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KILENCVEN ÉVE SZÜLETETT CSERES TIBOR
POMOGÁTS BÉLA
Erdély krónikása
Cseres Tibor a történelem tanújá

nak nehéz küldetését vállalta, midőn 
vallomást tett az elmúlt száz eszten
dő' eseményeiről: nemzeti katasztró
fáiról és dokumentumértékű emberi 
történeteiről. Nem próbálta kivonni 
magát a kor harcaiból, azokkal szem
ben, akik az írást az önelemzés műhe
lyének tekintik, ő az irodalom kollek
tív erkölcsi feladataira hivatkozott: 
„Műveim hőse természetesen nem 
én vagyok — hanem erkölcsöm és em
lékezetem.” Erkölcs és emlékezet a 
történelmi folyamathoz kötötte, vagy

éppenséggel ennek kérlelhetetlen kri
tikusává tette. Ezért figyelte oly érzé
kenyen és szigorúan a jelent, hiszen 
a jelenből egyszer ugyancsak törté
nelem lesz, és nemcsak a történelem
ről mondható el az, hogy az „élet taní
tómestere”, a jelenről is elmondható, 
hogy hiteles ismerete elősegíti a múlt
ban való tájékozódást.

„Ami múlhatatlan és időszerű is 
egyben -  írta Cseres egy alkalom
mal, mintegy ars poetica gyanánt -, 
azt az elemet az író csakis saját korá
ban, még inkább saját tapasztalatá
ban találhatja meg, ismerheti fel, és -  
merítheti.” Ez a korral való kapcsolat
» > »  folytatás a 2. oldalon

LÁSZLÓ NOÉMI 
Hottentotta ábécé
Attól félek: többé semmitől sem félek. 
Álmomban sem jár már testemben a lélek. 
Billegek napban, piros gólyalábon. 
Cirokseprű-nyélen jön értem az álom. 
Csillagok tüzében jégpáncél nő rajtam. 
Dideregve fekszem, talpig kitakartan. 
Ezerévben egyszer eltűnik az arcom.
Édes anyanyelvem, csak terád haragszom. 
Fülemüle-hangon szétszóródsz a térben. 
Gondolataim már nehezen sem értem. 
Gyanús ez a Bábel, kőmíves-nemzetség. 
Hajnalhasadásban holt híred ne keltsék. 
Iszkol a szelídség, bőszek dáridóznak. 
íjászok, íjászok, hol marad a holnap ? 
Jóreménység fokán, piros gólyalábon. 
Kitakarva talpig, kerüli az álom.

Leng a dél kapuja, pókháló csüng rajta. 
Már a holdvilág is szedett-vedett fajta. 
Nem sugárzó, inkább csörömpöl az égen. 
Nyugat felől felleg ül rajta kevélyen. 
Olthatatlan szomjat kioltani készül.
Porig áztat mindent, amin végigfésül. 
Rikít a fehérség, kevés van belőle. 
Sorkatonák kertje, titkok temetője. 
Szuronyerdő mozdul, fölvonul a dombra. 
Túzokok röpülnek, hullanak halomra.
Új szelek forognak, új szavak kopognak. 
Velőtrázó hanggal közeleg a holnap. 
Zászlórúd a házon, hiányzik a selyme. 
Zsályaszirmot mintáz Máriák szerelme.

•  C seres Tiborra em lékezik: 
Pom ogáts B éla, L ászlóffy  
Aladár, Szakolczay Lajos

•  P á ll Lajos v erse i
•  S ző cs István : M erengő
•  K irály Farkas versei
•  Szász István  Tas tanulm ánya
•  C sontos János tanulm ánya

<r
•  L ászlffy Csaba esszéje
•  A NAGY KILOMETRIK
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Erdély krónikása
folytatás az 1. oldalról

és küzdelem persze nem tűri, hogy az író 
csupán a történelmi mozgás krónikása 
legyen. Cseres sem pusztán megismerni 
és leírni kívánta az átélt eseményeket, 
hanem értelmezni is. Felszínre akarta 
hozni rejtett okaikat, ki akarta tapinta
ni történelmi rugóikat. Vagyis a króni
kás szerepét nála a kutató, vizsgáló és 
ítélkező' író szerepe egészítette ki.

Cseres Tibor az idők során a magyar 
történelem drámai eseményeinek és fo
lyamatainak vizsgálatát vállalta ma
gára, valóban olyan tanúságtételre vál
lalkozott, amely a múlt igaz krónikáját 
idézi fel, egyszersmind rögzíti ennek a 
múltnak a tanulságait. Munkásságá
nak bizonyára legjelentékenyebb darab
ja, a kétkötetes Vízaknai csaták című 
regénye valójában „tacitusi” igények és 
szándékok nyomán született. „Nincs re
alitás, amely öntudatunk számára lé
nyegesebb volna a történelemnél” -  ezt 
a Kari Jaspers-idézetet választotta mot
tónak műve elé. Ebben a rövid mondat
ban minden szónak súlya van: az öntu
datnak, hiszen az egyéni és közösségi 
önismeret, következésképp az eredmé
nyes társadalmi cselekvés elképzelhetet
len a múlt ismerete és birtokbavétele nél
kül. Súlya van a realitás fogalmának is, 
minthogy csupán a történelem valóságos 
eseményeinek és folyamatainak ismere
te alapozhatja meg a hiteles társadalmi 
tudatot. Különösképpen vonatkozik ez a 
közép- és kelet-európai régió s ezen be
lül Erdély történetére, amelynek igazi 
birtokbavételét korábban annyi hamis 
mítosz és ideológiai prekoncepció nehezí
tette meg, hiszen a „kádárista” korszak 
évtizedeiben még Magyarországon sem 
lehetett hiteles képet rajzolni az erdélyi 
magyarság múltjáról és kivált jelenéről.

