m ár halála  u tán  
is nagyon futólag paren tálták  el, most 
pedig m intha teljesen megfeledkez
tü n k  volna róla.

Igaza van, mondottam, valóban ér
demes volna emlékezni róla, de, te t
tem  hozzá magam ban, elsősorban 
azoknak, akik örököltek utána.

Bustya Endre Ady-kutató volt, Ady- 
szakértő; tudását Ady hátrahagyott 
vagy összes műveinek a k iadásra ké

szítésekor fel is használta  a budapes
ti Akadémiai Kiadó, mindenekelőtt 
Vezér Erzsébet dolgozott sokat együtt 
vele; és tám ogatta is. Bustya nemcsak 
összegyűjtötte mindazt, ami Adyról 
valaha is megjelent kötetben folyó
iratokban, napilapokban, hanem  élet
rajza legkisebb részleteit is tisztába 
tette, fejből tud ta  idézni Adynak a leg
eldugottabb napilapokban megjelent 
apró cikkecskéit is, ugyan nem szó 
szerint, hanem  azt, hogy miről szól
tak. Csak kérdezni kellett, gombok 
megnyomogatása nélkül: mikor ír t 
Ady Clemenceau színdarabjáról, mit 
tudott ő a szumírokról, érdekelték- 
e őt őstörténeti kérdések, például az 
„előhonfoglalások”? és m ásnap m ár 
hozta is apró papírszeletkére kim ásol
va Ady idevágó szövegeit pontos ada
tokkal.

Nemcsak az Adyról szóló és kötetek
ben is megjelent teljes Ady-irodalmat 
szerezte meg m agának, hanem  több 
száz ira tta rtóban  rendezte még a röp
ke véleményeket vagy alkalm i megem
lékezéseket is róla. Ezt a hatalm as 
anyagot Hajnal negyedi egyszobás la
kásával együtt a reform átus egyház
ra  hagyta, azzal a feltétellel, hogy te 
metéséről gondoskodnak; méghozzá 
úgy, hogy M arosvásárhelyen, családi 
sírhelyükön, a reform átus temetőben 
helyezik végső nyugalomra.

A végső nyugalom azonban nem kö
vetkezett be. S. G., akkoriban a ko
lozsvári reform átus levéltár őrzője, 
jelenleg egyetemi oktató, ő a hagya
ték  gondozója is, valam int dr. G. Zs. 
reform átus teológiai professzor? úgy 
tájékoztatott, hogy bizonyos családi 
és más bonyodalmak m iatt az utol
só kérés, ideiglenesen nem teljesíthe
tő, azt sem lehetett elintézni, hogy a 
házsongárdi tem etőben földeljék el -  
am in utólag a tem ető alkalm azottjai 
is meglepődtek! - ;  viszont gondoskod
ni fognak, hogy „addig is” megfelelő 
síremlék állíttassák, és a hagyaték 
avatott kezekbe ju tta ttassék .

Sajnos, nem tudom, mindez m egtör
tént-e? Foglalkozik-e például valaki, 
-  arravaló és a rra  illetékes személy, -  
a hatalm as Ady-anyaggal? Elkészült- 
e a méltó síremlék? Én, sajnos, rész
ben egészségi állapotom m iatt, pár 
éve még a sírjára  sem tudtam  rábuk
kanni az új, monostori tem ető töm ke
legében. Viszont figyelmeztetni szeret
nék bárkit, hogy Bustya Endre nem 
az az ember, aki képes bárm ilyen sé
relm et elfelejteni! -  Itt kell rátérnem  
az okkult vonatkozásokra.

Amikor (ha jól emlékszem, 1954- 
ben) utoljára és végleg szabadlábra he
lyezték, Bukarestben, volt menyasszo
nyánál találkoztunk; így szólt: „Na 
kész, többet nem fognak lecsukni!” -  
Honnan tudod? -  „Úgy, hogy annak  
idején, az érettségi banketten  (1946-

ban) azt jósoltad, hogy négyszer leszek 
életemben bezárva. Ez most m ár lezá
ru lt.” E jóslatom ra nem emlékeztem. 
Bustya, azt hiszem, azért is hozta szó
ba, hogy a volt menyasszonyát vigasz
ta ln i próbálja ezzel, de a nő nem vál
toztato tt azon a szándékán, hogy nem 
köti életét olyan valakihez, ak it m ás
fél évenként le tartóztatnak , politikai 
okokból. (Az illető nő életének későb
bi fordulatai alapján nem mondható 
el, hogy különösebben boldog lett vol
na.) Az a kép ugyan előttem áll, hogy 
a banketten  Bustya töltőtollát kezem
ben ta rtva , m ásik kezem négy ujját fe
léje rázva kacagtunk, de a mondottak
ra  nem.

H alála m iatt sokáig lelkiismeret- 
furdalást is éreztem. Karácsony előt
ti hét péntekén bent já r t  a Helikon 
szerkesztőségében, mondta, erősen 
meghűlt, gyógyszerekért jö tt le, siet 
is haza. Megígértem, hogy vasárnap 
meglátogatom. E látogatásom elma
radt, m ert úgy terveztem, hogy K ará
csony első napján (ami ta lán  szerdára 
esett volna) megyek fel hozzá, viszek 
süteményt, kalácsot, bort. Karácsony 
szombatján K ása Zoltán átm ent hoz
zá, meg a k a rta  hívni vacsorára. Ám 
akkor m ár holtan hevert az íróasztala 
mögött, a könyvespolc alatt; erős h a 
láltusája lehetett, m ert az alsó polcok
ról a könyveket -  mind Ady-irodalom! 
-  m agára rán to tta . A mentőorvos sze
rin t ellenjavallt gyógyszert vett be -  
ott volt az éjjeliszekrényen a gyógy
szernaplója! - ,  am i az idegrendszeri 
állapota m iatt előírt és rendszeresen 
fogyasztott gyógyszerrel ellentétes ha
tá s t fejtett ki és te tán iás  rohamot oko
zott. M ár két nappal azelőtti, v asá r
napi bejegyzésének kézírása is a rra  
vallott, hogy nagyon rosszul volt.

H aláltusája kb. hétfőn délelőtt é rt 
véget. Utólag döbbentem rá, hogy 
pont abban a pillanatban, amikor író
gépemen elpattan t a rugó, és ugyan
akkor k inn  a konyhában elromlott a 
mosógép és kiverte az összes biztosí
tékot! Azóta is képtelen vagyok m in
dent másképpen értelmezni, m int 
Bustya részéről „okkult” téren megva
lósult segítségkérési szándékot.

Hogy 1948 őszén m iért ta rtó z ta tták  
le először, annak  sajátságos oka volt: 
kérte  felvételét a  pártba! Ez riadal
m at okozott a filológiai k a r pártszer
vezetének titkárságában, a „négyek 
bandájánál”. Ugyanis Jancsó Elemér 
professzor gyakornokot keresett m a
ga mellé, akiből majd tanársegéd le
het. Az alapszervezet titkárságának  
diák tagjai m aguk is pályáztak erre 
a helyre; de ha Bustya p á rttag  is lesz, 
vele szemben esély nélkül m aradnak. 
A feljelentés nagyon szofisztikus volt. 
Először még h a t hónap u tán  tárgya
lás nélkül kiengedték; később mindig 
kapott annyi ítéletet, hogy az lefedje
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a vizsgálati fogságban töltött időt. A 
vádpontok között ilyenek is szerepel
tek: azért őrzött meg minden egyes 
vasúti jegyet, só't még mozijegyet is, 
m ert el kellett velük számolnia az il
legális szervezetnél. És volt névjegy- 
k á rtya  gyűjteménye is, köztük rossz 
h írű  polgári politikusok kártyái! Egy 
feljegyzés szerint lá tták , hogy a de
mokrácia frontjának választási pla
kátja  előtt „jelentőségteljesen mosoly
gott”. („A zímbit ín mod semnificativ”) 
Utolsó hadbírósági tárgyalásán  az el
nök, periratcsomóját lapozgatva, köz
vetlenül rákérdezett: „Maga m iért ír 
ta  alá ezeket a m arhaságokat?” -  „Az 
őrnagy ú r is a lá írta  volna!” -  felelte ő 
egyszerűen.

2. M. A.
M. A. több éven át Bustya Endre leg

jobb barátjai közé tartozott. Zsílvölgyi 
bányagépész volt az apja; görögkeleti 
vallású, román fiú, akit azonban sa
játságos módon épp a „négyév a la tt” 
átküldték Észak-Érdélybe, egy Vásár
hely környéki faluba, rokonokhoz, csa
ládi és létfenntartás-könnyítő okokból; 
ta lán  attól is félt az apja, hogy mint 
kommunista szim patizánst le tartóztat
hatják. így magántanulóként beiratko
zott a vásárhelyi kollégiumba, majd 
’44 u tán  is itt m aradt, s Bustyáékkal 
érettségizett. Szerelmes lett egy nála 
nyolc-kilenc évvel idősebb, fiatal fran

cia tanárnőbe, F. A. nevűbe. „Halálo
san” szerelmes. Hónapokig egyebet 
sem hallottunk tőle, m int Aliscum éj
hajú leánya, bársonyszemű, olajarcú (a 
tanárnő  arcbőre valóban kreolos volt. 
...Elefántcsont palota boltozatos mel
led, majd legtöbbször azt, hogy Bús 
szerelmünkből nem fakad szomorú lé
nyünknek mása, s végül -  Örökkön 
hajt a démon, űz, kísérget és (ezt csak 
franciául:) Trónolok a végtelen azúr
ban, m int egy meg nem értett szfinx, so
sem sírok már és sosem nevetek - ,  reg
geltől estig Babits, Ady, Baudelaire. 
Majd Kolozsváron a Bolyaira iratkozik 
be, rövid idő múlva m ár sajtócenzor, 
Tordai Zádorral együtt, aztán  elviszik 
a Zsdánovra, pártfőiskolára, amikor

hazajön, egy fontos bukaresti ku lturá
lis intézmény (egyik) igazgatója lesz, 
és szinte hihetetlen, ugyanebből a be
osztásból megy majd nyugdíjba is. Se 
feljebb, se lejjebb, soha.

Régi b a rá ta i időnként m eglátogat
tuk , részt vett bukaresti ivászataink- 
ban, am ikor egy-egy „nagy m agyar 
éjszakát” rendeztünk. (Egy ilyen a l
kalom m al M ajtényi E riket megvá
laszto ttuk  a M agheru bulevárdon, 
az Aro és az Am bassador közti járda- 
szakaszon Erdély fejedelmének III. 
Apaffy M irik néven; aki is a büffé elé 
lerakott jéghasábokból, akkor még 
nem voltak hűtőgépek, a világ három  
égtája felé egyet-egyet elhajított. A 
negyedik égtájon ott volt a k iraka t,

azt respek tálta , m ert ta r to tt  a  nagy- 
vezírtőY).

Meggyőződéses, vonalas kommu
n istakén t viselkedett, de sosem 
társalgo tt a m arxizm us nagyjai
nak  műveiről, viszont meglepő mó
don gyakran  idézett Cioran, Noica, 
Nichifor Crainic szövegeket, beava
to tt, de egyben tila lm as arckifejezés
sel: lám, ilyesmi is van, „filozófiai 
szélsőjobb”, ő tud róla, tudhat, m ert 
nem akárk i, de jobb, ha mi úgy te 
szünk, m in tha nem tudnánk! Egy a l
kalom m al Bustyával is találkozott, s 
h irtelen  fordulattal megkérdezte tő 
le: Nem kérnéd meg szám om ra F. A. 
kezét?

Bustya m eglátogatta F. A.-t s köz
vetítette  a lánykérést. F. A. kosarat 
adott. Akkor Bustya a rá  jellemző 
vad rögtönzéssel megkérdezte: „És 
hozzám feleségül jönne?” F. A. igent 
mondott. Rövid, viharos házasság 
le tt belőle, „politikai indoklású” á l
válással, majd valóságossal, egy gye
rekkel.

M. A. ezentúl még komorabb lett 
és borozás közben olyan észrevétele
inkre, hogy ha  Decebal borotválko
zott és szemüveget viselt volna, pont 
olyan lenne, m int ő - ,  csak m esterkél
ten  mosolygott.

Teltek az évek, évtizedek; ha  ré 
gi ismerősök telefonon hív ták , egyre 
inkább csak rom ánul válaszolt és k i
m entette m agát. A hetvenes évek vé
gén találkoztam  vele utoljára: ahogy 
a söröskancsó fölött egymás szemébe 
m eredtünk, elképedve lá ttam , hogy 
teljesen más, ezt az em bert sohasem 
láttam , általános lélekcsere, p illan tá 
sa mögé lehetetlen le tt volna Ady- Ba
bits-, Baudelaire-verseket odaképzel
ni, vagy a Lúc-patak sekély vizében 
te tt  hajdani tocsikázásokat.

A tévében lehet ma ilyen arcokat 
látni, ez a távolkeleti „Fekete S á r
kány rend nagym esterének” tek in 
tete, teljesen üres, hogy feje mögé 
lá tha tunk , mégis átjárja , átdöfi az 
em bert, éppen azáltal, m ert ő is mö
génk lát, átnézve rajtunk .

A ztán megjelent Vásárhelyen osz
tá ly tá rsa in ak  a negyvens- vagy öt
venéves érettségi találkozóján. A rá 
ism erő mosolyokat, kedélyes hátba 
ütögetéseket nem viszonozta. H all
gatott. Egyszer csak a körülötte 
ülőknek kijelentette: nem azért jö tt 
el, m in tha érdekelné őt ez az egész, 
vagy bárk i is a jelenlevők közül. 
Mindössze azért jö tt el, m ert úgy volt 
kedve. (Bustya nem vett részt a ta lá l
kozón!)

Pontban éjfélkor felállt, v issza
m ent szállodai szobájába, lefeküdt 
és meghalt. U tána  csak egyszer 
találkoztam  vele: fél percig néztünk 
farkasszem et egy sötét vásárhelyi 
utcán.

7



HELIKON

A KilometriK
many ítj<* és szerlteszti 2 sJt

PAPP ATTILA ZSOLT 
N óta
a f e l tá m a d á s r ó l
Amikor kell, feltámadunk; 
amikor kell.
Virágkertünket jég veri -  
kit érdekel.

És átúszunk majd Mexikón 
és Alaszkán át hazáig, 
és „vive la Resurrection!” 
és kigombolkozva állig,

és vissza már, s a kéz, a kar, 
a láb diktál egy ütemet; 
s alig lesz, aki nem akar 
-  míg csörtetünk és caplatunk 
a vízben és a hóban -  
velünk jönni a tegnapig.

Hát így lesz ez, valóban.

H angyanyár  
(holtsáv, h o ltszezon )

Elnyújtózol ebben a hangyanyárban. 
Testedtől lassan az árnyéka válik, 
önálló létre kel, szétnéz a tájban. 
Nyugszékben pihen a tested. A másik.

