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Európa visszarablása
Ahogyan Madarász Viktor mutatja nekünk: Beth

len Gábor tudósai körében. Egykor, Gyulafehér
váron. Mivel minden változik: ebből lett késó'bb a 
nagyenyedi kollégium. Ahonnan Körösi Csorna Sán
dor, lehet, rossz Iránba indult. Végül megérkezés. A 
globális kirakatban győzelmi zászlók relikviái még 
abból az időből, amikor Mongólia száraz lábbal kelt 
át Alaszkába, csak a Romanov cár harci szekerei fö
lött csapódott össze a tenger, mint a Balaton jege 
egy-egy meggondolatlan lakodalmas menet szánjai 
felett. Botrány, macskakörömben, kecskekörömben. 
Jobb helyeken ilyenkor fel is köttették a Lord Ma
jort. Ma már nem bosszant semmilyen Ness. Végig 
csupa idill és tabló: Gutenberg üldögél első és egyet
len könyvének tárában. Erasmus Károly és Rabelais 
Frigyes kedvenc corvináik körében. Tabló-debüt. A 
festők nem győztek lépést tartani vele. Odacsődí- 
tették az edisonokat is. Monte és Zuma kolumbusz- 
maffiák zsebében. Sörétként nyugatról hazalőtt 
aranykor. Hihetetlen kérelmek halhatatlan verssor
okból. Valois Akárki bérgyilkosai körében. Wasa és 
Gusztáv oldalra dőlve tulajdon öblében. Linné és 
Lavoisier friss fejes salátás ágyások között, halál
ra, latinra és euróra váltva. Bourbon répaegyelés és 
Leticia mama kontinentális Kindergartene. Savoyai 
Jenő és Találmány Tivadar. A veszettség égi gyógy
szertára és a jó Paszteur. Schwarz Berthold puskapo
rai körében. Székelyvásárhelyen szegény Teleki Té
ka még mindig Sámueléi ölében, de körülötte már 
balkán és trianon lett, és Schleswig és holstein, és 
elszász és lotharingia, és balti és lett, s végül a visí
tó főnie harisnya a kommandósoké lett, a bikát pedig 
jóvátételként szibériai garnizonokba bellebbezik, ha
risnyával azon a mindent megtermékenyítő micsodá
ján.

•  S ző cs István : M erengő
•  G érecz A ttila : V ácról k ic se m p é sz e tt  

lev é l 1955-ből
A

•  Kántor Lajos: Építők (vagy hivatalnokok)
•  Dávid Gyula: F ellegek  a város felett
•  Fodor Sándor: O lvasónapló
•  Gál Éva E m ese versei
•  A NAGY KILOMETRIK
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

MERENGŐ
1. Am ikor 
bőrünkhöz ér 
a történelem
A ház előtt majd kert lesz; üldögélni 
a tó partján fogsz, késő délután...

(Gérecz Attila: Anyámnak;
Gyűjtó'fogház, 1954)

A történelem, amikor velünk foglalko
zik, akkor is megfoghatatlan, a jelen is 
olyan, mintha éppen most a múltban men
ne végbe, mert valahogy a magasban dol
gozik, s éppen ezért nem is akkor érezzük 
a legközelebbről, testközelből, amikor 
velünk esik meg, hanem akkor, amikor 
olyan valakivel, aki egyszerre sokunk
nak személyes kapcsolata, összekötője 
az élet magasabb régióival, mint például 
egy népszerű művész, sportoló vagy felta
láló, vagy meseíró... Az ő élményei igazol
ják a mieinket is.

Gérecz börtönverseiben olvasok most 
egy Emilről, aki a Gyűjtőfogházban négy 
évig naponta járt a siralomházi cella födé
mén, amelyben apja volt bezárva (s ami
kor aztán találkoztak, „olyan volt mint 
az üdvözöltek -  mondta Emil —, társaira 
úgy nézett, mint kit Isten sürget, s nincs 
mitől iszonyodnia”... s aztán: „Emilt Vác- 
ra vitték a nyáron, s az édesapját kivégez
ték”). -  Emil, Emil; hol is volt nekem egy 
Emil nevű ismerősöm? Aztán -  közben a 
rádió éppen Drezda bombázásának poklá
ról emlékezik — beugrott: Emil meg a de
tektívek, Emil meg a három ikergyerek, 
persze... Erich Kästner „közkedvelt ifjú
sági regények írójának hősei”, mint még 
talán A két Lotti is.

Akkor keletkeztek, amikor a két nagy 
sötét vihar között egy kis ideig olyan va- 
lószínűtlenül világos volt az ég egy szelet- 
je valahol a Keleti-tenger fölött... Számol
gatok, ha ez az Emil valóságos alak lett 
volna, valóban találkozhatott volna az öt
venes évek elején megint detektívekkel, 
valamelyik siralomházban... Ami meg 
a három bájos ikertestvért illeti, megint 
csak Gérecznél: „A Bálint fiúk a baráta
im voltak. Három testvér. Egyiküket a 
határon lőtték agyon, a középsőt felakasz
tották, miközben otthon váratlanul meg
halt a legfiatalabb is... S a Bálint fiúk 
anyja nyáron, akit csak megszólíthatott: 
„képzelje el, uram, hogy három fiam volt 
és most mind halott!”... -  de mindennek 
mi köze Drezdához és tűzhalálához?

Az, hogy Kästner drezdai volt, de a 
háború éveiben Berlinben lakott. Aztán 
egy nap gondolt egyet, s a „biztos”, mű- 
emlék-belvárosú békés Drezdából felhoz
ta magához az anyját, a szakadatlanul 
mennydörgő egű és lángoló földű Berlin
be. Édesanyja utazás előtt még kitakarí
totta a lakást, és az ablakokra, mielőtt 
leredőnyözte, új függönyöket, saját ma
ga által hímzetteket szerelt. És jött a hír 
a szőnyegbombázásokról. Pár napra rá 
Kästner leutazott Drezdába, s látja, hogy

a város szélén a tüzér laktanya, ahol vala
ha katonáskodott, érintetlen. A többi ka
szárnya is. A nagy gyárak is. Hanem a 
„műemlék-belváros” elseperve, por és ha
mu, az ő utcájuk is.

Visszatér rögtön Berlinbe s beszámol 
anyjának a helyzetről. De hát, kérdi az 
anyja kételkedve és hitetlenkedve: az 
új függönyök? ... talán csak nem... azok 
is?...- De igen, mondta az író, az új függö
nyök is odavannak... Az anyja akkor na
gyon mélyen elhallgatott. Akkor értette 
meg, mi a háború.

2. A túloldalt már 
vártak  lesben ...
Oly szép itt a vidék, és benne hasonlóbb
ember az Istenhez. Homloka tiszta, sze

líd.
Jézust látom, a hűs Gecsemáné kertben 

elomlót.
Csönd van. Olajfák. S fönt már valahol 

közelít Isten...
(Gérecz Attila: Márianosztrai leoninu- 

sok, 1954)
Amikor úgy tizenkét-tizenhárom évvel 

ezelőtt a kezembe került a Gérecz Attila, 
a költő, 1956 mártírja című kötet, idege
sen, türelmetlenül lapoztam előre s hát
ra benne, főleg a versek között, a jegyzete
ken s magyarázatokon csakúgy súrlólag 
csúszkált a tekintetem, s nem vettem ész
re egy nagyon lényeges életrajzi adatot: 
„Attila, miután a kőszegi kadétiskolából 
1947-ben visszatért Pestre...”

Milyen kár, hogy nem tudtam ezt a ta
valy, amikor Székely Jánosról írtam, hi
szen „ugyanabban a hajóban eveztek”... 
Iskola a határon -  Törtess hadnagy, és 
még vajon hányán, a világirodalomból is?

Most ennek ismeretében nézegetve élet
rajzát, nemcsak a kadétiskola és a szüle
tési év közös: meglepő, mennyire hason
lít verseinek stílusa is a Székely János 
fiatalkori verseiéhez. És a.z érdeklődés 
iránya is: a Babits-, Tóth Árpád-, Kosz- 
tolányi-műfordítások nyelve, mint „zenei 
anyanyelv”, Verlaine; és műfordítások né
metből: néhány Heine a Hazatérésből, a 
Vándor éji dala Goethétől -  s talán nem 
is kevésbé sikerült, mint tucatnyi társa 
neves, nagy fordítóktól -  s vagy két Ril
ke.

(Sajátságos, én is éppen ennek a két Ril
ke -versnek fordítgatásával próbálkoztam 
diákkoromban. Csakhogy milyen más, 
amikor az egyetemisták irodalmi körére 
készül az ember azzal, hogy Wo sind die 
Lilien aus dem hohen Glas, / Die deine 
Glas zu pflegen nie vergaß, / Schon tot?, 
vagy pedig a váci fegyintézet elítéltjeinek 
irodalmi összebújására a börtönudvaron, 
éppen egy ilyen „elefántcsonttoronybeli” 
Rilke-zsengével, ahogy Gérecz tette: A 
hosszú vázából hová veszett / a liliom, 
mit úgy ápolt kezed? / Már holt? Ugyanaz 
a választékosság és tartás: amíg Székely 
János azonban a koronkai elemistáknak 
olvas fel Rilke-verset németül, Gérecz vá
ci raboknak, magyarul. Közös volt ben
nük a „teljesítmény-orientáltság” mellett 
konkrétan az is, hogy mindketten kitűnő
en lovagoltak, és szerették a fegyvereket, 
Székely ezt később a vadászat iránti ra
jongásban élte ki.

Géreczet ugyan nem vették fel a pes
ti egyetemre, de egy öttusázó csapatba 
igen, és „nagyon sokat ígérő tehetség 
volt” a válogatott keretben vasesztergá
lyos tanoncként is, de -  húszéves korában 
letartóztatják. Abból a csoportból, amely
hez tartozott, négyet ítéltek halálra, hár
mat föl is akasztottak közülük, Gérecz 15 
évet kapott.

Ezek az életrajz külső adatai? Gérecz 
Attila azokhoz a költőkhöz tartozik, akik
nél az élet -  a költői életműnek is része, 
annak ellenére, hogy egy irodalomteore
tikus csupa ellentmondást láthatna a ket
tő között. Versei ugyanis szelídek, finom, 
dallamos érzelmesség, időnként célzato
san „konzervatív” szépszavúság járja át 
őket; a forradalmárköltészet figurái, sem 
a külsők, sem a belsők nyomokban sem 
mutathatók ki nála. Ugyanakkor szembe
tűnő az emberi keménység, de a fizikai 
bátorság és az erkölcsi kényesség még
sem hív elő nála könyörtelenséget: hűtlen 
szerelmének a fejére a legfájdalmasabb 
vereség után sem szór átkot, viselkedése 
következetes verseinek tónusához. Nincs 
fogcsikorgatás. Ugyanakkor „mindenre 
elszánt” forradalmár, avagy ellenforradal
már? Az adott helyzetben e két minőség 
egy. Az adott helyzet pedig az, hogy ő, a 
származásánál, neveltetésénél fogva pat
rióta: hazaárulás miatt ítéltetik el! És a 
gyakorlatilag (kívülről támogatott) puccs- 
módszerekkel hatalomra kerültek vádol
ják őt összeesküvéssel -  ilyen módon a 
re-volutio (vagyis a visszafordítás) logika
ilag is tisztább összefüggést tartalmaz. 
Tartalmazhatna.

Semmit sem olvastam 1949-es „haza- 
árulási” peréről. 0  maga csak szökése 
történetét írta meg, töredékekben. Igaz, 
börtönévei előtt egyáltalán nem „írt”,, 
legalábbis nem tudunk róla. Első versét 
54-ben Vácon írja, pár hónappal szökése 
előtt: így bocskorosan ugye megnevettek,
/ hogy márványt törni hegynek indulok? 
/ A számon pimasz mosolygás a jelszó, / 
füttyöm csibészes: én is feljutok. /.../ S a 
hegytetőn majd minden mezt lehántva, / 
én is kacagva szélnek öltözők; / karjukra 
fűznek mind a szélnyalábok, / s eltánco
lunk a fejetek fölött.

Ez a vízió bennem azt a képet idézi, 
ahogy az 56-os novemberi harcokban va-
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HELIKON

GÉRECZ ATTILA

V ácról k icsem p észe tt levé l
laki utolsóelőtti nagy gesztusát leírja: 

és másokkal a Nemzeti Színház kö
rüli harcokban vett részt... két szovjet 
tankot tett harcképtelenné... Ezt köve
tően új harcállást nézett ki magának a 
Rákóczi út térre néző (ma már nem ál
ló) bérházának második emeletén... vá
ratlanul telitalálat érte a bérházat: tank
ágyú lövvedéke csapódott be a második 
emeleti két ablak közé... De amint elült 
a becsapódás füstje és pora, a két ablakot 
egybetörő találat egyre jobban kivehető 
üregéből a hetyke testtartású Attila gép
pisztolyát magasba lendítő karral intege
tett feléjük.”

Költőként főműve a „Szökés” leírása. 
1954 nyarán a Duna kiönt, hullámai a 
fegyház faláig érnek. Attila a rácsot meg
lazítva, az árvízbe veti magát. Innét a 
történet olyan, amilyeneket manapság 
tévé rémfilmekben esténként hatot lá
tunk; ahogy fogolytársa (és halálon túl 
is hű barátja) Kárpáti Kamill írja: Eső
csepp mozimban pereg jelenet után jelenet: 
/ Attila ugrik rács közül! / Lót-fut riadt 
zsandársereg... / S hiába már az üldözők 
/ Reflektorkés nem éri őt / Árvízbe bújt 
gyümölcsfák közt / lélegzete felgőzölög. / 
Duna-parton a vérebek! / Fajankó kézben 
a fegyverek! I Sortűz! -  ha fölröppen ga
lamb. / Szállni mégiscsak így lehet!

Szökés közben több nagy drámai talál
kozás, menedékkérések során, napok múl
va bevergődik Pestre, volt szerelme új 
udvarlója, „Labanc” Dénes feladja. Vissza
viszik, újabb tárgyalás, még három év 
stb. 56. október 31-én kiszabadítják.

A fentebb említett harci események 
után, a Klauzál utcában, amikor át akar 
szaladni a másik oldalra, hogy az ott les
ben álló szovjet tank mögé kerülhessen, 
öt vagy hat találat éri, gépfegyverből... 
Fogadott húga temeti el a Klauzál tér sar
kán, 57 tavaszán másodszor temették el 
a Kerepesi úti temető 21-es parcellájába. 
Édesanyja halála után melléje földelték 
el a Megyeri úti temetőben.

A szökésről és utána írt versei közül 
talán nem a legjellemzőbb és nem a „leg
szebb” A rendőr, mégis ez maradt meg el
ső olvasásra és később is legmélyebben 
bennem:

Fölértem a partra, s mikor gyanakod
va / lebuktam, a gát tetején / fény gyűlt; 
tekeregve, akárcsak a kobra, / a fűbe si
multam. A fény / felém közelítve megállt 
s alakomra / terült. („Egyedül lehet”) Én 
/ felálltam, az őr felemelte kezét, szólt, / 
-  Ki az? Maga mit keres itt?! / -  A part, 
hol az út vezetett, szakadék volt. / („Orház 
ide messze esik...”) / De átérsz-e lelkem -  
míg vakító fény forr -  l a  rossztól a kény
telenig? / -  „Vácról szöktem az éjszaka... 
” — Lentről / a szürke folyam kavarog... / 
Álltunk szótlan, én meg a rendőr; / egy
m á sra  fogo tt m agyarok , I s én néz
tem az álla hegyét. Belelendül / a váll, 
hova majd lecsapok. / -  Itt térjen a főd 
fele -  mondta lefödve / a lángot. Az ökle 
kinyúlt. / S én néztem a hála szemével a 
rögre. / Hazánk csak a könnyteli múlt. / 
De vallja hazának az ember örökre, / hol 
két ököl összesimult!

Stádium Könyvkiadó, 1991. Felelős 
kiadó és szerkesztő: Kárpáti Kamill.

1955-ből
Vác, rabkórház 1955 tavaszán
Ez a kultúra; vécépapír és egy kis 

darab ceruzavég. Civilizáció m ár több 
van. Fürdőszoba, hideg-meleg víz, an
gol W. C., éjjel-nappal központi fűtés 
és óriási ablakok a D una felé, ahol is
merős napesti fények kóborolnak isme
retlen vizek hátán , valam erre az Elet 
felé. M ert az is itt folyik közvetlen a 
fal mellett, a túloldalon. Ugyanolyan 
szürkén, m int a Duna, ismerős sze
kérzörgést és gyerm ekkacagást hord 
a há tán ... -  de hol vannak m ár azok 
a hullámok, amelyekkel hiába volt a 
küzdelem...

Elfogtak.
Az egyik nyomozó majdnem agyon

lőtt. H irtelen a mellemre nyomta a 
pisztolyt, és ráfeszült ujja a ravasz
ra. Láttam  a szemében az ölésvágyat, 
de egyszerre észbe kaphatott, m ert re 
megni kezdett a keze, és furcsa, té to
va m ozdulattal elfektette mellemen a 
fegyvert. A m ásik a torkomon térdelt 
és a fejemhez ta rto tta  a pisztolyát. La
banc félelmében félig lerogyva kapasz
kodott egy vaskerítésbe. A házm ester
lakásban bejódozták m agukat, ahol 
megsérültek. Nekem csak az ingem 
lógott cafatokban meztelen bőrömön, 
és az arcom volt mocskos egyikük ci
pőtalpától, m ert beletaposott, mikor a 
földön feküdtem.

„Viszontlátásra, e lvtárs” -  szorítot
tá k  meg Labanc kezét.

„Viszontlátásra, elvtárs -  mondtam 
én is - ,  még lehet, hogy látjuk egy
m ást.”

„Hát ezt akárhogy is, de bravúro
san csinálták” -  mondtam, mikor 
hátracsavart, gúzsba kötött kézzel 
ü ltünk  az autóban. H irtelen megeny
hült az arcuk: „Mi? Azt mondod? H át 
azt mi is elismerjük, hogy nagy va
gány vagy.”

„Aztán legalább 30 perc a la tt en
gem is verjenek agyon, m int azt, aki 
előttem kísérelt szökést a Gyűjtő
ből. Engem is a tá rsaim  előtt fognak 
agyonverni?”

„A, nem fogunk bán tan i” -  felelt az 
egyik - ,  „ha nem vered nagyon a tü 
zet.”

„A balhét egyedül viszem”, vettem 
fel a szokásos „sitt” stílust, „senkit 
nem köpök be, ha  megnyúznak se”. 
(Tényleg nem nyúltak hozzám. Vala
mi kültelki elismeréssel adóztak vé
gig-)

„Na, pihend ki magad. Mi se alud
tu n k  ez a la tt a három  nap alatt.”

B etettek egy zárkába, ahol még volt 
egy hely. A Deák téri főkapitányság 
pincezárkáin nincs ablak, csak lyu
kak, am in keresztül naponta kétszer 
a légszivattyúk benyomnak valam i 
gum iszagú levegőt.

„Állati bűz van i t t”, köszöntöttem 
azt a 8 alakot, akik a fadeszkán he
vertek.

„Nagyon kényes vagy”, köpött elém 
Csimbi, a díjbirkózó, aki „zeig”-gel 
(órákkal) foglalkozott, és tömegvereke
désnél bukott le. Mikor elmeséltem az 
ügyemet, elérzékenyült. „Agyonütöm 
ezt a Labancot! A ladár u. 16.” morog
ta, am int felírta a címet a cipőbélésé
re. „Ilyen srác kéne nekem, m int te. 
Ha kiszabadulsz, gyere hozzám. Na
ponta meglesz a 2-3 ezer forintod. 
Hány kilód (hónap) volt?” „12 mázsa 
(év) -  feleltem - ,  és ami most rájön, az 
2-3.” Ezen őszintén elszörnyülködtek.
-  Vegyes tá rsaság  volt, sikkasztok, 
szajrésok. Egy fiatal kölyök, 17 éves, 
a szomszéd deszkán aludt. Visszaeső, 
m ár háromszor volt büntetve. Most 
egy homoszexuálist fosztott ki.

