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KIRÁLY LÁSZLÓ 
A Vass utca
Mikor elindulok az utcán,
olyan is lehetek, m int Kassák Lajos.
A  Vass utca szebb, m int a Kártnerstrasse, 
hol az a gyereklány hegedült.
A  Vass utcában csak Rózsi kiabál, 
Felébreszti az erdélyi történelmet, 
m int Katona Évát a tehéncsorda. 
Sündisznók bolyongnak minden kertemben. 
Károly behozza a péntek esti tejet -  
És azt mondja minden este:
Szervusz László.
Milyen jó, hogy élünk.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

A tla n t is z a in k
Hallgatom a világ híreit és 

azt értem belőlük, hogy igazá
ból semminek nincs csakis a 
maga története. Más népnek is 
égett az erdeje, és elverte a jég 
a házait. De közvetett és gyen
ge vigasz ma a gázai övezet 
számára és a Rába mente szá
mára bármi más a világtörté
nelemből, mint ami az ő heveny 
kínjaikat, szorult helyzetüket 
enyhítheti. Olyan pedig a sors
csapások közepette nincs! Elöl
te van, vagy utána szokott eljön
ni. Akkor pont nincsen. Elfogy 
a világ, elfogy az idő, elfogy az 
út a láb alól, a lét alól. Valójá
ban semminek sincs csupán a 
maga története. Ez alakul nap
ról napra. Erre gondolhatott 
Radnóti, amikor azt foglalta 
költeménybe, hogy lehet valaki
nek csak térkép e táj, csak te, 
aki szülötte, szeretője vagy, tu
dod, hol született rajta Vörös
marty Mihály, vagy túl a rím 
hívásán, bárki más, a névtelen 
szomszédok, honfitársak vagy 
csak egyszerűen kortársak, a 
mindenkori földlakók. Zorán 
most épp arról énekel — az én el
romlott, bántott, túlérzékennyé 
tett fülemben ez is holmi prog
ram, stratégia, távlati adatokat 
hordozó honlap -  hogy „lehet

ott fenn egy ország, amit sosem 
rontunk el”...

Van-e olyan föld, falu, ha
za, ország, olyan táj, melyet 
sosem rontunk el, nem környe
zetszennyezünk és el se veszí
tünk, hibánkból, nemtörődöm
ségből? Hány tájon mennyi 
nosztalgiázó gravitáció hívja 
vissza lakóit, hőseit és méltat
lan kisembereit, akik hűtle
nek lettek, földönfutók és sze
rencsétlenek. A megtalált új 
édenek, paradicsomok tulajdon
képpen valamennyien az At
lantiszaink. És Atlantiszaink 
bizony időnként a víz alatt, tűz 
alatt vannak. Elesnek katoná
ik, bástyáik, királynőik és pa
rasztjaik. Mert nincs olyan táj, 
olyan ország, amelyet sosem 
ront el az ember.

Most hallom az újabb böl
csességet és örülök ennek a 
jó hírnek is, annak, hogy újra * 
megfogalmazza valaki. "-Hogy 
a régi, elsüllyedt igazságok, a 
legbelsőbb tényezőbe ágyazott 
tanítások saját felfedezések 
gyanánt bukkannak fel az ösz
tön, a szándék, az akarat mély
ségeiből. A békéhez nem vezet 
út, mondja most egyik, a béke 
maga az út. Csak aztán meg
tartsátok.

•  K olozsvári költők kétnyelvű antológiájáról 
Egyed Emese, M arta Petreu és Adrian Popescu

•  Szőcs István: V /esperes az operában
•  Bogdán László: Költő a vérpadon
•  M arácz László: Bolyai János és a m agyar  

m int tök életes nyelv
•  A NAGY KILOMETRIK

OLVASÓINK A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON k ata lógus- száma 3012.
✓  Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között.FIGYELMÉBE! Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.



HELIKON

MARTA PETREU

Fenntartások nélkülEGYED EMESE 

A kíváncsiság  
áldásairól
Otthonosságok és ismeretlenségek 

Kolozsvárénak vendégei, köszöntőm 
Önöket.

A Magyar Irodalomtudományi Tan
szék oktató tagjai és kutatóműhelyei 
révén megalakulása 11 évében a meg
ismerés és közvetítés tudományos és 
társadalmi változatai művelte, és szí
vesen is beszélnék ezekróT az eredmé
nyekről. De kérem, vegyék kézbe írá
sainkat.

Magyar nyelvünk és erdélyi-romá
niai pozíciónk így nem nyomorúság, 
hanem helyzet/sors, amely nem oldoz 
fel sem a múlt, sem a jövendő' felelős
ségei alól.

Magyar, mint magyarázó. 
Maghiar, maghiará: c.f. cel, cea care 
í£i explicá

Nem elzárkózás, keresés.
E találkozásra készülve nemcsak 

Bréda Francois szövegét olvastam el 
arról, hogyan szervezte a világisme
reti és roma nyelvi magánórákat La
li -  Második szikájmó (tanítás1), ha
nem meghívottaim ráhangolódását is 
figyeltem a vitakérdésre a szomszéd
ságról.

És megértettem egyebek mellett, 
hogy hiány van a magyar nyelvet jól 
ismerő román versfordítóban. Fordít
sunk, de igényesen.

Hogy az egymás megismerését szol
gáló kiadványok, programok pénz
ügyi támogatását Soros György Ala
pítvány itteni metamorfózasai után 
nem vállalja senki.

Hogy kényelmesebb lefordíttatni 
egy sor könyvet, filmet, színdara
bot, mint konkrétan előkészíteni és 
főleg célszerűen megvalósítani ma
gát a tényleges kulturális (de nem 
világnyelv-közvetítéssel, hanem ré
gi-új „szomszédok” nyelvén) a ta lá l
kozást.

A technika révén folyamatosan 
akár a csillagok és a búvárhajó köze
lében is érezhetem magam, de a szom
szédság ennél mégis többet jelent, 
kíváncsiság és tudás megismételhe
tetlen arányait, részvétel és tapintat 
folyamatos együttesét.

Tekintettel lenni.
Csak úgy lehetek szomszédomra te

kintettel, ha vannak nemcsak róla: tő
le is ismereteim. Egyéni kincsemből, 
életidőmből fordítanom kell az ismer
kedésre, az érvényes ismeretekre.

Odafordulni, kérdezni, közvetíteni.
Vissza is térve az időben, elsősor

ban mégis színvonalasabb holnapok 
tartalm ait keresve

Áldott kíváncsiság: jövel.

1 Irodalmi jelen 2004 április 20
2 Irodalmi jelen 2004 április 20

Hölgyeim és uraim,amikor Egyed Eme
se arra kért, vegyek részt e rendezvényen, 
habozás nélkül elfogadtam a meghívást, no
ha valóban nehéznek tűnt a feladat, ame
lyet rám kiosztott (vagyis, hogy az Egy po
hár fény című kötetet bemutassam, ami azt 
jelenti, hogy beszéljek a költészetről). Ennek 
ellenére örömmel mondtam igent, méghozzá 
több okból is. Érzelmi okokról van szó.

Először is, ami engem illet, az etniku
mok között, méghozzá kolozsvári környezet
ben lefolytatott párbeszéd nem idegen tő
lem, sőt elmondhatom, hogy ez három éven 
át az Apostrof című folyóirat bevett gyakor
latainak egyike volt. 1999 és 2001 között az 
Apostrof, a Korunkkai együtt etnikumközi 
nyílt vitákat szervezett, és e viták szövegeit 
a két lap rendszeresen közölte.

Másodsorban azért fogadtam el a meghí
vást, mert a román-magyar Kolozsvárt ked
velem. Kedvelem ezt a vegyes lakosságot, 
úgy, ahogyan Cioran Nagyszeben szászok
ból, románokból és magyarokból összeve
gyült lakosságát kedvelte. Most pedig, mi
közben az 1989. december utáni korszakban 
a magyarok masszív exodusát figyelem Ma
gyarország irányába, attól kezdek tartani, 
hogy Erdélyből kifogynak a magyarok, mint 
ahogy a Ceau§escu-korban kifogytak beló'le 
a németek vagy a keleti szocializmus idején 
a zsidók. Lévén, hogy szakterületem az esz
metörténet és a filozófia, nem az tölt el féle
lemmel, hogy Romániában [értsd: a románo
kon kívül] más etnikai csoportok is léteznek, 
hanem, hogy elhagyják az országot. Ezzel pe
dig véleményem szerint hazánk lakossága 
egészét érné veszteség.

Harmadsorban azért fogadtam el a meg
hívást, mert, noha nem szánom rá magam 
könnyen a verskommentárra, a Pohárnyi 
fény antológiát tavalyi évem sorsajándékai 
közé számlálom. Mióta tavaly májusban 
megkaptam, nemegyszer kerestem e versek 
varázsvilágát.

Néhány konkrétum: az Un pahar cu lu- 
miná/Egy pohárnyi fény. Poefi contemporani 
clujenilKolozsvári kortárs költők 2005-ben 
Kolozsváron jelent meg a Tinivár kiadónál, 
létrehozója antológia-összeállítói és némely
kor fordítói kettős minőségében Molnos La
jos. A könyv anyagi feltételeit Kolozsvár vá
rosi tanácsa és a kolozsvári polgármesteri 
hivatal teremtette elő, Emil Boc polgármes
ter jegyzi az előszót. E kétnyelvű kötetet utó
szóból is kettővel látták el: az egyiket Petru 
Poantá, a másikat Molnos Lajos írta. A két
nyelvű antológiában hatvannyolc kolozsvá
ri költő versei jelentek meg, e szerzők közül 
negyvenegy román, huszonnyolc magyar.

Szinte teljes az antológia, csaknem vala
mennyi élő kolozsvári szerzőt felöleli; a szer
kesztőnek tett bármiféle szemrehányás he
lyett csak jelzem, hogy Ruxandra Cesereanu, 
LetRia Ilea és Dorel Pavel neve nincs a tarta
lomjegyzékben. Nem tudom, kik hiányozhat
nak a magyarok közül, hiszen a magyar „fe
let” csak az egykori Echinox lapjairól és 
ebből az antológiából ismerem

Ha az itt olvasható költőket a kolozsvá
ri lakosság számarányához viszonyítjuk, az 
eredmény 1:5000 [minden 5000 lakosra 1 
költő jut], ami nem mondható rossz arány
nak... Ha pedig Ion Mure§an költő-definíció
ját vesszük figyelembe, amely szerint a költő 
„a társadalom antiteste”, több mint hetven 
költője révén városunknak minden reménye 
megvan arra, hogy megóvja egészségét...

Egy-két szót hadd tegyek még hozzá fordí
tókról: a versek kétnyelvű kiadósa egy több,

mint tíztagú fordítócsoport dicséretes mun
kájának köszönhető, ahol is a magyar fél 
erőfeszítése a románénál nagyobb. Ehhez 
még hozzátennék valamit. A kötetben olvas
ható költeményeket feltehetőleg nem a szer
zők, hanem a fordítók választották ki. En
nek eredménye lett a mű, amely nemcsak a 
költők, hanem a fordítók bélyegét is magán 
viseli, tehát egy, a kolozsvári szellemiség 
közös jegyeit hordozó alkotást tartunk a ke
zünkben.

Leginkább nehezemre esik magáról a 
versről beszélni. Végigolvastam az antológi
át és megállapítottam, hogy -  kisebb kivéte
lektől eltekintve — a kolozsvári költők korsze
rű formákkal élnek. Ami a témaválasztást 
illeti, a szélsőséges jelenközpontúság jellem
ző, így aztán az eredmény olyan vers, a lírai 
énnel tele vers. Mégpedig nem nyugalmas és 
nem egynemű alanyiságról van szó, hanem 
olyanról, amelyet leginkább a hasadozott- 
ság jellemez, így akár a kötet emblémája is 
lehetne Molnos Lajos hasonlatainak egyike, 
amely szerint

Mint átvágott báránytorokban
A véres buborék,
Nyugodt vagyok s elégedett. (270. lap)
Ami a témaválasztást illeti, nincs különb

ség a román és a magyar költők között, ezért 
a két nyelvhez és két kultúrához való tarto
zás ugyanabban a városi térben nem hozott 
létre két külön [értsd költészeti] stílust. E 
szerzők ugyanazokat a témákat dolgozzák 
fel, éspedig a mindenkori és mindenütt jel
lemző költői témákat. Ez nem jelenti azt, 
hogy a kolozsvári költészetből a „couleur 
locale”, a város mint olyan teljességgel hiá
nyoznék; sőt némelykor mindenestől belefér 
az ország és egy család története is, ez törté
nik Visky Andrásnak Kolozsvári anziksz Far
kas utca című versében. De más versekben 
is. A deportálásnak ezt a versét olvasva az is 
eszembe jutott, hogy vissza kellene térnünk 
az utcák régi, 1918 előtti elnevezéséhez, ak
kor az antológia valamennyi olvasója érte
né, hogy a jelenlegi Mihail Kogálniceanu ut
cáról van szó. Elvégre egy város történetét 
egészében és fenntartások nélkül kell elsajá
títaniuk a társadalom olyan „antitesteinek”, 
mint a költők.

Ez az antológia nekem és mindnyájunk
nak azért nagy ajándék, mert lehetőséget 
teremtett arra, hogy a másik területére be
hatoljunk; éspedig a románok a magyar-, a 
magyarok a román költészet területére. így 
aztán nem is lepett meg, hogy az Ars amandi 
2005 című nemzetközi fesztiválon egy fiatal 
bukaresti költő, Claudiu Komartin, aki az 
Apostrofból szerzett tudomást az antológiá
ról, arról érdeklődött, honnan szerezhetné 
meg, mert érdekelték a benne szereplő fia
tal magyar költők művei, és számára ezek 
[értsd: a szövegek] másképpen nem voltak 
hozzáférhetőek.

A kolozsvári magyar szerzők telt, nemes
fém hangzása bizonyára „átment” a román 
nyelvbe, több vers olvasásakor nagy költő je
lenlétét éreztem... Szeretném hinni, hogy ez 
fordítva is így van.

E könyvet, amelynek létrejöttéért Molnos 
Lajos nagylelkűen életenergiákat áldozott, 
odaadóan és áhítattal kell olvasni: a város 
egyetlen és lemeztelenített óriási szíveként 
ver azzal a hatvannyolc szívével.

2006. január 16.
Marta Petreu és Adrian Popescu szövege a 

Magyar Irodalomtudományi Tanszék által 2006. 
január 21-én tartott vitanapon hangzott el.
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HELIKON

ADRIAN POPESCU

A kiindulópont egy antológia
A kiindulópont egy antológia (címe Egy 

pohár fény. Kolozsvári kortárs költők és a 
Tinivar kiadónál 2005-ben jelent meg), 
egy csaknem teljesnek mondható antoló
gia, gondolataim pedig visszavisznek ab
ba az időmbe, amikor a romániai magyar 
lira felfedezés-számba ment.

Ott az emlékezet boltívei alatt, pon
tosabban redó'iben e frissen vasalt fe
hér ingnek, amelyen meglátszik a szor
gos kéz nyoma, e csitri blúz hajtásaiban, 
vagy éppen e felnőttes szoknya rakásai
ban, amely lám, visszafordul a romanti
ka kora felé, nos, ott nevek találhatók, 
Létay Lajos, Lászlóffy Aladár és Csaba, 
Bállá Zsófia, Király László és újabban Ki
rály Zoltán neve is, kezdve Kányádi Sán
dorral vagy Jánky Bélával vagy Jancsik 
Pállal, az energikus Szőcs Gézáig vagy a 
komor Egyed Péterig, Egyed Emeséig, a 
tanárnőig vagy, vagy...

Igaz, a mára idős korba ért költővel, 
aki valaha az Utunkot vezette, mostaná
ban ritkán találkozom. Pedig korábban 
gyakran összefutottunk a város piacán 
-  amikoris a tulipánhagymák és rózsatö
vek között Grigorescu negyedi kis kertjé
be valót vásárolt éppen.

De hiszen azokat a folyosó végi lépcső
ket sem koptatom már a Mihai Viteazul 
tér öreg házában felfelé meg lefelé. Ott 
Bállá Zsófia lakott, a költő. A szomszéd
ságában laktam akkoriban, alig két, há
ború előtti háznyi távolságra tőle, és 
mint ifjú echinoxos büszke voltam arra, 
hogy ismerek egy enyhén velencei jellegű 
közép-európai folyosót, amelyről kevesek
nek van tudomásuk.

A Tímár (amolyan csatornás-kishidas 
erdélyi) utcából rendszerint a város nagy
piacára vitt az utam.

Eme két utca, két világ, két elem kö
zötti átjárót szerintem maga Irinyi Kiss 
Ferenc sem ismerte, az, aki a három nyel
vű Echinox magyar oldalát szerkesztet
te. 71-ben együtt indultunk a pályán 
a Dacia kiadónál, Alexandra Cáprariu 
igazgatása alatt, aki, ha mókás kedvében 
volt, magyarul is tudott. Talán Rostás 
Zoltán, akit a régi családokkal való foglal
kozás és a letűnt világgal való párbeszéd 
szenvedélye űzött, talán ő volt az egyedü
li, akinek a léptei a jelzett lakcím csend
jét is felverték, amikor, akárha a múltak 
árnyait, beszélgetőtársait kereste.

De az is meglehet, hogy arrafelé vető
dött, ha útját rövidíteni akarta

Kenéz Ferenc sánta lábú istene is, 
akit, igaz, más nyelven hadovázva, Aurel 
§orobetea is látott.

A Steaua folyóirat rendszeresen közöl
te az Utunk-béli kollégák verseit. Vagyis 
akkoriban, a hetvenes években az volt 
a szabály, és legyen szabad megkérdez
nem, mivé lennénk szabályok nélkül? Az 
irodalom maga magát teszi tönkre, mint 
ahogy egyesek szerint már tönkre is tet
te, vers helyett lagzilajcsikkal.

Rokonszenv alapján volt meg minden
kinek a maga embere, Aurel Ráu például 
rendszerint Kányádit, Aurel Gurghianu 
Létayt tolmácsolta [értsd: műveiket ro

mán nyelvre]. Mondhatom, a Két dió na
gyon dallamosra sikeredett. Néha Pilinsz
ky János, vagy Aprily Lajos, vagy éppen 
egy-egy kitelepült műve is szerencsésen 
túljutott a cenzúrán. így aztán a nagy
türelmű Király László fordítgatott en
gem, szinte eljutottunk ezzel egy teljes 
Kriterion kötetig, ezzel az emberrel, aki 
Szováta mellett született, én pedig újsüte
tű írástudóként vakációimat Szovátán töl
töttem.

Akik most a román és a magyar lírából 
fordítottak, költők maguk is Molnos La
jos, Gáli Attila (aki néhány városi verssel 
van jelen a kötetben), Gabriela Leoveanu, 
Anamaria Pop (akihez Szőcs Géza verse
inek fordításakor Mircea Dinescu is tá r
sult) és/vagy Szonda Szabolcs, Kolozsi 
Katalin, akik határozott nyelvérzékkel 
rendelkező fordítók.

A kolozsvári polgármesteri hivatal ér
demleges tervet, komoly munkát támo
gatott e vállalkozás révén, Emil Boc pol
gármester bevezetője pedig, amelyben a 
multikulturalitásról beszél, egyáltalán 
nem sablonszöveg.

Mit is lehet egy gyors pillantással ész
revenni, ha az ember az itt jelenlevő ro
mán és magyar szerzőket olvassa? Hát 
azt, hogy irodalmuk (értsd: a magyaroké) 
erős fiatalokat tudhat magáéinak Visky 
Andrástól (nehezen utolérhető színvonalú

Márton Árpád: Őszi nap

Farkas utcai anzikszával) Sántha Attilá
ig, Papp Attila Zsoltig (a kiváló Kálvária 
hétköznapi tragikumára gondolok), Bíró 
László Ferencig, Szántai Jánosig, Gáli At
tiláig, Karácsonyi Zsoltig, aki a mi (értsd 
román) Claudiu Komartinunkra vagy a 
kolozsvári Stefan Manasiára emlékeztet 
-  az alapokat kikezdő, de életfontosságú 
beszédmódjuk azonossága okán.