Valaki mondta: átjárók nyílnak itt. 
Egy másik nyár felé szabad a pálya. 
Meztelen fekszel, tested vonalait 
körbeveszi az évszak hangyanyája.

Ki erre jár, senkiföldjére lépett: 
még nem a puszta, már nem is a város. 
Hallani még az emberi beszédet, 
de jelentése itt már nem világos.

Egy kézirat, mely elveszett 
s egy történet, mely visszatér, 
de nincs többé a föld felett.

És ennyi csak: egy holt keret.

De lent, barátom, városok 
épültek furcsa terv szerint, 
mit elborít a sár, homok.
Ezt találja, ki arra jár  
s a tájban egyszer széttekint: 
megannyi föld alatti vár.

Fogadót talál, rejtekhelyei, 
ki fent is helyet érdemelt.
Egy illat ül majd a táj felett: 
itt járt egykor a nagy Grenouille.

Időben érsz, az év letelt. 
Minden a régi. Semmi új.

(A k ö l t ő  nem 
t a r t j a  m agát)

A költő nem tartja magát 
felljebbvalónak a dolgoknál, ezért 
van az, hogy megfigyelheti 
őket.
Mint vadász az őzet, 
vagy mi. A hasonlatokkal sosem 
voltam jóban. Elég volt nekem, 
asszonyom, maga(,) a látvány.
Az ablakok a testen, tudja, 
a csukló, a térd, s hogy van-e 
valójában, ami mögöttük van, 
él-e, ami csupán a behetárolhatatlan 
ölén él?

Ez persze jóval kevesebb a 
valódi, a megírt nézés gyönyörénél, 
hiányos, mondhatni, hiányzik belőle 
a szederjes kéz, a csöppnyi toka, s 
a kazánház, hol fenyő kékell.

Ilyen világ ez a világ, de hál’Istennek flexibilis. 
Bocsáttassák el békével.

(M ár-m ár 
a z t  g o n d o ln á

Már-már azt gondolná 
az ember, öleléséiből kiindulva, 
hogy tud úgy csókolni, mint 
annyi idővel ezelőtt, vagy 
efölött, amennyiről talán 
csak ünnepnapokon hisszük el, 
hogy létezik egyáltalán.

U n dergrou n d. 
U tó ira t Az Óvároshoz
Ha látnád, mi van a föld alatt, 
az idő mit hordott össze itt...
Mi az, mi végleg megmaradt, 
mi az, mi nincsen már sehol
-  s hol megszűnik már a fent, a kint, 
azt gondolnád, hogy csend honol.

A zt gondolnád: a pusztulás, 
a föld alatti tiszta tél
-  a fentből nem maradt ma más.

V ISK Y ZSOLT
(V a la m ib e
kapaszkodn om )

Van, amibe kapaszkodnom.
A néhány dolog, emlékek, miegymás, 
nem tart meg, ha jön a szél vagy 
ellenszél.
Súlyos vagyok azoknak, (bár eddzem), 
és minden, ami bennem. Te 
kellenéi.

Gyorsan történik, ami történik.
Ami pedig nem, az valahogy 
történetszerűbb ama valódiaknál, 
már ha a valódi szó jelentését 
minimálisra szűkítjük. E helyett 
pedig sokkal inkább

valami nagy arc kéne, s jó sok szem.
Hiszen úgy már, azt hiszem olykor,
igazán
ölelni
sem.
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BARCSI BOTOND
Artaud, a kegyetlenség 
és az anarchia
„Nem a művészet az élet imitációja, az 

élet imitál egy transzcendens princípiu
mot, amellyel a művészet kapcsol ismét 
össze bennünket.”

(Antonin Artaud)

Antonin Artaud a Rode/.. 11 feiner 194}, 
collection Anne Feriikre

Antonin Artaud-t (1896-1948) elsősor
ban a színházáról, pontosabban színház
elméleti írásairól ismeri a magyar olvasó- 
közönség. Magyar nyelven is hozzáférhető' 
az 1938-ban megjelent főműve, Le théát- 
re et son double (A színház és hasonmása, 
amelynek írásai magyar fordításban A kö
nyörtelen színház, illetve A színház és az 
istenek c. kötetekben olvashatóak, 1985, 
ill. 1999). Artaud koncepciójában a ke
gyetlen színház szakít a szövegre támasz
kodó színház elvével, ehelyett inkább egy 
térbeli kifejezésmód létrehozását szorgal
mazza: a beszéd plasztikus és vizuális 
materializációját hozza létre, a szó helyé
re a testet állítja. Artaud felfogásában a 
kegyetlenség nem valamiféle erőszakot, 
hanem elsősorban szükségességet és szi
gorúságot jelent, amennyiben szakít a 
reprezentáció elvével, és az egyéniséget el
söprő, „felszabadított élettel” kíván egyen
lővé válni. A kegyetlenség színházának 
másik fontos jellemzője, hogy megszűnte
ti a néző passzivitását, voyeurizmusát: be
vonja őt a darab terébe, testébe.

Artaud — két író, Roger Vitrac és 
Robert Aron társaságában -  1926 és 
1930 között működtette az Alfred Jarry 
Színházat, amely még ugyan előre megírt 
darabokat vitt színre, de már szakított a 
realista, lélektani előadásmóddal, az „er

A nagy Kilometrik oldalait A ntonin 
A rtaud grafikáival illusztráltuk. 
(Forrás: www.docmartine.com)

kölcsi zsibvásárral”. Az Alfred Jarry Szín
ház a következő darabokat tűzte műsor
ra: Roger Vitrac két darabját (A szerelem 
rejtelmei és Viktor, avagy a gyermekura
lom), Strindberg Alomjátékát és Artaud A 
kozmás has, avagy a bolond anya c. darab
ját, valamint Robert Aron Gólyapapa c. 
jelenetét. Ezzel szemben, a kegyetlenség 
színháza sosem valósult meg, pusztán a 
kiáltványok és az elméleti állásfoglalás
ok szintjén maradt. Több próbálkozás 
után csupán egyszer került sor ezek gya
korlatba ültetésére: 1935-ben Artaud sa
ját elvei szerint vitte színre Percy Shel
ley tragédiáját, A Centi-házat, csakhogy 
ez az előadás is kudarcba fulladt. A ke
gyetlen színház beszédgyakorlatainak 
egyféle kísérlete volt a Pour en finir avec 
le jugement de dieu (Elég legyen isten íté
letéből) c. rádiójáték is, amelyet Artaud 
1947 novemberében rögzített, de amely 
végül nem kerülhetett műsorra a francia 
kulturális rádióban (csak jóval a szerző 
halála után, 1973-ban, illetve 1999-ben). 
E rádiójátékban Artaud verseit különbö
ző hangeffektusok, kiabálások, zörejek 
és zene kísérték. A kegyetlenség színhá
zát csak a ’60-as években kezdték újra fel
fedezni, ettől fogva hatása kétségkívül 
óriásinak mondható: többek között Jean 
Genet, Peter Brook (egyszerű színház), 
Judith Maiina és Julian Beck (Living 
Theatre), Jerzy Grotowski (szegény szín
ház), Eugénio Barba (Odin Színház), 
Tadeusz Kantor („halálszínház”), Robert 
Wilson (képszínház), Heiner Müller törek
véseiben mutatható ki.

Színházi írásai mellett költeményei is 
megjelentek magyar nyelven, Artaud, a 
mumus c. kötetben, Fekete Valéria szer
kesztésében (Artaud, le Mőmo, 1947). 
Ugyanebben a kötetben olvasható kü
lönös prózai műve is, a Tarahumarák 
(elsősorban D’un voyage au pays des 
Tarahumaras, 1945 és másutt megjelent 
írások), amely Artaud Mexikóban tett uta
zásának tapasztalatait írja le. Az utazás 
célja az volt, hogy az európaitól eltérő má
gikus mitológia után nyomozzon, amely
nek nyomát a tarahumara-indiánok 
pejotl-táncában vélte felfedezni: a rítus
nak nevet adó hallucinogén ital hatásá
ra a résztvevők olyan extatikus állapotba 
jutnak, amely visszavezeti az ént igazi, 
kreatív forrásaihoz. Artaud szerint e rí
tusban nem válik el egymástól az erő és a 
szellem, az élet és a halál, a civilizáció és 
a kultúra. A fentiekben részletezetteken 
kívül röviden megemlíthetjük Artaud kö
vetkező műveit is: L’ombilic des limbes (A 
limbus köldöke, 1925), Le pése-nerfs (Az 
ideg-mérleg, 1925), L’art et la mórt (A mű
vészet és a halál, 1929), Van Gogh ou le 
suicidé de la société (Van Gogh, avagy a 
társadalom öngyilkosa, 1947).

A következőkben egy szokványosnak 
korántsem nevezhető, az Héliogabale, 
ou VAnarchiste couronné (Héliogabalus, 
avagy a megkoronázott anarchista) című 
prózai műből közlünk részleteket. Ez a 
munka A színház és hasonmása írásaival 
egy időben készült, kötet formában 1934- 
ben jelent meg a Denoél et Steele Kiadó 
gondozásában. A mű, amely leginkább 
egyféle esszéisztikus és költői próza stí
lusát mondhatja magáénak, az imaginá- 
rius legszélsőségesebb tartományait, ha
tármezsgyéit is bejárja. Ugyanakkor ez 
Artaud legdokumentáltabb műve: a ki
adó ugyanis még egy munkatársat is a 
rendelkezésére bocsátott, hogy segítségé
re legyen a kötethez szükséges elmélyült 
könyvtári kutatás során.

A könyv címszereplője, Héliogabalus 
valós történelmi személy volt, voltakép
pen Varius Avitus Bassianus, császári 
nevén Marcus Aurelius Antonius, aki 
218 és 222 között uralkodott Rómában. 
A történelemkönyvek nyomán Artaud is 
kiemeli, hogy a kiskorú, mindössze 14 
éves császárt a Severus-dinasztia Szíri
ái származású nőtagjai juttatták hata
lomra, és ők gyakorolták a tényleges ha
talmat. Uralkodás helyett az ifjú császár 
a napkultusznak szentelte életét, amelyet 
Rómában is be akart vezetni: ez azonban 
nyugtalanította a környezetét, ezért uno
kafivérét, a szintén kiskorú Severus Ale
xandert ültették a trónra, őt magát pedig 
222-ben a pretoriánusok meggyilkolták. 
Mindazonáltal Artaud könyvében nem a 
valós történelmi eseményekre utaló nar
ratív elemek vannak túlsúlyban, inkább 
az anarchiáról szóló esszéisztikus, metafi
zikai-mitológiai elmélkedéseket tartalm a
zó részek. Ugyanaz a törekvés munkál 
ebben a prózai művében is, mint a kegyet
lenség színházáról szóló írásokban: a mí
tosz, a mágia, az orgiasztikus ünnepek új
rafelfedezése az irodalom számára.

Artaud könyve három részre osz
lik: első, A sperma-bölcső c. részben a 
Severusok anarchikus korát és a különfé
le szíriai rítusokat mutatja be, olyan sajá
tosan artaud-i fogalmak mentén, mint a 
sperma és az ürülék, a fallosz és a vagi
na, az androgünitás. A második, A princí
piumok harca c. rész alkimista elemekkel 
tűzdelt metafizikai elmélkedés a princípi
umok összecsapásáról, az istenek, a test 
és a szellem mibenlétéről a pogány vallá
sosság tükrében. A könyv harmadik, egy
ben legterjedelmesebb része Az anarchia 
címet viseli. Itt olvashatjuk Héliogabalus 
nevének részletes etimológiai levezetését 
is, amelyben rengeteg isten-név, rítus és 
szimbólum van elrejtve. Tulajdonképpen 
e részben válik világossá, miért volt fon
tos Artaud számára az ókori gyermek
császár története: az anarchia eszméje 
olyan fogalmak mentén bomlik ki, ame
lyek mind-mind az androgünitás eszméjé
hez kapcsolódnak (mint például a napkul
tusz, a fallikus jelképek, az öncsonkítás, 
a férfi és a nő egysége). Nem véletlen, 
hogy a szerző epitáfiuma, az Itt nyug
szik c. vers a következőképpen kezdődik: 
„Én, Antonin Artaud, én vagyok a fiam,
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ANTONIN ARTAUD

Héliogabalus
a v a g y  a m e g k o r o n á z o tt  a n a r c h i s t a

(részletek)

> » »  folytatás a 9. oldalról

az apám/ az anyám/ meg én;/ hülye kör
járás szintezője, hol a nemzés/ maga
dugába dől Egy kiváló Artaud-
kutató, Evélyne Grossman kiemeli, 
hogy a „papa-mama” szindróma, az 
androgünitás az életműben az alko
tó erő neve, amely felforgatja a jelen
tés egymásra rakódott rétegeit, és új 
viszonyrendszerbe helyezi azt. Ez az al
kotói princípium szakít az apa elvén, 
a jelölő uralmán alapuló jelentésszer
veződéssel, ugyanakkor pedig megújít
ja az ember szexuális és pszichikai po-

■ftíyi.

limorfizmusát (vö. Evélyne Grossman: 
La défiguration. Artaud -  Beckett -  
Michaux, Minuit, Paris, 2004).

A Héliogabalusban megjelenő anar
chia kapcsolatba hozható a színházi 
írásokban kifejtett kegyetlenség fogal
mával. Hiszen Artaud-nál messze nem 
Proudhon, Bakunyin vagy Kropotkin 
anarchiájáról van szó, amely lénye
ge szerint szociális, politikai gesztus, 
a tulajdon és a társadalmi rend ellen 
irányul. Noha Héliogabalus maga is a 
fennálló római társadalmi rend ellen
sége, anarchiája inkább egyféle „alkal
mazott kegyetlenség”, önmaga ellen 
irányuló rombolás, amely a költészet 
legszigorúbb és legszükségszerűbb 
meghatározása. Egy olyan költészeté, 
amely már nem reprezentáció, hanem 
cselekvő erő, és maga teremti meg a kü
lönbségek játéka alól felszabadított be
széd lehetőségét. Ennyiben az anarchia 
tapasztalata egyben a tiszta költészet 
lehetetlenségéről is szól. Ezek után pe
dig csak a kegyetlen színház, a határ 
és a veszély igazi megtapasztalását biz
tosító, azt szellemi-grammatikai ma
nőverekkel elfedni nem kívánó művé
szeti forma tekinthető autentikusnak. 
Artaud írása tehát az anarchia, az 
őrültség és az irodalom határmezsgyé
jén mozog: Sade, Hölderlin, Nietzsche 
vagy Jarry  műveinek tapasztalatával 
rokonítható.