-  Reggel (hajnalban) „Pobjedá”-ban 
Vácra vittek, ahol le kellett játszanom  
a szökést. Az orvos alaposan átvizs
gált, semmi bajom nem volt, még n á t
h á t se kaptam  az alapos fürdőzéstől. 
Jegyzőkönyv szerint 14 fokos volt a 
víz a p a rt mentén. -  Az ávéhás alezre
des, aki a belügyből jö tt ki, majdnem 
szeretettel bánt velem. Úgy látszott, 
imponált neki a viselkedésem, és oka 
se volt a gyűlöletre ellenem. A csoport
ja  elfogott, s ezért nyilván elismerést 
fog kapni.

„Remek nőid vannak, A ttila”, szólt
-  vissza, Pest felé robogva az autóban
-  az egyik nyomozó. „Melyiket sze
reted jobban?” A m ásik közbeszólt: 
„Hagyjad, ez igazán magánügye.” -  
Elmosolyodtam és megmondtam neki. 
„Nem való az hozzád, betegeskedik. 
Most is feküdt, hogy nálatok voltam.”

„És Anyám?” „O készül vidékre a 
nagym am áddal.” Drágáim  -  gondol
koztam —, ta lán  azért te tték  m indket
tőt, nehogy egy gyengeelméjű pillana
tomban berohanjak a kelepcébe.

A Gyűjtőbe vittek.
Felvették és a lá íra tták  a jegyző

könyvet, aztán  á tad ták  az ottani nyo
mozóknak. „Ismerem a pofád, Gérecz” 
szólt, amikor belökött a kisfogház (szi
gorított börtön)* legsötétebb zárkájá
ba.

Az őrparancsnok kihirdette  előt
tem, hogy szökésnél nincs „megállj”
> » »  folytatás a 4. oldalon
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> » »  folytatás a 3. oldalról 
k iá ltás, i t t  azonnal lőnek. A zárka 
2x4 méter. Egy deszkapriccs, egy 
pokróc és egy kibli volt m inden sze
relékem. (A kibli rozsdás, iszonyú bü
dös vasedény, amibe a fogoly minden 
dolgát végzi.) Az ablakon, a rácson k í
vül drótháló. Cipőfűzőmet és minden 
hasonlót elvettek. É telt külön csajká
ban kaptam , am it u tán a  ki kellett ad
ni, szintúgy a reggel beadott lavórt 
és törölközőt. Ez volt börtönéletem 
legnagyobb szenvedése. Csak egy m a
rék, csak egy m arék szalm át tehet
tem  volna a fejem alá! -  Egy hónapig 
komoly harcot vívtam  a tébolyulás 
ellen. Két nő m ia tt m aradtam  meg. 
Anyám és szerelmem m iatt. Anyám
hoz kötött ígéretem: „Amíg Te élsz, 
Anyám, addig én is élek.” Kedvesem
hez pedig akkor kezdődő művésze
tem , am elynek kezdeti jellege megle
hetős tehetséget m utatott. Ebből a 
keserű  korszakból egyik kezdő ver
sem:

Az Isten balján
„Nekem már szitok az Isten szó a szá

mon.
En nem a haldoklót, az éló'ket 

szánom...”

Ezekben a napokban az élet egyet
len megoldásául a ha lált láttam . Az
tá n  lassan, lassan, visszafordultam. 
A hangban, bár még mindig szinte 
bru tális volt az intellektus nyomása 
az érzelem felett, lassan  a lírai kedv 
kezdett túlnyomóvá válni. Egy szo
nett:

Sívó évek a lján
„En azt hittem, hogy sívó évek alján
majd sziromtépő szélvihar söpör...”

A rabnak  egyetlen tá rsa  van, ami 
mindenen keresztülsegíti: a fantáziá
ja. És egyetlen, soha le nem győzhe
tő  ellensége: a gondolatai. A boldog
ság nem külső tényező eredménye, 
hanem  belső, lelki tulajdonság, mond
hatnám : közérzet. Rendszerint a kül
világ segíti uralom ra bennünk, de 
m indig csak relációkban, viszonyítva 
az előző szenvedéshez, vagy ha úgy 
tetszik: vágy, ami ennek csak benső 
megjelenése. Nincs olyan szenvedési 
állapot, melyben enyhülési folyamat 
ne szerepelne. És ez az enyhülési fok: 
a boldogság. Ezért van az, hogy m in
denkinek m ást és m ást jelent. M in
denkinek a legkínzóbb vágy megszűn
tét. Rabnál ezt a folyamatot egyedül a 
képzelet végzi.

Visszfény (Anyámnak)
„A ház előtt majd kert lesz;

üldögélni
a tó partján fogsz, késő délután.”

Van így néha
„Hej! ma meghempergős jókedvemben

vagyok,
szemem is másképpen, kisfiúsán

ragyog...”

A kisfogházban rabnők vannak tú l
nyomórészt. Néha egy-egy pillantást 
véletlenül, vagy titokban az ablak
ra  felmászva -  ami nagyon kockáza
tos volt az állandó figyelés m iatt -  tu 
dunk azért váltani.

Kis d a l egy mosolyról
(ismeretlen rableánynak)
„Mosolyod nem is nekem szólt,

csak a társnak szántad...”

Ezekben a napokban voltam a leg
termékenyebb. A forma m ár engedel
mesen kezdett hajlani kezeim alatt. 
Majdnem m indenről tud tam  jó soro
kat írni. Viszont ritk án  akadt kedvem 
verselni. Inkább gondolkoztam vagy 
ábrándoztam. Az ember nem gyűlöl
hető, csak sajnálható -  jöttem  rá  mil
liomodiknak.

Daróc a  szürkéhez
„Én nem utállak, én köszönnék.
Kis tökfilkó vagy, m int a többi...”

Daróc a  feketéhez
„A mennyet pirulákban méritek,
m int Krisztus szent testét...”

Szeptemberben á tte ttek  egy jobb 
zárkába. Ekkor m ár szalmazsákom 
és lepedőm volt. Itt érdekes élménnyel 
gazdagodtam. Egy szép, fekete házi
m unkás lány szerelmes lett belém 
a falakon keresztül. Titokban leve
leztünk. Az etető nyíláson adta be a 
csöpp ceruzavéget. Ékkor m ár ism ert 
és szeretett az egész kisfogház. Ha sé
tá lta ttak , női fejek jelentek meg a rács 
mögött, integettek, csókot dobtak. Zár
kám  a fürdő melletti volt, s ha  vasár
nap hajnalban (őket ébresztő előtt fü r
dették) megkezdődött a fürdés, át-át 
dörömböltek a falon üdvözlésképpen. 
Persze... 25 éves vagyok.

Alkony
„Most hunyd le kedves, fénymosott

szemed...”

Két vers, am it K lárinak  -  így hív
tá k  a fekete rableányt -  írtam :

Az idegenné vá lt élet
„Majd megölelsz, mert egybeforrt

a vérünk...”

Mindegy
„Mindegy, hogy honnan kavarodott

belénk...”
Megjött az ősz, s nekem visszatért 

a régi, igaz szerelmem, az őt kísérő 
fájdalmas gondolatokkal. Ez a vers ze

nével fejezi ki, am it szavai csak érez
tetnek. A verlaine-i őszi jajongásbán 
a lélek belső v ihara  szövődik.(Vö. 3. 
rész)

Varázsdob
„Borzongva zsong a szél...”

(Ez a legnagyobb formai bravúrom. 
Sajnos m indenki elsiklik gondolata 
mellett, m ert já téknak  veszi a szava
k a t a forma szolgálatában.) Még egy 
kis szerelmes dal:

Ó da bajtársnőim hez
„Újhold van. A  csönd a mély fölé

feszül...”

Egy reggel m egtudtam , hogy elszál
lítanak  valam erre. Lázasan sietve fe
jeztem  be készülő versemet, am inek 
utolsó pontja u tán  m ár nyitották is 
az ajtót, alig volt időm begyűrni a pa
p írt egy könyvbe, amiben a házimun- 
kásnők később m egtalálták. Ez lett 
búcsúversem a politikai fogolylányok
tól, akikre egész életemben büszke le
szek. Nehezebb körülmények között 
vannak, m int a férfiak, de ragyogóan 
viselkednek.

Vácra hoztak.
I tt megint kezdődött az idegtépő 

zaklatás, ami karácsony előtt végül 
belehajszolt az éhségsztrájkba. H at 
nap múlva a kórházban megállapítot
ták , hogy szervezetem m ár mérgezett 
állapotban van, vagy eszem azonnal, 
vagy nem lehet megmenteni. Mivel 
erre se ettem, átjött a nyomozó, és 3 
órás beszélgetés (!) u tán  teljesítette 
követeléseimet. Ezért vagyok itt a kór
házban több m int egy hónapja, ezért 
fogok tárgyalásom  u tán  újra dolgozni.

D rága Anyám és Kicsi, aki m ár 
testvérem, húgom is vagy! Eddig sze
mélytelenül írtam , kerülve a levélfor
ma látszatát, m ert egy rab mindig, 
minden pillanatban ki van téve a „le
b u k ásin ak . S tílustalan, hevenyészett 
soraim ezért is vannak tele zsargon 
szavakkal, közönséges kifejezésekkel, 
hogy naplószerű legyen.

Holnap visszamegyek a fegyelmi 
osztályra, több alkalm am  nem lesz 
az írásra, így utolsó éjjel a fürdőszobá
ban görnyedve írom ezeket a sorokat, 
verseket egyhuzamban. M ár nagyon 
fáradt vagyok, rövidre kell fognom a 
mondókámat.

A kórházat részben önként hagyom 
el, m ert rengeteg a beteg, és bajtárs- 
ia tlanság  lenne tovább egyedül lakni 
egy kórterm et. (Még itt is el vagyok 
különítve mindenkitől. 7 hónapja m a
gánzárkában vagyok.) — Holnap kez
dődik újra a hideg (a zárkában mind
két kezem kissé fagym arta lett). Az öt 
lépés ide, öt lépés vissza és a kiblibűz. 
Viszont kosztom annyi van, hogy fe
lét se tudom megenni. I tt minden baj-
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tá rsam  dédelget. Ism eretlen emberek 
küldenek, persze titokban, cukrot, 
m argarin t, kekszet.

M ár csak 2-3 hét választhat el a tá r 
gyalástól (a szökésért), u tána  pedig -  
7 hónap u tán  -  újra emberek közé ke
rülök. Remekül nézek ki. Itt még tejet 
is kaptam , a szívem is elketyeg még 
sokáig.

Művészi fejlődésem kissé zsákut
cába került, amiből az erélyes k riti
ka fordított vissza. Képtelen vagyok 
most verset írni, m indent összetépek, 
tele vagyok kínlódással, keresem az 
új formát, hangot, az egyéniségem
nek megfelelő kifejezés lehetőségeit. 
Rengeteget kell még tanulnom , tele 
vagyok utánérzésekkel, reminiszcenci
ákkal, és nem biztos, hogy a burokból 
kitörve lepke lesz belőlem.

Társaim  (Vác most a fiatal m agyar 
líra  egyik legjelentősebb központja) 
jelenleg a világirodalom legna
gyobb költőit fordítják. Kissé ké
sőn kapcsolódtam bele. Ok m ár 
nyáron elkezdték, de m űfordítá
saim  meglepő feltűnést k e lte t
tek. Tóth Á rpád -  Szabó Lőrinc 
-  Kosztolányiék színvonalán em
legetnek p á ra t közülük, és egy
két verset az ille tő  versek legjobb 
m agyar m űfordításainak . Most 
ebben is — úgy érzem  -  kissé 
visszaestem . Nincs kedvem m á
sok verseit átélnem , kifejeznem, 
m ikor a saját érzéseim et nem tu 
dom form ába önteni.

Anyukám! Szerelmes vagyok a 
leányodba úgy, ahogy még őt se 
szerettem  soha, és képtelen va
gyok egy verset írni! Szörnyű te 
hetségtelennek érzem m agam  -  
először végre életemben. Kicsi 
fényképe korszakot jelent érzése
imben.

Anyám, nagyon vigyázz rá! A r
cában az áldozat szelíd fájdal
ma van. O csak adni akar. „Szét
hullt életemből m áglyákat égetek 
lelkedben, hogy szebbé írjad a 
verseidet...” -  valam i ilyen van 
a mosolyában. Zavard szórakozni, 
légy zsarnok m am a, és ne engedd ott
hon elfonnyadni. Tőlem úgysem vehe
ti el senki, m ert ha  a szerelme másé 
lesz, én akkor is a bátyja maradok, 
és ott fogok állni mellette, még ha 
nem akarja  is. Nincs joga m iattam  
m ártírkodni. Nem tekintheti m agát 
menyasszonyomnak, nem fogadom el 
szavát: „Várlak!”

Ne engedd őt morális előítéletekből 
lemondani fiatalsága szépségeiről! 
Hogy én szeretem, ezt tudhatja, de 
ebből kötelező erkölcsi gá takat nem 
kovácsolhat m agának. Leányod ő, 
Anyám, és nem a fiad menyasszonya, 
tehát bizonyos értelem ben tulajdona.

Csak az ő érdekeit, boldogságát ta rtsd  
szem előtt, ne pedig az enyémet!

Kicsi! Mindent látok az arcod
ból. Azt is, am iről nem beszélhetek 
A nyám nak se, m ert az a Te titkod. 
Az életed nem hozhat olyan fordula
tot, hogy engem elveszíts, de eddig 
is megvoltunk ketten: én és a szerel
mem irántad, a Te áldozatod csak fáj
dalm asabbá teheti ezt az érzést. És ez 
a szerelem most is parancsol: ha  neki 
ez fájdalm at jelent, el, el Tőle. -

H a előfordul, hogy vágysz egy 
csókra, egy kis gyöngédségre, és ál
dozatból nem fogadod el ezt az élet
ajándékot, akkor én és a szerelmem 
kitagadunk Téged a közösségünkből. 
Ha vársz, csak akkor teheted ezt, 
ha  belső kényszerűségből fakad. Ha 
azért vársz, és azért vagy hűséges, 
m ert egyszerűen nem tudsz m ást ten
ni.

Az élet csak itt  állt meg, miben- 
nünk, de odakint erős sodrása van, 
am i 4-5 éves emlékeket elsodor m agá
val és a mélyébe rántja. Az emlékeid
ből rakosgatod most ki az arcomat? 
Vigyázz, Édes, m ert azok m ár csalóka 
képet adnak. Azokról a távolság és az 
idő m ár lemosolyogta -  széppé te tte  
a zúzm arát és foltokat. Akit bennem 
kapni fogsz, az több lesz, vagy keve
sebb, de m ás lesz, m int am it szemed 
őriz rólam. Végtelenül szeretlek, Ki
csi, és fáj, ha  a rra  gondolok, hogy m á
sok szívják be hajad illatát, mások fü- 
rösztik lelkűket mosolyodban; de kín, 
ha  eszembe ju t, hogy részt vállalsz a 
sorsomból, eldobod az egyetlen valósá

got: az életet egy ábrándért, amely le
het, hogy sohasem valósulhat meg. -

Nagyon sietnem kell m ár az írás
sal, m ert lassan hajnal lesz, és egész 
éjjel égettem a villanyt, m ár kétszer 
becirkliztek (leső), és vissza kellett 
másznom az ágyba. -  Ha nem tudlak 
lebeszélni a várásról, csak ennyit: ta 
nulj és olvass, Kicsi. Ismerd meg a vi
lágirodaim at, já rj operába, színház
ba, és eszetekbe ne jusson nekem 
valam it venni, vagy különösen, am it 
tegnap hallottam : pénzt beküldeni ne
kem. Ne gyűjtsetek semmit, ne vigyáz
zatok semmire, csak az egészségetek
re és a jókedvetekre! -  Én is őrzöm 
még szememben a régi, vidám kölyök- 
mosolyt, m int valam i olimpiai lángot, 
hogy egyszer még a  Tiétekben is fel- 
lobbantsam. A zért éhségsztrájkoltam, 
hogy tudjak pénzt keresni, esetleg kül
deni is. Ha sikerül, költsétek el!

-  Anyám! Kicsi mindenekelőtt!
-  Kicsi! Anyám mindenekelőtt!
Csak egym ásra vigyázzatok, ak

kor rám  vigyáztok!
Még sok idő van, míg innen kim e

gyek, de m ár a felén biztosan tú lju
tottam ! És ha  nem, ha  közben Te, Ki
csi m ár m ást szeretsz, m aradj meg 
azért húgomnak, maradj az Édes
anyám  mellett, akinek most Te vagy 
a legközelebb a szívéhez!

Azt hiszem, Ti megbocsátjátok, ha  
kissé elérzékenyültebb a hangom, de 
nekem m ár szabad egy kissé szenti
m entálisnak lennem. E rre négy év 
a la tt jogot nyertem.

M ár lassan görcsöt kap a kezem 
az írástól, de elég sokat összeírtam  
este óta ezzel a ceruzacsutkával.

Nagyon nehezen búcsúzom Tőle
tek. Félek, hogy meg se kapjátok, 
félek, hogy észreveszik, s ebben az 
esetben m egint nagyon-nagyon so
ká nem foglak Titeket látni. -  Egyelő
re ne ta rtsa tok  m iattam  semmiféle 
meglepetéstől, igyekszem kissé elke
rü ln i az állandó központi figyelem
ből és kevesebb feltűnéssel viselni a 
darócot. A m nesztiákban és egyebek

ben velem kapcsolatban ne remény
kedjetek, én csak teljes győzelem ese
tén szabadulhatok ki innen.

Isten Veled, Édesanyám! Kicsi, Té
ged pedig -  még gondolatban is -  csak 
simogatva, vigyázva, de végtelen sze
relemmel ölellek.

Végül pedig álljon itt legelső ver
sem, ami m indm áig a legkedvesebb 
m aradt:

így bocskorosan
„így bocskorosan ugye megnevettek,
Hogy márványt törni hegynek 

indulok...”

*A siralomház volt.
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K ANTO R LAJO S

Építők (vagy hivatalnokok)
H a (magyar) identitásform álás és 

Erdély (XX. század) -  akkor elsősor
ban Kós Károly, aki élete közel k i
lencvennégy évének nagy részét a Ki
rályhágón innen (Budapestről vagy 
Debrecenből nézve: a Királyhágón 
túl) élte le, építésben és szüntelen ha
dakozásban, vitákban -  levélíró vénko
rában is. (Merthogy öregemberként, a 
m ásodik világháború befejezése után, 
még épületeket tervez, regényírás
ba kezd, közéletet szervez, sőt aktív, 
parlam enti politizálást is vállal a Máj 
gyár Népi Szövetség küldötteként. 0  
m aga különbözteti meg aztán  az öreg
séget és vénséget, „diskurálásai” so
rán  meg levelezésében.) Amikor Kós 
Károllyal kezdjük ezt a visszapillan
tást, akkor szükségszerűen Adyra is 
gondolunk, hiszen Ady Endre volt -  
Móricz Zsigmond m ellett -  Kós szá
m ára a legfontosabb kortárs, egyben 
példakép. (A rá  jellemző módon, az 
utókortól sem félő szókimondással ír
ta  Czine M ihálynak, 1961-ben: „De 
Adyt a Léda-dalok nélkül, Móriczot 
is csak a Sárarany nélkül vállalom 
és vallom.”) M aradjunk azonban most 
Kosnál -  az Ady-hatás vizsgálata té r
ben és időben e kereteket messze meg
haladná.