A Levél Corpusból című próza-kollok
viumban egy szerző finom, közvetett val
lomástechnikával azt mondja: akár a 
hálóhoz, a drámai felé emelt labda. A me- 
tonímia és nem a metafora, ahogyan a

prófétai hallással megáldott Baconsky jö
vendölte, „a metafora halála” -  mondotta 
a jövőről, amely a számunkra mostanra 
múlttá változott. Virgil Mihaiu (ő 1951- 
ben született) Király Zoltán (született 
1977-ben) szerelemteli portréinak mint
egy előképe 

„Natasa doarme 
plämänii ei troznesc 
ca §i iarna 
západa..
Natasa se invárte 
incet frumos 
ca toamna
pástrávul pe grátar.”
(K. Z. versének vers román fordítása.) 
Némileg általánosítva a románok szer

tartásosabban képet mutatnak ebben az 
antológiában

A magyarok mézről írnak (lásd Benő 
Attilát), enyhén mítoszian vagy éppen
séggel a mítoszt posztmodernül lerombol
va, de mézről és kolbászról is, jól találnak 
ezek, mint a fehér bor a halétellel (lásd 
Balázs Imre Józsefet), vagy a gyertyafény
ről és a kolbászról (Cseh Katalinnál).

Valami borsos csoki-féle, oly édes és oly 
vad, az újabb nyugati módi szerint vagy 
a borsos vodkáról (értsd írnak) (abszolút 
borsos), miközen emlékezet nyarainak vé
rére várnak vagyis a (vodkához felszol
gált) paradicsomitalra

Mint Ion Muresánnál, megjelennek a 
korcsmák: Karácsonyi Zsoltnál a Dante 
tériek, sőt asszony-kocsma, piac és vásár 
is, vagy éppen egy az asztalok között pré
dikáló Faust hangja (hallható)

"Credeai cá e§ti de fier 
§i acum tótul ca spuma”
-jól mondja ezt Király, az idősebbik fia

talabb társának felelve ezzel.
Városfeleink merészen írnak Kolozs

vár helyeinek poéziséről, jegyzi meg 
az utószóban Petru Poantá, vasúti és 
autóbuszállomásokról. így Balázs Imre. 
Nem véletlen, hogy észlelete nyersebb, 
célirányosabb, érzékelésére az éberség jel
lemző, nem terheli fölös retorikával 

Hiteles konkrétság-igényük megfelelő
je fellelhető nálunk is (Ion Popnál vagy 
Marta Petrunál), de mi a valósra óvato
sabban utalunk, minthacsak a befagyott 
vizet próbálgatnók: előbb csak lábujjhe
gyig, aztán övig, végtére csak elmerü
lünk (jaj, hidegek hidege, mely halálé), ők 
azonban bevetik magukat egyből. A vér- 
mérséklet különböző, eltérő stílushaszná
lat, ők fejest ugranak, gyorsúszók, miénk 
a tutaj és a mellúszás

De micsoda remek összeszövődése e 
könyv a stílusoknak. Három-négy szerző 
kivétel csupán, akik csak mímelik az 
úszást, a valódi stílusokat. Egyesek ku
tyaúszással, vadul kapálóznak rettentő
en pancsolva a lábukkal, merthogy talán 
lábbal írnak, mások elegánsan siklanak, 
az emlékezetes vers lélegzetvételével.

Irodalmi szereplők és személyiségek 
látványos produkciójaként tudnám leg
inkább megnevezni ezt a gazdag és ta
nulságos és izgalmas antológiát. Már 
csak azért is, mert, lám, kollokvium, sőt 
szümpózium oka lett Kolozsváron egy tél
vízi hónapban.

EGYED EMESE ford ításai

3



HELIKON

SZŐCS ISTVÁN
MERENGŐ
V/ESPERES 
AZ OPERÁBAN
A címberejtett, nyakatekert és csúsz

tató szójáték hasonlít az operaműfaj lét- 
jogosultságát tagadó „naturalisták” érve
léséhez: „mi az, hogy Othello megfojtja 
Desdemonát, s az még énekel egy kis ári
át utána?”... S azon viszont nem akadnak 
fenn, mért szól közben, s állandóan, egy 
zenekar?

A műkedvelők legkedvesebb produkció
ja örök idó'k óta: ha az ember úgy viselke
dik, mint egy bábu; és ha a bábu úgy vi
selkedik, mint egy ember... És visszafele 
a barlangrajzokig: ha a rénszarvas, a tűz, 
a Nap úgy tesz, mintha ember lenne; és 
az ember, mintha bölény, vihar, kőgörge- 
teg meg esthajnalcsillag volna. Valahol, 
valahogy, valamiért ez a mű-vészet értel
me, ám hagyjuk a mű-elméleteket, eléged
jünk meg azzal, hogy az opera a színjáté
kon belül is többet őriz meg a művészet 
eredeti titkaiból, mint mondjuk a társal
gási dráma, s ezért van az, hogy a színpa
don énekelnek: hiszen a varázslók, a pa
pok és a siratóasszonyok is énekelnek!

S talán ez az oka, hogy az opera ellenfe
lei nem teszik szóvá pl. a rockéneklést, a 
modulálatlan, naturalista rikácsolást in
kább elfogadják, mint a számukra nevet
séges koloratúra áriákat, mert ezt a ter
mészethű kommunikálási módot ismerik, 
hiszen így értekeznek munkatársaikkal, 
anyósukkal, menyeikkel.

*
Az opera, különösen a régi fajta, töb

bet megőriz a legősibb színjátszási módok
ból, mint azt emlegetni szokás: nemcsak 
a táncot, a bal-lettet... Nemrég a kolozsvá
ri magyar opera bemutatta Mozart egy 
zsengéjét, Az álruhás kertészlányt. (Ter
mészetesen azzal a kísérőszöveggel -  kri
tikai kísérőzenével - , hogy nem is olyan 
zsenge. Pedig az: egy zseniális kamasz 
élveteg műfajparódiája, szórakozása az 
olasz népopera típusainak és hagyomá
nyos bonyodalomszövő technikájának le
hetőségeivel. S ha ez a fajta „zenélés” 
folytatódik valahol, az inkább Rossininél 
-  pl. a Hamupipőkében -  lelhető fel, sem
mint Mozartnál.)

A rendező, akinek színpadi fogásai 
szerencsésebbek voltak, mint nyilatko
zatai, egyes jeleneteket árnyjáték formá
ban foglal össze: ez azonban nem egyéni 
lelemény. A régi színjátszáshoz szerve
sen hozzátartozik az élőkép meg a pan
tomim -  a ceremoniális mágia marad
ványaként? - , s ezeket nagyon gyakran 
árnyjátékszerűen oldották meg. (Gyer
mekkori moziélményeim közül a legfe
ledhetetlenebbek: egy Mozart-filmben 
idézett Varázsfuvola-előadás árnyjáték- 
idézetei.) Emlékezzünk csak: Csokonai 
is ír elő a Karnyónéban pantomimet. S 
ugyancsak használta elfelejtett ó-komé- 
diásunk, Balogh István, az ősgranginyol 
és őshorror-színház hazai előfutára. Az 
árnyékjáték egyik előnye, hogy eltakarja 
az apró szépséghibákat és szépséghiányo

kat, ezért műkedvelők számára is kiváló
an űzhető. Azok a mesterkélt bókolások, 
beállások, pózok, amelyek e műfajhoz 
szintén hozzátartoznak, a hajdani „bál
ványtáncok” leszármazottai, tehát ezek 
sem mai s főleg nem egyéni lelemények.

Volt azonban ennek az előadásnak egy 
különlegesen szép recidivája is: a színpad
kép. Valaha a színi előadások némi rög
tönzéssel némileg megmódolt, játékos 
jelzésekkel, utalásokkal alig átalakított 
típuskörnyezetekben játszódtak: temp
lomban, fogadóban, esetleg télikertben 
satöbbi. Ennek a Kertészlánynak a szín
padképe mindössze egy rokokós ajtó és 
egy viráglugas nehány, szirmokkal ékes 
„bújj-bújj, zöldágas” törékeny kapuíve. 
És mégis, a tervező, Szakács Anna finom 
aszimmetriákkal, távlati játékokkal gaz
daggá, telítetté, olykor akár labirintussze- 
rűen sokfele-nyílóvá tudta tenni a színpa
di teret, meggyőzően szemléltetve, hogy 
a sejtelmes hangulatokat nemcsak több 
emelet magasságú, harsogó kulisszák
kal és kárpitfestményekkel lehet előállí
tani. Ebben a vonatkozásban a Kertész
lány valóban vidékies átlagprodukcióink 
fölé emelkedett.

*

Más irányban tért viszont el a szoká
sostól egy „kortárs táncelőadás”, a Lég
szomj. SUFFOCATED... Nagy számban 
léptek fel benne balett-növendékek, a 
maguk hamvas bájaikkal, és öltözteté
sük módja Szemlér Ferenc egy hajdani, a 
könnyűipart újból méltányoló versét idéz
te, amit a költő a Feleacul cukorkagyár di
csőítésére írt: „csomagolják színezüstbe, 
csomagolják színaranyba, CSOMAGOL
JÁK CELOFÁNBA!” -  a celofán mellett 
néha gázálarcot is viseltek, de többnyire 
azt se. Maradéktalanul megvalósították 
a rendező-koreográfus programját: „Ne 
félj önmagad lenni, ne fél (sic!) előnytelen 
pózba kerülni. A néző veled akar találkoz
ni, nem egy szépen kitalált koreográfiá
val... Fedezzétek fel testetek még feltárat
lan területeit.” (Nyilván ehhez kellett a 
gázálarc! (Pedig az inkább Tompa Gábor 
színpadára való.)

A játék kulminációjaként két alakot 
egymással szemben jó távolra hintaszék
be ültettek, nyakukat hosszú kötéllel 
„azonos cselekvési térbe helyezték”, és a 
hintaszék ringásával így azok egymást 
felváltva fojtogatták... Suffocated.

Hanem a legnyomasztóbb mégsem ez 
volt, hanem a produkció legpozitívebb

eleme. Ugyanis Richard Strauss Halál 
és megdicsőülés című fenséges zeneművé
re — helyesebben a mellé -  táncoltak, a 
stúdiószínpad zárt, szűk terében a külön
ben is jó zenekar csodálatos, megrendítő 
hangzataival áthatotta, átjárta a közön
séget lelke legmélyéig, és akkor sülhetett 
le a képünkről a bőr, hogy ilyen nagy ze
nére ilyen sekélyes szappanoperát, illet
ve intimkozmetika-balettet kell végig
néznünk. Pont olyan érzést váltott ki, 
mint amikor ugyanezekben a napokban 
a kolozsvári magyar színház rendezője 
egy román környezetben játszódó román 
klasszikus előadatásán saját invenció
ból a vécés nénivel mikrofonpróba gya
nánt a magyar költészet legközismertebb 
„emblematikus” sorait idézteti!

Jó volna ugyanilyen szűk térben, 
táncimitációk nélkül újra meghallgatni 
Richard Strauss zenéjét, mint ahogy jó 
volna Caragiale Elveszett levelét is végre 
egy jobb fordításban akár csak fel is olvas
tatni, ha már eljátszani nincs kivel, s ren
dező nélkül.

*
Elmentem a Kertészlány harmadik elő

adására is, a második szereposztás ked
véért. Az egyik döbbenet: nyolcvanan vol
tunk, azaz egytizedháznyian. A másik: 
ez a kevés néző is folyton kérdezgette: „ez 
most ki?” Más operaházakban ugyanis -  
a magyar operától tízpercnyi járásra is — 
egy táblán ki szokták írni, hogy aznap 
éppen ki énekel a sokszoros szereposztás
ból, és a jegyszedőnők is tudják: aláhúz
zák a műsorfüzetben az aznapiakat. Úgy 
látszik, a kisebbségi létre nehezedő ket
tős nyomás miatt a Magyar Operában ez 
nem valósítható meg: biztosan rossz poli
tikusaik miatt nem vehetnek a titkársá
giak vagy közönségszervezők a kezükbe 
krétát vagy ceruzát sem!

Az operának új közönséget kinevelni
-  mivel a régi távozóban van, vagy már 
régen nem az élők soraiban foglal he
lyet -  egyetlen módon lehet: szoktatás
sal... hozzászoktatással. Ám hogyan le
het „beetetni”, ideszoktatni a fiatalokat
-  az a tizedház diákelőadás lett volna! -  
, ha tisztesség ne essék szólván, köpnek 
a közönségre? Az előcsarnokba ugyan 
egy reklámbakon ki-ki tesznek egy plaká
tot, persze a szereposztás aznapiságának 
megjelölése nélkül. Azonban a keresett 
szöveg kb. köldökmagasságban leledzik, 
tehát csak mélyre lehajolva olvasható. A 
később jövő kíváncsiakat pedig a böngé
szők kidüllesztett ülepe fogadja -  ez is a 
kisebbségi lét törvényszerű kettős nyomá
sáról beszél?

Érdemes elgondolkozni azon, hogyan, 
hányszor és miként népszerűsíti a saj
tó az úgynevezett diszkó-, táncdal- vagy 
könnyűzene-sztárokat. És hogyan opera
énekeseinket?

Igenis, el kell vinni erővel is a fiatal
ságot koloratúra- és drámai szopránt 
hallgatni, jutalm ak vagy fenyítések 
árán is. Mint ahogy annak idején hajda
ni kollégiumi igazgatónk tette, aki, miu
tán derültséget váltottak ki belőlünk or- 
gonázó kollégánk félrebillentései, feljött 
és végigpofozta a karzatot: MAJD MÉG- 
TANITLAK BENNETEKET A TEMP
LOMBAN RÖHÖGNI felkiáltással!

4

Székely János Jenő: Bölcsek köve



HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA 
A Waterlooi ganajtúró bogár

Péterfy Gizella festményei alá
A ganajtúró bogarat figyelem: súlyának ötven
szeresét görgeti maga előtt; képeid is valahogy 
ezt sugallják -  szabadságot megkísértő (meg
kérdőjelező) kompozíciók. A gyűrt lepedők, a 
legyűrhetetlen gyengeség: a bűnbeesés. Az Élet
fa reneszánsz-ága, a kelmékből és kosztümökből 
kihámozott természet; a romantika nyergében hősi 
jelenések. Tanúk nélkül csak pókhálós, poros idill.

A magasban szerpentinek lebegnek a szélben; 
alpesi táj, vagy földszínű gyötrelmek színterei.
Fölemelsz egy-egy követ, s alatta vöröshangyák 
nyüzsögnek, vagy skarabeuszok meg éjszakai 
bagolypillék lapulnak (talán épp olyanok, mint 
Nabokov képzeletében). Anyád áprilisi álmai; 
kocsonyás, kék koponyarelikviák -  a Kanté, a 
Pilinszkyé; s mint valami színes felhőkavargás 
minden (a Bach-reminiszcencia már nem rikító, 
inkább sötét, a holnapi valóság árnyékát előre
vetítő). Bátyám ugyanazokba a színekbe mártotta 
ecsetjét, amelyikkel kifestette volt unatkozó ólom
katonáit: a Waterlooi győzteseket és veszteseket.

Dilettánsok tülekednek a festékbűzben. A szülők 
halála után csalános álmok, fantáziátlan magány.
A szétszaggatott gyermeki illúziók, mint lila vak
ütések átütnek a repkény halott gobelinjén. Már 
csak az ártatlanul felmetszett test őrzi Isten láng
vörösét. Kátrányos tudatban a vigasztalan csalást 
szolgáló, sokszorosított csecsebecsék. Honnan ez a 
bizalmas viszony a menthetetlennek hazudott világ
mindenséggel, amilyent csak halandó létünk kohol?

2005. július 10.

Budapesti (XI. kerületi) óda
Tavaszi tócsának néznéd messziről. Valamivel 
nagyobbacska, mély tükrében elfér az ég s még 
mi minden. Színültig fűzzel, platánnal, elnyelt 
hangokkal és emlékezéssel. Könnyen meglehet, 
hogy az a sötét és kócos szakállú jövevény is a 
néhai merengései tárgyát keresi tükrében. Nem, 
mégse; feltartott karral állva (lám, kalapja védi 
csak) inkább segítségért fohászkodik a tó jólelkű 
tündéreihez. Vagy tán ő maga készül áldását adni 
a mesébe illő tájra a dübörgő (valóságosságát vicso
rogva, versengve bizonygató) nagyváros közepén?
Csak víz és égbolt -  mondaná a mostoha Magyar- 
ország elátkozottjainak nyöszörgéseit meghalló 
Ady Éndre. Mi ez a mohos köddel takart, gőgös el- 
hagyatottság? Kinek, minek tart tükröt ez a gazzal, 
durvasággal be nem szennyezhető természetes ős
tisztaság? Zsenge esőkben aszú nád sötétlik; máskor 
meg mámoros álmodozások pompázatos délibáb ege 
-  nyugalom, csüggedést és hörgést és diszharmóniát 
elnyelő. Mert különben ki hinné el -  még ha a sárkány
torkú világ tüzét eloltó gomolygás mögött szivárványló 
oázis is ez a tó ki hinné el vajon, hogy öngyilkos pózba 
görnyedt, mindegy, hogy alázatot színlelő vagy egzaltált 
tekintetű zarándokokat nem látott soha? Megváltó lég, 
nyárfák ezüst zizegése, hullámrezgések lélekágya -  aki 
vagy! Párától elhalványult tükröd borzongva őrzi még 
az andalgó párok közös, kibékíthetetlen magányát s a 
hold- idegenségben (még hogyha angyalok keringenek, 
vadlibák szállnak is fölötted) a csavargó sorsú elűzöttek 
sápasztó félelmét, akiket hullaszag riaszt, vagy lassan

Péterfy Gizella: Anyám ismét itt van (1993)

mérgez a burjánzó bazsalikom. Mennyi könnyű pillét 
utánzó, mélybe hulló szándék, mely szinte észrevétlenül 
bukik alá. A kékeszöld csillogású feneketlen mélységbe.

Sejtelmek márványmosolya. Hangtalan káprázat. A szív 
kutakodása, remegése, midőn az Úr megnyitja kaptárait 
és a halandó együgyű képet vághat; nem mint a börzén.
S  ha már elhalt benned, a mozdulatlanságban, a századok 
panasza, már csak egy fúga-futam: a kimerült agyé. Olaj
felhő, viharfelleg (netán hidrogénbombáé); kén- s Mefisztó- 
felész-szagot semlegesít a sűrű lombsátor. Alszik a hangya
boly és fészkében a varjúfióka. S  jóllehet egy fehér szegélyű 
álmot átfúró vörösbegycsőr újra rikolt, az életcéltalan utak 
egyszer nálad is véget érnek---------------------------------

2005. július 11.

Péterfy Gizella: Életfa (részlet) (1995)
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BOGDÁN LÁSZLÓ

K ö ltő  a v é r p a d o n
M agyar adalék Borges A z a lja ssá g  világtörténete  cím ű művébe
„Késön ugyan bántam. Ugyan megsírattam, 
Hogy a Krisztus igaz utait elhagytam. 
Hóhér fene marka fenyeget most engem. 
Hóhér bárdja küldi Isten elé lelkem: 
az lészen bírája, akinek adósa. -  
Könyörögj érettem lybanoni rózsa!”

Babits Mihály

1. A z ö rd ö g  c im b orája
Éjszaka a keresztútnál, amikor a vad

körtefa árnyéka a hold sejtelmes, ezüs
tös fényében megmozdul a földön, mintha 
nyújtózkodna, a fekete gróf, megrajzol
ván maga körül a kettős kört, érthetet
len fejhangon sivalkodni kezdett, mintha 
nyúzták volna, s erre hirtelen emelkedett 
fel a körtefa, és az árnyékot maga köré te
kerve ott állott a helyén a vörös démon, 
s szeme világított, mint egy lámpa, de a 
gróf nem ijedett meg tőle, noha rémisztő 
voltában magasodott fel előtte, mellén ke
resztbefonva karját, pimasz kárörömmel 
jegyezte meg: hát eljöttél, jó Astarot? -  
Itt vagyok -  dobbantott a szörny és felé
je kapott, de úgy rántotta vissza a kezét, 
mintha darázs csípte volna meg, vagy 
mintha megégették volna, a Listi köré 
rajzolt körön nem tudott áttörni. A gróf 
gúnyosan kacagott fel. Hát ezentúl ne
kem szolgálsz, jó Astarot. A démon a fo
gát csikorgatva változtatta alakját. Kör
tefa volt megint, aztán templomtoronnyá, 
vaddisznóvá, sakktáblává, s gyönyörű, 
mezítelen nőszeméllyé változott, de a gró
fot mindez nem hatotta meg. Ismeretlen 
szöveget kántált s fenyegetően rázta ök
lét a démon felé, aki hirtelen összezsugo
rodott, már akkora volt, mint egy törpe, 
de apró szemei továbbra is veresen világí
tottak. Mondjad, mit akarsz? -  kérdezte, 
de hirtelen — mintha csak megérezte vol
na jelenlétemet, a fűben hasaltam, tőlük 
nem messze — felém fordult. Éreztem egy 
hatalmas, ellenállhatatlan erő emel fel 
és röpít a levegőben... többre nem emlék
szem, hajnalban tértem magamhoz, kó
bor ebek nyaldosták az arcom. A vadkör
tefa mintha gúnyosan nézett volna rám. 
Felugrottam s megkerestem a kör helyét, 
ahol a fekete gróf állott, amikor megidéz
te a rémet. Nem is kellett sokat keresgél
nem, azonnal észrevettem, jó hárommé
teres kör volt a fűben s fekete árok vette 
körül, jó öt arasznyi mély árok, melynek 
szélén megperzselődött a fű... Mindez 
hetekkel ezelőtt történt. Azóta a kör he
lyét nyilván elmosták a vidékünkre -  ta
lán nem véletlenül leszakadó, iszonyatos 
esők...Mintha az ég szakadt volna meg, 
tekintetes bíróság...