Cseres regénye elemi ismereteket kö
zöl a negyvennyolcas szabadságharc er
délyi eseményeiről, a dualizmus korának 
román nemzetiségi törekvéseiről és moz
galmairól, az első világháborús román 
politikáról, az 1916-os erdélyi román be
törésről, a forradalomban megszületett 
magyar demokrácia föderalisztikus ter
veiről, Erdély román katonai megszállá
sáról, a trianoni békediktátum létrejöt
tének körülményeiről, végül a második 
világháború eseményei során bekövet-

Cseres Tibor

kezett balvégzetű bécsi döntésről. Mind
ezt alapos történelmi ismeretet és doku
mentumok birtokában teszi, történelmi 
adalékokkal gazdagon alátámasztva az 
írói-történészi fejtegetéseket és követ
keztetéseket. Cseres mint történelmi 
regényíró ezúttal is felfedező és tudat- 
formáló volt, nemegyszer megelőzte a 
történetírás szakmai eredményeit. Külö
nösen fontosak azok a román dokumen
tumok, amelyek a nagyromán politikai 
aspirációk terveit és működését világít
ják meg, hiszen ezeknek az aspirációk
nak az 1918-1919-es sikere döntötte el 
az erdélyi magyarok (és németek) sorsát 
-  a későbbi fejleményeket is.

Nem tudom, hogy az 1988-ban (tehát 
a romániai diktatúra végső szakaszán) 
megjelent Vízaknai csaták mennyire is
merős az erdélyi magyar olvasóközönség 
körében. Nagyon fontosnak tartanám ,

ha ez a közönség mihamarább talál
kozna Cseres Tibor hatalmas ismeret- 
anyagot és epikai konstrukciót felépítő 
regényeposzával, minthogy annak elle
nére, hogy a mögöttünk lévő másfél évti
zedben igen sok és fontos munka jelent 
meg az erdélyi magyarság, egyáltalán 
Erdély távolabbi és közelebbi múltjáról, 
még mindig szükség van az alapos és hi
teles tájékoztatásra. Márpedig mi volna 
erre alkalmasabb, mint egy nagyszabá
sú történelmi regény, amely gazdag írói 
vízióban, hiteles emberi sorsok tükrében 
mutatja be az erdélyi magyarság mögöt
tünk lévő másfél évszázados múltjának 
igaz történetét.

Cseres Tibor a történelmet vallató re
gényeiben mindig meghatározó törvény- 
szerűségeket, rejtett összefüggéseket 
keresett, ezért kellett elvetnie a króni- 
kázás műfaját: a lassú epikát, a tempós 
elbeszélést. Igazából írói indulásának 
hagyományosabb prózai technikáját kel
lett meghaladnia: az értelmezés igénye 
és az ítélkező szenvedély a modernebb, 
drámai kifejezés felé vonzotta. Ez ma
gyarázza írásainak változatos techniká
ját, nemegyszer a filmművészet köréből 
választott eljárásait. „A próza -  fejtette 
ki egy nyilatkozatában -  számomra első
sorban nem az ösztönös munka lehetősé
ge. Napjainkban a prózaírót a kísérlete
zés jellemzi. Egy író karakterének teljes, 
de még csak vázlatos képéből sem hiá
nyozhat a kísérlet szenvedélye, amellyel 
megközelíteni próbálja kora nagy és el
kerülhetetlen mondanivalóját. Ez küzde
lem is.”

Ennek a küzdelemnek a lázában vet
te birtokába epikai anyagát és a mo
dern prózaírás vívmányait, alakította 
ki sajátos formanyelvét: epikájának tá r
gyilagos, dokumentumelemekből épít
kező, egyszersmind tudatos szándékról, 
elemzőkészségről és biztos ítélőerőről ta
núskodó műhelyét. Születésének nyolc
vanadik évfordulóján szülőfalujában: 
Gyergyóremetén és írói munkásságának 
városában: Budapesten olyan íróra emlé
kezünk, aki mindig népének krónikása 
kívánt lenni, és azért idézte fel a távolab
bi és közelebbi múltat, hogy meg lehessen 
alapozni a jövőt.

Elhangzott 2005. április 1-jén a bu
dai Litea Könyvesboltban rendezett 
megemlékezésen.