Az Életrajz című, Benkő Samu ál
ta l 1991-ben közzétett Kós-kötetben 
találkozunk egy tudtom m al m indm á
ig kevéssé ism ert jelenet leírásával, 
amelynek két szereplője az akkor még 
(1916-ban) csak állam titkár művelő
déspolitikus Klebelsberg Kunó és a 
Budapesten m ár sikeres építészként 
számon ta r to tt Kós Károly. Az „ötven 
év távlatából” felidézett találkozás az 
Életrajz szerint így zajlott le a pesti 
m inisztérium ban:

K érni szeretném valam ire -  
kezdte.

-  Parancsoljon, kegyelmes uram!
-  Erdélyről van szó -  folytatta - ,  

arról az országrészről, mely nagyon 
messze van tőlünk, és amelynek az or
szág többi területéhez viszonyítottan 
leginkább eltérők az adottságai, mos
tohábbak és kényesebbek, sőt vesze
delmesebbek a viszonyai. Ön valószí
nűleg tudja, m ire gondolok.

-  Azt hiszem, igen.
-  A háború előtt a kormány kezde

ményezett ott bizonyos akciókat gaz
dasági, pénzügyi, egészségügyi és 
ku ltú rái vonalakon. De folytatásukat 
a háború egyelőre m egakasztotta. Vi
szont a háborúnak előbb-utóbb vége 
lesz, és akkor ezt az életet m egtartó 
és építő m unkát folytatni kell, az o tta
ni speciális adottságok és viszonyok 
újabb vizsgálata és pontos mérlegelé

se alapján, sőt számolva a háború nyo
mában a belső feszültségek valószínű 
erősödésével is, gondosan elkészítendő 
távlati terv szerint. Ezt a tervet készí
tem elő -  természetesen csak az én tá r 
cám keretén belül - ,  és az a kérésem, 
hogy az erélyi életnek a közoktatás, 
közművelődés és kultuszok m unkate
rületén való megfelelő felépítése, illet
ve átépítése tervünkhöz építész ú r adja 
hozzá a maga személyes elképzelését.

Megrökönyödtem.
-  Bocsánatot kérek, kegyelmes 

uram , de én egyszerű építész vagyok, 
és semmi más.

-  Tudom.
-  S ne volnának a m inisztérium 

nak  a rra  való szakemberei, akik azt a 
tervet el tudnák  készíteni?

-  Dehogynem! S el fogják azt készí
teni a m aguk legjobb hivatalnoki tu 
dásával.

-  Mi szükség van akkor az én lai
kus elgondolásomra is?

-  M ert ön nem pesti m iniszteriális 
tisztviselő, hanem  független értelm isé
gi polgár, erdélyi ember, és ezen felül 
építészmérnök, aki adottságokkal szá
molni és egy épület rendeltetését k i
elégíteni hivatott. S én éppen ezért va
gyok kíváncsi az ön elgondolására.

E rre m ár csak ezt válaszolhattam :
-  Számomra m indenesetre nehéz, 

m ert új ez a probléma. De megpróbál
hatom.”

És megpróbálta. „A megállapított 
term inus napján” á t is adta az írást 
Klebelsbergnek -  akivel aztán  soha 
többé nem találkozott. Ám találkozott 
a megoldandó feladatok tömegével, 
amikor az „épület” -  Erdély -  levált, 
m ert leválasztották M agyarország tes
téről, és az új rendeltetést ki kellett 
elégíteni. Kós Károly véglegesen ha
zatért a kalotaszegi Sztánára, a ma
ga tervezte Varjúvárba, illetve Kolozs
várra. 1921-ben, két társával, a Kiáltó 
Szobán az erdélyi magyarsághoz for
dult, kiáltványukban a dermedtséget 
felszámoló cselekvésre buzdított, majd 
hozzálátott ahhoz a közösségszervező 
munkához, amelynek eredménye lett 
egy kérészéletű néppárt, viszont egy 
évtizedeken át működő és ható könyv
kiadó, az Erdélyi Szépmíves Céh, ké
sőbb a képzőművészeket tömörítő Ba
rabás Miklós Céh. Történelmi tárgyú 
szépprózát, d rám át írt, könyvet il
lusztrált, részt vállalt az Erdélyi He
likon szerkesztésében, tanulmányok, 
cikkek sorában hirdette a transzszil- 
vanizm ust, az egym ásra u ta lt három 
erdélyi nép, a magyar, a rom án és a 
szász közös m últját -  és erre alapo
zandó közös jövőjét. Ez utóbbi, m int 
tudjuk, Kós Károly életében (és azóta 
sem) valósult meg -  különben szászok 
m ár csak m utatóban vannak  Erdély
ben, Rom ániában - ,  a h itté  magaszto- 
sított tétel viszont meglehetős széles 
körben terjedt, elsősorban persze m a
gyar értelm iségi körökben.

A két világháború közti „életmun
kában” Kós nem volt egyedül, Bánffy 
Miklós gróftól a farkaslak i székely 
Tam ási Áronig szám osán á lltak  kö
zel hozzá -  m int ahogyan sokan vi
ta tkoztak  vele, a helikoni táboron 
belül és azon kívül. Csupán néhány 
nevet -  és jelentős írói-szerkesztői- 
szervezői életm űvet -  emelve ki a 
Kós-kötetekben is sűrűbben hivatko
zottak közül: az iden titásalak ítás er
délyi egyéniségei, példái olyan széles 
skálán  helyezkedtek el, m int am it 
Reményik Sándor, Kuncz A ladár és 
G aál Gábor jelez, fémjelez. E zúttal 
m inősítés nélkül, megjegyezhető, 
hogy emberileg Kós több melegséggel 
ír  Rem ényikről és G aál Gáborról, aki 
pedig a helikonistákkal szem benál
ló, tám adásra  mindig kész Korunk at 
szerkesztette (a néhány dienesi évet 
követően, egészen 1940 augusztusá
ig), m int az Erdélyi Helikon legjobb 
periódusát (1929-1931) m eghatározó 
Kuncz A ladárról -  aki a lkatilag  volt 
idegen tőle. (Kós Károly nem ismeri 
el visszaemlékezéseiben Kuncz kivá
ló szerkesztői szerepét, Kovács Lász
ló jelentőségét próbálja bizonygatni, 
ezekre az évekre vonatkozólag is.)

Reményik Sándor -  még a Végvári
versek szerzőjeként -  elsőrendűen ha-

» » » » » »
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JANCSIK PÁL 
Költészet, szép hetérám
Phrüné, a szép hetéra állt bírái előtt: 
istenkáromlás súlyos vádja illette őt.
Ékesszólása gyöngyét a védő egyre szórta -  
hiába! Rút halál volt a kőarcokba róva.
Hüpereidész, az ügyvéd ekkor a lányhoz ugrott, 
s letépte khitonjáról az összetartó kapcsot:
“Ez a nő tagadná meg a nagy isteneket, 
kik megalkották őt, e páratlan remeket, 
róla meg Praxitelész knidoszi Aphroditét...?!” 
Szent borzadály ölelte konok bírái szívét, 
övig pucéran látva a szépség isteni 
alakját, és nem merték halálba küldeni. -

Költészet, szép hetérám, kit gáncsok, vádak érnek, 
ily egyszerű gesztussal mutatnálak be téged,
“szent borzadállyal” nézzen rád agg és fiatal, 
látásod maga légyen a csöndes diadal, 
akár a Vatikánban knidoszi Aphrodité...
Teret és fényt a szépnek, és ecce homo, ímé...
Nem hős, nem szent, se mártír, inkább gyarló szegény, 
de becsülettel állt meg mindvégig a helyén. 
Fogytán van bár, humora azért nem hagyta el:
“A seprőjét a bornál drágábban adtam el” -  
így szól a hetérával, túl a nyugdíjhatáron 
szolgálva Aphroditét, várván, hogy jön-e Kháron.

» » » » » »
to tt az erdélyi m agyar (és a m agyaror
szági) közvéleményre. A húszas évek 
elején ez még a belső ellenállás, a „gát” 
erősítését szolgálta, hogy aztán  egyre 
inkább „az építész fia” szóljon belőle, 
egyfajta megbékélés, az „Ahogy lehet” 
ideológiájának a hirdetőjévé váljon. 
Érdekes volna ma, a XXI. század ele
jén rákérdezni arra , hogy a kortárs er
délyi m agyarok -  a Rom ániában és a 
Rom ánián kívül élők -  milyen arány
ban őrzik az egy vagy két Reményik 
(Végvári) igéit, és mekkora a Kós K ár
oly h irdette  transzszilvanizm us nép
szerűsége. A kérdést nyilván jó volna 
kiegészíteni a Kuncz A ladár megfo
galm azta európai igényű transzszil- 
vanizm ussal. A harm adik  lehetséges 
álláspont a Dienes László és Gaál Gá
bor Korunkjának -  nem folyamatosan 
ugyanazt jelentő! -  világra-nyitott- 
sága, amely nemegyszer a (magyar) 
nem zeti szempontok háttérbe  szoru
lásával já r t  együtt. De voltak á tjá rá 
sok a harm incas (sőt m ár a húszas) 
években a Korunk és a Helikon közt, 
elég ta lán  Tam ási Á ronra hivatkozni. 
Tam ási novellái, regényei m ellett pub
licisztikai írásai -  és az 1937-es V ásár
helyi Találkozón vállalt szerepe -  bizo
nyítják, hogy ő ugyancsak az építők 
közé tartozott.

Az irodalomnak, a ku lturális intéz
ményeknek, folyóiratoknak hasonló 
súlyú tudatform áló szerepéről Erdély
ben, a negyvenes évek második felé
től sokáig nem beszélhetünk. A poli
tika, a „hivatalnokok” a m indenhatók 
-  a „közönség” kisebb része örömmel 
vagy neofita buzgalommal, kompro
m isszum ra hajolva, opportunizm usá
tól előnyöket remélve, a többség pedig 
passzivitásba visszahúzódva éli meg 
a „népi demokrácia” címszóval meg
nevezett kelet-közép-európai kommu
nista  d ik tatú rát. A ritka  ellenállást 
a hatalom  keményen megtorolja. A 
tiltakozás sáncokon belüli kísérletei
nek sincs pardon -  erre a legbeszéde
sebb példa a költő és egyetemi ta n á r 
Szabédi László sorsa, 1959. áprilisi ön- 
gyilkossága. És em lékeztetnünk kell 
Páskándi Géza hosszú börtönbünteté
sére. A kolozsvári Bolyai Tudomány- 
egyetem gyakorlati felszámolása (egye
sítése a román Babe§ Egyetemmel) új, 
a korábbinál is rosszabb helyzetet te 
remt. A felsőbb szintű m agyar nyelvű 
önképzést valamiképpen mégis lehe
tővé tevő intézmény szerepét hovato
vább a könyvkiadók vállalják fel, és 
ebben nő fontos nemzeti-nemzetiségi 
tényezővé (1969 végétől) a Domokos 
Géza vezette Kriterion. A folyóiratok 
ugyancsak jelentőssé válhatnak. A 
hetvenes évek elejétől beszélhetünk 
a második folyamát élő (tizenöt év 
m egszakítás u tán  1957-ben újraindí
tott) Korunk felnövekedéséről, az iden

titástudat érdemi alakítá
sában vállalt szerepéről. (A 
legnagyobb példányszámú, 
legsikeresebb lapszám 1973 
novemberére, Kós Károly 
90. születésnapjára készül 
el, az ünnepelt építész-író- 
művelődéspolitikus-szervező 
m éltatása m ellett Kalota
szeg a főszereplő benne.)

Az irodalmi tuda t a laku
lásában bizonyára fontos 
szerephez ju to ttak  az ún. 
Forrás-nemzedékekhez so
rolt költők, prózaírók, a fi
atalok bem utatkozását le
hetővé tevő Forrás-kötetek 
legjobb szerzői: Lászlóffy 
Aladár, Szilágyi Domokos,
Bálint Tibor, Szilágyi Is t
ván, Bodor Ádám, Farkas 
Árpád, K irály László; az 
erdélyi m agyar társadalom  
szélesebb köreire azonban 
valószínűleg kevésbé ha to t
ta k  -  nem utolsósorban a 
hagyom ányokkal (részben) 
szakító formanyelvük követ
keztében. (Érdekes kisze- 
melgetni a korabeli Kós-levelekből az 
em lítettekre vonatkozó, többnyire el
m arasztaló  megjegyzéseket; csak Bá
lin t Tibor és F arkas Á rpád nyeri el 
az erdélyi m agyar irodalom korelnök
ének tetszését.)

A művek kétségtelen esztétikai 
önértéke mellett, nem véletlen, hogy 
a hetvenes-nyolcvanas évek legünne- 
peltebb, legnagyobb visszhangot k i
váltó szerzői: Kányádi Sándor és Sü
tő  András. A gyermekekhez (1957 
januárjától) szóló kolozsvári képes-szí
nes irodalmi lap, a Napsugár (egyik) 
szerkesztője és költője-meseírója 
Kányádi, aki most m ár közel fél évszá
zada szólítja meg közvetlenül kiskorú 
és felnőtt olvasóit, já rja  a m agyarok 
lak ta  városokat és falvakat irodalom
óráival, jórészt a klasszikus m agyar 
irodalm at népszerűsítve. Sütő András 
az Anyám könnyű álmot ígér (1970) 
„naplójegyzeteinek” hatalm as sikerét 
követően a színpadról tudott tíz- vagy 
éppen százezrekhez szólni. Páskándi 
Géza úttörő két drám ája, a Vendég
ség és a Tornyot választok (1970, 1972) 
hozta az új hangot, az utóbbi H arag 
György rendezésében a kolozsvári 
színházban (1973 áprilisában) bemu
ta tá sra  is került, tudatformáló, moz
gósító töm eghatást azonban Sütő And
rás történelm i drám ái válto ttak  ki 
(szintén H arag rendezésében): az Egy 
lócsiszár virágvasárnapja, a Csillag a 
máglyán és a Káin és Abel. (A kolozs
vári bem utatók 1974 áprilisa és 1978 
júniusa közt zajlottak, a példátlanul 
hosszú szériákat azonban rengete
gen lá thatták , a városba ezért utazók 
vagy Kolozsvár ha tá ra in  túl is, ven

dégjátékokon. És következett majd 
m ásu tt is e Sütő-művek színrevitele.) 
Az em lített Páskándi- és Sütő-drá
m ák a hatalom hoz való viszonyt, az 
egyén erkölcsi ta r tá sá t, m ag a ta rtá 
sát feszegették -  Erédlyben, Rom áni
ában merőben új módon. Lényegében 
az „itt és m ást” igénye kerü lt képi
gondolati form ában a nagyközönség 
elé -  am it B retter György filozófiai 
esszékben tudott elmondani, jóval ke
vesebbeknek.

Hogy ki és mi h a t m a Erdélyben 
az érezhetően megfogyatkozott ku l
túra-befogadókra? A „hivatalno
kok”? A televízió? Az irodalom  esz
közeivel (érdemben) ta lá n  csak Wass 
A lbert, ak inek  sikerével valószínű
leg egyetlen k o rtá rs  rom ániai m a
gyar író sem versenyezhet. N apjaink 
építői bizonyára nem vezetik a toplis
ták a t. De h á t ez valószínűleg világ- 
jelenség.

(Bizonyára tanulságos volna szem
besíteni saját tap asz ta la ta in k a t a 
felvidékiekkel, a délvidékiekkel, az
az Csehszlovákia, majd Szlovákia s 
az egykori Jugoszlávia m agyar iro 
d a lm ának  tu d a ta lak ító  szerepével. 
Azzal például, hogyan h a to tt Fábry 
Zoltán h íres tanu lm ánya, A  vádlott 
megszólal, vagy hogy milyen kört 
tud  m egszólítani m a a Kalligram. 
Nem kevésbé érdekes lehetne a sza
badkai és az újvidéki „vonal” a rá 
nyainak , h a tá sá n ak  vizsgálata; vá
lasz t kapni a rra , m ilyen mélyen 
h a to tt Bori Im re és tan ítv án y ain ak  
irodalom szem lélete, m it je len te tt 
befogadásszociológiailag a Híd, ille t
ve az Új Symposion.)
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irányítja és szerltesdi Ĵ arácscnyi Zsolt

SZALINGER BALAZS  

A  s í k
(részlet)
És fény ébredt, minden előbbit tudva, a síkon.
Ez száz pompás színt szabadított föl, s az unalmas 
Fogság fáját méltón táncolták: sugárzott 
Minden színtelen éke a síknak. Mennyezet is lett,
Majd elváltak a föld meg az ég, a vizek tovafolytak, 
Lassan, a többi vizekhez, a síkon fű  s a gyümölcsök 
Számlálatlan terhe alatt csak roskadozó fák 
Bólongattak el egymásig, kedves zizegéssel,
Friss dallammal töltve a síkot. Most meg az égen 
Gyúltak fénylő testek, majd Szervusz, koma! -  Szervusz! - 
Hallott istenhozzádod rajta. Egy halványabb 
Testvér, Hold kúszott be a Nap fényébe, s a járó 
Tiszteletet gyönyörű, nagy nővérének, időnként 
Eltünedezve, megadta. De még ne feledjük a végig 
Játszó, és mind színpompásabb lenti világot!
Mert a vizeknek mélye bemozdult: állatok úsztak 
Benne, s a bolygó víztükör égi madárseregeknek 
Árnyképét mosolyogta az ég fele. Végül, a víztől 
Mentes földön, a csúszómászóktól a remegve 
Járókig s a finom húsú rajok élete mellett 
Húsra vigyázó nagyvadakig, harsány ezeregy faj 
Ékítette a bokrokat, odvakat és a mezőket.
Hősünk ámult -  mert amióta a síkot járta, effélét 
Nem látott. Elnézett messze, s a messzibe látta,
Nagy vizeken túl szürke hegyeknek bércei állnak,
Mintha haraggal, félelmes, hófedte szögekkel,
És ha melyekre tekintet téved, félve, akadva;
S látta, amott, s tombol, partot ver kék vize, tenger,
Tar sziklába ütődnek vad hullámai. És most,
Dísze az új tájnak, föltűnt egy emberi lábnyom,
S párja is, és mire fölnézett, már volt a nyomoknak 
Tiszta, világos irányuk. Hősünk arrafelé ment,
És lepihent egy lassan gyűlő hegy tetejében.
Onnan már láthatta az emberi fajt: a tudatlan 
Báj áradt föl az égre felőlünk. Messze a síkon 
Mindenhol, meseszép szigetekben gyűlt meg a fajta.
Néha a szél tovaszórt valamennyit: ezek ha leestek, 
Folytatták, amit addig tettek; néha vegyültek,
És más színben tértek övéikhez; s ami síkot 
Gazdátlan létükkel elértek, földíszítették,
Mint jó gazda, a hűség színeivel: szaporodtak.
S  minden gyermekük áldás volt az elért területnek...! 
Hála jeléül termések pattantak a síkon:
Sok s ehető lény rakta le fészkét, állatok és még 
Több a növényből, s híja az életnek soha sem volt;

Szálinger Balázs: 1978-ban született Keszthelyen. 
Kievezni a vajból című verseskötete 1999-ben jelent meg 
az Erdélyi Híradó Kiadónál Kolozsvárott, 2000-ben Zalai 
Passió című vígeposza látott napvilágot, ugyanott. Harmadik 
verseskötete Első pesti vérkabaré címmel jelent meg a 
Palatínus Kiadónál. Sziveri János- és Bródy Sándor-díjas.

