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LÁSZLÓFFY ALADÁR
R ockzene
vagy Kodály-módszer?
Ami a múltat illeti, szerintem világos, hogy akkor tör

téntek ce(n)zúrák, és a jövőben ugyanúgy meg fog történ
ni a dolgok félbeszakítása. Én viszont úgy érzem ebben a 
pillanatban, hogy mindazoknak, akik a jelen dolgaival fog
lalkozunk, de azzal főleg, hogy a mai gyermekek, a holna
pi felnó'ttek minek futnak neki, azt kell tudatosítanunk, 
hogy egy borzasztó gravitációs vihar dúl alattunk. Itt szán
dékosan bomlasztanak értékeket, szándékosan használat
lanul dobtak szemétbe dolgokat, amelyek viszont fontosak 
volnának.

Mindezt azzal lehet megakadályozni, hogyha a morális 
irányok és arányok mentén tárjuk fel a tényállást. Erről 
szeretnék majd ott beszélni, és az az érzésem, hogy har
mincadik éve erről írok a Napsugárban is. Amennyire le
het. És erről írok a felnőtteknek is. Az én alapvető nagy 
dilemmám, amit most is szívesen megfogalmazok neked, 
válaszképpen (jobban mondva kérdés formájában): mi
ként lehet, hogy az elektronika korának, információs for
radalmának a mellékprogramja az agymosás? Itt valaki 
csal!

Jó régi bolsevik tempó a vagy-vagy! Cenzúra-hegyezés!
Saját lehetőségeit korlátlannak látja az ember, aszerint, 

ahogy tájékozódik azon a ponton, abban a naplementében, 
vagy abban a hajnali sugárzásban, ahol éppen ta rt az iro
dalom. Először is nem szeretem, hogy a múlt kosztümös ka
cajainak nevezett dolgokkal együtt kisöpörjünk mindent, 
ami a tájnak, a táj hagyományainak a nevében történt az 
irodalomban. Ezért nem szeretem, amikor valakik be sze
retnék vonni a költő vagy az író olyan értelmű jogosítvá
nyát, hogy mindenese legyen, hadd legyen dilettáns min
denese, de agyalágyult politikusokhoz képest még mindig 
okos mindenese a dolgok menetének. Nem szeretem, ami
kor a poétát „ki akarják vezetni”, mint világtalant.

Most sokkal rosszabb a kilátása magának a kultúrá
nak és az irodalomnak, rosszabb szereposztás szerint, 
rosszabb felállás szerint foghat neki a integrálódásnak, 
a globalizációnak és minden újabb rabszolgasági kísérlet
nek, mint amilyenben talán a Neander-völgyi bűvészinas 
ide-oda nyúlhatott. És előidézhette a maga forradalmait. 
Ezért tartom fontosnak azt, hogy személy szerint ma min
den tehetséges ember őrizze meg a függetlenségét. Ne vál
laljon szerepet abban, hogy a kultúrát degradálhassák, és 
a kultúrát félreállíthassák, várakozó álláspontra helyez
hessék.

Lehet mindkettő akár, de nem kizárással, a kettő nem 
azonos kategória, de hát miért tudhatná ezt az új közön
ség, akár Pupinyenyere, aki az első elbődüléséből, -ről még 
nem sejthette, hogy utólag milyen címszó alatt zárják lexi- 
koni befőttesüvegbe.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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SZŐCS ISTVÁN

MERENGŐ
Habemus
papissam!
Szebb a hihető  hihetetlen, m int 

a hihetetlen hihető, mondja valahol 
A risztotelész a  Poétikájában; de az 
is lehet, hogy pont fordítva mond
ta , képtelen  vagyok megjegyezni: 
h a  u tán an ézek  is, öt perc m úlva m ár 
belezavarodom. Mégis: a credo quid  
absurdum  nyom án azt kell h innem , 
hogy az első eset az, am i a költészet 
szám ára  inkább elfogadható, am i 
em elkedett, fennkölt is lehet, m íg a 
m ásodik lehetőségben lappang m in
dig valam i az a lan tasságból is; és 
úgy vélem, Johanna nőpápa  tö rtén e 
te  nyilvánvalóan a hihetetlen hihető  
esethez ta rtoz ik , ezért csak sikam 
lós elbeszélések szü le thettek  belőle, 
sohasem  szépséges regék.

A legenda vagy anekdota  szerin t, 
va lam iko r a  V II-V III. században, 
ta lá n  VII. János pápa u tá n  vagy 
előtt, egy szépséges és nagyon okos 
lány  szerelm es le tt egy teológus d i
ákba. Hogy m indenhova vele m ehes
sen, fé rfin ak  öltözött, beira tkozo tt 
az a th én i egyetem re, de kiváló ké
pességei m ia tt roham osabban h a 
lad t előre a  szent tudom ányokban, 
m in t titkos vőlegénye, felszentelik  
papnak , s egyre feljebb k erü l az egy
házi h ie ra rch iáb an , a végén m ég pá
p á n ak  is m egválasztják . Egyszer 
azonban, s akkor m ár állapotos 
volt, m eggondolatlanul -  vagy v a la 
m ilyen titkos parancs folytán -  e lin
dul R óm ában egy nagy  körm enetre, 
közben eljön az órája, lebabázik  az 
u tca  közepén, s a felháborodott tö 
meg megkövezi.

Á llítólag emez eset u tá n  vezették 
be am a szokást, hogy k ih irdetése  
előtt a bíborosok ellenőrizték a pá
pa férfi voltát. (Verseket is ír ta k  e 
tá rgyban , lásd  Pannon János Pál pá
páról: Róm a, ne uizsgálgasd, hogy a 
szentatya férfi-e, vagy sem; lánya, ki 
rája ütött, hirdeti férfinem ét.)

K ülönben én m agam  ebben soha 
sem m i p ik an té riá t nem  ta lá ltam , 
m ár akkor sem, am ikor hajdan  isko
la tá rsa im  a kollégium  könyvtárából 
e lő h alász ták  Boccaccio h íres asszo
nyokról szóló la tin  nyelvű könyvét 
(De m ulieribus Claris), és képesek 
voltak szótárazni, hogy m egértsék 
a szöveget az „egykorú fam etszet” 
mögül, am ely a  végzetes jelenetet áb
rázolta. Nem érte ttem , mi van  ezen 
kacagnivaló, kim ondottan  tra g ik u s 

n ak  éreztem  az egész tö rténete t. 
M int ahogy az á lru h a  m otívum ában 
sem ta lá l az em ber sem m i különlege
set, h a  az „egyszer egy k irá ly fi m it 
gondolt m agában” típusú  m eséken 
nő tt fel, s később is, m ert ott van  pél
dául Orsino herceg Cesario nevű ap- 
ródja, vagy a k á r  M ária főhadnagy.

Az utóbbi években v á ra tlan u l in- 
nen-onnan többször is fe lbukkant kö
rü lö ttem  a tém a, pl. egy kedves és 
tehetséges ismerősöm, nem  is egy 
szép színpadi kísérőzene m estere, 
operalibrettó t íra to tt m ag án ak  egy 
fölöttébb tehetség te len  d ram atu rg -

Szervátiusz Jenő szobra

gal, s ebből felesége szám ára  kom
ponált egy Pápisszát: meg is b u k tak  
keményen. A ztán  valam i fem inista  
előadást is olvastam  nem rég, hogy a 
tö rtén e t szándékoltan nőellenes, m i
vel a  nők tehetséges m ivoltát és indo
kolt tá rsad a lm i ambícióit a k a rja  ne
vetségessé tenn i, nem csak m agával 
a tö rténe tte l, de még azzal is, hogy 
k ita lációnak  ta rtják .

A Színház  című pesti folyóirat ta 
valy m ájusi szám a m ellékleteként 
kezem be k e rü lt Kam ondy Ágnes Jo 
hanna nőpápa című színdarabja.

Lám  csak, milyen az előítélet: 
m ár a címbe belekötöttem : mi az, 
hogy nőpápa? M in tha az term észe
tes dolog lenne, m in t a m éhkirály- 
nő? Legfennebb női p áp a  jöhetne szó
ba. A ztán  a  szereposztáson ak ad t 
meg a  szemem: Li Ho, öreg k ína i 
szám űzött. Mi ez, m egint egy csomó 
ying és yang? Vagy kungfu  harcm ű
vészet? És m ind járt az első sorban, 
ahol Jo h an n a  m egjelenik, olyan tíz- 
tizenkét éves angol úrilány, azzal 
kezdi, hogy a  faragószék nó táját dú
dolja: E z az egyenes, ez a görbe, ez 
meg itt a fakerék; m i ez, m orogtam , 
valam i egyetem es folklór sz ink re
tizm us? Félre is te ttem , legalább 
h a t hónapra. A ztán  a m últkoriban  
egy á lm a tlan  hajnalon kénytelen
kelletlen kézbe vettem , és meg kel
le tt döbbennem, hogy m ilyen jó! És 
nem csak viszonylag, nem csak azért, 
m ert női írónők közül eddig csak Föl
des M arica és H arsány i Z im rah, 
azaz A nna Novae színdarabjaihoz 
voltam  szokva, n a  meg a M arton  Li
liéhez és Szabó Magdáéhoz!

A Kam ondy Ágnes végig rem ekül 
m egszerkesztett, fölényes ön tudat
ta l m egírt, „szellemes tragéd iája”, 
D ü rren m att iskolájából, bám ula
tos könnyedséggel közlekedik a  va
ló v ilág  és az á h íta t irrac ionalitása  
között, az Angyal n á la  term észeti 
lény, ak i belőlünk és a világból van, 
és m égis fö löttünk és a v ilág  fölött 
lé tez ik ...

A tö rtén e t az angliai Yorkban, az
tá n  a gandersheim i, m ainzi, fuldai 
kolostorokban játszódik , végül Ró
m ában, a IX. században... Nagy 
rengeteg  erdőkön á t vándorolnak 
hőseink, a  kolostorban titokzatos, 
különc apátok és apátnők  fogadják 
őket, rejtélyes, nagyon előkelő, több
nyire fejedelmi rokonsági h á tté r 
rel, in tr ik á k  elől visszavonulva a 
világtól, ta lányos szárm azású  p árt- 
fogoltakkal, R óm ában vegyes ú ti
tá rsak , nem  lehet tudn i, k i szent, 
k i kalandor, k i éppen m aga a  Sá
tán , éjszakai barangolások, v á ra t
lan , h ihe te tlen  találkozások... az ol
vasó M edárdus b a rá t betoppanását 
várja  Az ördög bájitalából, m iu tán  
úgy is m eg tö rtén t az a  h ihetetlen  
eset, hogy H offm ann városa, Regius 
M ontanus, azaz Königsberg k ísé r te 
ties módon e ltűn t a sem m iben, és 
persze H erm ann  H esse néhány  kö
zépkori tö rténe tének  a  h an g u la ta  is 
megcsap, de szó sincs u tánérzésrő l, 
mivel m indez úgy hozzátartozik  a ré 
gi E urópa szellemi faunájához és fló
rájához, m in t a R ajna h u llám ain ak  
csobogása, és a tü rin g ia i erdő suso- 
gása.
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„Johannes Pápa: Nem a test, 
nem  a vágy. Nem ott vagyunk  k i
téve a csáb ítá sn ak ... A k ísérletnek  
az elme, az ön tudat van  kitéve... 
M ert a  ham is olykor igaznak  m u
ta tja  m agát... A világ  te te jén  á l
lok, és ilyen kicsi vagyok ... O (az 
angyal) Is ten  végrehajtója, aki 
elvégzi a  piszkos m unkát. A sze
me okos, de nincs benne, csak a 
sem m i... Ő a terem tés végtelen 
tü k re , am ely m inden fényt elnyel. 
Anghelo: É n  vagyok az, ak i nem 
felejtelek el... E n  leszek az, aki 
elm ondja... Johannes Pápa: Úgy, 
ahogy volt? Az igazsághoz híven? 
Anghelo: É n  leszek az egyik.”. ..

A ztán  az t is m egtudtam , Ka- 
mondy Ágnes színházi ember, 
amolyan főkellékes és színházi ze
nész, sőt ezt a  m űvét m ár vagy öt 
éve Pécsett be is m u ta ttá k  nagy si
kerrel, és azóta sem m i, sem a D u
na  televízióban, sem a T iszavirág 
rád ióban ...

M iért nem? Ilyenkor az em ber 
azon m ereng, hogy m ennyire tud  
süllyedni ő m aga is a gyűlöletben, 
hogy tud ja  u tá ln i a színigazgató
kat, a rendezőket, az á llam titk á 
rokat, a  ku ltú rk aszn áro k a t, hogy 
az t a  keveset is elre jtik  a  szem ünk 
elől, am i d irek t a  mi szám unk
ra  létezik, hogy igenis, h ihe tő  a 
h ih e te tlen ...

A tejfölös 
tormáról
M ár iskolás gyerek korom ban 

is m agasztaltam , sőt is ten íte ttem  
Petőfi Sándort, és éppen ezért n a 
gyon kellem etlenül é rin te tt, m ikor 
inné t is, onnét is h a llo ttam  idéz
getni, hogy Petőfi nagyon h a rag o 
san  kijelentette, egyszer vagy tá n  
többször is, hogy sem m it sem u tá l 
anny ira , m in t a tejfölös to rm át, 
sőt, hogy m aga Jo h an n  Wolfgang 
Goethe is tejfölös torm a, m ert sze
re ttem  Petőfit, de szerettem  G oet

h é t is, sőt, éppen e k ifakadásnak  a 
h a tá sá ra  k ísérletet te ttem  a tejfölös 
torm ával is -  azelőtt soha eszembe 
sem ju to tt, hogy azt is lehetne enni 
- ,  és: íme, m ost azt is nagyon meg
szerettem! V igasztaltam  m agam , 
biztosan valahol, vagy sok helyt va
lahol, a  költőt vendégül látó rajon
gói, olykor éppen háziasszonyok, 
kedveskedő buzgalm ukban túltejfe- 
lezték a torm át.

C sak am ikor m ár nagyobbacska 
lettem , é rte ttem  meg, hogy Petőfi
nél a  tejfeles to rm a az óvatos du- 
hajság  jelképe volt. A konform is
tává  szelídülő forradalm ároké. A 
kopasz vagy legalábbis kopaszo
dó, vagy m ár nagyon m agas homlo- 
kú  ellenzéké... m ert tudvalevőleg 
csak  a  borzas ellenzéki az igazi.

Régen já r ta  az a mondás, hogy 
hosszú őszön elszaporodnak az ege
rek, hosszú korm ányzat a la tt  a  kor
rupció. (Ma különben látjuk , hogy 
rövid korm ányzat a la tt  is -  hacsak  
ez a  rövid nem  éppen an n ak  a ré 
ginek a m eghosszabbított terü lete . 
M int ahogy a hajó is m eghosszab
b íto tt te rü le te  a n n ak  a  kikötőnek, 
ahonnét elindult.) Irodalom törté- 
netileg tekintve, a hosszabb vagy 
viszonylag hosszabb konszolidáci
ós korszakok költőinek a kedvenc 
fogása m indig is a  tejfölös torm a 
volt, le ttek  légyen a k á r  népi, a k á r 
polgári költők. De mi egyebet te 
hettek? H a a  m ondanivalóikat 
friss reszelt torm ával tá la ltá k  vol
na, csak k rákogást k ap tak  volna 
(legjobb esetben is!) ju ta lm u l a v i
lágtól. Fogyaszthatóvá kelle tt h á t 
ten n i a forradalm i költészetet. P e
tőfiről ír ta k  könyveket, lelkesen, 
de mosolyogva, és kacsin tgatva a 
felsőbbek felé.

A nyers, friss torm a vad, forradal
mi táplálék, virslivel, de utána: fő
leg virsli nélkül. A  tejfölös torma  -  
óda a kompromisszumhoz. A modus 
vivendi: az ahogy lehet. A tejföl to r
m a vagy csípős paprika nélkül za
báivá, m aga a disznólkodó, vigyor- 
gó á ru lá s ... és dekadencia.

LÉTAY LAJOS 
Télben írt vers
Milyen jó, hogy most nem vagy itt,

mert fáznál,
s tudod, mennyire féltelek!
Ülnénk csöndben a gyertyalángnyi

gáznál,
körülöttünk félország didereg.

Jönnek vissza ordas decemberek ? 
Alábbhagyott a mámorító láz m ár? 
Út, tér szabad, ha vágyakozni

vágynál,
vállamra mért hajtanád fejedet?

Nagy csodákkal nem ám ít már
az élet.

Hiszek vagy nem, mindegy.
Száz szép igézet,

bimbó se volt még -  s hóba hullt.

Csupán Te vagy, csak Benned
bízhatom már,

nem lehetsz itt s mégis mintha
itt volnál -

lelkem mélyén melengetlek Téged.

Őszi fák
Régi írásos emlékeimet rendezget

ve, rostálgatva bukkantam rá az alábbi 
versre. Nem tudom, mikor írhattam, 
milyen körülmények között, ébren, 
félálomban, vagy éppen álmomban, hisz 
így is történt már. De vajon én írtam, 
nemcsak kimásoltam valahonnan, vagy 
tán fordítottam? De miért cseréltem ki egy- 
egy szót utólag a gondosan leírt kézírásos 
versben? És miért nem írtam alá s milyen 
meggondolásból nem próbáltam közölni 
soha? Most rábízom a Szerkesztőre, s 
ha megjelenne, az Olvasóra, hátha útba 
igazítanának! Szeretném persze, ha 
én írhattam volna, de ha akárki más, 
mindenképpen örülnék neki.

L.L.
Különös, furcsa fényeket 
gyújt a sokszínű ó'sz a fákon, 
égnek hiúz- s macskaszemek, 
vörös láng lobban, mintha róka 
ugrana elő szimatolva 
egy pillanatra barlangjából.

Menyasszony-ingében a mag  
reásimul a föld keblére, 
megálmodni kalászokat, 
áttörve hangtalan a földet, 
mely éltet valamennyiünket, 
s hol őseink is nyugszanak.

Jól tudják az ősz színei, 
hogy kérlelhetetlen vadász 
les rájuk: a szél, s emeli 
már fegyverét a beteg lombra, 
s hull, hull a sok levél halomba 
s kiham vad minden szín, varázs.