Lászlóffy Aladárral beszélget 
Cseres Tiborról Kulcsár Katalin
A Vízaknai csaták című Cseres-regény mottója így hangzik: 

„A történelem elsajátítása által az örökkévalóságba vetünk hor
gonyt”. Barátságunk több évtizedes tartam a alatt többször meg
nyilvánult a közös ragaszkodásunk a történelemhez, azon belül 
is a nemzeti közelmúlthoz, és megtisztelő számomra, hogy azon 
túl, hogy az elhíresült Hideg napok ismeretében ismerkedtem 
meg már vele, tehát mint egy lábon járó legendával, szerencsés 
voltam bepillantást érezni, tudni, kapni abba, ami a Cseres mű
hely volt, és baráti aprómunkával helyszíni adatok apróságát 
szállítani. (Jó és állandó kapcsolatban voltatok?) Igen, hát gya
korlatilag a hetvenes évek elején találkoztunk. (...) Gyermekko
rom kitörölhetetlen nagy élménye Torda ostroma, 1944 őszén 
több mint három hétig tartott. A II. világháború egyik kemény 
ütközete volt, ez egyúttal Cseres Tibor behívott magyar hon

véd katonalétének is egyik színhelye volt. Ez is összekötött ben
nünket. (Igazi közép-európai gondolkodó és alkotó volt. A reánk 
kényszerített történelem csapdáiról és következményeiről írt és be
szélt egész életében.) A híres Hideg napoknak van egy ellentett, 
kevésbé ismert mű a másik oldalán, A bezdáni ember. Nóra, a 
feleség emlékeiből született az Őseink kertje, Erdély. Akkor a 
Vízaknai csaták és A foksányi szoros szinte ikertörténet. (Er
dély-történelem egyébként...) Valahol a nagy magyar nervúrák, 
idegrendszerek bekapcsolódása az éppen történő világtörténe
lembe. Cseres a valóban vesébe látó és lelkületbe vágó sebészek 
közé tartozik, mert ő a dies irae, a harag napjának a felkorbá- 
csolója, minden esetben, ugyanakkor azzal, hogy példát muta
tott arra: előbb seperj a magad ajtaja előtt, ezzel az önismere
tünket segítette, erősítette. Érdekes módon és szomorú módon 
pontosan olyan aktuális ez a cseresi eszme, pontosan olyan pél
daértékű, mint amilyen volt annak idején. (Tehát követ dobott 
a vízbe...) Igen, és hát ezek a hullámok mindmáig nem tudtak 
elcsitulni, mert ne felejtsük el, hogy a mi trianoni nagy sérü-
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SZAKOLCZAY LAJOS

Cseres Tibor -  
Élő lelkiism eret
Manapság az olyanféle -  mondjuk nyu

godtan: gerinces -  írókra, mint amilyen. 
Cseres Tibor is volt, rossz idők járnak. 
Mert a magatartás, a történelemben va
ló búvárkodás, a közjó -  sokszor önkínzó 
módon gyakorolt -  szolgálata, a múlt bű
neinek bevallása, egy nép (jelen esetben 
a magyar) lelkiismeretének az ébrentar
tása, a szikrázó valóságanyaggal átita
tott történet mint írói mű, a karaktere
ket ütköztető cselekményesség, hogy az 
olvashatóságról ne is szóljak, mit se szá
mít. Nincs benne rejtélyesség, abrakadab
ra talány, nyelvficamra épülő, mi több, a 
dadogással kérkedő stílus. Filozófiája is 
inkább tapasztalati, mint szidolozott fiók
okoskodások izzadmánya.

A Gyergyóremetéről származó, a föld 
(ama terrénum) bölcsességéből táplálko
zó, a harc igazságtevő kilátástalanságát 
katonaként is megtapasztalt férfi tudván 
tudja, hogy haza és sors, történelmi hű
ség és az álmokat szétszaggató realitás, a 
győzedelemmel teli megannyi bukás (kö
zülük is elsőbben 1956) nem csupán ka
loda, hanem a jó remény daccal teli, ösz
tönző erejű szállása is. Mert egy népet, 
történelmét többször kisiklatva, lehet 
megverni, megalázni, zsarnokok kénye- 
kedvének kitenni, át- és kitelepítések rab
konyhájára kényszeríteni, párttagköny
vek húsvéti locsolóillatával ideig-óráig 
elhódítani -  de végleg kiirtani nem lehet.

El lehet játszatni vele a haláltáncát, 
ám ez a muzsika -  Őseink kertje, Erdély 
— termőre fordul. Trianonból, minden 
veszteség legnagyobbikából, úgy tud ki
kecmeregni az ember, ha — Kós Károly-i 
önismerettel -  talpra áll. Ha tudja saját 
és a vesztes nép (a kisebbségbe szorultak) 
erejét. Ha mackós mozgással is -  Cseres
ben volt ilyesféle, megtévesztő (?) bölcses
ség - , leveti magáról a láncot. Ha a doni 
megpróbáltatásra -  mert a közép-európai 
népek labirintusaiban és éjsötét alagútja- 
iban ritkán sütött a nap -  valaminő ter
mészetes tisztasággal felel. Védhető-e a 
haza, ha a hon elvész; ha kint és bent tá
madunk és védekezünk, milyen harc zaj
lik bensőnkben, a lélekben? Mikor van a 
harcnak igazsága? Igazság-e, ha egyszer

-  furcsa helyzet -  a meghódított örül, 
másszor a hódító? Bűneink kisebbednek- 
e attól, ha ország-világ előtt bevalljuk 
őket? S ösztönöznek-e másokat hasonló 
megvallásra? S ha a jó példa nem kapós, 
mi légyen a bűnös hallgatásának ellen
szere? Húzható-e a deresre az, aki -  mert 
jó sorsa így hozta -  inkább csak a korbá
csolásban, más nép megleckéztetésében 
otthonos?

