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meg valami általános visszaesést ahhoz a színvo
nalhoz, frontvonalhoz képest, amit az emberi tá rsa 
dalom egymást követő fázisaiban elért. Ezek a fázi
sok persze réges-régen elkülönültek, önállósultak 
annyira, hogy az összefüggések hálózata vagy lán
colata számszerűleg nem billenti fel azonnal mérhe
tően a szomszéd diszciplínákat. Gyönyörűen halad 
vagy kétszáz éve a világ matematikai leírása, ám a 
jelenben egyszer csak hanyatlani látszik a nyelv bi
rodalma. Az elektronika a kozmoszt ostromolja, de 
mostani kezdő' fázisában zseniális kisfiúk és jól kép
zett bűnözó'k egyoldalú rekordjainak eszközévé vá
lik. Ennek a leépülésérzetnek tehát bizonyos hálóza
tok milligrammáttételei mentén -  a bizonytalanság 
s az ebbó'l következő védtelenség az okozója. Valahol 
nagy összegekben elfogy a pénz, az anyagi háttér, 
a tervek bázisa, de nem biztos, hogy olyan egysze
rű  és primitív a megoldás, hogy ellopták. Az egész 
rendszerben -  mint igazi ősi metafora -  ott van a ho
mokóra elve: felül behorpad, alul a túlsó végén kúp
pá növekedik minden idő, mennyiség, árnyalat. Itt 
van általánosítható példaként a profitgyártás alap
receptje, mely szerint szinte naponta, sőt, percen
ként újabb márkanevek kerülnek a figyelem légte
rébe, mert a profithajhászás nem szünetelhet. Az 
egésznek viszont van egy gigantikus ellentmondá
sa, ha egyik, jó s a másik még jobb, akkor a még job
bért, hatékonyabbért, olcsóbbért elhagyom a tegna
pi legtökéletesebb megoldást és átpártolok az újhoz. 
Ha mindez valóban mérhető, igaz és bizonyítható. 
Ha nem, akkor még mindig az ezertorkú, száz garat
ra járó, az egyszerre nyelő primitív malomelv műkö
dik. De hát létezik-e, hogy a XXI. századi, fogát vi
csorogva összeszorító, globalizált profittermelés 
egy ilyen Mezopotámia előtti elvre építsen mind
örökre? Agatha Christi Tíz kicsi indián-képleté
be össze tudja foglalni legzseniálisabb sztoriját. A 
gyermekmondóka öt rózsaszín ujjacskán újra tudja 
mesélni, hogy miért nem haltak éhen a vadászó ős
emberhordák: egyik elment vadászni, másik meglőt
te, harm adik hazavitte satöbbi, satöbbi, satöbbi... 
Hány kicsi hazug bankár, behúzó gyáros, füllen
tő nagykereskedő, orrunknál fogva vezető sikkasz
tó, főkönyvelő, politikus, gengszter elég egy mai 
működő társadalom leírásához?
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a nagyhangú deklam álás, a patetikus 
szónoklat, a parancs. Gyöngéd, finom, 
szelíd hajlású hang ritkán  párosul 
olyan belső magabiztossággal, m int 
Létay Lajos verseiben. Egyik, korai 
versében m intha szavainak gyógyító 
erejébe vetett hitéről vallana: „Ha szó
lok hozzád / lágyan, halkan, / szavam 
legyen / szívedre balzsam. // Borítson 
be, m int puha fátyol / melengessen, 
am ikor fázol. // Nyújtson menekvést, 
óvjon bajban. / szavam legyen szíved
re balzsam .” (Ha szólok hozzád) Nem 
hangos életm entést, hanem  kifino
m ult gyógyszert, nem a lelkek felka- 
varását, hanem  a beléjük ivódást vá
lasztja a suttogások, félhangok, a 
sotto voce beszéd e költője.

Létay Lajos 1939-ben, a második vi
lágháború küszöbén debütált a Keleti 
Újságban. Nem a suttogó vallomások, 
a gyöngéd érzékenységek ideje. A za
varos vizek korában az ő költői jelen
létében van valami a szavakba vetett 
nyugodt bizalomból, egyszerűségből, 
a term észet örök varázsára rácsodál
kozó szem pillantásából, a viszonzott 
szerelem és a mindennapi élet visszafo
gott örömeiből. M intha egész költésze
te élettapasztalatára támaszkodna. A 
szülőföld, ahova költői életműve során 
m induntalan visszatér a gyermeki ér
zések világa: „Olyan vidéken szület
tem — az Aranyos mentén —, ahol a sík
ság a hegyekkel találkozik. Az itteni 
falvak magyar lakói állandó kapcsolat
ban állnak a hegyvidék román lakos
ságával.” Létay Lajos vallomása egész 
költészetéhez kulcsot biztosít. Alapve
tően nosztalgikus, visszatekintő köl
tészet ez, amelyben meghatározó sze
repet játszik az emlék, a múltba való 
visszatérés. A költő m ár egészen fiata
lon kettős síkon éli és önti formába ér
zéseit: a jelenben és a múltban. A múlt 
síkjára való átlépés természetes gesz
tus ebben a költészetben.

Létay költészetének korai szakaszá
ban persze nagyobb hangsúlyt kapnak 
az érzéki benyomások, a jelen tapasz
talásai. Ezekben a versekben hem
zsegnek a lebegés, repülés, emelkedés 
képei. „0, szép ez így! Oly könnyűek 
vagyunk, / hogy egyszer csak, ki tud
ja, merre szállunk!” (Tán csillagok le
szünk) Végső soron a tisztaság, a paradi
csomi árta tlanság  ritka kiváltságos és 
vágyott pillanatai ezek: „Az Alvernán 
nyílnak a szilvafák, / egy pille kéke rin
gatja magát, /  zümmög a sok fehérfáty- 
las kökény, / m int útszélre ült menny
béli család” (U.o) Az efféle finom idill

nem pusztán lazán körvonalazott, éte
ri eszmény. Jelenetekről, tájképekről 
van szó, emberarcú természetről, a sze
re te tt lény iránti figyelemről. Békés, 
ajándékaiban szelíden gyönyörködő vi
lág: ez áll a legközelebb Létayhoz. De 
ez a törékeny éden m ár költői indulá
sától kezdve a történelem és a tudat sú
lyos csapásait szenvedi. A suttogások 
és simogatások költészetébe behatol 
a bizonytalanság, a siratás, a tiltako
zás. A szerelmes versek harcias közéle
ti versekkel váltakoznak. A szerelem 
nyugodt gyönyörűségének költője ilyen 
sorokat ír: „Kemencémen három alma 
/ sír, az öledbe gurulna, / játszik velük 
a sötétség - /  elalszunk egy óra múlva. 
// Rossz játék ez a szerelem, / csak jön
nél s mégse jössz velem. / Mikor m ár 
szádon az öröm, / megtorpansz, mint 
kisgyerek / ha  béka ül a küszöbön.” 
(Csak néha villansz meg) Az ilyen lírai 
vallomásokhoz képest a kor (háborús 
időkben járunk) aljasságával szembe
ni tiltakozás természetesen új hangot 
hoz. De Létayból hiányzik a haragos 
próféták költői temperamentuma. Még 
amikor a jelen gonoszságáról ír, am i
kor azok ellen lázad, akkor is inkább 
kesereg. „Hitvány kor ez: csak gyilkol 
és tagad / úgy élünk benne, m int az el
ítéltek.” A kesergés azonban hirtelen 
félbeszakad, a szerelmi szenvedély erő
sebbnek bizonyul: „Már semmi se bizo
nyos. Szép hajad /  most versbe írom 
-  bár sohase kérted - /  holnap tán  a ha
lál fűzi be fércnek, / vagy hurok lesz s 
a torkomra akad.” (Vers a bizonytalan
ságról) Igaz, a költő ritkán  használ 
ilyen morbid képeket. Melankóliájához 
nem társu l mély kétségbeesés. Szomo
rúsága, félelmei („Te elfordulsz, ő fel
lobban, kiég” uo.) futó hangulatok. Köl
tői világa sokkal inkább bővelkedik 
apró csodákban, a bizonyság tisztásai
ban ahhoz, hogy a hasonló „kételyek” 
eluralkodhassanak rajta. Létay versei
ben gyakran találkozunk „mindenna
pi csodákkal”.

A hétköznapi, egyszerű tárgyak, te t
tek, apró események költészete. Ez az 
otthonos intim itás azonban nem telje
sen idilli. Az elégia hangjai is beleszű
rődnek. A vidéket megéneklő bukoli- 
kus tájleírásokba, pásztori versekbe 
az elégikus költő meditációi kevered
nek. Gond és öröm a címe az egyhúrú 
lélek által megélt apró, alkalm i nyu
galm ak versének: „A szélben, hogyha 
felkél a hegyekből, / a nyírfák őszi ál
ma leng ide, / galam bcsapat csattog el 
az ereszről, / a kerteket tűz s zápor 
lengi be.” Az ötvenes években egyre 
jobban közeledik a közösség érzéseit, 
gondolatait megjelenítő költészethez. 
A kollektív pátosz hangja szólal meg: 
„egy ország gondja nyugszik szíve
men”. Az Egy nőhöz a villamosban 
című versben egy várandós asszony 
látványa („esetlen vagy, arcodon mály-

vás foltok”) hosszú filozofikus eszme- 
fu tta tás t indít el arról, van-e esély 
új, békés emberiség m egterem tésé
re. Létay Lajos első köteteiben (Új vi
lág épül, 1952, Gond és öröm, 1956) de 
a Hajnali emlék (1957) címűben is, a 
csendes szavú költészet helyét, amely
re oly nagy hajlam a van, s amely köl
tői életművének első éveit tökéletesen 
betölti, átveszi az állampolgár költé
szete, a civil tém ák megverselése. Egy 
ideig m intha az óda háttérbe szoríta
ná a bensőséges m agánlírát. Létay La
jos azonban még ezekben az években 
se elégszik meg másokhoz hasonlóan 
a rímekbe szedett publicisztikával. Az 
érzékenység skálájának moll hangjai 
(szomorúság, nosztalgia, melankólia, 
remény) nem vesznek el. Létay nem a 
kötelező optimizmus, hanem  a hiteles 
boldogság költészetére hajlik.

Szelíd, gyöngéd boldogság fejező
dik ki soraiban. Az aggodalmak, a 
melankólia nem tűn ik  tartósnak . Lí
ra i meditációi leghitelesebb érzései
hez, legbensőségesebb érzelmeihez 
kapcsolódnak. „S amiben én kötésig 
álltam: / szélborzolt búzaföld, /  s m it 
tá r t  szívvel ittam : m adárdal, / hol 
van eged, jövőd? / Száz versben is el
m ondhatatlan / lélegző, lágy világ, / 
élsz-e tovább, nősz-e fiamban, / fog-e 
figyelni rád?” (Tanulgat a fiam) Naiv 
őszinteség, m esterkéltségtől mentes 
tisztaság van a hangjában, am ikor a 
családjáról, szülőföldjéről, szüleiről, 
múltjáról beszél. M agát a költői létet 
időnként némi ham ar elosztó kétellyel 
jeleníti meg. Szám ára a költő egysze
rű  ember, álmodozó, de álm át ember
tá rsa i örömeiben és keserűségeiben 
való részvétele táplálja. „Szinte álom
ban él / a költő köztetek, / szívére száz 
remény / rügyét rebbentitek,” (Vers a 
szamosújvári elemi iskola irodalmi kö
rének) A költészet szám ára orfikus ha
talom: „azt hittem , mitse tesz, / midőn 
a költő szól, // azt hittem  szólhatok, / 
nem rezdül meg levél, / s lám  megcá
foltatok: / szavam ra erdő kél”. (Uo.) 
Természetesen ez a nagyfokú elvá
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rás a költészettel szemben időnként 
szentenciózus, felszólításokat nem nél
külöző versekhez vezet. Létay sosem 
veszíti el az átszellemítő igékbe vetett 
hitét. Régóta tudja, hogy „eljő majd 
az idő a szónak is” (Hajnali fény)', ez 
a hajnalfény pislog a verseiben. A ha
sonló, lelkesítő, mozgósító versek nosz
talgikus múltidézéssel váltakoznak. 
Létay érettkori költészetében egyre 
gyakoribb a múltba, a faluba, a védel
mező családi fészekbe, a gyermekkor 
örökre elveszett paradicsomába való 
visszatérés. „Valami réges-régen / el- 
szállott hajnali hang / nyomán ma fel
rebben az emlék/' s nyelvel, m int kicsi 
harang.” (Hajnali emlék) Az Anya és 
az Apa alakja a házi erények m itikus 
figurájaként té r vissza ezekben a ver
sekben. Költészete ettől még nem csú
szik át m últsiratásba, Létay nem a 
letűnt idők m akacs dalnoka. A régi 
családi házak  rajzában nem csak idill 
van. A múlt szenvedéseinek, megaláz
ta tása in ak  emléke is beszivárog a so
rok közé: „Családi kör! / O micsoda 
idill / volt még az élet is! / Hogy mély
be hull, m int kútba a vödör tőle az 
ének is, / és nincs kedved többé, bár- 
m int szomjazol, / nincs, hogy beleme
rítsd!” (Beszéljenek!)

Nagy lélegzetű költeményei (Beszélje
nek!, Vihar készült, Ha képen látnád 
stb.) a költő elégikus, lírai elmélkedés
re való hajlamáról árulkodnak. A szülő
földből, a kis falusi világból kiszakadt, 
idegenbe került lélek komplexusa sok 
Létay-versnekkölcsönözszelíd-melanko- 
likus felhangokat. Szülőfalujában sétál
va egy adott ponton rádöbben, hogy „ha 
messze voltam is, itt voltam, / akkor is 
ezen az utcán, / e házak közt bandukol
tam.” (Hazudnék is) Megvan benne az 
érzékenység egy adott tájra, a vidéki 
életre, annak fáival, madaraival, lánya
ival és legényeivel, s ez teszi érzelmesé, 
ugyanakkor dallamossá, és plasztikus
sá költészetét. Újra meg újra ugyan
azokkal a kedvelt képekkel szembesü
lünk, m intha egy festmény különböző 
változatait szemlélnénk, (pl. a Ha képen 
látnád című versben) Ezekből a képek
ből áll össze az eltűnt idő és tér, ponto
sabban az elveszett paradicsom keresé
sének albuma. Létay Lajos bensőséges, 
álmodozó-nosztalgikus költészete a vál
tozatlan belső én vallomásaiban ju t el 
a líra legtisztább forrásaihoz. Nem cso
da, hogy ebben (és sok más versében) 
maga a tisztaság is rögeszmésen vissza
térő motívum: „... m intha régi bálból, / 
jönne anyám, s kezében új havat / rejte
getve az ágyamhoz kerülne, / hogy meg- 
csiklandja vele arcomat.” (Úgy jön az 
emlék)

VALLASEK JULIA
fordítása

(A Létay Lajos-portré szövegét Nicolae 
Balotá Romániai magyar írók című 
könyvéből vettük.)

LÉTAY LA JO S  
E m lék
Lassan lépek a pitvaron keresztül: 
a görnyedező gerendák szakadt 
pókhálójában száz parányi nesz ül 
s mint selymes madár, puhán tátogat.
Rég jártam itt. Simul a tarka szőnyeg, 
a vén küszöb kopottan hempereg, 
a képek kék ajakkal rám köszönnek, 
koccannak a befőttes üvegek.
O, mennyi-mennyi emlék! Messze-polcok, 
bársonyos birs, száraz szőlő, aszalt; 
a tornyos ágyon régi drága gyolcsok 
hevernek s ájult levendulaszag...
Mintha látnám rég-halott nagyapámat: 
a nyitott tűzhely padkáján mereng. 
Megszólítanám, de kérdő gyerek-számat 
ijedt kézzel szorítja le a csend.

1942

S  h a  versem ért 
m a m eg is rónak
(szá z  so r  m a g á n y)

Akinek a kezére vágtak,
mert mindent csak rosszul csinált,
ne akarjon az a világnak

mindenképpen jó lenni, tárt 
szivet árulgatva, az már csak 
válassza szépen a magányt,
hol legfennebb magának árthat, 
nem okozva kárt senkinek, 
leírhatják barátok, társak,

hozzá költözhet a hideg, 
nézheti kezét összetéve, 
már senki sem feddheti meg.
Életének ez lesz a bére 
(vágyott is rá titkon talán), 
hát most hamut szitál a fejére
csöndesen, szürkén a magány, 
s már úgyis, úgyis itt az este, 
s már minden úgyis csupa árny.

A fényt, aki sohase kereste,
örült, ha hátul állhatott,
míg hányán, minden rést kilesve,
minden kicsi mozdulatot, 
nyomultak törtetve, zihálva, 
csak hogy legyenek láthatók.

De mit keresett ő ott, kába 
reménykedőn, hiszékenyen, 
mikor tudhatta, hogy hiába
van ott. Miért? Hogy ott legyen?
Kellett a kancsal kirakatba, 
bár voltak ott épp elegen.
Oh, ha kibukna! Kimaradna! 
Próbálkozott is gyermeteg, 
de hol kemény, hol lágy szavakra

hallgatva ráállt, engedett 
s beült a padba. Hogy nevében 
is hozzák a törvényeket.
Miért nem üvöltött: nem és nem! 
miért csupán a tapsokat 
préselte össze tenyerében

s azokat se mindig: sokak 
figyelték, lesték vizsla szemmel, 
hogy mire mennyit tartogat...

Miért nem lehet tiszta ember 
ő is, mint ma már annyian! - 
Sokukkal találkozni sem mer,
látva, be könnyedén, vígan 
szökellnek, szinte táncos lábbal, 
felcsípni gyorsan, ami van.

Ahol forró farsangi bál van, 
s az arcokat maszkok fedik, 
honnan tudni, hogy ki hibátlan,

melyik arc foly szét reggelig?
Hisz úgy befuthatja a festék, 
hogy többé fel sem ismerik.
A forgáshoz ezer ügyesség 
kell és nem csetlő-botló láb, 
hogy még a végén kivezessék,

mert rontja a táncok sorát.
Mit keressen a forgatagban, 
kinek a helye: állj odább!
...Ha van, kire búval, haraggal 
gondolj, te vagy, te vagy csupán. 
Miért lettél te bukott angyal

annyi emésztődés után,
miért nem tudtál nyílt szemmel néző
lenni te is, így bukva tán!
Immár hiába! Késő, késő, 
megmásítni már nem lehet 
ezt a gondot gonddal tetéző,
kátyúba fordult életet, 
csak levonni a tanulságot: 
kár volt hinni, nem érte meg! -

Akinek a kezére vágott 
most a világ, önnön keze 
nyújtotta oda a korbácsot:
itt van, üssél, nesze, nesze, 
hogy bárha vére is kiserkedt, 
nem szabad pisszennie se.

Üljön csak egymagában, rejtett 
fájdalmaival, nincs joga 
egy szót is szólni kiszemeltek,
tiszták közt s nem lehet soha, 
hisz hát milyen súllyal, hittel 
szólna, ki vétkes, ostoba.
Hogy íme, amit most is termel, 
csak kínlódás, csak zagyvalék, 
s nem is egy lesz tán, kit felhergel

s reá reccsen: elég! elég!
De mert csak így teljes a száz sor, 
ezt is ide kell írni még:
Ha szép is volt a fény a zászlón: 
lidércfény volt! Nem csal tovább!
Ki úgy lobogott induláskor,
hírlelve megannyi csodát, 
elkápráztatva milliókat, 
okost is, nemcsak ostobát!

(S ha versemért ma meg is rónak, 
mert mindenegy szava csak árny, 
talán majd mást is írok holnap.
Ha el nem rémít a Magány!)
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN
Jegyzet
Kájoni, 
de univerzális
-  C reate Codex Caioni
E n s e m b le  X V III-21 , L e  B a r o q u e

N o m a d e
-  A z  e r d é ly i  b a r o k k  z e n e , E u r ó p a  

é s  K e le t  ú t k e r e s z t e z ő d é s é n é l
-  A bukaresti francia nagykövet

ség és a kolozsvári francia kulturális 
intézet rendezésében.