II. A principiumok 
harca
[...] Vannak-e valójában princípiu

mok? Úgy értem , elkülönült princípi
umok, amelyek a dolgok mögött létez
nek? Vagy, más szavakkal, a pogány 
nom enklatúra isteneinek kevésbé meg
alapozott és kevésbé érvényes létezé
sük van-e, m int a mi gondolkodásun
kat szolgáló princípiumoknak? És ez 
a kérdés tulajdonképpen egy m ásikat 
szül: valójában vannak-e elkülönült 
képességek az emberi szellemben?

Egyébként az ember hajlandó azt 
hinni, hogy a princípium egyszerű 
nyelvi segédeszköz csupán; és ez m ár 
ahhoz a kérdéshez vezet, hogy van-e 
egyáltalán valam i a gondolkodó szelle
men kívül, és hogy az abszolútumban 
a princípiumok realitásokként létez
nek-e, avagy olyan létezó'kként, am e
lyek megosztják energiájukat?

Ahogy egyre m agasabbra tö rünk 
a dolgok eredete felé, az elkülönült 
realitásokként éló' princípiumok mi
lyen m értékben képesek megválni a 
szellemnek a princípiumok körüli já 
tékától? És az emberben m agában le
hetnek-e olyan fajta princípium-képes
ségek, amelyek különálló létezéssel 
rendelkeznének és elkülönülten élhet
nének?

Az örökkévalóságban vannak-e 
olyan pillanatok, amelyek úgy tudnak 
fixálódni, ahogy a zenei hangjegyek is 
fixálódnak, majd a számok révén buk
k annak  fel újra? És ezek a hangjegyek 
valójában elkülönültek-e?

Az alkim isták  szám ára az örökkéva
lóságnak ezek a fixálódó pillanatai az 
olvasztótégely mélyén megjelenő csil
lagzatnak felelnek meg.

Úgy vélem, ez a kérdés teljességgel 
értelmetlen. Az abszolútum nak ugyan
is semmire sincs szüksége. Sem isten
re, sem angyalra, sem emberre, sem 
szellemre, sem princípium ra, sem 
anyagra, sem folytonosságra.

De hogyha a folytonosságban, a ta r 
tam ban, a térben, a magasságos égben 
és az mélységes pokolban a princípiu
mok elkülönülten élnek: nem princípi
um ként, hanem  m eghatározott orga
nizmusként. A terem tő energia egy 
szó csupán, amely m indazonáltal lehe
tővé teszi a dolgokat, tartótüzéből ger
jesztvén őket. És, akárcsak a terem 

te tt világban, ahol az anyag összes 
tulajdonsága, a lehetőségek, az elemek 
összes aspektusa számokkal fejezhető 
ki, akárcsak  a terem tő fluxus, amely 
lángra  lobban a dolgokkal való találko
záskor (és az összes ilyen lángra  lobba- 
nás, amely az életnek a dolgokon gya
korolt hatásából szárm azik, megfelel 
egy gondolatnak), úgy a zárt organiz
m usoknak ez a fluxusa -  amely a mi 
anyagi durvaságunktól egészen a leg
bizonyíthatatlanabb szubtilitásig te r
jedhet -  alkotja m indazt, am it a Léte
zők gyűjtőnevével illetünk, és amelyek 
csupán leheletek a tartam ban.

A princípiumok csupán a gondolko
dó szellem szám ára érnek valam it, és 
pusztán  akkor, amikor az éppen gon
dolkodik; de a gondolkodó szellemen 
kívül bármely princípium semmivé 
foszlik.

Az ember nem elgondolja a tüzet, a 
vizet, a földet és az eget, hanem  felis
meri és megnevezi őket, mivelhogy 
léteznek; és a víz, a tűz, a föld vagy 
az ég alatt, a higany, a kén és a só1 
a la tt még szubtilisabb anyagok rej
tőznek, amelyeket a szellem nem ké
pes megnevezni, mivelhogy nem tanu l
ta  meg felismerni őket, de amelyeket 
valam i -  ami a szellemnél is szubtili
sabb és ami jóval mélyebb, m int bár
mi, ami a fejünkben rejlik — megsejt 
és fel tud  ismerni, am ikor m egtanulja 
majd megnevezni őket. M ert ha  a p rin 
cípiumok a szellem szám ára érnek va
lam it, a dolgok csupán a dolgok szá
m ára érhetnek valamit; és a dolgok 
szubtilitásában nincs megállás, m int 
ahogy a szellem szubtilitása szám ára 
sincs akadály. [...]

III. Az anarchia
[...] Héliogabalus a magasságos nap

vallás anarchikus korszakához érke
zett, és, történelmileg, egy anarchikus 
korszakban érkezett.

Mindez persze nem akadályozta 
meg rituális azonosulását, azonosu
lási erőfeszítését az istennel. Mindez 
nem akadályozta meg abban, hogy a 
római politeista anarchia ellen foly
ta to tt alapvető tám adása során egy 
egységes kultusz valódi papjaként, az 
egyedüli isten, a nap megszemélyesítő- 
jeként viselkedjen.

M ert ha  Ju lia  Moesa2 szám ára 
Elagabalus pusztán csak egy szerv 
is, egyfajta festett szobor, amely a
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katonák elkápráztatásra szolgál, 
Héliogabalus szám ára Elagabalus a 
merevedő szerv, amely egyszerre em
beri és isteni. A merevedő szerv és az 
erős szerv. Az erő-szerv, amely meg
oszlik és amelyet megosztanak, am e
lyet csak m egosztottan használnak.

A merevedő szerv a nap, a földi rep
rodukció kónusza, ahhoz hasonlóan, 
ahogy Elagabalus, a földre szállt nap, 
az égi reprodukció kónusza.

Az embernek tehát nappá kell 
válnia, át kell kelnie m agába 
Elagabalusba, meg kell változtatnia 
a létmódját.

Ami Héliogabalusnak az isten
nel való azonosulását illeti, az a r
cheológusok arról tudósítanak, hogy 
Héliogabalus hol istennek gondolja 
m agát, hol elrejtőzik az isten mögé, és 
megkülönbözteti m agát tőle.

Csakhogy az ember nem isten, és 
ha a k risz tus3 egy emberré vált is
ten, azt mondják, hogy emberi, nem 
pedig isteni mivoltában halt meg. 
Elagabalus m iért ne hihette  volna 
m agát emberré vált istennek, és mi
ért akadályozta volna meg bárki is 
Héliogabalus császárt abban, hogy az 
istent az ember elé helyezze, és hogy 
összezúzza az em bert az isten súlya 
alatt?

Héliogabalus egész élete folyamán 
az ellentétek eme delejezésének, e 
megkettőzött felnégyelésnek volt a 
m artaléka.

Egyik oldalon
AZ ISTEN,

a m ásik oldalon
AZ EMBER.

És az emberben az emberi király és 
a szoláris király.

És az emberi királyban a megkoro
názott és a koronától megfosztott em
ber.

Ha Héliogabalus hozza is Rómába 
az anarchiát, ha úgy jelenik is meg, 
m int egy látens anarchikus állapotot 
felgyorsító kovász, a legelső anarchia 
mégiscsak őbenne van: szétroncsolja 
a szervezetét, a szellemét pedig egy
fajta korai őrültségbe taszítja, amely
nek neve is van a m ai orvosi term ino
lógiában.

Héliogabalus a férfi és a nő.
A napvallás pedig a férfi vallása, 

amely azonban semmire sem képes a 
nő, saját hasonm ása nélkül, amelyben 
tükröződik.

Az EGY vallása, amely KETTŐbe 
szakad azért, hogy cselekedjen.

Azért, hogy LETEZZEN.
Az EGY kezdeti elkülönülésének a 

vallása.
Az EGY és a KETTŐ, amelyek az el

ső androgünben egyesülnek újra.
Amely Ó, a férfi.
Amely Ó, a nő.

Egy időben.
Újra egyesülve az EGYben.

Héliogabalusban kettős harc folyik:
1. Az EGYé, amely úgy válik 

szét, hogy közben EGY m arad. Az em
beré, aki nővé válik és férfi m arad a 
végtelenségig.

2. A Szoláris Királyé, amely
ben a férfi nehezen fogadja el, hogy 
emberi királlyá válik. Aki köpik az 
emberre, és végül a szakadékba tasz ít
ja  őt.

M ert az ember nem király, és szá
m ára, m int király, szoláris király, 
m egtestesült isten szám ára, ezen a 
világon élni nem más, m int bukás és 
furcsa rangvesztés.

Héliogabalus elnyeli az istenét; 
felfalja az istenét, m int ahogy a ke
resztény is felfalja a magáét; és szer
vezetében elkülöníti egymástól a 
princípiumokat; és szervezetében el
különíti az isteni princípiumokat; a 
princípiumok harcát húsának  kettős 
üregeiben mutogatja.

És íme m it nem é rte tt meg 
Lam pridius4, egy korabeli történetíró.

„Héliogabalus feleségül vett egy 
nőt, a szelíd Cornelia Paulát, és -  írja 
-  elfogyasztotta a házasságot.”

Ez a történetíró azon csodálkozik, 
hogy Héliogabalus lefeküdhetett egy 
nővel, hogy a megszokott módon hatol
hato tt be egy nőbe. Ami egy született 
pederaszta esetében igencsak furcsa 
következetlenség és -  pederasztiája 
tekintetében -  egyfajta szerves á ru 
lás lenne, az Héliogabalusnál azt bi
zonyítja, hogy e vallásos és koraérett 
pederaszta gondolkodása igencsak kö
vetkezetes.

Ami viszont az Androgünnél is in
kább megjelenik ebben a körforgó kép
ben, ebben a m egtestesült Vénuszból

származó elbűvölő és kettős term észet
ben, ebben a csodás szexuális követke
zetlenségben, amely m ár önmagában 
is a legszigorúbb szellemi logika ké
pe lehetne: nos az nem más, m int az 
ANARCHIA gondolata.

Héliogabalus született anarch is
ta, aki nehezen viseli el a koronát, és 
minden királyi te tte  született a n a r
chistára vall, a rend közellenségére, 
aki az egész közrend ellensége; de az 
anarchiát elsősorban önm agában és 
önmaga ellen gyakorolja; és bízvást 
mondhatjuk, hogy jó példával já r t  elől 
az anarchia tekintetében, am it a ró
mai korm ányzatba hozott magával, és 
hogy meg is fizette érte a kellő árat.

Abban a rítusban, amely során a 
gallosz5 levágja saját hím tagját, az 
emberek pedig női ru h á t vetnek oda 
neki, én annak  vágyát látom, hogy 
véget vessen egy bizonyos ellentmon
dásnak, hogy egy csapásra egyesítse 
a férfit és a nőt, hogy kombinálja és 
egybeolvassza, mégpedig a hímbe és 
a hím  által olvassza össze őket. Mivel
hogy a hím  a Beavató.

Héliogabalust kevés választotta el 
attól -  mondják a történetírók - ,  hogy 
ő is le ne vágja saját hím tagját.

Nos, ha  ez igaz is, ez nagy hiba lett 
volna Héliogabalus részéről; és úgy 
gondolom, hogy a kor történetírói, 
akik vajmi keveset érte ttek  a költé
szethez, és még annál is kevesebbet 
a metafizikához, a ham isat vélhették 
igaznak, és a te tt rituális u tánzását 
tek in thették  megvalósult gesztusnak.

Ha az így vagy úgy veszendőbe me
nő férfiak, a papok, a jelentéktelen 
galloszok egy olyan gesztushoz folya
m odnak is, amely véget vet férfiassá
guknak, ebben a gesztusban minden 
bizonnyal van valam i, ami erősbíti a 
rítus értékét; de Elagabalus, a földre 
szállt Nap, nem veszítheti el a nap je 
lét: ő csak az absztrakció szintjén mű
ködhet.

A napban háború lakozik, M ars, lé
vén hogy a nap háborús istenség; és a 
gallosz rítu sa  is háborús rítus: a fér
fi és a nő, ak ik  a vérben, a vér á rán  ol
vadnak össze.

Héliogabalus absztrak t harcában, 
a princípiumok összecsapásában, a 
v irtualitások e harcában ugyanúgy 
emberi vér rejlik, m int az előbbi r í
tusban, és nemcsak absztrak t vér, va
lótlan vér, amelyet csak elképzelünk, 
hanem  igazi vér, amely elfolyt, amely 
elfolyhat; és ha Héliogabalus nem a bi
rodalom területének védelméért ontot
ta  is a vért, mégiscsak vérrel fizetett 
költészetéért és gondolataiért.

Héliogabalus egész élete m aga a 
cselekvő anarchia, mivel Elagabalus, 
az egységes istenség, aki egybefogja
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a férfit és a nőt, az ellentétes póluso
kat, az EGYet és a KETTŐt, m aga az 
ellentmondások vége, a háború és az 
anarch ia  kizárása, de a háború által; 
és ugyanakkor az anarchia működés
be léptetése ezen az ellentmondások
kal és rendetlenséggel terhelt földön. 
És az anarchia -  azon a fokon, amed
dig Héliogabalus elvitte -  m aga a meg
valósult költészet.

Egy lényegi ellentmondás rejlik 
minden költészetben. A költészet nem 
más, m int a darabokra tö rt többszö- 
rösség, amely tüzet szít. És a költé
szet, amely helyreállítja a rendet, elő
ször a rendetlenséget tám asztja fel, 
a rendetlenséget a m aga tüzes aspek
tusában; a költészet összeütközésre 
készteti az aspektusokat, amelyeket 
egyetlen pontra vezet vissza: tűz, gesz
tus, vér, sikoly.

H elyreállítani a költészetet és a 
rendet egy olyan világban, amely
nek m ár m aga a létezése is k ih ívást 
jelent a renddel szemben, annyit je 
lent, m int v isszaállítan i a háborút és 
a háború állandóságát; annyit jelent, 
m int m eghonosítani az alkalm azott 
kegyetlenség állapotát; annyi, m int 
előidézni egy név nélküli anarch iát, 
am a dolgok és aspektusok anarch iá 
já t, amelyek felébrednek, m ielőtt új
ra  álomba m erülnének és az egység
ben olvadnának össze. Csakhogy aki 
felébreszti ezt a veszélyes anarch iát, 
m indig is m aga lesz az első áldozata. 
És Héliogabalus, az anarch ia  a lkal
mazója, kezdetben saját m agát falja 
fel, mígnem azzal végzi, hogy saját 
ü rü lékét is felfalja. [...]

[...] M iután a csata6 befejeződött és 
a trónt elfoglalták, m ár csak Rómába 
kellett bevonulni, mégpedig erős ra 
gyogással kellett behatolni oda. Nem 
úgy, m int Septimius Severus7, aki ál- 
lig felfegyverzett katonák élén vonult 
be Rómába, hanem  igazi szoláris k i
rály, igazi monarcha módjára, aki 
fentről nyeri múlandó hatalm át, és 
aki háború által szerezte meg azt, de 
akinek m indenáron el kell feledtetnie 
a háborút.