íme, a kérdések, amelyek záporoznak
-  és ez a zápor sosem akar szűnni -  Cse
res Tibor fejére. Konok, kemény fő, bír
ja. Akár Kossuthra tekint, akár Orbán 
Balázsra (regényeiben ilyen szereplők is 
vannak), minduntalan csak a hazát lát
ja. A virágos mezőt -  szabadságharcunk 
ilyen-olyan pipacsait - , de csaknem min
dig kiterítve. Legyőzve is? Azt azért nem 
mondanám. Nincs az a szoros, aminél ne 
volna szorosabb a moldvai magyarok -  
csángók -  és a székelyek sorsa. Csak száz 
évet kell visszaugrania az időben, hogy 
történelemfaggató mesélésében a mai 
szín is lássák. S ő szívesen birkózik az idő
vel. Anekdotikus hajlama, mesélőkedve 
ekkor sem lesz szürkébb, csak a tények, 
móriczi valóságdarabok présében más 
megvilágítást kap.

A történelem pasztellfényében mégis 
fölizzik a táj. A valóságos, amelyet ősei
nek génje által hordoz, a szinte földrajzi 
egzaktságú, s még inkább a visszafogott 
lírával teremtett. Nincs az a gépfegyver, 
aminél ne volna fenyegetőbb lelkünk Er
délyének égbeszúrt fenyője! S a kék ég, 
mint kárpit, ilyesfajta átszakítása -  jólle
het nála alig lehet Istenhitről beszélni -  
csaknem szakrális köröket érint.

Cseres Isten-embere, bár a történelem 
nemegyszer -  ott a földzsámoly! -  térd
re kényszeríti, harcokban, háborúkban 
edzett, kényszerből született valóságos 
hős. Hős, ebben az író realitásérzéke is sze
repet játszik, a hétköznapi fajtából. Aki bú- 
tól-bajtól lehorgad, de ha valamely világító 
kezébe adja a fáklyát -  az író sosem ódz
kodott az efféle szolgálattól -, benne is föl
lobban a tűz. Ha -  miként az A Thuróczy- 
krónika és forrásai című könyv alapján 
lejegyeztetett -  „a nemzeti érzés ébren ta r
tása, sőt szítása, a mátyási dicsőség idején 
is társadalmi szükséglet volt”, hogyne vol
na értelme hasonló cselekedetnek ma is! 
És Cseres Tibor állt a kihívás elé!

Szépprózában -  leginkább regényben -, 
esszében, az irodalmat, történelmet, mű

vészetet népszerűsítő cikkekben. Nagy 
hatású -  sokak által máig vitatott -  regé
nye, az 1942-es újvidéki vérengzést drá
mai módon fölidéző Hideg napokból az 
eredetivel azonos érvényű film is készült.

S amikor eme bűnmegvallás nem hoz
ta meg a kívánt eredményt, vagyis a Ti
to partizánjai által elkövetett mészár
lások még inkább a hallgatás ködébe 
burkoltattak -  hadd vessük közbe: a 
Benes-dekrétum(ok) aljasságaiért ki fog 
a szenvedő csehszlovákiai magyar kisebb
ségtől bocsánatot kérni? - , akkor a magá
éit elítélő író-ítész nekifogott a Vérbosszú 
Bácskában című dokumentumpróza írá
sának. Önkínzó lelkiismerete addig nem 
nyugodhatott, amíg el nem végezte -  má
sok helyett! -  az ugyancsak jégzivataros 
idők, helyenként középkori kínzatást (ka
róba húzást) idéző nemtelen cselekedetei
nek lajstromba szedését.

Miért? Mert erkölcse így parancsolta.
Mindvégig ez mozgatta közszolgái pá

lyáján is. Amikor az írószövetség vezeté
se a nyakába szakadt — 1986-ot írtunk —, 
még a politika „húzd meg, ereszd meg!” 
játéka zajlott. Már nem olyan sok megalá
zást kínálva az írószövetség vezetőinek, 
mint az a korábbiakban szokásos volt, de 
azért igencsak megkeserítve a változásra 
készen állók dolgát. Cseresnek köszönhe
tően, aki -  minden híreszteléssel ellentét
ben -  sosem volt párttag, a Magyar írók 
Szövetsége nem süllyedt el (bár sokan 
igyekeztek meglékelni a hajót), hanem 
önmagát megtisztítva haladt a maga út
ján. Az MSZMP szorgalmazta kilépések- 
visszalépések ördögi csiki-csuki játékát 
nézve -  az ember arcát még most is elönti 
a pír, ha a közeljövőben megjelenő, törté
nészi objektivitású életrajzot olvassa (Ger
gely Ferenc munkája) - , vitézi tett volt a 
szervezet egyben tartása.