-  N a g y s z e b e n  o k tó b e r  7., K o lo z s 
v á r  o k tó b e r  13.

*

Kájoni János egyik könyvem szerint 
1629-ben Nagykajánban született, a má
sik szerint ugyanakkor, de Jegenyén. Ka
ján, Kályán, Kajántó stb. nevű helysé
gek Dés, Kolozsvár környékén vannak, 
valamint Hunyad megyében, Marosilye 
körül, és fentebb, Brád vidékén. Jegenye 
Bánffyhunyad környékén található. Vi
szont minden forrás megegyezik abban, 
hogy 1687-ben Csíkszeredában halt meg, 
ferences szerzetesként és templomi orgo
nistaként. Kozma Mária Az ember bolond 
természete c. regényében -, ahol alakja, s 
képzelt emlékiratai intarziaként szerepel
nek -  még a napot is tudja: április 25.

Idézgetek a fent megnevezett együttes 
kicsiny műsorlapjáról: „A Codex Caioni 
eddigi interpretációi főleg arra szorítkoz
tak, hogy témáira új műveket szereztek, 
vagy pedig néhány hangszerrel eljátszha
tó népdal lejegyzéseit szólaltatták meg. 
Szükségesnek láttuk azonban egy voká
lis kvartett alakítását és jó néhány ko
rabeli hangszer beszerzését, hogy a mű
vek színgazdagságát visszaadhassuk és 
megszólaltathassuk a vokális műveket is, 
kezdve közöttük Caioni figyelemre méltó 
saját szerzeményeivel is.”

„Említés nélkül hagyva most e művek 
kiváló minó'ségét, a Codex Caioni arra hi
vatott, hogy tanúsítsa, Erdély a XVII. szá
zadban a zenei Európa szívében foglalt 
helyett. A kódexben található Carissimi-, 
Schütz-, Praetorius-művek, a többi között, 
ragyogó bizonyítékok erre. Erdélyben 
nem voltak ismeretlenek a velencei Szent 
Márk-katedrálisban eló'adott pompázatos 
jellegű zeneművek és XIV. Lajos udvará
nak táncdallamai sem.”

„Ion Caianu, a kézirat fő másolója (le
jegyzője) általában úgy írta alá a nevét, 
hogy Johanes Caioni vagy Kájoni Janos. 
Úgy tűnik, hogy legkönnyebben magya
rul írt. Szerintünk a XVII. század Erdélyé

nek nagy vallási türelmét tükröző oldalak 
nem engedik meg, hogy előnyben részesít
sük valamelyik zenei identitást a többiek
kel szemben. Zenei szempontból e Codex 
egyaránt román, magyar, német, amint
hogy olasz is, francia is... A néptáncok dal
lamai pedig eszünkbe kell hogy juttassák 
a cigány, hucul, török zenészeket is. Leg
fontosabb feladatunknak az tűnik, hogy 
éppen e változatosságot érzékeltessük.”

E szövegeket Jean-Christophe Frisch 
jegyzi, aki különben az előadás rendező
je, és harántfuvolán is játszott. Minden 
tiszteletünk az övé.

Nem akarok esemény beszámolót írni, 
csak megemlítem, hogy e műkedvelőinek 
minősített performance ragyogó volt; (de 
mindenképpen külön is méltatnom kelle
ne Frischen kívül Cyrille Gerstenhaber 
szopránénekesnőt és Virág Endre tán
cost.) De eszembe jut, hogy Eisenhower 
volt amerikai elnök egy ízben azt mondta: 
két tevékenységi terület van, amelyen a 
műkedvelő akárhányszor ráverhet a hiva
tásosra: a hadvezérség és a kurváskodás. 
Ehhez feltétlenül hozzá kell még sorol
nunk a színészet, illetve a „színjátszás
szerű megnyilvánulások” területét is; a 
XVII-21-esek nyomán különösen.

Frisch szövegének azt a kitételét, hogy 
Kájoni a „legnagyobb könnyűséggel” ép
pen magyarul fejezte ki magát, (cu mai 
multá u§urin(á), úgy is fordíthatnám, 
hogy ez „a legnagyobb könnyelműség” 
volt a részéről. Mert ha például nem jut 
eszébe a francia nagykövetségnek és a 
kolozsvári francia kulturális intézetnek, 
akkor Kájoni művei sohasem szólalhat
tak volna meg a kolozsvári magyar ope
ra deszkáin. Ahogy Bakfark vagy Tinó
di művei sincsenek otthon, ugyanott. És 
ha netán itt szerkesztették volna a mű
sorlapot, a néhány előforduló magyar cím 
(pl. ötödik Tancz hatodon, Paikos Tancz, 
Lupul Vaidane eneke) is mind olaszosít- 
va nyomattatott volna ki, a Traditionnel 
de Mesőségi helyett a la Campagniát ol
vashatnánk. (Szép dolog, mondhatom.) 
Különben igaz, a Kovács Nóta mellé a

PETI . JC
SZ E N T  M IS E  A L A T T  M O N D A T N I  S Z O K O T T

É N E K E K
A z É r te n d ő n e k  m in d en  r észe ib en .

S zen t JM ise K e z d d e té n , és v é g é n , a z  Ó ltd r i Szett*  
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'z e n t vagy  U ram  S zen t v a g y , m inden  fe le tt S zen t vaggr, 
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Codex másolói is odaírták, hogy Smidt 
Curranta...

Kozma Mária Az ember bolond természe
te című regénye 1984-85-ben íródott, és 
1987-ben jelent meg. A regény Európa és 
a Kelet találkozását nem a zene síkjában 
mutatja be, hanem Ali török szerdár és 
Giráj kán tatár hordáinak szörnyű pusz
tításában; a Kájoni életének éppen delére 
eső 1661-es év eseményei alkalmából, Er
dély történetének legrettenetesebb korsza
ka, iszonyúbb, mint a Mohácsi vész, ami
hez képest a Mádéfalvi veszedelem csak 
egy kis helyi mérkőzésnek tűnik.

Evek óta hiába mondom azonban Koz
ma Máriának, hogy írjon egy népszerűsítő 
tanulmányt a nagyközönségnek, „szintén 
nem vagyok zenész”, feleli, ami pedig a re
gényeit illeti, van vagy tizenkettő, ezeket 
éppen a nők esélyegyenlőtlenségéről leg
többet siránkozó kritikus-fejedelemnők, 
irkász-nagyasszonyok, média-kisasszony
ok hallgatják el a leginkább, tudomást 
sem véve róluk. Ezért nem csoda, ha a 
francia kulturálisok rendezte Kájoni este 
gyérszámú közönségében hiába kerestem 
franciatanár, magyartanár, zenetanár, ze
netörténész, irodalomtörténész, orgonista, 
orgonakészítő, teorőajátékos és néprajzos 
ismerőseimet, főleg sebtében toborzott is
kolásokat láttam. Ha nem is lehet azt mon
dani, hogy a magyar opera, hasonlatoskép
pen testvérintézményéhez, a kolozsvári 
magyar színházhoz, gyűlöli a nagyközön
séget, azonban a közönségszervezést rü- 
helli, mint Jónás a prófétaságot.

Hogy valami pozitívvel fejezzem be, 
ide írom Kozma Mária regényének egy 
mondatát: Kétszer bátor, aki legyőzve bá
tor. Joannes fráter szájába adva. És a 
Codexben is szereplő Lepus intre Sata, az
az A Nyúl énekének néhány strófáját:

A Nyúl vetemények között fülel,
A Vadászok keresik széllyel,
Bokros helyeken futkosnak 
Teli torokkal kiáltanak:

Hulálá-Hulálá!

Soha senkit bé nem vádoltam, 
Allyon elő, ha kit megcsaltam 
Nem ártottam én árvának,

Nem téptem senki fiának 
Haját ki, haját ki.

Végső búcsúmat már vegyétek 
Békével már haza mehettek,
Én Urak palotáiba 
s pásztorok kunyhócskáiba 

Nem mégyek. Nem mégyek.

Senkivel már nem társalkodóm, 
Mint Remete egyedül lakom, 
Erdők sűrűiben élek.
Mert emberek között félek 

Haláltól. Haláltól.

V A S Á R N A P I ,  Ü N N E P N A P I .  É S  H A L O T T I
S Z E N T  M IS É K ’ A L K A L M A T O S S Á G Á V A L  

T E E N D Ő
E g y h á z i  S z ó l g á l a t

V a sá r n a p o n  S z e n t  M iié  e lő t t ,  m id ő n  S z e n te l t  v ízz e l  
a* N c p  m e g  h in te t ik .

N ó ta . T u la jd o n .
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HELIKON

FEKETE VINCE

Piros autó lábnyomai a hóban
Tesóm m ondja sokat, és az jó legyen, 

ne legyen rossz.

Erős és nagy
Apuci, ugye látod, hogy mennyit eszem 
s mennyit iszom, azért, hogy erős 
legyek és nagy.

C síki, szű ri, csíp i
Csíki, csikizés, csikizni -  
ilyenkor mindig kell kacagni.

Szűri, szurizás, szurizni -  
ilyenkor sírni kell mindig és cumizni.

A csípi az egyedüli, 
amitől nem kell félni.

Na mi, na mi, na mi?

A szemben van és pici.
Reggel ki kell mosni.
Vagy később ki kell venni.

A g ra v itá c ió
A madarak is azzal mennek.
Amikor a szárnyukat nem 
mozgatják, akkor 
lehúzza őket.

Lefekvéskor
Kérek egy kicsi simít, 
hogy el tudjak aludni.
A fejemet simogasd.
Ott alszom el.
Ott van az agyam.

M it nem  s za b a d ?
Tulajdonképpen semmit 
sem szabad, amit 
szeretnénk.

M it szere tn ék?
Sokat játszani a számítógépen, 
rajzfilmeket nézni, 
sokat-sokat szaladgálni az úton, 
fölmászni a létrán, 
játszani késsel, ollóval, 
későn feküdni, 
későn kelni,
ne kelljen mindig szót fogadni,
vízben cipősen tapicskolni,
ne mosni hajat, fogat,
annyit ne mosakodni,
ne enni levest, csak üdítőt inni,
ne enni spenótot, salátát,
semmi zöldet,
körmöt rágni,
orrot piszkálni, ha kell,
ne aludni délután,
csokit, sokat,
rosszaskodni,
rendetlenkedni

A puci soka t
Apuci sokat cigizik, 
meg pipázik is, pedig 
megmondta a doktor bácsi, 
hogy aki sokat cigizik, 
meg pipázik is, ezt teszem 
hozzá én, meg anyuka is, 
az előbb-utóbb, de inkább 
előbb 
pókos lesz 
és kampec.

Pedig ő a legerősebb a világon.
Egy kicsit alacsonyabb, mint 
a Bíbor apukája, de ez nem számít, 
mert neki a karjaiban van 
az ereje, nem a magasságában.

E gyszer , am ikor
Egyszer, amikor nem 
voltatok itthon, tudtam, 
hogyha nem sírok, 
akkor hamarabb 
hazajösztök.

Szót fogadtam az 
ösztöneimnek, 
és nem sírtam, 
és tényleg ti hamarabb 
hazajöttetek.

A zért
Apuka, engem Zsombi meg akar 
ölni. De nem mondhatom el, 
hogy miért, mert titok. Ma 
megütött a lapáttal a homokozóban, 
pont ott, ahol a sérvem volt.

Mind a ketten Zsófikába vagyunk 
szerelmesek.

De Zsófika nekem ma megsúgta, 
hogy engem szeret.
S azért.

Z sófika
Tegnap délben Zsombi lefoglalta 
Zsófikát. Odalopózkodtunk 
Tamásai mögéjük, s én 
hallgatóztam. Tudom, hogy 
nem illik hallgatózni, 
de akartam tudni, 
hogy hogy vannak a 
dolgok.

Zsombi kérte Zsófikát, 
hogy szeresse őt. De 
Zsófika nem szólt 
egy szót sem.

M arika  néni
A néni, aki vigyázni szokott ránk, 
amikor anyukám és apukám

nincsenek itthon, 
időnként el szokott vinni minket

a templomba
is. Ilyenkor mindig szépbe öltözünk,

ünnepesbe,
s beülünk egy padba, a nénik mellé.

Csak ne lenne 
olyan unalmas és olyan hosszú az egész. 
De a néni szerint tanulunk abból, amit 
ott hallunk, én máris tanultam egyet

Máriáról
és Szent Józsefről -  mondta a tesóm

József
Szűz Máriának a 
nevelt férje volt.

N ekünk m ostanában ...
Nekünk mostanában volt úgy is, 
hogy nem volt villanyunk.
Amikor elvették az áramszünetet 
valakik. S akkor gyertyát kellett 
gyújtani, ami elég kellemetlen 
szagú volt, de jól éreztük magunk 
körülötte.
Szinte megégettem a kezemet, 
amikor fel akartam fogni 
kezemmel a gyertya könnyét.

A m ikor apu kám  
nagy ta ta ...
A tesóm azt mondta, hogy amikor apukám 
nagytata lesz, akkor neki 
adja az ácsceruzáját. Mert amikor 
ő már nagytata lesz, akkor ő már ács lesz. 
De az is lehet, hogy vadász, vagy traktorista. 
Lesznek lovacskái, és lesz traktora. 
Kutyusa is lesz és lesz sok-sok 
kiscicája.
Én nagyon szeretném, ha akkor felülhetnék 
az ő lovacskájára.

Pedig dühös vagyok rá, mert egyszer, játék 
közben azt mondta nekem, hogy

semmi se lesz
belőlem, se költő, se szerelő.

A m ikor le fekszünk...
Amikor nagy leszek, lesz egy tehenem. 
Nektek minden nap hozok tejet.
S nem kell kifizessétek. Ezt a tesóm 
mondta édesapámnak tegnap. Ugye 
milyen érdekes. És még azt is mondta, 
hogy reggelente mindig nagyokat

nyújtózkodik,
hogy nagyon nagyra nőjön.

Esténként pedig, amikor lefekszünk az 
ágyba, még beszélgetünk picit.
Anyukám a kis tesómhoz bújik, 
mert ő még kicsi, s hogy ne 
féljen. Ilyenkor elmondjuk, 
hogy mi történt aznap, s még 
imádkozunk is. Tesóm mindig 
ugyanazt szokta imádkozni, mint 
evés előtt: Jézuskám, báránykám, 
dicsérd meg a szájacskám.
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HELIKON
LÁSZLÓFFY CSABA

Z sán erk ép
sza lm a k a la p b a n
Valósággal kirepült az ajtón, és fu t

ni kezdett lefelé a lépcsőkön. Heves 
légszomjat érzett. Az udvaron is vé
gig forró fuvallat kísérte. S a sárga, a 
rózsaszín, a lila, a kékes szirmú v irá
gok, am int nyersselyem szoknyája fu
tás közben meglebbent fölöttük, vígan 
virítottak.

Csak a zsírszagú, peneszszagú siká
torokban té r t  magához némiképpen. 
Eszeló's sikítás hagyta el ajkát; körül
nézett: ebben a veszett hőségben sze
rencsére sehol egy lélek!

„Nem, nem halhatsz meg, amíg le 
nem fényképezel ebben a kalapban!... 
Te m agad mondtad, hogy ne izguljak, 
addig nem történhet semmi rossz, 
amíg fejemen a vadonatúj szalm aka
lappal meg nem örökítettél. Mert, aho
gyan h itted  s állítottad: m int annyi 
minden (fó'leg megérzés), ez is az éle
tü n k  rejtélyeihez tartozik ...”

Jozefa most megkísérelte m aga elé 
képzelni az Arcadio eleven ábráza
tá t, persze, a ham isítatlanul szomor
kás «vízipók«-vigyorával, s közben ön
kéntelen m ozdulattal m egigazította 
fején a széles karim ájú kalapot, am e
lyet férje valahol Budapesten vásárolt 
és erőszakolt rá. 0  meg egyvégtében 
zsörtölődött, be nem állt a szája: „A 
bolhapiacon, jó vicc!” Arcadio bosszú
san  jegyezte volt meg, hogy ta lán  saj
nálja azt a pár ezer forintot (?), holott 
az asszony csak a rra  gondolt, hogy 
Bécsben, Párizsban, ahol korábban 
megfordultak, ugyanilyen szabvány- 
kalap-k ínálat várja a nőket; a tu ris 
tákat.

A díszítés a kalap karim áján -  a 
virág is «fonott« volt. Máskor nem en
gedte (legalábbis ritkán  tö rtén t meg 
vele), hogy a veszély belefészkelje m a
gát a leikébe, melyet büszkén hordott 
két nagy keble közt a feszes m elltar
tó a latt. Csakhogy most minden ener
giájára szükség lesz a temetéshez -  
ő ezt, m iként az anyukája, finoman 
fogalmazva, még m agában is, elhan- 
tolásnak  mondta. Amint befordult 
az utcasarkon, különös zúgás k ísér
te; pár perce vette észre (a fejben? a 
fülben?), s egy meglehetősen bizarr 
kép jelent meg lelki szemei előtt -  le 
se kellett hunynia szemét -: férfiak 
csoportját, nem is: egész csapatát lá t
ta, fekete keménykalapban, valahol a 
temetődombon...

K erti illatok a vizes kancsó fö
lött. Utolsó veszekedésükre gondolt; 
mi jöhet még ezután? -  m indkettő
jü k  fejében megfordult. „Unalmas, 
rem eteiét!...” -  morogta a férfi. „Ki

kell festeni... előbb a nagyszobát. 
Nem bánnám , ha itthon se lennél!” - , 
jegyezte meg ő (Jozefa).

„Meg fogsz gyógyulni, meglátod” -  
mondta később, a klin ikai vizsgála
tok után, m int aki m egbánást érez; 
s a régi csillogást kereste a férfi ha l
ványkék szemében.

„Miből vagy ilyen biztos benne?”
„Csak.” -  És m ár el is fordította az 

arcát, a világért sem tette  volna hoz
zá soha azt, hogy: „Mert nagyon sze
retlek.”

Ám amióta egyedül m aradt a halott 
férfival, a döbbenet és az önsajnálat 
minden fokát átélte (szédült, a gyom
ra  görcsbe rándult, volt alkalm a végig
tapogatni az összeszáradni látszó test 
minden porcikáját -  „a térded, igaz, 
meg-megroggyant néha, de a bokád 
erős volt”), m áris tú l terebélyesnek lá t
ta  a kettős ágyat s főleg üresnek („sze
gény fejed, nem fogsz többé köhögni, 
pláne papírzsebkendőbe köpni!... S a r
ra  sem lesz m ár alkalom, hogy olyan 
helyre vigyelek, ahol az ablakból lá t
ni lehet a hullámzó tengert”) hiába 
fu tta tta  végig ujjait a zongora billen
tyűin, a zengő hang valahogy élesebb
nek, lelketlenebbnek hatott, m int m ás
kor. A hirtelen  rátörő idegességtől 
elszorult a torka, felkapta a szalm aka
lapot, és kiszaladt a házból.

Igaza lett volna Arcadiónak -  köz
ben a pán tlikákat figyelte, melyek 
cseppet sem illettek a sűrűfésűvel le
szorított festett hajhoz - ,  aki szerint 
Jozefának kutya baja sem volna, ha 
a m agába fojtott indulatokban, sér
tődöttségben felismerné (elismerné!
-  női ösztönével ettől irtózott épp!) 
a hiúság beteges tüneteit... O pedig 
hányszor rezzenetlen arccal, leszegett 
fővel haladt férje m ellett -  vagy egy lé
pés távolságra tőle -  ezekben a zárt 
belvárosi utcákban.

Film et kell cserélnie (a fényképező
gépet megint otthon hagyta, ami ben
ne van, azon nincs m ár üres kocka!), 
és majd csak, m iután férje megörö
kíte tte  az ő kedvesét ebben a csuda 
kalapban... Addig nincs m ért bajlód
nia a gyászjelentéssel.