És a kor történetírói nem győzik 
halm ozni a jelzőket, amelyekkel meg
koronázásának ünnepségét, az ünnep
ség ékes és békés jellegét ecsetelik. És 
az ünnepség túlcsorduló pompáját. El 
kell mondani, hogy Héliogabalus koro
názási ünnepsége 217 nyarának  végén 
kezdődött Antiochiában és a követke
ző év tavaszán fejeződött be Rómában, 
egy, az ázsiai Nicomédiában töltött te 
let követően.

Nicomédia a kor Riviérája, Deau- 
ville-je; és a történetírók éppen e

nicomédiai tartózkodás kapcsán kez
denek m egpukkadni dühükben.

íme, m it mond erről Lampridius, 
aki m intha csak Joinvillé8 vált volna 
a Szex Keresztes H adjáratát vezető 
eme szent Lajos mellett, aki egy hím 
tagot visel kereszt, lándzsa vagy kard  
helyett:

„[...] Héliogabalus nagy örömét lel
te egyebek mellett abban, hogy Párisz 
legendáját színre vigye; ő m aga Vé
nusz szerepét já tszotta  a darabban, és 
egyszeriben csak lábaihoz ejtve ru h á 
it, teljesen meztelenül, egyik kezével 
a mellén, m ásikkal a nemi szervén, 
letérdelt és hátsó fertályát felemelte, 
így m utatva be azt a bujálkodásban 
részt vevő társainak . Arcát aszerint 
m aszkírozta, ahogy Vénusz arcát szok
tá k  ábrázolni, és gondja volt a rra  is, 
hogy egész teste  tökéletesen tiszta le
gyen, mivel úgy tek in tette , az életből 
az a legfőbb előnye szárm azhat, hogy 
alkalm asnak ítéltetik  a lehető legna
gyobb számú ember libidinális ízlésé
nek a kielégítésére.”

Rómát rövid szakaszokban érik el, 
és a császári kíséret, e hatalm asra  
duzzadt kíséret nyomán — amely m int
ha magával cipelné az összes orszá
got, ahol keresztülhaladt -  ham is csá
szárok nyilvánulnak meg.

Az állapotokon eluralkodó anarchia 
és az összes királyi öröklési szabály 
felforgatása lá ttán , még a házaló vi- 
gécek, a m unkások és a rabszolgák is 
azt gondolták, hogy ők m aguk is lehet
nek császárok.

M intha Lam pridius azt mondaná, 
hogy: „Helyben vagyunk, ez m aga az 
anarchia!”

Az sem volt elég neki, hogy a trónt 
vásári m utatványnak tekintette, 
hogy a renyheség, a rendetlenség és

a rom lottság példáját m u ta tta  azok
nak  az országoknak, amelyeken á t
kelt, íme, m ár m agát a birodalom föld
jé t is vásári m utatványnak tekinti, 
és ham is királyok megjelenését idé
zi elő. Soha senki sem m utatott a vi
lágon ennél szebb példát az anarch iá
ra. M ert Lampridius szám ára Vénusz 
és Párisz legendájának ez a százezer 
ember előtt lezajlott term észetbeni elő
adása, a lázállapottal egyetemben, 
am it előidéz, a káprázatta l egyetem
ben, am it kivált, nos ez a veszélyes 
anarchia példája, ez m aga a legiga
zibb valóság szintjére emelt költészet 
és színház.

H a azonban közelebbről is szem
ügyre vesszük, Lampridius kifogásai 
nem helytállóak. Mit is te tt igazából 
Héliogabalus? Lehet, hogy vásári ko
médiává változtatta a római trónt, de 
rögtön bevezette a színházat, a szín
házzal pedig a költészetet a római 
trónra, a római császár palotájába; 
és a költészet, amikor valódi, megér
demli a vért, és igazolni is tudja, hogy 
vért ontanak érte.

Képzelhetjük ugyanis, hogy ilyen 
közel az antik  misztériumokhoz és 
a tauroboluszok9 szóráskörzetében, 
az így színre v itt szereplők nem h i
deg allegóriaként viselkedhettek, ha
nem a term észet erőit je lentették 
(úgy értem , a második term észetét, 
amely a nap belső körének felel meg, 
Ju lianus10 szerint a m ásodik napnak, 
amely a központ és a periféria között 
helyezkedik el -  tudjuk, hogy csupán 
a harm adik  látható), és a puszta ele
mek erejét őrizték.

Em ellett Héliogabalus úgy forgat
ta  ki a római szokásokat és erkölcsöt, 
ahogy csak kedve ta rto tta , csalán
ba vetette a római tógát, felöltötte a 
főniciai bíborpalástot, az anarchia pél
dáját m utatva ezzel, ami abban áll, 
hogy egy római császár egy más or
szág öltözékét veszi m agára, és hogy 
egy férfi női ruhákba bújik, drágakö
vekkel, gyöngyökkel, kócsagtollak- 
kal, korallokkaí és talizm ánokkal éke
síti fel magát: ami római szemszögből 
anarchikus, az Héliogabalus szám á
ra  egy rendhez való hűséget jelent, 
ez pedig annyi tesz, hogy ez az égből 
alászállt díszlet minden részletével e 
rendre u ta l vissza.

Semmi sem önm agáért való 
Héliogabalus fényűzésében, sem e ren
detlenség irán ti csodálatos lelkesedé
sében, amely pusztán a rend, azaz az 
egység m etafizikai és magasabbren- 
dű gondolatának alkalm azása.

A rendről alkotott vallásos gondo
la tá t sértésként vágja a római világ 
arcába; és a legszélsőségesebb szigor
ral, a szigorú tökéletesség érzésével 
teszi mindezt, amiben van valam i a
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tökéletesség és az egyesítés okkult és 
titokzatos gondolatából. Nincs semmi
féle paradoxon abban, ha m egállapít
juk, hogy a rendnek ez a gondolata rá 
adásul még költői is.

Héliogabalus a római szellem és ön
tuda t szisztem atikus és vidám  demo- 
ralizálásához fogott hozzá; és a vég
sőkig elment volna a latin  világ e 
felforgatásában, ha elég hosszú élet 
adatott volna meg neki, hogy sikerre 
vihesse tervét.

Héliogabalustól semmi esetre sem 
lehet elvitatni a gondolataiban tan ú 
sított következetességet. És abban a 
m egátalkodottságban se lehet kétel
kedni, amellyel gondolatait alkalm az
ta. Ez a császár, aki tizennégy éves, 
amikor m egkaparintja a koronát, a 
szó szoros és tulajdonképpeni értel
mében vett mitomán. Azaz látja a léte
ző mítoszokat, és alkalm azza is őket. 
Most az egyszer, és ta lán  az egyedü
li alkalom m al a történelemben, iga
zi mítoszokat alkalm az. Egy m etafi
zikai gondolatot dob be a mítoszok 
szegényes, földhözragadt és latin  kép
m ásainak forgatagába, amelyekben 
m ár senki sem hisz; és a latin  világ 
még kevésbé, m int bármely másik.

Héliogabalus azért bünteti a latin vi
lágot, m ert az m ár nem hisz a saját mí
toszaiban, sőt egyetlen mítoszban sem; 
és egyébként sem riad vissza attól, 
hogy kifejezze a megvetését e született 
földtúrók fajtájával szemben, akiknek 
mindig a föld felé fordul a feje, és akik 
soha semmi m ást sem tudtak, csak azt 
lesni, hogy mi bújik ki onnan.

Az anarchista  így szól:
Sem Isten, sem úr, egyedül csak én.
M iután a trónra  került, Héliogaba

lus semmilyen törvényt sem fogadott 
el; és ő m aga volt az úr. Saját szemé

lyes törvénye volt tehát mindenki tör
vénye. M ásokra kényszeríti zsarnoksá
gát. Tulajdonképpen minden zsarnok 
anarchista, aki m egkaparintotta a ko
ronát, és saját kénye-kedve szerint irá 
nyítja a világot.

Héliogabalus anarchiájában azon
ban egy m ásik gondolat is m egtalál
ható. Mivel istennek képzeli magát, 
és azonosul az istenével, sosem köve
ti el azt a hibát, hogy emberi törvényt 
alkosson, egy abszurd és hóbortos em
beri törvényt, amelyen keresztül ő, 
az isten, beszélhetne. Igazodik az is
teni törvényhez, amelybe beavatták, 
és el kell ismerni, hogy -  néhány 
im itt-am ott elkövetett tú lkapás és 
pár jelentéktelen mókától eltekintve 
-  Héliogabalus soha sem adta fel a te s
te t öltött istenség m isztikus nézőpont
já t, amely az istenség évezredes rítu 
sához igazodik.

Rómába érkezése u tán  Héliogabalus 
elűzi a szenátus férfi tagjait, és nőket 
állított a helyükre. A róm aiak szá
m ára ez anarchia, de a m enstruálok 
vallása szám ára, amely a ty riai bí
borpalástot hordja, és Héliogabalus 
szám ára, aki ezt alkalm azza, ez csu
pán az egyensúly visszaállítása, a tör
vényhez való ésszerű visszatérés, m i
vel a nő -  az elsőszülött, a kozmikus 
rendben korábban megjelent lény -  fel
adata, hogy törvényeket alkosson.

Jegyzetek

'Paracelsus és a paracelzisták szerint 
a higany, a kén és a só, azaz a mercurius, a 
sulphur és a sal a három „filozofikus elem”, 
amelyek a szellemnek, a léleknek és a testnek 
feleltethetők meg az emberi tartományban.

2Julia Moesa Héliogabalus nagyanyja, 
döntő szerepe volt az ifjú császár trónra 
juttatásában, és a hatalmat is jórészt ő 
gyakorolta.

3A kis-és nagy kezdőbetűk helyesírásában 
mindenütt megtartottam az Artaud által 
használt formát -  a ford.

4Aelius Lampridius i. sz. III. században 
élt római történetíró, az ún. scriptore s 
histories Augustas egyike, Héliogabalus 
császár életrajzírója, Artaud egyik fő forrása. 
Ezenkívül ő írta Commodus, Diadumenus, 
Alexander Severus császárok -  a történészek 
szerint -  nem éppen mintaszerű életrajzait 
is. Műveit 1864-ben adta ki Jordan és 
Essyenhardt. Vö. Pecz Vilmos (szerk.): Ókori 
Lexikon, Franklin Társulat, Bp., 1902-1904.

5A galloszók Kübelé és Attisz misztikus 
kultuszának papjai voltak. A frígiai istennőt 
és kultuszát i. e. 202-204-ben vezették be 
Rómába, hogy megmentse a köztársaságot 
a karthágói seregek fenyegetésétől. Eliade 
szerint azonban a kultusz ekkor már sok 
ezer éves múltra tekinetett vissza: „Attisz és 
kultusza kezdeteinél pedig ugyancsak egy 
sziklakő, más szóval Kübelé, a Nagy Anya áll. 
A mítosz szerint, amelyet Pauszaniasz mesél 
el, egy Zeusz által megtermékenyített kőtől 
egy hermafrodita szörny, Agdisztisz született. 
Az istenek elhatározták, hogy megfosztják

férfiasságától és Kübelé istennővé változtatják 
át.” Eliade a kultusz papjainak rituális 
öncsonkítását a következőképpen magyarázza: 
„Ami a galloszók és egyes hívek extatikus 
transzban elkövetett öncsonkítását illeti, ez 
abszolút erényességüket biztosította, másként 
szólva azt, hogy teljesen az istenségnek 
adják magukat. Az ilyesfajta élmény nehezen 
elemezhető; a hívőt irányító többé-kevésbé 
tudattalan impulzusokon kívül számolnunk 
kell a rituális androgünitásra sóvárgással 
is, vagy azzal a vággyal, hogy «szent erőik» 
tartalékait növeljék e szokatlan vagy látványos 
testi hibával, sőt, azzal a szándékkal is, 
hogy a teljes imitatio dei révén a társadalom 
hagyományos struktúráin kívülre lökve érezzék 
magukat. Egyszóval Attisz és Kübelé kultusza 
lehetővé tette a nemiség, a testi szenvedés és a 
vér vallási értékének újrafelfedezését.” Mircea 
Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története 
II, Osiris, Bp., 1995, 225, ill. 227. Ford. Saly 
Noémi.

6Az előző részben a római hadsereg két 
csoportja között 218-ban lezajlott csatáról van 
szó: az egyik M. Opellius Macrinust, míg a 
másik Avitus Elagabalust, azaz Héliogabalust 
támogatta. Macrinus testőrparancsnok a 
Parthus-birodalom ellen 217-ben folytatott 
hadjárat során gyilkoltatta meg Caracalla 
császárt, Septimius Severus fiát: a hadsereg 
egy része ekkor kiáltotta ki őt császárnak. 
A hadsereg másik, Caracalla-párti része 
viszont a meggyilkolt császár egyik rokonát, 
híresztelések szerint törvénytelen fiát, 
Elagabalust kiáltotta ki császárrá. Az 
említett 218-as ütközetben Macrinus életét 
vesztette, így került trónra Héliogabalus. Vö. 
Ferenczy — Maróti — Hahn: Az ókori Róma 
története, Tankönyvkiadó, Bp., 1992, 360-361.

’Septimius Severus császár, Caracalla apja, 
193 és 211 között uralkodott. Az Antoniusok 
korát lezáró, Commodus elleni merénylettel 
induló polgárháborút katonai eszközökkel, 
négy év csatározás során sikerült megfékeznie, 
amelyek kezdetén, 193-ban hadserege élén 
vonult be Rómába, ahol az egyik ellencsászár, 
M. Didius Iulianus szenátor hatalmát döntötte 
meg. Septimius Severus a megrendült császári 
hatalmat a továbbiak során is a hadsereg 
segítségével szilárdította meg: az általa 
létrehozott rendszert ezért is nevezik katonai 
monarchiának. Vö. i. m., 352-355.

8Jean de Joinville (1224? -  1317) francia 
politikus és krónikaíró, aki 1248-ban IX. (Szent) 
Lajos király tanácsadójaként és bizalmasaként 
részt vett a negyedik keresztes hadjáratban. 
Később tanúvallomásaival jelentős szerepe volt a 
király szentté avatásában (1282). Idős korában, 
1300 körül megírta a király élettörténetét (Vie 
de saint Louis).

9A tauroboluszók Kübelé istennő tiszteletére 
bikát áldozó papok voltak.