És a Portik Tibor néven született, első 
verseskönyvét Pálos Tiborként jegyző ké
sőbbi Cseres Tibor bölcsességgel és józan 
gondolkodásra valló türelemmel végezte 
a dolgát. A közjó érdekét szolgálva, ahogy 
erkölcse előírta, úgy munkálkodott. Em
léke előtt hajtsuk meg a fejünket, hiszen 
már több mint tíz éve hiányzik életünk
ből -  és az irodalmi életből -  ez a derű
sen konok író, aki maga volt az élő lelki
ismeret.

(Emlékbeszéd a Magyar írószövet
ség közgyűlésén)

lésünknek, amelyik nem akar begyógyulni, az egyik állandó 
jellegű táplálója az, hogy nagyon sok mindent mi már elintéz
tünk, vagy felajánlottuk a megegyezést, a szomszéd népek, a 
velünk együtt a slamasztikába beleragadt nációk viszont nem 
akarnak ezzel szembenézni. Cseres a kibeszélés embere, azt 
a terápiát akarta alkalmazni, hogy beszéljük ki egymás közt, 
és ezzel a sebek begyógyulhatnak, ezzel a dolgok kipipálhatok. 
(Mire ment a hitével?) Azt hiszem, hogy ugyanarra, mint ami
re nagyon sokan megyünk, vagy nem megyünk. Ki lehet ta r
tani bizonyos vonulatok mellett. A magyar irodalomnak is két 
nagy vonulata követhető, a Csokonai, Berzsenyi, Vörösmarty, a 
XX. században is itt vannak a nagy higgadtak, a Babitsok, és 
ugyanakkor a másik, a forradalmi, a heves, a dühöngő, a Pető- 
fis, a József Attilás, az Ady Endrés. Később ezek valahol beleol
vadtak az összmagyar líra európai észrenemvettségébe. Kosz
tolányi és Márai most jut oda, hogy észreveszi a világ. Cseres 
viszont egy olyan korban próbálkozott egyrészt az önfelébresz
tésünkkel, az önelszámolásunkkal, s a felhívással a keringőre,

amikor erre még nem volt lehetőség. A mű befejezett, és a mű 
különvált alkotójától. A kérdésre, hogy mire ment ezzel, csak az
zal tudok válaszolni, hogy ha Cseres valóban egyik halhatatlan 
alkotója a magyar kultúrának, a magyar epikának, akkor na
gyon sokra ment, mert befejezett műveket hagyott ránk, befeje
zett gondolatokat, bejárt utakat kínált, csak ezekre az utakra a 
mai, a más irányba terelt és nevelt ifjúság nem biztos, hogy rá 
fog lépni. (Konok következetesség és hűség jellemzi Cserest akár 
abban a momentumban, hogy Visegrádon vett házat, hiszen itt a 
táj idézte Gyergyóremetét. Hegy, víz, síkság, a természetnek a lo
gikája visszahatott az ő írásművészetére is.) Annak a belső tisz
taságnak s annak az átlátható etikának, mesélésnek a jelképe 
is lehetne az, ahogy ezen a visegrádi „birtokon” az istállóban, a 
gyönyörűen fehérre meszelt térben ott volt a jászol, és a jászol
ban egymás mellé téve a könyvek, folyóiratkötegek, melyek új
ra habent sua fata alapon elindultak és járják a maguk útját, 
nemcsak úgy, mint Cseres-művek, hanem úgy, mint Cseres for
rásvidéknek az egykori darabjai, szilánkjai.
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SZŐCS ISTVÁN

MERENGŐ
N eked hány hazát adott végzeted?  
(vagy: am it úgysem  lehet soha m egírni)
Mottó:
Itt fekszenek csodásán ők, 
hol annyi búza, bor van, 
a véreim, az őseim 
a fényes nyári porban.

(Kosztolányi)
Hány hazája lehet az embernek?
Hány hazát vehetnek el az embertől?

(Ladik Katalin)
1946 után a szocialista tábor (láger) 

határain túl nem jártam, Magyarorszá
gon is csak egyszer, pár napra, minősí
tett körülmények között, de a hetvenes 
években megfordultam Jugoszláviában, 
Csehszlovákiában, Lengyelországban, 
még azelőtt a Szovjetunióban -  közülük 
már csak Lengyelország létezik -, részint 
turistacsoporttal, többnyire újságírói 
„tapasztalatcserével”... Az Előre nevű bu
karesti lapnál a főnököm mindig remélte, 
hogy majd a hasamra ütök, és írok vala
mi jó vonalas útinaplót. Ez sajnos soha
sem sikerült nekem; nem is küldtek az
tán többet... Amikor én szerettem volna 
írni egy badacsonyi szüretről, már nem is
adták ki az útlevelem.