Éjfélkor igyekeztem hazafelé, a bará
ti Lidi Ulrik házából, aki szintén jelen 
van itten a maga Panaszával A vadkörte
fa alatt, a keresztútnál fekete köpönyegé
ben ott állott a báró és fejhangon kántált 
valamit, fejét a veresen világló telihold fe

lé emelve. Azonnal a földre vetettem ma
gam, nehogy észrevegyen. Zelegór em
ber hírében állott a báró, hamar eljárt 
a keze, cselédeit verte, erőszakoskodott 
velük, állat módjára hágta meg őket, s 
ha ellenállottak, szívükbe döfte toledói 
tőrét, sokat lehetne beszélni erről, sok 
minden eszembejutott, amíg a fűben he
vertem s lélegzetemet is igyekeztem 
viszzafojtani... Látom egyszerre, hogy 
Listius úr valami kenőccsel, veresen vi
lágló folyadékkal keni bé az ujjainak kör
mét, s köröket rajzolgat a levegőbe, mi
nekutána megképződött előtte a körtefa 
tövében egy nagy láda, mely körül ördö
gök ugrándoztak, sivalkodtak, morogtak. 
Ki ember, ki eb képében. Annyira meg
ijedtem, hogy elveszítettem öntudatomat, 
s ájulásomból hajnalban tértem magam
hoz, sem a báró, sem a láda, sem az em
ber vagy kutya képében kerengőző ördö
gök már nem voltak sehol...

A keresztútnál éjszaka én is megles
tem Listius boszorkánymestert, amint 
szőrrel, gyapjúval és ebcsonttal teli fa
zekat ásott el, tán, hogy kedveskedjék 
a démonoknak... Nem tudta bé is temet
ni fazekát, hogy megidézhesse pokolbé
li pártfogóit, mert váratlanul megjelent 
előtte egy szörnyeteg, bizonyos Lenoch, 
s rápillantva a báróra, röhögni kezdett.
-  Te nem vagy elég erős, elég hatalmas, 
majd akkor szolgállak, ha segítőtársat is 
szerzel bé magad mellé, erőset is, hatal
masat is, ismered-é példának okáért Mik
lós mestert, a bécsi hóhért, na, őt hozzad 
el magaddal teliholdkor... Ekkor én hir
telen köhögni kezdettem, bárhogy is foj
tottam volna vissza, nem tudtam, mert 
meghűltem előző nap, amikor már hajnal
ban disznókat öldöstem, megrendelésre... 
A démon eltűnt, hűlt helye világított 
még egy darabig, a dühödött Listius vi
szont rámvetve magát, fojtogatni kez
dett. Most meghalsz, Lidi Ulrik, olyas
mit láttál, amit nem lett volna szabad. 
Én ellöktem őtet, tekintetes bíróság, és el
menekültem, de még akkor éjszaka, az it
ten bémutatott kénből és szurokból készí
tett petárdákkal gyújtotta fel pajtámot, 
malmomot, másnap pedig meglövöldöz- 
tette ökreimet...És tanúk füle hallatá
ra halállal fenyegetett. Megdöglesz, mé
száros, ha kinyitod a lepcses szájadot
-  mondotta...

Láttam egy éjszaka a báró urat, amint 
toronyszobája felé indul, fekete, veres bé
lésű köpönyegében, lámpással a kezében. 
Nem tudtam visszafojtani kíváncsiságo
mat, nemrég kerültem a várba, hallottam 
eztet-aztot, hogy a gróf úr az ördöggel cim- 
borálna, ilyesmiket... Lábujjhegyen indul
tam utána, az ajtót nem csukta bé maga 
után, résnyire nyitvamaradt, láttam hát 
a következőket: az úr egy kört rajzolt ma
ga köré, veresen világló kört, és égnek 
emelt fejjel, ismeretlen nyelven, fejhan

gon egy szöveget ismételgetett. Véle szem
ben ottan állottak bizalmas emberei, 
Riebstein János és felesége, a gyönyörű 
Mária-Magdolna asszony. Tisztesség ne 
essék szólva pucéron, s őköt kínálta fel 
az úr az Astarot nevű démonnak,aki kecs
kebak képiben hágta meg az asszonyt és 
az urát, majd egy erszényt dobott a föld
re és eltűnt, de a bégerjedett Riebstein 
már nem tudta visszatartani magát s 
földre döntötte a feleségit, s hívta urát 
is, aki ruháit lehányva közösült velük, 
csak utána vették észre az erszényt, ki
nyitották, hát egy arany gurult ki belőle. 
No, ezért kár volt feláldozzzalak titeket 
szerelmes társaim, lihegte a gróf, de az 
asszony magához vette az erszényt, nyito- 
gatta- csukosgatta, s minden nyitás után 
kigurult belőle egy arany. Már kupacban 
állott ottan, s világlott, ekkor, talán a hu
zattól hatalmasat tüsszentettem, s ők 
megneszelvén jelenlétemet, keresni kez
dettek, s hamarosan meg is találtak s a 
pucér gróf tőrével mellemen megsebzett, 
fenyegetvén, hogy búcsúzhatok életemtől, 
ha arról, amit láttam, egy árva szót is ej
tek másoknak.. -  Hallgatni fogsz, mint a 
sír, vagy sírba teszünk, mosolygott a szép 
Mária-Magdolna asszony és gerjedelmét 
nem fékezvén vetve rám magát, fajtalan- 
kodásra kényszerítvén, miközben a gróf 
és Riebstein bakkecskék módjára hágtak 
meg, amíg a szokatlan élményektől s a 
vérveszteségtől el nem veszítettem eszmé
letemet. Kuckómban tértem magamhoz, 
a sebből még szivárgott a vér, imhol a he
lye, tekintetes bíróság...

2. Az elátkozott költő
A keresztútnál süvöltöznek a különbö

ző irányból fújó s ott találkozó szelek. A 
vadkörtefa nyilván elkorhadt azóta, vagy 
vándorlegények vágták ki csípős hideg
ben, hogy ágainak tüzénél melegedjenek, 
A vár is romokban, a sátáni praktikák
kal, szodomizálással, erőszakoskodá
sokkal, sőt gyilkosságokkal is bevádolt 
várúr emlékét egyetlen költői műve a 
Szigeti veszedelem hatására nagy becs
vággyal írott Magyar Márs őrzi, bár az el
ső, 1653-as s a tizenkilencedik században 
megjelenő második kiadás példányait fö
löttébb nehéz föllelni, mindezzel együtt 
igazán nem állítható, hogy a hírnévre 
vonatkozó becsvágy -  hamisítatlan rene
szánsz örökség -  teljesedett volna, a báró 
majd a császári udvartól grófi címet nye
rő Listi, másképpen Liszti vagy Listius 
László dilettáns versezete helyett az erő
szakos hűbérúr torz arca tűnik fel, ha ne
ve szóba kerül, aki egyetlen ígéretét még
is betartotta, találkozott az Astarot által 
szóbahozott Miklós mesterrel, a bécsi hó
hérral, igaz, annak munkahelyén a vér
padon s a nagyerejű férfiú egyetlen suhin
tással vágta le makacs és rögeszmékkel 
teli fejét, egyszer és mindenkorra a le
gendák birodalmába, az aljasság egyete
mes világtörténetébe száműzve őt... S 
ennek csak egyik oka a Magyar Márs, 
avagy Mohács mezején történt veszede
lemnek emlékezete című „éposz” fölöttébb 
gyarló volta. Toldy Ferenc öregurasan 
zsörtölődve jegyzi meg: „...mit alkotott 
Zrínyi a szigeti eseményből, s mivé zsugo-
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rodott a mohácsi nagyszerű romlás Liszti 
keze alatt!”

Igaz, később elgondolkodva m egjegyzi.. 
nincs reánk nézve becs nélkül. Bár e becs 
a költészet határain kívül fekszik”, de 
a nyelvbúvár kalászaiénak itt-ott termé
keny szemeket nyújt.” Másokat viszont 
verselésének könnyedsége s képeinek 
nem ritkán felvillanó szépsége s időnként 
bűbájos rímei -  amelyek emlékét megörö
kítő szonett írására bűvölik Babitsot s el
bájolják Radnótit is -  nem hatnak meg és 
Toldy kortársaiból sem váltanak ki sem
mi elismerést, sőt Horváth Cyrill így fa
kad ki: a Magyar Mársban „...néhány csi
nos leírás gyönyörködtet”, de „...komoly, 
erkölcsös és emelkedett folyását undok 
hazugsággá teszi a sötét, pokoli élet, 
amelynek emléke hozzá tapad. A retten
tő sodomita, méregkeverő, orgyilkos és 
hamispénzverő, kinek feje végül pallos 
alatt hullik le, még oly szerencsés sem 
volt, hogy mint író, a tehetség nagyobb 
ajándékával enyhíthette volna tetteinek 
viszataszító gyalázatát.”

3. C saládi v iszályok
Amikor a terjengő szóbeszédek, 

pletykák, néhány kárvallottja s saját 
nagybátyja feljelentésének hatására a 
pozsonyi káptalan végre elrendeli a vizs
gálatot, mint a fenti tanúvallomások is 
bizonyítják, nem is annyira az erősza
koskodó hűbérúr véres tettei kísértene, 
hanem a fekete mágiával, ördögi prakti
kákkal gyanúsítható Listi fantomképe... 
Amit vagy elhisznek az igazságszolgálta
tás bizonyára bölcs, sokat tapasztalt bí
rái, vagy nem, a kárvallott mészárossal 
pedig -  aki valós, mert bizonyítható váda
kat fogalmaz meg, kiegyezik Listi és az 
addig elszánt Lidi Ulrik négyszáz forin
tért visszavonja a vádakat, Listi János 
pedig nem tudja bizonyítani, hogy uno
kaöccse másodszor is elrabolt fiút csem
pészett a családi ágyba, akiknek szüleit 
megölte, hogy ne legyen tanú. Listi kap
csolatai ekkor még élnek és hatnak, a 
korban pedig Shakespeare-től is tudjuk, 
az emberi életnek nincsen különösebb 
értéke, egy hűbérúr sokat, úgyszólván 
mindent megengedhet magának, igaz, 
esetében is fényesen igazolódik a halha
tatlan angol drámaköltő felismerése: 
„...a rossz, mit ember tesz túléli őt!” Pe
dig minden oly szépen indult: a Listi csa
lád egyik őse a nagyhatalmú Oláh Mik
lós esztergomi érsek unokahugát, Oláh 
Lukrétiát veszi nőül s ezzel megjelenik 
az égbolton a család szerencsecsillaga, 
atyafiságba kerülnek nagyhatalmú csa
ládokkal, a Széchyekkel, a Bánffyakkal, 
a Wesselényiekkel, vagyonuk is gyarapo
dik, László atyja katolikusként is bírja 
a nagy fejedelem bizalmát -  szerepe van 
Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin 
házasságában -, jól is nősül, Wesselényi 
Pál özvegyét, rátótoti Gyulaffy Zsuzsan
nát veszi feleségül s nemsokára megszü
letik László, akit becsvágyó édesanyja a 
jezsuitáknál neveltet, ahol korán eljegyzi 
magát a költészettel. E korban a versszer
zés az oktatásban fontos szerepet játszik, 
a költő tantárgyszerűen foglalkozik vele, 
jól begyakorolván a formai elemeket...

Ám ekkor közbeszól az élet, nagykorúvá 
válva elhagyja Erdélyt, s Köpcsény várá
ba költözve átveszi birtokai irányítását 
nagybátyjától, addigi gyámjától, Listi Já
nostól, aki kuporiságában ebbe bele nem 
nyugodván, egyfolytában áskálódik elle
ne s azzal vádolja, hogy Listi László máso
dik felesége bizonyos Kecskés Éva meddő, 
ezért a korán elhalt első, majd a második 
fiút is jobbágyaitól rabolta el, hogy imi
gyen gondoskodván örökösről, őt és fiát 
megrövidítse, ráadásul saját kezűleg gyil
kolta le a gyermekek szüleit, hogy vétkes 
cselekedeteinek ne maradjon élő tanúja...

Mivel állításait az első perben, a pozso
nyi káptalan előtt Listi János nem tudta 
meggyőzően bizonyítani, a költő átmeneti
leg fellélegezhetett, ámde, ha a pletykák
nak, terjengő szóbeszédeknek hinni le
het, bűnös praktikáit tovább folytatta — a 
fáma sodomizálásokról, erőszakoskodá
sokról, feketemisékről, sátáni orgiákról, 
további gyilkosságokról beszél, ezért, de a 
tárgyilagosabb kortársak szerint főként 
azért, mert a nádor közismerten pénzza
varban lévén, meg akarta volna zsarolni 
gazdag rokonát. Wesselényi 1661. április

mesebeli vagyont! — ajánl fel pénzszűké
ben lévő atyjafiának, Wesselényi nádor 
pedig 1661. április 26-án elrendeli a vizs
gálat leállítását, „...őnagysága ígéri ma
gát minden istenes és törvény szerint va
ló igazságomban!...” — lélegzik fel Listi s 
úgy gondolja, balcsillagzata leáldozóban, 
darab ideig újra a költői hírnév foglalkoz
tatja, s felveszi a kapcsolatot a példakép 
Zrinyi Miklóssal is, akit nem átall irigyel
ni, talán mert dilettáns módon próbálja 
utánozni... Nem lévén már pénze, Bécsbe 
megy, s mivel elfogyhatott az ördögtói ka
pott süvegnyi arany is s a bugyellárisból 
is kifogyhattak a guruló tallérok, hamis
pénzveréssel próbálkozik, tetten érik és 
most már nincs bocsánat, a császár, aki
től nemrég nyerhette el grófi címét, a fő
úri hamispénzverőt halálra ítéli...

Gyilkosságaiért, erőszakoskodásaiért, 
fajtalankodásaiért, sátáni praktikáiért 
nem ítélik el, hamispénzverésért igen!... 
De ő, sejtéseink szerint a vérpadon is re
méli, hogy nagy műve híven őrzi meg hí
rét és nevét, s amikor Miklós mester pal
losa a felkelő nap fényében megvillan, 
Néró arca képződik meg előtte...

12-én újból elrendeli a vizsgálatot, a ta 
núként kihallgatott, élénk képzelőerőről 
is tanúbizonyságot tevő személyek újra fő
ként az ördögről beszélnek, akitől Listius 
gróf süvegnyi pénzt kapott, mások meg 
azt állítják, hogy mezítelen kard felett 
mondatott misét, megint mások nősze
mélyekről regélnek, akiket a gonosz vár
úr fölajánlott volna a sátánnak...Ekkor 
már, végveszélyben érezvén magát, a köl
tő is lép s negyvenezer forintot -  akkor

4. A másik mester
Műve, a Magyar Márs előszavában 

-  Az nemes Magyarország statusihoz -  
Listi szemforgató módon „vékony elméjé
nek szennyes munkáját” gyalázva, arra 
akarja rábírni olvasóit, „hogy a dolgok mi
voltát tekéntsék... kit ha megcselekesztek 
és oltalmatok alá befogadván az irigység 
ellen pártját fogjátok, mind régi eleitekről 
megemlékezvén, jó híreteket azzal terjesz
titek, mind nekem is az tovább valóírás
ra és jelesen viselt vitézi dolgotoknak pen
námban vételére nagyobb szívet adtok...” 
Mit lehet ehhez hozzátenni?

Nem csak a lóláb, de az ördög patája is 
kilátszik, a főúri verselő ki akarja csikar
ni az elismerést, s ezért azután nem átall 
ugyanebben az előszóban Néró példájá
val is hivalkodni, aki „a római császárok 
közül nem utolsó”... Igazául elmesél egy 
esetet is: Néró, „...midőn egykor házában 
magányosan sokáig csendesen maradott 
volna, be menvén baráti házába, az asz
talán könyv előtte lévén, írva találák, tu
dakozván tőle, hogy mi ok viselte, hogy 
szokása kívül ennyi ideig a házba marad
ván illy szorgalmatosán az írásban és olva
sásban volna foglalatos. Megfelelvén azt 
mondá: hagyjatok békét, úgymond, mert 
az örökkévalóságnak tanulok és magam 
életemben viselt dolgaimot írom, követke- 
zendőknek emlékezetére hagyván, nem is 
tudom, mi lehet fejedelmeknek kedvesebb, 
ha a jelesen viselt dolgok mind éltekben s 
mind holtok után dicsirtetnek, mivel a ha
lál által minden megemésztetik, de a jó 
hír, név fönnmarad világ végzetig.”

Ami kétségtelen és nagy igazság. Ám
de mi tartja fönn a római császárok közül 
minden bizonnyal nem utolsó Néró hírét 
és nevét, és mi a szerencsétlen Listiét? 
Már idéztük egyszer Shakespeare-t, most 
összefoglalóként írjuk le mégegyszer: „... 
a rossz, mit ember tesz, túléli őt!”

Van, akinek mindent megbocsájtanak 
(lásd Villont), van, akinek semmit...

A világ így menyen!...
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DIMITRIE STELARU P ontus E uxinus
(Pontul Euxin)

Kutyák
(Ciini)
Fekete vagy, te ördög; fogaid 
Fehérebbek m int szíve száznak,
Nem nyaltál be a nagy bakoknak,
A  macskának, vagy más nyavalyásnak.

Királyok vagyunk és testvérek, 
azok között, kik lenti bolondok. 
Vonyítsuk szét a szabadságot, 
és rágjuk el az utolsó csontot.

A fehér angyal
(Ingerül alb)

Eljön a fehér angyal,
Eljön a halálangyal -
Fejét a hideg messzeségbe nyújtva.

Nem, az én földem a vihar,
A  szeretetem sátor,
De csak a szív hangjaival.

Ők hárman
(Cei trei)
Komor, üres szemekkel,
A  tűz mellett, ők hárman,
A z óriásfűz lombjaiba takarva

ezt suttogták:
-  Hazugság, minket kidobtak a várból.

És sziklás, fehér tenyerük 
A  pislákoló tűz fölött 
Egy eskü lángjaihoz ért:
Nem, nem győztünk,

nem győztek le minket.

1939 őszén,
Mikor hajnal kelt a dermedt

tengeri szemhatáron, 
Három halott virrasztott, három, 
Panait Istrati, Jézus és Lord Byron.

Ezen a tengerparton 
A  szelek északról jönnek zordan 
Mesélve, hogy a lázadók hajója 
Elsüllyedt egy felködlő fjordban.

Mi csak figyeljük a falak közt,
A z időt, telik, nincs nála pardon, 
Alkoholt iszunk tört kupákból 
A  barbár, Euxin parton.

Caraomer
(Caraomer)
Régóta kábán, nem járkáltam  
A  tágas, koszos tereken -  
A  falunak, amely ma bezárt, 
Nincs még egy fülesbaglya sem.

Érdes, északi törvényeivel 
Itt még a szél se korhol;
Néha a könnyelmű hold 
Híreket hoz a határon túlról.

A  végét várom, a győzedelmet -  
Bulgária még rágódik a hamun. 
A z ólomkatonákon át

egy macskát hallani, 
S  a háború kutyáit: va-bumm,

va-bumm.

A z utcák nehéz éjszakáit 
átüvöltöm a részegséggel, 
csavargó a szemcse-esőben, 
aludjak a kurvákkal, héttel.

Áltatás
(Amágire)
Te se voltál az álmok alkonya,
Város és halál;
Felvázolatlan sziget csak,
Am i egy képzelt könyvben rám talált.

Csillagok közül hullva, gyújtsd be 
A m i kezemben bűn még,
Taníts ki: köd és kígyó;
Testem álmodban őrizd.

Odin
(Odin)
A  szelek erdeje már elfeledte,
Hogy kóboroltam, vállamon holló, 
Vagy a világ-tornácra hajoltam,
Száz csillag hullott, hajamból omló.

A  barlangoknál kornyadoztak épp 
Bálványos, arany, apró odinok,
Nem szagolgatom az alvadt vér helyét, 
Én a kultúrára versben ugatok.

A kocsma
(Taverna)
Álomtolan és részegen

törtük el csontjainkat, 
Lányok haját simítva a kancsón,
Inni fogunk még holnap is, de csitt -  
Könnyekbe fú lt üreges arcom.