'“Julianus Apostata (Hitehagyott, 331-363), 
I. Nagy Constantinus unokaöccse, 361 és 363 
között római császár; író és filozófus. Szigorú 
neveltetése okán kiábrándult a kereszténységből, 
és az antik istenek kultuszának visszaállításáért 
küzdött, egy neoplatonikus világnézethez 
csatlakozva: a látható és a láthatatlan világ 
közötti egyensúlyt a Nap misztikus felfogásából 
igyekezett levezetni. Artaud J. Bidez francia 
fordításában olvashatta Iulianus császár 
beszédét a Nap-Királyról (Eisz ton baszileia 
Héliu, azaz Héliosz királyra, 362), valamint 
szintén J. Bidez tollából a császár életrajzát (Vie 
de l’Empereur Julien, 1930).
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KÁBÁN ANNAMÁRIA

Versépítő alakzatok
Balassi Bálint: A dj m ár csendességet
Az alakzatok nyitott pragmatikai kate

góriák, azaz mindig konkrét közléshely
zetben és konkrét szövegben keletkeznek. 
Vizsgálatuk ezért működésük figyelembe
vételével, dinamikus-funkcionális megkö
zelítésben lehetséges.1

A szövegalakulás folyamatára figyelve 
a retorikai műveletek keretében létrejövő' 
alakzatok társulásának versépítő szere
pét kísérelem meg feltárni Balassi Bálint 
Adj már csendességet című alkotásában. 
Azt vizsgálom, hogy a párhuzam és az el
lentét, az ismétlés, a halmozás és a foko
zás, valamint a közölés és az elhagyás 
mint társuló alakzatok2 milyen szerepet 
töltenek be a versegész építésében.

Balassi Bálint pályájának valamennyi 
szakaszában írt istenes verseket. Az Adj 
már csendességet kései istenes versei kö
zé tartozik. Korábban írt istenes énekei 
a lélek háborgásának kivetítődései, így Is
tennel alkudozó, vitatkozó hangnem jel
lemzi őket. A Bizonnyal esmérem kezdetű 
verséből idézem:

Illik, hogy elfordulj, Uram, bűneimtül, 
Kivel rakva vagyok talpig mind tétéiül, 
De kegyességedtül
Nem ülik, hogy megfossz irgalmasságodtul.
Az Adj már csendességet, amint a cím 

is jelzi, a költő lelki béke utáni vágyát szó
laltatja meg.

Balassi életének talán legnehezebb pil
lanataiban írta ezt a versét, akkor, ami
kor szerelmétől, barátaitól, hazájától tá
vol került. Ekkor próbált szembenézni 
életével. Számvetés tehát a vers. Mélyről 
tör fel a magányos lélek könyörgése Isten
hez.

A könyörgés mint műfaj sajátos meg
nyilatkozásforma, sajátos szövegforma, 
amelyben az ember óhaját Isten elé tárja. 
Segélykiáltás egy nyomorult helyzetből. 
A könyörgő kéri Isten kegyelmét.3

Ez a sajátos retorizált versszerkezet Ba
lassi több más versében is nyomon követ
hető. Az Ad Deum Patrem, pro levamine 
malorum című versében írja:

Ments és vezess ki, Uram, az sok vészből, 
Viselj gondot rólam, te árvád felől,
Ne szakadjak el tőled, Istenemtől, 
Segélj, kiáltok csak hozzád egyedől.
Vagy az Ad Spiritum Sanctum, pro 

felici conjugio című versében:

Könyörgök teneked, hogy szentelj meg engem, 
Tulajdon templomod hogy lehessen lelkem, 
Szeplő nélkül tiszta legyen én életem, 
Lakozzál te bennem!
Az Adj már csendességet szimmetri

kus szerkezetű vers.4 Három egységre ta
golódik. Az első két versszak a kérés, kö
nyörgés lélektani alapját rajzolja meg, a 
harmadik-hatodik versszak a könyörgés 
indoklását nyújtja, a hetedik-nyolcadik 
pedig az Istenhez emelkedett lélek hála
adását tartalmazza.

A költemény egy alapvető ellentétre 
épül: az Istentől távoli lélek nyomora 
áll szemben azzal a lelki békével, amely 
után a költő esedezik.

A vers első két strófája a mennybéli Úr
hoz intézett kérések sorát tartalmazza:

A dj már csendességet, lelki békességet, 
mennybéli Úr!

Bujdosó elmémet ódd bútól szívemet, 
kit sok kín fúr!

Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan 
vár mentségére,

Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne 
gerjeszd vesztségére!

A költeményt bevezető megszólítás in
verzió folytán az első sor és egyben az el
ső mondat végére kerül ugyan, de ezáltal 
valójában kiemelő szerephez jut. A kérés/ 
könyörgés magas hőfokát jelzi a költő az
zal, hogy a verset a főhangsúlyt viselő fel
szólító módú igével nyitja:

A dj már csendességet, lelki békességet, 
mennybéli Úr!

A hangsúlyos igét követő már időha- 
tározó-szó tovább fokozza a sürgetést, és 
egyben a múlt történéseire is visszautal, 
amikor is zaklatottság és megfáradtság jel
lemezte a költőt. A kérés tartalmát a mon
dat két tárgya jelöli meg: csendességet, lel
ki békességet kér elsődlegesen a költő.

A következő három sor tovább sorolja, 
halmozza a költő kéréseit, öt újabb hang
súlyos, felszólító módú igével fejezve ki 
azokat.

A vers második sora voltaképpen az el
sőnek a magyarázatát nyújtja, és ez egy
ben a költő legszemélyesebb vallomása is, 
amelyet az egyes szám első személyű bir
tokos személyjelek (elmémet, szívemet) ér
zékeltetnek. Csendességre, lelki békesség
re vágyik a költő, hiszen elméje, szíve tele 
van búval, kínnal. A mondat főhangsú
lyát itt is a felszólító módú ige hordozza, 
amelyet a közölés alakzata nyomatékosít. 
Az igei állítmányt -  ódd -  közrefogják bő
vítményei: bujdosó elmémet, illetőleg bú
tól szívemet.

A vers harmadik sorának sok ideje im
már szerkezete valójában az első sor már 
időhatározójának tartalm át ismétli foko
zó, nyomatékosító formában, és ezzel a ké
rés nagyságát is sugallja. A fókuszszerep
be kerülő szomjan állapothatározó a test 
börtönébe zárt lélek vergődését képszerű
en tárja elénk, amely már rég vár ment
ségére, azaz Istenhez emelkedését óhajt
ja menekvésül. A felszólító módú igék 
között a két jelen idejű igealak: kín fúr, 
vár mentségére valójában a lélek állapotá
ra utal, de az időhatározók nyomán a múl
tat is magában hordozza. Ez teremti meg 
azt a hátteret, azt az alapot, amelyről va
lósággal fölfakadnak a költő újabb kéré
sei. Az első szerkezeti egység utolsó sorá
ban, mintegy fortissimóban, immár négy 
hangsúlyos felszólító módú igét halmozva 
kérlel, könyörög tovább a költő, váltogat

va egymással az állító és tagadó igeala
kokat. Valójában mindegyik a lelki béke 
utáni vágyat erősíti: őrizd, ne hadd, éb
reszd, haragod ne gerjeszd vesztségére. 
A könyörgő -  írja igen találóan Németh 
G. Béla -  „teljesen eggyé lesz a maga ál
lapotával, egészen fölolvad a könyörgés 
gesztusában”.5

A vers második szerkezeti egysége, 
amely a következő, a harmadiktól a ha
todikig terjedő négy szakaszt tartalmaz
za, a kérések magyarázatát, indoklását 
nyújtja. Ez a szerkezeti egység tehát ma
gyarázó viszonyban van az előző egység 
szövegével, bár kötőszó ezt nem jelzi. Az 
aszündetonnak itt fontos kiemelő szerepe 
van. Ez a rész valójában egy kis teológi
ai traktátus. A költő teológiai érveket so
rol fel, amelyekkel mintegy alátámasztja 
kéréseinek jogosságát. Ezek a versszak
ok tartalmazzák a legfontosabb hitelvi 
kérdéseket. Teológiai szempontból a har
madik és a hatodik szakasz tekinthető 
a vers kulcsszakaszának. A harmadik a 
krisztusi megváltás művének fontosságát 
emeli ki:

Nem kicsiny munkával, fiad halálával
váltottál meg,

Kinek érdeméért most is szükségemet
teljesíts meg!

A hatodikban pedig a költőnek a kegye
lem általi üdvözülésbe vetett személyes 
hite fogalmazódik meg:

Nem kell kételkednem, sőt jót
reménlenem igéd szerint,

Megadod kedvessen, mit ígérsz
kegyessen hitem szerint.

A két versszak fontosságát a költő az
által is kiemeli, hogy a vers szerkezeté
nek lényeges arányossági pontjain he
lyezi el: a harmadik versszak a negatív 
aranymetszés, a hatodik pedig a pozitív 
aranymetszés szintjén található.6 Ebben 
a szerkezeti egységben a párhuzam válik 
fő szövegszervezővé, amely ismétlések és 
ellentétek sorával bomlik ki.

A harmadik versszak óriási méretűvé 
duzzasztott fókusszal7 indul, amely így 
valóságos kiáltásként hat:

Nem kicsiny munkával, fiad
halálával váltottál meg

A mélységből kiált itt a lélek Istené
hez, akárcsak a zsoltárokban.

A megfogalmazás művésziségét növe
li, hogy az óriási méretűvé duzzasztott 
fókusz ellentéten alapul. A kötőszóelha
gyásnak (az aszündetonnak) itt szintén 
kiemelő szerepe van, még inkább előtér
be helyezi a megváltás nagy művének je
lentőségét: nem kicsiny munkával, hanem 
fiad halálával, azaz óriási áldozattal men
tettél meg. A megváltás révén új, gyermeki 
viszonyba kerül az ember, tehát a költő is 
Istennel. Innen az a nagy bizalom és hit, 
amellyel a költő Istenhez fordul, várva, 
hogy fia érdeméért kérését most teljesítse:

Kinek érdeméért MOST IS szükségemet
teljesíts meg!

A MOST IS időhatározó viseli a mon
dat főhangsúlyát. Ezzel a költő egyrészt a 
megváltás folyamatosságát hangsúlyozza:
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fiad halálával váltottál meg, ezért te
hát, mint mindig, most is teljesítsd szük
ségemet. Másrészt pedig a költemény el
ső szerkezeti egységének múltra utaló 
időhatározóival, a m ár és a sok ideje im
már időhatározó-szókkal oppozícióban, a 
múlt és a jelen szembenállását is kiemeli. 
A költő múltjával szakítva szeretné, ha Is
ten megsegítené szükségében. De ott van 
ebben a már-már követelő felszólításban, 
kérésben a költő mélységes hite is a meg
váltásból következő isteni irgalomban.

A következő versszak az isteni irgalom 
nagyságát hangsúlyozza. De tartalmazza 
ez a szakasz a költő bűnvallását is:

Irgalmad nagysága, nem vétkem
rútsága feljebb való,

Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen 
s romlást valló.

A két sor párhuzamra épül, amelyet el
lentét, ismétlés és fokozás bont ki. Az iste
ni irgalom nagysága áll szemben a költő 
vétkeinek rútságával: irgalmad nagysága 
feljebb való, mint vétkem rútsága. A máso
dik sor valójában variációsán ismétli, és 
egyben fokozza is az előző sor tartalmát. 
A fokozást a költő nemcsak a szavak jelen
tésével éri el: irgalmad nagysága -  irgal
mad végtelen, vétkem rútsága  -  bűnöm 
éktelen, hanem azáltal is, hogy a sort há
rom mondategységre tagolva három mon
dathangsúlyt vezet be. A jelentésükben 
is fokozást kifejező hangsúlyos szavak 
itt névszói állítmánnyá válnak, s ezáltal 
még inkább kiemelő szerephez jutnak. A 
két sorban kibomló párhuzam végül ellen
tétébe fordul: az első sorban az isteni ir
galom feljebbvalósága, a második sorban 
viszont a költő éktelen bűneinek romlást 
vallósága, romlásról árulkodó volta hang
súlyozódik.

„A bűnbánat, a mennyei béke síró vá
gya -  írja Szerb Antal -  nem újság a ma
gyar irodalomban, amikor Balassa fellép 
fél évszázad protestáns zsoltáréneklése, 
zsoltáros önvádja, üldöztetések közt Is
tenhez, az erős várhoz menekülése készí
ti elő Balassa bűnbánatát. A nagy különb
ség a prédikátor-elődök és a főúr-költő 
esengése között az, hogy a régi versek
ben a gyülekezet szólal meg, Balassában 
pedig a magányos lélek. Balassa vallásos 
verseinek a varázsát az adja meg, hogy 
érezzük, mennyire személyes, aktuális, 
csak-egyszeri mondanivalót fejeznek ki: 
személyesebbek sokkal, nemcsak Balassa 
sematikus szerelmi lírájánál, hanem az 
egész Petőfi előtti magyar líránál is”.8

A vers ötödik szakasza látszólag kéte
lyek sorát indítja el, valójában a kérdé
sek nem is igazi kérdések, hanem elsőd
legesen retorikai funkciót töltenek be. A 
kérdések ugyanis magukban hordozzák a 
hit által megvilágosult lélek válaszát, az
az nyomatékos állítást fejeznek ki. Ezt a 
sorvégi, kérdőszóval ellátott igék erős nyo- 
matéka is érzékelteti:

Jó voltod változást, gazdagságod
fogyást ereszthet-é? (NEM)

Engem, te szolgádat, mint régen
sokakat, ébreszthet-é? (IGEN)

A választ a hatodik versszakban fo
galmazza meg a költő, amely a vers má
sik kulcsszakaszának tekinthető, és a

remény és a személyes hit megváltását 
tartalmazza:

Nem kell kételkednem, sőt jó t
reménlenem igéd szerint,

Megadod kedvessen, mit ígérsz
kegyessen hitem szerint.

A hit, remény és implicite a szeretet 
szép megfogalmazását olvashatjuk ebben 
a versszakban. A költő immár minden 
kétséget kizáróan hisz és reménykedik 
a gondviselő Isten jóságában. A mondat
hangsúlyokkal kiemelt szembenállás és fo
kozás: nem kell kételkednem, sőt jó t  (kell) 
reménlenem is ezt erősíti. A hangsúly a 
nem kell, illetőleg a jó t  szavakra kerül.

A második sor a személyes konfesszi- 
onális hit megvallása. Az inverzió szintén 
kiemelő szerepet tölt be. Ugyanis ezáltal a 
megadod és az ígérsz jelen idejű állítmá
nyok hangsúlya a mondat elején tovább 
erősödik. A kedvessen és a kegyessen hatá
rozók pedig az isteni szeretet és jóság ki
fejezői. A költő úgy kér és könyörög tehát, 
hogy gyermeki bizalommal hisz is az Isten 
irgalmában. Németh G. Béla írja: „A hit 
mint mindenek fölött való, mint istenkény
szerítő erő lép elénk e versben, kivált hato
dik strófájában” (Németh G. 1984: 87).9

A költemény harmadik szerkezeti egy
sége, amely a lezáró, összegző következ
tetést fogalmazza meg, az utolsó két 
versszakot, a hetediket és a nyolcadikat 
foglalja magában. A megvallott hit, re
mény és a szeretet következményeként 
csendülnek fel immár a költő kérései.