Az elsiető idegen arcokat kémlelte -  
ez m ár forgalmas terecske volt -: de há t 
hová tű n t Arcadio?!... A leg-legebb -  
legfénylőbb? -  koponyát kereste. (Úgy 
ment el, hogy még be se vizelt. A kór
házban is ő volt a legfegyelmezettebb 
beteg.)

A szokatlan szituáció most m ár ha
tározottan aggasztotta. Sejtette, tud
ta, hogy rejtélyes hangulatok kísérik
-  m int valam i nyomasztó álomkór —, 
őt, akinek külön adottsága volt elsik- 
lani a problémák zátonyai mellett.

„Mi ez?...” M intha a megboldogult 
utolsó csínyje lett volna (bájitalt ita 
to tt volna vele!): a látomás elkevere

dett a fehéren izzó fájdalommal. Mint 
olvadozó m argarin  a hűtőszekrényből 
kivett ham vas tehéntúróhegyek kö
zött.

Imádkozni szeretett volna, hogy 
ezen a lángokkal perzselő (pokoli) na 
pon nehogy erőt vegyen rajta  a fékte
len életszomj, a mohóság.

Bódító pára rem egett a megolvadt 
aszfalt fölött. De szerencsére nem ül
dözte tovább, a megvadult bögölyraj
jal, a gőzölgő gilisztanyúlványokkal 
társulva, a piszkosszürke férfibajusz. 
Az utca végén port kavart a felerősö
dő szél. Ha hazaér, gondolta... most 
m ár el lehet csomagolni az annyi ide
je becsben ta r to tt p iru lákat. Nem: 
előbb gondosan becsukja az erkélyaj
tót, mielőtt kitörne a nyári vihar.

A nagy szerelem emléke, efelől szen
tül meg volt győződve, elég lesz ah 
hoz, hogy becsületesen kitatarozza a 
házat.

2007. július 22.

K ö zö n ség es  
tö r té n e t  -  
v a g y  m égsem ?
„Nem felejthetem a sivatagot.
Almomban is tevén lovagolok..

Az út. A szél. A tűző nap. A kétség. A 
beduinkaraván mindegyre elakad. 
Ezek a szerencsétlen, európai fog
paszta-reklám ba illő vigyorú arabok 
ötszáz éve tű rik  a török rabságot, a 
birodalmi hajcsárok ostorát. Ámde 
szemöldökük szigorúan összerándul, 
mihelyt valakiben ellenséget, kémet 
gyanítanak. Fehér szakállú aggas
tyán, csillogó tek in tetű  kamasz: a vér
mes, vizenyős szemrés vagy a nagy, 
kerek, olajos fényű szempár fölé nőtt 
fekete bozót egyaránt gyilkos indula
tot rejteget.

A sivatag Angol Hölgye valójában 
kísérőinél, fogvatartóinál is szigo
rúbb. K imért, különösen mióta arab 
földön él -  annak  m ár sok éve - ; távol 
áll tőle holmi olcsó hisztéria. Szerel
mi csalódás elől futott világgá. (Gyer
mekkori ideálja egy m ásik hajadont 
vett nőül: az ő legjobb barátnőjét!). 
Mégsem vált kalandornővé; a vélet
len folytán meglehetősen kényes politi
kai missziót tölt be a huszadik század 
elején. Az arab törzsek felé közvetíti 
a brit kormány szelídítő üzenetét, és 
konkrét összecsapás esetén katonai 
szövetség ígéretét a mind aggasztóbb 
ném etbarát politikát tanúsító Török
ország ellen. Szerencsének számított, 
hogy még otthon, Angliában könnyen 
m egtanulta és jól beszéli az arab nyel
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veket. Ezek szerint nem is közönséges 
ágens.

Betöltötte a negyven esztendőt. 
Szűz. Szívós sztoicizmusával m egta
nult alkalmazkodni, tűrni, főként 
színlelni. Életének „szerencsekereke” 
m ár régóta nem kizárólag a rra  a köz
helyre gondolva forog, hogy a hazáját 
szolgálja!... Megszokta, hogy mindig 
más törzsek várják; más oázis. A tél 
itt is riasztó, utálatos. A csontot szárí
tó szél hangja, akár a sivatagi sakálé.

Lesz-e szerencséje vajon Rasid her
ceggel találkozni? Eddig ő volt a lon
doni kormány favoritja. Vagy a herceg 
kérlelhetetlen ellenfele, Szaúd ta lán  
jobban beleillene a viktoriánus korból 
nehezen ocsúdó, párás tek in tetű  brit 
tábornokok háborús politikájába?

A Szigetországban számon tartja-e 
valaki, hogy G ertrude Bell Bagdadtól 
hazáig hány csésze teá t ivott az 1914- 
es háború évében?...

Esetleg Wylie Doughty, a jó barát! 
(Barát? A nagy, végzetes szerelem! -  
több éve folytatott levelezésük a két
ségtelen bizonyíték rá.)

Pergamenné sárgult, /éhen/holt em
beri leletek. „Isa, feleim, por fedi el 
őket...” És már-már testközelben a hús
vér: szőrös, szakállas «férfiordasok«. Jól
lehet elcsigázva, megszelídített szelin
dekekként hevernek körülötte, szemük 
m induntalan fölizzik, elég, ha leveri 
szoknyájáról s harisnyájáról a homokot. 
Mellkasuk hullámzik, erotikát elfojtó 
álmukban végtelenbe nyúló templomi 
kövezeten térdepelnek; vagy hortyogó 
ajkuk csóktömeggel árasztja el az ide
gen asszonyt, aki miatt, lám, képtele
nek parancsolni „unikornisuknak”. 
Olyankor -  kábulatukban (ha Allah 
lesz oly kegyes és elfordítja orcáját) ko
pott fanszőrű, ráncos csöcsű, kopaszo
dó varangyvénségekkel is beérnék. Seb
zett foghúsukon alvadt vércsepp.

Fölfoghatatlan, tűnődik Gertrude, 
hogy szeszesitalt nem fogyasztanak 
(a vallásuk legalábbis tiltja), mégis 
m intha örökké megrészegülten téve- 
lyegnének előtte, mögötte. Mocskos, 
bibircsókos, felfuvalkodott kanok. 
A sivatagi pusztaság hullám zás víz 
nélkül; a víz egyből lehűtené a zilált 
idegeket... A lezúduló homok mindent 
elborít. Őrjöngésbe kergető rém ké
pek; tűnő  form ákat ölelsz. A h a tá r ta 
lan vágy a semmin h a  túlemel, csont
jaidban megkocsonyásodott velővel 
lebegsz. S a zuhanási?) -  egy m adár 
teteméből háborogtató hang kísér... 
Légy bátor! Nehezebb, m int egy hagy
ma- vagy húgyszagú londoni sikátor
ban kódorogni.

Az európai ember serkentője egyre 
inkább a siker. Ezeket az arab harco
sokat félholtan, görbe késtől kiránga- 
tott-kifolyatott véres zsigerekkel is, a 
bosszúéhség ta rtja  stresszben, a gyil
kolás vágya élteti.

*
Egy jégcsap hegyét szopogatta ké

jesen; m int kislány korában, míg be 
nem rekedt. L átta  a férfi vöröses a r
cát („Otthon vagyok, ugye, nem ál
modom?”), s ebben a hallucinációk- 
ra  ingerlő, sötét bizonytalanságban 
(„mintha te én volnál, én te volnék, 
úgy fogadj magadba”, közben halla
ni az ájtatos mázba bújtatott testi 
vágyak férfiimádságát) elméjét még 
inkább feltüzelte az angol nyelv szép
sége, a stílus pikantériája, m int a Szi
getországban töltött ködös estéken.

„Jobban szeretlek ezen az alkonyi 
órán, m int az óriás p latánfák ezüstös 
koronáit, m int a W alter Scott-regény- 
ből ism ert várkastély romjait, ahol 
váratlanul ölbe kaptál... Kezemben 
az összeszáradt szivacs... csupán egy 
korty víz hiányzik, hogy romlékony 
húsomról lemossam vele az unottsá- 
got s a napi fáradtságot...”

A fegyveres rablók keltette félelem
ről nem mer írni.

A következő oázisig -  hét nap a la tt 
24-25 mérföld! -  be kell érnie az ék
szerként őrzött, dugdosott tölgyfale
vélen összegyűjtött harm atcseppek- 
kel.

Delíriumos felhőjáték; dús kelmék, 
pókhálószövésű árnyékokban zihál a 
vad kéj, am it otthon rom antikának 
hitt. („Csak hozzád beszélek. A két po
h á r vörös bortól, érzem, fiatalabb és 
szenvedélyesebb vagyok.”)

Alvás közben hirtelen kezdett kopa
szodni. A halán tékán  a hám lásos bő
rön homokszürke feszültség üt át.

Más a bűnei elől menekül ilyen osto
bán, ahogyan ő teszi.

„Azt képzelték, hogy a szüzesség 
minden nő szám ára elviselhetetlen 
szenvedést okoz. Nekem sokáig te r
mészetes állapot volt... Amióta Wylie 
létezik: bennem él, teveháton is ve
lem ringatózik, kezdem megérteni a 
pszichiáter orvosok lelki dilemmáját: 
szeretnék megmenteni hozzám ha
sonló nőket! Pláne, ha tudományos 
dolgozatukban szemelvényként tá la l
hatják  föl a szenzációra éhes világ
nak  életem nősténykudarcát — nyil
ván kedvükre vájkálnának benne - , 
m árm int azt, hogy nem áldoztam fel 
m agam  fiatalon, m int korosztályom 
porcelántörékeny példányai szinte 
egytől egyig, a polgári házasság erő
szakos szentségének.”

O, ahelyett, hogy elfogadta volna 
a hivatalos európai erkölcsöt, ösztö
nösen -  ta lán  valamilyen reinkarná- 
ciós sejtelemmel? -  korán lelkesedni 
látszott Ázsiáért s az arab világért; rá 
adásul vaskos és egészséges hum orá
nak  köszönhetően sikerült eddig ele
gánsan elkerülnie a férfiak erőszakos 
csapdáit.

„Nem k ita lá lt kalandok u tán  sóvár- 
gok.”

Küldetése sikerrel já rt. Amikor az 
arab törzsek fellázadtak a törökök el
len („a derm edt Semmiből öntudatra 
ébredtek”), G ertrude Bell épp Om ar 
K hajjám ot olvasta. „Mert Fönt, Lent, 
K int S Bent csak azt látn i, hogy / 
m inden m int bűvös Á rnyszínház fo
rog / a Nap-lángú Lámpa körül...” A 
csaknem  ezeréves kedvenc Rubáiyát 
verssorai is m egsejthették vele, hogy 
elődeikhez hasonlóan az Újvilág H í
vői és Bölcsei felett is „szörny, Po
kol” lángol föl az újvilágban. H írnö
köt v á rt ő is, hogy m egtudja, milyen 
otthon az élet. Arról, persze, sejtelme 
sem volt, hogy piedesztálra emelt ked
vese, Wylie Doughty szinte az első 
frontharcosok között esett a barbár 
öldöklés áldozatául. M int ahogyan a 
világháború m éretei is csak utólag 
töltötték el kellő rém ülettel. L írai 
emlékeinek, a szerelmes férfi levelei
nek „csak egy fél-sorát törölni” -  tud 
ta: kín; Esz és Szív  belezápul, nincs 
annyi könny! Még ha csak közönsé
ges tö rténet is. Mindegy, hogy hol 
s m iért nyüzsög az Élők H ada -  ha  
G ertrude az ítélet Alkonyán  m ár nem 
ta lá lja  meg soha a m aga szám ára a 
k ívánt gyönyört.

(Végül -  a M indenható ak a
ratából!?), ki „mocskos sárból gyű rt 
em bert”, s kinek keze a h a lh a ta tlan  
Om ar Khajjám  szerint: „az Édenbe 
is Kígyót ve te tt” -  az Angol Hölgy 
arab  földön ta lá lt póthazára, az újon
nan  lé tesíte tt Szaúd-Arábiában.)

2007. augusztus 23.

7



HELIKON

KiiometriK
irántija es szerJtesiti ^ar<ícscnyi 2üs*lt í ElMUSZKA SÁNDOR

Muscariculum
Születtem  1980. március másodi

kén.

A ztán egy nap Bokorral, aki egy 
farmon dolgozott úgy délelőtt kilenc 
és tíz között a művész kocsmában -  
mi neveztük így, s ahova iskola he
lyett já r tu n k  -  m egalapítottuk való
színűleg minden idők legjobb és leg
sikeresebb zenekarát. Ezt onnan 
gondolom, hogy rá  egy órára a hete
dik rum  körül m ár lemezfelvételünk 
is volt, erről egy számot még ott hely
ben elő is adtunk. Később engem vala
ki hazavitt.

V annak olyanok, akiknek valam i
ért, folyton beszélniük kell. Mindig 
van valam i, am it éppen el akarnak  
mondani, és lehetőleg mindenkinek, 
akivel csak találkoznak. Közben meg 
végtagjaikkal úgy hadonásznak, 
m int aki éppen nyuvadozik. Lehet, 
hogy tényleg légszomjuk van.

Ha az em bert gyakran hivatgas- 
sák, egy idő u tán  megszokja, próbálja 
m egérteni a frusztrá lt tanárnén ik  lel
kivilágát, aztán  letesz róla. Ezek foly
ton ilyeneket kérdeznek, hol voltál fi
am, m iért szivarozol, m iért késtél, 
hogy beszélsz fiam, nem szégyelled 
magad, ez utóbbi inkább kijelentés 
m intsem  kérdés. Ha m ár muszáj isko
lába járn i, m ár pediglen valam ennyit 
muszáj, h á t én ilyenkor olvasni szok
tam . Lassan megszokták, valószínű
leg úgy gondolják, hogy még mindig 
jobb, m intha a pad a la tt pókereznénk, 
na meg legalább ott vagyok. Külön
ben m indig csak a baj, egyszer felrob
ban a vécé, m ert hogy valakik felrob
bantják, m áskor valaki tüzet rak  a 
tanterem ben, és szalonnát süt, golyós- 
tolira szúrva, verekedés, ordibálás, 
pofátlankodás, na meg az a sok igazo
la tlan  hiányzás, hogy nem könnyű az 
egyszer szent.

ír tam  egy verset az iskolaújságba:

Öld meg az istent 
Áruld el a hazád 
H a nincsen semmid 
Ne fogd be a szád

M iután megjelent, ki ak a rtak  dob
ni. Én mondtam nekik, hogy ez olyan 
józsefattilás, de lehet, hogy ők azt a 
pasast nem is ismerik, aztán  hogy 
anyám  ott dolgozik, mégse dobtak ki, 
egyébként nem úsztam  volna meg.

Különben m ár régebb írok verse
ket. Ez úgy kezdődött, hogy egy olyan 
12-13 éves koromban szüleim és ta n á 
raim  ám ulatára  m egtanultam  írni, ol
vasni. Azért mondom, hogy ám ulatá
ra, m ert senki nem h itte  volna. Aztán 
úgy belejöttem, hogy egy egész nya
ra t töltöttem olvasással, de ezt úgy, 
hogy ki se mentem a házból. Ekkor 
az ideggyógyászatra vittek, ahol azt 
mondták, hogy végül is semmi ba
jom nincs, de azért felírtak  valam ifé
le nyugtatót.

Egy nap apám azzal az ötlettel állt 
elő, hogy jó lenne ta lán , ha  írnék is va
lam it és hozott egy Bóbita nevezetű 
gyereklapot, ebben egy pályázat volt, 
novellákat kellett írni. Én rögtön ne
ki is álltam , és á tírtam  Mózes A ttila 
egyik novelláját és elküldtem. Majd 
jö tt a válasz, hogy a pályázatot ugyan 
nem nyertem meg, de szerintük tehet
séges vagyok, úgyhogy küldjék még. 
Én ezen felbuzdulva nekiálltam  á tír
ni a G rant Kapitány gyermekeit. Ez 
éppen akkor ment sorozatként a tévé
ben, na de aztán  a sorozat ham arabb 
véget ért, m int ahogy én á tírtam  vol
na, és különben sem érdekelt sem a 
kapitány, sem a hülye gyermekei, a 
legjobban az indián tetszett, aki ü lt a 
hegyen és fordítva szívta a szivart.

A verssel meg úgy találkoztam , 
hogy volt egy orosz vagy milyen mag
nónk, meg hozzá egy szalag, amelyi
ken azt hiszem Latinovics szavalt Ady 
verseket. Ilyeneket mondott hogy: 

Milyen csonka ma a hold, az éj m i
lyen sivatag, néma, milyen szomorú

vagyok én ma, milyen csonka ma a 
hold

Meg hogy:
F ut velem egy rossz szekér, u tá

na m intha jaj szó szállna, félig mély 
csönd és félig lárm a, fut velem egy 
rossz szekér

Ez tetszett és gondoltam én is vala
mi ilyeneket kellene írjak. Szebb is, 
meg rövidebb is, m int a hülye regé
nyek, meg egy ilyent ta lán  átírn i is 
könnyebb volna.

Azt hogy tehetséges vagyok, onnan 
tudtam , hogy mindenfelé elküldtem a 
verseim, és sehol nem közölték.

És megvolt az első koncert is. Ki
béreltük a színház mögötti klubot, 
én meg egész nap a szövegeket tanu l
tam . A m agyar számok még haggyán, 
de az angolokkal igen csak meggyűlt 
a bajom, ugyanis a fuck you-n kívül 
egyebet ezen a nyelven nem igazán 
tudtam . Ez csak azért volt probléma, 
m ert valaki ígért egy jó mikrofont, 
amibe majd a szöveg is hallatszik, 
ugyanis az enyém, amivel a próbate
remben nyekeregtem egy orosz -  sze
rintem  játékmikrofon -  volt, am it 
még egy haver lopott a pionírháztól. 
A próbákon mindenki jó előre elter
vezte, hogy mit fog majd csinálni a 
színpadon. A fiúk lennebb engedték 
a g itárt, a dobos a pálcát forgatta, én 
meg derékig levetkeztem, és a m ikro
font lóbáltam. M iután egy párszor fej
be vertem  magam, m ár egészen jól 
ment. A koncertre az összes rockos 
eljött, mind a tíz, aki a városban léte
zett, na meg a haverok Róka, Szityu, 
Fuck Off, Medve, Lehel, Bandi, Cápa, 
szóval voltak vagy húszán. Mi meg ze
néltünk. A beleélés része annyira jól 
sikerült, hogy azt sem vettük észre, 
mikor egy részeg csávó az egyik hang
falat egyedül lepogózta.

Jö tt egy magyarországi színházren
dező, vásári komédiát rendez, aztán  
ha kész lesz, m együnk vele valam i 
városnapokra. Ez végül is jó nekem, 
m ert még se M agyarországon nem vol
tam , sem igazi rendezőt nem láttam ,
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s hogy színész leszek, ez nekem csak 
jó. Meg a zenekar is stagnál éppen. A 
próbák éjjel kettőig-háromig is elhú
zódnak, de bírjuk. Sokat cigizünk, ká
vézunk, olyan ez, m intha igazi színé
szek lennénk. Én szolga vagyok, meg 
csábító, folyton ordítanom kell, meg 
hülyeségeket beszélni. Ez tetszik.

Zsolt szerzett valam i fűmagot, el
ü lte ttük  a temetőbe. Találtunk egy 
helyet, am it úgy látszik senki nem 
kaszál. Suliból jövet minden nap meg
nézzük, kurva lassan nó'.

M együnk magyarba. Énekelés, rö
högés, a sofőr meg ideges. H átra-hát- 
ra  szól, de h á t a sofőrökkel az van, 
hogy seggfej az egész. Hajnalban meg
állunk a vám előtt. Itt az egész bandá
nak  pisilni meg szarni kell, m ert hogy 
a vám nál állítólag nem lehet kiszállni 
a buszból. Ezt én persze sehogy sem 
értem , m indenkitől azt kérdezem, 
hogy mi van akkor, ha  valakinek fos
ni kell. Nem tudja senki, a hülye sofőr 
szerint befosik és kész.