És lett vastagodó csontok jó húsa belőlük,
Melyből sós cseppekben tértek vissza a síkba.
Annyian osztoztak meg a Nap fényében, amennyi 
Nem csorbított egy sugarat sem, s ennivalóból 
Annyit kértek, amennyit kaptak, s visszafelé is; 
Gyakran változtatva helyet meg helyzetet, élték 
Nyüzsgő életüket csak az emberek, és sose tudtak 
Volna egyébre riadni: a természetnek időnként 
Volt szava erre, azonban a jó s rossz évek elúsztak 
Hangtalanul, kérdéstelenül, s mindig kiderült, hogy 
Úgy jó, s épp úgy jó, ahogyan lett, s lettek a fénylő 
Természet mércéje szerint többen s kevesebben.
És még évekkel sem számolt senki. A síkon 
Nem pulzált az idő, nagy ciklusait ha megélték 
Is, feledés hullt minden volt eseményre: a dolgok 
Történése a két-három lemenőre kimért tudat 
Elmúltán beleépült munkába s babonákba.
S még szükség sem volt az időre. Az itteni tétnek 
Egyensúlya a lélekig ért el; váltakozása a 
Bánatnak s az örömnek megtartotta a békét:
Semmi igény nem kelt, ami szükséget ne fedezne,
Ám ezek aztán mind kielégíttettek lassú növéssel -  
És az igény feledésével. Hát így lehetett, hogy 
Nem volt pontja a síki világnak, mit kiemelhet,
Majd becsomózhat az emlékekkel az elme, s olyan sem

Volt, melytől eredeztethetne, s bármit, az ember.
Minden megtartott egy másikat, éppen a túlsó 
Végletet -  így volt minden: örökkön néma egésze 
Hangos részeinek; nem mozdult semmit a lét ott: 
Annyira állandó s egy nyugvó pontra lejátszott 
Helyzet volt, mely persze reménytelen -  annyira tiszta, 
Hogy lehetett az időnek kezdete, vége is éppúgy.
Minden, s mindent, egyensúlyba terelt -  csak a hős nem 
Illet ebbe a képbe. S most, mert öntudatuknak 
Még nyomait sem látta, s nem töltötte vigasszal 
Békéjük sem: szánta e szétszórt faj fiait, kik 
Dolgukat élik s féltucatokban kedvelik egymást,
Össze csak árvíz, szél s viharok kényére verődnek -  
S  többet, jobbat akart nekik ennél. S akkor a hegyről,
S így kijelölve a pontot, melyhez az ember időt köt,
S történelmi adat, mint kezdeti pontja a létnek 
Látszik majd a kiteljesedő, s már éber időben,
Fogta magát, indult, s fütyörészve, a síkra lesétált.
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JÁSZAY TAMÁS
Welcome to Ragnaröck!
Szőke plázacicák holdjárókban, 

masszív partiarcok betépve. Dübör
gő techno, vibráló house, kemény rave,
“totalitárius metál”. “Haska” és koka
in. Girl power az erős lányoknak, gay 
pride a gyenge fiúknak. Lépfene, levél
bomba, ikertornyok, terrortámadás.
Rendszergazda, projektigazgató, alvál
lalkozó. Plazmaképernyő, zártláncú té
véközvetítés, tőzsdeindex. Sokadik ge
nerációs mobiltelefon, limitált szériájú 
luxusautó, Forma-1. Multiplex, projektor, 
faxkészülék... A látszat ellenére nem egy 
újabb “menedzserjátékról”, nem az új 
Schimmelpfennig- vagy Widmer-darabról 
van szó. Ezek és hasonló tárgyak ugyan
is Térey János A Nibelung-lakópark  
című — és itt a helye az első elbizonyta
lanodásnak — monumentális könyvdrá
máját (?), verses drámáját (?), emberiség
költeményét (?) népesítik be. Ha valaki 
netán azt hitte volna, hogy az utóbbi né
hány évben -  különösen a minden fron
ton egységesen sorsfordítónak mondott 
2001. szeptember 11. óta -  velünk és a vi
lággal történteket nem lehet (még?) való
di művészetté emelni, az jobban teszi, ha 
mihamarabb megismerkedik Térey évek 
alatt több részletben közzétett, majd a 
Krétakör Színház bemutatójának idejé
re a Magvetőnél végre könyv alakban is 
megjelent szövegével. (Az előadás alcíme 
szerint a harmadik részt látjuk /Hagen 
avagy a gyűlöletbeszéd/, valójában az elő
adás első százhúsz perce a Siegfried lako
dalma című második fejezet szövegének 
igen pontos színrevitele.)

Az alap persze Wagner. A szereplők 
a nevüket és jellemük bizonyos eleme
it, sorsuk alakulásának egyes fordula
tait a Ringből meg a hozzá kapcsolódó 
Nibelung-mondakörből kölcsönözték. De 
örökségként itt van a Rajnaparknak ne
vezett kert közepén a világfa Yggdraszil 
(ami ellen a talán-főszereplő Hagen las
sú felfogású szolgája, Dankwart hajt vég
re merényletet motoros fűrésszel), vagy 
az előbb a fölöslegessé váló szereplőket, 
majd a bűnös várost a föld színéről elta
karító “apokalipszis”, a Ragnaröck (“Min
denkinek a maga Ragnaröckjét”, mond
ja Hagen, mielőtt a kertész Frei torkát 
elvágja egy metszőollóval). Meg a bűvös 
gyűrű is, a hatalmat, pontosabban az üz
leti sikert (a kettő itt egy) biztosító apró 
aranykarika. A szöveget olvasva mintha 
éppen ezek a wagneri elemek lógnának 
a levegőben. Előismeretek nélkül (azaz 
kizárólag a Térey-szöveget alapul véve) 
nem feltétlenül fogadható el, hogy a csu
pa üveg, csupa acél hipermodern felhőkar
colók tövében mi a pláne egy ősöreg kőris
fa elleni garázda tettben. Ahogy az sem, 
miért akarja mindenki megszerezni azt 
a fránya gyűrűt. A hírcsatornák képer
nyőjének alsó sávjában keskeny csíkként 
futó tőzsdei árak valóban közvetlenül 
függnek egy egyszerű ékszertől? Álnaiv 
kérdéseim mögött az eredeti mítosz mély
ségeinek hiányérzete munkál: a Wagner- 
emblémák olykor zárványokként viselked

ve nem tudnak kölcsönhatásba lépni az 
őket felfaló-eltakaró, igencsak látványos
ra és hatásosra sikeredett külvilággal.

A wagneri alapra ugyanis egy poszt- 
posztmodern, velejéig romlott világ képe 
rakódik, aminek a kezdetektől várható 
és legvégül természetesen bekövetkező 
pusztulásán aligha sajnálkozik bárki is 
őszintén. A már nem sokáig fennálló vi
lágrend milyenségéért az összes szerep
lő bűnrészességet vállalhatna. A wagneri 
tetralógia nagyhatalmú istenei már nin
csenekjelen, elfajzott utódaik az ő nevük
ben uralják saját miniuniverzumaikat. 
Wotannak, Donnernek és Frickának csak 
omladozó oltárait látjuk a Rajnaparkban,

Wotan még Siegfried -  végül botrányba 
fulladt -  lakodalmától is távol marad. A 
profitorientált kisszerűség, a machiavel
lista menedzsergondolkodás, a megfogha
tatlan (és ezért egyelőre legyőzhetetlen) 
félelemtől rettegő embermilliók a mai vi
lág arculatának meghatározó vonásai. 
Térey ezeket a kor- és kórtüneteket vegyí
ti a wagneri vízióval.

Minden dráma próbája az előadás. 
A magyar színházi állóvízbe mindig 
nagy előszeretettel követ hajító Kréta
kör Színház eddigi pályafutása során 
már számos klasszikust értelmezett 
a lehető “legkortársibb” nézőpontból -  
problematizálva például a szöveg státu
sát vagy befogadó és színész viszonyát. 
Tették ezt úgy, hogy közönség és szakma 
kart karba öltve rajongott-rajong előadá
saikért, ami pedig manapság igazán rit
kaságszámba megy (1. a Siráj tarolását a 
POSZT-on). A Térey-drámából készült elő
adásukról elöljáróban csak annyit, hogy 
mintha a jelzett (és az évek során szak
mai oldalról is bőségesen kommentált) 
progresszió most kissé megtorpant volna. 
Megtorpanás, de szerencsére nem vissza
lépés. A filmrendezőként már nemzetközi 
hírnévre is szert tett Mundruczó Kornél 
irányításával a Krétakörös színészek né
hol csak előzetest adnak abból a radika
lizmusból, amit ha következetesen végig

mertek volna vinni, talán a hazai szín
házi nyelv újítása felé tett fontos lépés
ként értékelhetnénk előadásukat. Ami 
így marad, szintén említésre és megörökí
tésre méltó: aki látta, az tudja, hogy egy
szeri és megismételhetetlen élmény része
se volt.

Két tényező miatt vagyok ebben holt
biztos. Az egyik a helyszín, a budai Szik
lakórház föld, azaz hegy alatti kiterjedt, 
az egész estének valamiféle megfogha
tatlan valószínűtlenség érzetet kölcsön
ző labirintusrendszere. A szervező Trafó 
mindenkit testet-lelket próbáló túlélőtú
rára készít (“meleg öltözék ajánlott” stb). 
Azt, hogy a több mint négyórás játékidőt 
könnyedén átvészeltem, főleg annak tu
dom be, hogy Mundruczó Kornél -  a le
romlott épület nomád körülményeivel 
megbirkózva, sőt annak hátrányos adott
ságaiból erényt kovácsolva -  nemcsak a

szereplőket, de a közönséget is szinte vé
gig kiváló arányérzékkel mozgatta. A né
zőknek ugyanis legalább annyi tornamu
tatványt kell itt kicsiben végrehajtania, 
mint a színészeknek — majdnem azt ír
tam, hogy a színpadon, pedig itt valójá
ban még színpad sincs: a játszók érintés- 
nyi vagy még kisebb távolságra léteznek 
és lélegeznek, körülöttünk és közülünk 
beszélnek. Mundruczó pontosan tudja, 
mennyit és hogyan bír ki a néző -  szoro
san falhoz állítva, jéghideg kőlapon ül
dögélve, szűk terekben egymáshoz pré
selve. Aztán a játék végéhez közeledve 
meg is jutalmazza kitartásunkat: akár 
így is érthető a finálé előjátéka, amikor 
a hatalmas kórterem ágyaiba parancsol 
minket az újabb és újabb állomásokon tö
retlen kegyetlenséggel végighajszoló ká- 
pó/idegenvezető álarcát igencsak meggyő
zően magára öltő Tilo Werner. Idősebbek 
is elkezdhetik: mielőtt valaki megrémül
ne, nem a polgárpukkasztó, “színpad
ra beráncigálós” előadások közül való a 
Nibelung. Illetve nem egészen.

Az előadásnak kevés igazán problé
más pontja akad, az előzőekből adódó el- 
döntetlenség közéjük sorolható. A közön
ség szerepe a játékban sokszor nem tűnik 
tisztázottnak. Már-már ötletszerűnek tet
szett, hogy mikor vontak be minket a szí- 
> » »  folytatás a 10. oldalon
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» > »  folytatás a 9. oldalról 
nészek, és mikor kárhoztattak teljes tét
lenségre, puszta szemlélődésre. Néha az 
“interaktívabb” játékok (beleértve a négy 
órán át tartó vándorlást is egyik hely
színről a másikra) mintha csak az óha
tatlanul fel-felbukkanó unalmat akar
nák elhessegetni. (Kőszínházban, a nézó' 
helyhez kötöttsége miatt, erősen kétsé
ges, hogy megállná-e a helyét a darab. 
A szöveg, bármilyen gyönyörű és mocskos 
is egyszerre, néhol -  míves megformáltsá- 
ga miatt — egyszerűen követhetetlenné, 
és -  mennyisége okán -  befogadhatatlan- 
ná válik.)

A már említett következetlenségekre 
csak néhány elgondolkodtató példa: az 
egyik jelenet elején konyha
szerű helyiségbe terelnek 
minket. Itt számol le Hagen 
a már említett Frei-jel, a ker
tésszel. Mielőtt azonban a 
véres bosszúra sor kerülne,
Frei (vagy a Csákányi Esz
ter nevű színművész? Máig 
nem tudom) kedvesen citro
mos teával kínál minket. Mi
ért? Csak mert épp egy kony
hában vagyunk? A kertészek 
is ihatnak persze teát, sőt 
akár teafüvet is termelhet
nek. De mi hogy kerülünk 
a képbe? Talán tudta, hogy 
“vendégségbe” jövünk? Erre 
utal a közel húsz egyforma, 
előre kikészített bögre. Ak
kor viszont utána miért nem Az előadás 
vesz tudomást ottlétünkről 
sem ő, sem a Hagent játszó Rába Roland? 
Amikor Hagen a csap alá nyomja a fejét, 
Frei miért nem kér segítséget attól a mel
lette álló idegentől, akinek két perccel ko
rábban még teát kínált? Hirtelen látha
tatlanná váltunk volna?

De felidézhetném az egész est kezde
tét is. Tilo Werner hosszú fekete bőrka
bátban, tökéletesen kopaszra borotvált 
fejjel, kezében zseblámpával fogad. Pon
tosabban parancsolgat már a belépés pil
lanatától fogva: kinek-kinek kijelöli ülő
helyét az első helyszínen, nem is igen mer 
ellentmondani senki. A vészjósló entrée 
után azonban a valódi játék kezdetén hir
telen megjuhászodni látszik (a következő 
négy órában egyedi alvilágjárásunk veze
tője lesz, nem lenne hát célravezető me- 
gorrolni rá rögtön az elején). Hirtelen stí
lust váltva mesedélutánba kezd, s -  a mi 
érdekünkben — Wagnert és Téreyt vegyít
ve, erőteljes német akcentussal elmondja 
a történet előzményeit, megismertet a fon
tosabb szereplők előéletével. (Akcentusa 
úgy viszonyul a német nyelvhez, ahogy 
Térey drámája Wagneréhez?) Közben a 
háttérben üldögélő színészek interaktív 
fotóalbumként viselkednek: ha épp ró
luk van szó, azt unott kézfeltartással jel
zik, akár többször is, hogy könnyebben 
memorizáljuk őket (a bonyolult sztori mi

att ez persze nem megy egykönnyen). Tilo 
Werner szerepe és karaktere a hirtelen 
váltások miatt olykor elkentnek tűnt: né
hol valóban csak kísérő, másutt közénk áll
va válik láthatatlanná, aztán meg apróbb 
epizódszerepek pontos megjelenítője.

A publikum köztes -  a teljesen civil és 
a beavatott közötti -  státusára vonatko
zó utalásokat kidolgozatlannak érzem, 
bár akad belőlük bőven: a színészek sok
szor velünk együtt vonulnak egyik hely
színről a másikra, nem bújnak takarások 
mögé, ismerőseiknek akár köszönnek... 
De itt is csak látszólagos a következetes
ség. Valóban “éles” helyzetben -  ha a né
ző egy “hozzá” intézett kérdésre nem az 
elvárások szerint válaszol, netán vitába

Jászay Tamás: 1978-ban született 
Szegeden. Jelenleg a Szegedi Tudo
mányegyetem összehasonlító iroda
lomtudomány tanszékének Phd-szakos 
hallgatója.

képeinek forrása: www.kretakor.hu
keveredik a színésszel -  vajon mit tenné
nek a szereplők? Van-e menekülési útvo
nal a nézőnek? És a színésznek? A hazai 
befogadói szokásokat ismerve hasonló szi
tuációban az esetek elsöprő többségében 
(ahogy itt is megfigyelhettem) a nézői re
akció legfeljebb zavart mosolygás vagy 
vállvonogatás. Ha nem tekintenek valódi, 
arccal és személyiséggel rendelkező part
nernek, akkor miért tesznek óvatos lépé
seket mégis ebbe az irányba?

Ha csak végignézzük a dráma szöve
gében szereplő helymegjelölések igen szé
les skáláját (angolkerttől tetőteraszig, lu
xusnappalitól diszkóig, élményfürdőtől 
a wormsi dómig), azonnal kitűnik, hogy 
ezek legfeljebb erős stilizálással jelenít
hetők meg egy este során. A Budavári 
Sziklakórház lepukkant, világháborús 
bunkerre emlékeztető helyszíne kénysze- 
ríti-előhívja a lehető legelvontabb ábrá
zolásmódot. A jelzés minimuma a jelen
tésadás és képzettársítás maximuma. 
Menczel Róbert így nem is díszletet, 
komplex teret tervezett az előadáshoz. Az 
absztrakt tereken túl Mundruczó Kornél 
a színészi játék alapjaként is a stilizálást 
jelölte ki -  az eredményt látva: teljes jog
gal. Az első pillanatoktól az utolsó percig 
végigkövethetők ezek a sosem erőltetett, 
mindig a szöveg szoros olvasásából követ
kező apró momentumok, finom “poénok” 
(például a kert fáit pusztán különböző 
kéztartással jelző színészek vagy a bom
batámadásban összeomló Notung-tornyot 
jelölő, lassan elzuhanó emberi test).

A helyszín és a belőle következő megol
dások mellett a kiváló színészi teljesítmé

nyek miatt válik igazán izgalmassá az es
te. Rába Roland Hagenje gonoszságában 
III. Richárd méltó párja (testi fogyatékos
ságaik is hasonítják őket). Szeretőkön, 
barátokon és rokonokon egyforma kegyet
lenséggel gázol át, kiirtja az összes fő- és 
mellékszereplőt, hogy aztán ő is kénysze
rű bukásra ítélve eltűnjön a történelem 
süllyesztőjében. A “terrortörpe” segítői 
csupán (fogyó)eszközök célja eléréséhez: 
Somody Kálmán m.v. bőrmellényes, fej
kendős, lerobbant hobónak maszkírozva 
játssza Hagen apját, a hatalomból régen 
száműzött Alberichet alias Albie-t, illet
ve a darab második felében a mocskos szá
jú Dankwartot, Hagen egyik “jobbkezét”. 
Gerda (Láng Annamária) Hagen titkár

nője és partnere -  az ör
dögi terv kiagyalásában 
és valószínűleg az ágy
ban is (bár Hagen számá- 

r r  ra a szexus is csupán egy 
, ; eszköz céljai elérésére, ér-

JBi zelmei helyén nincs más,
csak kielégíthetetlen hír
vágy).

A többi szereplő mind 
a “kisebbik rossz” kép
viselője. Ok sem jobbak 
Hagennél, így nem is ke
sergünk pusztulásukon. 
Siegfried (Nagy Zsolt) jó
képű világfi, igazi hím, 
akinek senki nem mer 
(és nem akar) nemet mon
dani, s ezt ő is tudja. Az 
első arculcsapás akkor 

éri, amikor menyasszonya, az idegesítő 
fejhangon csipogó-affektáló, valójában 
mélységesen rafinált Brünhilde (Péterfy 
Borbála) az oltár előtt faképnél hagyja -  
ráadásul egy másik nő, Gutrune (Sárosdi 
Lilla) kedvéért! Gunther (Gyabronka Jó
zsef) törődöttebb, fásultabb, elcsigázot- 
tabb változata bátyjának, Siegfriednek. 
Bár mindketten végig elegáns zakóban 
feszítenek, Gunther másodhegedűs mi
voltára tett finom utalás a zakó alá vett 
elnyűtt kapucnis pulóver. Siegfried és 
Gunther nemigen törődnek a féltestvér 
Hagennel, még életük utolsó másodper
ceiben is bíznak saját győzelmükben. A 
mellékszereplőknek egy-egy pontosan 
megfogalmazott jelenet jut. Ilyen Frei 
(Csákányi Eszter) hátborzongató kivégzé
se, vagy Truchs (Bánki Gergely) nevetsé
ges haláltusája arcán az anthraxot tartal
mazó boríték tartalmával. Scherer Péter, 
Katona László és Terhes Sándor az eskü
vőből kerekít emlékezetes paródiát. Tóth 
Orsolya m.v. Mundruczó Kornél filmjei
nek visszatérő (fő)szereplője, itt kevés, 
de fontos szerep jut neki, s azt rendkívül 
szuggesztíven oldja meg.