M int fűzfá t mocsár közepében,
Szelek hordanak szerteszét.
A  kocsma őrzi az egek illatát,
A  földét, és egy lányét, aki szép.

KARÁCSONYI ZSOLT ford ításai

s a v a v q o k ö n íjv t^ r
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KARÁCSONYI ZSOLT JÓZSA T. ISTVÁN
D . S .  D N S C h a p l i n ,  a  s z e g é n y l e g é n y
Valahol, egy könyvben, nem is tu 

dom már melyikben, egyszer csak 
felbukkant, Dimitrie Stelaru neve, 
és hozzá néhány köteteim, mint a 
Maré incognitum, vagy a Fehér vá
rak, és néhány olyan verscím, mint 
a Csavargó angyal, vagy a Kutyák. 
E néhány adat birtokában már sej
teni kezdtem, hogy Stelaru, DNS- 
vizsgálat nélkül is megállapítható
an, a csavargó költők örök törzséből 
származik, golán, ahogy az ilyensze
rű fajzatokat nevezni szokták a ro
mán irodalomban, goliárd, ahogy a 
klasszikások mondanák, deák, vá- 
gáns, amint ez a magyar irodalom- 
történetekben meghatározni szokás.

Egyszóval A nagy Kilometrik csa
vargó-számaihoz gyűjtve anyagot, 
ráleltem Stelaru verseire, akiről ki
derült, hogy nem is ez az igazi ne
ve, Dumitru Popescu néven született 
1917-ben, Telorman megyében, az
tán, ahogy illik 17 évesen elszökött 
otthonról, 18 évesen megjelent az el
ső kötete, közben volt bányász, pék, 
hordár és újságíró, s még ki tudja 
mi. Saját bevallása szerint bölcsész 
szakot végzett, de erről a bukares
ti egyetem irattárában nem maradt 
fenn adat.

Autodidakta volt mint Kassák, 
fő lakhelye hosszú ideig a bukares
ti Északi Pályaudvar, sarki csehók, 
penészes falú kocsmák, és az utca, 
ahogy ez csavargóhoz illik. Már há
rom (vagy öt?) zugkiadóknál meg
jelent kötete is volt (ezeket még D. 
Orfanul álnéven jelenteti meg), ami
kor Eugen Jebeleanu felfedezte, 
amint egy étteremben saját kötete
it árulta.

Poénból, vagy ki tudja miért, sa
ját halálhírét kelti és jókat röhög 
a sajnálkozó nekrológokon. Verseit 
általában papír fecnikre írja (mint 
napjainkban Zudor János Vára
don), ki tudja hány vész el az idők 
során, közben él Jászvárosban, Se
gesváron, Brassóban és Bukarest
ben, de gyakran visszavonul külön
böző dobrudzsai falvakba. Ismerős 
ismeretlen ő, aki a román irodalmi 
köztudat perifériáján marad (hisz 
mindig is a periférián élt) de köz
ben olyan román irodalmi nagysá
gok szólnak Stelaru-ról dicsérő han
gon, mint Jebeleanu, vagy Eugen 
Lovinescu. Emil Manu ír róla kismo
nográfiát, amelyben az 1940-es évek 
neogoliárd hullámának vezéralak
jának nevezi. 1971-ben távozik az 
örök űrbe, azóta is ott lebeg, valahol 
Istrati és az Archipoeta között.

A szerkesztő „a csavargó” alakjá
ról kért szöveget, a gondolat stílsze
rűen utcai beszélgetésben, gyorsuló 
szellemi kalandozásban született. 
Néhány mérhetetlen perc után elkö
szöntünk, aztán az első, akivel talál
koztam, az maga Chaplin volt. Ter
mészetesen, mondanám. (...) Hiszen 
Chaplinen nevelkedett maga a 20. 
század, illetve az utóbbi közel száz 
év embere. Akkor is, ha kevesebbet 
beszélünk róla, és a század- és ezred
fordulóra összeállított százas toplis
tára  fel sem került.

Csavargók klasszikusa, Chaplin. 
„A film Shakespeare-je”, „minden 
idők legnagyobb balerinje”, írták  ró
la. Chaplin, angol zsidó, amerikai be
vándorló újra kitalál egy örök ember
alakot és történetet, ráadásul létező 
alakot, és a film világában és ma
gánéletében alapjában véve újraéli

annak történetét. Filmje burleszk, 
műfaji meghatározása szerint, de cél
ja semmiképp sem „egyszerű” nevet- 
tetés. Filmje komikum és tragikum 
sajátos ötvözete.

Chariot létező alak, 12. századi 
francia trubadúr. Közutálat vette 
körül, rímes formában vágta kortár
sai képébe, hogy képmutató, gyűlöl
ködő, vulgáris bagázs, és persze az 
emberek akkor is menekültek a gon

Józsa T. István: 1974-ben szü
letett Székelyhídon. Kritikus, esszé
író, a BBTE adjunktusa. Jelenleg 
Kolozsváron él.

dolattól, tudták, hogy igaz. Chariot, 
a trubadúr sem gazdagodott meg 
a költeményeivel. Ahogyan Villon 
sem, aki rablógyilkosként folyton 
az akasztófa árnyékában élt, költő
ként versben hagyakozott, elöljáró
ira ugyanebben a hangnemben a 
harangzúgást hagyta stb. Puskin 
gondolata, hogy az alkotó tulajdon
képpen három húron játszva mond
hatja el művét: a részvét, a humor és 
a borzalom húrján. Igazán nagyfor
mátumú alkotók pedig ötvözni tud
ják műalkotásukban mindhármat. 
Nos, Chaplin a humor regiszterében 
mondja el, filmesíti meg gondolatait.

Az első filmes mondatban kijelen
ti témáját, központi alakját, hősét. 
„Volt egyszer egy szegénylegény.” A 
világon minden kontinens, minden 
nép kultúrkincsében alapmondat. 
Mitikus, sőt archetipikus jelkép, az 
emberi szellem mélyrétegeiben já
runk. És már az első képtől, kijelen
téstől, mondattól tudjuk, mert a mí
toszokban, legendákban, mesékben 
évezredek óta tudjuk, hogy ez a köz
ponti alak, ez a szegénylegény be fog
ja járni a maga útját, leküzdi az aka
dályokat, egyszóval megállja helyét. 
És végül megkapja vágyott, méltó, 
megérdemelt jutalmát. Chaplin vé
gig is vezeti hősét a korabeli ame
rikai társadalom minden szintjén, 
így lesz a „little fellow” bevándorló, 
aranyásó, szerelmes éjjeliőr, fodrász, 
kupléénekes, gyári munkás, szökött 
fegyenc és így tovább. Monumentá
lis társadalm i tabló, itt van az új vi
lág elejétől végig, lentről fel és újra 
le, oda és vissza. „A rend”. A csavar
gó, a szegénylegény -  az évezredek 
óta ismert módon -  nem találja he
lyét ebben a „rendben”, nem fogadja 
el, nem is ismeri el ellenfeleit, még 
csak komolyan sem veszi őket. Konf
liktusait nem harccal, hanem neve
téssel, nevettetéssel oldja fel. „The 
Emigrant” című filmje hajón utazó 
bevándorlók panorámájával kezdő
dik, nyomorultak a motyóikkal. A 
partra érve hatalmaskodó hivatal
nok elé állnak, most dől el, hogy fo
gadják vagy kitoloncolják őket. A 
hivatalnok kisszerűségéről beszél, 
ahogy Chaplin annak megjelenését 
rendezi, kezében összecsukható asz
talkával érkezik, ordibál, gesztiku
lál. A rettegett Ellis Island. Megalá
zó módon sarokba tereli a rongyos
» > »  folytatás a 10. oldalon
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> > > > >  folytatás a 9. oldalról
embereket, kötelet húz ki előttük. 
Az első egy fiatal nő, ijedten köve
ti az ordibálást. Chaplin -  fenékbe 
rúgja a hivatalnokot, jobbal k ikana
laz a kötél alatt. A hivatalnok meg
döbben, hát ő ahhoz szokott, hogy 
minden ki reszket előtte, hiszen sor
sok fölött dönt. Chaplin az első, aki 
semmibe veszi hatalm át, tekinté
lyét. Az Ellis Islandről, az „Arany
kapuról” így még nem beszéltek. Ez 
a csavargó szegénylegény lesz az, 
aki túljár fösvény kereskedő, rend
őr, részeg milliomos, csaló, „a rend” 
képviselői és az ártan i akarók 
eszén. A filmek koherens világot épí
tenek, más komikus színészek, pél
dául Peter Sellers nem alakítottak 
ki saját arcéit -  Chaplin Charlot- 
ja  határozott karak ter az első film
től az utolsóig, ő az igazság bajno
ka, nők és gyerekek védelmezője. 
Fő tulajdonsága az az óriási adni 
akarás -  és tudjuk, hogy nincs sem
mije, csak az a túláradó embersze- 
retete, és hogy mit rendez, ha talál 
egy lyukas garast, és hogyan osztja 
meg még a hamis pénzt is, azt csak 
Chaplin tudta eljátszani.

Az a mozgás. A csavargó akkor is 
szembeszáll ellenfelével, ha első lá
tásra semmi esélye, de az az utolér
hetetlen mozgás... Az a mozgás, az 
először is balett, az a volt egyszer 
egy szegénylegény, az a minden idők 
legnagyobb balerinje úgy piruette
zik és pukkedlizik át minden mocs
kos, veszélyes élethelyzeten, hogy 
közben erkölcsi óriásként tartja  meg 
méltóságát. A kölyökben kis véden
cét árvaházba akarják szállítani -  
az autót üldöző Chaplin a háztető
kön gyorsabban halad, mint a töfögő 
masina lent az utcán. Az a mozgás 
balett, akrobácia, a helyzet diktál
ta  mozdulatok humorba vezetésé
nek ötvözete. Ez az ügyesség a né
mafilm színésze számára kötelező 
volt, az a színész, aki erre nem volt 
képes, a film számára meghalt, ma
radt a színház. Harold Lloyd, Carlie 
Chase, Buster Keaton és mind a töb
biek hajmeresztő mutatványokat 
produkáltak -  csak adalékként hoz
zá, hogy a filmtechnika még messze 
állt trükkök alkalmazásától, a ka
mera azt vette, amit látott.

Chaplint mindezért baloldaliság- 
gal vádolták. Mikor feleségül akar
ta  venni Oona O’ Neillt, az akkor 
m ár ism ert és elismert drámaíró 
lányát, a nagy O’ Neill fenyegető
zött. Kitagadja egyetlen gyermekét, 
ha azt a baloldalisággal vádoltat 
hozza a családba. Chaplint a lehe

tő legkevésbé sem befolyásolta, ő 
harm inc évesen dúsgazdag, nem 
a vagyon érdekelte, hanem a lány. 
Született egy futballcsapatnyi gyer
mekük, és örökbefogadtak még egy
szer annyit. Chaplin emberszeretet- 
ét -  „baloldaliság” — a kortársak 
sem értették egészében, de utánuk 
maga a 20. század sem, amikor az 
alkotókat az aktuálpolitika szint
jére próbáltak leráncigálni. A sze
génylegény útját csak töredékesen 
követték. A mitikus alapképlet az 
ismert formula, a szegénylegény ú t
ja  végén sikerre jut. Chaplin azon
ban továbbfejleszti az ősi képletet. 
Rendkívüli ügyességével győz -  de 
ezért semmi, de semmi jutalm at 
nem kap. Ha nagy összegek járnak  
a kezében, mindig továbbadja, a 
meglopott nőnek a bevándorlók ha
jóján, a vak lánynak operációra és 
így tovább. A csavargó szegényle
gény m aradt . A film végén a vállát

rántja, nem dühös, nem bosszanko
dik, rezignáltan indul tovább. A ki
rálylány hozzámegy a juhászlegény
hez, igaz? Hogyne. A király még a 
fele királyságát is neki adja, igaz? 
Hogyne. Erről ábrándozott az egy
szerű ember, a hiányait kompenzál
ta, az életminőségén szeretett vol
na javítani. Fölösleges részletezni, 
hogy mindez vágykép, soha, a vilá
gon sehol nem történt ilyesmi. És 
ha megtörténik, a királylánnyal 
még elboldogult volna, természet 
törvénye, de a királykodással, bár 
a felével m ár nem. (...) Chaplin több 
évezredes kompenzálás után feléb
reszti az álmodozót. A Chaplin-élet- 
mű nem 20. századi burleszk, ez

csak formai tényező, ráadásul csak 
az egyik az ötvözetben. Az életmű 
először is gondolkodói teljesítmény
ként értékelendő, és évezredek táv
latában kimagaslónak minősül. 
A 20. század, a különösen tömény 
és agresszív 20. század avantgárd 
gondolkodása hozta ezt a váltást 
az emberi kultúra sokezredes tör
ténetében. Chaplin demitizálása 
felébreszti a szimbólumteremtő em
bert, a szövegekkel kompenzáló em
bert, és a tragikus ébresztést, a tra 
gédiára ébredést is úgy mondja el, 
hogy nevetéssé oldja. A társas lé
tezésre képtelen ember korlátáit, 
az emberi létezés sokat emlegetett 
tragikum át komikumba oltja. Mert 
az emberek felé vezető u tat keres
ni tragédia. Sőt több. Komédia. Eb
ben áll Chaplin nagysága. József 
Attila a részvétkeltés magas fokán 
szólt, Dali a horror regiszterében 
nyújtott a sebészkés könyörtelensé
gével portrét az emberről, Chaplin 
a humor regiszterében komikum 
és tragikum  ötvözésével. Tragikus 
burleszkfigurája ebben óriás. És 
sérthetetlen túlélő.

Végül is természetszerű, hogy 
Chaplin útja lényegében megismét
li Charlot-nak, a 12. századi tru 
badúrnak az útját. A kiközösítés
re Egy király New Yorkban című 
filmjével felel. Ahogy a bevándor
ló fenékbe rúgta a hivatalnokot, az 
Egy király New Yorkban főszereplő
je tűzoltófecskendővel végiglocsolja 
a „baloldaliságot” kivizsgáló, rette
gett bíróságot. Végül kiutasították 
Amerikából, Angliába már nem tu 
dott visszamenni, az örökké sem
leges Svájcban telepedett le, ott is 
halt meg. És mint a mesében, tes
tét bebalzsamozták, üvegkoporsóba 
helyezték. Victor Hugo temetésén 
kétmillió ember vett részt, Tolsztoj 
temetésén többmillió, megmozdult 
a hatalm as Oroszország. Chaplin 
koporsója előtt sokmillió ember tisz
telgett, éveken át búcsúzott tőle a vi
lág. Míg a család bejelentette, hogy 
örök nyugalomra helyezik, természe
tesen titkos helyen.

„Totális művész”, otthon érezte 
magát a kamera mindkét oldalán, 
és erre a filmtörténet alig néhány 
példát ismer. O volt a főszereplő — 
olykor egy filmben több szerepet is 
játszott - , a helyzetek, történetek ki
találója -  forgatókönyvet akkor még 
nem írtak  - , a zeneszerző -  zongora
virtuóz, klasszikus filmzenék szerző
je, feldolgozások születnek mind a 
mai napig -  és a rendező, egyszemé
lyes intézmény volt.
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n e x te p p  b é la  
A z  a z o n i s t ú l o n  i n n e n
„Véreim a csavargásban,
vérkeringés, csavargások!
Ma már minden másmilyen.”
(Hajós János)

Én csavargók. A mit, miért helytelen kér
dések. A csavargás a nem szabad-szabály 
be nem tartásával kezdődik és párexelen- 
szilag tárgytalan, de korántsem céltalan.

Amit nem csavarogsz el ma, az holnapra 
már más, előbb-utóbb mindenró'l lehull a ti
los-ruha.

Addig szabad elmenni, azontúl már nem. 
A hetvenhét ajtóból a legbezártabbat nem
kinyitni.

Perszehogy rögtön az azonistúlra kíván
koztam. Mi lehet azontúl, ami nem szabad? 
Biztos, hogy nagyon érdekes, ha már nem 
szabad, nem igaz?

Ahol lehet, hogy elvisz a cigány, a mu
mus. Vagy a kitudjami. A rézfaszú bagoly. 
A megmagyarázhatlan, a felfoghatatlan 
csak a nemértó'k számára érthetetlen, a 
megértéshez pedig csak a megismerés útja 
vezet. Cogito, ergo...

Időnként szerencsésnek mondom ma
gam.

Hol volt, hol nem volt, amikor még a 
Traviata kizárólag azt a nagydarab, lemez
játszós rádiót jelentette a nappaliból. Szin
te szekrény-méretű és zöld lámpácska gyúlt 
ki, ha bekapcsolták. Félig műanyag, fé
lig fém gombokkal, tekerőkkel, kakaós 
tejbegrízszínű fényes fatestű lény.

Ha magamra maradtam otthon, le
leültem a rádió elé, megnyomtam, amit 
meg kellett, vártam, amíg kizöldült, be
melegedett, úgymond, és kezdetét vet
te a csavargatás. Olyan jó nagy teke
rőgombja volt neki, mint egy közepes 
kávéscsésze szinte.

Főleg azt a hullámot lovagoltam, 
amin minden olyan érthetetlen, tehát 
titokzatos volt, mint mondjuk a Bag
dad Hangja. Recsegésekkel, sípolások
kal, s egyébb megfejthetetlenségekkel.
Ki, azaz le az udvarra, a tömbház elé, 
nemigen kívánkoztam. Sok volt a tabu meg 
az egyébb veszély.

Az első bozgorozásra még vissza- 
bozgorozással feleltem és nem értettem, mi
ért röhögnek. Azt hittem olyan mintha lehü- 
lyéznek, én meg vissza, s minden rendben. 
A te anyád. Akit lebozgoroztam, sülvefőtt 
erős, és nálom sokkal nagyobb román, tán 
már kilenc éves is lehetett, én meg úgy 
vagy öt, szakadt meg úgy röhögött.

Az első emlékezetes „csavargásom”, ami
kor átmentem a Budán. Nagy és hősi cseleke
det volt, igaz, hogy egy kicsit beleestem jövet, 
és bőgve, meg büdösen tértem meg a szülői 
fészekbe. Tudni illik, az a bizonyos Buda haj
dani patakocskából lett szenyvízcsatorna és 
nagyrészt födetlenül maradt.

A túlsó parton, a nem-szabadban egy 
mesekunyhó-szerű épületecske, életem első 
nagy csalódása.

nextepp béla: 1976-ban született. 
Jelenleg nextepp béla.

Hogy mire szolgált, vagy mi célból épült, 
azóta se tudom. Teteje csúcsos, alapja kör 
alakú, derűs-barna festett téglákból, min
denestől öt-hat méter se. Hosszú és veszé
lyes út vezetett odáig.

Előszöris át kellett haladni a játszóté
ren, utána következett a parkoló, ami azért 
nem volt jó, mert mindig akadt valami fel
nőttféle aki visszakanyarított, ha mégis si
került lelépni a homokozóból. A parkolón 
túl pedig ellenséges gyerekcsoport felségte
rületén kellett áthaladni, ahhoz hogy a tor- 
nyocska-kunyhó elérhetővé váljon.

Vagy pedig átmenni a büdös Budán, ami
ben híg szar folyt és döglött macskák.

Ama nagybetűs napon, amikor összejött 
a nagy kaland, nem voltak magamkorú szö
vetségesek az udvaron, úgyhogy, amint túl 
voltam a parkolón, rövid, ám alapos meg
fontolás után úgy döntöttem, hogy a szar 
fölött fogom megközelíteni a titokzatos há
zikót. Három ugrásból odaát voltam, büsz
kén, lám, megtettem én is, amit a nagyok, 
és izgatottan, hogy mindjárt megtudom, mi 
van odabent.

Virágok, madarak, mező, kunyhó. Ajtó 
nem volt, de nemigen lehetett belátni, mert 
töksötét volt odabenn, kint meg vakító fény. 
Beléptem.

Félhomály és bűz. És sok-sok szar, amibe

beleléptem. Futott macska, futott patkány. 
Aztán én is, lélekszakadva, rémülten, kiáb
rándultán. A Budánál se álltam meg mé
ricskélni, hova, mit hogyan, hanem csak 
úgy nekifutásból ugrottam egyet, kettőt, 
aztán a harmadiknál nyakig sülyedtem és 
ordítottam. De nem adtam fel, saját erőm
ből másztam ki a hazai partra, nem vár
tam szomszédot, se nénit, se bácsit. Könnye
sen, taknyosan és szarosán ért véget az 
első felfedezőutam, ami csavargásnak mi
nősült, mert hogy-hogy elmentem megnéz
ni, mi van a kunyhóban, ismerjem be, hogy 
elcsavarogtam és kész. És piff-puff, még ki 
is kaptam.