írd  versbe őket, m íg lehet, 
mielőtt még kilobbannának, 
e csodálatos színeket, 
hogy tanúsítsanak egen, 
bealkonyuló életen 
is túlbíborló őszi fákat.
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Hiánymetaforák szivárványívén
Az özönvíz utáni megbékélés jegyében 

mondá az Úr: szivárványt helyezek a fel
hőkbe, ez legyen a szövetség jele köztem 
és a föld között (Teremtés 9, 13). így vált 
a szivárvány a remény, a béke szimbó
lumává. Azóta is valahányszor rátekin
tünk, ismerve titkait, reménykedésünk, 
békességóhajtásunk e jelképet a vágy 
metaforájává frissíti fel újra meg újra. 
Ám ezek a vágymetaforák nem válnak 
egykönnyen ígéretesekké is. Legtöbb
ször lemerevednek a hiány képzetébe. 
Lemerevedésük ellenszerét keresi-kutat- 
ja Lászlóffy Csaba visszagondolva őket 
a felhőkben neszező szivárvány ívére. 
Elmélkedésre szánt átköltéseket ajánl 
fel olvasóinak bibliai történetekből Ver
ses Ótestamentumában. Az őstoposzok új 
életre keltése a non nova, séd nőve jegyé
ben mozgásba hozza a múlt -  jelen -  jö
vő téridő pályáján a Tóra elsőkét könyvé
nek -  a Teremtésnek, és a Kivonulásnak 
— mítoszokká kristályosodott epizódjait. 
A válogatás magában is általánosítás: 
a szerző a jellegzetesnek vélt, tovább
gondolásra serkentő eseményeket szed
te versbe. Rímekben fogant megidézései 
oly módon válnak jelen idejűvé, hogy rá
juk illeszkedő gondolatainkat hol a törté
nelmi múltba vetítik, hol pedig sejtetőn 
a jövő felé irányítják. Mégis leggyakrab
ban a jelenben hagyják meg őket, mikor 
is a ma röppályáját picit megnyújtják az 
emlékeztető tegnap vagy a határozatlan 
holnap felé. Jóllehet a mítosz transzcen
dens nyelvén közvetített írás ezúttal is 
homiliát sejtet, a magyarázat mégsem 
prédikáció a szó liturgikus értelmében. 
A vallásos stádiumból átlép esztétikai
ba, és miként L. Blaga mondaná, leszálló 
transzcendenciává poetizálódik. A szent 
és a profán kereszttüzében retorikai le
leménnyé színesedik. Ezt jelzik a jarnbi- 
kusan és daktilikusan építkező hármas 
és négyes szakaszok ismételt és váltako
zó rímeikkel egyaránt. De még inkább 
jelzik ezt az átszíneződést az áthajtá
sok és átkötések (enjambement) változa
tai, a szerző által gyakran alkalmazott 
hátravetés és átvetés. A mondás szerint 
a tengert a vízcseppben is felfedezhet
ni. Itt a dantei szerkezetre emlékeztető 
„neo-reneszánsz” verselés kifejező eszkö
zeiben rejtőzködnek a metaforikus tá r
sítások pontszerűségei. De folyammá ol
dódva előreláttatják magát az egészet. 
A gondolat-pontszerűségeket végig epi
zódok sora oldja folyammá a múltbeli-jö
vőbeli megidézések ingajáratában. És az 
őstípushoz kapcsolódó vezérmotívumok 
fényében érzékivé teszi. Eszmei és érzel
mi gazdagságukra jellemző, hogy több je
lentésréteget hordoznak. E rétegek hol 
összetevődnek, hol szétbomlanak. Vi
szonylagosan önálló jelentések önkéntes 
hordozóivá válnak. Szerkezetük téridó'- 
vé, közeggé s benne toposzokká rendező
dik. Megőrzi a téridő transzcendentáli
sán tiszta apriori képzetét, a biblikus 
közegek közvetítő erejét és az őstípusok
ba rendezett toposzok formai keretét. 
Benne az alkotó gondolkodást vezető

szempont kellő formává kristályosodik. 
Kristályvázára események, hősök, csele
kedeteik, valamint égi-földi megítélésük 
és e megítélések előzményei, illetve vár
ható következményei illeszkednek. Ese
mények, például, az áldozat, a próbaté
tel, a büntetés, a bűnhődés, a hűség, az 
árulás, az elégedetlenség megnyilvánulá
sai. „Irányelvekként” hatnak az álom, a 
jóslás, az álomfejtés és mindenekelőtt az 
Úr szava. A keret-toposzokat a szerző ele
ve belefoglalta a kötet alcímeibe: Az özön
víz után, Bábel tornya, az ígéret földje, A 
fáraó földjén, Szodoma, Jákob lajtorjája, 
A törvénytáblák. Bennük élnek-cseleksze- 
nek Ábrahám, Sára, Izsák, József, Mózes 
és Áron, és zajlanak az események, a hét 
bő és a hét szűk esztendő, a hét csapás 
Egyiptomra, az aranyborjú imádása. Be
lőlük alakul ki a Verses Ótestamentum 
sajátos hermeneutikája, az epizódlánc
ba rejtett üzenet megértő befogadása. 
A szerző üzenetét a képsorok egyidejű 
visszacsatolásai és előrevetítései közve
títik a reflektáló gondolat hullámain. 
Polifonikus szerkezet ez, amely több sí
kon állítja elénk, különböző összetételek
ben, ugyanazokat az alkotóelemeket oly 
módon, hogy végső összefüggéseiket -  a 
ma emberének sorsáért aggódó süket ki
áltást a világba -  alapüzenetként ju ttas
sa el olvasója lelkébe-szívébe.

A növekvő arányokban történő építke
zés retorikája is az áthajlás metaforikus 
értelmére alapoz a jelentéshordozók inga
járatában.

Az özönvíz után nemcsak Hirosima 
vagy Csernobil mementóját kelti, de a 
kataklizmákkal terhes jövő megérzését 
is hordozza, szinte megjövendöli Srí Lan
kát.

A Bábel Tornya nemcsak az ősi el- 
lentétező jelentés -  Isten kapuja versus 
összezavarni — kiélezése, de a megtöré
sé is: a toleranciaelv mai elfogadásának- 
visszautasításának jelképe.

Az ígéret földjén a gondolatok sorjázó 
anaforáját váltja ki a vándorlás, a nép- 
vándorlás, az utazás, a zarándokút, a 
száműzés, az önként vállalt száműzés, a 
száműzetés dantei „nagy sötétlő vad va- 
donától” Tamási „valahol otthon lenni” 
szállóigéjéig. És azon is túl.

A mai idegenben a mai másság-idegen- 
ség, a mai belviszály életérzései-szorongá- 
sai vetítődnek előre A fáraó földjén mozza
nataiból.

A pillanatképekben megidézett Szo
doma egyben az ellentétező érzelmek ér
telmezése is. Itt különösen elevenül ér
vényesülnek a múltba és jelenbe tartó 
tranzíciók egyidejűségei. Például:

Lót is fogoly, a vászon
ingen átütnek vérzó' sebei, 
tekintete irtózattal teli: 
üszkös kar, kifolyt szem, kizsigerelt 
lágy ék!... (S él benne mégis a zsákmányra 
éhes rókafalánkság -  hogy lehet?!) 
Háborodottak kísértetjárása... 
„Nyughass, nyomorék kurafi!”
-  üvölti egy haramia neki.

A gondolatok oda-visszájában érezzük 
meg a büntetés-bűnhődés elveinek szer
kezetváltozásait, összevetve például az 
antik istenek személyi sértését, parancsa
ik megszegését toroló büntetés megmásít- 
hatatlanságát az ótestamentumi égi ha
raggal, büntetéssel, amelyet rendszerint 
megbocsátás követ. A próbatétel a béké
ben élés félelembérének paradoxonját fo
galmazza meg Izsák szavaival. Mintha 
elkövetkező regénye üzenetét, A félelem 
halmazállapotát vetítené előre :

„Apámnak vajon mindent meg kell
tennie, hogy az Egyistennel
békében éljünk ?!... A Gondviselésnek
ilyen nagy ára van? A félelem!”

Az értelmezések metaforikus ingázá
sa mellett a számos áthallásból is em
líthetnénk bőven. A múltat idézi olvasó
jában, a megkövetelt és az engesztelő 
áldozat különbségeinek továbbgondolá
sát, Kierkegaard reflexiói nyomán, az 
Izsákot feláldozni kész Ábrahámtól, a 
„hit lovagjától” Agamemnon tragikus 
bűnhődéséig, aki hadserege győzelméért 
áldozná fel leányát, Ifigéniát. És egy ke
vés groteszk iróniával az áldozat jelen
téstartalmának olyan „auravesztésére” 
is gondolhatunk, mint amilyet Walter 
Benjamin mutatott ki a műalkotások áru
vá degradálódása során. Az áldozat szer
tartásos toposza hasonlóan giccsesedett 
el, az ún. megkenés, borítékolás, csúszta
tás argóiban.

A hagyomány, a jog, a törvény minden
napi létéből vezetnek át a mítosz világá
ba a Jákob- és József-epizódok -  Jákob 
lajtorjája, József, az álomfejtó' —, s zárják 
is egyben a szerző reflexióit Mózes első 
könyvéről.

A Második könyvet, a Kivonulás ese
ményeit Lászlóffy Csaba egybefogottan 
idézi fel két részben. A Szabadság üze
nete. Mózes az Egyiptomból való szaba
dulást, a Törvénytáblák a vándorlást a 
pusztában eleveníti fel. Az események fo
kozottan dramatizálódnak ebben a vissza
tekintésben, s így a következtetések is 
mind kiélezettebbekké válnak. Az áthal
lások termékenysége nemkülönben. Mó
zes alakja uralja valamennyit. Kétség- 
beesésig hajszolt gondolatai ellentétezőn 
csapnak össze egyfelől zúgó haragjában 
népe, a választott nép elégedetlensége, 
hűtlensége, álnoksága, kishitűsége, türel
metlensége felett, másfelől enyhítésért es
deklő könyörgésében a jogosan büntető, 
kirobbanásig feszült isteni harag eloszla
tásáért. A továbbgondolások Schönberg 
Mózes és Áron befejezetlen operájának 
végső üzenete felé irányítanak, amit Ge
orge Steiner Egyre távolabb a szótól című 
esszékötetében így foglalt össze: „Megjó
solja (Schönberg -  A. L), hogy a zsidóság 
csak addig fog virágzani, amíg a szellem 
szigorú vadonában él, az Egyetlen és El
képzelhetetlen Isten jelenlététben. Ha 
a zsidók megfeledkeznek nagy lemondá
sukról, és közönséges menedéket keres
nek a világban, kudarcot fognak vallani, 
és csak növelik szenvedésüket. A megvál
tás az elkülönülés: a zsidó akkor önma
ga, amikor idegen.” A Kivonulás mítosza 
az üzenet gondolati keresztmetszetévé,
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episztemévé, rövidült le már a 114. zsol
tár első két versében:

Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, 
Jákob törzse az idegen nép közül:
Akkor Juda lett a szentélye 
és Izrael az országa

A gondolatpárhuzamok ritmikus ke
resztmetszete Dante számára eszmerajz
zá csiszolódott az igaz út keresésében. 
Az Isteni színjátékba rejtett allegorikus 
vándorlása pokoltól paradicsomig a Tóra 
őstörténetére rímel rá. A Verses Ótesta
mentumból sem hiányzik a panorámikus 
visszagondolás szerzői előjoga. Az utolsó, 
nyitva hagyott tercinába illeszkedő záró
gondolat dantei, avagy mózesi erővel irá
nyít az Ég felé:

Mert mi lesz, hogyha ki a gonoszát 
s a jót egyaránt bennünk elültette, 
nem segít megtalálni az igaz utat?

A szenvedés apoteózisát a kötet „appen
dixe” — a Jób -  tárja elénk. A Biblia legfi- 
lozofikusabb könyve a platóni dialógusok 
vitatkozó hangulatában méltó kihívásnak 
bizonyul a megpróbáltatások elviselésére 
a ma emberének is. Lászlóffy Csaba mély 
átéléssel fogadja a kihívást, és a vitapart
nerekkel szemben Jób mellé áll. Ellentét
ben Elifázzal és mérsékelt-szigorával, a 
középen álló Bildáddal és bölcs mondásai
val, valamint Cofárral és ifjúi fellobbaná- 
saival, akik Jób eget ostromló segélykiál
tásait elmarasztalták, és feltétel nélküli 
megbánásra, lemondásra, türelemre kész
tetik, Elihunak, a vitatkozók bírójának 
a gondolatait vallja, aki az Istent kere
ső, Isten látni vágyó Jóbot megérteni és 
megértetni igyekszik. Különösen elmél
kedésre indítók a szerző kommentárjai, 
amelyekkel a szenvedés motivációit a bün
tetés és próbatétel között kutatja, avagy 
az áldozatra és lemondásra való készség 
árnyalatait vizsgálja. Arra int, hogy a 
felőrlődés időmalmát Isten malmaival 
összevetve döntsünk a vitában. A szer
ző tételét — „A világ ódon malma rosszat 
őröl, a jót csupán ígéri” -  szervesen egé
szíti ki az előre- és visszatekintés ingajá
ratában a már idézett Steiner egy másik 
esszéjében, A tragédia halálában: „Isten 
jóvátette a szolgájára mért csapásokat, 
kárpótolta Jóbot szenvedéseiért. De hol 
kárpótlás van, ott igazság van, nem tra
gédia. Ez az igazságkeresés a zsidó hagyo
mány terhe és büszkesége. Jahve még ha
ragjában is igazságos. A megtorlás vagy 
a jutalom mértéke gyakran félelmetesen 
aránytalannak tűnik, s Isten malmai né
ha elviselhetetlenül lassan őrölnek. De 
senki sem kételkedik abban, hogy Isten 
útjai az idők teljességében igazságosak, 
s nemcsak igazságosak, ésszerűek is.” A 
jó ígéretében válnak igazán beszédessé a 
szerző hermeneutikai kiegészítései, ame
lyekre már a fülszöveg írója, Jakab Gá
bor is felfigyelt.

...Számra teszem kezemet.
Nem felfogni, fogadni a csodát 
-  gondolta Jób ez a legnehezebb.
Itt fonódnak össze a csoda áhító várá- 

sától a megtörtént csoda egzaltált megta

pasztalásáig mindazok az ellentétezések, 
amelyek a transzcendens kapcsolatterem
tés valóságát álom és ébrenlét közé he
lyezik a bűn és bűnhődés, a szenvedés 
és kárpótlás, a büntetés és próbatétel vi
szonyrendjeiben^ Ezekben a viszonyren
dekben találunk rá Jób lelkialkatának a 
bonyolultságára is, aki állandóan szembe
helyezi fájdalmas tapasztalatát és az igaz
ságtalanságokat, amelyek a világon van
nak, a barátai vigasztalásából kicsengő 
tézisekkel. Ez utóbbiak szerint a földön 
kerül sor a jutalmazásra. Ha Jób szen
ved, az a bűnei miatt van. Saját szeme 
előtt jónak tűnhet fel, de nem az Isten sze
mében. Jób hol aláveti magát, hol szembe
helyezkedik ezekkel a tézisekkel. „Vívó
dásának két csúcsa hite megvallása és 
ártatlanságának utolsó hangoztatása”
-  olvashatjuk a Szentszék kiadásában 
a bibliai szöveg idevágó elemzéséből. Az 
Ótestamentum tézisei ezúttal is az Újét 
vetítik előre. Elihu szövege, az Úr „tettei 
szerint fizet az embernek”, már előrejel- 
zi az Újszövetség végső igazságtételét az 
Utolsó ítéletkor.

A kötet utolsó oldalain Lászlóffy Csaba 
a remény paradoxonját foglalja versbe hit
től a bizonyosságig, a büntetés és a próba
tétel elszenvedéseinek különbségében, e 
különbségtétel hitbéli meghaladásában:

És Jób értette: leckéztetni csak
annak szabad, ki végtelenben ül,
ki ad, ha nem kérsz, s mikor kérsz, nem ad.

Vajon közel jártunk a szerző szándéká
nak megértéséhez, ha a szövegből felsej- 
lő gondolati áthajlásokat és továbbvitele
ket hiánymetaforáknak fogtuk fel? Talán. 
Mert a hiánymetaforákban fontosabb 
az átmenet kalandja maga, mint a tulaj
donképpeni indulás, avagy megérkezés 
megcsomósodó pontszerűsége. Ezért is 
megengedett, hogy e pontszerűségek egyi- 
ke-másika -  rendszerint a leszálló ágé
-  hiányozzék, szakkifejezéssel élve, in 
absentia működjék. És ezt az in absentia 
állapotot mi magunk hozzuk működésbe 
azáltal, hogy párbeszédbe elegyedünk 
szerzőnk kitételeivel, ótestamentumbe- 
li elmélkedéseitől Jób szenvedéséig, a 
hermeneutikai megértés játékterében.

Lászlóffy Csaba, A Biblia üzene
te, Verses Otestamentum. Jób, Gló
ria. Kolozsvár, 2003.

Székely nemesi kúria, Kis-Borosnyó, 18. sz

LÁSZLÓFFY CSABA 
A hófúvások reggelén
A fenyő' ágain a hullámzó hó. 
Csak a gaz öreg s roskadt!
A hófúvások reggelén
nincs hatalom, amely kifoszthat.

A szeretők arcán illat remeg, 
s mindenkinek lehet reménye. 
Ilyenkor nehéz szívvel nézek a 
fény véreres szemébe.

2005. február

Ezüst
Király Laci mondta volt egyszer, 
hogy egy ilyen című verset 
fogunk írni.

Tudod-e, hogy milyen: rúgtál-e
rongylabdába ?

Mikor simogattál lósörényt utoljára?

Télvégi fényességben ázom, csikorognak 
a csontjaim. Könnyű rézpénzként forgat 
az idő (mártír volnék?); csípős füstben 
szánom magam. Tűz sehol,

csak a kormos ingem -  
ellobogott, elégett minden.

Egy látomást még legalább, ezüstben!

Béke-díjas szavak
(példázat)

Szavak sorrendje, szigora, erkölcse; 
a szavak korlátlan anarchiája; 
a szavak őszinte színe -  s visszája, 
a szavak árnyéktalansága,

vagy épp bölcses
ségbe burkolt homálya.

A leghajmeresztőbb szavak
kopaszra nyírva; 

a szavak hierarchiája 
(melyikük esélyes a Nobel-díjra?)

A szavak szuverenitása; 
a szavak szolgasága,

teddide-teddodasága, 
a szavak árulás-dagálya, 
a szavak komoly hallgatása.

A szavak emlékezete, 
a szavak avas avultsága, 
koholt halála -  vagy újeszme- 
koholmánya.

A szavak nehéz tesztje, 
könnyű teste; 
a szavak szíve (!) -  
feltéve, ha van, aki 
megkeresse.

2004.október
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ LEVELEI FODOR SÁNDORHOZ
1968 őszén egy központi bizottsági brigád végigláto

gatta  Kolozsvárott (gondolom, m ás városokban is) a m a
gyar szerkesztőségeket, és a panaszok felől érdeklődött. 
(Ä Prágai Tavaszt elfojtó esztendő végén olyan hullám  
söpört végig a hazai politikai életen, amelyik jelezni k í
vánta, hogy mifelénk példásan oldották meg a nemzeti
ségi kérdést.)

A N apsugár főszerkesztője, Farkas János közölte ve
lük (egyebek mellett), hogy amíg a rom án testvérlapok 
m unkatársai évente legalább egy u ta t kapnak nyuga
ti országba és ak ár kettőt is szocialista országokba (ta
pasztalatcserére) -  tő lünk im m ár több m int tíz éve sen
kit se küldtek sehová. így aztán  a gyermeklap kapott 
egy kéthetes belgiumi utat, amelyre Farkas János en
gem jelölt ki. Megkérdeztem azonban, nem mehetnék-e 
inkább Angliába, m ert francia nyelvtudásom igencsak 
gyarló. „Miért ne?” -  válaszolták. -„Ugyanaz a valuta!” 
így kerü lt sor angliai utam ra, 1969 jan u ár végén. Faze
kas János -  akkori miniszterelnök-helyettes -  némi valu

tá t is váltato tt be nekem a két hétre szóló napidíj és szál- 
láspénz mellé, azzal, hogy m aradjak nyugodtan, amíg 
csak lehet, és nézzek jól körül. Angliában aztán  megis
merkedtem a British Múzeum egyik akkori főkönyvtáro
sával, Czigány Loránddal, aki összehozott Siklós István 
barátjával, a kitűnő költővel, a BBC m agyar szerkesztő
ségének a m unkatársával. (M indketten 56-os em igrán
sok voltak.) Á ltaluk aztán  m eghívtak a Szepsi Csombor 
M árton Körbe, ahol találkoztam  az im m ár boldog emlé
kezetű Cs. Szabó Lászlóval, Szabó Zoltánnal és H atár 
Győzővel is -  akinek nemrég ünnepelték 90-ik születés
napját. Utóbb vendégük is voltam, némelyikükkel ha
zatértem  u tán  is hosszabb-rövidebb ideig levelet váltot
tam . Legsűrűbben Cs. Szabó Lászlóval, aki in terjú t is 
készített velem a BBC-ben, és Siklós Istvánnal, aki no
ha közel tíz évvel fiatalabb volt nálam , hosszú évek óta 
„hazatért”. Az óbudai tem etőben nyugszik.