Szűk folyosón zajlik a leszámolás, ké
toldalt a falhoz préselve a nézők, lábaink 
előtt és alatt a haldokló, még megmaradt 
szereplők. A legvégén Tilo Werner egyik 
utolsó parancsa: “Vastaps!” Utána a Szik
lakórház kilöki testéből furcsa vendégeit 
a hideg, szitáló ködbe. A “valódi”, három 
dimenziós Rajnaparkba.

Térey János: A Nibelung-lakópark
Krétakör Színház
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FRANCOIS BRÉDA
DIRIB-DARAB - goliárd
SZEREPLŐK

ÓBUDAI NAGY ANDRÁS,
bankár, 50 éves
BÖLCS MIKLÓS,
a Kolozsvári Vízművek vezér
igazgató-helyettese, 45 éves 
LÖKÖDI ENDRE, 
szenátor, 55 éves 
BOKSZ BÉLA,
Óbudai testőre, 35 éves 
JÓ JOLI,
egyetemista, 20 éves, többnyire
néma szereplő
RÉPA,
napszámos, 25 éves 
RAKÁS,
alkoholista, 35 éves 
MUMU,
m unkanélküli, 40 éves
A KOLOZSVÁRI SZŰZKURVÁK 
KARA

Történik napjainkban 
Kolozsváron

I. FELVONÁS
Óbudai Nagy A ndrás fényűzően be

rendezett villája. A hallban vagyunk. 
Balra jakuzi. A szín közepén dúsan 
m egrakott asztal, amelynek közpon
ti figurája egy ropogósra p iru lt malac 
alm ával a szájában. Óbudai, Bölcs és 
Löködi beszélgetnek.

Első jelenet
ÓBUDAI: Tudjátok hogy van!... 

így, az öt iksz beütése után , m ár sem
mi sem olyan m int rég ... Még a bará
tok is m egváltoznak... Hogy ne is be
széljek a szervezetről..., Ami... itt is

fáj... O tt is fáj... Zörög a szekér, s jel
zi előre, hogy m ár nincs sok hátra ... 
Dehát, mi’ csináljon az ember? !... Ez 
a sors... Ilyen az élet... Ugye, jön a ha

lál, és kopog az ablakon... De azért 
amíg még vagyunk, nem hagyjuk ma
gunk, nem engedjük, nem tűrjük, nem te
hetjük, hogy a test mindent úgy csinál
jon, ahogy ő akarja!...Nem !...N em  
fogok tangózni a halállal!... Nem, 
nem és nem!... És ha jól meggondol
juk  a semmi, a nemlétezés, a végső 
nagy mumu nem majd ott az utolsó 
órában, az utolsó ágyon, az elbúcsú- 
zás végső jakuziján áll be, nem ak

kor és ott installálódik, hanem ... m ár 
most itt van közöttünk!... Mint a ha 
lál Velencében!... Csak éppen nem 
tudjuk, hogy ki az!... (Bölcs fele) Il
letve én biztos vagyok benne, hogy 
nem te vagy, Mikikém!... (Löködi 
fele) Illetve te sem, druszám !... 
Szervusz, Mikikém!... Szervusz, 
Bandikám , szervusz drusza!... 
(koccintanak, isznak)...M ert hiszen 
mikor ünnepük az embert?... Két 
alkalom m al!... Egy: Amikor megszü
letik és... kettő: amikor eltávozik 
az élők sorából!...Nagy ünnep az ne
kik, az ittm aradottaknak, am ikor tő
led végre m egszabadultak!... Hogy 
trom bitálnak, hogy kiöltöznek, hogy 
m asíroznak, s milyen ünnepélyes a r
cot öltenek!... Lakomát is csapnak, 
esznek-isznak-dorbézolnak, sör-bor- 
pálinka, nam  férnek a bőrükbe, úgy 
élvezik!... Örvendenek, hogy ők élnek, 
s hogy te m ár nem, m ert így m egüre
sede tt egy hely a húsosfazéknál!... 
Az üresedés, az űr, az a lényeg... te  
pedig ropod a tánco t az angyalok 
és az idvezült lelkek tá rsa ság áb an , 
az örök m urin , a non-stop bu lin , a 
végtelen bálon... Te is örvendesz , 
hogy m egszabadultál tő lük!... Vég
té re  is gondolom az, hogy az élet k i
te tte  önnön lelekato lt lakásából a 
szűrödet... Ez elsősorban szám od
ra  főnyerem ény m in t tény: nem 
kell többé adót fizetned ... Nem ke
res a rendőrség... Nem kell k icse
ré lte tn i az autón a gum ik a t... A 
nők és u tódaid  nem  nyúznak  töb
bé a pénzért!... Ez a n irv án a ... Ez a 
m ennyország!...

drámix
BÖLCS (elismerően): A nirvána!... 

Ez igen!... Egzisztencialista medi
táció!...

LÖKÖDI (te tte te tt lelkesedéssel): 
A mennyország!... Le a kalappal...! 
Elidegenülési effektus!... A memento 
móri!... A haláltánc!... A semmi 
dicsérete!... M ár Villon is m egírta!... 
Az Űr az Úr!... Illetve az Ürnő!... 
Hogy is h ív ták  az üres Golyó, a Nagy 
nyomorult Gyomor és a gyönyör 
Királynőjét?... Valami Júliának?... 
Valami G iuliának?...

ÓBUDAI (fölnevet): Nem!...
Jolinak!... Jolinak hívják!... Ó az én 
Giuliám!... mi is Jolinál vagyunk!... 
Ez itt(körbemutat) a Joli laka! Ugyan 
igaz, hogy ő lak ik  nálam , de valójá
ban én lakom nála!... Én vagyok a 
Joli... lakája!...(nevet) I tt vagyunk 
mi, mi a sem-miben!...

LÖKÖDI: A semmiben-mi... de hol 
van Joli? (csend)

ÓBUDAI (rögtönöz): Most nincs 
idehaza, elment a városba, vala
mi dolga van a barátnőjénél és a 
harisnyaszemfelszedőnél...

LÖKÖDI: Aha...
BÖLCS: Vagy úgy...
ÓBUDAI: Dehát, ne mind beszél

jünk  itt róla, m ert még megjelenik!... 
S akkor vége a m ulatságunknak!... 
M ert akkor m indenkinek haza kell 
menni!... Akkor bezár a bolt, s fölhúz
zák e redőnyöket!

BÖLCS: H át igen...Nem rossz nő ez 
a Joli...

LÖKÖDI: H át persze... Szupernő!...
ÓBUDAI: Ez van... De köztünk le

gyen szólva... elég unalm as!... Az 
igazság az, hogy unom a jót... Unom 
a Jolit... Az is igaz, hogy m indent 
unok!...

BÖLCS: A spleen!... A spleen!...
LÖKÖDI: A létcsömör!...
BÖLCS: Tudod, Bandikám, ha m ár 

úgyis születésnapod van, te m int ban-

» » >  folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról
k ár s m int szerény szülőfölded kie
sen árva mezeire visszaszakadt sváj
ci állam polgár (Löködi elismeró'en 
fölemeli az ujját), mi és Bandi azt 
gondoltuk, hogy valam i jó tréfát ké
ne k isüssünk... Ami emlékezetünk
be vésné ezt a nevezetes napot... Ha 
m ár am úgy is ily rettenetesen unjuk 
a létet!...

ÓBUDAI (nem nagy meggyőződés
sel): Nagyon jó, Mikikém!... Príma. 
Mondjatok valamit,... és... elintézzük!...

LÖKÖDI (naivan): M enjünk szín
házba p é ld áu l!...

BÖLCS (leinti): Ostobaság. Szam ár
ság. Azt unjuk, há t nem tudod ?!...

(csend)

ÓBUDAI: H át persze, hogy unjuk. 
(Löködi felé) Há’ nem tudod ?!...Miki 
is mondja!...

LÖKÖDI: Persze, hogy igen, igen
igen, tök unjuk !...

BÖLCS: Tök unjuk. M int magunk.

(csend)

ÓBUDAI (töpreng): Olyasmi kelle
ne, am it nem ununk.

BÖLCS: Nehéz ügy!...
ÓBUDAI: Kellemetlen dolog !...
BÖLCS: De hát, a kutya rúgja meg, 

unatkozni egyszerűen abszurditás...
ÓBUDAI: S mit tegyünk akkor, ha 

m ár a színház is abszurd ?...

(nevetnek)

LÖKÖDI: Akkor a színházban, ahol 
á lta lában  abszurd színdarabokat já t
szanak, duplán fogunk unatkozni, 
m ert egy: unjuk m agunk -  azért is 
m együnk a színházba ! -  s kettő: un 
juk  a darabot, m ert az épp az unalom 
ról szól, s ebből a kettőből a tagadás 
tagadásának  a  törvénye szerint, He
gel is megmondta, nagy élvezet, vigas- 
sé g és te lita lá la t fog kisülni !...

BÖLCS (az asztal felé bök): Avagy 
egy finom húsú és jó étvágyú szopós 
... malac !

(erőltetetten nevetnek)

LÖKÖDI (társai nevetését utánoz
va): “He-he-he”... A jókedv nem egyéb, 
m int unalom a négyzeten. Hegel...

ÓBUDAI: Ó, drusza, hagyjál m in
ket békében ezzel a Hegellel!... A kö
nyökömön jön ki m ár ez a sok He
gel!...

BÖLCS: Hegel egy hülye volt!... 
LÖKÖDI (félre): Stréber !... (Bölcs 

felé) Én nem is mondom Mikikém, 
hogy nem, de jobb híjján H e...

ÓBUDAI (közbevág): Hé, olyasmi 
kéne, am it még nem lá ttunk  !...

LÖKÖDI (a jakuzira  sandítva): 
Gruppen-szex !...

ÓBUDAI: Zéró !... (legyint) U nal
m as !... Szóval, egy szó, m int száz, va
lam i izgalmas já ték  kellene !...

BÖLCS: Valami olyan “já ték  a 
játékban”!... Hogy játszódjuk, mond
juk, azt, am ik nem

vagyunk [...Elvégre mindig az az 
érdekes, am ik nem vagyunk !... Amik 
nem is lehetünk soha!...

LÖKÖDI: Én m ár senki sem me
rek lenni... K ártyázni ununk, in
ni ununk, enni ununk, csajozni -  
untok!... Dehát... fölzárkózom a 
csapatszellemhez!... (hősiesen) Én is 
unom a g ru p p e n t!...

M á so d ik  je le n e t

(beszalad a KOLOZSVÁRI SZŰZ
KURVÁK KARA)

KAR (tapsikolva):

K ant, Hegel és D errida 
Elm entek a moziba:
Ne fogd meg a csicsemet,
Fizess inkább vert te je t !...

Hújújújú -  jújújú !...
Hújújújú - jújújú !...

Nem viszel a diszkóba:
Nem szeretsz, te disznója !

Nem is akarsz engemet, 
Csak egy döglött v e reb e t!

(refrén)

Nem vagyunk mi olyan bam bák ! 
V árnak rán k  a dollárpapák !
Azt kívánjuk, mi a másé!
Hol van az a csokoládé ?!

(refrén)

Kólát iszunk erre-arra! 
Nyalunk-falunk hatra-vakra!
A barátom  ott van Pesten: 
Szeretkezzünk interneten!

(refrén)

Legyen doktor, legyen mérnök! 
Ügyvéd na meg lakásügynök! 
Legyen olasz, legyen görög! 
Menedzser, sőt államelnök!

(refrén)

Elmegyek én Szíriába,
O tt van Ali Ford M usztángja !
Megfejem én az arabot:
Kamelem a füvet nagyon !

(refrén)

A ztán Sztam bul m arad hátra ,
Kuweit s a m agas Tátra !...
M erre vagyon Bonchida ?
Toronto kell s K anada !

(refrén)

BÖLCS (a közönség fele): H am isí
ta tlan  népi szemlélet ! ... Tetszik ér
teni ? ...

ÓBUDAI (félre): Ó, az örök Éva ! ... 
Ave, Éva !...

LÖKÖDI (félre): Ajajajaj-ajajaj ! ...
ÓBUDAI (testőre u tán  kiáltva): 

Béla!... (Boksz Béla megjelenik jobb
ról) Béla fiam, rámold m ár ki ezeket a 
fa n ta zm á k a t!... (Boksz pattin t, a k ar 
eltűnik) Danke ! ...

(Boksz el.)

H a r m a d ik  je le n e t

ÓBUDAI: Lári ?...
BÖLCS: F á r i !...
ÓBUDAI: Kriksz ?...
BÖLCS: Kraksz !...
ÓBUDAI: Etye ?...

A««*K ilometriK
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BÖLCS: Petye !...
(szünet)
LÖKÖDI: Potty !...
ÓBUDAI: Mekegsz ?...
BÖLCS: Makogsz !...
ÓBUDAI (a tá rsa i fele fordulva): Te

rem?...
BÖLCS: B ura!...
LÖKÖDI: Herce ?...
ÓBUDAI: Hurca !
BÖLCS (a közönség fele): Sorpár

baj! ...Rece?...
LÖKÖDI: Fice !...
ÓBUDAI, BÖLCS, LÖKÖDI (egy

szerre): Bumm-bumm-bumm !... 
ÓBUDAI: Tipp ?...
BÖLCS: Topp !
LÖKÖDI: Liccs ?
ÓBUDAI: Loccs !...
BÖLCS: P iff?
LÖKÖDI: P uff!... Sipp ?... 
ÓBUDAI: Supp !... Ripsz ?.'.. 
BÖLCS: Ropsz !... Inci ?...
LÖKÖDI: Finci !... Szopós ?... 
ÓBUDAI: (az asztalon lévő sült m a

lacra kacsintva) Pulyka!... (nevet
nek)... Abszurd !... Farkas ?...

BÖLCS: Barkas !...
LÖKÖDI: M arx ?...
ÓBUDAI: Engels !...
BÖLCS: L en in !...
LÖKÖDI: Sztálin !...
ÓBUDAI: Mao !...
BÖLCS: T ito!...
LÖKÖDI: Castro !...
ÓBUDAI: Lukács?!...
BÖLCS: György !
ÓBUDAI: Csimm ?...

BÖLCS: Bumm !... 
BÖLCS: Dimbes ?... 
LÖKÖDI: Dombos !... 
ÓBUDAI: Egyedem ?... 
BÖLCS: Begyedem !... 
LÖKÖDI: Miki ?... 
ÓBUDAI: Maus !... 
BÖLCS: Pityi ?... 
LÖKÖDI: Palkó !... 
BÖLCS: Ihaj ?... 
ÓBUDAI: Csuhaj !... 
LÖKÖDI: Orbán ?... 
ÓBUDAI: Viktor !... 
LÖKÖDI: Medgyessy ?... 
ÓBUDAI: Viktor !... 
LÖKÖDI: Csihi ?...

BÖLCS: P u h i ! 
LÖKÖDI: E rre ?... 
ÓBUDAI: Arra! 
LÖKÖDI: Nyalunk ?... 
BÖLCS: F a lu n k ! 
LÖKÖDI: H atra  ?... 
BÖLCS: Vakra ! 
LÖKÖDI: Irka ?... 
ÓBUDAI: F irka !

BÖLCS: Sör ?...
LÖKÖDI: Bor !...
ÓBUDAI: Pálinka !...
BÖLCS: Mici ?...
LÖKÖDI: Mackó !...
BÖLCS: Bimm ?...
ÓBUDAI: Bamm !...
LÖKÖDI: Bumm !
ÓBUDAI: U kk ?
LÖKÖDI: M ukk !
BÖLCS: Fukk !...
BÖLCS (a közönség felé): Hipp ?... 
LÖKÖDI: Hopp !...
ÓBUDAI (a közönség felé): Cikk ?... 
BÖLCS: C akk!...
LÖKÖDI (a közönség felé): Nyiff ?... 
ÓBUDAI: N yaff!...
BÖLCS (a közönség felé): Dirmeg ?... 
LÖKÖDI: Dörmög !...
ÓBUDAI (a közönség felé): Csipp ?... 
BÖLCS: Csupp !...
LÖKÖDI (a közönség felé): Dirib ?... 
ÓBUDAI: Darab !...

N e g y e d ik  je le n e t

BÖLCS: Szóval ott voltunk, hogy 
valam i emlékezetes esemény szüksé
geltetik, fiúk!... Egy pörformansz !... 
Egy hepening !... Tegyünk be példá
ul, mondjuk, tíz milliót tíz darab bo
rítékba -  egy-egy millt mindegyikbe 
-  és szórjuk el a városban !... Nagy
szerű meglepetés lesz azoknak, akik 
m egtalálják !...

ÓBUDAI: Nem jó !... Lényegében 
mi nekünk a fontos ?... Mi a mi hasz
nunk belőle ?!... Nem is látjuk, hogy 
mekkora szemeket m ereszt majd az a 
sok szegény ürge, mikor kinyitja a bo
rítékot, és megpillantja a sok drága 
p é n z t!...

LÖKÖDI (hirtelen): Van egy sok
kal jobb ötletem !... Abból indulok ki, 
hogy beköszöntött nálunk is ez az is
teni demokrácia ... Mind egyenlőek 
vagyunk !... S ugye mind rendes-be

csületes emberek !...És szabadok !... 
És mind testvérek !... Mert m iért is 
ne lennénk testvérek ?!... Egyek va
gyunk mind !... Egyek [...(ÓBUDAI 
és BÖLCS tapsolnak.) íme az ötlet: 
hívjunk föl találom ra három  palit, 
teljesen ismeretleneket, s olyanokat 
ak ik  nem isznak m indennap pezsgőt, 
m int mi, s akiknek még eszük ágában 
sincs, hogy milyen meglepetésben lesz 
részük, és vendégeljük meg őket !... 
B ankárral, igazgatóval, szenátorral 
vacsorázhatnak, azt se fogják tudni, 
hogy mi tö rtén ik  velük, és hogy mi
ért, mi meg együtt leszünk a néppel, 
s élvezni fogjuk, hogy ők nem tudják 
majd m ire vélni ezt a vára tlan  csodát 
!... És még jót is te ttünk , m ert azok le
szünk, am ik vagyunk: urak!...

(Mind nevetnek)

ÓBUDAI: Kiváló ötlet !... Boksz fi
am !... (Boksz megjelenik.) Hozzál föl 
nekünk ide az utcáról három  szeren
csétlent, m ert meg akarom  vendégel
ni őket a születésnapom alkalmából 
!... Plussz, az u rak  is díjazzák a javas
latom at !... Nemdenem, u rak  ?...

BÖLCS: Hogyne !
LÖKÖDI: Remek !
ÓBUDAI: Nagyszerű !...
BOKSZ: M egértettem  ! (el)
BÖLCS: Jönnek majd a fazonok !...
ÓBUDAI: Azt se fogják tudni, m i

lyen világon vannak  !...
LÖKÖDI: Hogy mi szenátorok...

ÓBUDAI: Bankárok...
BÖLCS: Igazgatók...
LÖKÖDI: Va... V a...? ...
ÓBUDAI: Gyünk...!
BÖLCS: Vagy...?!..,
ÓBUDAI és LÖKÖDI (egyszerre): 

Nem vagyunk !!!...
BÖLCS (diadalmasan): Ez itt a 

kérdés !... És... esküszünk, eskü
szünk!...

MIND (egyszerre fölemelik pohara
ikat, és koccintanak): Hogy u rak  töb
bé nem leszünk !...

(Gyors függöny)

F olytatása  következő  
lapszám unkban
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DAVID GYULA

Fellegek a város felett
-  Kántor Lajos új könyve -

A “város” (talán helyesebb ebben az 
esetben úgy írni, hogy a Város) Kolozs
vár. A “fellegek” az elmúlt huszadik szá
zad történelmi viszontagságai, amelyek 
kövekből álló fizikai és anyagba nem 
rögzíthető lelki arcát egyaránt átfor
málták. Kántor Lajos ebbe a viszontag
ságos huszadik századba hívja vissza 
az olvasót, sajátságos időutazásra. Saj
nos pillanatnyilag csak a magyarorszá
gi olvasót, mert a könyvforgalmazás 
mai körülményei között igencsak való
színűtlen, hogy legalább egy szerény 
példányszámban azokhoz is eljut, akik
ről szól, s akiket bizonyára érdekel ez a 
Kuncz Aladár -  szintén alig ismert -  re
gényére utaló címet viselő könyv.