Jön a vámos, leszállítja az egész tá r 
saságot, tu rkál a csomagjainkba, el 
nem tudom képzelni mire kíváncsi. 
K inyittatja a táskám at, belenéz, ki
veszi az újságpapírba csomagolt szan
dálom, megforgatja, aztán  azt 
kérdi strandpapucs? Mondom, 
az lepcsi. És mindenki ideges.

Ahogy megérkezünk a pan
zióba, én rögtön a budit ke
resem. Bemegyek és hallom, 
hogy valaki mondja, hogy 
menj má’, nézd meg nem lop 
el valamit.

Kecskével lakom az első 
emeleten. Jó fej a csávó, ő is 
zenél mindenféle zenekarok
ba. Összegyűjtnek, jön a pol
gárm ester, elmondja mennyi
re örülnek, hogy ott vagyunk, 
meg hogy testvérváros, mi 
meg csak azt lessük, mit tud 
nánk meginni.

Az előadás jól sikerült, az 
emberek kacagtak, tapsoltak, 
m indenki tud ta  a szövegét, egyszóval 
jól ment. Éjjel berúgtunk, felordítot
tu k  az egész panziót. Jöhettünk haza.

A nevünk Vibrátor, és próbálunk 
százhússzal. Diákzenekar-fesztivál- 
ra  készülünk. Én szereztem egy jobb 
mikrofont, a fiúk meg mindenféle gi
tárokat bellérkednek, m ár am ennyire 
ezeket g itárnak  lehet nevezni, ugyan
is ezek még mindig jobban hasonlíta
nak  egy felhúrozott vágódeszkához, 
m int ahhoz, am it hangszernek szokás 
nevezni. De szól és hallszik és ez a lé
nyeg. Azt, hogy a bandát elviszi, egy

haver vállalta, aki aznap megy arra, 
káposztával.

És ülünk a dubában hátul, a káposz
tákon, cigizni nem kell, m ert a csávó
nak  valahol kilyukadt a kipufogója és 
a füst nagy része nálunk jön fel. Néha 
ki-kinyitjuk az ajtót, hogy kapjunk le
vegőt, de ezt se nagyon lehet, m ert ha 
a zsaruk észreveszik, akkor állítólag 
a jogosítványába kerül.

Ebédre érkeztünk. Egy hajas kollé
ga adott egy kitűzőt, meg felírt vala
mi listára. Elmondta, hogy mikor ze
nélünk és kész.

Nézzük a zenekarokat. Egyik sem 
hasonlít ránk , aki nem hörög, az in s t
rum entálisban nyomja. De nem csak 
a zenénk, mi sem illünk sehogy a 
képbe, bőrszerkók, láncok meg olyan 
hangszerek, amilyet mi csak a tévébe 
láttunk. Mi meg egy szakadt farmer- 
nadrágban, néhány orosz meg régeni 
g itá rra l a hónunk alatt, elég árva 
gyermekeknek látszunk.

A m unkásszálló, ahova aludni men
tünk, a város szélén volt. Ahogy a ka
pun bem entünk rögtön k iszúrt az 
egyik szervező, mondta, hogy meg
kér, hogy semmit ne törjünk össze. Mi

meg csak néztük, hogy mi a faszt kép
zel ez rólunk.

A folyosókon végig m indenütt k i
gyúrt, tetovált, hajas pofák m ászkál
tak , fehér zokniba, fogkefével meg 
törülközővel. M egkerestük a szobán
kat, de lá ttam  a fiúkon, hogy nem 
csak nekem nem tetszik ez az egész 
hely, aztán  végül Albert mondta, hogy 
húzzunk innen a faszba, mi nem va
gyunk buzik.

A reggeli valam i gyanús megsava- 
nyodott pástétomból és hervadt salá tá
ból állt. Más nem volt, h á t megettük. 
Én rá  egy órára m ár fostam is.

H abár a földrajzhoz m indig hülye 
voltam, olvastam, hogy az északi sark
ról levált egy ilyen hatalm as jégtömb, 
s aztán  elindult valam erre és eltűnt. 
Egy fél év múlva jelent meg, valahol 
A usztrália közelében. A tudósok, akik 
ezeket a jegeket figyelik, azt nyilat
kozták, hogy a partokat m ár nem éri 
el, elolvad addig. Elképzeltem a jég
hegyet, nem tudom m iért, de néha 
eszembe jut.

Eldöntöttem költő leszek. Minden
féle verseket olvasok és írtam  m ár 
vagy százat. Lehet, hogy könyvben is 
kiadom. Azt ugyan nem tudom, hogy 
hogy kell, de majd kiderül. Egyelőre 
az van, hogy begépeltettem egy csaj
ja l és sorrendbe raktam . Akiket kér
deztem, mindenki azt mondta, hogy 
pénz kell hozzá, csak az nekem nincs, 
de beszéltem Ráccal, azt mondta se
gít.

A csávó Hendrix-et hallgat és m in
denkit megver biliárdban. Van egy 
kocsma a Temető utcában, oda já 
ru n k  inni ketten.

A ztán semmi hónapszám ra, já rju k  
a várost -  rem énytelen egy hely. Né
ha elm együnk sátorozni egy-két nap
ra, ilyenkor m indig a kajával van 

gond, a p iára  összepótolunk, 
veszünk egy-két üveg tömény 
szeszt, azt vízzel felvegyítjük, 
az elég sokáig k ita rt. Ha el
fogy a kaja, m ár pediglen az 
mindig elfogy, h á t lecsöveljük 
a tu ris ták a t, vagy ha  vala
m it eldobnak a kukába, ami 
ehető, h á t mi kiszedjük, meg
süssük. Az elején elég szé
gyenkezve ment, az tán  bele
jö ttünk . Meg van benne egy 
olyan dolog is, hogyha valak i
vel együtt eszel egy kukából, 
egy kicsit olyan, m int egy va
lam ilyen elbaszott vérszerző
dés.

Meg ott van, hogy én nem 
tudom m iért, de m inden ba
rátnőm  legalább száz kilomé
te rre  lak ik  tőlem. Ha ők nem 

tud n ak  eljönni, h á t én indulok el. Ál
ta lában  stoppal megyek, m ert ha  sze
rencséd van s nem valam i sült pa
raszt vesz fel, ingyen van, habár ez 
ritka. De olyan is van, hogy az ember 
nem is nagyon a k a r felülni semmire, 
ilyenkor csak megy. Ha rásötétedik, 
lehúzódik az útról, eszik valam it, az
tán  alszik az erdőben. Az egyik ba
rátnőm nek az apja éjjel három kor 
dobott ki az esőbe, úgyhogy reggelig 
ültem  a liftházba, a végén m ár röhög
tem , hogy olyan vagyok m int Svejk, 
hogy reggeli nélkül dobtak ki a bolon
dokházából.

»«S!» KlLOMETRlK 9



-------------------- HELIKON-------------------------------------------

SEBESI CLAUDIA CAROLINA 

Drámamodellek a szatm árném eti 
É s z a k i  S z i n h á z  S z i n p a d á n  
(1953-1990)

A középpontos drámák
SA középpontos modellt követő d rá

m át a legnagyobb számban Kocsis Is t
ván írta , ezért ebben az alfejezetben 
elsőként az ő drám áit vizsgáljuk.

A 70-es években a dram aturgiai 
értékrend m egállapításának alapve
tő dilemmája a gondolati tartalom  és 
a színszerűség harm óniájának meg
terem tése volt. Ennek legeredmé
nyesebb kísérletét végzi el K ocsis 
Is tv á n . Hősei valamilyen eszme meg
szállottjai, de nem kizárólag az esz
m ét m utatják  fel, hanem  az emberi 
személyiség lélektani, fiziológiai, tá r 
sadalm i összetettségét is. A m agá
nyos központi hős egy konkrét szitu
ációban „keresi-kutatja a mindig és 
mindenkoron az emberről az embe
ré rt szóló üzenet gyakorlati megvaló
sításának  módozatait.”1 Kocsis d rá
m áinak  feszültségét e lehetőségek 
felkutatása adja. A Bécsy által, a kö
zéppontos drám a modellje kapcsán 
em lített megismerés, rájövés feszültsé
ge talá lható  meg ezekben. A néző, az 
olvasó egy eddig nem ism ert igazság 
felderítése előtt áll. „Ez teszi alapve
tően drám aiakká színpadi alkotásait, 
íme Kocsis dram aturgiájának kulcsa, 
ez m agyarázza, m iért kedveli Kocsis 
a monodrám ákat. így érthetjük meg, 
hogy többszemélyes drám áinak  szer
kezeti váza -  az esetek többségében -  
m iért bontható le egyetlen hatalm as 
monológgá.”2 Kötő József a Bécsy ál
ta l em lített kezdeti szituációból kiin
dulva a rra  a következtetésre jut, hogy 
Kocsis művei a középpontos drám a 
modelljében öltenek testet.

D rám ái közül elsőként A  nagy já té 
kos k erü lt színre 1969. november 12- 
én a szatm árném eti színházban, Ko
vács Adám rendezésében, amellyel 
együtt, m int ahogyan azt Darvay 
Nagy Adrienne megjegyzi „szerzőt 
is av a ttak ”.3 A kétrészes drám a M ar
tinovics Ignác utolsó napját tá rja  
elénk.

M artinovics mindvégig játszik. Ő a 
nagy játékos, aki életének utolsó nap
ján  egyik szerepből a m ásikba lép 
át: hol a császárság kiszolgálóját vél
jük  benne felfedezni, hol pedig a csá
szárság ellen küzdő forradalm árt. De 
m indkettőnél fontosabb az a M arti
novics, aki azt állítja, hogy célja egy 
olyan d ik ta tú ra  bevezetése, amelyik

tulajdonképpen önmagát szüntetné 
meg. Martinovics az em bermegváltás 
dilemmájával küzd. Itt jelenik meg 
Kocsis életművének alapproblemati
kája, mely más drám áiban is vissza
té r -  m int pl. a Megszámláltatott fák
ban -  hogyan érhető el az ember által 
eddig még nem ism ert öröm? Erre ad 
választ M artinovics a saját m aga dik
ta tú rá jának  bevezetésével, azaz a dik
ta tú ra  megszűntetésével, amely elhoz
ná az embereknek a paradicsomot. Ez 
a paradicsomi állapot a nagy ism eret
len, a senki által nem ism ert öröm el
érése. Még ha bukáshoz is vezet, m int 
M artinovics esetében, a célt fel kell 
vállalni. „Gyakorlati életfilozófiaként 
ajánlja a szerző: «Akik ezt nem vállal
ják, azok nem szám ítanak.»”4. M arti
novics trag ikus hős, hisz szembeszáll 
a sorssal, és ez az életébe kerül.

A középpontos drám a modellje M ar
tinovics és a többi szereplő viszonyhá
lózatában valósul meg. A főszereplő a 
sugárzó középpont, a hozzá való viszo
nyulásokból érthetjük  meg a Kocsis 
által k ínált világ negatív és pozitív 
oldalait, ezen viszonyoknak következ
tében alakul ki a rájövés, a megisme
rés feszültsége. Martinovics passzív 
középpont, amelyet Kocsis azzal hang
súlyoz, hogy ellehetetleníti a tett-vál
tá s  lehetőségét azáltal, hogy hősét 
börtöncellában m utatja be. A főhős 
középponti minőségét igazolja az is, 
hogy egy, az idők során elnyert, a 
többiek által elfogadott m agatartás- 
formát sűrűsít magába. Ugyanakkor 
e drám ában te tten  érhető Kötő Jó
zsef azon m egállapítása is, hogy Ko
csis szinte mindenik drám ája lebont
ható egyetlen hatalm as monológgá. 
Amennyiben elhagyjuk a többi szerep
lő replikáit, M artinovics egyedül is 
„eljátszhatná” utolsó napját.

Kocsis m onodrám áinak sorát a Bo
lyai János estéje nyitotta meg, amely 
a szatm ári színház színpadára Gyön
gyösi Gábor rendezésében került 
1971. március 3-án. Az élete alko
nyán álló h íres m atem atikus m int 
megalázott ember kerül az olvasó elé. 
A magányos tudós, aki fényes sikere
ket é rt el és elkerülte a nagy megalku
vásokat, mindegyre visszatér ahhoz a 
gondolathoz, hogy az ember akkor em
ber, ha  választási lehetőségei közül

mindig a legnehezebbet választja. Bo
lyait besúgásra, azaz az ember e láru
lására  akarják  kényszeríteni. Mint 
a hatalom  kiszolgáltatottja „próbálja 
megalkotni az emberiség üdvtanát, 
az em bert megmentő, az embernek 
végre a boldogság felé vezető u ta t mu
tató tan t, megalapozni azt a geometri
át, amely «hídként feszül az emberek 
és a csillagok közé». A drám át éltető 
feszültség forrásait Bolyai János vitái 
képezik, a főhős «üdvtanának» több
szöri szembesítése reális emberi sor
sokkal.”5

A m onodrámában Bolyai olyan „vi
tapartnereket” választ, akiknek éle
tében jelen volt a megalkuvás. Ezek 
m indenike a könnyebb u ta t választot
ta  a nehezebb helyett, amely válasz
tás nem vezethetett a m egtisztulás
hoz.

A Bolyai János estéje önvizsgálatra 
késztető alkotás, „amely eszmei helyt
állásunkat, erkölcsi m agatartásun
kat kéri számon.”6 A középpontos d rá
ma modellje éppen azáltal elevenedik 
meg e műben, hogy monodrámáról 
van szó. Bolyai a középpont. Az általa  
megszólított személyek a hozzá való 
viszonyulásban, valósulnak meg, am e
lyekben az objektív társadalm i lénye
get, azaz a m egalkuvást fedezzük fel. 
Bécsy szerint a középpontot körülve- 
vők a negatív oldal képviselői. Ez eb
ben a drám ában is így van, hisz ők a 
könnyebbik u ta t választók.

Kocsis István a Megszámláltatott 
fák című drám áját szintén Gyöngyö
si Gábor vitte színre (1972. december
27.). A kétrészes drám a a németek ál
ta l megszállt bányavárosban játszó
dik 1943-ban. A főhős, a fasiszta had
sereg őrnagya megpróbál hum ánusan 
élni egy, az ereje teljében lévő to tali
tá rius hatalom  m echanizmusában, 
melynek öntörvényei között a hum á
num nak nincs mit keresnie. Ranke 
őrnagy megtagadja a hatalom  paran
csát, am iről pontosan tudja, hogy ha
lálos ítélettel jár. Parancs szerint 
tüzérségi össztüzet kell nyitnia egy fa
lura, melyet a falu melletti erdőre irá 
nyít át. Csakhogy a falu népe éppen 
ebbe az erdőbe menekül a pusztítás 
elől, így Ranke mégiscsak k iírtja  a fa
lu lakosságát. Az á lta la  hum ánusnak 
ítélt te tt így halálos ítéletté minősült 
át, am iért k itüntetés is jár.

A drám a felhívja a figyelmet arra , 
hogy egy ilyen hatalom  szorításában 
devalválódik minden erkölcsi csele
kedet. A drám a alapvető erkölcsi di
lemmája: lehet-e erkölcsösen élni egy 
ilyen világban? A lengyel bányászok 
sztrájkkal szabotálják a front utánpót
lására  indítványozott akciót. Ranke- 
nak  ezek életét kellene megmente
nie, melynek egyetlen lehetősége a 
sztrájk megszűntetése. Ha ez nem si-
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kerül, akkor erőszakkal kell eltéríte
nie a bányászokat elhatározásuktól. 
Ranke ugyanakkor a hatalom  kutya
szorítójában is van, hisz ha nem mu
ta t fel eredményt, elmozdítják, illetve 
az őt követő parancsnok gátlástalanul 
lépni fog. A felelősség átélésében sen
ki sem hajlandó osztozni Ranke-val. 
„Lelkiismerete szerint cselekszik, s 
fa ta lista  módon bízik szerencséjében: 
majd visszaugrik a kötélre. A sztrájk 
letörése helyett a fák m egszám lálásá
val foglalkoztatja katonáit. A vívódó 
lelkiismeret drám ája a Megszámlálta- 
tott fák. Ranke több hétköznapi tá rsa 
inál: kiszolgáltatja m agát, nem búvik 
el végzete elől: drám ai alkat, de nem 
trag ikus hős, hisz nem száll szembe 
a végzettel, sodortatja m agát a sors 
gravitációs ereje által. A Megszámlál- 
tatott fák  önismeretre tanító  drám a, 
a teljes értékű boldogságot biztosító 
életmodalitás ku ta tásá ra  serkentő 
mű: hogyan élhetjük át az ember ál
ta l eddig még nem ism ert örömöt?”7 
És ez Kocsis filozófiája. Ebben a d rá
m ájában is jelen van az az ember, aki 
az emberiség m egváltása és pusztulni 
hagyása dilemmájával küzd.

A középpont itt term észetesen R an
ke. Bécsy szerint a középpont ta r ta l

m át csak olyan probléma adhatja, 
amely a kor fókuszában áll. Ebben az 
esetben ez a probléma a hum ánum  je 
lenléte a d ik ta tú ra  körülményei kö
zött. Ranke a középpontos drám a 
főhőséhez méltóan kikényszeríti a hoz
zá való viszonyulást.

A Magellánt 1975. m ájusában Ko
vács Ferenc állíto tta  színpadra. Ma- 
gellán is, Kocsis minden főhősének

küldetése szellemében, az embermeg
váltás módozatait kutatja. Benne is 
tulajdonképpen Bécsy középpontos 
drámamodellje szerint, a központi 
kérdés lényege sűrűsödik össze. Érde
kessége, hogy nemcsak egy, a többiek 
által elism ert m agatartásform át teste 
sít meg, hanem  szimbólum is, mégpe
dig a hité. Magellán azt vallja, hogy 
a felfedezés á ra  a hit, a kölcsönös bi
zalom. Szerinte olyan hitre van szük
ség, amelyik m ár nem törődik a bi
zonyossággal. A drám a kezdetekor a 
szituáció Bécsy szavaival élve „készen 
áll”. A flotta tagjai föllázadtak az ad
m irális ellen, m ert elvesztették h itü 
ket az átjáró létében. Az átjáró nem 
egyéb, m int az ember á ltal még nem 
ism ert örömhöz vezető ú t kulcsa.

M agellánnak az ősi törvények sze
rin t a lázadókat ki kell végeznie, a 
legénységet pedig joga van m egtize
delni. Tettének végrehajtása azon
ban egy rettenetes dilemmába ütkö
zik, hisz véleménye szerint az átjáró 
m ár igen közel van, annak  átlépését 
pedig nem feketítheti be a bosszú 
mocska. Ezért a drám a folyamán a 
gyilkolás és a megbocsátás között 
gyötrődik. A nnak is tudatában  van, 
hogy amennyiben nem végzi ki a láza

dókat a saját életéveljátszik, hisz a le
génység gondolkodás nélkül megölné 
őt. Ugyanakkor tudja azt is, hogy az 
ő vezetése, hite nélkül sohasem ta lá l
nák  meg az ember á ltal még nem is
m ert örömhöz veztető kulcsot, utat. 
Dilemmája eszme és gyakorlat között 
azonban feloldhatatlan m arad, hisz a 
darab végén szinte ordítva jelenti be, 
nem tudja, hogy mi tévő legyen.

„Az örömteremtés gyötrelmeinek 
erkölcsi példázata a M agellán-drám a 
is”8 -  írja Kötő József. Ez ismét a kö
zéppontos drámamodellre figyelmez
tet, melynek hőse Bécsy szerint m ind
végig gyötrődik. A teljes drám a a 
többi szereplő Magellánhoz fűződő vi
szonyában él.