FODOR SÁNDOR

9. 7. 1969.
Kedves Sándor,
Olvastam remek cikkeidet s nyom

ban írtam is neked; remélem, a levél a 
te kezedbe jutott s nem valami szenve
délyes bélyeggyűjtőhöz. Járom Gallia 
legromanizáltabb részét s szeretettel

köszöntlek Csé

48, Gloucester Mews, W. 2.
1969. jún. 28.
Kedves Sándor,
Elolvastam a nyolc Képeslapot. Bámu

latos, hogy milyen hamar megemésztet
ted a rád zúduló tapasztalatokat. Mon
dom is örökké: világcsavargásra született 
a székely. Még ha hibáján kívül el is ké
sik egy kicsit a kezdéssel.

Humoruk elbájoló, emberségük becsü
letre méltó. Régen olvastam ennyire tisz
tességes írásokat. Úgy emlegetünk a 
fiúkkal, mint a Züricher Zeitung munka
társát. Ő tudott volna ilyen mérséklettel 
és jó szándékkal beszámolni a látottak
ról. A magyarországiak bújjanak szégye
nükben a kemence mögé és kussoljanak. 
Vagy tanuljanak hasonló tisztességet. 
Egyetlen korrekció. Erasmus tanár volt 
Cambridge-ben, nem diák. Tanári szobá
ja ma is megvan a Queensen, felmértem. 
Minden egyéb áll, amit róla írsz.

Elválásunk óta találkoztam két írótár
saddal; nagyon, nagyon kedveltem őket. 
Jó egészséget kívánok mindkettőjüknek. 
Nemrégen hallottam egy fiatal vásárhe
lyi vendégemtől, hogy a három legkülönb- 
bel találkoztam. No akkor jó. Szeretettel 
gondolok rájuk is.

6 --------------------------------

Voltam Hollandiában, beszéltem 
Mikesékkel. Ha lesz találkozó az idén -  
még nem egészen bizonyos —, okvetlenül 
meghívnak tőletek pár írót. De lehet, 
hogy a találkozótól függetlenül is.

Még egyszer gratulálok az Útijegy
zetekhez. Nagy anyagot dolgoztál fel, vi
dám tekintettel, jó szemmel s mindennek 
a tetejében olvasmányosan.

Szívből s igaz barátsággal 
köszönt Csé

48, Gloucester Mews W. 2 3HE
1970. máj. 2.
Kedves Sándor,
szívből, szeretettel köszönöm decem

ber 17-i leveledet s a később küldött pes
ti lapot, szóval a karácsonyi és húsvéti 
megemlékezést. Amikor a levél érkezett, 
éppen megfele halék a hongkongi rontás
ban. Még most is köhögök. De gondolom, 
hogy a következő három hétben talán ki
száll belőlem. Holnap indulok háromhe
tes szabadságra, nagyrészt Salzburgba, 
a mostoha fiamhoz és Bözsi sírjához, 
pár napra, a végén, Zürichbe, szintén 
barátokhoz. Fene esős mind a két hely, 
de a havasok alján fekszik. Tavaly nyá
ron még csavarogtam Dél-Franciaország- 
ban, de azóta végképp elpárolgott a régi 
kalandozó kedv. Már tavaly is csak eről
tettem. Nem megy, no, élettárs nélkül. 
Nem megy, ha nem szólhatok időnként a 
másikhoz: nézze csak, nézze, szívem. Úgy 
megszoktam. Márpedig élettárs nincs, 
partner sincs, magamban élek, s hogy az 
mit jelent, te tudod legjobban, mint belső 
titkos londoni rendőri riporter.

Aztán köszönöm, amit a sírról írtál. A 
képet türelemmel várom, kérlek, ne feled
kezz el róla. Egy angol lány, aki többször 
járt Magyarországon és Romániában, 
könyvtárakat és barátokat látogatva (a 
magyarság a mániája), szintén elment a 
sírhoz, s visszatérte után beszámolt a lá
tottakról. Megnyugtatott, amit mondott.

Veress Dániellel levelezem, hol késve, 
hol pontosan, de hát ide-oda dobál a gép
szíj, nem vagyok a magam ura, legfel
jebb a magam hajcsárja. Akart rólam ír
ni; megkértem, halassza el arra az időre,

amikor már megjelenik a Római muzsi
ka. A könyv sorsa igen-igen bizonytalan 
volt, tavaly június elejétől márciusig he
vert a kiadónál, nem volt pénze a kiadás
ra. Később se lett sokkal több, mégis neki- 
gyürkőzött. Be van tördelve. Salzburgba 
menet megállók Münchenben (ott a ki
adó), s beszélek vele; úgy fest, hogy szep
temberben v. októberben megjelenünk. 
Aztán jön a következő feladat: eljuttatni 
a kezetek közé.

Levert, hogy nem látunk az idén, olyan 
biztosra vettem, vettük! Nem kell mon
danom, milyen meleg barátsággal őriz
zük emlékedet, s e barátságban a nagy 
klasszisú puliszka is benne vagyon, de 
nem listavezető; főző tudományodnál is 
többre tartjuk pusztíthatatlan kedvedet 
és a jó szemedet. Remélem, reméltük, 
hogy idén is keresztüllátsz rajtunk s a 
szegény bennszülötteken.

Veress Dánielnek a napokban írtam 
meg, hogy elmarad az én utam is. Amit 
ez év őszére terveztem Bukaresttől Ko
lozsvárig. Több oka van, majd elmondom 
élőszóban. Ne feszegessük, csak reméljük 
együtt, erős hittel, hogy jövőre mégis so
rát ejtjük, azt is remélve, hogy egészség
ben, épségben megérem a jövő esztendőt. 
Az én koromban ajándék minden év, s 
még nagyobb kegyelem az egészség. Pana
szom nincs és nem lehet, s nem is akarok 
elsietni innen, de készenlétben állok.

Adj át, légy szíves, sok-sok szerető köszön
tést. Eleméréknek, a másik Sándornak és 
Jánosnak Marosvásárhelyen. Mondd meg e 
két utóbbinak, hogy gondolatban időnként 
még most is ott feketézem velük a trentói 
bárban, a sarkon, egy kiáltásra a dómtól. 
De szép nap volt, Istenem. S milyen jól sze
repelt a két öreg kópé.

Családoddal együtt sokszor ölel
öreg barátod Csé

48, Gloucester Mews London, W. 2.
1971. aug. 14.
Kedves Sándor,
hálásan köszönöm július 28-i levele

det. Alig mentetek el, kitört a meleg, de 
átkozottul nedves, párás, trópusi; a jó ég 
tudja, talán még jobb volt az a zimankós
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nyomorúság, amivel Anglia az idén meg
tisztelte Fodorékat. Annak örülök, hogy 
nem ismétled meg magadat újabb eresz- 
téssel: második útinaplóval, hanem átlé- 
nyegíted az anyagot a tervezett önélet
rajzi vallomásban. Ne siess semmivel 
— tanácsolom éppen én, akinek állítólag 
sietnie kéne.

Szívből köszönöm az intézkedéseket. A 
leveledben említett kérés (az angol nyelvű 
levéllel kapcsolatban) Siklóson és Gömörin 
keresztül is eljutott, G., kellő szorgalom
mal már Bledből megírta. Azt hiszem, fél
reértettél: Campbell aggályai nem voltak 
túlzottak. Kezdetben inkább én voltam az 
aggályoskodó. De az is elmúlt.

Ha EGYELŐRE a levél elmarad, csak 
azért van, mert külső okok miatt maga 
az út is eltolódik. Mint tudod, én már 
fel voltam készülve, a napot is megmond
tam, szeptember 10. v. 11. s az időt, hogy 
kb. meddig maradok, három hétig, a Mold
vában tervezett látogatással együtt. Nem 
rajtam, pontosabban nemcsak rajtam mú
lott, hogy szeptemberben egészen másfelé 
leszek két hétig.

Őszintén szólva csak félig bánom, hogy 
késik az út. Tegnap voltam az orvosnál, 
teljes az idegkimerültség, szerinte olyan 
rossz állapotban vagyok, hogy már hol
nap reggel mennem s bújnom kellene há
rom-négy hetes semmittevésre. Amellett 
a lelkem őnagyméltósága is tántorog. 
Nem az vagyok, aki vagyok, mondjuk: 
nem egészen. Épebb állapotban szeretnék 
hazamenni. Te is tudod, hogy nagy próba
tétel lenne.

A napokban írok Kányádi Sanyinak 
s Veress Daninak is. Sanyi könyve kitű
nő. Remélem, jól sikerült a Sütővel tett út
juk. Azt a szép balladás könyvet megkap
hatnám? Előre köszönöm szépen.

Szeretettel ölel Csé

48, Gloucester Mews W. 2 3HE
1973. január 9.
Kedveseim,
S. Pista tegnap este telefonálta meg a 

rettenetes csapást, a legnagyobbat, ami 
embert érhet. Nem tudok magamhoz tér
ni. Ha ti egyszer majd felocsúdtok egy ki
csit, kérem szépen Sándort, írjon egy pár 
sort. Majd, majd, ha van már ereje.

Nem keresek vigasztaló szavakat, nin
csenek. Olyan tapasztalatot szereztem 
Bözsim halálakor, hogy tudom, mit be
szélek. Erőért, kitartó, nagy erőért fo
hászkodom értetek. Az idő nagy orvos, 
mondják. Hát az is, meg nem is az. Be
gyógyulni ilyen óriási seb nem tud, csak 
behegedni. Ugy-ahogy megtanulunk vele 
élni, viseljük, elviseljük fel-felszakadása- 
it, és sokszorosan hálásak vagyunk nem 
a részvétért, hanem a szeretetért, mások

szeretetéért, amely ilyenkor hála Isten
nek titokzatosan kinyílik a közömbösök
ben is, és megnövekszik a már szeretni 
tudókban. Végül ez a szeretet még moso
lyogni, még nevetni is újra megtanít, per
sze nem úgy, mint régen.

Szívvel-lélekkel veletek vagyok.
Mindkettőtöket ölel Cs.

48, Gloucester Mews London, W. 2 3HE 
1977. febr. 1.
Kedves Sándor,
köszönöm szépen, hogy még mindig 

gondolsz rám. S. István múlt héten átad
ta dedikált legújabb könyvedet: Egy nap 
-  egy élet. Már elolvastam.

A legjobb könyved. Tudod úgyis; pro
fi író mindig tudja, mikor talál a céltáb
la kellős közepébe. Mi a mesterlövése. S 
akkor mindegy, hogy mit mondanak körü
lötte, jót-e vagy rosszat. De erről bizonyo
san sok jót fogsz hallani.

Túl nagy ára volt: remekmű sem ér 
meg egy fiatal életet. De mivel úgy rendel
tetett, hogy a Kis Szökevény, írói pályád
tól függetlenül elhagyjon Titeket, jobb, 
ha legalább ez a hozzá méltó, legjobb 
könyved is a síri virágja.

Még valamit. Több erdélyi könyvet ol
vastam az utolsó tíz évben, nem eleget 
persze, de hát fogy az időm s erőm, s dől
nek a Mewsba a könyvek kérve, kéretle
nül. Kettőből tudtam meg a legtöbbet ar
ról a hasonló, mert megváltozhatatlan és 
mégis tökéletesen másfajta ottani életről, 
légkörről, ami a Tiétek, szemben azzal, 
amit a magam emlékeimben őrzök egy 
örök városról 1905 és 1944 között. Egyik 
a Zokogó majom, ez a könyv a másik. Ta
nulságos is volt, nemcsak megrendítő.

Köszönöm, kedves Sándor, ismételten.
A segesvári kép festőjének kezét tiszte

lettel csókolom, szeretette ölel hű erdélyi 
hűtlen (mert láthatatlan)

öreg barátod Cs.

48, Gloucester Mews W. 2 3HE 
1980. dec. 22.
Kedves Sándor,
Hat kéziratot kellett leszállítanom ok

tóber 10. óta, s abból bizony három elég 
hosszú s kényes volt. S a 75-ik forduló bú
bánata után arra riadt fel az aggkorba 
hanyatló, tekintetes ünnepelt, hogy kb. 
45 köszönő levéllel tartozik. Nem három
sorosakkal. Ezért a késésem.

Köszönöm szívből a szál virágodat, 
Sándor. S kell-e mondanom, hogy a szere
tet, ami Erdély több tája felől fúj errefelé, 
kétszerte olyan balzsamos, mint a többi. 
Ha már itt tartunk, kérlek, add át forró 
köszönetemet Kányádi Sándornak a vers
kötetért (Fekete-piros). Valahová elbújt a 
lakáscíme. Milyen kitűnő, kitűnő költő, 
a két háború közti Erdélyben nem volt 
ilyen bármilyen mértéket megálló, ere
deti, tömör hang és költői látásmód (lá
tomás). Aprily csak öregen jutott igazán 
magasra s már a külhazában. Zsoli, a fia 
egy ideje megint nagyon emelkedik, fel, a 
legjobbak közé.

A Márai „eset” irodalmunk egyik ki
sebb és tanulságos tragédiája. Teljesen 
tisztán, helyesen látod (elég baj), s van 
okod csalódásra, fájdalomra, még harag
ra is. Az derül ki, Sándor, s a fölfedezés

engem is meglep, hogy egy író lehet tol
vaj, apagyilkos, istentagadó, hóhér, csak 
gőgös nem lehet. Mint író! Mint ember: 
igen, az más! Nem lebeghet halandó lété
re a többi halandó felett, holtig furdalnia 
kell a mohó kíváncsiság. De Sándor, már 
évtizedek óta áll Goethe szobor. Nem már
ványból, nem bronzból. S általában mi az 
ördögnek szobor? Mi a csudának „majd
nem” Goethe? Ez tette lassan tönkre. 
Idén tavasszal idekint bőségesen, mond
hatnám imponálón, nagy tisztelettel meg
ünnepelték nyolcvanadik születésnapját. 
Az ünneplés persze kijárt neki, de még 
mennyire. Csak hát a hang. „Csak hódo
lat illet meg, nem bírálat”, mondja az Úr 
Madáchban. Előre kilelt a hideg, hogy 
majd ez vár rám is novemberben. Irgal
mas volt a sors. Dehogy várt. Szerencsére 
az emberek tudják, hogy más fából farag
tak. Sok írás jelent meg, baráthoz szóltak, 
intimen, egyenrangún, mondhatnám po- 
harazva. El lehetett viselni. Hiszen az író 
se más ember, mint egy bádogos és szere
lő. (De annak legyen elsőrendű!)

Magyarországi utam külön episztolát 
kívánna, több oldalasat. Zavartalanul 
kedves volt (15 napig), mert nem volt hiva
talos, sőt! úgy tettek végig, mintha ott se 
lennék. Nevezhetném hírzárlatnak. Ezt 
akartam. Jólesett a tapintat, ennyit nem 
is vártam volna. Nyertek rajta: megnőtt 
a bizalmam.

Erdély, Erdély?... Kibírnám, Sándor, 
bizonyos vagy benne? Nem ölne meg az 
út? Ettől tartok. Közben Téged már na
gyon szeretnélek megint látni puliszká
val vagy anélkül, itt vagy ott vagy közé
pütt. Csak lássalak.

Családoddal együtt 
a régi szeretettel ölel Cs. bátyád

J e g y z e t e k

1969. jú n . 28-i levélhez:
Fodor Sándor az Utunkban 1969 tavaszán 

közölte angliai úti élményeit Angliai képesla
pok címmel.

A „két írótárs” Kányádi Sándor és Szé
kely János volt, akikkel Bolzanóban, a Pro
testáns Szabadegyetemen találkozott a levél 
írója. A „vendég” az immár szintén boldog em
lékezetű Nagy Pálné Kemény Zsuzsa volt, a 
marosvécsi Helikon-házigazda és író, báró Ke
mény János lánya.

1970. m ájus 2-i levélhez:
Cs. Szabó édesanyjának a sírjáról van szó, 

Kolozsvárott a Házsongárdi temető lutherá
nus részében.

„A másik Sándor” és „János” -  Kányádi 
Sándor és Székely János.

1971. au g u sztu s 14-i levélhez:
Az „intézkedések” -  Cs. Szabó László Ro

mániába tervezett utazására vonatkozik.
1973. jan u ár  9-i levélhez:
Fodor Sándor 18 éves lánya, Évike, 1972. 

december 26-án meghalt.
1977. feb ru ár 1-jei levélhez:
Fodor Sándor Egy nap -  egy élet című köny

véről van szó. A „segesvári kép festője” -  itt a 
levél írója Fodor Nagy Éva akvarelljére céloz, 
amellyel 1971-ben, együttes látogatásuk al
kalmával ajándékozta meg Cs. Szabó Lászlót.

1980. dec. 22-i levélhez:
A „szál virág” — 75-ik születésnapjára írt 

köszöntőre utal. Erdélyi látogatása, amelyre 
egy évtizeden át készült -  végképp elmaradt.
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CSEKE ROBERT KANTOR LAJOS
H a rm a d ik  b e h í v á s
Egy megtördelt versből olvastam fel, de nem mindenki 
figyelt rám. Hadonásztam tenyereimmel, hogy a fény 
eligazodjon, és akárha értették volna, bemeneteltek 
egy keskeny dobozba, majd megmerevedtek mint agyagszobrok. 
Átvergődtem magam közöttük, éreztem valamennyien ott 
voltak, de csak egy kicsit, épp hogy önkéntelenül 
eltakarták tollaikat.
Hogyan kell ezt a furcsa népet hazairányítani?
Egyetlen pillanatra mintha megmozdultam volna én is, 
de csak megpróbáltam nem kicsüngni az elvjselhetetlen 
visszatérésből.
így van ez, és ez az a bizonyos tér, amit nem lehet, de nem 
is merek egyedül behatárolni tapogatásaimmal.
Sportgatyás villanyszerelők és majonézbajszú gázóraolvasók 
kerülnek ki oktatóintézetünk szürke falaiból.
Mérhetetlen erővel vagyok gyanús turista, és hordagyamat 
én magam cipelem pedig csak ingem színe különböztet 
meg az aszfalttól valamint az oktatóintézet levegőjétől.
Azt is mondom, agyaraim között ragyogok.

K é n y e lm e tle n  cipőm  A tla s z á b ó l
(Adrienne Rich-et olvasván)

Ezt a verset betűzöd későn vagy korán 
a váróteremben vagy a konyhában 
a robogó buszon vagy szobád fogságában!...) 
tudom süket zongoristák beülik az üleped 
felét és foszforeszkáló unalmak benövik 
lépteidre ragadt szemgolyóid vastag ideglencséit 
viszont ennek a versnek személyisége lesz és a sokat 
eltűrő zeppelin relativitása sem festheti át 
kékre győzött a perspektívám ugye győzött a 
perspektívám füst van nyikorgó tricikliden 
haladsz képernyőm felé mégis magunk ellen 
folyik a játszma az óra halkabban ketyeg 
füves vérszembolygóba tejutat alapítunk 
s azután este még hármat leszúrunk klinikai 
feszültségoldó gyilkosságterápia ez 
unió has landed:
ahol hallgatni valamit és nincs már semmi más
de villámok tengerét úszni ájult beképzeltségedben
mert bennünk árvábbnál árvább a költő
a váróteremben vagy a konyhában vagy a robogó buszon vagy szobád
fogságában későn vagy korán halkabban ketyeg az óra
hangosabban üt a dob és győzött a perspektívám
ugye győzött a perspektívám.