Sajátságosnak mondtam az előbb ezt 
az időutazást, ugyanis Kántor Lajos 
úgy eleveníti fel benne Kolozsvár vál
tozó arcait, hogy végigpásztázza érte 
a huszadik századi magyar próza egé
szét, s kiemeli abból azokat a szerzőket, 
akiket a Városhoz a születés, a ne
veltetés vagy valamilyen későbbi 
találkozás folytán maradandó em
lékek fűznek, azokat a műveket 
-  regények, elbeszélések, esszék 
egy-egy önmagában is beszédes 
részletét - , amelyek segítségével el
mondhatja: mi is történt ezzel a vá
rossal az alighogy elmúlt huszadik 
században. A történet mindannyi
unkban ott él, akik Kolozsvárt, 
ha nem is szülővárosunknak, de 
hosszabb ideje otthonunknak mond
hatjuk, s akik átéltük mindezt.

Hogy Kántor Lajos tanúságul író
kat hív meg ebben a könyvben, az 
nemcsak irodalomtörténészi-kriti- 
kusi “deformáció”. Az író, mester
ségénél fogva, mélyebben éli át azt, 
amit átél, amit maga körül lát, s 
pontosabban, érzékletesebben tud
ja  kifejezni, mint mi, halandó embe
rek. S a könyv szerzőjének szeren
cséje is van a maga kiválasztotta 
írókkal, hiszen névsoruk ennek a 
könyvnek a “példatárában” az idő
ben Bánffy Miklóssal kezdődik, s 
Bálint Tiboron át Balázs Imre Jó
zseffel zárul. Három név, amely 
azonban talán  máris sejteti a 
könyvben bejárt szellemi táj sokféle
ségét. Hát még ha a közbeeső neve
ket is ide írjuk: Szabó Dezső, Kuncz 
Aladár, Tamási Áron, Laczkó Gé- 
za, Kolozsvári Grandpierre Emil, 
Passuth László, Ligeti Ernő, Kacsó Sán
dor, Ignácz Rózsa, Cs. Szabó László, 
Hunyady Sándor, Nagy István, Mester 
Zsolt, Tóth Imre, Lászlóffy Aladár, Kön
tös Szabó Zoltán, Kolozsvári Papp Lász
ló, Csiki László, Kiss János, Orbán Já- 
no.? Dénes, Vida Gábor.

Egy elképzelt Kolozsvár-antológiá- 
ba nyilván Kántor Lajos is sokkal több 
nevet tudna még bevenni. A könyv vé
gén, “hiányjegyzék”-ében ő maga említ

még 21-et (Nyírő Józseftől Visky Andrá
sig), s a budapesti Nórán Könyvkiadó
nál ugyancsak tavaly megjelent, Sass 
Péter szerkesztette rokon-témájú anto
lógiából (Város a Szamosnál. Magyar 
írók Kolozsvárról) is hozzáírhatnánk 
még 17-et (Gyulai Páltól Ady Endrén 
át Maksay Albertig). De Kántor Lajos 
könyve nem valamiféle lexikális tel
jességre törekvő antológia: időutazás, 
amely valamiféle számszerű teljesség 
helyett a Város és a Hozzá kötődő em
ber lélekmélységei felé vezet.

Kik is adták ennek a városnak az a r
cát ebben a letűnt huszadik században?

Arisztokraták, akik annak idején 
rendre beköltöztek kastélyaikból, ud
varházaikból a védfalak mögé bezárkó
zott és kiváltságaikra igencsak kényes 
polgárok közé, hogy itt is éljék a maguk 
külön életét, addig nem volt színt adva 
a valaha túlnyomórészt német ajkú Ko
lozsvárnak. Áz ő életformájukon, élet

eszményeiken a trianoni változás sem 
sokat változtatott, majd csak az 1945 
után hatalomra jutott rendszer próbál
ja meg “végképp eltörölni” őket -  tulaj
donképpen sikertelenül, hiszen az akko
ri élet perifériájára, a megaláztatásba 
kényszerítetten, rókatelepi napszámos
ként, szemeteskocsi-sofőrként, nyelvlec
kékből élő tisztes szegényekként is á t
vészelték “azokat az időket”, s csak a 
legvégső esetben éltek a nyugatra tá 
vozás felkínált lehetőségeivel. A hábo

rú előtti Magyarországról -  s benne 
saját osztályáról -  elszomorító képet fes
tő Bánffy Miklós, akivel 1947-48-ban, 
mint piaci kisszekeret húzó, kopott öl
tözetű öregemberrel találkozhattak a 
Város akkori lakói, s aki Marosi Ildikó 
nemrég megjelent könyvének (Bánffy 
Miklós estéje) lapjain elevenedik meg 
előttünk is, felejthetetlen példája ennek 
a sorsnak.

Aztán ott volt a régi Magyarország
hoz kötött hivatalnokréteg, amely az 
első világháború végi összeomlást kö
vetően berendezkedő új hatalom által 
elvárt hűségeskü megtagadásával lét
alapját veszítette, s a legnagyobb szám
arányban szaporította a húszas évek 
erdélyi menekültáradatát a csonka or
szágban, helyben maradt része pedig 
a Föl a bakra! (Ligeti Ernő) vagy Ä ros
ta  (Kolozsvári Grandpierre Emil) hősei
nek sorsában osztozott, tisztes polgári 
egzisztenciája romjain őrizve egy eltűnt 
világ utáni nosztalgiáját.

És ott volt a Város -  de az egész régi 
magyar élet -  peremén élő alsóbb nép
osztály: Nagy István novelláinak, a Zo
kogó majomnak, Kolozsvári Papp Lász
ló Malomárok című regényének (ennek 
a Kántor szerint “legkolozsváribb epi
kus alkotásnak”) a szereplői. Az ő sor

suk is hozzátartozott a Város egy
kori képéhez, noha a Kántor Lajos 
által kiválasztott két utóbbi regény 
szereplőinek élete már közvetlenül 
átvezet a szocializmus évtizedeibe, 
abba a korszakba, amelyet -  annak 
minden szociális demagógiája elle
nére -  tulajdonképpen szintén a pe
rifériáján éltek át (és túl).

Ott vannak aztán a Koppantó 
(Mester Zsolt), a Bábel toronyháza 
(Bálint Tibor), A céda nyúl (Csiki 
László) vagy a Trianon gyermekei 
(Köntös Szabó Zoltán) hősei, az ő 
történetük m ár egyenesen a Vá
ros 1945 utáni sorsában teljesedik 
ki, s tapasztalataik m ár nem függ
nek össze társadalm i elhelyezke
désükkel: egyetemes érvényű lét
tapasztalatok. A tiszteletre méltó 
főorvosnak meg kell érnie, hogy 
az új hatalom semmibe veszi koráb
bi emberi és orvosi helytállását, s 
még helytállásának lehetséges ta 
núi sem segítenek őt tisztázni. A 
Város Tóth Imre visszaemlékezésé
ben megidézett ismert személyisé
geinek (a fasiszta és a kommunista 
erőszakkal egyformán szembesze
gülő professzornak, a hatalomban
-  vagy inkább annak illúziójában
-  is a maga eszmény-légvárait őrző 
közírónak vagy az elvtársai által 
börtönbe vetett egykori illegalista

kommunistának) története is példázat
értékű: a Város, amelyet otthonuknak 
tekintettek, idegenné válik, ők maguk 
pedig anakronisztikus alakjai egy el
múlt és vissza nem hozható időnek.

Vannak aztán a Kántor Lajos által 
megidézett Városnak más, társadalm i
lag nem köthető dimenziói is: az isko
laváros, amely Szabó Dezső, Kolozsvári 
Grandpierre Emil, Laczkó Géza nyo-

» » » » » »

14



HELIKON

» » » » » »
mán rajzolódik ki eló'ttünk a múltból, s 
amelyben a gyermekkor iskolai és isko
lán kívüli emlékei egyetlen megbontha
tatlan  szellemiségben fonódnak össze; 
vagy a Farkas utcai régi színház lebon
tásával végképp múltba veszett szín
házi világ, amelybe Hunyady Sándor 
segítségével tekinthetünk be; vagy a 
Házsongárdi temető, ez a diáknak meg
nyugtató tavaszi tanulóhely és szerel
mi légyottok titkos rejteke, “holtukban 
is élő nagyjaink” Panteonja, ahol azon
ban “az új halottakat lefektetni csakis 
az újra »megölt« régi halottak sírjaiba 
lehet”.

Nekünk, akiknek végig kellett csinál
nunk a diktatúra végső, esztelen tob
zódásban kiteljesedő éveit is, m ár úgy 
tűnt: egész életünk olyan, mint a Bá
bel toronyháza hőséé, Rózsa tanár úré, 
akinek egy fedél alatt kell élnie a Ha
talm at megtestesítő kínzójával (akár
csak Dávid Ferencnek a Vendégségből, 
aki még a börtöncellát is kénytelen meg
osztani besúgójával), vagy A céda nyúl 
főszereplőjéé, aki így morfondírozik 
1989-ben: “Nem szégyelltem a rettegé
semet. Össze is szoktam vele, mint pó
ru ljá r t vasutas a falábával. Életfogytig
lan tartó, gyógyíthatatlan állapot volt, 
nem volt hova kilépnem belőle, éppen 
csak érzésteleníteni lehetett időnként: 
szerelemmel és alkohollal.” Ez volt az 
egyetemleges életérzés a Városban, s 
mellette minden más háttérbe szorult.

A Kortárs 1989 decemberi száma, 
amelyben Csíki Lászlónak ez az idézett 
novellája megjelent, még alig került ki 
az újságos bódékba, amikor összeomlott 
az a rendszer, amely ezt a “gyógyítha
tatlan állapotot” fenntartotta. A Város 
kockaköveire kétségbeesésük végpont
jára  jutott tüntetők vére hullt, aztán 
elhallgattak a fegyverek, s felvirradni 
látszott egy igazi Felszabadulás napja. 
Minderről Kiss János számol be Omló 
falak címmel még azon frissiben, 1990- 
ben megjelent naplójában, mint ahogy 
arról is őt idézi Kántor Lajos, hogy mi
lyen nehezen (mennyi belső gátlással 
és milyen külső erők ellenállásával) in
dult meg végre az élet a maga újnak re
mélt útján.

A “békebeli idők” század eleji han
gulatától fényévnyire volt m ár akkor 
a Város. Hogy miben állt ez a változás, 
arra  -  a fentebbiekben m ár érzékelte- 
tetteken túl -  Kántor Lajos csak egy 
rövid kis fejezetben, a könyv vége felé 
utal. Egy másik Csíki László-írásból, a 
Visszaútból idéz egy epizódot, azt, ami
kor a messze idegenből végre hazaláto
gató Józsi bácsit, aki “negyvenvalahány 
éven át csak álmában látta  a kincses 
Kolozsvárját”, rokonai azzal próbálják 
megnyugtatni, hogy “ahol most állunk, 
az nem a szülőváros, hanem a régi Ko
lozsvár mintájára megépített Cluj- 
Napoca”.

A könyvnek nem ez a végpontja, de 
az időutazás, amelyre Kántor Lajos 
bennünket elcsábított, bizonyos szem
pontból itt ér véget. És erről a pontról 
a könyvben és az időben visszalapozva

talán nem lesz érdektelen újraolvasni 
azokat az oldalakat, ahol ennek a “min- 
ta”-városnak a létrehozói jelennek meg: 
Timbu§ Coriolan, a román nemzeti esz
me megszállott harcosa Bánffy Erdélyi 
történetéből, aki az együtt élő népek ki- 
engesztelődésének még a gondolatától 
is dührohamot kap; §tefánescu, a “veze
tő román értelmiségi” a Föl a bakra! c. 
Ligeti-regényből, aki a kisebbségi jogok 
non plus ultrájának tartja  azt, hogy en
gedik a magyarokat csárdást táncolni, 
miközben gőzerővel folyik a város “átfes
tése”, hivatalokban, utcán, köztereken. 
Talán vannak még, akik emlékeznek 
a “Vorbei numai románe§te!” feliratok
ra, de még többen olyanok, akiket Bu
dapestre küldtek, vagy akiknek fejé
hez vágták azt, hogy tanuljanak meg 
románul, ha m ár “román kenyeret esz
nek”. Mert “a technika századában -  
idézhetjük Ignácz Rózsát -  az a jelszó, 
hogy mindent gyártani lehet. Múltat is. 
Történelmet is. Csak okos emberek ke
zébe kell letenni a várospolitika irányí
tását.”

Ilyen “okos emberek” pedig mindig 
akadtak az eltelt immár nyolc és fél 
évtized alatt. így jutottunk el “a régi 
Kolozsvár mintájára megépített Cluj- 
Napocá”-hoz.

A román Városnak ez csak az egyik 
arca. Mert van egy másik kolozsvári ro
mán lélek is, egy olyan, amelyikben a 
mienkhez hasonlóan benne él “a kéken 
benéző havas”, amelynek ugyanolyan 
része a tavaszi Sétatér a tavon békésen 
úszkáló hattyúkkal, az őszi hervadás- 
ban rozsdavörösbe öltözött Hója-erdő, a 
Görögtemplom utca, a maga 18. század 
végi templomával, cirill betűs feliratú 
sírköveivel, az őket Borza professzorra 
emlékeztető Botanikus kert, és annyi 
más. Kolozsvár ugyanis a Lucian Blaga 
városa is, azé a költő-filozófusé, aki a ki
emelkedő jelentőségű Gándirea mellett 
1924-ben Cultura címmel négynyelvű 
folyóiratot is szerkesztett a Városban, 
azzal a céllal, hogy az Erdélyben egy
más mellett élő népek kultúrájukat köl
csönösen megismerhessék; vagy a Ion 
Agárbiceanué, az Aurel Gurghianué, a 
Mircea Zaciué, hogy csak az elköltözői
teket említsem, akik a maguk kolozsvá
ri román kultúráját nem a kolozsvári 
magyar kultúra romladékaira akarták  
felépíteni. Az őbennük élő Várost -  em
lékezzünk csak rá! -  ugyanúgy szétrom- 
bolásra ítélte a homogenizáló hatalmi 
őrület, amely a többségen belüli más
ságnak is ellensége volt.

Hiszem, hogy abból a helyzetből, 
amely egy “főbohóc” áldatlan regnálá
sa révén még a fordulat után is oly soká
ig tartósíthatónak látszott, van vissza
térés. Hiszen Kántor Lajos történelmi 
időutazása a könyv utolsó fejezeteinek 
egyikében a mai “kolozsváriak” megszó
laltatásával reményt keltőén zárul. De 
úgy gondolom: ahhoz, hogy a Város is
mét emberarcú lehessen, szükség van 
a másik gyökérből táplálkozó életned
vekre is.

Persze még mindig vannak, akik leg
szívesebben egy egynyelvű, egykultúrá- 
jú Kolozsvárban éreznék otthon magu-

KALÁSZ MÁRTON

Jelképes
életrajzi
tények
T ekin tsük  jelképesnek vagy 

egyszerűen tö rténeti, é le tra j
zi tényeknek, hogy M adách 
Im re 1823. ja n u á r  21-én, a n 
n ak  a  n ap n ak  előestéjén szü
le te tt, am ikor egy m ásik, 
Alsósztregovától távoleső, kép
zeletünk szerin t ugyancsak  
behavazott k is falu jában M a
gyarországnak  Kölcsey Ferenc 
pontot te tt  költeménye végé
re, s a  H ym nus cím et ad ta  ne
ki. Alcímül még odajegyezve: 
a’M agyar nép zivataros száza
daiból, nagy kezdőbetűvel írva  
a m agyart. Az irodalom törté
net hangsú ly t ad ann ak , hogy 
M adách “születése szerin t Pe
tőfi nem zedéktársa  volt”; b á r 
költővé később ért. Ö nkéntele
nül föl is idézzük 1823. ja n u á r  
1-jét. E lgondolkodhatunk, m ifé
le, am i m éltóbban sum m ázh a t
n á  a tényt, hogy van  a  m agyar 
k u ltú rá n a k  ünnepnapja, s az 
épp Kölcsey H ym nusának , a 
nem zet legszentebb im ájának  
születése napja: nem  lehet meg
szólalás, am inek  ne ez a  költe
m ény adna  végső hangsú ly t. S 
így több m in t mű, s a  m agyar 
költészet rem eke. Keservével 
és a bizakodásával, m últba te 
kintésével, jövőbe m erészkedé
sével egy nép so rsának  össze
ge.

kát. Az ő idejük azonban lejárta A jövő 
Kolozsvárja nem lehet más, mint egy 
olyan Város, amelyben mindenki való
ban otthon érzi magát, amelyben min
den kultúra megtalálja a maga helyét.

Kántor Lajos könyve ehhez a ma
gunk értékeit máris hozzáadta. Tuda
tában kell lennünk ezeknek az értékek
nek, mert a Város jövendő szellemi arca 
csakis ezekkel együtt lehet teljes.

Ezért különösen sajnálatos, hogy ezt 
a könyvet épp ott nem olvashatják, ahol 
tanulságai m iatt a legnagyobb szükség 
lenne rá.

Nem zeti Tankönyvkiadó, Buda
pest, 2004. Európai iskola
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FODOR SÁNDOR

Olvasónapló IV.
Lőrincz György 
krónikája
“Picasso kétorrú hajadonai,
hatlábú ménjei
tudták volna csak eljajongani,
vágtatva kinyeríteni,
amit mi elviselünk, emberek...”

(Illyés Gyula: Bartók)

M ert az: egyféle krónika Lőrincz 
György Pusztulás című regénye, 
amely a Csíkszeredái Pro P rin t Ki
adó jóvoltából kerü lhetett az olvasó 
kezébe. A székelység még igazában 
fel nem m ért, de a XX. század kezdeté
vel induló tragédiájának a krónikája 
ez -  napjainkig. Még be nem teljesült 
tragédiájáé, amelyik azonban egyre 
inkább kezd valósággá, szomorú való
sággá válni.

Lőrincz György regénye akkora idő- 
szakot ölel fel, m int Fejes Endre ki
váló Rozsdatemetője. A cselekmény 
indultával azonban épp beteljesülő- 
re fordul a tragédia, bár indulni (hi
szen ezt a szerző is jelzi) jóval előbb 
indul, ta lán  Trianonnal vagy még 
előbb? Nos, két trag ikusan  fájdalmas 
esemény, az em lített Trianon és a má
sodik világháborút záró párizsi béke 
mindenképp meghatározó a székely
ség, az erdélyi m agyarság sorsának 
alakulásában, mondjuk ki, induló 
enyészetében. M ert -  sajnos -  ebben 
az egyben nem érthetek  egyet a nagy
szerű regénynek rangot adó kiváló iro
dalm ár, Pomogáts Béla -  a könyv utó
szavának írója -  egyetlen mondatával, 
miszerint: “Mégis azt kell mondanom, 
hogy a regény nem a végső remény- 
vesztés súlyos terhei a la tt fogant.”

Ne ám ítsuk m agunkat: Olyan ez a 
regény, m int amikor a fuldokló kinyúj
to tt keze felbukkan a hullámokból. Fé
lő, hogy u tána  végképp eltűnik.