A hetedik versszak a bevezető rész kö
nyörgő formuláit ismétli:

Nyisd fel hát karodnak, szentséges 
markodnak áldott zárját,

Add meg életemnek, nyomorult
fejemnek letört szárnyát.

A költő az isteni kegyelemért könyö
rög, amely egész életének szárnyakat ad
hat. Akárcsak a bevezető versszakban, 
itt is hangsúlyos felszólító módú igékkel 
kezdődnek a sorok (nyisd, add), de a meg
vallott hit és remény jegyében már ott 
lüktet bennük a bizonyosság is az Isten 
segítő készségét illetően. A felszólító mó
dú igék itt határozott ragozásban határo
zott tárgyra utalnak: nyisd fel szentséges 
markodnak zárját, és add  meg nyomorult 
fejemnek letört szárnyát. A költő a sor bel- 
seji rímelő szavak révén is egyrészt az is
teni kegyelmet és áldást osztó kar és ma
rok szentséges voltát, másrészt pedig 
saját életének gyarlóságát, nyomorát ál
lítja szembe. A te és az én áll tehát op
pozícióban egymással, amit a birtokos 
személyjelek ismétlése tesz hangsúlyo
sabbá: karodnak, markodnak, illetőleg éle
temnek, fejemnek. A szembenállást tovább 
erősíti a szentséges és nyomorult jelzők el
lentétes jelentése is.

A vers zárlatában a hálaadás ígérete 
és a jó halál reménye fogalmazódik meg:

Repülvén áldjalak, élvén im ádjalak
vétek nélkül,

Kit jól gyakorolván, haljak meg
nyugodván, bú s kín nélkül!

Az eddigiekhez képest a megfogalma
zásban fordulat következik be, a passzí
van könyörgő itt maga válik aktívvá,

cselekvővé. Cselekedet értékű, ahogy az 
Istenhez emelkedett, immár bűn nélkü
li lélek szárnyalását, Istent dicsőítő, áldó 
magatartását ígéri. Ezt a jövő időre utaló 
két hangsúlyos felszólító módú igével éri 
el: áldjalak, imádjalak.

Gyakran szerepel Balassi istenes ver
seinek zárlatában a hálaadás ígérete. Az 
Ad Deum filium, pro imperanda militari 
virtute című versének zárlatából idézem:

Hogy vidám orcával, szép hálaadással 
én felmagasztaljalak,

Ez széles világnak téged 
hadnagyomnak örömmel kiáltsalak...

Vagy az 54. zsoltár parafrázisának zár
latából:

Tenéked akkor hálát adok örömmel,
Áldozom szívem szerint szép dicsérettel,
Az te felséges nagy nevedet áldván

tisztelettel...

A vers záró sora reddíciószerűen kap
csol vissza a bevezető sorok lírai helyzet
rajzához immár ellentétes előjellel. Ott 
az ódd bútól szívemet, kit sok kín fúr jelen
re vonatkozó panasza, emitt a haljak meg 
nyugodván, bú s kín nélkül vágya fogal
mazódik meg. A vers zárlata tehát a bú s 
kín nélküli halál apoteózisáig ível.

Összegzésképpen megállapítható, hogy 
a versben tökéletesen egybeolvad a val- 
lomásos és az elmélkedő hangnem. A 
retorizált könyörgés szerkezete mögött 
háttérként az azt építő lineáris lírai val
lomás húzódik meg a szerző múltjáról, 
jelenéről és jövőjéről. Kétféle struktúra 
villan tehát egymásba, a két szerkezet 
egymásba játszását pedig alakzattársulá
sok bontják ki: a hangsúlyos felszólító mó
dú igék ismétlése, halmozása, valamint a 
párhuzam, az ellentét és a fokozás.

A sajátos, retorizált versszerkezet
ben, a könyörgésben tehát a költő legsze
mélyesebb vallomása úgy fogalmazódik 
meg, hogy ennek lényeges mozzanatai -  
Németh G. Béla szavait idézve -  „katar- 
tikus értékű, magatartást megújító er
kölcsi elhatározások, magatartást meg
változtató erkölcsi elszánások is” egyben 
(Németh G. 1984: 98).10
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GYULAI LEVENTE
„A vidra egy ik  útja során tö r té n t ...”

„Lehúzták a világ nagy re
dőnyét, / most indulnak útjuk
ra az álmok. / Almok között sár
ga lepkék járnak, / megbújnak a 
szárnyakon a képek. // Rajzot rej
tenek a csukott szárnyak, / átsze
lik az álmokat a lepkék, / só födi 
az elsüllyedt hajókat, / most in
dulnak útjukra a képek.”

Balázs Imre József 
(A szemhéjak alatt)

Amikor a Koinónia könyvkiadó 
2006 decemberében Kié Erdély?1 cím
mel könyvbemutatót tarto tt, Balázs 
Imre József a Vidrakönyvé ben kiraj
zolódó magánmitológia felől közelített 
a kérdéshez. Úgy vélte, a tabuk miatt 
nehéz arról beszélni, mi a miénk. Vi
szont egy vidra szabadon szólhat er
ről.

A vidra és az emberek című szöveg 
joggal tekinthető a Vidrakönyv kere
tei között kibontakozó mitológiaterem
tés elindítójának: a vidrát körülvevő 
világ újraíródik. Tehát a vidranyelv 
képez keretet a világnak, a vidra fo
galomrendszerével válik értelmez
hetővé az emberi lét. A (vidra)nyelv 
mitológiája fölülkerekedik a megraga
dott valóságon. „A vidra egyik útja so
rán történt, hogy nagy vihar támadt, 
és összekeveredtek a dolgok nevei. A 
vidra meglapult egy vízesés mögött, a 
sziklaoldal száraz rejtekében. Mikor
ra  elvonult a vihar, s előbújt a vidra, 
nem ismert rá  a dolgokra: újra el kel
lett neveznie őket. A művelet többnyi
re sikerrel já rt, csupán néhány eset
ben cserélte össze a vidra a dolgok 
nevét. Ez azonban aligha tűn t fel va
lakinek.” A szövegtest a kiadvány kö
zepén pozícionálódik, mintegy jelezve 
az ember és a vidra életszférájának 
szembenállását, amely a városrepre
zentáció perspektívájából tekintve 
természet és város relációjává tágít
ható. „Bemerészkedett olykor a vidra 
a városba, csöndben úszott lefelé a fo
lyón, s a vízen tükröződő fények egy
szerre ijesztették el és ringatták őt 
mámorba. Nem tudta, miért jön: a ha
lak, melyek útját keresztezték néha, 
csatornaízűek voltak és soványak. A 
víz koszos volt, és bűzlött. Az emberek 
zajosak voltak és veszélyesek.” (A vid
ra a városban)

A kötet szigorú szerkesztése lehe
tővé teszi a magánmitológia fokoza
tos felépítését -  a vidraélet definiá
lásától indulva az olvasót az emberi 
erőviszonyok által meghatározott vi
lágba kalauzolja. A tárgyak jelenté
seinek felfedezésével kezdődően és a 
fogalomváltások révén újradefiniált 
lételemekkel befejezve minden egyes 
„vidramozzanat” a vidramitológia te 
rében nyer értelmet. „A vidra végig
néz odúján, / körülveszik a tárgyak

jelentései. / A földi kijárat a nyugta
lanságot jelenti, / a levegő s a veszé
lyek forrását. / A vízi kijárat a szabad
ságot jelenti, / a vadászat, a vágyak 
útját. / A fekhely a nyugalmat jelen
ti, / nappali álmok puhaságát. / A fal 
a föld súlyát jelenti, / az elalvás biz
tonságos határát.” (A vidra otthona -  
Oravecz Imrének)

A vidra vándorlásai és A vidra va
dászatai versciklusok a vidravilág 
oldalaira derítenek fényt: a vidra 
számba veszi környezetét, vadászatai 
révén hangsúlyozódik, hogy ezeken 
a tájakon mondhatni ő az úr. A vid
ra történetei többek közt prózaverse
ket tartalm az, amelyek a vidrának az 
emberi világgal való érintkezéseit jele
nítik meg. A Változatok vidrára Ted 
Hughes A vidra című versének tovább- 
írásait jelenti; az utolsó, ötödik ciklus, 
A vidrák osztályozása pedig hitelesíti 
és pontosítja a vidramitológiát.

Az újabbnál újabb vidraszituációk 
lefestésével Balázs Imre Józsefnek si
kerül az olvasó figyelmét ébren ta rta 
nia. A versnyelv rituális elbeszélésre 
emlékeztet, a gyakran személytelen lí
ra és a vidraélet meghatározatlan ide
je mitikussá teszik a vidra történetét. 
Az ismétlések és a rövid verssorok a 
sámánénekek hangulatát keltik: „Zu
han most a vidra, /  m intha vízesésen / 
m intha víz esését, / teste csapkodását 
/ tőle messze élné, / mélyre elmerülne, 
/ levegője fogyna, / örvény megforgat
ná, / két tüdeje szúrna, / két tüdeje fáj
na.” (A felszálló ködök völgye) vagy a 
Vidra vadászéneke „Erős vidratestem, 
/ prémes birodalmam / éhség elrabol
ta, / éhség meggyötörte, / szomj is meg
csapolta. // Folyó, adj ma zsákmányt, 
/ folyó adj friss vizet, / vized vérré vál
jon, / zsákmány belém nőjön, / testem 
visszakérem. // Folyó, itt a zsákmány, 
/ folyó, itt a friss víz, / vized véremmé 
vált, / zsákmányod belém nőtt, / tes
temben én vagyok.”

A Vidrakönyv szövegeiben lépésről 
lépésre valósul meg a vidravilág do- 
mesztikálása, a vidraiét koordinátája 
folyamatosan új szituációkkal bővül; 
a rajta elhelyezkedő verseket sám án
énekekként olvashatjuk. Általuk nem 
kimondottan csak a vidratér mutatko
zik meg, hanem vele párhuzamosan a 
két világ (vidra és ember tartományá
nak) találkozása is feltárulkozik.

B alázs Im re  József: Vidrakönyv. 
Koinónia, Éneklő Borz Könyvek, Ko
lozsvár, 2006.

Jegyzet
1 Szabó Géza: Fel a kezekkel! Kié 

Erdély?, http//erte.freeblog.hu/archives/ 
2006/12/09/Sz G Fel a kezekkel Kié 
Erdély/ (Látohógatás ideje: 2007. 06. 
16.)

LÁSZLÓFFY CSABA 

B u d a p esti e lég ia
A békét kerested-e itt, a szelíd szép 
nyugati („délszaki”?) álom helyét? 
Holtbiztos nem a felkavaró őserejű 
örvényt. Ártatlanság jelei sehol; 
mikor volt az, midőn e föld föld korára 
emlékezve alvást színlelt, mint az a 
középkori -  Zebedeus fiáról mintázott -  
hársfaszobor? Ártatlan ifjú, bal karjával 
egy kősziklának dőlve elszenderült; 
angyali apostol(?)arc, a semmibe 
lelógó kezén duzzadó erek, szőke fürtjei 
kedvükre lengenek a gőzölgő világvég 
menthetetlenül fenyegető ködfelhője felett: 
egy pillanat, mely kilóg az időből *

Milyen békét, ha nem lágy vizét 
a Dunának (hányszor hangzott el hangos 
harsonaszóval vagy tiltott óhajként a 
„megváltani e várost!”) -  az örökletes 
szenny, a kárhozatos levakolt, tatarozott, 
átfestett jelen üszkétől visszahőköl 
a vándor is. Az aluljárók újszegényei 
tehetetlenségüktől megrémülve forognak 
súlyuk alatt idétlenül, merev tengelyük 
körül hajlonganak időtlenül, lehajolva 
mélyen a cementig a szétgurult aprópénz 
után, de sehogy se tudják összeszedni, mint
ha csak a Föld keringése fékezné, lassítaná 
le őket, berozsdásodott Ízületekkel, merev 
derékkal, szögletes karmozdulataikkal 
görcsösen erőlködnek; mindhiába, egy-egy 
lökés s a közönyösen hömpölygő tömeg 
messzire sodorja őket a sáros lábnyomokkal 
kitapétázott kánaáni kövezeten. Jöhet-e még 
olyan pillanat, mikor a lefagyott internetes 
délibáb besüt a barokk paloták ablakain? 
Hiszen a szálkás múlt is veletek együtt tűnt el 
(akárha annak a japán cégnek a teljesítménye 
nyomán, amelyik a halakat a halszálkákkal 
együtt dolgozza fel konzervvé).

A gúny jobban
rázza az elburjánzó látomást, mint a szél, és 
azt is, ami többé ki nem virágzik. Hány bukás 
és ezerannyi hiábavaló haláltiszta szó után 
lesz-e, aki az önpusztítással fenyegető időnek 
megbocsát? Mondjuk egy alvó Szent János, 
azok után, hogy a Getsemáné kertben az Olajfák 
Hegyén hagyta volt a Mester, ki azóta bejárva 
és megutálva a zsúfolt fővárosokat, fülére 
tapasztott kézzel, árván, trópusi

gyíkkal kénytelen 
szobáját és világnagy magányát megosztani.
2005. augusztus 10.

* Weöres Sándor

Zagyva László: Repülés
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PETRIK EME S E

Az önértékelés játéktere
(befejező rész)

Ady k itek in tő
Ady „ismerte fel elsőnek a személyi

ség, az individuum belső sokféleségét, 
ellentétes elemeket hordozó és azokat 
nem kiegyenlítő, nem egységesítő mi
voltát, mely az életet átszövő szerep
szerűségek sűrű  hálózatában ölt for
m át.” (Kenyeres Zoltán, 1998, p.64.) 
Baudelaire, M allarm é, Apollinaire, 
Valery illetve Rilke hagyom ányát foly
ta tva az Ady költészete által terem tett 
irodalmi modernség szembesült az ön
m agát elsősorban nyelvi szubjektum 
ként felismerő Én új önmegismerésé
nek dilemmáival. Ady vállalt szerepei 
á ltal tudatosíto tta életútját, és ezért a 
vállalt életút szubjektív átélése végig
követhető költészetében. Költészeté
nek egész játék terében  középponti 
szerepet tölt be a személyes névmás 
egyes szám első személye. Mielőtt k i
nőtte volna m agát kiemelt, hangsúlyo
zott, nagy kezdőbetűs szóvá, a szán
dék m ár a gondolatkeresés szintjén 
megmutatkozik. Az elsők között em lít
hető a Midász király sarjában (1904) 
a létige egyes szám első személyének 
hangsúlyozása: „Vagyok királya, va
gyok büszke hőse”, majd az Új Versek 
bevezető versében a ritm ikai szerepet 
betöltő személyes névmás feltüntetésé
vel: „Góg és Magóg fia vagyok én”, va
lam int a Vér és arany kötetben kijelen
tés-értékű módon történő kiemeléssel: 
„Én m agam ért vagyok s m agam nak”. 
Ez a gondolati ív előzte meg a szemé
lyes névmás nagy kezdőbetűvel való 
kihangsúlyozását: „Lehet-e, lehet-e,/ 
Hogy jön még ájult tűz-nyár, / Bukó
csillagos éjek/ S hogy én, Én, m ár ne 
éljek?” Végigtekintve a tartalom jegy
zéket, feltűnik, hogy m ár a költemé
nyek címében is három  alkalom m al 
kap hangsúlyozott szerepet a létige. 
Két ízben kijelentő, egyszer kérdő 
módban: Góg és Magóg fia vagyok én; 
Én nem vagyok magyar?; Pap vagyok 
én. Az én vagyok kijelentés-értékű 
szubjektumfelfokozás, szövegközben 
pedig ötvenkilenc alkalom m al van je 
len szövegszervező elemként. Három 
szor m ár a vers gondolatkörét nyitó 
első sorban szerepel: „Góg és Magóg 
fia vagyok én”, „Én a H alál rokona 
vagyok,”, „Dózsa György unokája va
gyok én”. Az önmegújító képességét 
is bizonyítani kívánta ezzel saját m a
gának a modern korszellemmel össz
hangban, mely olykor „az önértékelés 
nagy próbája és hatásköre volt Ady 
életében, amelyhez elérve az ibseni ér
telemben ta rto tt ítélőszéket saját énje 
fölött”. (Schweitzer Pál, 1977, p.72.)