Kronológiai sorrendben a szatm ári 
színház színpadára a M agellánt köve
tően a Tárlat az utcán került ősbemu
tatóként, a m ár em lített Gyöngyösi 
rendezésében. A Vincent Van Gogh 
életrajza alapján, Kocsis István által 
ír t  színdarab a holland festőzseni és 
Paul Gauguin kapcsolatát m utatja 
be. A két festő 1888-ban két hónapot 
lakott és dolgozott együtt a francia- 
országi Arles-ben, de barátságuk  ha
m ar elmérgesedett, viták, veszekedé
sek követték egym ást, kapcsolatuk 
végül véres konfliktusba fordult. Van 
Gogh sorsában, művészetében a szer
ző a szülőföld e lszakíthatatlan  erejét 
is látja.

A kétrészes drám ában a szerzőt a 
megváltó és a megváltandók viszonya 
érdekli. Kocsis a modern kor sorsmisz
térium át próbálja megfogalmazni. A 
drám át végigkísérő alapvető kérdés 
az, hogy megváltható-e a világ? A 
drám ában a megváltó sors, amely át 
akarja  rendezni a világot, a megvál- 
tandókkal szembesül, azzal a céllal, 
hogy azok megérthessék, láthassák, 
hogyan vá lhatnak  erősekké, ba rá t
ságra, szeretetre, szerelemre képesek
ké. A megváltó sorsra ítéltek ebben 
a drám ában Van Gogh és Gauguin, 
akiknek megadatott, hogy megalkos
sák azokat a képeket, amelyek meg 
kell hogy változtassák a világot, akik
nek m egadatott az, hogy festés köz
ben essenek össze. „Hol van szükség 
az ilyen hitvallásra? -  teszik fel a kér
dést a darab hősei egy olyan világban, 
ahol a vagyoni és hatalm i helyzet 
dönt el mindent. Alapvetően drám ai 
a kérdésfelvetés, a klasszikus tragé
diák végzetvállaló döntéseire emlé
keztet. «Vagy megélünk a képeinkből, 
vagy éhen halunk!» -  határozzák el a 
hőseink. (...) Kocsis megváltó hősei és 
a megváltandók egym ásra ta lá lása  is 
tragédiák  lehetőségét sejteti. Hisz a 
m egértést szolgáló szavakat félreértet
ték, s követ emeltek a m egváltást pré
dikáló hősre. A m egváltandók a világ 
törvényei szerint élnek, és nem a meg
váltó törvényei szerint, így meg lehet 
őket rettenteni, meg lehet őket aláz
ni. Gauguin nem is vállalja végsőkig 
küldetését: elmenekül a trópusokra, 
a művész csak önnön biztonságáért 
alkosson -  vallja. Van Gogh azonban 
nem hallgat tanácsára, nem öli ki ma
gából a megváltót, rendületlenül, ma-

» » >  folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról
gabiztosan hirdeti tovább eszméit, mu
togatja képeit, prédikál.”9 -  írja Kötő 
József a drámáról.

Első olvasatra úgy tűnik, hogy a 
drám a a konfliktusos drám a modell
jé t követi, de azáltal hogy végül Van 
Gogh egyedül m arad, azáltal, hogy 
nem öli ki magából a megváltót, itt 
is a középpontos drám a modelljét vél
jük  felismerni, melynek szituációja az 
„áldozat szituációja” -  mondja Bécsy, 
és ez az áldozat szituáció igen nagy 
súllyal bír Kocsis azon drám áiban, 
ahol a középpontok egy megváltó m a
g a tartásm in tá t követnek.

A bem utatott Kocsis drám ák sorát 
két monodráma zárja, az Árva Bethlen 
Kata és A  megkoszorúzott, két olyan 
mű, melynek a középpontjában egy- 
egy nő áll. M indkettőnek úgy ismer
jük  meg az életét és vívódásait, hogy 
közben tökéletes korképet is kapunk. 
Az első esetben egy olyan történelmi 
kor tárulkozik elénk, melyben alapve
tő fontossággal bír a vallás, a második 
pedig egy, a napjainkhoz közelebb ál
ló világ, amelyben egy színésznő által 
betekintést nyerünk a színház világá
ba, a színészek hétköznapjaiba, örömei
be és gyötrődéseibe. Tulajdonképpen a 
társadalm unkat meghatározó és alakí
tó két fontos intézményről, a vallásról 
és a színházról van szó, arról, hogyan 
kerülnek ellentmondásba ezekkel a fő
hősnők, hogyan bélyegzik meg életü
ket örökre ezen intézmények. Az egyik 
a vallás, a m ásik a színház áldozata, 
tehát m indkét műben jelen van a kö
zéppontos drámamodellre jellemző ál
dozati szituáció.

A két monodráma közös vonása az 
is, hogy hitelesen adja vissza a két nő 
életét, ugyanis a szerző forrásul azok 
leveleit, em lékiratait és naplóit hasz
nálta  fel.

A monodrámák szerkezete azonban 
nem azonos. Míg a Bethlen K ata éle
te a m aga folyamatában kerül elénk, 
a Jászai Marié fragmentumokban, me
lyeket nekünk, olvasóknak, nézőknek 
kell összeraknunk. Ezért A  megkoszo
rúzott sokkal izgalmasabb, m int az Á r
va Bethlen Kata , hisz amellett, hogy 
fragm entáltságának köszönhetően szá
mos meglepetést tartogat az olvasónak, 
utólag értjük meg Jászai Mari azon ki
töréseit, amelyek kezdetben érthetetlen
nek, m otiválatlannak tűntek.

M indkét mű struk tú rá já t a közép
pontos modell törvényszerűsége szab
ja  meg, amelyik, úgymond, rendre 
megszólít egy-egy em bert a környe
zetéből, családtagtól a hivatalosságo
kig, és az így k ialakult viszonyok egy 
teljes hálót képeznek, amelynek kö
szönhetően nemcsak egy ember élete, 
hanem  álta la  egy teljes társadalom é

tükröződik. így az adott kor objektív 
lényege egy konkrét személyben össze
sűrűsödve jelenik meg, ő az adott kor 
domináns képviselője.

Bécsy szerint a középpont ta r ta l
m át csak olyan probléma adhatja, 
amely a kor fókuszában áll, ez az első 
esetben a vallás, a m ásodikban pedig 
a színház. Szintén az elméletíró sze
rin t a társadalm i objektivitás erővo
nalai a középponthoz való viszonyok 
m egm utatásában ragadhatok meg, 
és ez m indkét monodráma esetében 
így is történik. Attól kapunk nemcsak 
életképet, hanem  korképet is, hogy a 
középponthoz való viszonyok nagyon 
differenciálódtak, azáltal, hogy a kö
zéppont különböző személyeket „szó
lít” meg, azaz kényszerít ak tiv itásra a 
drám a során. A két középpont hiteles
ségét, történelm i és művelődési szemé
lyiségekről lévén szó, senki sem vonja 
kétségbe, főleg, hogy a szerző eredeti 
forrásokat használt fel.

Kocsis drám áin  kívül a szatm árné
meti színpadon további három közép
pontos drám a kerü lt bem utatásra, 
kronológiai sorrendben ezek a követ
kezők: Földes M ária -  A  hetedik az 
áruló (1967. február 10.), Páskándi 
Géza -  Külső zajok (1968. június 30.) 
és Sigmond István -  Gyertyafénynél 
(1976. november 23.)

F ö ldes M á r ia  A  hetedik az áruló 
drám ája Cseresnyés Gyula rendezésé
ben került bem utatásra. A mű „a kor 
közönségét, a közvéleményt élénken 
foglalkoztató kérdésről szólt -  ugyan
arról, m int H einar Kipphardt: A z  
Oppenheimer-ügy, illetve D ürrem att: 
A  fizikusok - , vagyis az atomtitokról, 
a tudomány és a tudás felelősségéről, 
arról a képtelen döntéskényszerről, 
am ikor a feltaláló, a tudós szembeke
rü l saját m unkájának eredményével. 
Az alaposan m egvitatott szereposztás 
mellett, a színházi hatás és a nevelői 
szándék biztosítása végett az igazga
tójavasolta, hogy készítsenek fotómon
tázst az előtérbe, amely tükrözi a 
problem atikát és tájékoztatja a közön
séget. Ennek érdekében nemcsak a 
Korunk és Földesék segítségét vették 
igénybe, hanem  Liviu Ciuleit is meg
keresték, aki A z Oppenheimer-ügy 
premierjéhez egy hasonló tárla to t ké
szített.”10

Földes M ária darabját az egyete
mes hum anizm us etikájának nevében 
írja. Szereplői a modern világ héro
szai, a természettudósok, akik képe
sek felszabadítani az anyagban rejlő 
óriási energiákat, amelyek végzetsze
rűen  determ inálhatják  az emberiség 
sorsát. A fizikusoknak meg kell men
teniük a „gyém ántsugár” titká t, hogy 
a hatalom  kezén embermentő írből

ne váljék töm eghalált okozó fegyver
ré. Ők azonban egy, a tragédiákban il
lő m egszüntethetetlen dilemmával is 
küzdenek: ha m egalkusznak a h a ta 
lommal, ha lálra  ítélik önm agukat, az
az önnön lelkiism eretük kergeti majd 
őket a halálba, ha  nem alkusznak 
meg, akkor a hatalom  lehetetlenné te 
szi alkotóképességük gyümölcsözteté- 
sét, am i szintén egyenlő a halállal. A 
fizikusok heten vannak, ám a hetedik 
meg sem jelenik a színen, de tiszta mo
ráljának  kényszerítő ereje á tita tja  a je 
lenetek hangulatát. M egfoghatatlan 
és mégis élő erő.

Földes drám ája attól sorolható a kö
zéppontos drámamodellt követő d rá
m ák közé, hogy minden a „gyémánt
sugár” körül történik. A passzív 
középpont m aga a gyémántsugár, 
amely különböző viszonyulásokat 
kényszerít ki. I tt tehát a középpont 
nem egy személy, illetve egy személy
be összesűrített lényeg. Ennek elle
nére ez a középpont is sugárzó, hisz 
hatalom ra, fizikusokra, azaz kitaláló
ira, feltalálóira, sőt mi több, a teljes 
társadalom  jelenére és jövőjére is k i
sugároz. Pozitív, vagy negatív volta 
az őt felhasználókon múlik. És ez az 
a pont, ahol a fizikusok a feloldhatat
lan, tragéd iákra  jellemző dilemmával 
kerülnek szembe.

P á s k á n d i  G éza  K ülső zajok d rá 
m áját 1968. jún iusában  m uta tták  
be, szintén Cseresnyés rendezésé
ben „ifjúm unkás-m atinéként”11. Az 
erdélyi m agyar drám airodalom ban 
a 60-as évek végén, P áskándinak  
köszönhetően, születtek meg az el
ső abszurd(oid) drám ák. Ezek azon
ban nem követik szolgaian a Beckett, 
Genet, Adamov vagy Mrozek d rá
m ák modelljeit. Páskándi m aga sem 
az abszurd term inológiát, hanem  az 
abszurdoidot használja műveinek 
m eghatározásakor. Míg m inden más 
abszurd d rám akísérlet az emberesz
mény elidegenítésével, következés
kép anti-esztétikum m al párosul, 
addig Páskándi valam ennyi ilyen te r 
m észetű művében felfedezhetjük a lí
ra  nyomait hősei jellem ábrázolásá
ban. Jellem festésükben megőrzi az 
em berábrázolás rea lista  módszereit. 
„Biztos ösztönnel fedezi fel a teljes 
léthelyzetet m agába sű rítő  alapszi
tuációt, amely valam ely tá rsadalm i 
illetve lélektani m echanizm us me
taforájává válik. A m etafora: a való
ság gondolati absztrahálása . Valóság 
és tuda ti á ltalánosítás egybevetése 
erős feszültséget eredményez, ez a 
Páskándi művek nagyfokú drám ai- 
ságának  egyik titka. Ezt a helyzetet 
hajtja ad absurdum . Döntő szerepet 
kap a logikai já ték , a nyelvi bravúr,
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a groteszk technika — hogy a helyzet 
képtelenségét bizonyító mű szüles
sék. Mindebből sajátos hum or keve
redik ki, amelyben tú lteng  a paródi
ába átcsapó irónia, szatíra  s horrible 
dictu -  a líra.”12 — írja  könyvében Kő- 
tó' József Páskándi műveiről.

A K ülső zajok d rám ájának  sze
replői olyan hivatalnokok, ak ik  a 
h ivatal érdekeit képviselik, mond
h a tn i csak a h iv a ta ln ak  élnek. Az 
á lta lánosítás  azá lta l jelenik  meg, 
hogy egyiküknek sincs neve, kivé
tel a színre k ísé rt Kopa úr, ak i sötét 
szemüveget visel, és aki m agas, te s 
tes és nagyon biztosan áll a lábán, 
az írói u tasítások  szerint. A három  
asz ta l mögött ülő, három  „körmölő” 
em ber jellem ábrázolása rea lista , 
hisz h ivatalnokokat csakis így asz
talok mögött ülve tu dunk  elképzel
ni. E m ellett P áskándi e láru lja  min- 
deniknek a pontos foglalkozását, sőt 
az abszurdoidban az otthoni életm ód
ju k ra  is u ta l. A négy szereplőn kívül 
még van egy, a Valaki, ak i bekísé
ri Kopa u ra t a színre, és aki időn
ként m egjelenik, és bejelenti, hogy 
az úrtó l nem kell félni. R ajtaütés- 
szerű megjelenései a d rám a folya

m án egyre sűrűsödnek, am i te rm é
szetesen nem véletlenszerű, ugyanis 
az abszurdoid végén pontosan az de
rü l ki, hogy Kopa úrtó l igenis fél
ni kell. Kopa ú r nem m ás, m int m a
ga a félelem, ő a Valóság. íme, a 
ké t ellentétes sík, am ire Páskánd i 
abszurdoidja épül.

Műve Kopa ú r jelenléte m ia tt vá
lik  a középpontos drám am odellt kö
vető színpadi já ték k á , hisz nélküle

nem lenne értelm e a többi szereplő 
fe lsorakoztatásának  és szövegeinek 
sem. Kopa ú r tulajdonképpen a h i
vatalnokok fölött álló hatalom  kép
viselője, és m int ilyen term észetesen 
nem csak rá lá tá sa  van a m indenna
pi m unkájukra , hanem  a hatalom  
irányából sugárzó félelem érzetet is 
m egtestesíti. A drám a érdekessége 
abban áll, hogy Kopa ú r végig a szí
nen van, de egy szót sem szól. Nem 
keveredik bele a hivatalnokok p á r
beszédébe. E ttő l az állandó, szótlan, 
biztos és sötét szemüveges je len lét
tő l válik  egyre félelmetesebbé. Csu
pán  a darab  végén szólal, meg, am i
kor a hivatalnokok bejelentik, hogy 
nem vették  észre jelen létét, és nem 
is félnek tőle, de Kopa egyetlen sza
vas kérdése: „Mi?” -  re tten e tes  és 
döbbenetes erővel sújt le, m egkérdő
jelezve a hivatalnokok á llításá t.

S ig m o n d  I s tv á n  Gyertyafénynél 
című egyfelvonásos d rám ája  D. R. 
Popescu A ndiland i című egyfelvoná- 
sosával együtt k e rü lt színre N agy
váradon a „Rövid D rám a H etén” be
lül, Kovács Adám rendezésében. A

kolozsvári szerzőnek ez volt az első 
színházi bem utatója. A mű „az öreg
ségről, a m agány fájdalm áról és a 
halálfélelem ről szól, és inkább népi 
ih le te ttségű  líra i, m int d rám ai a l
kotás.”13 A szerző m indössze három  
szereplőre bízza m ondanivalóját: az 
Ö regasszonyra, az Ö regem berre és 
a H ivatalos em berre. Egyik érdekes
sége művének az, hogy a H ivatalos 
em bert n a rrá to rk én t, illetve a da

rab végén anyakönyvvezetőként is 
használja. A figura  n a rrá to ri m egje
lenései Brecht epikus d rám á ira  em
lékeztetnek, hiszen színrelépéseikor 
a közönséget szólítja meg, mesél, és 
egyben összegez is. U gyanakkor m a
guk a szerzői u tasítások  is, melyek 
szerin t a helyszínváltások csupán a 
fény segítségével tö rténnek , a brech- 
ti sz ínházra  em lékeztetnek.

Sigmond drám ájában azonban az 
abszurdhoz tartozó elemekkel is ta 
lálkozunk, m int például a várakozás, 
a bizonyos szövegrészek állandó meg
ismétlése. A szerző Rilke azon gon
dolatát is felhasználja, mely szerint 
az ember születése és ha lála  össze
ér, azaz m agként, születésünk p illa
natától kezdve m agunkban hordjuk 
a halál csíráját: „hetven éve jön a h á 
tam  mögött”, mondja az éppen h e t
ven éves Öregember. A rilkei eszmét 
azonban a szerző továbbgondolja, az
által, hogy az Ö regasszonynak az az 
utolsó kívánsága, hogy a Hivatalos 
ember előtt, h ivatalosan összeháza
sodjon az Öregem berrel, akivel leélt 
egy életet. Azonban am ire az Öreg
ember hazaér a H ivatalos emberrel, 
az Öregasszony meghal. A házasság- 
kötésre gyertyafénynél mégis sor ke
rül, de az Öregasszony de facto a 
ha lállal lép házasságra , nem az Öreg
emberrel.

A Gyertyafénynél Bécsy középpon
tos drám am odelljét követő drám a, 
melynek a középpontját a ha lál alkot
ja. A drám a a hozzá való viszonyulá
sokból jön létre. Állandó jelenlétét 
a szerző nem csak azzal húzza alá, 
hogy a két szereplő, m int létező sze
mélyről beszélnek róla, hanem  azzal 
is, hogy az Öregem bernek soha nem 
sikerül bemelegítenie a lakást, szám 
talanszor panaszkodik a rra , hogy 
hideg van. A mű az elm úlásnak, a 
h a lá ln ak  igen érdekes és izgalm as 
megközelítését nyújtja.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A k in tr e k e d te k
A kihallgatás
-  Nem is tudja, miért kezd bele eb

be a befejezhetetlen, örökké függőben 
maradó, összekavarodó történetbe, ta 
lán azért, hogy Anna végre olyannak 
ismerhesse meg őt, amilyen valójában, 
hogy ne idealizálja, s esetleges szemre
hányásaiért, meggondolatlan vádasko
dásáért ne legyen örökösen bűntudata, 
hiszen ő az utolsó, aki szemrehányást 
tehetne neki...1984 áprilisában, még 
húsvét előtt, hazament a városkába, 
amely oly fatális szerepet töltött be az 
életében, ahonnan örökké sebzetten, be
tegen, kiábrándultán menekült el, de 
ahova örökké visszavágyott -  kezdi Sza
bó hanyatt fekve, Anna feje a vállán.
-  Akkor hívatták be először az épület
be, amely sokak rettegésében félelme
tesen tárgyiasult akkoriban, s amely 
előtt, alig öt évre rá, autók, a tisztek 
személygépkocsijai és dossziék lapjai, 
besúgói- és ügynöki jelentések lángol
tak  ama elfeledhetetlen decemberi na
pon, amely alighanem egyedülálló az 
ország zűrzavaros, balszerencsés törté
nelmében, kimered ebből a levantei, for
tyogó, bűzös katyvaszból, m intha meg 
akarná mutatni, hogy azért létezik 
másfajta balkáni történet is, s válságos 
helyzetekben, kiélezett szituációkban a 
puliszka igenis robbanhat...Miután a 
szolgálatos tiszt hosszan ellenőrzi papír
jait, szó nélkül vezeti fel az első emelet
re s beküldi egy szobába, ahol egy civil 
ruhás férfi mogorván kínálja hellyel. 
Mit akar? -  böffenti, és szúrósan néz 
rá. Az ablakkal szemben ülteti le, a fér
fi arcvonásai így elmosódnak előtte, 
míg kihallgatója világosan megfigyelhe
ti az ő arcának akár legapróbb rezzené
seit is. Ezt nevezik a dramaturgiában 
helyzeti előnynek, de miért vagyok én 
színész? -  gondolja, s amikor kihallgató
ja másodszor is megkérdezi, mit akar?
-  ő feláll és a férfi őszinte megdöbbe
nésére, nyugodtan indul kifele, akkor 
éri az újabb meglepetés: az ajtót kívül
ről zárták  rájuk, látszik a kulcs is, nem 
mehet ki. Én semmit, fordul vissza, mit 
is akarhatnék? -  és ártatlanul bámul, 
úgy, hogy elment és megint megpróbál
ja kinyitni az ajtót, noha tudja, hogy 
nem sikerülhet. Akkor megy el, amikor 
ő megengedi -  üvölt rá  a férfi, mint ké
sőbb kiderül, őrnagy. (Őrnagy őrnagy
nak nevezi majd a véle folytatott ké
sőbbi képzelt vitáiban.) Üljön m ár le, 
formed rá  megint...De hát azt kérdez
te, mit akarok? -  ül vissza ő engedel
mesen, de most egy másik székre, így 
jobbra kerül tőle az ablak, és ő is lá that
ja az férfi elképedt arcát. Ne oda üljön
-  üvölti ismét, mire ő szabatosan fejti 
ki, ha nem, okvetlenül szükséges, ne or

dítson így, mert megsüketül, s egy szí
nésznek legalább akkora szüksége van 
a hallására, mint hívőnek a vallására, 
hiszen különben nem hallja a súgót, 
ami rosszabb esetben befolyásolhatja 
az előadás folyamatosságát is. Hogyan?
-  torzul el a dühtől az őrnagy-őrnagy 
agárarca. Ha nem hallja a súgót, és te 
gyük fel, nem tudja jól a szövegét, kép
telen replikázni, az előadás pedig el
akad, leáll, s kész a botrány!...Maga 
megőrült! Mered rá az őrnagy-őrnagy, 
mire ő a legártatlanabb hangon, szeré
nyen jegyzi meg, még nem, de ha oda 
kell visszaülnie, mutat az előbbi szék
re - , az ablakkal szemben, minden esé
lye megvan rá, hogy időlegesen megva
kul, mert -  mutatja a szemét -  nagyon 
érzékeny a fényre, szegény bal szeme pe
dig úgy rebeg állandóan, mint mókus 
farka a szélben s úgy kezd szaggatni 
a feje is, m intha akarna menni széjjel 
felé...Agyhártya-ingerlékenysége van, a 
megfeszített munkától...Őrnagy-őrnagy 
kirúgja a széket maga alól és ráüvölt: 
“E§ti in óra 12” De cánd ne tutuim?”
-  kérdez ő vissza érdeklődve. Ha meg
üt, gondolja fásultan, visszaadja, lesz, 
ami lesz. Sok lúd persze disznót győz, 
efelől nem lehetnek azért kétségei...