C se k e  R ó b e r t:  1984-ben született Járán, jelenleg a 
BBTE Közgazdaság és Európai tanulmányok szakának 
másodéves hallgatója.

Szitakötőnyi 
gondolatokkal...
Az egykori U tunkról el lehet m ondan i sok m in 

d en t (a szom orú kom prom isszum ok m elle tt a z t is, 
hogy m ikor k ik e t k a ro lt fel, k ik e t közölt ren d sze re 
sen  -  pé ldáu l Bodor A dám ot is, am iko r m ég k o rá n t
sem  volt d iv a tb an  „odaát”); az v iszont k é tség te len , 
hogy m á r  az ö tvenes évektő l szerkesztő i fon tosnak  
ta r to t tá k  a  k r it ik a i  v isszh an g o t -  és te tte k  is en 
nek  b iz to s ítá sá ra . Volt pé ldáu l egy k icsike rovat, 
„A m it rög tön  el kell m ondan i” cím m el, n éh án y  
m ondatos reflexiók, egy-egy m űhöz, je lenséghez 
kapcsolódva. Ö n m ag am  ellenőrzése v ég ett fellapoz
ta m  az 1956-os évfolyam ot, és így ta lá lta m  rá  Föl
des László m ájus 26-i jegyzetére . Földes -  ak k o r t a 
lá n  m á r  a  lap  főszerkesztője -  egy Lászlóffy A lad á r 
nevű  tizenk ilenc  éves eg y e tem ista  k é t (U tunk-beli, 
áp rilisb an  közölt) ve rsén  le lk esed e tt fel, a  gondola
tok  m élységétől m egérin tve  jóso lta  meg, hogy ebből 
a  fiúból költő  lesz.

A H elikonnak, ille tve a  Serény M ú m iá n a k  (s az új 
nevű  u tó d jának ) n incs ilyen rova ta , én  m égis a z t h i
szem , hogy rög tön  el kell m ondani: egy tiz e n h a t- ti
zen h é t éves kolozsvári d iák lány , S za lm a R ék a  eze
ken  a  hasábokon  (a 2005. ja n u á r  25-i lapszám ban) 
olyan versekke l je len tk eze tt, am elyek  a  v e rsre  m ég 
figyelőket n ag y  rem ényekre  jogosítja. N em  a k a ro k  
ö sszeh aso n lítá so k a t te n n i korábbi és jóval k o ráb 
bi (erdélyi) költőnői in d u lá so k k a l -  a n n a k  idején 
ám u lt-b ám u lt az iro d a lm i v ilág  ideh aza  - ,  m egelég
szem  egy ó riás  felk iáltó jel k itételével. S za lm a  R é
k a  „szitakötőnyi gondolata ival” engem  m in d en ese t
re  m ostan tó l olvasójává te tt ,  és k ív án csian  várom , 
hogy m it í r  m ajd  ezu tá n  h áb o rú ró l és békérő l, a  h e 
gyeket tapogató  n ag y m am áró l, o rszág p ó rázra  kö
tö t t  sétá iró l.

(E g y ú tta l közös le lk iism ere t-v iz sg á la tra  h ív n ám  
föl az idősebb és ifjabb p á ly a tá rsa k a t, m e rt tú l 
könnyen fe le jtünk , pé ldáu l a  több m in t h a rm in c  
éve h a lo tt, az ú jra  m ind ig  érzékeny, m á r örökké ö t
venéves Földes Laci b a rá tu n k  is k i-k ih ag y ju k  az 
em lékezetre  érdem esek  közül.)

- M t e b - M k & ' M t e b - M t e M ö í A  KlLOMCTRlK 
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MÁRKUS ANDRÁS  
C sa k  ú g y .
F i k t í v  H e lé n h e z .
Almaimból visszajövet 
A hetes peronra értem.
Az utcát eső' áztatta 
S csúful viszketett a térdem.

Kérdeztem Helént nem tudta 
nem nem nem tudta még ő sem 
nem még ő sem tudta azt hogy 
miért viszketett a térdem.

Csak jól legyél, -  mondta Helén 
az a fontos. Gyere egyél!
-  Igen. Amúgy jól megvagyok -, 
mondtam megnyugtatásképpen.

Mondtam, s viszketett a térdem.

Ui.
majd helén és a térdem közt 
ott csordogált a bús folyó 
abból kortyoltunk szerelmet 
abból készült majd hógolyó

K e c s k e - d a l  n o . l
Előttem kecske kódorog 
látja, hogy néki hódolok 
tudja, hogy néki jó dolog.
ő lészen nékem jó lovam 
nyolckor majd fejem pontosan 
megfejem kétszer jó lovam

(mekeghet nékem kecskeként 
nem nézem ötét fecskeként 
megfejem őtet kecskeként)

K e c s k e - d a l  n o .2
előttem kecske kódorog 
látja, hogy néki hódolok
parasztok ondót ontanak 
lába közt ott a jó valag
parasztos pöcsre sompolyog 
tudja, hogy néki jó dolog
látom hogy néki van valag 
látja, hogy nékem van kalap.

R e k v ie m
Mea k i s a s s z o n y n a k
Cudar tél volt. A rakparton 
Járkáltunk föl s alá négyen 
Néha vodkától dühöngvén 
Hol meg kókadt szemmel, étien.

'Szemünkben volt a szenvedély 
álmodtuk: gazdagok leszünk 
akkor bukkant fel a remény 
s megkérdezte tőlünk: mit eszünk
*

teste egyre csak közelgett 
apránként faltam volna fel 
szememmel vetkőztettem őt 
majd lettem testén rút lepel

és Pesten, míg a Duna folyt 
együtt játszódtunk szerelmet 
s míg a Dunába belefolyt 
ordítottam hogy ‘szeretlek’
s az országház szeme láttán 
reszketve térdelt ő elém 
arra kérlelt, hogy rámásszak 
lehessen még egyszer enyém
*

s míg szomorúan vándorolt 
szemet húnyt fölöttünk a Hold
*
hát ennyi volt s a többi már 
talánok kérdése csupán 
azóta is csak lepedőn 
álmodlak téged s a ruhám 
őrzi meg emléked

csupán.

T é r - k é p
az arcom: a városom 
néha rajta átoson 
nyihaházva táltosom 
(arcomon, a városon)

s hogy ne legyen egyedül 
tücsök-szájam hegedül 
s a táltosom vele ül 
(hogy ne legyen egyedül)
így van hát e városon 
hol pillangó-táltosom 
katonaként átoson 
(és a számba beleül)

C s ü tö r tö k ö m
k im o n d á s a
Tengerparton áll a lány. 
Figyel, várja istenét. 
Farzsebében a magány. 
Hallgat a táj. Mit sem ért. 
Eltűnődik önmagán.

Tengerpaton áll a lány.
-  Hol jár eszed, hableány, 
mondd hát, eljöttél talán 
másvilágról istenért?
Hallgat a táj. Mit sem ért.

-  Jöttem saját hátamon!
A testemből lágy neszek 
szivárognak.

(Hátamon.) 
Fölállok, s tán nagy leszek -

nagy leszek majd hátadon.

C u k o r b o r s ó
A Rózsinak, mert ki másnak 

Szeretettel, de tényleg
Kertitörpe magyaráz 
Szájszagában alkohol 
Szakállábán banyaláz 
Kéj vizében locspocsol
-  Mivé lészen a tavasz 
hejj, ámberek, ámberek 
plafonomon behavaz: 
asszonyok és harcterek
simogatja szőrzetét 
jobbra néz és balra lát 
piros szeme zöld de kék 
és a bőre: nagykabát
-  parázanság telein 
fejemből nő hóvirág 
lássátok már, feleim 
itt kezdődik a világ

s kertitörpe, banyaláz 
szakállábán magyaráz 
szájszagában locspocsol 
kéjvizében alkohol

v e rá h o z , r e g g e l,  
e g y sze rű
reflektorok, sörfesztivál 
román zenél, megvagyunk 
francia ágyunk hazavár 
összeér a sörhasunk

Ö reg  b ik a  b á n a ta
-  megverselt karcolat -
megszomjazott teveként 
indul már felém a nő 
számlálgatom lépteit 
elmenekülnék, 
de jő!
letiporván a füvet 
üget hátsó lábain 
oh, isteni lendület! 
eloszlatja álmaim

kéjvizével lába közt 
megöl, gyilkol, lépre tesz 
hiába is várva őszt 
nyelhetem a sárga szeszt

M árkus A ndrás: 1988-ban szüle
tett Kolozsváron, a Báthory István 
líceum diákja.

»««»» KíLOMETRlK
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NAGY KDPEÁNY ZSOLT
Béla
és a virágok
Bélát mindenki jóindulatú, csendes fia

talembernek ismerte a városkában. Öreg 
néniknek segített csomagot cipelni, össze
kapkodta a földre hullt aprót, és hiány
talanul visszaszolgáltatta azt az ügyetle
nebb és öregebb vásárlóknak, s minden 
bizonnyal élen járt volna ülőhely-átadás- 
ban is, ha a városkában honos lett volna 
a tömegközlekedés ezen vállfája.

Közelebbi ismerősei azt is tudni vélték, 
hogy Béla világképe igen érdekes módon 
áll össze, és nem nélkülözi a nagy világ
vallások egyetlen, a filantrópiával kapcso
latba hozható tételét sem. Ezek a tételek, 
miután újra és újra összevegyültek egy
mással a Béla fejében, egy reggel újabb 
ötlettel álltak eló', melynek véghezvitelét 
Béla egy percig sem halogatta.

Betért az első virágárushoz, és nagy 
halom rózsát vásárolt, majd igen súlyos 
terhét a legközelebbi parkocska egyik 
padjáig vonszolta.

Nézzük meg Bélát -  néhány képkocka 
erejéig -  akció közben!

Béla ipádon ültéből felugorván az első 
arra tipegő anyóka elé siet, kezében egy 
szál piros rózsával): Keziccsókolom! A 
szebb jövó' nevében tessék elfogadni tő- 
lem ezt a szál virágot!

Anyóka (csodálkozik, szemeibe könny 
szökken, a virágot kebelére szorítja): Jaj, 
édes gyermekem, jaj, aranyos lelkem, áld
jon meg a jóisten...

És így tovább, a hála hangjai még so
káig visszhangoznak a padra elégedet
ten visszatelepedó', nyakigláb Bélánk fü
lében.

De nézzünk meg még egy jelenetet, 
mert ahány virág, annyi reakció, mond
hatnánk.

Béla ipádon ültéből, satöbbi): Kezi
ccsókolom! A fiatalok és idó'sek 
egymásratalálásának és egymást megér
tésének nevében tessék elfogadni tó'lem 
ezt a szál virágot!

Másik anyóka (nem tipeg, hanem 
megy, és kicsit megijedni látszik a virág
szál-suhogtató Béla közeledése láttán)-. 
Hagyjon békén, fiatalember, jaj, menjen 
már! {Majd gyorsít, és rémülten hátra- 
hátrapillantva szaladni kezd.)

Bélánk arcán semmi változás, hacsak 
annyi nem, hogy most már határozottan 
látni véljük rajta a megbocsátó szeretet 
kisugárzását, és a világ minden emberét 
kebelre-ölelni akaró vágy makacs (és kis
sé bárgyú), hívogató mosolyát is.

Béla (sóhajt): Hja, különbözó'k az embe
rek, sőt, akár azt is mondhatnánk: ahány 
virág, annyi reakció... Bizony, a nehéz élet 
bizalmatlanságot plántált az emberek szí
vébe, s lám, beh nem könnyű megküzde
ni vele! De nem baj, hagyományt csiná
lok piciny szokásomból, leszek Jézus, a 
kövér Buddha, és még Mohammed, a pró
féta is leszek én! De addig visszaülök er
re a padra, és várom a következő öreg höl

gyet. (Visszaül a padra, és úgy tűnik, a 
következő öreg hölgyet várja.)

Nézzünk meg még egy jelenetet, hadd 
lássuk, sikerül-e Bélának beírnia ma
gát a városka sajátosságait, tradícióit 
összegyűjtő és leíró, s a helyi napilap 
kultúrrovatának szerkesztője vezette 
nagykönyvbe.

Béla {pádon ültéből felugorván, ajkára 
a lehető legszélesebb mosolyt felerősítve, 
virággal hadonászva elindul a következő, 
szemüveges, szigorú tekintetű -  minden bi
zonnyal nyugdíjas tanárnő -  áldozat felé): 
Keziccsókolom, az emberek egymást job
ban szeretése és a szent világbéke nevé
ben tessék elfogadni tőlem ezt a szál vi
rágot!

És bár elfelejtettük jelezni, hogy a 
hűvös tavaszi időjárás miatt Bélán egy 
összezippzárolt nagykabát is van, mely a 
felugorás következtében hirtelen szétnyí
lik, az olvasó és néző mégis nyomban rá
jön az e ruhadarabbal asszociált hétköz
napi bűnök egyikére, amikor meghallja a 
néni visítását:

Néni (visít): Segítség! Perverz! Szatír! 
Rendőőőr! (És e négy szó további ismétel
getése, változó sorrendben és hangfekvés
ben.)

Hagyjuk most magára kicsit Bélát és 
a nénit (aki közben krétaporon edzett 
jobb keze öklével a Béla szőrös mellka
sát -  mely a ragyogóan fehér ingen is át
tetszik -  püföli, míg másik kezével a virá
got -  a Béla mancsából való kicsavarása 
után -  csapja, többször is, támadója kissé 
csodálkozó orcájába), és pillantsunk be a 
történetesen épp a park mellett magaso
dó rendőrségi épület főkapitányi dolgozó- 
szobájába, ahol a városka rendőrségének 
derék és közmegbecsülésnek örvendő pa
rancsnoka éppen pipára gyújtana, ha 
pipája javában nem égne már, amiről 
annak szörtyögtetésével éppen meggyő
ződne, ha nem abban a pillanatban hal
laná meg a dobhártyaszaggató visítást, 
melynek következtében a köz szolgálatán 
edzett lelkének erre fogékony hólyagocs- 
kái hirtelen vértolulást idéznek elő izmos 
nyaka fölött komoran veresedő fejében, s 
karja a kardját keresi menten, bizonyára 
az ősi reflex miatt.

A lerohanó legénység akcióját, mely 
nyomán Bélát a következő pillanatban a 
földre leszorítva, háta mögött összebilin
cselt csuklókkal láthatjuk, leírni aligha 
áll módunkban, mivel az olyan gyorsan 
történt, hogy a hű krónikás csak negyed
részét láthatván a dolgoknak saját hite
lességét sodorná veszélybe, ha -  agyafúrt 
módon kitalálva eseményeket -  történet
té formálná azt.

A következő jelenetben Bélát a fogdá
ban látjuk szomorkodni, de ha valaki a 
leikébe is belelátna, megdöbbenve tapasz
talná, hogy Béla lelkesedése továbbra is 
töretlen, s hogy az arcán gubbasztó szo
morúságot csupán a bilincs erős szorítása 
okozza. Persze, ha valaki belelátna a Béla 
leikébe, nem tudná letagadni, hogy azért 
a világkép összetevői kicsit felbolydultak, 
s így lelke üvege olyan, mintha homokos 
tengeri vizet kavart volna össze valaki fa
kanállal, de sejthetjük, hogy -  mint min
den jól elkészített homokos tengervíz -  a

' M  i & t - M

Béla lelki üveg-tartalma is hamarosan je
lentős leülepedést mutat.

Míg Béla lassan ülepedik, pillantsunk 
át a fogda mellett helyet foglaló másik szo
bába, hadd lássuk, mi történik ott ezek
ben a pillanatokban.

Az idős tanárnénit láthatjuk, amint ha
darva, a levegővételre szánt időt is megta
karítva és az élmény minél hathatósabb 
elmesélésébe belefektetve magyarázza a 
pipáját szörtyögtető kapitánynak a tör
ténteket. A néni nem láthatja, de mi igen, 
amint a kapitány jelentőségteljes pillan
tást vet a helyettesére, mely pillantást, 
ha hermészkedni akarnánk, valahogy így 
fordíthatnánk le: „Nem normális ez a nya
nya”, vagy „Meg van buggyanva a néni”, 
de mindenképpen valami ilyesmi. Hiszen 
látták ők emberi jellemek millióin edzett 
szemeikkel már az első pillanatban, hogy

ártatlan a földön nyögdécselő, megbilin
cselt kezű Béla (kinek a hátán -  nyilván 
a nagyobb biztonság érdekében -  egy jóko
ra adag közrendőr is térdelt), és legfeljebb 
a hatvanas évek végén és,hetvenes évek 
elején vitézkedő virágbetyárokkal — kiket 
a köznyelv hippiknek is nevezett -  hason
lítható össze a veszélyességi hányadosa. 
(Izmai is alig vannak: csak otthon gyúrt, 
s csak megváltó-szerepre.) Ismerték is ki
csit, mert autósok többször panaszt tet
tek már rá, amiért gyakran, a csúcsfor
galom és az otthon gőzölögve várakozó 
leveshez rohanás idején Béla, mint egy 
mártír vagy mint egy szabadságharcos, 
egyik kezét feltartva megállította a for
galmat, a másik kezével pedig átsegítet
te az utcán az éppen ott és éppen akkor 
átkelni akaró nyugdíjasokat. Többször

A»‘.»KilomgtriK
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megrovásban részesítették, de amikor Bé
la az emberi jogokra és a szeretetre hivat
kozva ezt kikérte magának, legyintve út
jára engedték.

Ezalatt a kapitány (a kiszáradt szá
jú tanárnőt vízzel rendbe hozta és erős 
karjaival az utcáig kísérte, nagyban fo- 
gadkozván, hogy megtorló eljárást foga
natosít azonnal) azon gondolkozott, mit 
kezdjen a szabadság fogdában szomorko- 
dó harcosával.

Miután a lelkére beszélni évek óta nem 
sikerült, viszont kisded játékai sosem tet
tek lehetővé egy tisztességes lecsukást, 
a kapitány reményvesztetten és csügged
ten gondolt a következő percekre. Mert 
ki kell engedni, mielőtt újabb kiselőadás 
kezdődik az emberi jogokról és az esőer
dők szörnyű és roppant gyors ütemű pusz
tulásáról, azt a fején — megelőlegezett bi
zalommal -  átcikkanó nyilallás időben 
jelezte. Gyorsan telefonált hát a város
ka három virágboltjába, és megtiltotta, 
hogy Bélát a továbbiakban kiszolgálják, 
közben meg azon tűnődött, milyen para
grafusra hivatkozik majd a tajtékozva 
berohanó Béla kérdéseire választ kere
sésekor, meg azon is, hogy viszont a me
zőn nyíló virágoknak megtiltani, ugye ké
rem, nem lehet, és hogy Béla agyafúrt 
emberszeretetének nem sok idő kell, hogy 
erre rájöjjön.

Legyintve kászálódott fel, bement a 
fogdába, levette Béla bilincseit, megro
vásban részesítette, s közölte vele, hogy 
virágait a rendőrség -  mint a közösség 
zaklatásának nem szokványos, de mű
ködőképesnek látszó eszközét -  elkoboz
ta, és hogy azonnal takarodjon haza, és 
meg ne hallja még egyszer, hogy panasz 
van rá.

Mesénk e pontjánál Bélával és a rend
őrkapitánnyal egyetemben mi is búcsút 
veszünk az Olvasótól, és csupán annyit 
mondunk még, hogy a történetnek sem
miféle tanulsága nincsen, mert a törté
net igaz.

Harmadnapon
„Amikor a vadászsólymokat elengedik, 

akkor vigyázz magadra!”
Ezt a mondatot egy papírfecnire írva 

találtam, a tarisznya aljában, indulás 
előtt.