Szomorú módon hiteles minden, 
am it a szerző hőseiről és közösségük 
sorsáról m egtudunk a regényből. Nem
csak történelmileg, de lélektanilag is 
hiteles: E ttő l válik a könyv igazán 
rangos szépirodalommá. És itt  nem
csak a főhős, Köblös Orsolya asszony, 
valam int anyósa, férje, fia, sőt Kenéz 
tiszteletes a lak jára  gondolok, de ez 
utóbbi “kitagadott”, besúgóvá vált fe
lesége alak jára  is, akinek megtörése 
a kom m unista politikai rendőrség, a 
h írhedt securitate körmönfont lelki rá 
hatásával válhato tt sikeressé. És gon
dolok a regény majd minden, hacsak 
olykor is felvillanó szereplőjére, m int 
Köblös Orsolya öreg cselédjére, Dolgá
ra, vagy az un itárius esperes katoli
kus “kollégájára”, Nyujtódi plébános

ra, aki bevallottan félt ugyan -  m int 
majdnem mindenki (nyíltan vagy bur
koltan) a kom m unista d ik ta tú ra  ide
jén - ,  de be nem hódolt a kegyetlenül 
igazságtalan, kiszám íthatatlanul ön
törvényű hatalom nak. Kenéz esperes 
se. M ert meggyötörnie sikerülhetett 
őket a nemzetiszínűvé vált kommunis
ta  hatalom nak. De megtörnie nem. 
Akkor se, ha  a megkínzott emberek 
belehaltak a gyötrésbe, m int Köblös 
Ákos is, Orsolya férje.

Szépen, finoman rajzolja meg a szer
ző azt a m indkét oldalon k ialakult -  
beteljesületlen -  szerelmet is, am i a 
m ár hosszú évek óta egyedül, majd öz
vegyként élő asszony, Köblös Orsolya 
és Kenéz főesperes között alakul ki. 
Végig hiteles ez a szerelem a m aga se
hová se alakulásával, mégis tagadha
ta tlan  jelenlétével, m int ahogy Köblös 
Orsolya Áron fiának  a bizakodó igye
kezete is az, aki az 1989-es rendszer- 
változás u tán  helyre akarja  állítani a 
“szocializmus” által tönkretett családi 
gazdaságát, és ak it végül ebbe is bele
bukta t (végső soron) a hatalom, amely-

H íres János szobrai a 6. és 16. oldalon

nek Trianon óta, politikai színezettől 
függetlenül, m indig célkitűzése volt 
megtörni, mindenekelőtt gazdasági
lag tönkretenni az erdélyi m agyarsá
got, szétugrasztani vagy beolvasztani 
azt. Köblös Áront a krum pliterm esztő 
Székelyfölddel együtt szemelik ki, és 
ha Székelyföld még ki is heverte va
lamiképpen a csapást, Köblös Áront 
sikerül meg- és letörni. Fia, Árpád, 
kivándorol. “Szerencsére” nem K ana
dába, ahová előzetesen szándékozott, 
“csak” M agyarországra telepedik át. 
Ám kire m arad majd az ősi kúria , a 
birtok?

Rokonok nem m aradtak. És őslakó 
népesség se Sajgóföld (Székelyföld) 
eme kelet-délkeleti csücskében, ahol 
am ikor fiatal lelkészként ide helyez
ték  Kenéz un itárius főesperes urat, 
még külön papja volt majdnem mind 
a hét falunak. Napjainkban m ár a 
főesperes ú r  látja el a falvak m aradék 
híveinek lelki gondozását -  egyedül.

Elnézést, de én ebből a szomorú va
lóságból nem sok optimizmust, “jövő
be vetett töretlen h ite t” látok kisej- 
leni. Csak eszembe ju tta tja  az egyik 
kolozsvári plébánia -  a kerekdombi -  
helyzetét. Ámikor jelenlegi papja, J a 
kab Gábor -  im m ár pápai káplán -  
odakerült, kétezernél valamivel több 
híve volt. Ennek alig több m int negy
ven éve. Ma? Háromszáz egynéhány 
hívő látogatja a kibővített kerekdombi 
római katolikus templomot.

A m agam  részéről inkább utol
só, kétségbeesett sikolynak vélem 
Lőrincz György könyvét. Kétség- 
beesett sikolynak, amely azonban so
ha, egy pillanatig se a rom án nép, 
a rom án nemzet fiai ellen szól. Még 
csak annyira “negatív”-nak mondha
tó rom án szereplője sincsen ennek a 
regénynek, m int Tamási Ábel a ren
getegben c. regényében Surgyelán és 
Fuszulán. M ert Lőrincz György vilá
gosan látja: az erdélyi m agyarság lété
re nem a rom án nép, a rom án nemzet 
fiai törnek, hanem  -  sajnos a minden
kori — rom án politikai elit. Váltakozó 
erősségű hullám okban ugyan, de poli
tikai színezettől függetlenül, többé-ke- 
vésbé nyíltan vagy burkoltan.

A rom ániai -  az erdélyi -  m agyar 
próza term észeténél fogva politiku
sabb a m agyarországinál. I tt az író 
aligha hallgathat közössége létkér
déseiről. A jó értelem ben politizáló 
szerzők közé tartozik  a Pusztulás 
szerzője, Lőrincz György is. M agyaror
szágon ugyanis a nemzet m egm aradá
sa távolról sem olyan nyíltan fenye
getett, m int a környező országokban
-  nem utolsósorban mifelénk. É rthe
tő tehát, ha  a gond foglalkoztatja író
ink egy részét. (Van, akiket nem. Bé
ke velük.)

A Pusztulás felépítése szinte ha 
gyományos. Indul valahonnan és el
érkezik valahová a három  rész kü- 
lön-külön és együttvéve is. Közben 
a cselekmény időbeni egym ásutánja 
meg-megbomlik, am i azonban egyál
ta lán  nem zavarja az érthetőséget. Az 
egészet összefoglalja Köblös Orsolya 
személye, ak it utószavában Pomogáts 
Béla a m agyar történelem nagyasszo
nyai közé emel, bár én inkább megma
radnék a m agyar irodalom Pomogáts 
á ltal is em lített nagyszerű hősnői mel
lett. Valóban, Köblös Orsolya a regény 
legnagyobb epikai és erkölcsi értéke
-  a m ár felsoroltakkal, kiváltképpen 
urával, Köblös Ákossal, fiával, Áron-
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nal és Kenéz tiszteletessel együtt, 
akitol az emberi megértés tek in teté
ben ta lán  többet várhatna  az olvasó
-  a feleségétől való különélést eredm é
nyező felfedezés után. És vannak a re 
génynek rem ekül megrajzolt, kevésbé 
“pozitív”-nak mondható hősei is, am i
lyenek a “szekus” tisztek, de kivált
képpen Varró Etel, ez a vidéki Pauker 
Anna, a p ro letárd ik tatúra éveinek 
szinte m indenható kom m unista elöl
járója, mondhatni, élet-halál u ra  a fa
luban. Ez a (Pauker Annától eltérően) 
jó külsejű és nem is buta asszony, aki 
a regény végére m agába roskad és ke
resi az önigazolást, végig eleven, hús
vér ember, akivel egyetérteni ugyan 
nehéz, de ak it emberileg “m egérteni”
-  igenis, meg lehet. Ez pedig a szerző 
elv ita thatatlan  érdeme.

Van azonban ennek a -  hangsú
lyozni szeretném -  kitűnő regénynek 
kereken 20 olyan oldala is, amely 
gyönyörű ugyan, de amelynek létjogo
sultságát a regényben nem értem. A 
kiváló, még a szovjet időkből ism ert 
szerző, Csingiz Ajtmatov Az évszázad
nál hosszabb nap című művének húsz
oldalas ism ertetésére gondolok (178- 
198. oldal). Tényleg megdöbbentő, 
megrázó történet, persze nem teljesen 
új a mi napunk alatt: Jókai Mór “tör
ténelmi beszély”-ei közül A kétszarvú 
emberre emlékeztet, persze nem tá r 
sadalm i mondanivaló, még csak nem 
is cselekmény tekintetében, m int in
kább a döntő -  és iszonyú -  cselek
ménymozzanatában: a foglyul ejtett 
fejbőrére lenyúzott nyers állatbőrt ta 
pasztanak, ami rászárad, ránő. Nos, 
a kiváló írónak ezt a remekművét k is
sé erőszakoknak vélem ilyen terjede
lemben idézni, még akkor is, ha  ez 
valam iképpen mégis sugallná, jöven
dölné sorsunkat. A regény hősei, a cse
lekménye, a sorsok alakulása éppen 
eléggé “felrázó sikolyaként bontako
zik ki önmagában is Lőrincz György 
tollából, mégoly kiváló író “m ankójá
ra” se szorul, amilyen a kétségtele
nül világsikerű, és m éltán az, Csingiz 
Ajtmatov. Az elmondott ta rta lm i kivo
nat semmivel se teszi érthetőbbé a re 
gény amúgy világos, megrázó monda
nivalóját.

Előfordulhat persze, hogy ezúttal, 
m int annyi más pályatárs művének 
egy részletkérdése kapcsán, tévedhe
tek. Ha tehát Lőrincz György m in
denképp ragaszkodik a regénybe ik ta
to tt “ta rta lm i kivonatához, ám lelke 
rajta. A nnál jobban kedvelem őt m a
gát, és annál jobban szeretem köny
vét, semhogy ezt a részletet felrójam 
neki. M ert ha  tehetném , a Pusztulás 
című regényt kötelező olvasmányként 
adnám  minden tisztességes rom áni
ai m agyar ember kezébe. H átha  még
is lehetséges, hogy keserű jövőlátása 
mégse váljék valóra.

GÁL ÉVA EMESE 
Cél
O, mi rengeteg részből állunk össze: 
a test és lélek vázlatunk csupán. 
Értelmünk: a vívódás mindörökre, 
távlatainkba falazott magány.

Saját árnyékunkat is átkutattuk, 
s metropoliszok a kérdőjelek, 
ahol kétségek albérletét laknunk 
bölcs áron engedik az istenek.

Még hisszük, hogy méltó a tartalomra 
az Ember. De ez neki mit jelent ? 
Kétségeire hogyan válaszolja 
élete véggel meg a végtelent?

Mi lehet a tartalom, mi a lényeg 
ott, ahol a cél még örök titok, 
s csak a képzelet képes az egésznek 
formát adni, legyőzni távlatot?

De a képzelet csak a hiány álma: 
nem épülhet rá irány sohasem, 
ami elvezetne arra a tájra, 
ahol hazára lel az értelem.

Tán ezért nem lel az ember magára: 
hontalan értelme űzi tovább.
A célnak olyan rengeteg az ára, 
hogy nem ér annyit az egész világ!

Szélben
Kivetkezni már oly nehéz a csendből, 
mintha minden szó, amit leírok, 
valami mélyen gúzsba kötő rendről 
fotózna mezítelen távlatot,

s kijátszva, kigúnyolva a szemérmet 
mutatná föl: a vers is annyit ér, 
és úgy birtokolja a teljességet, 
mint szelet az elsodródó levél,

amelynek a pusztulás az iránya, 
s nincs önmagától mozdulata sem. 
Szállna már vissza a megtartó ágra, 
mint hithez a hitetlen értelem,

de egyre messzebbre sodorja tőle 
valami mindent uraló erő, 
míg bele nem rothad, vásik a földbe, 
hogy legyen újra megteremthető.

Hitehagyott, bölcs, dicső rációnknak, 
ami göröngyök között tétováz, 
ím, anyaföld ölét tárja a holnap: 
az idő a körforgásra vigyáz,

s mindazt, ami magaként menthetetlen, 
csírátlanul sodródik sehova, 
úgy szertemorzsolja a végtelenben, 
hogy elnémuljon minden dallama.

Fény
Magát égeti el kietlen lánggal, 
de mást világít minden, ami ég, 
s amit leikével fényez, s fénnyel árnyal, 
abban ő a kezdet, és ő a vég,

mert a világsötéttel szegül szembe, 
hogy látatlant láthatóvá tegyen, 
s semmiből magát létezésbe mentve 
világot mintázzon az értelem.

Arcunk a lelkünk múló keresztfája, 
rajta feszül meg minden gondolat. 
Élet-halált ötvöz szimmetriába, 
s e szimmetria egyre súlyosabb,

mert nagy végletek között egyensúlyoz 
a ráció, a hit, a szerelem.
Mind kevesebb esélyünk van magunkhoz, 
ha minket nem világít semmi sem,

míg saját fényünk halkul, mint a dallam, 
ha tőle egy világ távolodik.
A sugár fényforrását öli halkan, 
és égbe hullatja távlatait,

s a rész: otthon, haza, amit pásztázunk 
sugarainkkal, mind homályosabb.
A teremtés hitét hiába várjuk 
ott, ahol velünk alszik ki a Nap.

Út
Egy sugár verődik rengeteg árnyban. 
Csöndből söpör rá sírhantot a szél. 
Temetésében nemcsak elmúlás van: 
elsötétedik az is, ami él.

Halott az út, ha nem jár rajta senki. 
Ami nem lát célt, annak nincs irány! 
Ha úttalanság társa mertél lenni, 
tudtad, hogy életed lesz a hiány.

és vadidegen képekre vetíti 
sorsod azt a kétes hologramot, 
melynek vajúdó tartalma a semmi: 
életkép arról, ami elhagyott.

Az egész világ így bolyong magában, 
kering a bolygó, a csillag, a vér, 
szívén átlüktet a végtelen áram, 
és minden út magába visszatér.

És visszatér minden, mert nincs kiútja. 
Hit, szerelem, kétség a ráadás, 
hogy a kört újra és újra befutva 
ne higgye mégsem el: nincs semmi más.

Sejtés
Mi semmit nem adunk a végtelenhez, 
csak lopjuk tőle mindég ugyanazt: 
távlataiból léleknyi araszt, 
szerelmet, hogyha fájdalmából vers lesz,

és az arasz kétségeit megéli, 
mint végekkel elmetszett végtelen, 
hogy tökéletlenül is teljesen 
merje a vesztés fenségét idézni.

A ráció csak határokkal számol, 
a képzelet csak játssza, hogy magából 
teremti, amit titokban bejár,

míg a lélek életünk börtönébe 
zárva várja, hogy önmagát megélje.
És sejti, hogy a szabadság halál.

T
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SZÁSZ ISTVÁN TAS

A sztalos M iklós 
esete  a román  
hadbírósággal
Rendkívüli élmény volt számomra 

a nagyváradi (részben ismerős) közön
séggel való találkozás, amikor a T ria
non című film első erdélyi vetítéséről 
jö ttek  kifelé. Gondolatokba m erült, á t
szellemült emberek voltak azok. Nem
csak a film ta rta lm a  ráz ta  meg őket, 
de term észetesen az a tény is, hogy 
hozzájuthattak a filmhez szülőföldjü
kön. A vetítés bővebb kerete az egye
tem i évnyitó ünnepség volt, és ekkor 
kezdődött az Áldás, népesség mozga
lom első konferenciája is. A rendezvé
nyeken hébe-hóba feltűnő rom án meg
hívottak észlelhették, hogy távolról 
sem egy irredenta szervezkedést tisz
telnek meg jelenlétükkel.

Az erdélyi olvasó nálam  jobban is
meri a történet folytatását és annak  
részleteit. Én most inkább egy előt
tem  véletlenül fölelevenedett régi h is
tó riát mesélnék el, amely nemcsak 
végső gyökerénél -  Trianonnál -  fog
va függ össze a filmvetítés esetével.

Nyugdíjba vonulásomat azért is 
vártam , m ert régi tervem  volt a meg
m entett családi iratok feldolgozása. 
Em ellett nemrég fejeztem be a Hitel
ről szóló sajtótörténeti könyvemet. 
M indkét m unka kapcsán foglalkoz
nom kellett apám gyermekkori leg
jobb barátjának , dr. Asztalos Miklós 
történésznek a személyével. Ráadásul 
éppen most vettem  meg a Lucidus Ki
adó álta l -  a  kisebbségkutatási köny
vek sorában -  1936 u tán  újra kiadott 
A történeti Erdély című kötetet. E vas
kos és érdekes m unkát Asztalos Mik
lós szerkesztette.

A kötet anyagát még a harm incas 
évek legelején kezdte gyűjteni, az
zal a céllal, hogy tárgyilagos és tudo
mányos képet nyújtson az olvasókö
zönségnek a történeti Erdélyről. A 
k iadást az Erdélyi Férfiak Egyesüle
tének Jancsó Benedek Társasága vál
lalta.

Asztalos a kéziratokat 16 társszer
zőtől gyűjtötte össze, hogy minél szé
lesebb keresztm etszetét adhassa an
nak, am it a cím jelez. Az öt év a latt 
összeállt könyv megfelelt a szerkesz
tői szándéknak.

Időközben azonban változások kö
vetkeztek be a m agyar-rom án politi
kai együttélésben. A gyűjteményben 
megjelenésekor, bár gróf Teleki Pál 
előszava nem adott rá  okot, Románi
ában m ár az irredenta propaganda 
eszközét lá tták  s nem a tudományos 
kísérletet, amely a két népnek -  az 
őszinte kibeszéléssel és a tudományos 
tárgyilagosság módszerével is előmoz
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dítható -  közeledését szolgálja, m int 
azt eredetileg tervezték.

Ismerős módszerekre bukkanunk, 
miközben számba vesszük a könyv 
megjelenésének következményeit. Bi
zonyos P intea Gherasim  nevű asszisz
tens, korabeli feltételezések szerint 
Daicoviciu professzor ösztönzésére, 
feljelentést te tt a rom án állam i szol
gálatban levő régészprofesszor, Roska 
M árton ellen. A történeti Erdély című 
kötetben ugyanis ő ír ta  az Erdély ős
kora fejezetet.

Roska professzort hadbíróság elé 
állították, és ez minden jogot és tu 
dományt mellőzve, ham isított tanú- 
vallomási jegyzőkönyv alapján ítélte 
el. M int azt a M agyarország 1936. 
november 17-i számából m egtudhat
juk, az ítélet így szólt: “A hadbíróság 
Roska M árton régészprofesszort ál
lamellenes izgatás m iatt három havi 
elzárásra, 5000 lei pénzbüntetésre és 
politikai jogainak három  évre való fel
függesztésére ítélte.”

Roska m ellett tanúskodott Emil 
Racovifá, a Sorbonne volt professzora, 
Sian Traian, Roska asszisztense és 
Stoica Aurel nyugalm azott ezredes, 
m int egykori katonatárs.

A döntő bizonyíték nem is a könyv 
volt, ezt senki sem olvasta a törvény 
emberei közül, hanem  egy vallomás, 
éspedig az Asztalos Miklósé.

Asztalos Miklós, ki felesége révén 
is erdélyi érdekeltségű volt, 1936 nya
rát, m iután tapogatózó látogatást te tt 
a rom án követségen, és ott megnyug
ta tták , Kolozsváron töltötte. Július 
folyamán a kolozsvári rom án hadbí
róság a strandról állíto tta elő, hogy 
kihallgassa. M unteanu hadbíró szá
zados az álta lunk  azóta m ár jól meg
tapasztalt áludvariassággal kérdez
gette. Doktor úr, Ön bizonyára tudja, 
hogy Roska professzor ellen eljárás fo
lyik. Én ezt tökéletesen alap talannak  
és igazságtalannak tartom . Természe
tesen nem szeretnénk m ártírokat csi
nálni, éppen ezért mondja el, m it tud 
Roskáról!

A kihallgatás több m int két óra 
hosszat ta rto tt. Asztalos elmondta, 
hogy Roska teljes jóhiszeműséggel 
já r t  el, m unkája tisz tára  tudományos 
jellegű. A külpolitikai helyzet változá
sáról nem tehet, azt előre nem sejthet
te. Asztalos hozzátette: “Tudom, hogy 
Roskának kellemetlenségei voltak, és 
az a gyanúja, hogy működését figye
lik, ez óvatossá teszi, tehát ha  ő tudja, 
hogy irredenta könyvben jelenik meg 
a tanulm ánya, semmi esetre sem ad
ja  á t nekem öt évvel ezelőtt a cikket... 
Ha az u rak  Roskát elítélik, és em iatt 
á llását is elveszíti, ok és alap nélkül 
csinálnak belőle m ártírt, m ert teljes 
tudományos objektivitással m egírt 
cikkek közreadása nem tekinthető 
olyan irredenta tettnek, amelyért Ma

gyarországból neki magától értetődő
en külön elismerés já rn a .”