De nem üti meg, visszaül, pörgetni 
kezdi az előtte lévő dosszié lapjait. Húsz
éves korára, gondolja ő még csodálkoz
va, eléggé terjedelmes dossziéja van.

Közbevetőlegesen, három évvel ké
sőbb a bukaresti Melody bárban fut
nak össze. Ő akkoriban, nem sokkal 
Andi tragikus halála után, mintegy vi
gasztalódni akar s egy táncosnővel él, 
akinek ez a törzshelye. A csaj teli van 
dohánnyal és úgy szórja, ahogyan ke
resi, s azt mondogatja (jó humora van, 
istenáldotta tehetség!), hogy ebül szer
zett jószág ebül vész el...Vodkát isznak, 
1987-ben m ár csak az ilyen exkluzív he
lyeken lehet orosz vodkát kapni, nyil
ván méregdrágán. Nauszika -  mert 
így becézi a táncosnőt, most nem fon
tos, hogy miért -  az asztal alatt már a 
combján matat, amikor a félhomályban 
egy árnyék állapodik meg az asztaluk
nál. Nauszika ráförmed: “sánt ocupatá, 
nu vezi?” -  mire az árnyék fesztelenül 
helyet foglal az asztalnál. Jöttem, hogy 
végre igyuk meg a pertut, hallja meg az 
őrnagy-őrnagy jellegzetes, recsegő bari
tonját. Koccintanak és isznak. Őrnagy
őrnagy kíváncsian pillant rá. Azután 
Nauszikát nézi meg magának, mintha 
meg akarná jegyezni a félhomályban 
elmosódó arcvonásait, csillogó fekete 
szemét, vörös száját, fitos orrát, a fruf- 
ruit, amelyek között ő akkoriban képze
letben annyit bujdosik. Őrnagy-őrnagy 
arca merev, nem tudni, elégedett-e az 
eredménnyel, fölemelkedik, elnézést

kér a drága kisasszonytól, aki m ár ve
le van elfoglalva s feje is az asztal alá 
bukik, de a kisasszonyt meghallva fel
emelkedik és durcásan mondja: asszony 
vagyok, édes úr, csak külön élek az 
uramtól!...Nagyon rosszul esett nekem, 
művészkém -  áll őrnagy-őrnagy még 
mindig az asztaluk mellett s ingatja a 
fejét - , amit akkor mondtál, hogy mióta 
tegeződünk, hiszen akár kamerádok, jó 
barátok is lehettünk volna...Megfordul, 
távolodik, otthagyva asztalukon egy fé
lig telt Black and Whit-os üveget, ámul
tán  nézi, a fekete kutya ugatni kezdi a 
fehér kutyát...

De ez, mint bátorkodik említeni, csak 
évekkel később történik, és dühös arcki
fejezéséből ítélve, akkor, 1984 áprilisá
ban, a magyar húsvét másodnapján -  
amikor haveri köre m ár bizonyára elin
dul locsolkodni, miután hiába várják őt 
a megbeszélt helyen, kizárólag abban 
reménykedhetnek, hogy valamelyik 
szép leányzónál, vagy kikapós menyecs
kénél, kalandra vágyó, élveteg ú r
asszonynál majd csak összefutnak...Ha 
nem, hát nem, isten útjai kifürkészhe- 
tetlenek s annyiban ő is hasonlít az ú r
istenhez, hogy az ő útjai is beláthatat- 
lanok, mint ahogy megjósolhatatlanok 
szándékai is -  aligha következtethetett 
volna efféle optimista végkifejletre...

Nagy a pofája, sokat locsog, hallja a 
recsegő baritont, amelytől kiveri a hi
deg és lúdbőrözni kezd. És kikkel barát
kozik?! Csupa rendszerellenes elem, csu
pa áruló...Természetesen gróf Rettegit 
említi, aki (mint szúrósan megjegyzi) 
végre oda került, ahová való, majd a 
Súgás és a Kripta asztaltársaságának 
hírhedett tagjait, akik még kint van
nak ugyan, de ami késik, nem múlik...

Ő kényelmesen elhelyezkedve szé
kén, mint bogarász a ritka lepkét, fi
gyelte őrnagy-őrnagyot és egy bár
ba képzelte magát, igen, a Melody 
bárba, ahol akkor még önhibáján kí
vül nem is já rt, csak a sóvár és gyö
nyörű, táncoslábú Nauszika kedvéért 
kezdette el látogatni, három év múl
va... És jól emlékszik, legelső alkalom
mal, amikor belépett, meg is döbbent, 
te jószagú atyaúristen, gondolta, s meg
dörzsölte a szemét, m intha rémeket lát
na, ő m ár já rt itt, s csak később jött 
rá, hogy nem a valóságban, hanem a 
kihallgatószobában rátörő képzelgései 
során...Miközben őrnagy-őrnagy min
denféle államellenes összeesküvéseket 
emlegetett, ezek leleplezése már befe
jeződött, ezért volt ő a tizenkettedik 
órában, a válaszúton. Ha meggondol
ja magát és vall, bemártva ismerőseit, 
mondotta őrnagy-őrnagy, még természe
tesen megúszhatja, mert nyilván az ő 
jóakaratára is számíthat. Vigyorgott, 
hiszen azokból a sületlenségekből, me
lyeket kihallgatója, mint vádakat fo
galmazott meg s élesen hangoztatott, 
mindenre lehetett volna következtet
ni, csak államellenes összeesküvésre 
nem, hát nem is figyelt túlságosan oda, 
tevékeny és meglódult fantáziája ideá-
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lis bárjában ült -  attól döbbent meg, a 
Melodyban is, hogy pontosan így képzel
te, anélkül, hogy já rt volna a helyiség
ben, s visszhangoztak benne Borges hír- 
hedett szavai, miszerint, ha valamit el 
lehet képzelni, az eló'bb-utóbb meg is 
valósul!... A civil ruhás őrnagy-őrnagy 
költők, orvosok nevét is emlegette, min
den tudunk! -  őrjöngött s száját hab ver
te ki, miközben mohón vedelte az előt
te álló vizet, lassan ürült ki a literes 
málnási borvizes üveg, s ő, képzelete 
bárjában egy gyönyörű lányt figyelt -  
nem, Anna téved, nem Nauszikára ha
sonlított, hanem őrá, de erre csak most 
jött rá, aránylag későn!... -  a bár ref
lektorokkal megvilágított, tenyérnyi 
színpadán, s meg is lepődött, amikor 
ezen az imaginárius, de mégis konkre
tizálódó zsebkendőnyi színpadon, szin
te napnyi pontossággal három eszten
dőre rá, meglátta Nauszikát, m intha a 
habokból bukott volna fel, fekete lokni- 
jaiban fuldokolt a fény, szeme égetett, 
ajka, mint rubin piros koráll, mágnes
ként vonzotta, s szeretett volna oda
rohanni hozzá, de nem tehette, a 
kihallgatószobában üldögélt, lába el
zsibbadt, kiverte a hideg veríték, és 
hallgatta őrnagy-őrnagy habzó száj
jal előadott vádjait. Mindez egyszer
re eszébe jutott három év múlva, 
amikor megpillantotta Nauszikát a 
kis színpadon, később odahívta az 
asztalához, de hiszen én m ár ismer
lek, súgta oda neki, és fekete sze
mébe mélyedve, megvallotta, hogy 
három éve, amikor éppen a “kék 
szeműek” hallgatták ki, róla kép- 
zelgett, s miközben látszólag bűnbá
nóan hallgatta vélt vagy valóságos 
bűnlajstromát, őt látta, hosszú, vö
rös ruhában egy fénycsóva közepén, 
a tenyérnyi színpadon. Nauszika el
képedt, megnézte közelről és távol
ról is. Nem mutatta, hogy elégedett - 
e az eredménnyel, mindenesetre 
megpuszilta az arcát, majd tétová
zás nélkül a száját is...Vertek is? -  
érdeklődött kedvesen s helyet fog
lalt mellette, de ő megnyugtatta, 
hogy bűneit sorolták, csak vádaskod
tak, hogy kikkel, mikor, hol és mi
ről beszélgettek, kinek, hol, mikor 
és mit fecsegett össze-vissza meggon
dolatlanul, mint aki nincs is tudatá
ban szavai súlyának, miközben ő nyi
tott szemmel álmodott róla, és jól látta, 
hogy valami őrjítő keleti zene dallamá
ra  kezd vonaglani. A zenére nem eskü
szik meg, képzelgései során csak látott, 
de nem hallott semmit, észlelte viszont, 
hogy kibújik hosszú, vörös ruhájából, 
amelyik vörösebb, mint kifestett szája, 
de ugyanolyan izgató...Őrnagy-őrnagy 
m ár ott tarto tt, hogy nem átallanak 
pikírt megjegyzéseket tenni “a nép leg- 
szeretettebb fiára” s állandóan kétség
be vonják a román kommunista párt 
vezető szerepét, amikor Nauszika hatal
mas fekete sörénye is kibomlott, s nem 
elég, hogy ellenséges a rendszerrel, meg
kérdőjelezve a román kommunizmus di

csőséges jövőjét is, de -  Nauszika már 
vonaglott s hirtelen kicsiny melltartó
ja is az asztalok közé repült -  Erdélyt 
is akarják, sovén-kozmopolita disznók, 
irredenta-bagázs! Bizonyos kijelenté
seikért -  ütött a dossziéra, amelyből 
meglehetős mennyiségű por szállott 
fel, bizonyítva, hogy azért nem nagyon 
nyitogatták az elmúlt időszakban! - , 
hosszú évekre is bevarrhatnák, de ő 
már nem figyelt rá, mert egyre a vonag- 
ló lányt látta, aki pici tangájától is meg
szabadult m ár és morfiumtól elkábult 
lepkeként pörgött a fényben, fenyegető
en komorlott sűrű, fekete bozontja.

És azt mondod, ez a szerencsétlen bal
fácán volt az? -  kérdezte Nauszika egy 
virtuóz szóló után s beleivott őrnagy-őr
nagy ott felejtett (nekik ott hagyott?) 
whiskysüvegébe. Ez egy disznó, mon
dotta még, de tudjad, kicsinyem, a tan 
gát soha nem vethettem le nyilvánosan, 
hiszen úgy rúgtak volna ki a szocialis
ta  sztriptízbárokból, hogy meg sem ál
lottam volna egy falusi iskoláig, oda

-

kerültem volna rövid úton, gyorsított 
eljárással vissza, ahonnan idáig felver
gődtem...

De még nem ta rt itt, még ott ül őr
nagy-őrnaggyal szemben. Maguk idi
óták, sziszegi a tiszt olyan arccal, 
mint aki legféltettebb titkát készül ép
pen megosztani vele, informálja, pe
dig nem akarja, s közben szájából úgy 
fröcsköl a nyál, hogy el kell hajolnia, 
de néhány csepp így is az ő ártatlan  
arcán landol...Ügy várják a magyaro
kat, ahogyan az ötvenes években apá
ik, nagyapáik, megannyi horthysta- 
irredenta-fasiszta bérenc várták  az 
amerikaiakat, de azok sosem érkeztek 
meg, kolorádóbogarakat küldöttek ma

Kazinczy Vitályos Magda faliszó'nyege

guk helyett, vigyorgott, megkeserítve 
a pityókatermesztők életét. Adja írás
ba, hogy!...

„Turnátorie nu fac”-  mondja ő, s ak
kor torzul el másodszor is őrnagy-őr
nagy különben fegyelmezett agárarca. 
Erre is visszatér később, amikor im- 
bolyogva megjelenik az asztaluknál 
és a gyönyörű és bizonyára türelm et
len, őt m ár egyenesen a pokolba kívá
nó Nauszika elnézését kéri, hogy ismét 
megzavarja pásztorórájukat, de hát, ki 
tudja, lesz-e még alkalma mindezt elő
adni a pechvogelnek, mered rá, ki tud
hatja találkoznak-e még, s ha igen, mi
kor?!? Esetleg, szólal meg ő vigyorogva, 
az elágazó ösvények kertjében. Ezt nem 
értem, böffent ellenségesen az árnyék 
és közvetlen mozdulattal iszik bele az 
általa otthagyott whiskysüvegbe, a fe
kete kutya morogni kezd, a fehér is bö
fög kézfejével parasztosan törli meg a 
száját s beismeri, hogy akkor, amikor 
azt mondotta, hogy „turnátorie nu fac!” 
már-már azon a ponton volt, hogy meg

üti, hogy szájon veri, hogy a föld
be tapossa, hiszen megtisztelte
tésnek kellett volna tartania, kis, 
mitugrász színészecske, hogy ezt 
a megtisztelő feladatot egyáltalán 
felajánlották neki, hogy a párt be
lehelyezi a bizalmát, ő a maga ré
széről -  iszik másodszor is az üveg
ből és újra fröcsköl a nyála - , ilyen 
színészecskéket meg se bízott vol
na efféle, ismerjük be, komoly és fe
lelősségteljes munkával, de Szabó, 
ahelyett, hogy megtiszteltetésnek 
vette volna, megköszönve neki a 
párt általa beléhelyezett bizalmát, 
pofázni kezdett, még ő állott az er
dő felől...

Ez megbuggyant! -  néz rá 
Nauszika és kacagni kezd, potyog 
a könnye, s elmaszatolódik fekete 
szeme körül a sötétzöld szemfes
ték, lefolyik az arcára s úgy néz ki, 
mint egy indián főnök, valahol Ko
brádéban...

O nem buggyant, ő alezredes! -  
javítja ki akkurátusán őrnagy-őr
nagy, s ebből az egyszerű tényből 
is lemérhetem, hogy elzúgott há
rom gyönyörű, bár számomra meg- 

___  próbáltatásokat, tragikus esemé
nyeket is jelentő esztendő...

De, ismétli, még nem ta rt itt, ül a 
széken, nézi a pucéran lovagló lányt a 
színpadon, miközben őrnagy-őrnagy fá
radhatatlanul sorolja vádjait. Konkré
tan  persze nem vádolja semmivel, csak 
nagy általánosságban puffant el egy- 
egy szenzációsnak számító megjegy
zést arról, hogy milyen meggondolatla
nul locsogok, hogy milyen értelmetlen 
államellenes kijelentéseket teszek, és 
azt is csak három évre rá, 1987 áprili
sában, a Melody bár félhomályos aszta
lánál tudom meg, hogy azt is neki, az 
ő mérhetetlen jóindulatának köszönhe
tem, hogy akkor nem vágtak be néhány 
esztendőre, az őrült és örökké kótyagos

> » »  folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról 
barátom, gróf Rettegi mellé a sittre, leg
alább annyira megérdemeltem volna én 
is, mint ő, aki nem átallotta az ő civil
ben lévő' fővárosi kollégáinak nyílt szí
nen, nyilvános helyen, azt mondani, 
hogy rosszabbak vagytok, mint Hor
thy Miklós katonái! Igen, kisasszony -  
fordul a még mindig kacagó, valóságos 
röhögőgörcsöt kapó Nauszika felé, a mű
vész elvtárs elsősorban nekem köszön
heti, hogy nem került be akkor néhány 
évre a lerbe, s azt is, hogy egyszerűen 
leállíttattam  az ügyét, pedig...

Asszony vagyok, már mondottam, 
csak kivágtam az uramot, ahogy té 
ged is ki foglak hamarosan, mert ide
gesítesz, de addig mondd el -  tajtéko- 
zott Nauszika, s kifestett arcával most 
olyan volt, mint egy vámpírfilm elté
vedt szereplője - , hogy miért tetted? 
Miért mentetted meg a szeretőmet? -  
kérdezi kíváncsian és rabul ejtve az 
ő kezét, lassan simogatja s mosolyog, 
mintha csak az elkövetkező órákra 
gondolna. A gyönyörű lábú lány már 
részeg, különben is állandóan fel van 
dobva, pedig akkor még nincsenek, leg
alábbis az ő tudomása szerint, drogok, 
s olybá tűnik, m intha be lenne “lőve” és 
ha úgyis mindenkit tegez, az alezredes
sé előléptetett őrnagy-őrnagy miért len
ne kivétel?!

Nauszika közelebb húzódik hozzá és 
rabul ejtett kezét ruhája alá csúsztat
ja, s ő meglepetten észleli, hogy nincs 
rajta intim fehérnemű -  szokásaik, néz 
Annára és elvigyorodik, ám lám, hason
lítanak, nem azért mondja, de ő már 
akkor is e szép szokás bámulója és ha
szonélvezője volt - , m ár csak ezért sem 
szabadulhatna meg tőle egy esetleges 
szocialista sztriptízbárban elkövetett 
vetkőzési merénylet során...Simogatva 
Nauszikát, tudja meg, hogy őrnagy-őr
nagy tulajdonképpen akkor megsajnál
ta őt? Olyan ágrólszakadtnak tűnt, ked
ves kisasszony -  fordul Nauszika felé, 
aki m ár nem is figyel rá, s teste az ő 
érintése nyomán m ár vonaglani kezd, 
úgy játszik rajta, mint egy hangszeren

olyan védtelennek. Mint egy árva 
gyermek, olyan volt -  böffenti még s hir
telen érzi meg motozó kezét a combján.

Te buzi vagy? -  fordul feléje hirtelen, 
s kihúzva kezét Nauszika combjai kö
zül, fenyegetően szorítja ökölbe, majd 
eléje tartja, szagoljad, parancsolja éles, 
ellentmondást nem tűrő hangon, ne
kem ez jut, de neked soha nem jutok én, 
megértettél?!