*
Pedig 1970-es jugoszláviai utamon 

nagy megrendülések értek. (Visszagon
dolva, a legnagyobb talán az lehetett vol
na: miért nem láttam előre a kilencvenes 
évek polgárháborúit? Pedig ottlétem alatt 
végig éreztem, hogy valamit nagyon is 
előre kell látnom. De — nem találtam el.) 
Az első szívdobogást az váltotta ki, ami
kor a bánsági határt átlépve észrevettem 
a keskeny nadrágszíj telkeket a girbegur
ba mezsgyékkel... (A Bánság román olda
lán már egybe voltak szántva a földek...) 
Ugyanezt a szívdobogást éreztem, amikor 
1945 végén Ausztriából hazafelé tartva a 
Lajtán innen megpillantottam a kanyar
gós dűlőutakat... egy-egy fűzfa, egy-egy 
nyírfa, akác... oh, lélek, ez a hazám?

Később az elhagyott, lerobbant nagy 
sváb udvarokban éhenkórásznak látszó, 
barna, bámuló alakok... Ez már a második 
élmény, amit úgyis hiába írnék meg, gondol
tam. Hogy is írhatnék rosszat egy barátsá
gosan fogadó, vendéglátó államról?

*
Különben is, Kuszturica még nem volt 

feltalálva...
*
Belgrádban -  a kávénak valódi kávé 

íze volt. Mióta nem éreztem! De -  erről 
se írhatnék. A kolléga, aki az állomáson 
várt, kedves, nagystílű, a Kalimegdánon 
ebédelünk, a régi Török-Nándorfehérvár 
fellegvárán. Első lényeges megfigyelésem: 
a szerbek a salátában a hagymát nagyon 
apróra vágják, az uborkát viszont nagy 
kockákra, szemben velünk, a tetejére saj
tot reszelnek, mi viszont tejfelt öntünk... 
Az első etno- és politológiai meghökkenés: 
az ebédköltséget a kolléga elszámolja, s 
a pincérrel még felírat két-két csomag

amerikai cigarettát, majd azt mondja, ír
ja oda valamilyen formában a borrava
lót is, amennyit gondol, s úgy adja össze 
a számlát.

Később is egyfolytában tapasztaltam: 
a könyvelők itt nem szőrszálhasogatók, 
általában felfele kerekítik ki az elszámo
lásokat, és a kéz kezet mos elve az egész
országban testvériesen megvalósult.

*
Ha esetleg egy majdani válságra gon

dolok akkor, az csakis közgazdasági vagy 
valami hasonló lehetett volna, s nem etni
kai. Megkérdeztem a barátságos, nagystí
lű kollégát: az én fülem szerint itt min
denki egyformán beszél, hogyan lehet 
megkülönböztetni az államalkotó népe
ket vagy nemzetiségeket?

Vannak egészen egyszerű és gyakorla
tias módszerek, felelte. Küldd el például 
az anyjába. Ha ő is elküld, és nagyon han
gosan, az horvát, ha szájon vág, szerb,

ha minden további nélkül hasba szúr, 
cernogórec (azaz montenegrói)... Mit szólt 
volna e fejtegetéshez a főszerkesztőm?

Viszont függetlenül anyanyelvtől és 
nemzetiségtől, lépten-nyomon tapasztal
tam a szegény emberek szolidaritását.

Miután lassú észjárású és lassan szá
moló vagyok, sohasem értettem meg azon
nal, hogy miért mennyit kell fizetnem, 
és az üzletfél kezébe nyomtam pénztár
cám. A módszer bevált a legvadabb di
nári hegyvidéken is, utólag kiszámolhat
tam, sehol sem csaptak be! (Evek múlva 
hatalmasan lebőgtem ezzel a módszer
rel Prágában, Krakkóban, és még nem is 
mondom meg, hogy hol...) Szabadkán ma
gyarul megkérdezek egy embert, merre 
van a szálloda? Végignéz ruhámon: Hát 
akad itt nem is egy, de nem a magunkfaj
ta embereknek való... Semmi baj, felel

tem, nem én fizetek, a vállalat elszámolja 
az utam. Akkor meg menjen a legdrágáb
ba! s mutatta, hova. A meglepetés más
nap ért: miután az újvidéki Szabad Szó 
vendége voltam, szállodadíjat csak Újvi
déken fizettek. Ám kitanítottak: éjszaka 
utazni kell! Belgrádban pl. este felültem 
a nagykikindai járatra, hajnalban átszáll
tam az ellenvonatra, s reggelre megint 
Belgrádban voltam, ingyen, bérmentve 
és koszosán.

...Belgrádban a múzeum felvigyázónő
je elmélyültén olvas. Szerbül kérdezem a 
képeslapok áráról, az előtte lévő tárlóból. 
Nyilván a kiejtésemen érzi, hogy idegen 
vagyok, s angolul felel. Aztán lusta pillan
tása a karomon tartott kabát kifordult, 
vásott bélésére esik, s most már szerbül
folytatja. Ezt is megírjam?

*
Egyébként a kiejtésembe és a nyelv- 

nemtudásomba sehol sem akadtak be
le. (Igaz, csak szerb és bosnyák területe
ken voltam!) Péterváradon a múzeumban 
idős, vidékies néni a teremőr. Egy-két 
mondat s a köszönés után persze tudja, 
hogy magyar lehetek. Az egyik festmény 
szörnyű gúnykép a kurucokról: mintha ló
háton vágtató hangyászsünök lennének, 
előre nyújtott kezükben hosszú pisztoly. 
Látja a néni, milyen megbotránkozva né
zem, s azonnal a segítségemre siet -  lelki
leg: Osztrákok! magyarázza, azok bizony
az osztrákok!