A m agyar nyelvű vallomást 
M unteanu ott helyben rom ánra fordí
to tta, lediktálta, majd a lá íra tta  a ro
m ánul vajmi keveset tudó Asztalos
sal. A zután megígérte, hogy Roskát 
ügyvédjén keresztül a tá rgyalásra  sze
mélyesen is meghívja tanúskodni.

A tárgyalásról azonban Asztalos 
Miklóst senki nem értesítette, s ott 
-  Roska professzor nagy megdöbbe
nésére -  a következő vallom ást adták 
a szájába távollétében: “Roska M ár
ton ú r személyére nézve kijelentem, 
hogy üldözési m ániában szenved, s 
őt beszám íthatatlannak vélem, m ert 
másképp nem tudom megm agyarázni 
azt a tényt, hogy bár ism erte A tö rté 
neti Erdély című m unkajellegét, még
is á tad ta  nekem a három  cikket... Ha 
akkor nem ism erte is, utólag megis
m erhette volna Roska M árton az em
líte tt m unka karak terét, és visszavon
h a tta  volna cikkeit. Könnyelműség 
volt Roska ú r részéről, hogy elküld
te nekem a három  cikket, holott tud
ta , hogy a m unkát az Erdélyi Férfiak 
Egyesülete fogja kiadni. Ha Romániá
ban elveszti állását, M agyarországon 
sem rehabilitá lhatják ...”

Eddig ez a történet.
Egyébként dr. Asztalos Miklós, 

családunk Miklós bácsija és felesé
ge, Böske néni igen sanyarú  körül
mények között fejezték be életüket 
Körösladányban. A szakm ában Asz
talos Miklóst úgy emlegették, hogy a 
“Körösladányi Remete”. Munkájához 
nagyon kellett volna a főváros, a ma
ga adottságaival, de -  am int a b irto
komban levő magánlevelekből is k itű 
nik -  hiába vágyakozott utána.

A könyv új k iadásának utószavá
ban Szász Zoltán hívja fel a figyelmet 
Asztalos 1936-ban írt, tehát m ár az 
első traum a u tán i ocsúdásról tanús
kodó szavaira: “Erdély múltjából ma 
más események esnek közelebb hoz
zánk, m int az előző generációhoz. És 
más szemszögből is nézzük az erdélyi 
m últat, m int ők nézték...”

Vajon milyen a “mai szemszög”? E r
ről december 5. is regélt valam it.

Teleki azt mondja előszavában, 
hogy a történelm i Erdély lezárt foga
lom, ra jta  az idő tarta lm ilag  m ár nem 
változtathat, de a történelm i Erdély 
nem lezárt múlt. Ez idő szerint azon
ban -  mondom én most -  nem folyta
tódik. Erről december 5. is gondosko
dott.

Leányfalu 
2005. jan u ár 23.
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%0‘D‘E X -
K orforduló
Minden korban azt hitte az ember, hogy „törté

nelmi fordulópontra” érkezett. S bizonyos értelem
ben, ha emelkedő' spirálison mozogna, nem is té
vedne. Vannak azonban pillanatok, amikor ez az 
átalakulási érzés erősebb és különösen jogos. Nem 
túlozzuk el mai életünk jelentőségét, ha elképzel
jük a világ mélyreható sorsfordulóját, amely szinte 
összemorzsol bennünket.

Mikor kezdődött ez a fordulat? Lehetetlen pon
tosan meghatározni. Akár egy nagy hajó, az embe
ri tömeg is csak fokozatosan vált irányt: s éppen 
ezért nagyon messzire -  legalább a reneszánszig
-  követhetjük a változást jelző rezdüléseket. Egy 
azonban bizonyos: a XVIII. század végén Nyugat 
kétségkívül elfordította a kormánykereket. És et
től kezdve új világba léptünk, még ha makacsul 
ki is tartunk amellett, hogy ugyanazok marad
tunk.

Mindenekelőtt gazdasági változások zajlottak 
le. Bármily fejlett volt is civilizációnk alig kétszáz 
esztendővel ezelőtt, alapjait voltaképpen mindig a 
föld és a föld megoszlása szabta meg. A „javak” tí
pusa, a család sejtmagja, az Állam ősformája (s a 
világegyetemé is) az volt még, ami a Társadalom 
idejének legelején a megművelt föld -  egyszerűen 
területen alapult. Csakhogy az utóbbi időben, a 
pénz „dinamikussá” tételével a tulajdon lassan
ként folyékony és személytelen valamivé párolgóit
-  olyannyira mozgékonnyá lett, hogy már maga 
az állam vagyona sem esik egybe határaival.

Továbbá ipari változások mentek végbe. A 
XVIII. századig, a számos tökéletesítés ellenére, 
csupán egyetlen kémiai energia volt ismeretes, 
a Tűz; s mindig csak egyetlen mozgási energiát 
hasznosítottak: a gép módjára megsokszorozott 
emberi és állati izomerőt. Ám azóta!...

Végül bekövetkezett a társadalmi változás is. 
Felébredtek a tömegek.

Ha csupán ezeket a külső jeleket tekintjük, gya
níthatjuk, hogy a Francia Forradalom vihara óta 
tartó nagy forrongásnak, amelyben Nyugaton 
élünk, mélyebb és nyomosabb oka van, mint a ré
gi, elveszett egyensúlyát kereső világ nehézségei. 
Hajótörés? Korántsem! Ellenben egy ismeretlen 
tenger áradata zúdul ránk, ahová éppen hogy ki
futottunk a bennünket védelmező szirtfok mögül. 
Amint Henri Breuil mondotta nekem egy ízben a 
szokott kendőzetlen éleslátással: roppant egysze
rű, hogy mi hajt most bennünket szellemi, poli
tikai és lelki tekintetben: „felvontuk a csiszolt 
kőkorhoz kötő utolsó horgonyunkat”. Ellentmon
dásos, de kitűnő fogalmazás. Minél többet gondol
kodom azóta ezeken a szavakon, annál inkább be
látom, hogy Breuilnek igaza van.

Éppen most léptünk korfordulóba.
Iparosodás Kora. Kőolaj-, Elektromosság- 

és Atomkorszak. Gépkorszak. A nagy közös
ségi egységek és a Tudomány Kora... Majd 
eldönti a jövő, melyik elnevezés illik legin
kább a mi korunkra. Az elnevezés nem sokat 
jelent. Számít ellenben a tény, hogy m indan
nak árán , am it elviselünk, kijelenthetjük, az 
Élet egy új, döntő lépése most és m ibennünk 
zajlik le.

Részlet TEILHARD DE CHARDIN Az 
emberi jelenség című munkájából (1955)
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rubikont: elkezdem életem nyolcadik 
évtizedét. ELKEZDEM, hiszen feladat 
ez is, m int a többi hét. Meg kell küzde
nem az élettel, m ert az semmit nem ad 
ingyen. Pedig sokat lohadt fiatalkorom 
“harci kedve”. Sohasem tartoztam  a lá t
ványosan küzdők közé. Életelvem, hogy 
am it meg kell csinálni, azt a látványos
ság kizárásával lehet csak létrehozni. 
Nem éltem hősi korban. Nem volt VI
LÁG, amely nyugodt és békés le tt volna. 
Ellenkezőleg: csupa változás, újrakez
dés, a végig nem v itt dolgok állandó kí
sértése szabta meg m indnyájunk életét. 
Ebben a helyzetben kétszeresen nehéz a 
kultúrával vagy pláne a művészettel és 
azon belül a nagyon elvont zenével való 
foglalkozás. Örökös kisebbségi sors ez! 
És mégis azt érzem, nem volt hiábava
ló, még csak nem is volt nagyon rossz 
és... talán... még eredményt is sikerült 
felmutatnom.

Most azon tűnődöm, hogy hogyan 
kezdődött mindez?

F ia ta l koromban m inden közelebb 
állt hozzám, m int a művészi pálya, külö
nösen a zenészpálya borzasztott el. De 
a tá rsadalm i változások sodra mégis 
belekényszerített a zenei pályába, még
pedig a legnehezebbik részébe: a zene
szerzésbe. Öngyilkos vállalkozás volt 
ez akkoriban, a m ásodik világháborút 
követő forrongó világban. Szerencsére 
felvettek a kolozsvári Zeneakadém ia 
zeneszerzés tanszakára. Köszönhetem 
ezt a m arosvásárhelyi kitűnő  zenei ku l
tú rá t  adó Zenekonzervatórium nak és 
tan á ra im  közül Trózner Józsefnek, en
nek a kiváló pedagógusnak, európai 
műveltségű, sokoldalú, nagyszerű mu
zsikusnak. Emléke legyen áldott! Hi
szen ő faragott belőlem, a m indent el
já tszan i akaró, lelkes zongoristából a 
zeneszerzésben is kim űvelt alkotót. H a
tá sa  életem végéig elkísér.

De volt nekem akkoriban egy m á
sik csodálatos tanárom  is: BARTÓK 
BÉLA.. Rádióra tapaszto tt füllel ha ll
ga ttam  a rövidhullám ú, recsegő rá 
dióadást B artók tem etéséről. Az ott 
felhangzott Gyászindulója  -  a Négy ze
nekari darab zárótétele -  rendkívüli 
benyomást te tt  rám . Majd másfél évti
zedig kerestem  a lehetőséget, hogy a 
teljes művet végre m eghallgassam . A 
h a tás  akkor is elem entáris erejű volt. 
B artók zenéje nem csak belépett az éle
tembe, de m ágnesként magához is ra 
gadott. Sohasem voltam epigonja, de 
B artók álta l vagyok a zenében, ZENÉ
BEN! Most, hetven év u tán  is, mily erő
sen lobban fel bennem  a bartóki zene 
m ágiájának -  m áglyájának lángja!

TŐLE INDULTAM, HOZZÁ TÉ
REK HAZA.

M ozarttól mindig féltem, ő volt az 
ELÉRHETETLEN. K erültem  is a ve
le való alkotói találkozást. Művei közül 
sokat játszottam , hallottam , de mindig 
félő tisztelettel közelítettem  az Ő vilá

gához. A m odern zene ú jításai messze 
elkerülték  M ozart zenéjét, sokáig a ze
neélet állócsillagai közé ta rtozo tt élet
műve. Sohase h ittem  volna, hogy úgy, 
m int Bartók, ELJÖN ÉRTEM. Én, 
aki m indig is nagyon figyeltem a kö
rülöttem  feltűnő jegyekre, észrevet
tem, hogy valam ilyen módon “üzen”! 
értem  a m ozarti zene. Hosszú ideig 
azt se tudtam , hogy hová tegyem ezt a 
paranorm ális folyamatot. Egyre-m ásra 
kaptam  M ozartról szóló könyveket, a 
rendkívül pontos adatközlő írásoktól a 
M ozart-leveleken á t param uzikológiai 
elemzésekig. Egy szép napon az au ten
tikus öt (egyetlen év leforgása a la tt 19 
évesen alkotott) hegedűversenyének 
kézirat-fénym ásolatát is átlapozhat
tam . Megdöbbentő és egyben felemelő 
élmény volt, m in tha csak személyesen 
ő m aga látogatott volna el énhozzám. 
A róla szóló néhány rövid esszém is 
ilyen a lkalm aknak  köszöntheti létét. 
Az elmúlt évben rendelést kap tam  Mo
za rtn ak  adózó m uzsika megkomponá- 
lására. Egy hegedűversenyt kompo
náltam , három  té te lt egy-egy M ozart 
arckép ihletésére. I tt  valóban vissza
mentem M ozart világába. A m űvet nyi
tó és záró mély zengésű gongütés jelzi 
a jelenidőből való kilépést, vissza vagy 
előre haladva az IDŐBEN. A kettő  kö
zött a hangok, akkordok egy film  koc
kái: MOZART ÉLETKÉPEK.

M egelevenített arcképek! Zeném
ben egy ÉLÓ M ozartot ak a rtam  meg
jeleníteni úgy, ahogyan Ő a fenn
m arad t ábrázolásokból és zenéjéből 
bennem felidézó'dik. Négy keresztne
vének hangzásvilága és a mögüle ki
tárulkozó im aginárius szellemi kép 
is ha tássa l volt művem hangm ágiájá
ra. A salzburgi székesegyházban 1756. 
jan u á r 27-én Joannes Chrysostomos 
Wolfgangus Theophilus névre keresztel
ték. Ebből kettő  kiválik a Wolfgang és 
az Amadeus. Ez utóbbi az A m adé  vagy 
a Gotlieb a lakban  is feltűnik M ozart 
névhasználatában. Többféle form ában 
ugyanazt jelzi a név: lény, ak it az Isten  
szeret. K iválóan illik  M ozartra. Művem 
adagio dallam aiban ezt a névsugallta 
zenei atm oszférát szerettem  volna meg
ragadni. De ih le te tt a WOLFGANG 
név is. Emlékezembe idézte M esterem, 
Barátom  Lendvai E rnő egyik szép fejte
getését a Bartók dramaturgiája  című 
könyvéből. Az apollói jelenséghez fűzte 
m agyarázatul: "Apolló nem csak a fény 
(»Phoibos« -  ragyogó), az in tellek tuá
lis tisztaság, a szellemi éleslátás istene 
volt, de a halálé is (az »élettől« meggyó
gyító halálé), innen eredt mellékneve: 
a »farkasarcú«, élve senki nem p illan t
h a tta  meg őt.” Az apollói jelenségként 
tuda tunkban  élő M ozartot sem p illan t
hatjuk  meg csak m ásként kozmoszra 
nyíló szemmel.

HETVEN ÉVEM ZENÉJÉVEL ÁL
DOZOK MOZARTNAK.

TERÉNYI EDE
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HOL-
A  Debreceni Disputa kulturális-köz

életi folyóirat 05/01. számában olvas
hatjuk Szabó Zsolt Népszavazás előtt és 
után, Orbán János Dénes Elővázlatok 
A magyar Fausthoz, Visky Anrdás 
“Megállsz eló'ttünk”; “Végre csak ak
kor”, Elek Tibor A hontalanság lírai 
alakzatai. (Ferenczes István: Minerál- 
nájá pesznyá; Túlexponált fényképek), 
Egyed Emese Kolozsvári levél az 
irodalom(tudomány) nyilvánosságáról 
és Kántor Lajos Építők (vagy hivatalno
kok) című írását.

(Magyar Művészetért díjat vehette át 
mások mellett Csoóri Sándor és Püski 
Sándor december 2-án. Posztumusz díj
jal jutalmazták Weöres Sándort.

A  Prima Primissima Alapítvány szak
mai kuratóriuma Juhász Ferencnek ítél

te az idei szépirodalmi elismerést. A díj 
ötvenezer euró jutalommal jár. A kurató
rium két másik jelöltje, Jókai Anna és 
Závada Pál a tízezer eurós Prima elis
merésben részesült. A közönségdíjat Jó
kai Anna kapta.

Az Illyés Gyula-díjat Vígh Árpád 
egyetemi tanárnak ítélte a Magyar 
P.E.N. Club.

A  Péterfi Vilmos-díjat Utassy József 
költőnek ítélte a díj kuratóriuma.

A  Pro Renovanda Cultura Hungá
riáé Alapítvány Nemes Nagy Agnes- 
esszédíját Görgey Gábornak és 
Pomogáts Bélának adták át a január 
15-i ünnepségen.

A  2004. évi Szépirodalmi Figyelő-dí
jat a díj kuratóriuma Bánki Évának és 
Szó'cs Gézának ítélte oda. A díjátadásra 
február 10-én került sor a Petőfi Irodal
mi Múzeumban.

Tar Sándor József Attila-díjas próza
írójanuár 30-án, életének 64. évében el
hunyt Debrecenben. Temetésére febru
ár 8-án került sor a debreceni 
Köztemetőben.

Szabó Dezső halálának 60. évforduló
ján, január 13-án sírkőavató ünnepsé

get rendezett a Szabó Dezső Emléktársa
ság a Kerepesi temető 24-es parcellájában, 
az író sírjánál. A síremlék Andrássy Kur
ta János szobrászművész alkotása.

József Attila halálának 67. évforduló
ja alkalmából gyertyagyújtásos megem
lékezést rendeztek a József Attila Em
lékhely udvarán.

Balassi Bálint és a reneszánsz dicsé
rete címmel magyar nyelvű nemzetközi 
vers- és prózamondó verseny országos 
döntőjére került sor a Magyar Művelő
dési Intézet, az írószövetség, a Magyar 
Versmondók Egyesülete és Esztergom 
Város Önkormányzata rendezésében. A 
zsűri elnöke Buda Ferenc volt.

Sárközi Mátyás volt a vendége a 
CET és a Jelenkor Kiadó közös szerzői 
estjének a Fészek Művészklubban. Az 
író Albion köd nélkül című esszéköteté
ről Kulcsár Katalinnal beszélgetett. 
Az esten a CET irodalmi és közéleti fo
lyóirat legújabb számának bemutatójá
ra is sor került. A meghívott vendégek 
között volt többek között Ébert Tibor, 
Koppány Zsolt, P. Papp Zoltán és Ta
kács Tibor.

-MI

Imreh István
VÍZSZINTES
1. K ardfajta. 7. Róma folyója.

13. Imreh István könyve. 14. Dél- 
a frika i tartom ány. 15. H alotti la
koma. 16. Páter. 18. Későre. 19. 
Annyi m int, röviden. 20. Vala
mennyi időt koplalással tölt. 22. 
Olasz folyó. 23. A rra  a helyre hú 
zás. 25. E nap. 26. Kom paktle
mez. 27. Hátraszegez! 28. Tapad. 
30. Felhasználó, angolul. 32. Szá
mítógépes operációs rendszer. 
34. Felém szállító. 35. Bosszút 
áll. 37. Néma széf! 39. Nézd 
csak! 40. Ábrarészlet! 41. Víztele- 
nító'dik. 45. Észak-am erikai pro
fi kosárlabdaliga. 47. Vizenyője 
van. 48. Előrelátó! 49. M agyar 
megye és folyó. 51. Táblaszent- 
kép. 52. Lóbál. 53. ... Ekberg, szí
nésznő. 56. Sportfogadáson já t 
szó. 57. Bács-bodrogi település.

FÜGGŐLEGES

1. A rab állam . 2. Elem i pa- 
rány. 3. Habos ita l. 4. C irkóni
um  vegyjele. 5. Ósdi. 6. A rra  
já r tá b a n  m eglátogat (népies). 
8. ... gros, nagybani. 9. Fon
tos fém. 10. Angol iskolaváros.
11. M agyarországi település 
lakója. 12. Szétözönlő. 17. Za
v a r t Ena! 20. Népiesen ju tta t .  
21. B iztonsági szerkezet. 23. 
N ém et-lengyel határfolyó n é 
m et neve. 24. P erzsa  uralkodói 
cím. 26. Vízbe ugró. 29. Problé
ma. 30. Im itáció. 31. Árok ré 
sze! 33. K alkuláló. 36. M iliő 
része! 38. Vacak. 42. Kén, d eu té
rium  és jód vegyjele. 43. A ntik  
róm ai aprópénz. 44. Eset. 46. 
Vél, gondol (népies). 48. D allam  
dudolászása. 50. L am artin e  v e r
se. 52. Szám ítógép-m em ória. 
54. Névelő. 55. Csendes falu!

BOTH LÁSZLÓ

A H elik o n  4. szám ában megjelent Szabad
ság című rejtvény megfejtése: Szabadság csak 
az álmok birodalmában van.
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