Ahhoz, hogy lakótelepi portyázásaim 
ilyen hamar és ilyen dicstelenül értek vé
get, az is hozzájárulhatott, hogy közben 
megtanultam olvasni, s azontúl erőszakkal 
kellett engem játszani küldeni.

És, és. Volt még egy gyanús esetecske, 
a cigánymumusssal. Az a ha nem leszel jó, 
ha elcsavarogsz elvisz a cigány, berak az 
átlvetőbe, s azzal annyi.

Úgy a Budás-kaland idejében történhe
tett ez is, tébláboltam ezt-azt az udvaron, 
amikor jönni láttam a cigánynékat a zsá
kokkal,

A kortorárok, markolt szívembe a rémü
let.

Gyorsan be a lépcsőházba. Onnan néz
tem végig, ahogy egy toporzékoló kisgyere
ket hurcoltak magukkal azok a rettenetes 
emberek. És nem volt kegyelem, még nevet
tek is, amikor a kislány látványosan oda
odaverte magát a földhöz.

Engem is elvihettek volna, eresztette be
lém gyökerét a rémisztő gondolat. És nem 
lehetett cigánygyerek, nem úgy volt öltöz
tetve, hanem, mint a szomszéd kislányok!

Tehát mégiscsak igaz, mégiscsak elvi
szik a kortorárok a gyerekeket! És, hogy 
a rémületesség teljes legyen, pár napra rá 
megint láttam őket, a kislányt is, ezúttal ci
gányruhában.

Mert az történt, mi más, hogy valame
lyik kegyes lelkületű asszony a másik tömb
házból, leánykája kinőtt ruháit rátukmál
ta a cigányokra, azzal a feltétellel, hogy 
mindjárt át is öltöztetik, nehogy eladják, 
mámint a ruhát. A ráadás még ment, ha
nem amikor el kellett indulni, akkor kez
dődött a probléma, az övék meg az enyém. 
A kis romaamazona ugyanis kikérte magá
nak, hogy ilyen antigádzsós cuccba lássa őt 
a világ, és ordítva tépdeste le testéről a ru
hákat, és verte magát földhöz. Ezért, nem 
másért.

Igen, de ezt én csak sokkal később bogoz
tam ki, ajaj, hosszú-hosszú hónapokig 
rettegtem, hogy jön a kortorár, aztán bé 
a zsákba, s azzal nekem annyi.

Mit számított, hogy kicsit koszosán, 
de mindig füligérő szájjal láttam viszont 
az áldozatot, a meghamisíthatatlan 
corpus delictijét annak, hogy a mumus, 
ez esetben a kortorár jöhet és elvihet. 
Furcsálottam, minek vigyorog ez, mikor 
elvitték, de azért lelkiismeretesen fél
tem tovább, hogy nehogy.

Később jöttek a könyvek, s a továb
biakban beálltam könyvmolynak, 
Winnetou meg a testőrök, Gyula bá
tyánk rejtélyes utazásai, no meg el is 
költöztünk egy újabb, s vadabb lakóte

lepre, ahol sokat kellett volna verkednem, 
ahhoz, hogy méltó rangot viselhessek vala
mely bandában. Inkább a szégyen a futás, 
de hasznos taktikát fejlesztettem tökélyre.

Mígnem egyszer, amikor éppen meglá
togatták Sanyikát, a tizennyolcasból, az 
unokatestvéréék, Öcsiék faluról, kihasznál
tam az alkalmat, és egy este sorra vettük, 
meggyámbászás céljából a banda-főket, 
egyiket erőteljesen meg is dögönyöztem, 
hogy tudják milyen respektus jár a kicsi 
bozgornak. Tulajdonképpen segítség sem 
kellett, már attól beszartak, hogy Öcsi meg
szólalt. Kilóra is mégegyszer annyi volt, 
mint egy átlag városi bandafőnököcske, s 
olyan vérszomjasán magyaros románság
gal kérdezte, hogy melyiknek mi baja, hogy 
szinte önpofozást végeztek, nehogy Öcsi 
hozzájuk nyúljon. S ha nem többen ugrot
tak, én is tudtam egy-két fogást, elintéztem 
a dolgot szépen, úgyhogy békén hagytak a 
továbbiakban.

> » > >  folytatás a 12. oldalon
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> > > > >  folytatás a 11. oldalról
Öcsinek meg csak annyit kellett ígér

nem, hogy aztán a legközelebbi nyári 
vakációban ó't is bevesszük.

A bandánkba, mibe.
Mert bizony mondom, amilyen anyám

asszony katonája voltam a városban, kita
szított, űzött bandátlan lélek, éppen csak 
a szemüveg hiányzott az orromról, hogy 
rajzolni se lehessen könyvmolyabbat ná
lam, mihelyt kidobolták a nyarat s a szün- 
idó't, olyan hétpróbás csibész lettem, de 
olyan, hogy csak Zoli volt még olyanabb, 
aki nagyanyámékkal szembe lakott, Vasék 
harmadszülötteként.

Tulajdonképpen még banda se kellett ne
künk, csak időnként, ha valami nagyobb 
tréfába vágtuk a fejszénket. Meg- megszer
veztünk egy-egy csoportot, de aztán hamar 
ráuntunk a dologra és szélnek eresztettük 
őket. Persze, bosszúból ellenünk fordultak, 
ám a harcok mindig azzal végződtek, hogy 
ők jöttek, ne haragudjunk többet, kössünk 
békét.

Sikereink titka a gerillataktikában, 
meg a diplomáciában rejlett. Eló'bb-utóbb 
elkaptuk valamelyiket egymagában, ne
tán másodmagával, minket viszont külön- 
külön sose, sülve-főve együtt voltunk, már 
bilibeszarós korunkba egyszerre jött ránk, 
futhatott nagyanyám, vagy Magdi néni, a 
bili után, át az úton, attól függően, hogy 
éppen melyikük szomszédolt velünk, mert, 
mondanom sem kell, hogy kizárólag a saját 
bilinkbe voltuk hajlandók belekakkintani.

Le se ment a reggeli a torkomon, már 
léptem is ki a kapun, hogy megyek megné
zem Zoli felkelt-e. Ő ritkán költött, főleg 
vadhajnalban, hosszabb portyázások alkal
mával, amúgy meg hétalvó volt, akárcsak 
családja.

A családfő, Ödön bácsi, csúfnevén 
Bakknyúl, elismert halász-vadász- 
madarász. Hurkok, csapdák, mindenféle há
lók sorakoztak a padláson, ahova rendsze
resen följártunk csodálni, nézegetni, mert 
hozzányúlni fővesztés terhe alatt tilos volt. 
Ha valaki a faluból tudta, hogy merre jár
nak leginkább az őzek, szarvasok, s egyébb 
erdei vadak, hol vannak a halászó, gombá
szó helyek, hát akkor ő volt az. No meg a 
fia, a kicsi Bakknyúl, az én legjobb bará
tom.

Eme csöpppet sem mellékes körülmény 
rendkívül fontos volt hadászati, azaz diplo
máciai szempontból. Amikor már nem győz
tük élelmességgel a túlerőt, megkörnyékez
tünk valakit az ellenséges haderőből, azzal 
a szöveggel, hogy jobban jár, ha velünk jár, 
több okból is, egy, nem verjük meg ott hirte
len, kettő, másnap sem verjük meg, amikor 
a boltba küldik kenyérért, három, ezentúl 
velünk jöhet halászni, meg az erdőre.

Általában sikererrel győzködtük az ille
tőt, a problémák abból adódtak, hogy ugye 
nem baszakodunk vele, mint a múltkor.

Egyszer elindultunk megkeresni a világ 
végét. Kukkétól tudtuk, hogy van ilyen, 
gondoltuk mi is megnézzük, ha ő megtalál
ta, mi miért ne?

Kukká amolyan falubolondjaként ten
gette napjait pókos, gyér sörényű fogatlan 
gebéjével egy födél alatt. Suhanckorában 
fejreesett a háztetőről, olyan szerencsétle
nül, hogy fél napig meg se moccant, mentő

nem volt divat akkoriban, a vén Jutkaberta 
térítette magához különféle füvekkel, hú
gyos borogatásokkal.

Az újjáélesztésnek annyi szépséghibája 
volt, hogy attól kezdve Kukká beszédében 
három-négy mondatonként lehetett egy ér
telmes szót fölfedezni és többször is letolta 
a gatyáját a templomban.

Amúgy teljesen veszélytelen volt, és úgy 
dolgozott, ahogy nem sokan, még a leghíre
sebb kaszások is alig bírták az iramát.

Esős napokon be-beültünk hozzá, és me- 
séltettük. Neki szivarat, lovának egy-egy 
marék cukrot loptunk otthonról, aztán hall
gattuk az esőt meg Kukká összefüggéstelen 
dadogásait, amibe időnként belefingott Kos
suth, (becsszóra így hívták a lovát).

A kevéske szóból ami a halandzsanyelv
ből megértettünk, vagy megérteni véltünk, 
összeraktuk a képet, hogy Kukká bácsi járt 
a világ végén és lelógatta a lábait.

-  Te, menjünk el mi is.
-  A világ végire?
-O da .
-  Azt se tudjuk hol van.
-  Megkérdezzük Kukkát.
-  S hogyha nem értjük meg?
-  Valahogy csak lesz. Apám is ezt mond

ja  anyámnak, amikor cirkuszol, hogy mi 
lesz, ha egyszer elkapják a csapdáival.

Nota bene, sose kapták el, hanem a világ 
végére mi mégiscsak elindultunk.

Mit számított, hogy a nagyok hangosan 
röhögték a láblelógatós sztorit.

-  Aztán mit láttál a világ végén Kukká?
-  Mitmitmimit, semmit, ha egyszer vége 

van, akkor vége van, vége van. És nincsen 
semmi. -  ezt úgy húsz bonyolultan bővített 
mondatban magyarázta el Kukká annak, 
akinek volt türelme végighallgatni, de álta
lában nem volt.

Az otthoniaknak azt hazudtuk, hogy La
jos bátyámékhoz megyünk megnézni a vad
malacot. Jó messzire laktak, két óránál is 
többe telt volna hiányunk fölfedzése, ha ne
tán  nem járjuk meg azalatt a világ végét.

-  Zoli.
-  Mi van?
-  Biztos neked is mondta a tanítónéni... 

-  elsősök lehettünk.
-M it?
-  Há’, hogy izé, a Föld kerek.
-  Sakkó?
-  Lehet, hogy nincsen vége...
-  Az eszed tokja, mindennek van vége. 

Mielőtt megjöttél volna a városból, megjár
tuk apámmal a Kerekerdőt, még ki is men
tünk belőle, a szélén fordultunk meg a sze
kérrel. Az is kerek, s mégis vége volt...

Mentünk, mendegéltünk, persze a ker
tek alatt, nehogy valaki meglásson. Ki is 
értünk a faluból, baj nélkül, hanem aztán 
összefutottunk Fütyökkel, a kedvenc trakto
ristánkkal, aki, ha jókedve tám adt beülte
te tt maga mellé a fülkébe, még a kormányt 
is szabad volt tekergetni.

-  Hová indultatok úgy neki kicsi kollé
gák?

Összenéztünk, ez barát, ennek meg
mondhatjuk. De ígérje meg, hogy nem 
mondja el senkinek. Megígérte.

-  Traktorista becsületszavadra?
-  Traktorista becsületszavamra.
-  Megyünk világ végére — jelentette ki 

ünnepélyesen Zoli barátom.

-  Ammá igen -  csettintett traktoristá- 
san Fütyök. -  Osztán mit akartok ott csi
nálni?

-  Lelógatjuk a lábunkat és megnézzük a 
semmit. -  Ezt én szóltam, a nagybarátunk 
pedig szakadt meg a röhögéstől.

Gyanút fogtunk, nem tetszett nekünk ez 
a fordulat, indultunk volna tovább.

-  Várjatok, kicsi kollégák, hát én azon ka
cagok, hogy rossz irányba indultatok... Meg
jártam én is amikor akkora voltam, mint ti, 
hát csak tudom, hogy merre van.

Természetesen ő úgy tudta, hogy vissza
fele és elkísért egy darabon.

Amíg a házunk elé nem értünk, ahol 
átadott bennünket a már jajistenemező 
asszonyanyáinknak, mert közben a vad- 
malacos nagybácsim vadmalacostól bejött 
nagyanyámhoz, hogy hol vannak a lurkók, 
nézzék meg a vaddisznópalántát.

-  Jaj, kicsi drágák, azt hittük elveszte
tek, hát hol voltatok? — így nagyanyám.

-  Megállj csak, kicsi úrfi, ha megjön az 
apád szíjjat hasít a hátadból! -  így Magdi 
néni, Zolinak az anyja.

-  Mit jajgatnak, velem voltak, sétáltunk 
egyet a világ végén, igaz-e? -  kacsintott 
rám Fütyök, mert Zoli már a diófa tetején 
csücsült, ahova hátszíjjhasító-gyanús hely
zetekben szokott felmászni, s addig le nem 
jött, amíg meg nem esküdtek neki, hogy 
nem bántják.

így volt, igaz volt, mint az is, hogy ara
tásig nem barátkoztunk többet Fütyökkel, 
amiért ilyen csúnyán elbánt velünk. Aratás
kor azonban fel lehetett ülni a kombájnba, 
ami rettenetesen érdekes volt, fácánfiakat 
lehetett fogni és szőrnyűlködni, ha a gép
óriás szétmorzsolt egy-egy fészekaljnyi csir
két, nyúlcsaládot. Egyszer sikerült kimen
teni, féllába árán egy kiskorú tapsifülest, 
s a traktoristánk tiszteletére Fütyöknek 
kereszteltük, én voltam a pap, Zoli a kán
tor. Fütyököcske harmadnapra megdöglött, 
hanem azontúl engem Nyúlpapnak, Zolit 
pedig Tapsikántornak csúfolták.

Nyáridónk nagyrészét azonban a patak 
mellett töltöttük.

-  Mámám, mü mönyünk a patakra.
A csűrből mindig visszakiabáltunk, 

hogy visszük a kosarat, mert halászunk is 
egyet.

-  Jajj, ne vigyétek, elhagyjátok, mint a 
másikat!

-  Dehogy, hagyjuk, vigyázunk...
-  Igen, igen, mint a az a drágalátos La

jos fiam, négy kosarat vettem pityókáért a 
tavasszal a cigányoktól, már csak ez az egy 
maradt. -  ez igaz volt, de a mi számlánkat 
csak az egyik terhelte, a többi a kedvenc 
nagybácsikámét.

Szintén övé a mesteri dicsőség, hogy a 
horgászbotos, kölyköknek való pecázási 
formáról áttértünk a kombinált, kézzel és 
kosárral történő halászatra. Nagy, főleg 
laposkövek alatt, ahova mindenféle vájato- 
kat mosott a patak, meg lehetett szoríta
ni a halat kézzel, a kosárnak a mélyebb vi
zek szélén láttuk hasznát, valamelyikünk 
benyúlt a tömésbe, ezt általában valami ki
vénült fa vízbenyúló gyökerei jelképezték, a 
másik pedig a folyás irányában helyezte el 
a kosarat, úgy hogy a tömésből kizavart ha
lak „belefussanak”. Nagy szakértelmet és 
kézérzékenységet igényelt e művelet, mert
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a kosárfogónak érzékelnie kellett azt a pil
lanatot, amikor a hal nekiütó'dött a kosár 
aljának, ilyenkor gyorsan, ám nem hirte
len ki kellett emelni a kosarat, óvatosan, 
nem akárhogyan.

-  Hű, mekkorát érzek! Uejj!
-  Úej, én is!
-  A faszomba, elment... Uejj, mekkora 

volt! -  ilyeneket kellett mondogatni közben, 
meghogy — A picsába, uej, megint itt van, 
rakd vissza gyorsan a kosarat! -  hogy az
tán kiugorjon, a kosárból egy nagy, meredt 
szemű varasbéka.

Természetesen az erdó't sem hagytuk ki 
a buliból. Ha másért nem, hát azért, hogy 
ne lássanak szivarozni. Az első úrvacsorá
zás kutyafasza se volt áhítatban mérve ah
hoz képest, amit az első füstök szívásakor 
éreztünk. Hánytunk vagy kettőt, de mit 
számított. Tíz-tizenegy éves lehettem ami
kor először tüdőre szívtam a cigarettafüs
töt. Ajajj!

Az igazi a patak volt mégis.
Zoli talált rá.
Frissiben érkezhettem, még be se vették 

a Lőrincék házánál a kanyart apámék a 
sárgadácsiánkkal, már jött. Kövér-verejté- 
kes júliusi délután járta éppen.

-  Fürdőgatyát, s gyere -  intett a kék sze
mével.

-  Hova?
-  A patakra, hova.
-  Új fürdőhely?
Kicsi, makrancos patak a szóbanforgó, 

talán még ma is keresné a helyét, ha nem 
betonozták volna agyon a medrét. Meg
történt, hogy ahol egyik évben még a 
nyakigérőnél is mélyebb víz, úgynevezett 
fürdőhely volt, ugyanott a következő évben 
térdig se ért.

-  Afféle -  titokzatoskodott tovább Zoli ba
rátom.

-  Van szivarad?
-  Te hoztál?
-  Zefirt. Mentolosat.
-A  jó. Nekem van egy söröm.
-Hol?
-O tt.
-  S az hol van?
-  Majd meglátod, ha meg nem vakulsz.
Többet az istennek se akart mondani. A

kerten mentünk hátra, egyenesen a patakra.
A szemétdomboknál sem álltunk, pedig 

máskor mindig elturkáltunk. Gilisztáért, 
szinesdrótért, ezért-azért.

A patakpartra egy kis vasúti híd alatt 
lehetett kijutni, ez is mindig tele volt szar
ral, mélyet szippantva futottunk neki, s 
lélegzetvétel nélkül trappoltunk át a hű
vös, betonviszhangos alagúton. Balra, fel
felé tértünk. Ott álltunk meg, a legköve
sebb, legsziklásabb részén a pataknak. 
A drótplászáknál. A vasúti töltést védte 
a pataktól valami acélhálós, köves rend
szer.

-  Na itt vagyunk -  állt meg a legvadabb 
helyen.

-  Itt? -  néztem meg jobban.
Ismertem a helyet, halásztunk ott is,

mint mindenütt. Zoli pont ott kezdett vet
kőzni, ahol egy szinte szabályos kétszer 
két méteres kis medence képződött, mint 
egy kis tengerszem, olyan volt. Ha érintet
tük talpunkkal az alját, felnyújtott kezünk 
nem látszott ki, olyan mély volt.

-  Ez köves -  mondtam csalódottan, de ő 
csak vigyorgott.

-  Fogadjunk, hogy többet ülök a víz 
alatt, mint te.

Nyíltabban nem is provokálhatott volna, 
a szuszogás nélküli vízalatti többszörös baj
nokának mondta ezt, amikor nekem.

-  Az baszik, s nyöszörög -  köptem félre 
hegyesen.

-  Fogadjunk! -  hecceit tovább. -  Neked 
adom a bicskámat...A halnyelűt.

Hopp! Bűzlik itt valami, gondoltam 
magamban. A bicskájától nem vált volna 
meg, a világ minden kincséért se. Mini
mum egy biciklit kért, hát hogyne, ő egy 
trakorkerékbelsőt adott érte, szinte vadona
tújon, alig öt folttal, amiből csak kettő saját 
foltozás, de egyáltalán nem szeleit. Hátsóke
rék, valóságos luxus. Képzelhetni, hogy mi
lyen lehetett az a bicska.

-  Na? Fogadunk?
-  Fogd a farkad, s lovazzunk -  próbál

tam tréfával húzni az időt.
-  Bétojtunk vagy mi van?- ezt már vizből 

pancsolta ki.
-  Nem adod te csak úgy a bicskádat... -  

adtam fel végképp. -  Meleg? -  nyúltam bele 
én is a patakba.

-  Mint a pisi -  fröcskölt Tapsikántor ba
rátom. -  Innál egy korty sört?

-  Kettőt is, de honnan?
-  Ahonnan van... Számolj! — s azzal alá

merült.
Százharminckilencig számoltam, ami 

azt jelentette, hogy a száztizenöt másodper
ces, előző évben felállított rekordom szét 
volt verve.

Erőlködésnek semmi nyoma, teljesen sza
bályosan lélegezve, körbefülig szájjal buk
kant fel.

-  Mit szólsz? Hát ehhez? -  emelkedett ki 
a vizből egy üveg sörrel a balkezében.

-  Basszam... -  teljesen meg voltam 
mattolva. -  Hozzá se tudok matatni!- fejez
tem ki mélységes tiszteletemet. -  Hogy csi
náltad?