*
Bácska-szerte, mindenütt, az autóbusz

állomásokon idős magyar házaspárok -  
olyanok, mint a hóstátiak vagy a Temes
vár környékiek, az asszonyokon sötétkék 
kötény, kendő apró, fehér babokkal -  
könnyezve búcsúznak: a gyerekek jártak 
itthon Németországból, Svédországból, s 
most viszik magukkal az unokákat. Azok 
odakinn is „jugoszlávok” lesznek, a jugó 
hatóságok anyanyelvű propagandaanya
gokat küldenek velük vagy utánuk, a ma
gyar kormány nem vesz tudomást róluk, 
hisz azok -  jugók! A buszban mondja vala
ki, hogy 1946 és 1970 között az ottani ma
gyarok lélekszáma 50 ezerrel csökkent...
ez több mint tíz százalék...

*
A Tisza partján mit keresek? Fürdő

helyet. Gyalogolok a heves, tűző fény
ben, a part és az árterület széle között 
sűrű a rekettyés, szúrós aljnövényzet, 
korhadmányok, az sincs, hova leülni... 
amikor kilépek a bokrok közül, egy so
vány falusi emberke és egy kisfiú, ijed
ten hökkennek hátra, elsápadnak, látom 
csepűingén keresztül, a férfi szíve úgy do
bog, mint egy kézbe kapott galambé... 
Magyarul kérdem: nincs itt valahol va
lami rendes fürdőhely?... Kissé meg
nyugodnak, magyarázzák, hogy feljebb, 
Zentánál... amikor elhaladnak, megsimí
tom a fejem: Mitől ijedhettek meg ezek 
annyira? S íme, amikor erre a gyaloglás
ra elindultam, napszúrás ellen a fejemre 
húztam a fekete fürdőnadrágomat! A há
ború alatt s utána a különböző partizán 
különítményesek fekete kendővel kötöt
ték be a fejüket! Nem tudom, milyen régi 
szokás szerint.

Végre, Zentánál kapok egy jó strand
félét: csodálatos a Tisza, selymes... bá-
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jós kis vadkacsák úszkálnak, fekete 
melltartóban... üdvözülten hápognak, de 
illedelmesen. Zentán bemegyek a refor
mátus istentiszteletre; egy üzlethelyiség
ben tartják.

*
Utolszor Szabadkán: Kisvárosok

aranyvasárnapjai... szelíden világít a tisz
ta aszfalt, a járda szélén virágágyás, a 
lombok rendesen árnyékot vetnek, a ker
tes házak zsalui lehúzva, de mögöttük 
az ablak nyitva: evőeszköz- és tányérkoc
canások, rántott szelet és uborkasaláta 
illat. (Egyszer, 45-ben Bajorországon át
gyalogolva, ilyen vasárnap, mindenütt 
ugyanaz a bécsi szelet- és uborkasaláta- 
emanációk, és sehova sem hívják be az 
embert, legfeljebb este, hadiözvegyek: 
Komm herein, kleine! Akkor megfogad
tam, amikor gazdag leszek, minden va
sárnap délben meghívok ebédre egy ván
dordiákot -  de nem lettem gazdag...)

A virágszegélyes járdán jön szembe a 
legszebb nő, akit valaha elevenben lát
tam: már messziről, a járásáról tudni, mi
lyen szép, a szép nő a járással kezdődik 
és végződik: nem bandukol, nem trappol, 
nem császkál, nem caplat, hanem suhan, 
mint egy rezdületlen láng, pici lábfejéből 
fellobogva; majdnem olyan magas, mint 
én, felső lábszárának vonala a kis sötét
kék rövidnadrág bejáratánál minden 
oldalra-cakkolás nélkül, hibátlan ívben 
fut fel a kerek csípőre... nádszál derék fö
lött dagadó fehér-világoskék blúz, és a vil
logó azúr szemek, mint színes üvegen ha 
átsüt délben a nap ... nagyvilági keccsel 
suhanna el mellettem, de: „Ki vagy, te 
márványkeblű szűz”? kérdem nem is hall
hatóan, fennhangon pedig: „nem tetszik 
tudni, merre van a dinnyepiac?”

.. .Erre ő olyan kedvesen, mint egy vizs
gázó óvónő a bemutató tanításon, ibo
lyacsicsergésre nyitja ajkait: „Ha mén 
igyenöst, odaér!” Tömör és zengő szöveg! 
Mintha az Apor-kódexből szólalna...

Ez a jelenés előkészített Magyar Ador
ján festői látomásaira Tündér Ilonáról, 
csak éppen nem aranyszőke volt a hajko
szorúja, hanem mélybarna dió-arany...