A költői Én, m int jel hangsúlyozott 
alakulásrajza három  korszakra oszt
ható: a XIX. század m ásodik felében 
gyökerező kezdetektől, a századfor
dulón á t az 1910-es évekig ta rtó  dele- 
lőjéig, valam int az 1920-as évek vál
ságérzetét rögzítő törekvésekig. Az 
1920-as években letűnőben van a köl
tői személyiség. A jelképé lesz a fősze
rep, „amely még az élet in tegritásá
nak  vélt illúzióját dajkálja, de a költői 
ént még nem tudja autonómmá tenni. 
Ady Endre nagy fordulata akkor kö
vetkezik be, am ikor a »költő-ember« 
a költői énre ruházza a közlés felada
tá t”. (Bori Imre, 1984, p. 18.) A világ
ból kiszorult művész, kinek tudása 
magáról és az életről olyan új minő-

Tórös Gábor: Madár

ségeket m utat, amelyek pár esztendő
vel azelőtt elképzelhetetlenek voltak a 
m agyar költészetben. Az Én m int jel 
felvállalt szerepjátéka szimbolikus k i
fejtő erővel láncszem módjára kapcso
lódik a külső világba. A világnak a köl
tő  a szimbóluma, a költőnek a nyelv, a 
nyelvnek a forma, a form ának a lelki 
élmény, a lelki élménynek a világ. Ez 
az egymásba fonódás kört alkot, és ez
által folyamatosan megújítja önma
gát. Beleillett a kor szellemébe H am 
vas Béla a korra vonatkozó általános 
összegzése is, mely szerint a XX. szá
zad második évtizedéhez közeledő új 
m agyar irodalom jelentőségét a m űfa
jok összefonódásában és egységes cél
jukban  látta . M indhárom műfaj cél
ja  az »új lelki élmények ébresztése«, 
az »Én«-nek az irodalom középpontjá
ba való állítása: „Az »Én«, az »Én«, a 
korlátlan »Én« szerephez ju tta tá sa .” 
(Hamvas Béla, 1919, p. 348-349.)

Lírikusként az alkotásmód és a mű
faj objektív formatörvényei szerint

meghatározó jelentőségű a létrejövő 
m űalkotás tekintetében, hogy milyen 
egységenként tudatosítja az alkotó az 
önmaga Én-jét. Ennek az Énnek, il
letve az önszemléletben megvalósuló 
tükrözésnek műfajterem tő funkciója 
van, m ert az objektív valóság átélése 
a lírikus Énje köré szerveződik, és eb
ben kapja meg formáját, amely krono
logikus sorrendbe is állítható. A költő 
önszemléletének a laku lására  is rák ér
dezhetünk. Ady önportréinak hosszú 
sorában fellelhetjük az emberi és mű
vészi fejlődés fordulópontjainak tuda
tosítására irányuló belső parancsot is. 
A tudatosítás szükséglete is jelen van: 
ez vagyok most, ilyennek látom m a
gam a m egtett ú t eredményeként, és 
így látom az előttem álló utat. Az Én 
m int jel kifejezése nem csupán annak  
m egform álására törekszik, hogy ki az 
alkotó, hogyan lett azzá, minek látja 
önm agát , mi az amivel belsőleg azo
nosul a szellemi arcélét meghatározó 
vonások közül, és melyekkel szemben 
van ellenállásban. Nemcsak az Én sze
replehetőségeit vállaló, hanem  olykor 
ezt a szereplehetőséget megtagadó 
Én (különösen a háborús időszakban 
írott verseiben) dialektikus viszonyá
ra  is k itér a dolgozat. Az Én-szemlélet 
tanúbizonyságot tesz a művész forma
terem tő képességéről. Mennyire gaz
dagok a megrajzolt képnek a közvet
len szemlélethez szóló m eghatározott 
vonásai az Én-en túlm utató, megha
tározatlanul tárgyias ta rta lm akban . 
Ady költői Én-je a költői világkép tel
jességének és form aterem tő integ
rá ltságának  fokmérője is. A lezáró, 
összegző jelleget nemcsak jelképesen, 
hanem  a valóságban is kiteljesedő for
m aként kell értelmezni: „élete is azzal 
a világgal ér véget, amely művészeté
nek és eszmerendszerének az alapját 
képezte”. (Bori Imre, 1984, p. 16.) Köl
tészetének összefoglaló jellegét is ez 
a valós tény érlelte meg. Életének és 
szellemének érlelődése egybeesett a 
korszak eszméinek összeérlelődésé- 
vel. Bori Im re lényegre törően foglalja 
össze ezt a szintézisszerű egybeesést: 
„Reprezentáns költője tehát annak  a 
korszaknak, amelynek hajnala a múlt 
század utolsó évtizedeiben volt, delelő- 
jére az 1900-as években ért, agóniája 
pedig a tízes években kezdődött, hogy 
az évtized második felében ágyúdör
gés, vér, emberi jajszavak orkánjában 
jusson pusztulása pillanatához.” (Bori 
Imre, 1984, p. 16.) Ez a szinkronicitás 
számos ellentmondáshoz vezetett 
egyéniségén belül. Ady két évtizednyi 
költészetében, majd fél évszázad költé
szetét reprodukálta Reviczky Gyulá
tól az expresszionista és szürrealista  
indításokig, a szecessziós vonulaton 
át, emeli ki Bori Imre. Az Ady által 
k ia lak íto tt nyelvi valóság a szubjektu
mot költészettörténeti értelem ben is 
újradefiniálja.
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A recep ción ak  m egvan a m aga sorsa
Habent sua fata libelli. A könyvek

nek m egvan a  m aguk  sorsa. A szálló
ige fo rrása  a  II—III. századi M aurus 
T eren tian u sn ak  az irodalom ról, a 
verselésról és a m érték rő l íro tt köl
tem énye. A sor, amelyből a szállóige 
k iszak ad t és szá rny ra  kelt, m agya
ru l ilyenform án hangozhatna: A m i
lyen az olvasói fogadtatás, olyan a 
könyveknek a sorsa. Ez a szentencia 
m a is korszerűnek  h a t, feltehetően 
azért, m ert nem  a művet, hanem  a 
m ű befogadását, idegen eredetű  szó
val recepcióját helyezi előtérbe.

D sida Jenő  születésének 100. év
fordulóján -  nem  feledve, hogy a  re 
cepció korszakonként eltérő és adott 
korszakon belül is változó lehet -  a 
következőképpen fogalm azhatjuk új
ra  a  fenti szállóigét: A  recepciónak 
megvan a m aga sorsa. Ebben az új
rafogalm azásban  a szentencia azok
ra  az életrajzi m ozzanatokra is k ite r
jeszthető , am elyek a  mű m egítélését 
a befogadói tu d a tb an  befolyásolhat
ják .

I t t  van  m ind járt D sida Jenő  
születésének és név h aszn á la tán ak  a 
kérdése. A befogadó alighanem  felfi
gyel a rra , hogy a költő, az édesanyja 
későn felbontott kényszerházasságá
ból szárm azó bonyodalm ak folytán, 
csak  16 eves korától v iselhette  h iva
ta lo san  is a  D sida nevet. Vélhetően 
afelett sem  sik lik  el közömbösen a 
befogadói figyelem, hogy az 1938 jú 
n iu sáb an  á lta lános részvét m ellett, 
de m in t utóbb k iderü lt, ideiglenesen 
e ltem ete tt költő ho lttesté t csak  h a lá 
lá n ak  első évfordulóján szá llíto tták  
á t végső nyughelyére.

S orsszerűnek vélt m ozzanatok h a 
tá sa  a la t t  a befogadó m egalkotja a 
m ű a lak u lá sá t feltételezése szerin t 
m eghatározó pályaképet, ezen tú l
m enően azonban elsősorban a  m ű
vet, a m űveket te rem ti újra. Dsida 
Jenő  k o rtá rsa i és a k o rtá rsak  u tó 
dai ezt a  lehető legváltozatosabban 
teszik . K ét nagy csoportba sorol
h a tju k  őket. Az egyikbe a negatív 
v iszonyulásúak  ta rto zn ak . Azok, 
ak ik  a  dsidai életm űnek csak rész
leges és torz „ú jraterem tésére” vál
lalkoznak, h a  egyálta lán  hajlandók 
„vállalkozni”; a csoport legszélsősé
gesebbjeit ugyanis a  tudom ásul nem  
vétel kényszere béklyózza. A m á
sik csoportba azok sorolhatók, ak ik  
a k á r  csak  részleges ú jra terem téssel 
is a  lényegi összefüggések felism eré
sét szolgálják.

M a m ár tényként vesszük tudom á
sul, hogy a  N yugat 1959-ben m egje
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len t repertó rium a a k o rtá rs  lír ik u so 
kat, köztük József A ttilá t Erdélyben 
nyilvánossághoz segítő D sida Jenő 
egyetlen so rának  közlését sem re 
g isz trá lta . M entségére szolgáljon, 
hogy a költőnek azt a  cikkét, am e
lyik nem  m ellékesen a rom ániai sze
replésre beu tazn i nem  engedett B a
bits M ihály európaiságát domborítja 
ki, a  folyóirat erdélyi lapból való á t
vételként, a lá írá s  nélkül közölte, s 
csak  az ado tt évfolyam megfelelő kö
te tének  ta rta lom m uta tó jában  u ta lt 
a cikk szerzőjére.

A torzító „tudom ásulvétel” sk á lá 
ja  nagyon széles. A kadt szerző, aki

Löwith Egon: Torzó

1956 őszén a spanyol polgárháború 
éveit felidézve nem  á ta llo tta  pap ír
ra  vetni, hogy „a m ag u k at D sida J e 
nővel egy módon kato likusoknak  val
lók gyilkolták  meg G arcía Lorcát”. 
M ásik, a  költővel a m arosvécsi H e
likon ülésein együ tt szereplő szerző, 
közös vendéglátóikra (is) u ta lva  ír ta  
1938-ban, nekrológnak szán t költe
ményében: „Lakájok közt elpusztu l
ni lakájul...” A kadt értelm ező, ak i 
1982-ben szükségesnek ta r to t ta  le
szögezni, hogy D sida vallásossága 
„n a iv itása  m ellett jó részt díszítő 
szerepet tölt be költészetében”. Leg
avato ttabb  elem zőinek egyike pe
dig D sida Psalm us H ungaricusában  
b u k k an t olyan részletre, am elynek 
konnotációi -  úgym ond -  „m inden ol
vasójában ellenérzést keltenek”.

A pozitív  viszonyulás, a te rm é
keny ú jra terem téssel já ró  befogadás 
skálája  még szélesebb: k o rtá rsak  
visszafogott és mégis „m ár-m ár” 
N agy K öltészetet, „szűkebb ég tá 
ju n k n a k ” éles fényű csillagát em le
gető m egfogalm azásaitól későbbi 
m agvas elem zések lényegláttatásá- 
ig terjed. Részletező szem elgetés he
lyett a Psalm us Hungaricus egyik 
legújabb elem zéséből idéznék:

„[...] h a  a költem ényben m egra
gadható  ellen téteket rend re  szám 
ba vesszük, ígéretes biztonsággal 
á llap íth a tju k  meg, hogy D sida Jenő  
Psalm us H ungaricusanak  tu lajdon
képpeni, globális forgatókönyve az 
é rték tag ad ás  é rtékké v á lá sán ak  a 
forgatókönyve.

Ez a globális szövegrendező for
gatókönyv az t a  felism erést szolgál
ja , hogy a költő, ak i Nagycsütörtök  
című versében a  k risz tu si szenve
déstö rténette l azonosult, i t t  egész 
népének sorsát azonosítja az em
berré  vált Is ten  kálváriájával. A 
trónjavesztett m agyar Isten  egyértel
m űen u ta l e rre  az azonosításra, egy
ben u ta l Jézus szavaira  is: »minden 
szenvedőben engem  lássatok« [...]”

Az irodalm i-m űvészeti a lkotások 
term észetéből adódik a lényeglát- 
ta tá s  látszólagos vagy a k á r  tényle
ges ellen tm ondásának  a lehetősége 
is. Azé az ellentm ondásé, például, 
am ely az Icarus sorsát vállalom  cí
m ű budapesti irodalm i k am ara-k i
á llítá s  koncepciója és a következő 
megjegyzés között érzékelhető: „az 
Erdélyi Szépmíves Céh sorozatában 
m egjelenő Angyalok citeráján m in 
den k o rtá rs i vélekedésnél ékesszólób- 
b an  bizonyítja, hogy D sida Jenő  nem 
csak  egy szűkebb égtájnak , hanem , 
egy nagyon tá g  [...] horizon tnak  a  k i
vételes nagyságrendű  csillaga”.