Sütettük a hasunkat a lemenésre készü
lő nappal, ittuk a sört, szivaroztunk, s Zoli 
elmagyarázta.

Hogy emlékszem-e amikor tavaly 
annyit hajkurásztuk azt a nagyhalat itt a 
drótplászáknál. O már idén is szorongatta, 
hanem aztán mégsem kapta el a kopoltyú- 
ját. De...

Teljesen véletlenül kimozdított egy követ 
úgy, hogy még vagy három utánaesett. Sza
bályos kis barlangocska van odabent, ket
ten is elférünk, ha éppen úgy akarjuk.

-  És nem tudja senki!
Szűk kürtőn lehetett bejutni, éppen hogy 

csak elfértünk egyenként. Odabent nyakig 
vízben, sötétben könyököltünk a köveken. 
Rettenetesen izgalmas, borzongató érzés 
volt, fölöttünk kattogó vonatok, a tompítva 
behallatszó patakcsobogás...

Rájöttünk hamar, hogyan lehet bent ci
gizni. Műanyag-zacskóban beszállítottuk a 
kellékeket, s kész.

Veszélytelennek se lehetett mondani, 
bármikor a nyakunkba zúdulhattak volna 
a kövek, futballabdányi darabok is akadtak 
szép számmal, arról nem beszéve, hogy Zoli 
szinte megfulladt feltalálás közben, az volt 
a szerencséje, hogy nem próbált a keskeny 
kürtőben megfordulni, amikor kezdett ki

fogyni a levegőből, hanem folytatta a lég- 
szomjpánikos előrenyomulást, kapálózást, 
amíg ki nem tapogatta a levegőt.

Hihetetlenül nagy mázlista volt, nem 
úgy mint szegény Öcsi, aki lassú észjárása 
m iatt is a balek szerepére kényszerült.

Bukott egy évet még elemiben, s a 
tanítónéninek arra  a kérdésére, hogy mi
ért nem tanulsz Öcsi, miért, azt felelte rá, 
hogy azért tanítónéni, mert tetszik tudni, 
apám Rákoson séf. Séf de ekipö, azaz cso
portvezető az alsórákosi kőbányánál.

Azon a nyáron különösképpen sokat szí
vattuk. Még a kecskeszart is megetettük 
vele, azzal bíztatva, hogy attól elmúlik a 
szuszoghatnékja, s akkor ő is addig bírja a 
víz alatt, mint mi, akik hosszú tízpercekre 
buktunk alá. A titkot persze nem árultuk 
el, még azután sem, hogy megmutatta ne
künk a csórékat.

A csórék valami városi nudisták voltak, ott 
szoktak fürödni hétvégeken ahol a „mü” pata
kunk összefolyt a százkézdivel. Fűzfák, bok
rok védték a helyet az avatatlan szemektől.

Akkoriban kezdtünk rájönni arra, hogy 
mit kell tenni, ha már nagyon meredezik az 
addig csak pisilésre használt szerszámunk, 
úgyhogy aranyat ért Öcsi felfedezése. Meg is 
tanítottuk szivarozni cserébe, hanem a hosszú 
vízalattizások mikéntjéről hallgattunk.

Elégszer megbántunk utólag, de késő bá
nat, köpönyeg.

Aznap mi vittük ki Zolival az ebédet 
nagyapámnak, aki az Élikén kaszált. Nem 
az úton mentünk, hogy nézett volna az ki, 
hanem a meredek erdei úton. Közben kese
rűgombát szedtünk, aztán szivarat kunye- 
ráltunk nagyapámtól, s megfürödtünk az 
esővizes tócsákban, amikből annyi akadt a 
hepehupás, helyenként mocsaras kaszálón
kon. Rendesen elmulattuk az időt, visszaú- 
ton még a Zádogosban is megálltunk, meg- 
inspiciálni az almafákat, s még kitudjamit. 
Szabályos késődélután kerekedett mire ha
zaértünk, nagyapám m ár rég otthon volt.

-  Hol tekeregtetek, az anyátok istenit, 
sírba teszitek az embert! -  osztotta párosá
val nagyanyám a nyakleveseket.

Azt se tudtuk hirtelen hány óra van. 
Megijedtünk, rájöttek a borlopásra, vagy 
arra, hogy mi törtük be Ilus néni ablakát. 
Vagy... Gondolkoztunk erősen, mit csinál
hattunk még, de a rra  ami valójában tör
tént, egyikünk se várt.

Öcsi meghalt. Megfulladt. A drótplá 
száknál. Hiába voltak ott Pál Déncsiék, 
úgy beszorult valahova, hogy m ár rég ké
ső volt, mire kiemelték a víz alól, ezt nagy
anyám mondta el egyszuszra, úgy menjünk 
ezután a patakra, hogy letöri a lábunkat.

Végigbőgtük Öcsi temetését. A végén 
megdicsért a pap és vígasztalt, a barátunk
ból angyalka lett a mennyországban, on
nan nézz minket.

Soha senkinek se mondtuk el, hogy való
jában mi is történt, de tudtuk, bűnösök vol
tunk. Vagyunk.

Ha nagy ritkán még a falu felé vetődök, 
s összeülünk, egy-egy sör fölött, mint a né
hai Nyúlpap és Tapsikántor, az első kortyot 
mindig kiöntjük.

Sosem ejtjük ki Öcsi nevét, valahogy 
még mindig nehéz, még rágondolni is.

Hogy mibe került volna szólni Öcsinek a 
titokról.

A ~ m K il o m e t r iK
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PAPP ATTILA ZSOLT
Burus Botond 
megleli az Istent
H a az ember vet egy pillantást 

B urus János Botond frissen megje
lent prózakötetének címlapjára, a ta 
lán kissé karikatu risztikus ábrázolás 
ellenére is érteni vél mindent. És nem 
csak abban az értelemben, hogy a bo
rító azt adja, am it a cím állít. Hogy 
van, ugye, Szenthárom ság meg isteni 
szem, középen egy nyíllal átlőtt vérzó' 
szív érvénytelenítve, a m ásik póluson 
meg a PM, amely itt nem a délutáni 
idő jelölője, hanem  Pethó' M árton szer
szám lakatos monogramja. S ez így 
együtt azt adja ki, hogy a szem és a 
háromszög által szimbolizált valami, 
am it közmegegyezéssel Istennek ne
vezünk, nem szereti többé a monog
ram  birtokosát, azaz Pethó' M arcit el
hagyja az Isten. Félreértés ne essék, 
nem a könyvborítóról óhajtok kiselő- 
adást ta rtan i. Burus János Botond 
kisprózái ezt az -  egyébként szinte 
á th ida lhata tlannak  tűnő -  távolsá
got já rják  be, vagy mondjuk így, ezt 
az ívet írják  le. Nem csak abban az ér
telemben, hogy ezekben az írásokban 
többnyire a — nevezzük így — transz
cendencia és a nagyon is kisemberi 
egzisztenciák közt képződik valam ifé
le ellentmondásos viszony, hanem  úgy 
is, hogy ez a viszony -  bármiféle te r
mészetű is legyen — csak ezek között 
a pólusok közt jöhet létre. De ejtsünk 
egy szót ennek a viszonyrendszernek 
az egyik pólusáról, Burus kisem bere
iről -  m ár csak azért is, m ert Isten 
amúgy is kiismerhetetlen. Pethó' M ar
ci, E lisabetta BiceRossi, Kozma Gyu
la, Teflon Májk és mások nem igazi 
jellemek, a szó lélektani-realista áb
rázolás szerinti értelmében. Ezt-azt 
m egtudunk róluk, de többnyire nem 
az a té t, hogy m it tudunk meg róluk 
m int karakterekről. Gyakorlatilag 
alig tö rtén ik  velük olyasmi, ami mé
lyebb elmélyülésre érdemesnek lá t
szana. Mondom, látszana. Csakhogy 
az ördög a mindennapokban rejtő
zik, és B urus János Botond tudja ezt 
jól, ellentétben hőseivel, akik csak 
akkor kezdenek el kapisgálni vala
mit, am ikor m ár beütött a krach. Az 
a bumm, am i mindig beüt -  vagy leg
alábbis m indig ott áll, beütésre ké
szen - ,  csakhogy jelenléte alig érzé
kelhető, egyfajta azonosíthatatlan 
eredetű nyugtalanság-érzetként je 
lentkezik, de amúgy teljesen -  mond
hatni: végzetesen -  természetes. Ezt 
a term észetességet viszont senki más 
nem érzékeli ra jtuk  kívül. A vak Koz
ma bácsi időnként összefut Szűz Má
riával, Pethó' M arciért pedig egyszer 
csak eljönnek a pokol angyalai -  mi

ebben olyan érthetetlen? A minden
napok rendje annyira term észetszerű
en áll a feje tetejére, hogy a szereplők 
észre  sem  veszik  -  nem  is v eh e tik  
- ,  hogy olyan határhelyzetbe kerül
tek, ahonnan aligha van visszaút. És 
csakis ebben a határhelyzetben képes 
Kozma Gyula m egtalálni, Pethó' M ar
ci elveszteni az Istent, Teflon Májk 
pedig eljátszani önnön isteniségét. 
Az iskarióti Júdás pedig úgy kerül a 
képletbe, hogy részeg, azaz önként -  
bár nem dalolva -  fejt le magáról m in
den szakrális sallangot. Ezt a p illana
tot többféleképpen azonosíthatnánk, 
mindenféle félreértések és mellébeszé
lések elkerülése végett nevezzük egy
szerűen (egyszerűen?!) csodának. A 
fogalom ta lán  kényelmetlen, ám ha el
olvassuk B urus írásait, lehull rólunk 
minden mondén előítélet. Burus hő
sei ezt a csodát élik meg egy napon, 
amely gyökeresen megváltoztatja éle
tüket -  m int a csodák általában  - ,  s 
ez viszont korántsem  megnyugtató 
szám ukra. Azért nem megnyugtató, 
m ert nemigen szocializálódtak ah 
hoz, hogy csodás dolgokkal találkozza
nak. A környezetük többnyire egyálta
lán nem különleges. Talán itt, ebben 
a környezetfestésben találkozhatni 
leginkább annak  a korszerűtlen esz
mének az erejével, m iszerint a szerző 
mindig saját lé ttapasztala ta it sűríti a 
művébe, s önnön élményeit párolja az 
irodalmi fikció nagy boszorkánykony
hájában. Van itt egy olyan mű, amely
nek a címe Tigrisbukfenc. Majdnem 
olyannyira hiteles, hogy alig hiszem 
el a fikciót (és lehet-e más célja egy 
irodalmi műnek, m int ennyire hiteles
nek lenni...?). Ez a szöveg azért is fon
tos, m ert -  ta lán  nem véletlen, hogy 
a könyv „gerincét”, „m értani” közép
pontját képezi -  Burus szépírói ereje 
itt a m aga teljességében mutatkozik 
meg. Ebben a novellában benne rej
lik egy kisregény -  ne adj’ Isten, egy 
nagyregény -  lehetősége. Valahonnan 
innen lehet továbbmenni a szerzőnek. 
Innen kell. M ert Burussal az a hely
zet, hogy néha élvezni látszik saját hu
morérzékét: nem mindig tud ellenáll
ni a — kétségtelenül csábító — csattanó 
kísértésének, bár, tegyük hozzá, ezt 
is szellemesen teszi (lásd A  szeretet 
megérkezik Szovátára esetét, ami k i
váló poén-novella, a megfelelő „monda
nivalóval” -  valószínűsíthető, a kötet 
egyik „slágerszövege” lesz...).

Külön megérnek még egy misét 
a szerző címadásai: Burus novellái 
az ideális példák a rra , hogy a cím 
nem pusztán „szükséges rossz”, nem 
csak egy konvenció, mely a n a rra 
tív sík jobb m egértését szolgálja, ha
nem igazán szerves része, alkotóele
me annak  a konstruktum nak, am it 
irodalmi műnek nevezünk. A címek 
nélkül gyakran alig lennének érthe-

Burus János Botond

P e t h ő  M a r c it
ELHAGYJA AZ ISTEN

tők  ezek az elbeszélések. A  szeretet 
megérkezik Szovátára, Nincs furcsább 
a polgárháborúnál, Kötelessége teljesí
tése közben, A z iskarióti már megint ré
szeg {ez a „már m egint” sem semmi), 
Elisabetta BiceRossi szeretne haza
menni, Pethő Marcit elhagyja az Isten 
-  megannyi kontextusterem tő szókap
csolat, amely az illető szövegek lénye
gére világít rá, s amelyek nélkül alig 
lennének értelm ezhetők ezek a szö
vegek. Beszéltünk m ár az előbb bizo
nyos „szakrális sallangokról” -  nos, 
Burus János Botond groteszkbe haj
ló apokrifjainak épp ez a nagy erőssé
gük: sallangm entesen beszélni a szó 
leghétköznapibb értelm ében vett em
beri élet egyedül lényeges határhely
zeteiről. És, tegyük hozzá, páratlan  
türelemmel teszi, ami fiatal írónál na
gyobb erény, m int gondolnánk. Szöve
gei nyelvének és történetszövésének 
gördülékenysége és élvezetessége m in
den bizonnyal ebből fakad. Burus Já 
nos Botond nem siet. Azt is tudom, 
miért. „Na, még csak a rra  lennék kí
váncsi, hogy mi lesz majd, amikor fel- 
tápászkodnak az összes emberek. Fe
le visszaszorul a sírba, lefogadom, 
akkora lesz a tolongás. Csak leugrana 
egy pakk szivarért, Czenczer bácsi, 
és ötszázan á llnának  a sorban m aga 
előtt. -  A rra való az örökkévalóság, 
kérem” {Hal).

(Burus Ján os Botond: Pethő Mar
cit elhagyja az Isten. FISZ-Erdélyi 
Híradó Kiadó, Budapest-Kolozsvár, 
2005.)
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MARÁCZ LÁSZLÓ

B olya i J á n o s é s  a m agyar  
m in t tö k é le te s  nyelv
Paul Stäckel német matematikus 

utalt elsőként a Bolyaiakról írott bio
gráfiájában arra, hogy Bolyai János pró
bálkozást te tt egy tökéletes nyelv meg
alkotására az anyanyelvét, a magyart 
alapul véve.

„Bolyai János világnyelve csatlako
zik ahhoz a számtalan próbálkozáshoz, 
amely egy ilyen nemzetközi nyelv meg
alkotására irányul. Alapul anyanyelve 
szolgált számára, melynek leegyszerű
sítésére és különösen minden kivételtó'l 
való megtisztítására törekedett. Csodá
latraméltó szorgalommal merült el eb
ben a munkában; amihez ugyanakkor 
felhasználta a Farkas által javasolt javí
tott iratot is. Hagyatékában az új nyelv
nek terjedelmes szótárai találhatók, 
melyek igen érdemesek egy alaposabb 
vizsgálatra.” (Stäckel, 1913: 153)

Tekintve, hogy János soha nem pub
likálta munkáját a tökéletes nyelvről, 
javaslatai nem befolyásolták az erről 
szóló tudományos vitát. Mégsem elha
nyagolandó az elképzeléseinek tanul
mányozása, hisz ezek azt szemléltetik, 
hogy milyen befolyása volt az európai 
kultúrfilozófiai irányzatoknak a ma
gyar kultúrára, valamint a tökéletes 
nyelv problémájáról való gondolkozás
ra Magyarországon. Bolyai kísérlete 
egy tökéletes nyelv megalkotására egy 
európai hagyományba illeszkedik, ami 
a nemzetközi kommunikáció, és ezen 
belül a nemzetközi tudományos kom
munikáció serkentését tűzi ki céljául. 
Munkássága ezenfelül lényeges a ma
gyar nyelv struktúrájának jobb megér
téséhez.

Bolyai a tökéletes nyelv megalkotásá
hoz optimálisan kihasználta a magyar 
nyelv bizonyos tulajdonságait, mint a 
gyökszavak és a ragozás elve, melyek 
Magyarországon csak a 19. század el
ső felében váltak tudatossá. Mindezt a 
magyar nyelvújítás keretei közt tette, 
ami részét képezte Magyarország ak
kori teljes modernizációjának. A tökéle
tes nyelv megalkotásának ötlete egyike 
volt annak a sok tervnek, ami a Bolyai 
apa és fiú -  egyébként messze nem min
dig m akulátlan -  együttműködéséből 
származott a távol eső erdélyi Marosvá
sárhelyen.

Bolyai János hátrahagyott egy kéz
iratot, ami igen nagyszámú kézzel írott 
feljegyzést tartalm az. A kézirat több 
mint 10 000 oldalt tesz ki és a maros
vásárhelyi Teleki Könyvtárban találha
tó. Kiértékelése még messze nem zárult 
le. Az erdélyi kultúrtörténész Benkő Sa
mu tematikusán rendszerezte és számo
zással látta el az összes kéziratot. Ez a 
tanulmány a Benkő- féle számozást kö
veti.

A m agyar nyelvújítás
A 18. század végén Magyarországon 

elindul egy mozgalom, melynek célki
tűzése a magyar nyelv megújítása. A 
nyelvújítók, azon törekvésükben, hogy 
új szavakat alkossanak a tudományos 
szakkifejezések és absztrakt fogalmak 
megnevezésére, kihasználják a magyar 
nyelv szerkezetét és jellegét, a gyöksza
vait, toldalékait és a ragozás elvét.

Az 1825- ős Országgyűlésen a sza
badelvű Széchenyi István gróf hevesen 
érvel egy Magyar Tudományos Aka
démia felállítása mellett. 1830- ban 
megalapítják az Akadémiát, melynek 
célkitűzése „a magyar nyelvet s a tudo
mányt magyar nyelven mívelni”. A tu 
dományos társaság magyar szótárak 
összeállításán fáradozott, melyekben 
új szavak is helyet kaptak volna. 1834- 
től szakszótárakat is szerkesztettek az 
Akadémiai Nagyszótár mellett. Az Aka
démia ezenkívül tanulmányokat jelente
te tt meg a magyar nyelv szerkezetéről, 
a gyökszavakrói és a toldalékokról.

1834— ben a Magyar Tudományos 
Akadémia kiírt egy pályázatot a ma
gyar tiszta gyököket és ezek eredeti je
lentését tartalm azó jegyzék összeállítá
sára (A Magyar Tudós Társaság 1839:
1). A két nyertes tanulm ányt 1839- 
ben adta ki az Akadémia. Ezek Engel 
József (1807-1870), marosvásárhelyi 
orvos és gyógyszerész, illetve Nagy Já 
nos (1809-1885), római katolikus pap, 
a szombathelyi líceum tanárának  mun
kái. Bolyai János mindkét tanulmányt 
felhasználta a magyar mint tökéletes 
nyelv megszerkesztésénél. Jegyzetei
ben többször utal Nagy János Tiszta 
magyar gyökök című munkájára. Nagy 
a keleti nyelvek szakértője volt és szo
rosan együttműködött a Magyar Tudo
mányos Akadémia nyelvészeivel. Engel 
Józsefet, A magyar nyelv gyökérszavai 
szerzőjét Bolyai János személyesen is
merte. Engel 1836 és 1857 között Ma
rosvásárhelyen praktizált és Bolyaiék 
háziorvosa volt (Hints 2002).

Farkas, az előfutár
Az édesapa, Bolyai Farkas is a ma

gyar nyelv megújítójaként tevékeny
kedett. O elsősorban azon fáradozott, 
hogy alkalmazható matematikai szak
szavakat gondoljon ki, amik a ma
gyarban akkoriban még alig léteztek. 
(Stäckel 1913: 19). Az 1834- ben, az 
Akadémia kiadásában megjelent első 
Matematikai Műszótárnak 145 címsza
vát ő találta ki. Ezek egy része még ma 
is használatban van (Gazda 2002: 392- 
395).

A Tentamen második kiadásában Bo
lyai Farkas kifejti nézeteit a magyar 
nyelvről. Az a véleménye, hogy igen fon
tos egy egyértelmű helyesírás, ugyan
akkor követni kell a magyar helyes
írás szabályait, ahogy azt az Akadémia 
1832- ben javasolta. A saját anyanyelv 
fejlesztését Farkas elkerülhetetlen lé
pésnek tartja  a saját kultúra és tudo
mány további fejlődésének útján, ugyan
akkor ezt -  teljesen a felvilágosodás 
szellemében -  hozzájárulásnak tekinti 
az emberiség általános szellemi fejlődé
séhez.