Az árnyék felemelkedik, hosszan bá
mul rá, megfordul és akkor tűnik el má
sodszor.

Akkor, 1984 húsvét hétfőjén viszont, 
toronyként magasodik föléje és üvölt 
megint, mint egy tökön rúgott kutya 
(lehetséges, gondolja később, hogy ő is 
a lehallgatókészülékeknek szerepelt vol
na?), hogy mit gondol, ez az ősi föld, E r
dély, a románoké! Mindig is az volt, 
és az is marad, román föld! „Murim, 
luptäm, dar Ardealul nu cédám!” -  rik
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kantotta, és eltorzult az arca, mintha 
közben el is élvezett volna...

O akkor hallja ezt először így (későb
ben, kilencven szabad és boldog korata
vaszán, a magyar szeparatizmus ellen 
vonulva fel, az iskolák szétválasztását 
nehezményező tüntetők is ezt skandál
ják!) s önkéntelenül is röhögni kezd. 
Mit vigyorogsz, te hülye? -  lesz vészt 
jóslóan halk őrnagy-őrnagy hangja s 
meredten bámul rá. Én azt, hogy ho
gyan harcolnak, ha m ár meghaltak?!?

Csend lesz a kihallgatószobában, vi
har előtti csend, s mire a tiszt mégis
csak fölemeli kezét és tétovázik, üsse-e 
szájon vagy ne üsse, várjon még? várat
lanul csikordul meg a kulcs a zárban és 
nyílik ki az ajtó s jelenik meg teljes te r
jedelmében a cég híres és népszerű ve
zetője, a tábornok. A Melody bár ajta
ja is kinyílik három esztendő múlva 
és a huzat ismételten visszahozza kö
rükbe a még mindig fuldokolva neve
tő Nauszika őszinte örömére, a részeg 
és szomorú alezredes-őrnagy-őrnagyot. 
Te kurvapecér-kozmopolita-irredenta

Kazinczy Vitályos Magda faliszónyege

szemétláda, aki vagy -  böffenti és az 
üveg után nyúl, de a nevetőgörcsben fet- 
rengő Nauszika villámgyorsan húzza el 
előle - , hát mégiscsak vannak előítéle
teid!?! Ezredes bácsi -  kérdezi a táncos
nők gyöngye és iszik az üvegből, pará
nyi zsebkendőjével törülgetve könnyező 
szemét, még jobban elmaszatolva a sma
ragdzöld festéket a gyönyörű fekete sze
me körül te a fiúkat szereted, a fiúk 
seggét részesíted előnyben?! Felemel
kedik, eléje áll, megfordul, köldökéig 
húzva fel vörös ruháját, úgyszólván a 
részeg tiszt orra előtt illegeti tényleg 
formás popsiját. Van bármelyik fiúkád
nak ilyen szép segge? Mondjad? ...Van
-  liheg meggyőződéssel az alezredes- 
őrnagy-őrnagy, mire Nauszika nagyot 
szellent az orra alá. Akkor menj, légy 
szíves, és azokat nyalogassad, de neki
-  mutat rá  - , hagyjál békét, mert ő az 
enyém!...

Ekkor megy el harmadszor, ezúttal 
végleg a sértett őrnagy-őrnagy (akit 
alezredessé léptetnek elő), miközben 
ő színpadra lép, szerelmes lesz és egy 
szerencsétlen karambol során veszíti

el imádott feleségét. Azóta, gondolja -  
töpreng Szabó s a homályban árnyak ci
káznak - , ha ki nem rúgták (ami nem 
valószínű, de soha nem lehet teljes bizo
nyossággal kizárni) s ha még nem halt 
meg (ezt se!), bizonyára m ár tábornok, 
a román tábornoki kar dicső létszámát 
gyarapítva, bár nem valószínű, hogy 
tudják melegen őrzött titkait... Az a tá 
bornok viszont, 1984 húsvét hétfőjén, 
kissé tántorogva, de mégiscsak délce
gen érkezik meg a kihallgatószobába 
s nem is megy el, mint ahogy az ő te r
mészete sem akar m ár elmenni, ta 
lán, hogy a kéjsóvár Nauszika kedvére 
éldeleghessen, három esztendőkkel ké
sőbb, ama bolond éjszakán, amikor vég
re megtudja, hogy miért is úszta meg 
akkor az egészet...

A tábornok, a nagydarab, szangvi- 
nikus természetű férfiú, igazi brontes 
alak, megfelelő orgánummal és torok
kal ( hogy helyt állhasson ágyban és 
asztalnál, ahogyan a párt és elvtársai 
egyfelől, s szeretői másfelől, nemcsak, 
hogy elvárják, de meg is követelik tőle) 
s meglepően kiszám íthatatlan és szeszé
lyes kedvvel, talán, hogy soha senki ne 
számíthassa ki, hogy éppen mit fog csi
nálni az elkövetkező percekben, érces 
hangon formed rá a székén összehúzó
dó, megszeppent iskolásfiúra emlékez
tető őrnagy-őrnagyra, e§t prost, báiete, 
sistergi, ie§i afará és leül, csak úgy, le- 
gényesen az asztal sarkára, zsebéből 
negyedes konyakot húzva elő, csököt- 
tet, ahogy akkoriban nevezik, meghúz
za és feléje fordulva kínálja oda neki is 
az üveget, kedélyesen kérdezve meg: és 
te, fiam, hogy-hogy itt vagy? Hát miért 
nem mentél locsolkodni? Hagyod, hogy 
elhervadjanak a szépleányok, nem ezt 
várjuk tőled!...

O iszik, soha konyak még ilyen jól 
nem esik, mint akkor, ránéz a tábor
nokra, menne ő, dadogja, de hát ide volt 
hivatalos. Hogy-hogy? -  lepődik meg 
őszintén a férfi és szétnéz, és ő nem is 
tudott róla? Nauszika viszont, három 
esztendők múlva, sikoltozni fog majd 
a Melody bár öltözőjének asztalához si
mulva (ide vonulnak vissza végső szük
ségükben) és hátulról fogadja magá
ba őt és ő őszintén elképed azon, hogy 
ilyen tehetséggel és ilyen nem minden
napi tapasztalattal is így lehet élvezni 
valamit, mert látszik a táncosnőn, hogy 
őszintén csinálja, amit éppen csinál, 
nem játszik, de ő, akkor, visszaadva a 
tábornoknak az üveget, tanácstalanul 
rázza meg a fejét, nem, nem tudja, nem 
is sejti, hogy miért van itt, mint ahogy 
arról sincs fogalma, borzong, hogy mi 
következik a konyak után?! Ellentétben 
Nauszikával, aki három év múlva sikol
tozva követeli a folytatást, pontosan tud
va, hogy mi jön! Előbb-utóbb elmegyek, 
nyögdécsel, először a természetem, u tá
na én is. Nauszikának valóban nincse
nek illúziói. Neki sincsenek ugyan, de 
1984 húsvét hétfőjén sejti már, hogy in
nen egyhamar nem fog elmenni.

És mindketten tévednek.
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SIMONCSICS P É T E R

Mű - fordíts! -  mű
Eszterhás Péter dán műfordításairól 
pályafutásának huszadik évében
Ha csak életkori adatokra és dá

tum okra hagyatkoznánk, m ondhat
nánk, hogy Eszterhás Péter fordítói 
pályája meglehetősen késve indult, 
minthogy első fordítása -  Vámos Mik
lós Zenga Zének, (Sangen h a r vinger, 
Gyldendal) -  életének 47. évében, 
1987-ben jelent meg. Ennek előtte -  
tanulm ányi éveit is beszámítva -  18 
éves korától, 1958-től kezdve színhá
zi pályán működött, előbb m int szí
nész, majd m int szabadfoglalkozású 
rendező -  Dániában. A Budapesten 
született Eszterhás Péter 16 évesen 
került Dániába, a „kis októberi forra
dalom” bukása után , és a kétszázezer 
m agyar menekült egyikeként vágott 
neki a szabad világ megnyíló lehető
ségeinek. Eszterhás Péter a szám ára 
hirtelen megnyíló szabadsággal bá t
ran, sőt vakmerőén élt, amikor a szín
padi pályát választotta Dániában. Pá
lyaválasztásának lehetetlenséggel 
határos voltát a m agam  tapasztala tá
val hitelesíthetem: Nyelvész vagyok 
és mesterségbeli kudarcom nak ta r 
tom, hogy a dánt minden igyekezetem 
ellenére sem tudtam  elfogadható szin
ten elsajátítani. E kudarc fölötti ke
serűségem et csak csekély m értékben 
enyhíti, hogy kiejtés szempontjából a 
dán a világ legnehezebb nyelvei közé 
tartozik. Nyugodt lelkiism erettel ál
lítom hát, hogy m agyarnak születni 
és dán színpadokon dánul játszani 
legalább annyira lehetetlen vállalko
zás, m int fekete színészek között fe
hérként Othellót alakítani, vagy fehér 
színészek között feketeként Hamletet. 
És Eszterhás Péternek ez sikerült, 
mégpedig olyannyira, hogy a dán szín
házi világ nemcsak elfogadta őt, ha
nem m int mértékadó szuverén szemé
lyiségre kénytelen figyelni is reá.

A dán nyelv akusztikai-fiziológiai, 
hétköznapi nyelven szólva kiejtési ne
hézségei jelentette ellenállás legyő
zése csak az első szakaszát jelentet
te Eszterhás Péter hódító ú tjának  a 
dán művelődés világában. A nyelvnek 
akusztikai-fiziológiai összetevője mel
lett van egy m ásik összetevője, a jelen
tések birodalma, am inek elsajátítása, 
ha  lehet, még a m ásiknál is nehezebb. 
Egy nyelvet birtokolni, ill. e birtok
lás m értékét precízen m egállapítani 
voltaképpen lehetetlenség. Anyanyel
vűnket sem birtokoljuk teljesen, a 
helyzet sokkal inkább fordítva igaz: 
anyanyelvűnk ta r t  birtokában ben
nünket. Anyanyelvűnk -  és most bot- 
ránkoztató kijelentés következik -  a

leghatalm asabb előítélet, amely világ
lá tásunkat ta rtja  fogva szinte egész 
életünkön át. (Kérem az olvasót, ne 
vegye ezt önostorozásnak, a m agyar 
nyelv ócsárlásának, m ert -  csekély k i
vétellel -  minden nyelv anyanyelv is 
egyben, s ebbéli minőségében ilyen!) 
Gondoljunk azokra a remekművek
re, melyek nagyszerűségét szerzőik 
zsenialitásának szoktuk tulajdoníta
ni, de kim ondatlanul és tudat a la tt 
anyanyelvűnk szellemét is csodáljuk, 
am ikor soraikat idézve („Mit nekem 
te zordon Kárpátoknak/fenyvesekkel 
vadregényes tája”) kijelentjük, hogy 
más nyelvre lefordíthatatlanok. Egy 
irodalmi (nyelvi) mű értéke a m aga

Bardócz Lajos grafikája

teljességében csak annak  a nyelvnek, 
műveltségnek és nyelvközösségnek a 
rendszerében mutatkozik meg, am e
lyen létrejött. E fölfogás érvényesül 
két nagy archaikus világvallás nyel
vi megnyilatkozásaiban: az isteni k i
nyilatkoztatás csak héberül (Tóra), 
ill. arabul (Korán) érvényes. Ezzel 
szemben a kereszténység/keresztyén- 
ség különböző változataiban és feleke- 
zeteiben -  végső soron és elvileg -  b á r
mely nyelv megszentelődhet az isteni 
ige közvetítésében. Ez pedig csak for
dítás á ltal válik lehetségessé. Euró
pa nyelvi ku ltú rájának  egyik alapja 
a Biblia, és nyelvi ku ltú rái a Biblia- 
fordítás gyakorlata által váltak  egy
máshoz hasonlóvá. A mi irodalm unk,

nyelvi m űveltségünk bibliafordító-ha- 
gyománya is legalább h a t évszázados.

Közhely, hogy a fordítás (legalább) 
két nyelvben való jártasságo t köve
tel meg a fordítótól, de kevésbé isme
retes, hogy micsoda nehézséggel já r  
két nyelv, a forrásnyelv (a m irő l fordí
tunk) és a célnyelv (a m ire  fordítunk) 
között az átjárás. A legtöbb fordító 
szám ára a forrásnyelv -  idegen, és cél
nyelv az anyanyelv. Föntebb utaltam  
m ár rá, hogy anyanyelvűnk fogva ta r t  
bennünket, de am ikor anyanyelvűnk
re fordítunk, hazafelé igyekszünk, 
otthonos tájak  felé, ezt az anyanyelv 
jelentette rabságot nemigen érzékel
jük, és szinte, m int valam i ejtőernyős 
ereszkedünk lebegve feléje. Az anya
nyelvi nehézkedés akkor válik érezhe
tővé, ha  anyanyelvűnk a forrásnyelv 
és a célnyelv idegen/második nyelv: 
és éppen ez a m agyarról dánra  fordító 
Eszterhás Péter esete. Ilyenkor a for
dítónak, m int valam i földi vonzáskör
ből szökni akaró rakétának , ki kell 
szakítania m agát az anyanyelvi gra
vitációból, amelyre előbb m int az em
ber leghatalm asabb előítéletére u ta l
tunk. Ez emberpróbáló, sőt bizonyos 
értelem ben emberfeletti feladat. De 
nem könnyű a célnyelvi művet sem új
raalkotni, ha  ez a célnyelv -  idegen. 
Nagyon kevesek képesek eljutni abba 
az állapotba, hogy egy másik, idegen 
nyelvet birtokoljanak anyanyelvük
höz hasonló mértékben, pontosabban 
szólva (és a fentebb m ondottakat meg
ismételve) hogy ennek az idegen nyelv
nek átadhassák  m agukat és birtoká
vá lehessenek. Az 56-os em igráns 
Eszterhás Péter nyitottságának, sza
badsággal való élni tudásának, szor
galm ának köszönhetően el tudott ju t
ni ebbe az állapotba.

Mindez azonban csak előfeltétele 
volt sikeres műfordítói pályájának. 
Ezen túlmenőleg otthonosan kellett 
mozognia, já ra tosnak  kellett lennie a 
„forrásnyelvi”, esetében a m agyar iro
dalomban, amelynek értékeiről, mon
dottam  föntebb, hogy csak a m aguk 
nyelvi és művelődési körében és csak 
a saját közönségük előtt m utatkoznak 
meg teljes valójukban. Ne feledjük, 
hogy am ikor 16 évesen elhagyta Ma
gyarországot, még középiskolai tan u l
m ányainak is legföljebb csak a felénél 
ta rth a to tt, és bár egy 16 éves érdek
lődő ifjú műveltségének nagy részét 
megfelelő föltételek (pl. családi könyv
tár) birtokában m ár begyűjthette, 
könyvtári h á tté r hiányában, idegen 
országban m agyar irodalmi művelt
séget fönn tartan i és bővíteni nem le
hetett könnyű vállalkozás. Eszterhás 
Péter azonban ezt a hátrányát is le
dolgozta, és, am int műfordítói oeuv- 
re-je m utatja, igazi m agyar literary 
gentleman lett belőle -  Dániában.

folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
Ami elsősorban azt jelenti, hogy biz
tos ítélőereje birtokában válogat a m a
gyar irodalom nak abban a szeletében, 
ahol otthon érzi m agát, a kortárs pró
zában. Ez annál is inkább nagyra ér
tékelendő teljesítmény, m ert az általa 
fordított művek többsége akkor író
dott M agyarországon, amikor ő m ár 
távol élt szülőhazájától a 70-es, 80-as, 
90-es években. Választásai a rra  u ta l
nak, hogy a szálak, amelyek hazájá
hoz és annak  irodalmához kötötték, 
nem szakadtak el több évtizedes emig
rációja a la tt sem. Különösen rávilágít 
értékvilágára az a két á ltala  fordított 
szerző, ak ik  m ár nem kortársaink: 
Kosztolányi Dezső és M árai Sándor. 
M indkét szerző, Kosztolányi is és 
M árai is, a XX. századi m agyar iro
dalom leginkább européer (a dán men
ta litássa l legjobban találó) alakjai, 
különösképpen pedig az Eszterhás 
Péter fordította Esti Kornél képvise
li a XIX-XX. század jellegzetes euró
pai írói attitűdjét, a Georg Brandes- 
t, majd Thomas M ann-t is jellemző 
liberalizm ust és önreflexiót. A Kosz
tolányira oly jellemző nyelvvel való 
míves foglalkozás, amelyhez hozzáér
tendő a műfordítás is, vissza-visszaté- 
rő tém ája az Esti Kornélnak, amely
nek Kilencedik fejezete (amelyben a 
bolgár kalauzzal cseveg bolgárul, s a 
bábeli nyelvzavar édes rémületét élve
zi) az emberi kommunikáció, á lta lá
ban az emberi létezés tá rsas voltának 
szinte him nikus dicsérete, egyúttal 
azonban a nyelvi kommunikáció töké
letlenségének, az em bert csábítani so
ha meg nem szűnő nyelvi csalárdság
nak  is ironikus m egm utatása. Ostoba 
korunkban, amelynek sokhelyütt m ár 
parlam ent által szentesített törvénye 
is, hogy „AZ EGÉSZSÉG FO N TO 
SABB, MINT AZ ÉLET”, üdítő ilyen 
sorokat olvasni m agyarul (és bizonyá
ra  dánul is), hogy „Szétkattintottam  
dohánytárcám at és megkínáltam . Ki
vett egy aranyvégű cigarettát, mély 
tisztelettel. A kalauz gyufát kotort 
elő, meggyújtotta, s merőben ism eret
len nyelvén olyasmit rebegett, hogy: 
parancsoljon. Én erre feléje ta rto ttam  
kéken lobogó öngyújtómat, s u tána 
szajkóztam azt a szót, melyet életem
ben először hallottam .

Mind a ketten égtünk, pöfékeltünk, 
orrunkon eregettük ki a füstöt. Kez
detnek ez határozottan  biztató volt.” 
Üdítő és egyúttal megszívlelendően 
tanulságos olvasmány e néhány sor, 
m ert rám uta t arra , hogy a nyelv nem 
valam i elkülönült jelrendszer, hanem  
mélyen bele van ágyazva az ember 
tá rsa s  létébe, amelybe ugyanúgy be
letartozik  a k ínálás és rágyújtás kö
zös rítusa, a pöfékelés, meg a kedélyes 
kvaterkázás, m int a dialógus. És egy 
m ásik, ezúttal a nyelvi kom m uniká
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ció kétértelm űségére rám utató idézet: 
„Beszélni kezdett. Négy-öt mondatot 
mondott. Akkor elhallgatott és várt.

Én is vártam . E rre megvolt az 
okom. Azon tűnődtem, hogy mit kell 
rá  felelnem. Rövid habozás u tán  dön
töttem. Ezt mondtam: Igen.

Tapasztalatom  tan íto tt erre. Vala
hányszor nem figyelek a tá rsalgás
ra, vagy nem értek  valam it, otthon 
is mindig így szólok: Igen. Ebből még 
soha semmi baj nem háram lóit rám. 
Még abban az esetben sem, ha ezzel 
valam it helyeselni látszottam , am it 
kárhoztatnom  kellett volna. Ilyenkor 
el lehet hitetni, hogy gúnyosan igenel- 
tem. Az igen legtöbbször nem  is.” És 
ha  ehhez még hozzávesszük azt a gesz
tusnyelvi tényt, hogy a jelenet helyszí
nén, B ulgáriában a verbális igen-1 és 
nem-et  kísérő gesztus nagyjából a mi- 
enkének éppen az ellenkezője, ott ál
lunk a megerősítések és cáfolatok egy
m ást kölcsönösen kioltó, szédítően 
komikus kavalkádjában, ahol az igen 
csak nekünk az, nekik azonban nem, 
s ami nekünk nem, az nekik nem az...

Ilyen csúszós talajon áll há t a nyelv, 
legyen ak ár forrás-, ak ár célnyelvről 
szó. A fordítónak ezen a talajon kell 
szilárdan megvetnie a lábát, am i
hez pedig alapos nyelvismeret és biz
tos ítélőerő kívántatik. Láttuk, hogy 
Eszterhás Péterben m indkettő meg
van.