Meglepődtem, mert rég nem ért már 
semmi ehhez hasonló, érdekes meglepe
tés.

Nem tudtam, mit kezdjek vele, időha
tározói mellékmondat, lefordítottam an
golra és románra, nem volt több értelme 
így sem, s mivel több nyelvet nem isme
rek, az értelmezésnek ez a köre rövidre 
záratott.

Meg aztán a környéken -  bár éltek va
dászok -  sólymot senki sem használt,

Nagy Koppány Zsolt: 1978-ban 
született Marosvásárhelyen. A BBTE 
magyar-angol szakán végzett 2001- 
ben. Kötetei: Arról, hogy milyen 
nehéz, (2000), Háromszéki utazásaok 
(2002). Jelenleg Budapesten él.

tarisznyámat pedig sosem adtam köl
csön, csak jómagam férhettem hozzá, 
kulcsrazárt szekrényben volt a helye.

Kedvesemhez készültem, a hegyen túl
ra.

Sajt, kenyér, hagyma, bor, csomagol
tam sorban, meg amit még vinni kell, ke
reszt, kés, kövek. A cetlit a tarisznyában 
hagytam, mindig hittem a cetlikben, s eh
hez képest, mint már említettem, nagyon 
ritkán találok egyet-egyet.

Esett, amikor útnak indultam, té r
dig gázoltam a sárban, amíg az erdő
be nem értem. Vaddisznó-pocsolyában 
mostam le csizmám, a hold is kisütött 
végre, hűvös volt az erdő, ismerős, feke
te mégis.

Hajnalig gyalogoltam, majd ettem és 
egy bokor alá heveredtem. Dél volt, ami
kor felébredtem, ebédnél elfogyott a sajt 
és a hagyma, szalonnát kívántam, nem 
csúszott a bor, kövér izzadságcseppek gu
rultak végig arcomon.

A tisztásokat elkerültem, juhok legel
tek ott, hatalmas kutyák őrizték őket, 
s a pásztorok botja még senkit sem men
tett meg időben tőlük. Rosszindulatú, ke
mény, nagyszerű emberek éltek itt a he
gyen.

Nem értek az erdei bogyókhoz, jobb, 
ha semmihez sem nyúlok, gondoltam. 
Nem ismerem a fákat sem, nem gyönyör
ködtet az avar. Láttam őzet meg vaddisz
nót, medvenyomot, favágókat, szénégető
ket.

Intettem nekik, közelükbe egyszer 
sem mentem. Esteledvén fán fészkeltem 
el magam, ittam a bort, néztem a csilla
gokat, éhes voltam. Cigarettát sodortam, 
büdös volt, és nagyon jólesett.

Valamikor hajnalban leestem a fáról, 
nem tudom, hogyan, de talpra. Indultam 
tovább, bár erősen sántítottam, elsza
kadt egyik ínszalag a bokámban, meg
dagadt a lábfejem, minden lépésnél fájt. 
„ínszalag”, nevetséges szó, mégis milyen 
kifejező. Pláne, hogy elszakad.

Nem sokat haladtam  estig, kétszer 
is ettem, másodszor egy tisztáson, csak 
kenyerem volt már. A fűben kígyó feje 
villant, megharapta a lábamat, a még 
jót.

Elkötöttem, kiszívtam, de csak nem 
csináltam jól valamit, mert lassan feke- 
tedett minden, émelyegtem, s másnap 
hajnalig hánykolódtam a vizes fűben. 
Sasok köröztek körülöttem, de sólymok 
is lehettek, vagy varjak, a madarakhoz 
sem értek.

Nehezen indultam útnak reggel, a 
harmadik napon. Zsákomat, benne a 
cetlivel egy vadalmafa (vagy körte, szil
va, ki tudja) felső ágán hagytam, egy 
újabb, közönséges tisztás közepén.

Sokáig láttam, amint a szél lóbálja, 
még a fák közül is. „Valaki majd csak 
megtalálja, ha jár erre egyáltalán em
ber.”, gondoltam, s még egyszer rápillan
tottam.

Mikor már nem látszott, előre néztem, 
s tovább vonszoltam magam.

Volt még országút, poros, dűlő, szú
rós füvű, szántás, jó szagú, emberek, 
kutyák, gonoszok, de végül megérkez
tem.

Az én emberem
ímhol az ember. Az én emberem. írá

som tárgya. Együtt utazunk, buszon. Dél
után négy. Hazamennek a legények s a le
ányok.

Emberem mellettem áll. Frissen nyo
mott bulvár a kezében, szatyor a másik
ban, epret visz benne.

Emberemnek illata van, érdekes, kelle
mes. Nyomtatott újság, eper, szesz és do
hány keveréke, annyi izzadságszag után.

Gondolom, ő is hazamegy. Ruhája hét
köznapi, ökle melós, tenyere is az, az újság 
sem utal másra. Pocakja van, arca boros
tás, nem árul el semmit, nem olvashatok 
fizimiskájáról. Olvasom az illatokat:

A reggel jól indult, kávé, cigaretta -  a 
kellemes ürülés aznapra letudva. A gyár
kapu előtt már nincsen ott a talponálló, 
de van két megállóval arrébb, egy kis ké
sésből baj nem lehet. A cimborák ivósok, 
ismeri őket, talán beszélnek is kicsit, mi
ről, na miről, nőkről, fociról, ez volt ré
gebb, műszakról s főleg a műszak utáni
ról, ez van most. Gyümölcsárus a kocsma 
mellett, emberem rosszallóan csóválja a 
fejét, bár nem rosszalja a dolgot, de csak 
így lehet kimutatnia, ha csodálkozik. Mit 
keres itt, ki vesz tőle gyümölcsöt, melós 
vidék ez, csak a párlatokat fogyasztja.

Deci benn, munka kezdődhet, kezdő
dik, eltelik, nem történik semmi, még 
egy híja sem sérül senkinek, s a kollegák 
hajaszálát sem kapja be a gép, lustán mű
ködik az is, meleg van, meg lehet gebed- 
ni. Emberem időhúzási stratégiái nagy 
múltra néznek vissza, s ehhez méltóan 
működnek, a részlegvezető szerint egyi
ke a legszorgalmasabbaknak.

Letelik a műszak, lassan kúszott a mu
tató, lassabban, mint tegnap. Visszasé
tálnak két megállót, meleg van, ilyenkor 
csak töményt szabad inni, bár a sör sem 
kutya, enyhíteni látszik az izzadás követ
keztében kialakult vitaminhiány tünete
it: remegő kéz, remegő szempilla, reme
gés. Emberem filozófiája: mindegy, mi az, 
csak ártson. (Asszonyát hajdanában ezzel 
a férfias hozzáállással vette le a lábáról.)

A kedv egy árnyalattal jobb, de szó 
sincs duhajkodásról: csendes iszogatás, 
senki sem röhög, a mellét sem veri senki, 
húsz éve kialakultak az erőviszonyok s a 
ranglétra, minek hivalkodni. Emberem 
helye eme ranglétrán meglehetős: napi 
egy-egy sört hoz ifjonti hévvel két kolle
ga, s egy kör tömény is jár neki tőlük. 
Ezekből egyik a mesteré, a nagymesteré.

Az ivás akkurátus, a test megszabott 
időközönként kapja, ami neki jár: szesz, 
cigaretta, szesz, szesz, cigaretta, szesz, 
szesz, cigaretta, cigaretta, cigaretta.

Indulás haza, lemaradni nem szokás, 
nem is ildomos, emberünk mégis megáll 
a gyümölcsösnél. Asszonyára gondol. Ep
ret vesz neki. Csak éppen megint baj ne 
legyen. A szesz miatt, meg a cigaretta, a 
késés miatt.

Kis melegség a szatyorban, egész nap 
tűzött rá a nap, illata megtölti a buszt. 
Talán már rohadt is pár szem, azok illa
toznak a legerősebben.

Mindenki szeretne enni belőle.

- M A»««» KlLOMETRlK
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KASSÁK LAJOS
Csavargók,
alkotók
A civilizáció lesöpörheti a csavargó

kat az országutakról, de ez nem jelenti, 
hogy ezzel a gesztussal egy idó'ben a csa
vargásba belekóstolt ember sorsa is meg
oldódott. A megrögzött munkakerülőből 
ezután hivatásos koldus lesz a nagyvá
rosok perifériáin, akiket pedig köt még 
a társadalmi morál, azok visszakullog
nak a munkapadokhoz, de gyerekeiknek 
és unokáiknak úgy mesélnek majd csa
vargásaikról, mint a mi nagyapáink me
séltek tizenkét éves katonáskodásukról, 
kifogyhatatlan haditetteikről, időnként 
mindmegannyian rettentő Háry Jánosok
ká alakulnak át -  és végül a harmadik 
csoportba tartoznak azon kevesek, akik 
a legigazibb csavargók minden korok csa
vargói közül. Ezek a Gorkijok, Jack Lon
donok, Panait Istratik, Agnes Smedleyk, 
Knut Hamsunok és még néhányan, 
visszamenőleg Jean Richepinig s száz 
évekkel odébb Villonig, a bukott angya
lig — ők azok, akik külön és együtt a kol
dusok országútjáról átsétáltak a költők 
álomvilágába. Minden korok csavargói kö
zül ők a legigazibb csavaragók, mert ott 
is folytatni tudják az utat, ahol az más ha
landó számára talán örökre járhatatlan
ná vált. Különös sorsú emberek. Kisza
kadtak a hétköznapok dzsungeléból, és 
mégis ők azok, akik átvergődni segítenek 
bennünket életünk külső és belső útvesz
tőin. Megátalkodott rendbontók és új tör
vényfogalmazók egy személyben.

A továbbiakban róluk lesz szó, úgy, aho
gyan néhány dicséretre érdemes rokonom
ról szólanom érdemes. Mert bármennyire 
előttem járnak ők, magam is az általuk 
vágott úton kullogok előre, s ésszel talán 
meg is magyarázható sorsközösség hajt 
bennünket egy bizonyos cél felé, amit, 
tudjuk, sohasem fogunk beérni, de ami 
felé menetelni rendeltetés a számunkra. 
Csavargók és alkotók. S ezt a különös tí
pust tekintve, ahogyan különbséget te
hetünk közöttük és a csavargók között, 
ugyanúgy különbséget tehetünk köztük 
és a „művészek” között. [...]

Annyiban művészek, amennyiben em
berek. Művészetüket végső fokon etikus 
emberségük határozza meg. Önkéntele
nül most Jack London Vissza a vadon
ba című kutyaregénye jut az eszembe. 
Mindenki más talán szórakoztató olvas
mányt vagy pszichológiai stúdiumot for
mált volna ebből a témából, London em
beri szemmel látta meg a kutya sorsát, 
hogy abban valamennyiünk esendősége, 
egeket ostromló vágyai, bánatai és re
ményei benne foglaltatnak. Az élet van 
benne a maga ellentmondásaival, sokszí
nűségével, kitapasztalhatatlan gazdagsá
gával és mégis egyszerűen és magától ér

tetődőn. Kétségtelenül tendenciózus írás, 
de ezt a tendenciát ne tévesszük össze a 
munkáspártírók irányzatos agitációjával. 
Ez a tendencia az egymás ellen feszülő 
erők élettendenciája. London és a hozzá 
hasonlók nem agitátorok, hanem alkotók. 
Nem magyaráznak, hanem dokumentál
nak. A tendenciát maga az alapélmény 
sugározza ki a műből, vagyis ez a tenden
cia nem értelmi, hanem érzelmi megnyil
vánulás: elválaszthatatlan eleme a mű
nek. [...]

Az egészséges, nyers, új szellemiség 
kiszabadítja magát a megmerevedett for

mák kereteiből, s így az új tartalomból új 
forma alakul, mert hiszen a forma a ta r
talom megjelenése. Szerintük a művészet 
az emberi szellem egyik beteljesülési lehe
tőségét jelenti. Mint minden élőlény, ők 
is mohón áhítoznak a megnyugvás után, 
de mint akik életerejük teljében vannak, 
egyre magasabbra tűzik maguk fölé a 
célt. Versenyt futnak önmagukban, és 
így élnek nyughatatlanul az örök szélső
ségekben.

(Részlet a C savargók, a lko tók  című 
kötetből. Magvető, Budapest, 1981.)

A sz fa ltá r n y é k o k  k í s é r ő i
Még decemberben nyílt meg a kolozsvári Café Bulgakovban 

Bocsi Krisztián, fiatal magyarországi fotográfus egyéni kiállí
tása. A megnyitón Dorel Gäinä, a Kolozsvári Képzőművésze
ti és Formatervezői Egyetem tanára úgy értékelte a tárlatot, 
mint a vizualitás világát, amelyre erős hatással volt az a tény, 
hogy Bocsi antropológia szakot végzett, s hogy alkotásai a vi
lágon való áthaladás rögzített pillanataiként értelmezhetőek. 
Akárhol is jár, legyen az Szlovákia, Ukrajna, vagy Románia, az 
emberi alakokra, emberi történetekre figyel elsősorban, olyan 
emberként, aki ha kell meg is érzi a következő pillanatot, már
pedig a pillanatot előre megérezni — ez a legnehezebb feladat. 
Dorel Gäinä szerint, Bocsi a jó értelemben vett fotóriporterek 
közé tartozik, és ha címet akarna adni a tárlatnak akkor az 
Árnyékok kísérői az aszfalton címet választaná, annak ellené
re emberi szereplői napfényben élő lények. A tárlatmegnyitón 
Bocsi elmondta: szeretné egy éven keresztül Kolozsvárt fényké
pezni, fekete-fehér fotókat készítve a városról.

Bocsi Krisztián 1974-ben született Mátészalkán, fotóriporter 
szakot végzett a MUOSZ Bálint György Újságíró Iskolájában, 
majd kulturális-antropológus diplomát szerzett a Miskolci Egye
tem Bölcsészettudomány Karán.

A Nagy Kilometrik oldalain ő az első, aki a vizuális művésze
tekkel foglalkozó fiatal alkotók közül bemutatásra kerül. A to
vábbiakban más városokban rendezett tárlatok alkotóit is be
mutatjuk majd az olvasóknak.

Bocsi Krisztián fontosabb egyéni kiállításai:
1994 Szatmári Múzeum, Mátészalka, Városképek
1996 Miskolci Egyetem
2001 Nyíregyházi Fotóklub Galériája
2002 Szünet galéria, Békéscsaba
2003 Budapest Galéria Kiállítóháza
2004 Miskolci Galéria
2004 Savaria Múzeum, Szombathely
2004 Bulgakov Galéria, Kolozsvár, Románia
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DEMETER SÁNDOR LORÁND
Én, a  m i rem énységünknek a k a ra tá b ó l a  székelyek aposto la , bará tom n ak  
K oldus V ilinek, a k i va lah o l G alileában  ta lá lta tik :  á ld á s  és üdvösség neked  
a z  egy igaz Isten től, a  m i A tyánktó l.

Imádkozom érted és megemlékezem rólad 
mindenkor minden könyörgésemben.

Örülök, hogy rátaláltál végre szabadságodra 
jobbulásod forrása az én örömömnek.

Kerüld el a viszálykodó emberek sokaságát 
nehogy álnokul hátadba kerüljenek.

Óvakodj, hogy perbe ne fogjanak, 
mert a bajban mit sem ér óvatosságod.

Parázna nó'knek karjaira vigyázz, 
múlandó örömért ott ne hagyd a bőröd.

Miután intettelek, hogy tartózkodj 
álnoktól, csalótól, kurvától;

hálát adok, hogy gazdagodtál 
mind beszédben 
mind ismeretben.

Gazdagságod kissé megijeszt.
Mintha nem hittel ismerkednél.

Ezért arra kérlek, ne csak ismerkedj: 
Vizsgálj is!

Keleten vagy, ahol mindig 
jól fog egy ruhái’, 
álljon hát egy itt:

Titkaink legegyszerűbbike: Istent hinni. 
Dicsőség már a mindenséget tudni.
De halljad rejtett titkok kutatója: 
bölcsnek lenni annyi, mint Ót megismerni.
Köszönts minden igaz embert szeretettel, 
köszöntelek téged szeretettel.
Jártodban-keltedben 
az egy örök Isten 
maradjon veled.

Székelyudvarhely,
2005. január 1.

K oldus Vili levele  
a z egyedü llé trő l 
B a rá tjá n a k  Jerikóból
Leveled megkaptam. Vártam. 
Imádkoztam és vizsgálódtam.

Vagyis, hogy pontosabb legyek, 
egyszerűen szemlélődtem.

Barátom, mersz egyedül lenni? 
Amikor elhal minden zaj, 
csak a szíved dörömböl 
benned iszonyú hangosan.

Barátom, mersz egyedül lenni? 
Amikor nem vagy 
magányos, sem 
elhagyatott, csak 
társra lelsz magadban.

Mersz egyedül lenni?
Amikor senki nem szól, 
és mégis válaszolsz, 
amikor észrevétlen 
magaddal társalogsz.

Amikor nem szólsz, 
mégis beszélsz.

Amikor mozdulatlan 
belül minden mozgat.

Amikor szinte észrevétlen 
történik az észrevétel.

Merj nem akcióban lenni, Barátom, 
és minden mellékes történésben 
Ót rajtakapod.

Jerikó,
2005. január 28.

Tükör képpel
Állsz a tükörrel szemben.
Nézed magad.
Mint oly sokszor, 
annyi reggelen.

Hiába töröd szét a tükröt.
Egy síkban élsz.
Ez az életed.

De tudd, hogy több vagy, 
nem csak test, szellem és lélek.

így törd darabokra magad.

Minden szétpattanó darabkában 
benne lesz egy leheletnyi Isten.

K örvon alak  Isten ről
a. Matematika
Elünk: Istent körbevéve.
Ha versenyt szaladunk, 
ki éri hamarabb el.
b. Csillagászat
Minden haladási irány, 
a bennünk történő magány.
c. Filozófia

A szín, a szó, a gondolat és út, 
a végtelen egyben azonosul.

B etűk
Az Á, a Bé, a Cé, 
sorban, ékesen 
gyöngyben 
szavakká 
érnek egybe.

Az Á, a Bé, a Cé 
mit sem érnek, 
ha Benned 
imává nem 
érnek.

Csak a  tücsök
Elaludt a tegnap, alszik a ma, 
nyugovóra tért már a világ.
Alszik a sok szorgos kicsi hangya, 
csak a tücsök van ébren. Ó muzsikál.

Elaludt az égen a nap, 
alszik a tűzben a parázs.
Elaludt a búzában a mag,
csak a tücsök van ébren. Ó muzsikál.

Elaludt a gépekben a zaj, 
alszik a tévében a varázs.
Elaludt a szóban a hang,
csak a tücsök van ébren. Ó muzsikál.

Elaludt az emberben a tett, 
alszik a célban az ok.
Eső mossa tisztára a földet,
„tiszta most a lelkem,

mert veled vagyok”.

És csak a tücsök van ébren.
Ó muzsikál.

Bita,
2004. augusztus 12.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

M adonnák, m anók, katonák
„A megvilágítás szándéka erős, 
a megvilágítandó azonban 
nehezen adja meg magát.”