Bolyai Farkas továbbá azon a vélemé
nyen van, hogy a tudományos világnak 
egyetértésre kell jutnia egy a latinnal 
összehasonlítható egyetemes nyelvről, 
annak érdekében, hogy a különböző 
nyelveken nagy iramban gyarapodó tu 
dományos eredmények még feldolgozás
ra kerülhessenek. Fontos tehát „a mos
tani sok s mind több- több helyett egy 
mathesisi s muzsikai lélekkel alkotott 
vég nélküli tökélyesíthető nyelven nyom
tassanak mindent” (Gazda 2002: 389). 
Farkas szerint az egyetemes nyelv mel
lett minden nemzetnek a saját nyelvét 
is ápolnia kell, és mindenkinek el kell 
sajátítania mind a két nyelvet. Ily mó
don minden nemzet egyazon nyelvet be
szélné, és a kölcsönös megértésért egy 
efféle nyelv „az egymás megértése mi
lyen egybefoglaló kötél lenne; s mely kö
zelítés lenne ez az emberi nem egyezsé
gére” (Gazda 2002: 390).

Eltekintve a magyar ábécé leegysze
rűsítésétől, amit m ár 1830- ban, Az 
aritmetika eleje című matematikaköny
vének első kiadásában javasolt, Farkas 
nem nyilatkozott azokról a tulajdonsá
gokról, amikkel egy ilyen egyetemes 
nyelvnek rendelkeznie kellene. 1842- 
ben Bolyai János átvette apja ötleteit, 
és belekezdett egy a m agyarra tám asz
kodó tökéletes nyelv kidolgozásába 
(Kiss 1999: 54).

A nyelv m int je lren dszer
Bolyai János nyelvszemléletét mai 

terminussal élve szemiotikáinak ne
vezhetjük. Szerinte a nyelv nem más, 
mint a jelek tudományának egy része 
(842). Noha a matematikát is egy jel
rendszernek tekinti, a matematika és 
a nyelv között funkcionális és minősé
gi különbségek vannak (620). Ezeket a 
különbségeket úgy akarja csökkenteni, 
hogy egyértelmű fogalmakat vezet be a 
nyelvben is, ahogy az a geometriában is 
szokásos. A lehető legkevesebb jel hasz
nálatával a nyelv egyszerűbbé és egyér
telműbbé válhat (659).

Bolyai abból indult ki, hogy a te r
mészetes nyelv kezdetben egy m ate
matikai jelrendszerre hasonlít. Ezt az 
„ősnyelvet” feljegyzéseiben gébernek 
nevezi. Ez a héber szójátéka. Bolyai 
szerint a géber egy egyszerű és egyér
telmű nyelv volt, ami csak akkor vált 
kétértelművé, mikor az irodalmárok és

> > > > >  folytatás a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról
a költők elkezdtek visszaélni vele. Bo
lyai szerint a nyelvnek (idő és hely meg
takarítása érdekében) épp hogy világos
nak, egyszerűnek és esztétikusnak kell 
lennie, azaz kellemes és szép kiejtéssel 
kell bírnia.

A nyelvi jeleket Bolyai önkényesnek 
tekintette, hisz ezek függetlenek a tá r
gyaktól, melyekre utalnak. A mai nyel
vészetben újra megtaláljuk ezeket az 
elgondolásokat a strukturalizmusban, 
és olyan tudósok, mint Ferdinand de 
Saussure (1857-1913) szemiotikájában. 
János a nyelvi jelrendszert jól alkalmaz- 
hatónak véli gépesítésre is. Ezen a te 
rületen már megszülettek az első pró
bálkozások akkoriban, mint Wolfgang 
von Kempelen -  Kempelen Farkas -  bé
csi udvari tanácsos beszélő gépe, amit 
1790- ben épített. A Kempelen kiad
ványára célzó utalásokból tudjuk, hogy 
János erről tájékozott volt.

Egy tökéletes nyelv nélkül a tudo
mány nem tud nagyobb jólétet biztosíta
ni az emberiségnek. Ilyen nyelv Bolyai 
szerint nem létezik, viszont megalkotha
tó (842). Azt állítja a magyarról: „(...) a 
magyar nyelv, legbelső, eredeti -  de tud
tomra, sőt hitem szerént, a földön, még 
mind eddig, ki nem fejlett -  szellemére 
nézve ugyan ép, kitűnő derék, józan ta- 
pintatú, szerencsés választású, egysze
rű  s gyönyörű, sőt áltáljában tökélyes, 
philosophusi és éppen mathesisi szelle
mű (...) ha tán  nem is éppen tökélyesí- 
te tt nyelvünk teste, tömegje, szovaink 
idomja s ejtése, legalább annak szelle
me, vagyis elvei, szabályai, lényege — ál
talánosan elterjesztetik.”

Bolyai magyarul, németül, latinul, 
franciául, olaszul és románul tudott 
(845). Ezen nyelvek összehasonlítása
kor arra  a következtetésre jutott, hogy 
a magyarban „célszerű jegyek és jelek” 
találhatók, és a némettel ellentétben 
nagyfokú egységesültség is jellemzi. A 
m agyarnak alig vannak nyelvjárási kü
lönbségei (603), ami viszont igen jellem
ző a németre.

Ugyan még nem tökéletes, Bolyai sze
rin t a m agyarnak van a legnagyobb esé
lye arra, bogy egy tökéletes nyelvvé vál
jon, hisz m ár önmagában egyszerűbb, 
mint más nyelvek. Állítását egy ma
gyar, egy latin és egy német, névszói ál
lítmányt tartalmazó, azonosító mondat 
összehasonlításával szemlélteti. Azt ve
szi észre, hogy a három nyelv közül a 
magyar szerkezet a legegyszerűbb: Pé
ter ember. A kopula és a névelő hiány
zik a magyar névszói állítmányból. A 
latin szerkezet már némileg bonyolul
tabb a magyarnál. A latin azonosító 
mondatba be kell iktatni a kopulát, ami 
a Petrus est homo mondatot eredménye
zi. A németben a kopulán kívül egy ha
tározatlan névelőt is illeszteni kell a 
névszói állítmány mellé, az így alkotott 
mondat: Peter ist ein Mensch.

Bolyainak árnyalt véleménye van a 
latinról mint egyetemes nyelvről, és 
mint Magyarország hivatalos nyelvé
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ről 1844- ig. Szerinte a latin nem ok 
nélkül volt jelentős a tudományos vi
lágban. Ez a nyelv némiképp univerzá
lis nyelvként szolgált, ami összekötötte 
a művelt nemzeteket egymással (19/1). 
Bolyai így a latin és a magyar közötti 
kapcsolatot csak egy alapos előkészítés 
után, elővigyázatosan akarta  megszakí
tani (19). A magyar nyelv szerinte túl 
erős latin befolyásokat visel, de a nyelv
újítás után magyarul is megfogalmaz
hatók lehetnének tudományos elméle
tek. Az új ismeretek megnevezéséhez új 
szavakra volt szükség. Bolyai szerint a 
magyar rendkívül alkalmas új szavak 
alkotására, elsősorban a gyökszavak és 
a magyar nyelv ragozó jellege miatt.

Noha Bolyai lelkesen támogatta a 
magyar nyelvújítás célkitűzéseit, nem 
állítható róla, hogy purista volt. Ha a 
magyar nyelv szabályai egy bizonyos 
új szó képzését kizárták, jobb volt sze
rinte a szó megfelelőjét átvenni egy má
sik nyelvből, és a kölcsönszót magyarul 
„tökélyesíteni”. Ily módon az egyetemes 
nyelv is gyorsabban és könnyebben jön
ne létre (585).

N yelvújítás
Tekintve, hogy Bolyai szerint a ma

gyar nyelv szelleme a legegyszerűbb, 
legtermészetesebb és legeredetibb -  a 
nyelv akár 4000 évnél is idősebb lehet 
- , a magyar alapján akar egy univer
zális nyelvet alkotni. Ehhez először a 
magyar nyelv leegyszerűsítésére és ra
cionalizálására van szükség. Bolyai va
lójában meglehetősen szigorúan akar 
munkához látni. A magyar nyelvet elő
ször le kell bontani, hogy aztán tökéle
tes nyelvként lehessen felépíteni. Bolyai 
azt gondolta, hogy a magyar lebontá
sa és újra felépítése gyorsan megvaló
sítható lesz majd. A (843)- as számú, 
gyökszavak jegyzékét tartalm azó kéz
irat elemzéséből azonban alább kiderül 
majd, hogy ez egy sokkal vesződsége
sebb folyamat, mint ahogy azt a maros
vásárhelyi matematikus elképzelte.

Bolyai az ábécé, a gyökszavak és a 
nyelvtan területén javasolt egyszerű
sítéseket. Kidolgozott egy új ábécét 
azon az elven, hogy „minden betű egyet
len hangot képvisel, és minden hangot 
egyetlen betű ad vissza”. Bolyai saját 
ábécéje egy adaptált változata az apja 
által 1830- ban, Az aritmetika elejében 
javasolt ábécének (Stáckel 1913: 139, 
247). Ennek alapja a latin ábécé. Bo
lyai szerint a latin ábécé kifejezetten al
kalmas arra, hogy a magyar nyelv ábé
céjeként szolgáljon (781). Legfontosabb 
újításai: a két vagy három betűből ál
ló összetett írásjelek leegyszerűsítése; 
a hosszú mássalhangzók helyettesíté
se egy egyszerű mássalhangzóval, ami 
fölé egy vízszintes vonalat húz; és a 
hosszú magánhangzót jelölő ékezetek 
elhagyása.

Bolyai „tökélyes magyar betűtárnak” 
nevezi ábécéjét. Nem fordulnak elő ben
ne összetett írásjelek, ellentétben az ak

kori és a mai magyarral. Egy összetett 
írásjel például az sz, ami két betűből 
áll, és egyetlen hangot jelöl, a dentális, 
zöngétlen sziszegőt. Bolyai az ábécét 
úgy egyszerűsíti le, hogy az ilyen össze
te tt írásjeleket egy egyszerű betűvel he
lyettesíti, mely alá vagy fölé az írás fo
lyamán egy vonalat húz.

A magyar zs-  t, egy palatális z hang 
összetett írásjelét Bolyai rendszerében 
egy középen áthúzott 2 ábrázolja. A 
dzs affrikáta palatális dz hangot jelölő, 
összetett írásjelét Bolyai egy kétszer á t
húzott 2-  vei adja vissza (Stáckel 1913: 
247). A tj, dj, nj és Ij palatális hangokat, 
amik a mai magyar írásban mint ty, gy, 
ny és ly összetett írásjelek fordulnak 
elő, Bolyai rendszerében egy függőleges 
vonallal aláhúzott egyszerű t, d, n, illet
ve l helyettesít.

A magánhangzók fölött nincs idő
vagy minőségbeli különbséget jelölő éke
zet vagy tréma, mint az akkori vagy a 
mai magyar írásban. Az ü és az ö ma
gánhangzókat egy y, illetve egy o he
lyettesíti, egy ponttal a betűn belül. A 
hosszú magánhangzókat a rövid ma
gánhangzóktól egyetlen, a betű fölé hú
zott vízszintes vonal különbözteti meg. 
A vízszintes vonal a hosszú magán
hangzó fölött egyébként el is hagyható, 
ha a rövid és a hosszú hangok közötti 
különbség nem ad okot zavarra. Mindez 
„az egyszerűség, a könnyebbség és az 
esztétikum” érdekében (840/1).

János abból indult ki, hogy a gyöksza
vak segítségével a matematikai jelek 
analógiájára meg tud alkotni egy nyel
vet, ami tulajdonképpen nagyon kevés 
gyökszóból állna. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia kiadásában megjelent 
gyökszótárak, mint a Nagy Jánosé is, 
jóllehet hasznosak szerinte, ő mégis a 
terjedelmesebb Akadémiai Nagyszótár 
egy kivonatát részesíti előnyben.

Ezt a szótárat Czuczor Gergely 
és Fogarasi János nyelvészek állí
to tták  össze a M agyar Tudományos 
Akadémia megbízásából. Czuczor és 
Fogarasi 1844- ben kezdtek neki mun
kálataiknak , a szótárat azonban csak 
Bolyai halála  (1860) után, 1862 és 
1874 között te tték  közé (Marácz 2004: 
88-89). János szerette volna a k iadat
lan Akadémiai Nagyszótár egy kivo
nata  segítségével a m agyar nyelvet a 
fölösleges szavaktól m egtisztítani, az 
egyértelmű szavakat áttekinteni, és 
egyszerű elvek alapján olyan új sza
vakat képezni, amik hiányoztak a ma
gyarból (212/1). A nyugalm azott szá
zadosnak azonban nem volt ideje az 
Akadémiai Nagyszótár anyagát Buda
pesten megvizsgálni, és kutatásában 
továbbra is Nagy gyökszótárára volt 
utalva. Ezen szótár alapján tovább 
ak arta  tökéletesíteni a gyökszavak 
jegyzékét, azaz át ak arta  tekinteni az 
„élő” gyökszavakat, amivel reményei 
szerint nyelvrokonságok nyomára is 
bukkanhatott volna, illetve ki ak arta  
egészíteni Nagy listáját még hiányzó 
gyökszavakkal.
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Bolyai átvette Nagy azon hipotézisét, 
mely szerint a magyar gyökszavak leg
feljebb három hangból állnak, és ami 
kimondja, hogy a m agyarra a magán
hangzók és mássalhangzók tökéletes 
váltakozása jellemző, melyben ráadá
sul hiányoznak a mássalhangzó- torló
dások és a kettőshangzók. A gyökök fel
kutatása Bolyai szerint tulajdonképpen 
egyáltalán nem nehéz. Szerény intuíció 
gyakran m ár elegendő. Szerinte csak 
akkor válik ez nehézzé, ha a gyöksza
vak és jelentéseik homályosak (781).

Különösen el van ragadtatva Bolyai 
attól, hogy a magyar gyökszavak egy 
szótagúak. Szerinte az a nyelv a legré
gibb és egyben legtermészetesebb, mely
nek gyökei és gyökszabályai a legegy
szerűbbek. Azon nézetét, mely szerint a 
magyar egy primigena nyelv, ami önma
gából keletkezett és aminek gyökszavai 
nem vezethetők le tovább, Vörösmarty 
Mihály és Arany János, az Akadémiá
hoz kötődő költők is osztották.

A tökéletes nyelv megalkotásához 
Bolyai a magyar nyelvtant is le akar
ta  egyszerűsíteni. A bonyolult nyelvta
ni szerkezeteket törölni kellett, és csak 
a jelen idejű igeragozást engedélyezte. 
Egyúttal minden magyar névszói rago
zási paradigmát fel akart számolni.

A (843)- as kézirat
A (843)- as számú kéziratban a ma

gyar ábécé első négy betűjével -  az A - 
val, A - val, B - vei és CZ- vei (a mai ma
gyarban C - vei) -  kezdődő gyökszavak 
vannak felsorolva Nagy János gyökszó
tárából. Bolyai szójegyzékét „Tökélyes 
magyar gyökszók”-  nak nevezi. Bolyai 
a saját ábécéjét és helyesírási rendsze
rét alkalmazza, és olykor a gyökökre tá
maszkodó rövidítéseket használ, mint 
például a tök az ebből képzett tökélyes 
melléknév helyett.

Bolyai abból az elvből indul ki, hogy 
minden gyökszónak egyetlen önálló je
lentése van, és minden jelentést csak 
egyetlen gyök vagy szó képvisel. A 
jegyzékéből azonban az derül ki, hogy 
a magyar még távol áll ettől a tökéle
tes állapottól. A jegyzéket szinonimák
kal egészíti ki, amivel ő maga világítja 
meg, hogy egy jelentést több szó is kép
viselhet (Stáckel 1913: 194).

Bolyai felvetései a homonimák ál
tal is sérülnek, amiket felvesz listájá
ba. A homonimák olyan (gyök)szavak, 
melyeknek azonos a hangszerkezetük, 
de eltérő jelentéseket hordoznak. Tu
datában van ennek a problémának, és 
úgy próbálja elkerülni a homonimitást, 
hogy a gyökök egyikének egy más, nem 
létező alakot tulajdonít. A seb szónak 
alapjában véve ugyanaz a gyöke, mint 
a sebesség képzett főnévnek, mégpedig 
a seb. A két fogalomnak azonban sem
mi köze nincs egymáshoz, ami arra  
utal, hogy seb és sebesség nem lehetnek 
ugyanazon gyökből képzett szavak. A 
nem kívánt homonimitást ebben az eset
ben úgy kerüli el, hogy a sebesség gyök

szavaként seb helyett a söóot választja. 
A söb azonban egy nem létező gyökszó.

Bolyai Nagy listáját nyilvánvalóan 
vonatkoztatási jegyzékként használta. 
Olykor elhagyott anyagot ebből a listá
ból. A magyar mint tökéletes nyelv sze
rinte a következő jelenségek nélkül is 
létezhet: olyan gyökök, melyek m ár nin
csenek használatban vagy nehezen felis
merhetők; bizonytalanságot kifejező ha
tározószók; a magánhangzó- harmónia 
okozta toldalékváltozatok; homályos je
lentésű toldalékok; indulatszók és felki
áltások. Hozzá is fűzött viszont anyagot 
Nagy listájához, például olyan gyököket 
és szavakat, amiket Nagy figyelmen kí
vül hagyott. Olykor új jelentést tulajdo
nított gyököknek, melyek valós jelenté
se már nem volt megállapítható, vagy 
m ár nem volt használatban. Néha új 
gyököket vagy szavakat alkotott.

A m agyar pont (294) szó gyöke Bo
lyainál pon, anélkül hogy megadná, 
hogy a pont a latin punctumból vagy a 
magyar pon- ít igéből származik, amit 
Bolyai maga ta lá lt ki. Naggyal ellen
tétben, aki csak tiszta magyar gyökö
ket sorol fel és az idegen vagy jövevény-
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szavakat kizárja, Bolyai engedélyez 
más nyelvekből eredő, idegen vagy jö
vevényszavakat. Ezeknek a szavak
nak viszont egyszerűen magyar gyö
köt tulajdonít. A magyar cédula (335) 
szó a céd gyököt kapja, noha Bolyai tu 
datában van annak, hogy a szó a latin 
schedulából ered.

A szinonimák sorából kiragad egyet, 
és a gyökök vagy szavak egy új sorával 
folytatja. így tesz néha egy olyan szó 
esetén is, ami szemantikai rokona a szi
nonimák egyikének. Olykor egy olyan 
szóval is továbbhalad, aminek hasonló 
a hangszerkezete egy másik szóéhoz, 
ami m ár szerepel a jegyzékben. Mind
ezen betoldások következményeként 
Nagy áttekinthető ábécésorrendje Bo
lyainál egy kaotikus felsorolássá válik.

Nyilvánvaló, hogy ez még nem lehet 
a gyökszavak végleges jegyzéke. Bolyai 
is felismeri ezt, hisz némi idő múltával 
újra belekezd a gyökszavak elrendezésé
be. Nagy szótárával ellentétben, ami az 
ábécé sorrendjét követi, Bolyai számoz
za a címszavait. Ezáltal nincsenek kü
lön jelölve a gyökök és az ezekből tol
dalékok segítségével képzett szavak a 
szójegyzékében.

Segédnyelvek
Bolyai János kísérlete egy tökéle

tes, egyetemes nyelv megalkotására 
a magyar segítségével az a posteriori 
nyelvek kategóriájába illik. Ezeknek 
a nyelveknek a célja a kommunikáció 
elősegítése a különböző, közös anya
nyelvvel nem rendelkező nemzetek és 
tudósok között világszerte. A m ester
séges nyelvek, mint az eszperantó és 
a volapük, a nyelvek ezen csoportjá
ba tartoznak, am it Nemzetközi Segéd
nyelveknek (NSNy) is szokás nevezni. 
Eco szerint (1997: 318) az a posteriori 
nyelvek kiindulási pontja egyrészt a 
nyelvtan leegyszerűsítése és racionali
zálása a természetes nyelvek modellje
it figyelembe véve, másrészt egy olyan 
lexikon alkotása, ami a lehető legjob
ban hasonlít a természetes nyelvek szó
kincsére. Az elgondolás szerint ezek a 
nyelvek az anyanyelv kiegészítésére 
szolgálnak.

Bolyai próbálkozása egy tökéletes 
nyelv alkotására a magyarból megfe
lel Eco (1997) kiindulási pontjainak az 
a posteriori nyelveket illetően. Javasla
ta  Giuseppe Peano, olasz matematikus 
Latino sine ßexionejával (1903) is össze
hasonlítható. Peano kigondolt egy le
egyszerűsített latint, amit nemzetközi 
tudományos jelentésekben használhat
tak volna, és ami kizárólag írott nyelv 
volt. Az elképzelés egy olyan szókincs 
volt, ami egy nagyon ismert természe
tes nyelv gyökein alapul, és szinte sem
mi nyelvtan. A Latino sine ßexione még
sem terjedt el, ez a nyelv is csupán 
történelmi reliktum. Ahogy a Latino 
sine ßexione elhalt kitalálójának, 
Peanónak halálával, úgy Bolyai javas
lata a magyarról mint tökéletes nyelv
ről sajnos soha nem ért távolabb a helyi 
könyvtárnál a marosvásárhelyi zseni 
számára.