Azt hiszem , ebben m arad h atu n k .
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[...] A történelem  m utatja, hogy az ember a kö
zépút követésével bajban van. Amikor az ember 
elkezdte a személyiségét béklyóba verő tekintély 
megkérdőjelezését, nagy lépest te tt az önma
ga teljességének formában való felfedezése és 
megélése irányába. Freud is így gondolta. Ami 
ebből kifejlődött, azt m onetáris alapon nyugvó 
globalizmusnak nevezhetjük, amely rendszerben 
nincs Isten -  m ert ez a pénz -  nincs ember -  m ert 
ez á ru  -  és nincs tekintély, m ert minden autori
tás -  m int m ár leszögeztem -  a piaci m echanizmu
sok útjában áll. A szabad piaci mechanizmusok a 
konkurenciaharcban azért nem tű rnek  semmifé
le korlátozást, m ert különösen a globalizált mone
tá ris  kapitalizm us filozófiája a zsigeri agyból sza
badon feltörő anim ális hajtóerőkre -  az agresszió, 
egoizmus, birtoklás komplexumára -  tám aszko
dik, erre bízza a társadalom  működését. Ez az a 
komplexum, am it annak  idején m ár Adam Smith 
„ lá thata tlan  kéznek” nevezett, ami a piacot és 
egyben a társadalm i folyamatokat — szerinte ered
ményesen — szabályozza. Ez az elv azonos a va
donban érvényes szelekcióval, m iszerint a gyen
gébb elpusztul, az erősebb erősödik. Figyelmen 
kívül m arad, hogy a ku ltú ra  nélküli vadonban a 
szelekció az evolúciót szolgálja, az emberi tá rsa 
dalomra jellemző ku ltú ra  célja pedig mindenek 
előtt az anim ális hajtóerők korlátlan kiélésének 
korlátozása, mederbeterelése, am i a gyengébbek 
védelmét is m agában foglalja. Ennek figyelembe 
vételével mondhatjuk, hogy a korlátlan kapitaliz
mus konkurenciaharcában a szó szoros értelm é
ben a vadonban érvényes élet-halálharcról van 
szó a hátrányos helyzetűek terhére és a korm á
nyok szólamértékű szándéknyilatkozatainak el
lenére. R áadásul ezt a harcot az értelemmel fel
ruházott agyak közötti látens kommunikációban 
-  a küszöb a latti érzékelés szintjén -  nem lehet 
arrogancia nélkül vívni. Azért nem lehet, m ert a 
vadonban érvényes szabályok alkalm azása a fej
lettnek gondolt és kultúrával rendelkező tá rsad a l
m akban egyenesen abszurd, olyannyira, hogy az 
abszurditást csak a társadalm i célösszeférhető- 
ség ignorálásával és cinizmussal lehet átm eneti
leg valamelyest ellensúlyozni. Az arrogancia és a 
cinizmus egyben az autoritások le járatásának  ha
tásos eszközei. Nem lehet tehát csodálkozni azon, 
hogy a háttérszervezetek egyik fő célja mindenfaj
ta  autoritás lejáratása, am inek Freud is áldozatá
ul esett. 2007. jan u ár 5-éről 6-ára virradó éjszaka 
éjfél u tán  az egyik m agyar nyelvű televízió Freud- 
ról egy olyan dokumentumfilmet sugárzott, amely
ben a sok badarságon tú l csak Freud lejáratása 
lehetett a cél. A felvilágosodás tekintélyelvű
ségének megkérdőjelezését támogató Freud saját 
jól értelm ezett, de kiforgatott felfogásának csapdá
jába esett. Úgy is mondhatjuk, hogy a szellemi te r
mék megölte a szellemet, vagy úgy is, hogy a far
kaskölyök m egm arta az apját. 1...]

MENYHAY IMRE: A pszichoanalízis és az 
„istent-tudó” ateista. V alóság -  2007. 8. szám .
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STRAVINSKY 125.
Stravinsky -  OK-TETT

„Bármely alkotás külön
böző gyökerei közül a talán
legfontosabb meghatározha
tatlan”

(Stravinsky)

Stravinsky életében, művé
szetében, figyelmének felkelté
sében, irányításában néha fon
tos szerepet játszottak álmai. 
Saját maga számol be egy álom
ról, amely Omlettjének megszüle
téséhez vezetett: „Az Oktett egy 
álommal kezdődött: Kis szobá
ban láttam magam, köröttem 
hangszeresek kis csoportja va
lami tetszetős zenét játszott. 
Nem ismertem fel a zenét, pe
dig feszülten figyeltem, és 
semmit sem tudtam belőle fel
idézni másnap, de emlékszem 
álombéli kíváncsiságomra: há
nyán vannak a muzsikusok. 
Arra is emlékszem, hogy nyolc
nak számláltam őket, azután 
megint néztem, és láttam, hogy 
fagottokon, harsonákon, trombi
tákon, fuvolán és klarinéton já t
szottak. Nagy örömmel és vára
kozással ébredtem ebből a kis 
koncertből és másnap reggel be
lefogtam az Oktett komponálá
sába, amely előző nap eszembe 
sem jutott, bár egy ideje akar
tam már írni egy kamaradara
bot -  nem közzenét, mint A kato
na története, hanem hangszeres 
szonátát.”

Ebből az álom-beszámolóból 
majd minden kiolvasható, ami 
Stravinsky igazi énjét jellemez
heti. De ehhez az énhez egy 
sor -  máig legnépszerűbb műve 
után úgy érkezik el, mintha az 
egy hosszú álomból való felocsú- 
dás lenne: RÁÉBREDÉS MŰ
VÉSZETE VALÓSÁGÁRA. A 
Tűzmadárral „leszállt” az érzel
mek infernójába. A Petruskával 
végigjárta a zenei (zenekari) csil
logás érzéki paradisóját. A Le 
sacre-val dantei utazást tett az 
emberiség őskorába, a modern 
zenei hangzástechnika min
den elemével sugallva az út La 
divina commediáját. Az Oktett a 
kijózanodás első, új ars poeticát 
sugalló alkotás életművében. A 
Gondolatok Oktettemről (1924 
január, The Arts) rendkívül kon
centrált, pontos, majdnem tu
dományos igényű alkotói prog
ram. „Oktettem -  fogalmaz 
Stravinsky -  saját formával 
rendelkező tárgy. Mint minden 
más tárgynak, súlya van és he
lyet foglal el a térben, és mint 
minden más tárgy, szükségsze
rűen veszít súlyából és térfoga
tából az időben és az idő folya

mán. A veszteség mennyiségi, 
mert minőségi nem lehet mind
addig, amíg érzelemkeltő alap
ja megtartja objektív tulajdonsá
gait, ameddig a tárgy megtartja 
„fajsúlyát”. A tárgy fajsúlyán 
nem változtathatunk magának 
a tárgynak elpusztítása nél
kül.” A megfogalmazás ÚJ, de 
maga a jelenség régi. A zene csú
csain, legyen az a reneszánsz 
vagy a barokk stílus, a zeneda
rab tárgyként jelenik meg. Ezért 
nem kerül az árnyalatok jelzé
se e művekbe, nincs dinamika, 
nincs tempóváltás. Ezekre a mű
vekre is vonatkozik Stravinsky 
megállapítása: „Oktettem nem 
„érzelemkeltő” mű, hanem ön
magukban kielégítő objektív ele
mekre épülő zenei kompozíció.” 
Később hozzáteszi: „Az ilyen 
alapra épült mű nem engedhe
ti meg az „interpretáció” mozza
natának beszüremlését előadá
sába annak kockázata nélkül, 
hogy tökéletesen jelentését vesz
ti. (...) A mű interpretálása, kép
másának realizálása: amit pe
dig én kívánok, az magának a 
műnek, nem pedig képmásának 
a realizálása. Tény, hogy idővel 
minden zene megszenvedi az 
előadást, ez a tény nem volna 
baj, ha a torzulás nem mondana 
ellent a mű szellemének.”

Stravinsky elsőként kimon
dott summás „ítélete”, hogy a 
zene TÁRGY, csak a 20. szá
zad második felében vált álta
lánosan elfogadottá a modern 
zene mindennapi életében. Az 
előadók eltúlzott szerepének fé
kezésére csak úgy valósulhatott 
meg, hogy az új zene eleve gépi 
megszólaltatásra készül; a zene
szerző egyben előadja is művét 
és lemezfelvételen fogyasztásra 
kész műalkotást bocsát a hall
gató rendelkezésére. Stravinsky 
szavaival: „Ez a fajta zene sem
mi másra nem vágyik, mint
hogy önmagában kielégítő le
gyen. Általában a zenét csak 
zenei problémák megoldására 
tartom képesnek: semmi más, 
sem az irodalmi, sem a képi 
elem nem lehet igazán érdekes 
a zenében. A lényeg a zenei ele
mek játéka.”

Stravinsky izgalmas olvas
mány, bárhová lapozzunk is be
le írásaiba, a felfedezés élmé
nye tapad minden szavához. 
Oly sok évtized után döbben be
lénk a felismerés: Stravinsky a
20. sz. egyik legnagyobb gondol
kodója.

TERÉNYI EDE
19
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Kovács Géza sepsiszentgyörgyi szob
rászművész egyéni kisplasztikái kiál
lítása nyílt meg szeptember 3-án a ko
lozsvári Barabás Miklós Galériában. A 
tárlatot Németh Júlia méltatta.

Reményik-emlékházat avatott a Krá
ter Műhely Egyesület szeptember else
jén Radnaborbereken. A megnyitó ün
nepségen beszédet mondott Dávid Gyula 
irodalomtörténész, a kolozsvári Polis Ki
adó vezetője, Turcsány Péter, a Kráter 
Műhely Egyesület elnöke, Bágyoni Sza
bó István író, és Bauer Ilona, az óradnai 
Reményik Sándor Római Katolikus Mű
velődési és Tanulmányi Kultúrotthon 
vezetője. Szutor Ágnes népdalokat éne
kelt, Gurka-Balla Ilona Reményik Sán
dor verseiből szavalt a jelenlévőknek.

✓
írók, költők, irodalombarátok találko

zójának adott otthont augusztus 30. és 
szeptember 2. között az udvarhelyszéki 
Zetelaka. Az Erdélyi Magyar írók Li
gája (E-MIL) hatodik alkalommal szer
vezte meg az írótábort, amelyen ezúttal 
Orbán János Dénes költő, E-MIL-elnök 
Sándor vagyok én is! címmel tartott elő
adást. A jelenlevők részleteket tekint
hettek meg Lakatos Róbert készülő 
filmjéből, esténként pedig a Tarisznyás

népzenei együttes muzsikájára mulat
hattak.

K étnapos ünnepségen, a szeptem
ber első hétvégéjén megtartott Szenes 
Napok keretében emlékeztek meg Ta
mási Áronról az író szülőfalujában, 
Farkaslakán. A szervezők azért válasz
tották a szeptemberi időpontot a megem
lékezésre, mert ebben a hónapban (20- 
án) született éppen száztíz évvel ezelőtt 
a magyar irodalom kiemelkedő alakja, 
a székely lélek nagy ismerője. A rendez
vénysorozat középpontjában minden 
esztendőben az író emlékének ápolása 
áll. Vasárnap megkoszorúzták Tamási 
Áron sírját, könyvbemutatót és ünnepi 
műsort szerveztek.

Kodály Zoltán életművét bemutató 
pekingi kiállítás átadásával nyitotta 
meg szeptember 3-án Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnök minden idők legna
gyobb, jövő tavaszig tartó magyar gaz
dasági, kulturális és idegenforgalmi, 
Szabadság, szerelem címet viselő évad
ját Kínában. A Kodály-kiállítást a több 
mint százéves múltra visszatekintő Pe
kingi Tanárképző Egyetemen rendezték 
meg, ahol húsz éve tanítanak a Kodály- 
módszer szerint.

U j irodalmi ösztöndíjat indított ú t
jára az Európa Kulturális Fővárosa

program Artists in Residence címmel, 
melynek első ösztöndíjasa, az 1968-ban 
született kolozsvári írónő, Fiorina Ilis, 
aki főként prózaíróként vált ismertté. 
Cruciada copiilor („A gyermekek ke
resztes hadjárata”) című regénye ta
valy Romániában elnyerte az Év Köny
ve díjat.

Az Artists in Residence ösztöndíj Eu
rópa éppen aktuális kulturális fővárosa
inak, illetve azok országainak szerzőit 
kívánja vendégül látni Pécsett. A ba
ranyai megyeszékhelyen eltöltött mint
egy másfél hónap alatt az ösztöndíja
soknak egy fontos feladatuk van: hogy 
„Pécs-naplót” írjanak. Az összegyűjtött 
anyagokból 2010-ben több nyelvű anto
lógia készül majd, megmutatva, milyen
nek látták, látják a várót és lakóit a kí
vülállók.

Az ösztöndíj -  melynek összege 1800 
euró -  külön érdekessége, hogy egy a 
háttérben maradó, magát megnevezni 
nem kívánó mecénás is támogatja: ő biz
tosítja a lakást a Pécsre érkező művé
szeknek.

Az ösztöndíjjal novemberben a szlo
vén Esad Babacic, a következő év elején 
pedig a luxemburgi Raoul Biltgen érke
zik Pécsre.

-MI

B eethoven
VÍZSZINTES
1. Mutat, rávilágít. 7. Finn történet

író (Reinhold Theodor). 12. Ludwig 
van Beethoven (1770 -1827) német ze
neszerző nyitánya. 14. Helyrag. 15. 
Plédet ráterítő. 17. Olivia beceneve. 
19. Közterületen elhelyezett, nagy 
időmérő. 20. A rétre. 21. Gabonaőr
lemény. 23. Idegen női név. 24. Za
vart erő! 25. Balatoni település. 27. 
A stroncium vegyjele. 28. Az ... tör: 
az elsők közé jut. 29. Női név, gyomnö
vény is. 31. Puha fémből készült ta r
tórész. 33. Elemi parány. 34. Kén és 
wolfram vegyjele. 36. Ropogós péksü
temény. 38. Eltérő. 39. Muszkli. 41. 
Operaénekesnő (Sylvia). 42. Földet 
forgat. 43. Ókori görög filozófus. 45. 
Párosán odázzuk! 46. Végső formáját 
eléri. 48. Dátumrag. 49. Beethoven nyi
tánya. 51. Rutinos, valamit jól ismerő. 
52. Magyaros férfikabát.

FÜGGŐLEGES
1. Gyomnövény, főzelék is készül 

belőle. 2. Mássá formálás. 3. Athén 
része! 4. Telefon, röviden. 5. Svájci 
francia író (Claude). 6. Bajt fokoz. 7. 
Téli úttisztító gép. 8. A keserű anya
gok gyógyszerészeti neve. 9. Ismét, 
megint. 10. ... Paulo, brazil város. 11. 
Berlini tojás! 13. Román uralkodó volt 
(Peru). 16.... megvénülünk (Jókai regé
nye). 18. Gyors folyású patak (népies). 
20. Szobában röpködik a légy. 22. Álla
ti fekhely. 24. Szétözönlik. 26. Betilt! 
28. Jól kifenték. 30. Alma, szilva szá
rítása. 32. Páratlan nipp! 33. Málika. 
35. A skandináv Odin. 37. Ronda. 39. 
Szlovákiai városka. 40. Egyféleképpen 
elkészített kávé. 43. Filmsztár (Brad).
44. Párizsi éjszaka! 46. Némán kísér! 
47. Laurencium és jód vegyjele. 49. 
Csacsibeszéd! 50. Hamis.

BOTH LÁSZLÓ
A Helikon 16. számában közölt Vi
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