Végezetül hadd térjek vissza ahhoz 
a korábban em lített és gyakran h an 
goztatott állításhoz, hogy „ez és ez a 
sor/mondat/mű más nyelvre lefordítha
ta tlan ”. A fordítás európai kultúrában 
meghonosodott gyakorlata, lá ttuk , k i
terjedt az isteni k inyilatkoztatásra is. 
„Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben 
én gyönyörködöm” (Máté 3,17) olvas
suk Károli G áspár fordítását, és ta lán  
hisszük is, azt azonban bizonyosan 
tudjuk, hogy nem  m a g y a r u l  h a n g 
z o tt  el e lő szö r. A m agyar fordítás 
ilyen értelem ben tehát fikció, azaz 
„mesterséges csinálm ány”, és ebben 
a minőségében egy kategóriába ta r to 
zik azokkal a m agyar írásművekkel, 
amelyeket Eszterhás Péter műfordí
tói pályafutásának két évtizede a la tt 
lefordított: azok is mind a fiction, m a
gyar terminológiával szólva, a regény 
műfajába tartozó művek. íme a lis tá
juk, zárójelben a dán fordítás megjele
nésének az évével:

Vámos Miklós: Zenga Zének (1987)
Esterházy Péter: A  szív segédigéi 

(1988)
B art István: A  boldogtalan sorsú 

R udolf trónörökös (1988)
Nádas Péter: Egy családregény vé

ge (1989)
Esterházy Péter: Kis magyar porno

gráfia  (1990)
Vámos Miklós: Jaj (1991)

Esterházy Péter: Hrabal könyve 
(1992)

Konrád György: Kerti mulatság I. 
(1992)

Esterházy Péter: Hahn-Hahn gróf
nő' pillantása -  lefelé a Dunán (1994) 

Konrád György: Kerti mulatság II. 
(1995)

Kertész Imre: Sorstalanság (1996) 
Esterházy Péter: Egy nő' (1997) 
Nádas Péter: Emlékiratok könyve 

(1997)
Konrád György: Kóora (1998)
Bodor Adám: Sinistra-körzet (1998) 
M árai Sándor: A gyertyák csonkig 

égnek (2000)
M árai Sándor: Eszter hagyatéka

(2001)
Kertész Imre: Kaddis a meg nem 

született gyermekért (2002)
Kertész Imre: Valaki más (2003) 
Esterházy Péter: Harmonia

Caelestis (2004)
Kertész Imre: Felszámolás (2004) 
Kertész Imre: Detektívtörténet

(2005)
Esterházy Péter: Javított kiadás

(2006)
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél

(2007)

Felesleges statisz tikát készítenem 
a fölsorolt művekről, ill. a bennük tá r 
gyalt témákról, m ert azt az olvasó 
m aga is el tudja végezni. E dánra  for
dított műveknek csak a dán irodalom
hoz, művelődéshez és történelemhez 
való viszonyára hívnám  föl néhány 
esetben a figyelmet különös tek in te t
tel a fiction fogalmára. Kertész Im 
re Sorstalanságán keresztül a dán ol
vasó a XX. század történelmének, a 
holokauszt poklának újabb bugyrá
ba szállhat le, amikor kénytelen ta 
nújává lesz a valóságot eltakaró nyel
vi rétegek lebontásának. D ániának 
nincsen tőle ha tárokkal elválasztott 
nemzetrésze, Bodor Ádám Sinistra- 
körzetének dán olvasója mégis meg
ism erkedhet a kisebbségbe szakadt 
lét nyelvi meztelenségével/védtelen- 
ségével. Továbbá: a dán irodalom- és 
művelődéstörténetből hiányzik a ba
rokk, m ert ott a reformációt történel
mi és geopolitikai okokból nem követ
te az Itáliából, Hispániából kitámadó 
ellenreformáció, m int máig hatóan ná
lunk, a D una völgyében. A családtör
ténetéből következően, de nyelvében 
is a barokkban gyökerező „távoli név
rokon”, Esterházy Péter Harmonia 
Caelestise, meg a belőle kisarjadzó Ja 
vított kiadása  Eszterhás Péter dán for
d ításának  jóvoltából azonban „lett” a 
dán nyelvi műveltségnek ilyen szele
te. Ilyen és ehhez hasonló „fiktív” di
menziókkal bővítette Eszterhás Péter 
a m agyar irodalom gazdagságából a 
dán olvasóközönség szellemi horizont
já t az elmúlt húsz év alatt.
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Fátylak és tanulmányok
Körösi Csorna Sándor nyomában
Nyelvünknek és ku ltú ránknak  nemcsak ismerője 

és tudója, hanem  érdemekben gazdag kutatója is a 
francia Bem ard Le Calloc’h*, aki 1945 u tán  került 
M agyarországra, s a gödöllői premontrei gim názium 
ban dolgozott a francia nyelv tanárakén t. Az iskola 
m egszüntetése u tán  a budapesti francia követségen 
teljesített szolgálatot, majd diplomata lett. Hogy gö
döllői diákjait hogyan sikerült m egtanítani anya
nyelvére, nem tudom, de hogy ő egy hosszú életre 
elkötelezte m agát a m agyar nyelv és ku ltú ra  szolgá
la tára, ahhoz kétség nem férhet.

A m agyar u tán  a tudós érdeklődése a finn nyelv 
és ku ltú ra  felé fordult, s Le Calloc’h-ot nem érdem te
lenül választották  a franciaországi Finnugor T ársa
ság elnökévé.

K utatásai, amelyeknek terméséből tizenöt (magya
ru l írt!) esszét adott közre a M agyar Orvostörténeti 
Társaság, meglehetősen szerteágazóak. Középpont
jukban azonban, ta lán  nem túlzás ezt állítanunk, 
Körösi Csorna Sándor életútja áll. Em lítettük, hogy 
a kitűnő francia egy időben diplomataként dolgozott, 
és -  szerencsére -  épp Indiába vezette e minőségé
ben a sorsa, ahol k ik u ta th a tta  a világjáró székely 
nyomait.

Le Calloc’h  ír William Moorcroftról, az angol orvos
ról és kalandorról, aki Ladakban és K asm írban te 
vékenykedett, és akivel Körösi Csorna baráti kapcso
latban volt. Ezután arról elmélkedik a francia, hogy 
vajon megfelelhet-e a valóságnak a közhiedelem, mi
szerint a székely világutazó m aláriában halt meg. 
„A bám ulatos egyöntetűség fátyla mögött egy eddig 
megoldatlan ta lány  rejtőzik” -  írja. Sorra veszi ezek 
u tán  dr. Cambell feljegyzéseit, amelyeket Körösi 
Csorna betegségének utolsó stádium ában vezetett, 
s amelyek u ta lnak  fejfájásra, gyulladásra, szédülés
re, magas lázra, emésztési zavarokra és bőrszáradás
ra, majd „elmebeli zavarodottságra” és félrebeszélés- 
re. Végezetül megállapítja, aligha m alária  okozhatta 
a tudós halálát, ám hogy pontosan milyen vírusos 
fertőzés, nem tudható, hiszen ezeket a kórokozókat 
jórészt csak a XIX. század vége felé lehetett azono
sítani. La Calloc’h értekezik továbbá Sangs-Rgyas 
Phun-Chongs lámáról, aki Körösi Csornát m egtaní
to tta  a tibeti nyelvre, és aki (csöppet sem mellesleg) 
orvos is volt meg csillagász.

M egtudhatjuk, ki volt Johann Martin Honigberger 
(1796-1869), a brassói születésű szász patikus és ka
landor, aki csaknem egész Észak-Afrikát és Ázsiát 
bebarangolta, és akinek tudom ányát Párizstól és 
Londontól Tunézián á t K asm írig nagyra becsülték 
a kortársak. O lvashatunk még a könyvben sok más 
érdekesség m ellett egy beszámolót II. Rákóczi Fe
renc egyetlen unokájának, Charlotte-Joséphine-nek 
az életútjáról is, aki a vizitációs rend apácájaként 
hunyt el Franciaországban 1780 nyarán.

*(.B em ard Le Calloc’h: Orvostörténeti tanulm á
nyok. A  Magyar Orvostörténeti Társaság kiadványa, 
Budapest, 2006.

KÁKONYI PÉTER, M agyar Nemzet, 2006. V. 6.
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MŰHELYJEGYZETEIM  
M érgelőd öm , m o rg o ló d o m ...

Ki tudja, hányadszor életem
ben karmester faggat partitú
rámról. Evek során hozzászok
tam, hogy az eló'adók zöme 
nem igen foglalkozik a zenével, 
sokkal inkább annak írott má
sával: a KOTTÁVAL. A SZENT 
kottával. Mert a 18. század kö
zepétől a kotta zenei bibliává 
vált, minden írásjeléhez fenn
tartás nélkül ragaszkodnia 
kell az előadónak. így azután 
azt várják az új művek partitú
ráitól, hogy mindent tálcán vi
gyenek az előadó elé. A régeb
bi korok partitúrái, amelyek 
néha 100 éves kottatökéletesí
tésen „estek át” ezt meg is te 
szik, az előadók kedvére. Az 
új műveknek még sokáig sze
repelniük kell a repertoáron, 
hogy végül tökéletes konzum- 
partitúrává váljanak. Ez a kon- 
zum típusú kottakép — amely a 
zenekari játékosok elé is kerül 
-  teljesen kész zenei ételt nyújt 
(még a mikrohullámú sütőbe 
se kell behelyezni néhány má
sodpercre az ilyen csomagolt 
zeneélelmiszert). Hányszor hal
lottam zenekari próbán (a leg
egyszerűbb, magától értetődő 
zenei folyamatot sem figyelem
be vevő esetekben) a karmes
ter vagy az előadók megjegy
zését: NINCS BEÍRVA A 
PARTITÚRÁBA! A barokk ze
nében ez elő sem fordulhatott 
volna, mert a hangok magas
ságán és időtartamán túl sem
miféle jegyek nem szerepelnek 
előadói utasításként: döntsön 
az előadó a tempóról, a dinami
káról, az artikulációról és nem 
utolsósorban az alkalmazott 
hangszínről, regiszterek hasz
nálatáról (az orgona esetében). 
Mindezt rábízták az előadó tu
dására, beleérző képességére, 
fantáziájára, rögtönző képessé
gére, szellemére, szívére. Bíz
tak az akkori zeneszerzők az 
akkori előadókban. Most for
dított a helyzet: a mai előadó 
nem bízik a partitúrában és 
ezzel együtt a zeneszerzőben. 
Utólagos magyarázatokat kér, 
mert hozzászokott ezek nyom
tatott jelenlétéhez a partitú
ra élén vagy szinte minden ol
dalán, és ha ezek hiányoznak, 
úgy szóbeli egyeztetést kér az al
kotótól.

SZÓ és ... ZENE -  milyen 
messze esnek egymástól. Két 
GALAXIS!

Fiatal karmesterrel beszél
getek. Magyarázom, hogy a 
kezdő piano jelzés a szólóhang
szernél nem jelent valami álta
lánosan halk dinamikát, függ

a teremtől, a zenekar szám
beli összetételétől (a vonósok 
arányára gondolok) a hangzás 
intenzitásától és még egy sor 
más dologtól is, pillanatnyi elő
adói beállítottságtól, diszpozíci
ótól stb. De kell ezt magyaráz
ni? Mérgelődöm, bosszankodom 
... A kottajelekről faggatnak, 
nem a zenémről. És eszembe 
villan Stravinsky megjegyzé
se: „... a zene nem a gondolat. 
Beszélünk crescendoról, beszé
lünk diminuendoról -  csak
hogy a zene, az igazi zene nem 
dagad meg és nem lohad le a 
cselekmény hőfokának meg
felelően.” Egy Bach-mű cres- 
cendók, diminuendók nélkül 
is ugyanazt az energiát, szel
lemi teret sugározza, sugallja 
maga körül. A zenéhez kell kö
zelíteni, nem a jelekhez, mert 
a jelek — a közhiedelemtől elté
rően -  nem mindig segítik a lé
nyeg megértését, sőt gyakran 
letérítenek a helyes útról. Két
száz éve hatalmas energiával 
igyekszünk tökéletes partitúrá
kat gyártani, félünk, hogy az 
előadó nem érti meg, hogy mit 
akarunk kifejezni zenénkkel. 
A mai partitúrákat pontosan 
csak egy számítógépes prog
ram segédletével lehet leolvas
ni, és hangzó folyamattá ala
kítani. És még ilyen esetekben 
is millió kérdéssel jönnek elő 
az előadók -  talán még többel, 
mint a jóval kevesebbjeit alkal
mazó modern partitúrák eseté
ben. Van egy régi mondás: „A 
szellem oda lehel, ahová akar” 
-  én ezt úgy módosítanám: 
„ahová meghívják”. Manapság 
nagyon ritkán küldünk meghí
vást szellemi Énünknek. Mind
egyre csak kérdezünk vagy 
unos untalan azt ismételget
jük: NEM ÉRTEM. Meg sem 
próbálkozunk a megfejtéssel, 
ami egyet jelent a műalkotás
ba való szellemi behatolás
sal, belelátással: A MŰ IGAZI 
MEGÉRTÉSÉVEL. Mintha né
mák lennénk: jelekkel érteke
zünk egymással. Mérgelődöm, 
morgolódom ... mrm, mrm... 
döm-dom, mérge-morgo — szól, 
zeng fülemben a két szó muzsi
kája, milyen különös zene, ha 
a központi beszéd ikesige-felej- 
tésével mondom ki, még egy 
kis ütőhangszeres színt is kap
hat: már (nem) mérgelődöd, 
(nem) morgolódok, a karm este
rem is befejezte kérdezősködé- 
sét, megnyugszunk: JÖJJÖN 
A ZENE.

TERÉNYI EDE
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A Svéd Akadémia Doris Lessing brit 
írónak ítélte idén az irodalmi Nobel-dí- 
jat. 1901 óta Doris Lessing a tizenegye
dik nó' az irodalmi Nobel-díj történeté
ben. Az 1919-ben Perzsiában született, 
és Rhodesiában felnőtt írónő -  aki 1949 
óta él Londonban -  az elnyomott népek 
és nemzetiségek szószólója, regényeit 
éles társadalombírálat és a rasszista 
megnyilvánulások elítélése jellemzi. Az 
akadémiai testület indoklása szerint a 
88 éves író műveiben „kétkedéssel és lát
noki erővel vizsgálja a megosztott civili
zációt”. Regényei közül több magyarul 
is megjelent: Az ötödik gyermek, az Éne
kel a fű, Az arany jegyzetfüzet és az Eldo- 
rádó című kisregény.

A Bretter György irodalmi kör 
szervezésében 2007. október 19-én 
L. Simon László Versenyhátrány -  A 
(kultúr)politika fogságában és Ambrus 
Lajos Én szőlőhegyem című köteteit mu
tatták  be. A köteteket Király Zoltán és 
Bürüs János Botond méltatták.

A z Előretolt Helyőrség Szépirodalmi 
Páholy és az Erdélyi Magyar írók Ligá
ja október 20-án este 7 órakor a Bulga
kov Kávézó Irodalmi Szalonjában mu

tatta be György Attila: A boszorkányok 
feltámadása -  Harcosok könyve című kö
tetét. A könyvbemutatóval egy időben 
nyílt meg Csomortáni Gál László 
festőművész Gyöngyharmat Palkó (I. m. 
Méhes György) című kiállítása. Az est 
házigazdája Orbán János Dénes volt.

Tízéves születésnapját ünneplel
te 2007. október 19-től a kolozsvári 
Insomnia kulturális kávéház. A tízna
pos rendezvénysorozat programjában 
tárlatnyitók, felolvasóestek, koncertek, 
előadások és filmvetítések szerepeltek. A 
10 év Insomnia! 10 nap Inspiratio! című 
rendezvény irodalmi estjein többek kö
zött Bréda Ferenc, Karácsonyi Zsolt és 
Papp Attila Zsolt olvastak fel műveikből.

A 7. Filmtett Fesztivál keretében 
(2007. október 18-21) a kolozsvári 
Győzelem filmszínházban többek között 
levetítették a Magyar Filmszemle leg
jobb rendezői díját elnyert Szász János 
filmjét, a Csáth Géza nyomán készült 
Ópiumot, az Erdélyben forgatott Bodor 
Ádám-adaptációt, Kamondi Zoltán Doli
náját. A Janovics Jenő nevével fémjelzett 
kolozsvári némafilmes korszak felidézé
sével záruló 7. Filmtettfeszten az 1910- 
es, 1920-as éveket megidéző plakát- és 
fotókiállítás várta az érdeklődőket a Ko
lozsvári Állami Magyar Színházban,

majd bemutatták Janovics Jenő A világ
rém (1920) és Az utolsó éjszaka (1917), 
valamint Fekete Mihály A vén bakan
csos és fia, a huszár (1917) című restau
rált filmjeit.

A Látó Irodalmi Színpad októberi 
meghívottja Bodor Ádám volt, akivel 
2007. október 20-án a marosvásárhelyi 
Színművészeti Egyetem Stúdiótermé
ben Kovács András Ferenc beszélgetett. 
Bodor Ádám 26-án a Várad folyóirat és 
az Ady Társaság meghívására Nagy
váradon találkozott az olvasókkal.

Kelemen Lajosra, Erdély kiváló tör
ténészére és az Erdélyi Unitárius Egy
ház egykori főgondnokára emlékeznek 
születésének 130. évfordulóján, októ
ber 24-én. Emlékbeszédet mondott Mol
nár B. Lehel, az unitárius egyház köz
ponti levéltárosa. Sas Péter, a kötet 
gondozója bemutatta Kelemen Lajos 
Művelődéstörténeti tanulmányok című 
kötetét.

Megemlékező ünnepséget rendezett 
könyv- és dokumentumkiállítás kísé
retében az Erdélyi 56-os Bajtársi Tár
saság, a Magyarok Világszövetsége Er
délyi Társasága és a Heltai Gáspár 
Könyvtári Alapítvány október 23-án.

G u stav  M ah ler
VÍZSZINTES
1. Gustav Mahler (1860-1911) 

osztrák zeneszerző műve. 11. Né
met-lengyel határfolyó. 12. R it
ka női név. 13. Albertivel egye
síte tt község. 14. írószerm árka. 
15. Európa Kupa, röviden. 16. 
Az egyik földrésszel kapcsola
tos. 18. Minden vaslapban van! 
20. Oxigénmódosulat. 21. A má
sikét. 22. Alaszkai folyó. 24. 
Vízlágyítószer. 25. É ter és alko
hol gyöke. 26. Londoni csapat! 
27. Három róka! 28. Néha-néha 
küld levelet. 30. Emel! 31. Üdv, 
római! 32. ... ta rda , a túzok rend
szertani neve. 34. ... Pass, texasi 
város. 36. Várpalota része.

FÜGGŐLEGES
1. Deutérium, oxigén és jód 

vegyjele. 2. H allgat a szavára

(két szó). 3. Abbahagyja az ivást. 
4. Hernyó módjára halad. 5. Lom
bos növény. 6. László beceneve.
7. Részben meghazudtol! 8. Hely
rag. 9. Átkarolás. 10. Ládát le
zár. 14. Skót János! 17. Elektro
mos töltéssel rendelkező elemi 
részecske. 18. Szaglászik a ku
tya. 19. Gustav Mahler zenemű
ve. 21. Tullia d’..., olasz költőnő.
23. Eseményt követően. 24. Teo
dor beceneve.26. Olasz hárm as.
28. Nyomtatás fajtája. 29. Jugo
szláv elnök volt (Joszip Brosz). 
31. A mélybe. 33. Felfordított 
m éhlakás. 35. Kettős betű. 36. 
Korrövidítés.

BOTH LÁSZLÓ

A H elikon 20. szám ában kö
zölt Frédéric Chopin című rejt
vény megfejtése: Feketebillentyűs 
zongoraverseny.
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