(Robert Musil)

Egyed Péter első megjelent regénye 
-  a tényt illik rögzíteni, tudunk más 
kéziratban m aradó regényéről is -  két 
egymástól élesen elütő történetet bont 
ki. M ár a különben elbeszélésként 
előbb megjelenőLa vendettában kibon
takozik a regény a lét végső nagy kér
déseivel szembesítő alapmotívuma. 
Egy jobb sorsra érdemes, a tá jra  és be
nyom ásaira, Itá liá ra  és a benne m in
dentől elválaszthatatlan  ábrázoló mű
vészetre oly érzékeny m em bránként 
reagáló, civilben művészettörténész 
őrnagy igyekszik végrehajtani felette
sei m inden valószínűség szerint utolsó 
parancsát és a háborús olasz tájon át 
„hazavinni,, öldöklésekben -  harcok
ban megedződő -  belefáradó koravén 
gyerekkatonáit, hiszen felettese úgy 
Ítéli meg, hogy negyvennégy őszére 
m ár minden eldőlt, felesleges áldoza
toknak im m ár nincsen értelme, menje
nek, am íg még mehetnek... Kesselring 
altábornagy a német déli hadsereg pa
rancsnoka így utasít: „...konkrétan és 
célszerűen m aga és az emberei ugyan 
m ár nincsenek itt, akarom  mondani a 
W ehrm acht és a Reich hasznára, még
is, a továbbiakat tú l akarják  élni és 
el ak arn ak  ju tn i a m aguk szép hazájá
ba és osztrák jövőjükbe... akkor figyel
jen rám . Sőt, ha  m aga személyesen 
is el ak ar ju tn i a német művészettör
ténet egy valam ikori dicső fejezeté
be, akkor is figyeljen rám , előkészülé
süknek hosszasnak és alaposnak kell 
lennie. Megértette?... Az tehát m úlha
ta tlanu l szükséges, hogy jól fogja fel, 
am it mondok, azaz ahogy m aguk filo
zófusok mondják, az ideája szerint ra 
gadja meg a lényeget, nem csupán po
litikai eligazítás ez, tehát nemcsak 
arról szól, hogy m aguk most szépen 
áteveznek Itáliába és kész, megérkez
nek az osztrák Bürgertum ba és a nap
fényes jövőbe, nem...” És hosszas fejte
getés következik arról, hogy hogyan 
is képzeli el az optim isták derű látásá
val nem túlságosan megvert altábor
nagy a jövőt, s konkrétan az őrnagy
nak  és gyerm ekkatonáinak jövőjét.

A kocka el van vetve, m egindulnak 
Um bria csodálatos vidékén a jövő fele, 
amelybe az őrnagy sajnálatosan nem 
érkezik el, egy iszonyatos vérbosszú ál
dozatává válik, sejthetően, árta tlanu l 
s a parancsnokságot egy Otto Schenk 
nevű őrm ester veszi át. A cél ugyanaz

m arad, de az őrm ester pragm atikus 
is, biztosítani akarja  a szó minden ér
telmében m aga és emberei jövőjét -  
ha m ár túlélniük sikerül a több éves 
esztelen öldöklést ezért aztán  m a
gukhoz vesznek néhány festményt...

Az első történetben tehát benne 
m ár a regény rejtélyes eidosza. Ez 
u tán  a történet u tán  nyomoz, évtize
dekkel később, a regény Itáliába sza
kadt erdélyi m agyar filozófus hőse, 
aki sejthetően családi emlékek u tán  
is kutatva fedezi fel a m űvészettörté
nész őrnagy és csapata elképesztő tör
ténetét...

Hogy hogyan kerül Itáliába, nem 
világos? Nem is érdekes! S most ide 
másoljuk valam i m iatt -  a megvilá
gítás szándéka, ahogy Musil is céloz 
rá, erős, és az embernek, az emberek
nek legyenek fejlövész őrmesterek, 
német vagy m agyar filozófusok, á lta 
lában vannak  tulajdonságaik, s leg
főképpen vágyaik vannak a m aguk 
életéről, a jövőről s úgy általában  a 
„boldogságról”, amely ebben a regény
ben is olybá tűnik , m int M aeterlinck 
varázslatos és bűbájos kék m adara, 
hol van, hol nincs -  a regény utolsó 
sorait, m ár másodszor adván ízelítőt 
Egyed célratartó  és árnyaltan  kifejező 
regény-nyelvéből is : „Végigsétáltam 
a Nomentanón. Még egyszer elüldö
géltem a Torlónia-palota parkjában, 
ahol egyszer azt a sárga, öregecske 
kandúrt láttam . A ztán tovább men- 
degéltem a Villa M irafioriban, a Via 
A sm ara felé. Ott, éppen azon a sa r
kon, ahol egykor m egtaláltam , le is 
ejtettem  az utcasarkon a Sabrina 
Carnevali névre k iállított teniszklub 
igazolványt. A kis barna műanyag 
tokot is, benne a rózsafüzérrel és a 
Pompeji M adonna képével. Nem na
gyon hiszem, hogy valaki még egy
szer felveszi, de ha igen, remélem, 
hogy más lesz a szerencséje.”

A hős története -  nem „hőstörténet,,, 
ó nem, ezt azért elfogultan sem lehet
ne állítani -  ugyanis azzal kezdődik, 
hogy m egtalálja a kisasszony igazolvá
nyát, elbűvöli a név is. Beszélő név, azt 
hiszem. Karneváli élményekben azu
tán  lesz része hősünknek elég, szin
te belehal az élvezetekbe, a játékok
ba, az álarcokba, az én útvesztőiben 
bolyongva önmaga után, hiszen csak 
ha m egtalálja önnm agát, lehet a m á
sik, a „M adonna” tükre ... Felkeresi a 
lányt, visszaadja az igazolványt, egy
másba szeretnek, feleségül veszi, pe
regni kezd életük, először Rómában, 
majd a varázslatos um briai tájban, de

itt m ár szé tta rtanak  útjaik, a boldog
ság elillan, a nő kolostorba ak ar vonul
ni, a férfi új szerelembe keveredik. Fel
tűn ik  a második Madonna, Carla, az 
„érett” nő, aki egy -  Olaszországban 
vagyunk, derűsen és megbízhatóan 
hangzik -  új élet igézetével kecsegte
ti, de autóbalesetben meghal, így jön 
el a hősünk életébe a harm adik  m a
donna, Cecília, akivel szinte az őrüle
tig menően éli meg a szerelem keser
veit, a ritka, ám boldog pillanatokért. 
S kis híján belepusztul. Közben megis
m erkedik Umbriával, tovább nyomoz, 
a negyvennégyes szökevények után , s 
végül kiderül, hogy a furfangos őrmes
te r hogyan és milyen módon lopja át 
katonáit a háborús vidéken. Túszul ej
tik  a vidék egyik gazdag és híres em
berének lányát, mégpedig annak  es
küvőjéről, papostól...

A csel, ha nem minden nehézség nél
kül is, de sikerül. H azajutnak, s a ké
peknek is végleg nyomuk vész, ám ők 
mégsem tudnak  elszakadni Umbria 
varázsától, öregkorukig tu ristakén t 
já rn ak  vissza...

íme a két történet, egy tegnapi 
és egy mai, az (írjuk le nyugodtan 
még egyszer) elbűvölő és varázslatos 
um briai tájban, mely örökre megejti 
azokat, akik m egtapasztalják csodá
it. Sokak szerint elátkozott vidék ez, 
babonák uralgnak, a gyönyörű erdők 
a la tt és a tó a la tt is ott él, lélegzik az 
élők életébe oly sokszor beavatkozó 
rejtelmes, róm aiak által elpusztított 
etruszk birodalom is. Mítoszai eleve
nek az élők tudatában, és rejtelmes 
befolyást gyakorolnak rájuk, amely 
befolyásokat szerelmi bánatában bús
lakodó hősünk is szám talanszor meg
tapasztalja , miközben nyomozásai 
eredményeképpen rekonstruálódik a 
katonatörténet, és zajlik soros szerel
mi drám ája is.

Életének tétje a szabadság.
Hogyan lehet szabad? És hogyan le

het boldog a szerelemben? Hogyan él
het nyugalomban és harm óniában a 
szeretett nővel? Három „madonna” 
vonul á t életén, célozva az elpusztult 
m adonnára is: „1977-ben pusztító föld
rengés ráz ta  meg az Itália  tüdejében, 
Um briában levő Assisi híres templo
mát, Szent Ferenc templomát. Porrá 
lett Giotto híres mennyezetfreskója. 
M egrendültén já rta m  abban a por
ban, a M adonnák aranyporában. ”De 
az ő madonnái -  Sabrina, Carla és 
Cecília -  is valam iképpen a porba ke
rülnek, porrá lesznek, k itűnnek a kép
ből^ ha  elfelejteni őket nem is lehet.

És nem is szabad.
Egy önnmagához bátor élet tétjei 

ők, a célirányos önismeret célkereszt
jében am a tükrök, amelyek a hőst kel-
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lene visszatükrözzék valamilyen mó
don. De az erdélyi filozófus hosszú 
távon képtelen az olasz társasélet el
viselésére. Erdélyi, írtuk , hiszen er- 
ró'l is szó esik, és gondoljuk, a hason
lóság a szerzővel, az egybeesés E. P. 
személyével nem véletlen, bár rossz 
nyomon indulnánk el, ha valam ifé
le „kulcsregény”-re gyanakodnánk. 
Hosszabb oknyomozó tanulm ány 
deríthené fel az egybeeséseket és a 
különbözőségeket. Ám ezzel sem ér
nénk tovább, a regény eidosza ezek
kel a bizonyára hasznos adalékokkal 
is ugyanolyan rejtelmes m aradna, no
ha az adalékok, elismerem, kielégít
hetnék bizonyos olvasók mindenkori 
pletykaéhségét.

De hangsúlyozzuk, nem az a lé
nyeg. Egyed merészen és nagyvonalú
an regényesítette élményeit, annyira 
közeledett önmagához, hogy az egy
másba jellegzetes erdélyi ördöglaka
tokként kapaszkodó-kapcsolódó törté
netek el is távolították tőle. Itt ugyanis 
az önéletrajzi motívumok szervesen a 
regényegész kiteljesítését szolgálják! 
Egyed nem saját esetleges léthelyzete
ivel, boldogtalanságával, lényének, lé
nye démonikus oldalainak feltárásá
val, az anim a fullasztó ködképeivel 
akarja szórakoztatni, netán elborzasz- 
tani, a tételezzük fel, jóhiszeműen jám 
bor olvasót, hanem ...

És itt repít be szörnyű erővel 
önnmaga rejte tt középpontjába a re 
gény eidosza. Az örvény, amelyben 
benne vannak  a m egtörténtek és meg 
nem történtek, a táj a m aga démona
ival, benne vannak a rejtélyes kicsi 
manók, melyekről egy szomorú japán 
lánynak mesél a hős még Rómában, a 
„nagy házban”, benne vannak a kép
zelgések, a rémképek, Borges -  aki 
annyira változatosan ír t meg hosszú, 
ta rta lm as, tanulságokban, példáza
tokban és elbűvölő történetekben oly 
gazdag élete során démonokat, ko- 
boldokat, lidérceket, szörnyeket, a 
bűvöletes képzelt lények könyvét is. 
A rémálom című nevezetes esszéjé
ben em lítést tesz a XVIII. századbeli 
svájci festő képéről is, ami, gondol
juk, nem teljesen véletlenül -  egyéb
ként mi a véletlen? Egyed regénye 
egyebekben erről is szól! -  „... a The 
Nightmare, azaz A rémálom” címet vi
seli. „Egy fekvő kislány van rajta. Fel
riad és megrémül, am int észreveszi, 
hogy egy apró, fekete, gonosz szörny 
telepedett a hasára .” A rémálom, 
igen. A rémálomban -  cochemar, 
nightm are vagy hisz Itáliában 
lennénk: spauracchio, fantasm a etc. 
-  „m egtalálható egy ördögi eredetre 
utaló elem (...) az, hogy valam i ördö
gi okozza a lidércnyomást.” És néhány

sorral odább a vak argentin látnok a r
ra  kér, hogy „...lépjünk be a rémálom, 
a rémálmok világába. Engem mindig 
ugyanazok kísértenek. Úgy is mond
hatnám , két rém álm ot szoktam látni, 
amelyek olykor egybemosódnak. Az 
egyik a labirintus lidérce, amely rész
ben a rra  az acélmetszetre vezethető 
vissza, am it még gyermekkoromban 
lá ttam  egy francia könyvben. A világ 
hét csodáját ábrázolta a metszet, köz
tük  a k réta i labirintust. H atalm as 
am fiteátrum  az útvesztő, egy roppant 
magas am fiteátrum  (...) Repedések 
látszottak  a zárt, baljósán zárt épít
ményen. Gyermekfejjel azt hittem  
(vagy azt hiszem, hogy azt hittem), 
hogyha volna egy elég erős nagyítóm, 
a metszet egyik repedésében m egta
lálnám  és szemügyre vehetném a labi
rin tus félelmetes középpontjában álló 
M inotaurust...”

Rusz Lívia grafikája

M indezt tényleg nem véletlenül 
idéztük; ha  vannak  véletlenek, ez 
most nem az. Egyed hőse saját énje, 
saját lelke -  de mi a lélek? -  lab irin 
tusában  tévelyeg, s a m egkapóan dü
hítő, félelmetesen, nyomasztóan leve
rő az, hogy ő m aga a szörny is, aki 
elől m enekül vagy ak it üldöz, s ta lán  
A riadne is ő, bár a szerepbe be-beug- 
ran ak  a vállalkozó szellemű madon
nák. Egyed regénye három  földren
gésszerű szerelemről is szól, am int 
írtu k , a szenvedély, m int lám pa bűv
körébe kerülő lepkéket, szinte felper
zseli a hőst, igen a h a lh a ta tlan  lel

két, melyben, m int lab irin tusban  
kóvályog az én, és bizonyosságokat 
keres, fogódzókat, de csak Avillai 
Szent Teréz perzselő, látom ásos szö
vegeihez ju t el. A rémálom sehogyan 
sem a k a r véget érni...

A manók ebben a regényben, m int 
Egyed verseiben, m ás történetében, 
lényegében m egnyugtató lények, 
hozzásegíthetik elveszített, m egren
dült lelki békéjének m egtalálásá
hoz. Lelki béke? De hiszen minden 
vulkanikus szerelmi érzés először 
is önm agunkból fordít ki, m ásként 
lá tjuk  tükrében  m agunkat, é letün
ket. A regény vége felé egy különös 
jam ajkai wudu varázsló is megjele
nik, őt ha tás ta lan ítja , tü n te ti el a 
rémálomból, am i lassan  hősünk éle
te lesz, Avillai Szent Teréz szövege
inek varázslatos erejével. Segítenek 
term észetesen az angyalok és a Bál
ványos környékén is jelen levő, de hő
sünket példásan U m briába is elkísé
rő manócskák. De h á t sem manók, 
sem angyalok, sem wudu varázslók 
nincsenek -  vetheted közbe, kedves 
olvasó.

Biztos vagy benne?
Manócskák, ugyan? De mégis. S 

nem véletlenül így. Egyed egyébként 
őt átformáló olaszországi élményei
ről -  az olasz nyelv regénynyelvére 
is hatással van, fan tasztikusan  sok 
kicsinyítő képzővel ellátott, kicsinyí
tő képzős szó szerepel a gyönyörűen 
indázó m agyar szövegben, m integy 
felelevenítve a helyet s az ettől elvá
laszthatatlan  olasz nyelv és világ 
hatását, fantasztikusan különös le
begést adva a szövegnek! „...és m egta
nultam  egy más nyelvet és ku ltú rát, a 
Dantéét, m egtanultam  m ásként látn i 
és érzékelni a világot. Mélyebben, ám 
könnyedébben is.”

Befejezésül egy fragm entum  Egyed 
egy régebbi, engem különösen megej
tő  verséből, amolyan zárókőként a be- 
fejezhetetlen elmélkedésekhez: 

„Jönnek még vadabb ludak 
te m int az őszi alkony 
egy settengőpárduc 
áthallszol majd az ajtón 
jönnek még vadabb ludak 
és állsz előttük némán 
am int a zápor megered 
zuhan a felhő énrám”
És igen, Egyed regénye m indeze

ken kívül az ezredfordulóra megrom- 
ló férfi-nő kapcsolat m egoldhatatlan
ságairól és veszélyeiről is szól. De 
erről nem itt és nem most. Béke ve
lünk.

Egyed Péter: M adonnák, p o r
ban, regény. Pallas -  Akadémia. 
2004.
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JANCSÓ MIKLÓS

A színházcsináló
Kaján úr

(Egyszerre): „...Tessék, csinálj te  színházat...'
K ajánné

Szereplők: Színész: középkorú fér
fiú, ún. „szabadúszó” -  alkalm i fellépé
sek honoráriumából él -  állandó m un
kahelye nincs.

Színházrajongó: ő is középkorú, de 
lehet nő is. Rajong a színházért, so
kat összeolvasott erről a művészetről. 
Meggyőződése: é rt hozzá.

Helyszín: Egy sétatéri pad. Mel
lette frissen festett, üres szem éttá
roló, körülötte szemét. A zöld fák kö
zött többszínűre mázolt villanykörték 
lógnak be a parkképbe. A régi álló
lám pák üvegrészét következetesen, 
dicséretet érdemlő alapossággal szét- 
parittyáz ták  a sötétet kedvelők: a ma
radék üvegcsonkok, drótszálak valós
sá teszik a helyszínt.

Időpont: valam ikor délután.
Szereplőink a sétatéri pádon ülnek 

és egy megkezdett beszélgetést folytat
nak.

Színházrajongó (lelkesen): ... és 
most, hogy időmilliomos vagy, m in
den idődet, energiádat nekünk, szín
háznézőknek és színházrajongóknak 
szentelheted (feláll a pádról, ünnepé
lyesen). Bátorkodom javasolni (hatás
szünetet ta rt) ...

Színész (kíváncsian félbeszakítja): 
Mit bátorkodsz javasolni?

Színházrajongó (nagy-nagy hittel 
és meggyőződéssel): Kedves barátom, 
csinálj itt Kolozsváron nekünk egy 
színházat.

Színész (Meg sem lepődik az ere
deti ötleten. Olyan közönyös m arad, 
m intha Színházrajongó a holdra kül
dené fel hétvégi k irándulásra. Vagy 
a rra  próbálná rávenni, hogy vásárol
jon két elefántot, és kezdje őket sza
porítani egy elefántfarm reményé
ben. Esetleg azzal állna elő barátja, 
hogy menjen, markoljon meg ásó-ka
pát, és fejezze be azt a városszépítő, 
főtérrendező m unkát, am it választás
kor a lelkes politikusok M átyás szob
ra előtt, feltűrt ingujjal, egy szebb 
Kolozsvárért elkezdtek. Mégis mikor 
megszólal, enyhe érdeklődés csendül 
ki hangjából.) És ... hogy képzeled a 
színházcsinálásom at?

Színházrajongó: Kezdd versműso
rokkal. Van elég költőnk, há l’ Isten
nek. Színészek is vagytok elegen — sza
badúszók, nyugdíjasok, szerződésben 
tétlenkedők. H ál’ Istennek. Álljatok 
össze, készítsetek pódiumműsorokat.

Adyt, Aranyt. És persze, mai költőket 
is szólaltassatok meg. Vegyesen.

Színész (nagyon komolyan): Mi
lyen terem ben szólaltassuk meg a köl
tőket? Vegyesen?

Színházrajongó: Béreljetek -  illet
ve bérelj te egy term et.

Színész: És a székek? Mire ü ltes
sem a nézőket?