Az Am szterdam ban élő Marácz 
László tanulm ányának rövidített 
szövegét közöljük és eltekintettünk  
a jegyzetanyágtól is.
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Kos Károly-épületek
H aris László fotói
a budapesti Kolta Galériában
Méltóbb kiállítással nem is kezdhette 

volna meg működését a Háló Egyesület 
(ez a keresztény összefogást, megsegítést, 
lelki gondozást az egész Kárpát-meden
cén belül évtizedek óta gyakorló-végző 
társaság) Kolta Galériája, mint a Kós 
Károly-épületeket bemutató színes fotók
kal.

Az első kiállító, H aris László, akarva- 
ak a ra tlan  két ember előtt is tisztelgett. 
Kós Károly alkotó zsenijét megidézve az 
előtt a dr. Kolta Magdolna (1958-2005) 
— a galéria névadója — előtt is, aki a Ma
gyar Fotográfiai Múzeum és a Mai Manó 
Ház megálmodójaként emberfeletti m un
ká t végzett a m agyar fotográfia hazai és 
külföldi elism ertetéséért.

Haris László képzőművészeti látása, 
vonzódása egy-egy műhöz közismert -

ben is. Persze Ha
risnál -  nézzük 
csak meg a Var
jú-várat dombol
dalból kiemelő 
árnyékot, a beló
gó fa dőlésszögét 
stb. -  ez a megőr- 
ző-dokumentáló 
gesztus is terem
tés.

KósKároly-ké-
pei, m intha min- Barom fiudvar 
den részükben

C sulak villa, Sepsiszentgyörgy

újabb, nagy méretű képei például vala
mely festmény részletét idézik meg, a 
Hold-kráterben „űrsétát” végző szemként, 
az ott látottak igézetében.

Hogy ez az egyre kozmikusabbá váló, 
némiképp a szakralitással is érintkező lá
tásmód az évtizedek alatt miképp alakult 
ilyenné -  a politikai jellegű akciókból, sza
badságot kiáltó fotókból hogyan lett ar- 
tisztikus, az éteri szépséget az önkifeje
zés szolgálatába állító létmagyarázat -, 
arra a közelmúltbeli felsőzsolcai tárlat 
(Bárczay-kastély) volt meggyőző példa.

Ám a jó fotós, a gépét mesteri módon 
kezelő — a technika minden csínját-bín- 
ját ismerő és alkalmazó -  művész nem
csak akkor van elemében, amikor teremte
ni kell (a fénykép, világhírű nagyjainktól 
tudjuk, önálló, esztétikummal bíró mű
tárgy), hanem dokumentátori minőségé-

az életmű igazságait hangsúlyoznák, át 
vannak szellemítve. A Székely Nemzeti 
Múzeum (Sepsiszentgyörgy), lábát meg
vetve a hazai tájban, erős vár, s mégis 
m intha lábujjhegyen járna, oly kecses 

szellemi építmény. Ugyanaz 
az Isten lakik falai közt, mint 
a zebegényi római katolikus 
templomban, vagy a monosto
ri úti (Kolozsvár) református 
templom -  Szilágyi Domokos:
Harangoznak Monostoron... -  
tornyában.

Haris Kós Károly-épületfo- 
tóit nézve nem véletlenül jut 
eszünkbe a kő  romolhatatlan 
igazságát valló makulátlan em
ber tettre  kész alakja, cselekvő 
erkölcse. Sugallják-e ezek a fo
tók -  megejtő szépségükön kí
vül -  azt a bátorságot, amely 
Trianon vészfelhői alatt ottha
gyatta az építésre 
fölkent építésszel 
a budapesti ka
tedrát, hogy az 
övéihez rohan
va élére álljon, a 
búslakodást meg
vetve, a teremtő 
munkának?

Bizony sugall
ják.

-----------  Mert akár a
Wekerle-telep há

zait nézzük, akár az óbu
dai református parókiát 
vagy a zebegényi templom 
kapuját, avagy egy-egy 
kisebb hajlékot (Csutak
villa, Sepsiszentgyörgy), 
ugyanaz sugárzik belő
lük: az otthon melege és 
ereje, mi több, a közösség 
szolgálata.

Nem véletlenül idézte a 
fotóművész meghívóján a 
Kiáltó szó (1921) -  a Kós 
Károly-i erkölcs és gondol
kodás -  példaértékű ki
nyilatkoztatását.

„Építenünk kell! Fo
gunk hát építeni új, erős 
várakat a régi Istennek. Fácánház, Fővárosi Á llat- és Növénykert

Az Egynek, az Igazságosnak, az Erős 
Istennek. Aki ideküldött titkos Ázsiá
ból egykoron minket, és akit mi idehoz
tunk magunkkal. Aki oltalmazott, és 
akit mi is megvédelmeztünk — magunk
nak.”

Az egész tárla t a fönt idézett fohász, 
az önmagunk erejét világgá kiáltó gesz
tus igézetében szerveződött.

De aki nem csupán a szemében, ha
nem fogható közelségben is meg akar
ja őrizni ezeket a fotókat, az szerezze 
be Anthony Gall ausztráliai építész -  
aki a nagy erdélyi szellem kedvéért ta 
nult meg magyarul -  zseniális könyvét, 
a Kós Károly műhelyét (Mundus Kiadó, 
2002).

Ez az album fenséges, olyan, mint 
egy Kós Károly-remek.

Fénye, sok egyéb mellett, attól is van, 
hogy Haris László ebben is közreműkö
dött.
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KODEX -
T ársadalom (élet) és gazdaság
Már az anomália, hogy ez a két fogalom egyenran

gúsági sorba íratott. Hiszen a második fogalom és te
vékenységi kör -  minden vitathatatlan fontossága mel
lett is -  csupán eszközjellegű és -értékű összefüggést 
jelent. Korunk egyetemes torzulását persze éppen az 
fejezi ki, hogy a „mainstream” számára az eszköz, a 
gazdaság céllá lett, s a létezés alárendelődik egyesek 
magánhaszon törekvéseinek. A közgazdaságtannak 
mint tudománynak a keletkezése már magában hord
ta az emberi ész eme eltévelyedését, amely lényege 
szerint nem más, mint az, hogy valaki embertársát, 
tehát az isteni személyiséget -  egyébként a materialis
ta individualizmus istenített egyediségét -  az anyagi 
költségtényezőkhöz redukálja, s a maximális haszon
ra törve tömegesen feleslegessé teszi az emberi mun
kát.

Az élet pedig munka nélkül, az önmagáról és sze
retteiről való gondoskodás lehetősége nélkül az embe
rek többségénél lassan értelmetlenné válik, az embe
ri lélek és szellem lumpenesedik. A neoliberalizmus 
profitmaximalizáló korlátlanul globális szabadpiaca 
tömegesen „szabadítja fel” a munka „rabságából” az 
embereket -  óriásira duzzasztva a „szabadidőt”! de 
az így megfelelő jövedelem nélkül maradt tömegnek 
emberi igény-kielégítése is minimalizálódik, hiszen 
-  más oldalról -  a kínálat mindenben privatizálódik, 
drágul, vagyis nyereséges vállalkozásba fordul.

A neoliberalizmus a piac csodájában bízik -  mint 
materialista rokona, a marxi szocializmus az „osztály
harcban” vagy a „proletárdiktatúrában” -, s nem tud
ni miért, azt hiszi, hogy ez a csoda mindenkinek terülj 
asztalkámat biztosít. Holott a piacon a teremtésben 
egyenlőtlen embereknek semmiféle -  még formálisát 
sem! -  egyenlőséget nem garantálnak. A gazdasági ver
seny ugyan elvileg arról szól, hogy a hatékonyabban 
termelőt jutalmazza a piac, a vevő. Csakhogy a kicsi hi
ába hatékony -  például alacsony fogyasztással célszerű
en kihasználja erőforrásait -  a nagy tőkeereje átmene
ti veszteségek árán is „alámegy” a kicsi költségeknek. 
S ma a piac „szabályozásának” nagyobb dicsőségére vi
ta folyhat arról, hogy szabad-e előállítási költség alatt 
nagyban árut kínálni!

Arról persze már nem is folyik vita, hogy szabad- 
e gyermekmunkát alkalmazni, szabad-e egzisztenciá
lis minimumok alatti béreket fizetni olyan térségek
ben, ahol a nyomorúság miatt a „három marék rizs” 
elve (reggel, délben, este) persze már évszázadok óta 
„norma”. Az európai civilizáció neoliberális haszonel- 
vűségének képviselői most ismét móresre tanítják az 
európai „elkényeztetett” tömeget, ahol a nagy teljesít
ményeket nyújtani képes munkaerő komfortigényeit 
redukálni kell azért, hogy néhány ember felesleges, 
mert kihasználhatatlan haszna még nagyobb legyen.

TŐKÉCZKI LÁSZLÓ, H itel, 2005/9.

-  I K D E X

ZENE -  KÖLTŐI VILÁG 17.

Örömre hangolatlanul?
Az ember örömre született, 

és mégis ebből jut számára 
a legkevesebb. A 20. század 
amúgy is inkább ÜRÖMRE 
HANGOLT volt, mintsem 
örömre. A romantika világfáj
dalmas „kitárulkozásai” is in
kább az örömtelenségre nyitot
tak kaput, bár éppen az örömet 
keresték a fájdalomban. Mo
zart az egyetlen, aki rövid éle
tét és bő félezer opuszát az 
örömnek szentelte. Bach és az 
egész barokk zene a csendes, 
biztonságos férfiörömet jelení
tette meg, az olyan csiklando- 
zások, mint Bach Badinerie cí
mű bájos, örömteli kis darabja, 
ritkaságnak számít, a korábbi 
korok nagy vallásos zenéiben 
a szent öröm lángja villan fel 
és csak a pajzán kis madrigá
lokban csillannak meg az apró 
örömök elpattanó szikrái.

A zene minduntalan komoly 
akart és akar lenni, ha néha
napján meg is engedi magá
nak a tréfálkozást, a felszaba
dult kacagást, a felbuggyanó 
örömteli csodálkozás hitetlen
kedő dadogását -  mint példá
ul Mozart Varázsfuvolájának 
Papagena duettjében -  ezt af
féle gyengeségnek könyveli el 
és igyekszik hamar helyreállí
tani a „fagyos” komolyság tisz
teletet parancsoló hangulatát. 
A modern zene kultuszt űzött 
az örömtelenségből, a szerzők 
úgy érezték, hogy olyan tra
gédiáktól terhes században, 
mint amilyen a 20. volt, nem 
illik szót ejteni a művészetben 
a boldogságról és ennek nyi
lat hordozó kis cupidó,járói: az 
örömről. Az új zenék nem az 
örömet vitték át hangokba, ha
nem sajátos eszközökkel meg
próbáltak örömet OKOZNI. 
Ilyen eszköz volt az irónia és 
vele együtt a megnevettetés bo
hóctréfái. Örömforrássá lépett 
elő a BOHÓC és a bohóckodás. 
Ezerszer elhangzott: a bohóc 
másokat megnevettet, de ő ma
ga legbelül szomorú. A kifelé 
örömmutogatás és a befelé for
duló szorongattatás áthatja az 
egész újabb művészetet. A ze
ne is csak mutatja, hogy öröm
teli -  nagyon ritkán, szinte vé
letlenül! - , de belül halálosan 
komoly, sőt kétségbeesett. Ezt 
érzi meg a modern zene hall
gatósága is, ezért nem tud iga
zán örömre hangolódni még 
akkor sem, ha valóban örömet 
kifejező zenét hall. Mint min
dig, vannak nagy kivételek, 
ilyen a CARMINA BURANA. 
Sokan hiszik, hogy a burana

megjelölés a címben egyene
sen utal a mű burleszk, tré
fás hangulatára, bár jól tud
ják, hogy bajor „környezetre” 
utal a szó. Közel s távolban az 
egyetlen modern mű, amely tel
jes egészében örömre-hangol- 
tan íródott és hatásában is köz
vetlenül sugározza magából 
elfogyhatatlan öröm-energiáit. 
Ez a bő egyórás remekmű ma
ga az öröm modern költészete. 
Felvonul benne az öröm min
den fajtája és annak ezerféle 
hangi megjelenítése: a szelíd, 
égi, öröm-mosolygástól a fék
telen tivornya öröm-mámorá
nak szilaj „kiáltozásáig”. Az 
ORFF-MUZSIKA örömhang
ja valódi, olyan mint Verdi 
Falstaf/jának bővérű örömteli- 
sége. Ritka ajándék a zeneszer
ző műhelyében éppúgy, mint 
a hangversenyteremben vagy 
a modern operaszínpadon. ír
tak vígoperát a modern zene
szerzők is, de valahogyan ép
pen az öröm hiányzik belőlük, 
mert az alkotóból is hiányzott 
az örömre való igazi ráhango
lódás képessége. Stresszel te
li korunkban természetesnek 
vehetjük, hogy nehéz ráhan
golódni a boldogság örömteli 
pillanataira. Beérjük azzal, 
hogy ha egy szép dallamot, ze
neművet hallgatunk — szóljon 
az a muzsika akár tragikus 
dolgokról is —, örömet okoz a 
megszerzett művel való újrata- 
lálkozásunk: a felismerés örö
mét. Ezek azonban áttételes 
örömök, áthidalják a modern 
zene és hallgatósága közé éke
lődött űrt. A zenekedvelők a 
közvetlen örömélmény befoga
dására vágynak. Ezt az öröm
szomjúságot igyekszik minden 
erejével kielégíteni az operett, 
a musical, a könnyűzene mind
megannyi kísérlete. Elég baj, 
hogy a modern komolyzene 
nem hangolódott rá az öröm
zenék keresésére, elakadt az 
örömhöz vezető immár mind 
hosszabb út valamelyik köz
beeső állomásán. Továbbra is 
Beethoven Kilencedikje vilá
gítja be az örömkeresés rögös, 
modern útvonalát. Azért egy 
örömszimfónia született a 20. 
században is, Prokofjev: Első 
szimfóniája, az ú.n. Klasszikus 
szimfónia. „Úgy gondoltam -  ír
ja Prokofjev — hogy ha Haydn 
ma, élne, megtartotta volna a 
saját komponálásmódját, és az 
újból is átvett volna valamit”.

Kár, hogy kevés Haydn élt a 
20. században.

TERÉNYIEDE
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F ebruári évfordulók
2 -  110 éve született Bozidar Borko szlovén író

135 éve halt meg Eötvös József író 
110 éve született Gergely Sándor író

3 -  190 éve született Mokuami Kavatake japán író
200 éve halt meg Nicolas-Edme Restif de la Bretonne 
francia író

4 -  260 éve halt meg Robert Blair skót költő'
1150 éve halt meg Hrabanus Maurus frank író

5 -  170 éve született Nyikolaj Alekszandrovics Dobroljubov
orosz filozófus
160 éve született Ladislav Quis cseh költő

6 — 90 éve halt meg Rubén Darío nicaraguai költő
380 éve született Madame de Sévigné francia írónő 

7 -1 1 0  éve született Jakob Paludan dán író 
8 -  120 éve halt meg Ivan Szergejevics Akszakov orosz író 

90 éve született Eila Pennanen finn író 
9 -7 0  éve halt meg William Alexander Fraser kanadai író
10 -  160 éve halt meg Vajda Péter író
11 — 170 éve született Dalmady Győző költő

210 éve halt meg James Macpherson skót költő 
12-110 éve született Marconnay Tibor magyar költő 

80 éve halt meg Radu Rosetti román író 
190 éve született Sárosy Gyula költő 

13 — 435 éve halt meg Benvenuto Cellini olasz író 
120 éve született Csűry Bálint nyelvész

14 — 185 éve halt meg Petru Maior román tudós
15 -  85 éve született Valerian Emil Galan román író

270 éve született Horányi Elek irodalomtörténész 
16-110 éve született André Breton francia költő
17 -  150 éve halt meg Heinrich Heine német költő
18 -  460 éve halt meg Martin Luther német hitújító

380 éve született Francesco Redi olasz költő
19 -  160 éve halt meg Kis János költő

90 éve halt meg Ernst Mach német filozófus
20 -120 éve született Lorentz Peter Elfred Freuchen dán író 
21-20 éve halt meg Kovái Lőrinc író
22 -  70 éve született Bodor Ádám író
23 -  30 éve halt meg Florin Iordächescu román költő
24 -  110 éve született Francis Scott Fitzgerald amerikai író

220 éve született Wilhelm Grimm német író
25 -  140 éve született Benedetto Croce olasz filozófus

260 éve halt meg Paolo Mattia Doria olasz filozófus 
70 éve született Veress Zoltán svédországi magyar író

26 -  80 éve született Darázs Endre költő
140 éve halt meg Gaál József író 
130 éve halt meg Tóth Ede drámaíró

27 -  160 éve halt meg Edward Dembowski lengyel filozófus
185 éve halt meg John Keats angol költő

28 -  160 éve született Dzsambul Dzsabajev kazah költő
90 éve halt meg Henry James angol író

29 — 130 éve halt meg Kari Haffner német író
? -  500 éve született George Buchanan skót humanista

Biztos ítélet
Shaw-tól egyik előadásán megkér

dezte egy hallgatója: -  Mondja meg ne
kem, mester, hogyan alkothat ítéletet egy 
olyan országról, ahol csak egy hétig tar
tózkodott. Shaw ezt felelte: -  En négy nap 
alatt írtam egy színdarabot, ...

Shaw további szavait rejtik a fősorok.
VÍZSZINTES
1. Shaw szavai; első rész. 14. Szülő 

megszólítása. 15. Minden januárban. 
17. Megrázkódtatás. 18. Üdítőital. 19. 
Költői mutatószó. 20. Csendes Jim! 22. 
Biztató szócska. 23. A ...!, felkiáltás. 24. 
Páratlan lomb! 25. Francia, spanyol és 
osztrák autójelzés. 27. Békés, bizalmas 
szóval. 29. Játék, angolul. 30. Francia 
ő, nőnemben. 32. ... iacta est: a kocka el 
van vetve. 33. Jó eredmény. 34. Fasimító 
eszköz. 36. Ázni kezd! 37. A távolabbit. 
38. Kínai hosszmérték. 39. Bizonytalan, 
vitatott. 41. Ritka női név. 43. Vasszé
lek! 45. Gáz, németül. 46. Páratlan főn! 
47. A közelébe. 49. A jelzettel. 51. Kato
nai tömb. 53. Tűz martalékává válik. 
54. Rozsda, angolul. 55. Magányosan élő 
személy. 57. Páratlanul cudar! 58. Azo
nos betűk. 59. Pénzhasználat díja. 60. 
Amerikai cigarettamárka. 62. Egynemű 
fatönk! 63. Becézett Edward. 64. Érthe
tetlenül beszél. 65. Belefárad. 67. Taka
rót levesz róla. 69. Ákontó. 71. Shaw sza
vai; második, befejező rész.

FÜGGŐLEGES
2. E nap. 3. Filozófiailag létező. 4. 

Francia nagyváros. 5. Alaszkai folyó. 
6. Némán bukik! 7. Bent lead! 8. Hang
súlytalanság. 9. Muzsikás. 10. Kiválasz
tott réteg. 11. Germánium és szén vegy- 
jele. 12. Személyes névmás. 13. Talál, 
bizalmas szóval. 16. Bihar megyei tele
pülés lakosa. 18. Bizalmasan szólít. 21. 
Kérdőszó. 23. Dúlás ikerszava. 24. Er
dei házikó. 26. Regény szereplője. 28. 
Madridi lap. 29. Ablakot tömít. 31. Tűz
be dob. 33. Mennyiséget kifejező szó. 35. 
Hivatkozik. 37. Ezüst vegyjele. 40. Este
fele! 41. Cigarettamárka. 42. Angol férfi
név. 44. Alszik egy keveset. 46. Elvetve 
magas növény lesz belőle. 48. Ady egyik 
múzsája. 50. Csendes zseni! 51. A Hol
tak harca írója (István). 52. Ott kezdő
dik! 55. Marokkó fővárosa. 56. Durván 
arrébb taszít. 59. ... Rosberg, F-l-es piló
ta. 61. Telő (idő). 64. Kopoltyús állat. 65. 
Szül az állat. 66. Háló, angolul. 68. Mér
nöki vonalzó. 69. Spanyol és osztrák au
tójelzés. 70. Keleti táblás játék.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 1. számában közölt Bag
lyok című rejtvény megfejtése: ... mely 
nagy fejű verébbel csúfolkodik.
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