Színházrajongó: Bérelj azt is. A 
színházaktól. A most alig 14 éve ké
szülő színházi törvénytervezet pilla
natnyilag abban a jól átgondolt, a laku
ló -  módosuló -  tökéletesedő, minden 
színházi gondra kiterjedő fázisban 
van (sőt, vénasszonyok mesélik, hogy 
nagy titokban elkészült, de nem be
szél senki róla, m ert akkor esetleg be 
is kellene tartan i), amely szerint lehe
tősége lesz a színházaknak, hogy -  
esetenként -  kiadják bérbe a nézőte
ret. Vagy a színpadot. Vagy ak ár az 
egész épületet. Nos, mielőtt a városi 
tyúkpiac kinézné m agának a kolozs
vári színházakat, béreld ki te azokat. 
Székestől. Sőt, béreld ki a színpadot
is. (örömmel) Látod, m ár van nézőte
red, színpadod. Gratulálok.

Színész: Köszönöm.
Színházrajongó: És ha m ár van 

színpad: próbálhatsz is azon. Amíg es
te versműsorokat ta rtasz , délelőtt fog
jatok neki próbálni egy jó vígjátékot. 
Egy szép, látványos vígjátékot.

Színész Igen, csakhogy a látvány
hoz kell díszlet, jelmez, világítás...

Színházrajongó (lelkesen): Bérel
ni kell azt is. M anapság m indent le
het bérelni.

Színész (őt is elkapja a lelkesedés): 
Igaz, bérelek díszleteket, ezek mellé 
bérelek egy díszlettervezőt, aztán  bé
relek ruhatervezőt, mellé pedig ru h á
kat, bérelek villanyszerelőt színházi vi
lágító gépezettel egyetemben, bérelek 
színházi tüzet és színházi tűzoltót, bé
relek színházi kapust, bérelek egy igaz
gatói kiskocsit sofőröstül, bérelek egy 
bátor, gátlástalan, komoly kapcsola
tokkal rendelkező főkönyvelőt, bérelek 
művészi elképzelést -  nem, azt inkább 
lopok, úgy olcsóbb - , bérelek még... 
(hirtelen elakad a hangja a nagy bére- 
lés-lehetőség izgalmától)

Színházrajongó: H a pedig mind
ez meglesz, próbálj, dolgozz kemé
nyen! Van im m ár színházad: játssz, 
próbálj. Vígjátékot. D rám át. Bohóza
tot. Tragédiát. Satöbbit. A színház

mindenkori feladata -  ahogy Shakes
peare ú r megfogalmazta a Hamlet- 
ben -  a kor tükrözése. Csak nyugati 
d rám ákat játssz.

Színész: Gondolod?
Színházrajongó: Persze, gondo

lom (szünet). A nagy nyugati drám a- 
irodalom rólunk szól. D irekte rólunk.

Színész: Direkte?
Színházrajongó: H át... indirekte. 

Is. Jelrendszerrel. Kommunikatív 
szimbólum-fegyverarzenállal m utat
ja  a mi valóságunkat. M ert a színház 
egyetemes. Érted?

Színész (sértetten): Persze, hogy 
értem. Én minden színházi megnyil
vánulást értek. Nem mindig, de ér
tek  mindent. Illetve majdnem mindig, 
majdnem m indent értek, (váratlanul) 
Kell még bérelnem -  ju t eszembe -  ta 
karítóasszonyt, ruhatárosokat, jegy
szedőket. Díszletmunkásokat.

Színházrajongó: Díszletmunkáso
kat, takarítóasszonyokat nem kell bé
relned.

Színész: Miért?
Színházrajongó: Fogd fel úgy a 

színházadat, m int egy családi vál
lalkozást. Az anyósod szedheti a je 
gyeket, a két fiad tologathatja a 
díszleteket, a menyed a ruha tá rban  
szorgoskodhat, a feleséged takarít. 
Ne feledd, egy jól működő színházban 
a színházvezető az egész családját fog
lalkoztatja.

Színész: Ez igaz. Csakhogy az igaz
gatók feleségeiket rendszerint nem 
takarítóasszonyként vagy jegyszedő
ként foglalkoztatják.

Színházrajongó: Rúgd fel ezt a 
rossz szokást, (szünet) És ami fon
tos: állíts össze egy hagyományoknak 
megfelelő, minden nézőréteget kielégí
tő  műsort.

Színész (elsápad, szívéhez kap): 
Mit mondtál? Mondd még egyszer. 
Azt hiszem, nem hallottam  jól.

Színházrajongó: Azt mondtam, 
olyan m űsorpolitikát kell folytatnod, 
amelyik minden társadalm i, illetve 
minden nézőrétegnek szól.

Színész (a félelemtől reszketni 
kezd): Te, nem lesz ebből baj?

Színházrajongó: Milyen baj?
Színész: Művészi-politikai baj.
Színházrajongó: Hogyhogy művé

szi-politikai baj? Ezt hogy érted?
Színész (óvatosan körülnéz, majd 

halkan): Abból, hogy én olyan színhá
zat csinálok, amelyik a nézőknek szól 
-  abból nem lesz baj? Tudod, m anap
ság senki sem beszél, pláne nem ír a r
ról (lehalkítja hangját), hogy a szín
ház minden nézőrétegnek készül, meg 
arról sem ír  senki, hogy szegény szín
ház minden igényt ki kell hogy elégít
sen. (hirtelen elhallgat) Esküdj meg,
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hogy nem adod tovább, am it most 
mondok neked.

Színházrajongó (gondolkodás nél
kül): Esküszöm.

Színész (remeg az ajka, kiszárad 
a szája, de mégis megszólal): A na
pokban egy régi-régi újság kerü lt a 
kezembe. O tt olvastam, hogy a szín
ház (újra óvatosan körülnéz, majd h a l
kan folytatja) a nézőkért van. A nagy- 
közönségért. Azért van benne annyi 
szék. M ár úgy értem , a nézőtéren. 
Végre m egtudtam  én is, mire jó az a 
sok le tak art szék. M ert a néző (a tor
kához kap, m intha egy lá thatatlan , 
minden társadalm i szférát behálózó 
kultúrpolitikai kéz fojtogatná)

Színházrajongó (fölényesen): Igen, 
olvastam én is efféléket. De m iért iz
gulsz úgy? Reszket a kezed.

Színész (őszintén): Félek...
Színházrajongó (nevetve): Ne félj. 

Nem rúgnak  ki az állásodból.
Színész: M iért nem rúgnak  ki?
Színházrajongó (nevetve): M ert 

nincs is neked állásod, ahonnan ki
rúgjanak.

Színész (ő is nevet): Persze, per

sze. El is felejtettem, (nevet) Pechük 
van az ellenségeimnek. Szóval ott ta r 
to ttunk, hogy én, m int színház, meg
hirdetem  a repertoárom at, (hirtelen, 
kissé sértetten) Gondolom, azt nem 
várod el, hogy meg is ta rtsam  a meg
h irdetett műsort?

Színházrajongó (hidegen): De 
igen, elvárom. Tőled elvárom.

Színész: No várj csak, nem lesz eb
ből művészi bajom? M ár az is istenkí
sértés, hogy a nézőkre figyelek, és ne
kik akarok játszani. A ztán még meg 
is ta rtsam , am it ígérek? Te, az m in
dig gyanús. H a egy színházigazgató 
m egtartja, am it ígér, az azt jelenti: az

igazgató fél. Fél, hogy kirúgják, fél, 
hogy a fejére olvassák a műsor meg 
nem ta rtá sá t, fél, hogy onnan fentről 
figyelik. Bezzeg egy bátor igazgató 
azt csinál, am it akar. Ha akarja, be 
sem megy a színházába soha. Bizony.

Színházrajongó (csodálkozva): Ne 
mondd. Tényleg?

Színész: Bizony. Egy jó színház- 
igazgatónak m indent szabad. Mint 
Napóleonnak, (szünet)

Színházrajongó: Hogy állsz pénz 
dolgában?

Színész: Éppen most kell kifizet
nem a villanyszám lám at. Csakhogy 
pillanatnyilag...

Színházrajongó: Azért mondom, 
hogy te csak spórolj. Gyűjts.

Színész (szomorúan): Mire? Vil
lanyszám lára?

Színházrajongó: Nem. Hanem au
tóbuszra, teherautóra gyűjts.

Színész (kétségbeesetten): Minek 
nekem autóbusz vagy teherautó?

Színházrajongó: A busz vagy a 
teherkocsi a kiszállásokhoz kell. Ki
szállásokra mész majd, Tordára, Gyé- 
resre, Enyedre. Vagy Désre. Esetleg

Szamosújvárra. Vagy behozol közönsé
get onnan. A kultúraterjesztés, tudod. 
A vidéki kiszállások...

Színész: Elhallgass, az isten szerel
mére. Soha nem hívnak meg engem 
jobb helyekre verset mondani, ha  k i
derül rólam, hogy „kultúraterjesztés”, 
meg „népszínház”, meg tordai kiszál
lás és egyéb vidékies, Európa-ellenes 
megnyilvánulás.

Színházrajongó: Jó, de... végül is 
van m ár egy v irtuális színházad. Mit 
akarsz benne játszani?

Színész (halkan, bensőségesen): 
Szeretnék végre egy abszurd színm ű
vet bemutatni. Mondjuk egy...

Színházrajongó: Közkívánatra
vagy anélkül?

Színész: Közkívánatra.
Színházrajongó: Csodálatos!
Színész: És bemutatok majd egy 

olyan előadást, am it senki sem fog 
megérteni. Még az sem, aki rendezte. 
Mert az az igazi művészet. ínyencség. 
Amiről izgalmas művészvitákat lehet 
kezdeményezni. (A sétatér váratlanul 
elcsendesedik: a fák boldogan susog
ni kezdenek. A parkban játszó kisgye
rekek arcán boldog mosoly ragyog fel. 
A csókák vidám an csapdosnak szár
nyaikkal. Színházrajongó meghatódik, 
arcán művészkönnyek folynak végig, 
mintegy előlegezve művészi megrendü
lését a várható művészi élményhez.)

Színész (szívhez szólóan folytatja): 
És aztán  -  dolgozni fogok. Egész év
ben. Nyáron pedig nyaralok.

Színházrajongó: Nyáron nem
fogsz nyaralni. A színész szám ára a 
nyár nem nyaralást jelent.

Színész: Hanem m it jelent?
Színházrajongó: A színész szám á

ra  a nyár Nyári Játékot jelent. Szege
den a város Nyári Játékokat rendez, a 
M argit-szigeten szintén lesz Nyári J á 
ték, Esztergomot, Gyulát most nem is 
említem, említem viszont Temesvárt, 
ahol a ferencesek udvarában bem utat
ják  Liliomfit, említhetem Vásárhelyt, 
ahol H am let kerül színre. Csak Ko
lozsváron ne legyen Nyári Játék? El
szabotálnád, elfelelőtlenkednéd, ellus- 
tálkodnád azt, am inek létrehozása 
csakis terád  vár: a Kolozsvári Nyári 
Szabadtéri Játékok megszervezését?

Színész (hirtelen rádöbben, igen, 
ő és csakis ő az, akinek meg kell va
lósítania a Kolozsvári Nyári Szabad
téri Játékokat. O az egyetlen egysze
mélyes m agyar fórum a városban, az 
Úr 2005. esztendejében, akinek erköl
csi kötelessége kiszállást szervezni, 
színházat csinálni stb. És m int annak  
idején Gábor Áron, ő is, önm agát bá
torítóan megszólal nagy-nagy hittel): 
Lészen Nyári Já ték  Kolozsváron!

Színházrajongó: Helyes (és ne
hogy a Színész meggondolhassa m a
gát, sietve elköszön tőle): Jó m unkát 
kívánok, (el)

Színész (egyedül m arad a piros- 
sárga-kék pádon. A fák tetejét vá ra t
lanul ellepik a csókák és a varjak. Szí
nész lelkesen felpillant a magasba, 
de m integy pontos végszóra, valam i 
lágy anyag a homlokára hull, ott szét
folyik, rá  a szemére, arcára. Színész 
m intha észre sem vette volna, hogy le- 
piszkolták a m adarak, továbbra is fel
néz, közönyösen, hangjában semmifé
le indulattal, megszólal): Ti miért?

Közben csendben leereszkedik a 
Függöny
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FO D O R  SÁ N D O R

OLVASÓNAPLÓ III.
Ajándék -  
az ünnepektől
Születésnapjukra az emberek ajándékot 

szoktak kapni. Virágot, könyvet (?), játékot 
a kicsik, egy-egy óhajtott ruhadarabo t a n a 
gyobbak, nyakkendőt, aranyhegyéi töltőtollat, 
vagy egy üveg ita lt a férfiak, piperecikket a 
hölgyek, k itü n te tést a közélet szereplői, kivá
lóságai.

N em rég ünnepeltük  a kiváló szobrászmű
vész, Kós A ndrás 90-ik születésnapját. Restel
lem, de nem tudom, m it kapott ajándékba ez 
alkalom m al. Csak az t tudom, amivel ő lepett 
meg bennünket: Egy könyvvel. Saját első és 
egyetlen könyvével, amely kedvenc olvasmá
nyaim  közé került. Amelyet ugyanúgy újra 
meg ú jra elolvasok, időnként legalább beleol
vasok, m int Swift Gulliverjébe, O ttlik  Iskola 
a határon-jába, vagy M ester Zsolt Koppantó- 
jába. Még néhány kedvenc könyvemet ide so
rolhatnám , de most nem kedvenc olvasmánya
imról, hanem  Kós A ndrás Elet és rajz című 
könyvéről szólnék.

Tizennégy hosszabb-rövidebb, szinte kü
lönállón, novellaként is helytálló, tém ájánál 
fogva mégis igencsak összefüggő önéletírás
ról van  szó. Meleg rokonszenvvel ír  ebben 
a könyvben (ha nem is sokat) bátyjáról (Ba
lázsról), húgáról (Zsófiról) és öccséről, K ár
olyról. Nem csuklik a m eghatódottságtól, ha  
édesapjáról, az 1974-ben elhunyt Kós Károly
ról, sz tánai házukról ír, a családot összetar
tó édesanyjáról szól. Noha bátyja, Kós Balázs 
(úgy emlékszem, a családból elsőként hunyt 
el) újságíró volt, húga, Kós Zsófi (aki a könyv 
külön fejezetében is szereplő Nóra néni mel
le tt beszédtechnikát is tan íto tt a kolozsvári 
Szentgyörgyi István  Színművészeti Főisko
lán  1953-ig, a Főiskola M arosvásárhelyre va
ló költöztetéséig) és öccse, ifj. Kós Károly, a 
neves néprajztudós is ak á r külön fejezetet é r
dem eltvolna, Kós A ndrás bensőséges szeretet
tel emlékezik ugyan róluk, de csak annyiban, 
am ennyiben az ő életében ju to tt valamilyen 
szerep nekik. Az Elet és rajz ugyanis (Polis 
Kiadó, Kolozsvár, 2004) önéletírás, m égpe
dig nem a szokványos form ában m egírtak  kö
zül való, sorra véve a hős, az önéletíró életét 
addig, am íg pontot nem tesz az emlékezésre, 
vagy életének egy-egy fontos szakaszát írja  le 
mindössze folyamatosan. Nem. Kós A ndrás 
önéletírása tizennégy külön, önálló tö rténe t
ben követi élete a laku lását, egészen művésszé 
válásáig, addig, am íg biztosan meg nem ta lá l
ja  ú tjá t az életben. Noha a fejezetek nem folya
m atosan vetődtek pap írra  (van, am elyiknek 
az írásához 1950-ben fogott, és csak negyven 
év m últán  fejezte be), a könyvbe foglaltak ja 
va a 90-es évek m ásodik felében íródott. Azt 
m ár nem tudom, a különálló emlékezéseket 
m aga a szerző építette-e be a tém a kronológi
ai sorrendjébe, vagy a szerkesztő (gondolom, 
Dávid Gyula, m ert a neve csak a könyv im p
resszum án jelenik meg felelős kiadóként), de 
jó, hogy így já r t  el. A tizennégy tö rténet — a ti
zennégy írá s  így szinte regényszerű egységgé 
alakul. Kós A ndrás életregényévé.

A szerzőt -  személy szerin t -  kereken 5 5 -  
56-ik éve ismerem. Nem sokkal első találkozá
sunk  előtt kerü lh e te tt haza a hadifogságból,

de akkor m ár a Kolozsvári M agyar Művé
szeti Intézet tanársegéde volt, én pedig h a r 
madéves egyetemi hallgató. Egy m űvésztár
saságban ta lálkoztunk, ahová akkor még 
művésznövendék feleségem udvarlójaként hív
ta k  meg. Kós A ndrást „tanársegéd ú r”-nak 
szólítottam, b ár irán tam  (de m ás jelenlévők 
irá n t is fölöttébb tartózkodó volt, nemigen be
szélgettünk). Zárkózott viselkedését -  utóbb -  
tökéletesen m egértettem , hisz tartózkodóvá 
te tte-tehette  a néhányéves szovjet hadifogság 
„káderiskolája” is. Köszönőviszonyban m arad
tu n k  azonban, és évtizedek m últán  -  olykor — 
néhány szót is válto ttunk  (azt hiszem, minek
u tá n a  m ár nem ta r to tt  attól, hogy amolyan 
„kultúrbesúgó” lehetnék). A 80-as években az
tá n  együtt ve ttü n k  részt, m ás kolozsvári és 
az egész országból összetoborzott értelm isé
giekkel együtt, egy pártonkívüliek részvéte
lével szervezett töm egtalálkozáson a K árpá
tok Géniuszával. Két álló napig h a llga ttuk  az 
észbontóan prim itív szövegeket -  és a „szűnni 
nem akaró” tapsokat, de anélkül hogy megbe
széltük volna egym ással, a következő hason
ló jellegű összejövetelre m ár nem m entünk 
el. Nem voltunk mi „ellenállók” -  dehogy. Ta
lán  azért m arad tunk  le a B ukarestbe szágul
dó hálókocsikról, m ert a rra  gondoltunk, hogy 
észre se vevődik, ha  k im aradunk  a kétnapos 
tapspartiból, a közös unalomból, meg az tán  
kinek-kinek idehaza is volt dolga elég.

Akkor, ott, B ukarestben igen megkedvel
tem  Kós A ndrást, ak it művészként addig is 
becsültem. Szófukarsága most m ár m érhetet
lenül rokonszenves volt nekem, különben is 
szeretem  az olyan em bert, ak i csak akkor szó
lal meg, ha  mondani is a k a r valam it. Ilyennek 
ism ertem  meg Kós A ndrást huszonegynéhány 
évvel ezelőtt. (Azóta én, sajnos, vén fejjel fecse- 
gővé váltam .)

És ilyennek ism ertem  meg az Élet és rajz 
íróját is.

Ahogy Illyés mondja a jó íróról: „Nem szé
pen ír, hanem  pontosan fogalmaz.”

*
Az egyes írások -  a szerző eszmélésétől k i

állító művésszé válásáig (ideértve a hadifogsá
got is) - ,  m int egy-egy különálló, egymástól 
el nem választható, Kós A ndrásra  valló szo
bor, amelyek el nem különíthetők egymástól, 
bár egyetlen darabjuk se sorozatban és min- 
denik nemes anyagból készült -  rendszerint 
kőből farag ták . Ezek az írások is, akárcsak  
szobrai, nyugalm at, m agabiztosságot sugároz
nak. Nem az üresfejű ember bu ta  m agabiztos
ságát, hanem  a m aga belső küzdelm ét külső 
jelek nélkül megvívó emberét, ak i pontosan 
tudja életcélját és ezen belül p illanatnyi teen
dőjét, teendőit is. Ezekben az írásokban nyo
m a sincs kapkodásnak, elnagyoltságnak. Az 
életből elm ondandónak szánt epizódok, tö rté 
nések igencsak m egbízhatón kiegészülő ké
pet adnak  nem csak személyéről, de övéiről és 
a színhelyekkel változó környezetéről is, m in
denekelőtt gyerm ekkora, fia ta l évei kedves 
színhelyéről, Sztánáról, az o ttan i kaszálók
ról, erdőkről, az o tt „fészekrakó” édesapáról, 
Kós Károlyról és a családi fészket szigorúan

és végtelen szeretettel őrző édesanyáról is. A 
szerző m intha tudatosan  tartózkodnék m in
denfajta m itizálástól az utókor szemében m ár
is m itikussá növekedett Kós Károlyról szólva. 
Olyan képet rajzol róla az olvasónak, amely 
m indenfajta prófétaábrázolásnál emberibb, 
szeretetre méltóbb a m aga tartózkodón ked
ves, olykor zsémbes mivoltával. Bátyja, húga, 
öccse bem utatásával kevésbé foglalkozik. Ha 
szeretettel szól is róluk, keveset teszi. Talán 
úgy véli, m indeniknek megvolt, megvan a m a
ga külön sorsa, élete. „K ultúrcsem egékre” se 
vadászik. Nem foglalkozik a rom antikus em
lékezetű sztánai Varjúvár nevezetes vendége
ivel, Móricz Zsigmond lá togatását se említi 
(akkor a szerző nem is tartózkodott Sztánán). 
Egyedül Tessitori Nóra néninek, az erdélyi 
költészet apostolasszonyának szán egy egész 
fejezetet, aki egy éven á t szomszédjuk volt 
S ztánán  (ott pihent, készült új m űsorára), és 
akirő l -  tegyük hozzá -  m éltatlanul feledkez
tü n k  meg, am ikor még negyven éve sincsen, 
hogy végképp eltávozott. Részletesen m egraj
zolja, idézi azok a lak ját viszont, ak ik  m un
kájukkal, igyekezetükkel és b ará ti ragasz
kodásukkal hozzájárultak a sztánai otthon 
lakályosabbá, otthonosabbá tételéhez, a kalo
taszegi m agyar és rom án földműves és mes
terem berekét.

Aki csak a Kós A ndrás könyvét olvasta, és 
m it sem tud  édesapjáról, az ebből a könyvből 
nem ism eri meg, legfennebb egy mosoly, egy 
kézfogás erejéig. De aki tudja, m it jelent Kós 
Károly a m agyar művelődés és irodalom tör
ténetében, annak  végtelenül rokonszenvesen, 
távolságtartó  módon emberközelbe kerül az 
építész, író, grafikus, nyomdász és nem utol
sósorban földműves ember Kós Károly arca is 
ebből a rem ek könyvből.

Végezetül hadd mondok néhány szót a 
könyv utolsó, alig hétoldalnyi, Alezredes, 
medve, fogság című fejezetéről. Első p illan
tá s ra  m in tha  toldalék lenne, hiszen az előző: 
H ét év, hét év... című fejezetben nem túlbeszél- 
ten, a rá  jellemző plaszticitással le írta  ugyan 
a szerző háborús éveit, hadifogságát negyven 
oldalon. Ebben a rövid fejezetben egy hadifo
goly alezredesről van szó, aki a szerzőt -  e r
délyi lévén -  a medvék felől faggatja. Igaz-e, 
hogy táncolnak, miképpen táncoltatják  őket, 
lehet-e és m ennyiért vásárolni az erdélyi pia
cokon medvét. A fogolytárs, fia ta l tarta lékos 
tisz t pedig jókedvében m indenféléket mond, 
am i igencsak feltüzeli a m agasabb rangú  ha- 
dastyánnak , a „filozófus fogoly katonának” 
a képzelőerejét, úgyszólván az a remény ta r t 
ja  meg jó egészségben, életben, hogy itthon 
majd... Ugye ne mondjam el az írás ta r ta l 
mát? Hemingway Öreg halászának  vissza
visszatérő álm a ju t eszembe, és a kisregény 
befejező mondata: „Oroszlánokkal álmodott 
az öreg.” Ez az alig hétoldalnyi, utolsó fejezet 
egyszerre megemeli az egész könyvet. Azét a 
Kós A ndrásét, aki — hivatásánál fogva -  sem
miféle írószervezetnek se tagja, am elyik kivá
ló írásáért, ezért a könyvért külön is d íjazhat
ná. A könyv belső illusztrációit nem ad ta  a 
művész „albérletbe”: m aga készítette el, jelleg
zetes célra, lényegre tőrön. A borító azonban, 
a m aga nemes, a szerzőhöz méltó formájában, 
U nipán Helgát dicséri.

Szinte sajnálom, hogy ez a kiváló könyv, 
rem ek írásm ű rokontalan nyelvünkön író
dott. De büszke is vagyok rá: Az ajándékra, 
amellyel Kós A ndrás 90-ik születésnapján le
pe tt meg engem, lepte meg olvasóit.
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Karl B arth p o litik a i á llásfog la lása i 
a II. v ilágháború  után
Karl Barth, a mély gondolkodású, teremtő eredetiségű 

református teológus a nemzetiszocializmus éveiben s már 
azelőtt is megragadó elkötelezettséget tanúsítva formált 
véleményt a kor lényeges kérdéseiről. Soha nem tért ki a 
kritikai számvetés elől, soha nem menekült teológiai üveg
gyöngyjátékok biztonságos birodalmába; pontos és szaba
tos szavaival mindig az előtérben álló kérdések velejéig ha
tolt. Attól sem riadt vissza, hogy -  akárcsak a svájci népi 
hős, Winkelried -  magára irányítsa az ellenfelek lándzsá
it, azzal, hogy világosan és tisztán kimondta azt, amit so
kan mások óvatosan elhallgattak. Ekképpen pedig való
ban azt a szerepet töltötte be, amelyet az egyház gyakran 
nem mert és nem tudott vállalni: azok szócsöve volt, akik
nek már nem voltak szavaik. És így egyben gyakran a 
pusztába kiáltó helyzetébe is került.

Barth a háború után is éppoly egyértelmű, megalapo
zott és elkötelezettségről tanúskodó nézeteknek adott han
got, mint korábban. A körültekintő kiegyensúlyozottság 
és a mértéktartó beszéd sosem volt a kenyere.

1945-ben és 1946-ban az egyik legfontosabb kérdés a 
német nép vétkességének problémája volt: miként nyerhe
tett teret a hitlerizmus? Barthot is felkérték arra, fejtse 
ki véleményét ezzel kapcsolatban. Két szempontot emelt 
ki:

1. egyrészt határozottan kiemelte, hogy a német polgár
ságnak, a művelt, szellemi elitnek felelősége van az 1933- 
ban Németországra rátelepedő visszás helyzet kialakulá
sában: „A német probléma gyökerét nem Bismarcknál és 
Hitlernél kell keresnünk, hanem abban, hogy a német ér
telmiség hajlandóságot mutatott Bismarck és Hitler támo
gatására”, a német nemzeti hitben, amely a Nagy Frigyes
től Bismarckon át Hindenburgig ívelő hagyományvonalat 
egészen Hitlerig elnyújtotta, abban, hogy lelkűkben a né
metek múltjuk szivárványos eszményeit csillogtatták ma
guknak, és a külső politikai térben megadták magukat 
a hatalmi politikának, azaz „két teljesen ellentétes tarto
mányban éltek”, s végül egészen konkrétan abban, hogy 
nem tudták és nem is akarták megvédeni a weimari de
mokráciát, amíg arra még lehetőségük lett volna;

2. másrészt azokban a hetekben, amikor kitudódtak a 
barbár gaztettek (koncentrációs táborok stb.), és a néme
tek ellen olyan gyűlölet lángolt föl, mint soha korábban, 
Barth baráti gesztussal fordult a németek felé, s szóval és 
tettel is a segítségükre sietett. Arra figyelmeztette a sváj
ci nyilvánosságot, hogy a feladat most nem a német nép 
„szolidáris megbüntetése, hanem az, hogy felelősséget éb
resszünk benne a lerombolt rend megújítására”.

Barth az európai politikai viszonyok, a „hidegháború” 
felé tartó folyamat alakulását is kritikai távolságtartás
sal követte nyomon. Aggodalommal töltötte el, hogy új 
ellenségképek alakulnak ki, amelyek két szembenálló 
blokkra osztják Európát és a világot. Határozottan állást 
foglalt azokkal a kárhoztató ítéletekkel szemben, ame
lyekkel a két oldal -  túlméretezett propagandával -  kölcsö
nösen sújtotta egymást, és nem riadt vissza attól, hogy e 
téren is egy olyan kisebbség álláspontjának adjon hangot, 
amely veszélyes politikai eszköznek tartotta a nyugati an- 
tikommunizmus agresszív fegyvereit. Főként azok maga
tartása váltott ki szenvedélyes tiltakozást belőle, akik a 
kereszténységet az antikommunista ideológia „vallási kí
sérőzenéjeként”, az egyházakat pedig a politikai harc pro
pagandaintézményeiként használtak föl.

R é s z le t  G ü n th e r  v a n  N o r d e n  ta n u lm á n y á b ó l

-  M£D‘EX

Z E N E  -  KÖLTŐI V IL Á G  3.

Dzsungel-partitúrák lelke
Modern zongorapartitúrákat 

nézegettünk egy mastervizsgán. 
Egyetlen ütemben annyi di
namikai utasítást találtunk, 
amennyi hang volt, és jószeré
vel mindenik jel mást kért az 
előadótól. Közben különböző 
ritmikai formulák tornyosul
tak egymásra, messze hatóan 
lekötve az előadó figyelmét. 
A hangmagasságok olvasatát 
sem könnyítette meg a zene
szerző, mindkét kulcsban a 
regiszterek széles skáláját vo
nultatva fel sok segédvonal
lal. Valósággal böngészte a 
zongorista, hogy milyen hang 
is az ott az ötödik segédvonal 
alatt basszuskulcsban. Szó 
sem lehet ilyen dzsungel-par
titúra első látásra való leolva
sásáról, vagy pláné művészi, 
poétikus előadásáról. De egy
általán kér-e a szerző poézist 
előadójától? -  hangzott el a jo
gos kérdés. Vajon nem inkább 
csak a szemnek szóló grafikai 
kivitelezés a fődolog az ilyen 
kottákban? Él e még a zene
szerzőben a vágy, hogy művé
be lelket öntsön?

Különösen egy jel ugrott 
ki: egyetlen zongorahangra 
crescendót írt elő a szerző. 
Még másutt is láttam ilyet. 
Mit akarhat az alkotó ezzel 
a furcsasággal, hiszen tudva
levő, hogy a zongorahangot a 
megütés után nem lehet befo
lyásolni, az menthetetlenül 
és rendkívül gyorsan elhal
kul. Hogy lehet ezt a jelensé
get az előadásban visszájára 
fordítani? Fizikailag sehogy! 
De lelkileg igen.

Fából vaskarika? Dehogy. 
Az előadásnak mindig van 
egy projekciós, filmszerűen 
és csakis a lelki síkon kivetít
hető része. Ez úgy működik, 
hogy a mű betanulása során a 
zene képi mivolta is rendkívül 
erősen rögzül a memóriában. 
És dacára annak, hogy a fi
zikai megszólaltatásban lehe
tetlen érvényesíteni bizonyos 
utasításokat, ezek mégis érvé
nyesülnek a szellemi síkon és 
óhatatlanul átkerülnek a hall
gatók tudatába is. Tudatot ír
tam, de ezek a művészi-lelki 
kivetítések igazából csak a be
fogadók lelki síkján érvénye
sülnek. Rejtett jelenség. Zene
lélektani kísérletekkel csak 
újabban próbálják igazolni a 
művészi produkció lelki pro
jekcióinak közvetlen hatását 
a befogadó közegre. A kísér
letek már azt is előre vetítik, 
hogy ez a lelki projekció ha

tással van még a „lélektelen” 
gépi felvételekre is. Ezért is 
használtuk a befogadó közeg 
megjelölést, hallgatóság he
lyett. És, horribile dictu! -  a 
lemezfelvételről a hallgató fog
ni is tudja ezeket a projektált 
lelki hullámokat a zene meg
szólalásakor.

A „zeneszerző sem tudja le
játszani az ilyen dzsungel
partitúrákat” -  hangzott el 
a kétkedő megállapítás. Va
jon a zeneszerző mit is akart 
ezzel a jel-tömkeleggel? Nyil
ván valamilyen lelki-szellemi 
folyamatot akart rögzíteni, a 
kottakép „fizikai” síkjára ki
vetíteni. Tehát, ismét projek
ciós jelenséggel van dolgunk: 
a kézzelfogható jelzésrend
szer mögött bonyolult lelki fo
lyamatok húzódnak meg, en
nek kifejezésére vállalkozott 
az alkotó. Jól tudta, hogy 
megvalósíthatatlan hangzás
képet állít az előadó elé, de 
feltételezte, hogy az előadó 
megérti, hogy a partitúrát is
mét bonyolult lelki folyamattá 
kell VISSZAALAKÍTANIA és 
AZT közvetítenie hallgatósá
ga számára.

A modern előadók közül ezt 
csak nagyon kevesen értik 
meg és még kevesebben tud
ják megvalósítani. Az újabb 
kor zenéje -  gondolok a 20. 
század második felében kibon
takozott zenei stíluskísérletek
re, hangzásszerkezetekre -  na
gyon elvárta az előadóktól ezt 
a lelki síkra vitt zeneszerző- 
partitúra-előadó-hallgatóság 
kapcsolatot.

A barokk kor zenéjében alig 
találunk a zene előadására vo
natkozó utasításokat. Rend
kívül egyszerű kottakép ke
rül az előadó kezébe abban a 
korban. Mindent az előadóra 
bízott a zeneszerző, kivéve a 
dallammozgást és a ritmust. 
Még ebben a két folyamatban 
is sok olyan dolgot elvárt az 
előadótól, amit az előadói gya
korlat konvenciókkal szentesí
tett, de írásban nem rögzített. 
A zenetörténeti fejlődés két el
lentétes pontja a barokk és a 
modern előadói gyakorlat. De 
közös bennük, hogy mindenik 
a maga módján a LELKI PRO
JEKCIÓRA helyezi a főhang
súlyt, szemben a kettőjük kö
zé ékelődött romantikával, 
amely PATITÚRÁBA ÍRTA A 
LELKET

TERÉNYI EDE

19



HELIKON

Márciusi évfordulók
1 -  130 éve halt meg Tristan Corbiére francia költő

220 éve halt meg Sajnovics János magyar tudós
2 — 130 éve született Jászi Oszkár magyar közíró 
3 -3 0  éve halt meg Németh László magyar író
4 -  100 éve született Deér József svájci magyar történész 

135 éve született Thomas Sturge Moore angol költő 
5 -1 1 0  éve halt meg Nyikolaj Szemjonovics Leszkov orosz író 

50 éve halt meg Hortensia Papadat-Bengescu román írónő 
85 éve halt meg Radu Stanca román író

6 -  530 éve született Michelangelo Buonarroti olasz költő
120 éve született Paul Géraldy francia költő 
710 éve született Heinrich Seuse német író

7 -  220 éve született Alessandro Manzoni olasz író
135 éve született Thury Zoltán magyar író

8 -  85 éve született Hornyák József romániai magyar író 
235 éve született Pápay Sámuel magyar irodalomtörténész 
60 éve halt meg Sárközi György magyar költő

9 -  85 éve halt meg Haralamb Lecca román író
110 éve halt meg Leopold von Sacher-Masoch német író

10 — 40 éve halt meg Hüszein Mehdi azeri író
11 — 110 éve halt meg Cesar Cantú olasz történész
12 -  320 éve született George Berkeley angol filozófus

40 éve halt meg George Cálinescu román kritikus 
140 éve született Tutsek Anna magyar írónő

13 -  610 éve halt meg John Barbour skót költő
135 éve halt meg Charles de Montalambert francia író

14 -  30 éve halt meg Ivó Andric horvát író

15 -  35 éve halt meg Fernand Crommelynck belga író
100 éve született Radu Gyr román költő

16 -  190 éve halt meg Ion Molnar-Piuariu román tudós
17 -  185 éve született Anne Bronte angol írónő

160 éve született Heinrich Gusztáv magyar irodalomtörténész
18 -  120 éve született Elza Sterste lett költőnő
19 -  140 éve halt meg Nicolae Filimon román író

485 éve született Jorge de Montemayor spanyol költő
20 -  235 éve született Johann Cristian Hölderlin német költő

100 éve született Vera Fjodorovna Panova orosz írónő
21 -  260 éve született Johan Nordal Brun norvég költő
22 -  50 éve halt meg Unto Kalervo Seppánen finn író
23 -  85 éve született Radu Lupán román író

390 éve született Ferrante Pallavicini olasz író
24 -  100 éve halt meg Jules Verne francia író
25 -  130 éve halt meg Louis Achard francia író

120 éve született Matei I. Caragiale román író
26 -  60 éve halt meg Fenyő László magyar költő

130 éve halt meg Kriza János magyar költő 
380 éve halt meg Giambattista Marino olasz író

27 — 130 éve halt meg Edgar Quinet francia író
28 -  490 éve született Teresa de Cepeda y Ahunada spanyol költőnő

80 éve született Victor Tulbure román költő
29 -  110 éve született Ernst Jünger német író

120 éve született Kosztolányi Dezső magyar költő 
100 éve született Rejtő Jenő (P. Howard) magyar író

30 -  110 éve született Jean Giono francia író
31 -  150 éve halt meg Charlotte Bronté angol írónő

40 éve halt meg Alexandru Sahighian román költő 
? — 60 éve halt meg Halász Gábor magyar kritikus
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rész. 15. Taníttat. 16. Megrésze
gítő. 17. Üzemi részleg. 18. Női 
becenév. 20. Numero, röviden.
21. Hálószövő állat. 22. Orosz 
folyam. 23. Helyrehozattat. 26. 
Bp. a fővárosa! 27.... Croce, firen
zei dóm. 28. Öreg férfi. 29. Szür
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Hosszú női sál. 35. Marosvásár
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ban üdülő. 39. Kézben fog. 41. 
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52. Sánc. 54. Floridai város. 56. 
Tartozása van. 57. Könnyezik.
59. Berothad! 60. Lamartine ver
se. 61. Magunk. 63. Bosszút álló. 
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Lajos. 71. Hangnem. 72. Labda
játék. 75. Halászkunyhó födele.
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6. Francia kártyalap. 7. Vörös
marty verse. 8. Néma gól! 9. A 
dollárt váltja. 10. Elmúlásán ke
sereg. 11. Asztácium vegyjele.
12. Részesül. 13. Elemi parány. 
14. Hevesen síró. 19. Királyi fér
finév. 23. Ezen a helyen (népi
es). 24. Szerelvényt rendez. 25. 
Taszít. 27. Teniszpálya jelzője 
lehet. 30. Sértődő. 32. Ám. 33. 
Fénytelen. 34. Pálmafajta. 36. 
Magad. 38. Utótagként: kő, kő
zet. 40. Trombitahang. 43. Ná
la lennebb. 45. Állatot ellátó. 46. 
Egyfajta zsírosedény. 47. Silbak.
49. Ezen a helyen (régies). 51. 
Biztatószó. 52. Schiller gondola
ta; második, befejező rész. 53. ... 
Wylde, popénekesnő. 55. Brazil 
tagállam. 58. Elmegy a hangja.
60. Idegen női név. 62. Felirat 
keresztfán. 64. Trák törzs. 65. 
Huszárvégtag. 66. Japán elekt
ronikai márka. 68. Nemzetközi 
kamionjelzés. 71. Az egyik Tolsz
toj személyneve. 73. Kiütés az 
ökölvívásban. 74. Túl a szélein! 
76. Néma tanú!

BOTH LÁSZLÓ

A H elik o n  3. szám ában megjelent Kíváncsiság című 
rejtvény megfejtése: Ne kérdezz többet, m int amennyit 
meg akarsz tudni.
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