*
Ha már nyelvemlékeknél tartok: a 

szállodában két fiatal fiú egy folyosósa
rokban valami szerelőmunkát végez; hal
kan beszélgetnek magyarul, észrevéve, 
hogy figyelek, azonnal átváltanak szerb
re (na jó, mondjuk: szerb-horvátra). Kér
dem, hová valóak? Horgosiak, mondják. 
Horgos közvetlenül a határ mellett, csak 
pár lépésnyire van Szegedtől: és ott már 
össze kell rezzenni, ha magyar szón érik 
az embert?

(Két év múlva hasonló élmény egy pozso
nyi szállodában, a szobalányokkal. Ok nád- 
szegiek voltak: Csák Máté földjén ti vagy
tok az Isten, előre, magyar proletárok!)

Másnap alkonyaikor Újvidéken, szem
ben Péterváraddal, a parthoz ragadt szi
get vendéglőjében vacsorázunk, újságíró 
társaság, persze megint olyan számlás 
vendéglátással. Köztük egy pesti azon 
csodálkozik, hogy mi „ jugók és románok” 
(vagyis én) milyen jól tudunk egy húron 
pendülni vele szemben. De kitérünk a po
litizálás elől, locsogunk, mint a Duna szé
keink lábánál. Én viszont csak arra tu

dok gondolni, hogy „Mohács előtt” Tömöri 
Pál talán éppen innét vetette lemon
dó utolsó pillantását Alapi Gáspár kis 
csapatára... akik tíz napig tartották fenn 
Ibrahim nagyvezér százszoros túlerőben 
lévő seregét... És hogy Alapi ezredében a 
vitézek egy része éppen olyan délszláv le
hetett, mint maga Ibrahim nagyvezér... 
(és janicsárjai egy része is). 

a véreim, az őseim 
a fényes nyári porban.
Majd a sötétben még végigfutok a 

Futaki úton — futázski szerbül —, van itt 
egy temető, éjjel is nyitva; a sírkövek csu
pa Szabó meg Varga s hasonló neveket 
viselnek...

*
A szerkesztőségeket és íróféle embe

reket kerültem: éreztem, hogy lenéznek 
mint romániait rossz folyóirataink s lapja
ink miatt, még inkább vágyakozásunkért, 
nyíltan tagadott, de titkon szüntelen sö
téten izzó vágyakozásunkért az Anyaor
szág iránt. Ok azt hitték, hogy túl van
nak már, messze túl mindezeken, nem 
érett meg bennük a lélek úgy, mint Go
golban: Oroszország gyarló hivatalnok
fiai megérdemlik a korbácsot, de Szent 
Oroszország Anyát szolgálni kell! Ahogy 
az első világháború után, a külső és bel

ső emigrációban, a Horthy ellen titkos ka
téterekkel táplált gyűlölet végül is Ma
gyarország megtagadásához is vezetett 
— annyira, hogy még Benes cseh elnök 
is felháborodott, amikor egyszer Károlyi 
Mihály, hogy visszasegítsék őt a hatalom
ba, olyan ajánlatot tett, hogy az örökösen 
a magyarok vesztén áskálódó cseh vezér 
is azt mondta: Azért a hazaárulásnak is 
kell legyen határa; és kirúgta Károlyit...

...S ahogy a Kádár-kormányzat utálá- 
sa is az egész ország megvetésébe torkol
lott.

Azt az egész irodalmi kártyavárat, 
Sympozionostól, Újszimpozionostól, Bori 
Imréstől és Tolnai Ottóstól, bár érdekelt, 
sohasem tudtam bevenni, mert a Magya
rok Magyarország Nélkül mozgalom ha

szonélvezőinek tartottam, és szükség
szerűen léteznie kellett negatívjának is: 
„Magyarország Magyarok Nélkül”!

Még nem ismertem Ladik Katalin ver
seit, de e helyzetet már akkor kifejezhet
tem volna egy későbbi versével, a Hét or
szág cíművel:

Volt abban az időben egy másik ország.
És így ment ez napról napra.

*

Az egész jugoszláviai magyar iroda
lomból két név nem volt sohasem „prob
lematikus” számomra. Ács Károly és 
Gion Nándor. Nem szorult az identitásuk 
tisztázásra. Mindig éreztem, ŐK MI VA
GYUNK. (Szenttamáson, Gion falujában 
a buszállomás büféjében pironkodva meg
szólít a szöszke felszolgálónő: Nem sofőr 
tetszik lenni?... Nem, miért kérded?... 
Mert sofőröknek fél áron... Jó, egészet fi
zetek, de vedd félnek.)

A másik országnak, amely csak 
határontúliságból állott, saját terület 
nélkül, éppen Ladik Katalin volt az 
egyetlen hamisíthatatlan költő-útlevél
lel rendelkező állampolgára. Az egyetlen 
valóságos Alice az egyetlen hitelesített 
Csodaországban -  átjárt a tükör túlsó 
oldalára és hozott onnét ezt-azt. Például 
Salvador Dali-miniatűröket, gyermekme
sében elversikélve...

Amikor már régen elzengtek a folklór 
napjai, ő freudos-roheimgézás elfogulat
lansággal, és lükőgáboros felfedező szem
mel még mindig új összefüggéseket ké
pes kihozni banális mese-sztereotípiák 
újrahangszerelt szólamaiból, szárazra ve
tett ficánkoló gyermekmondókák töredé
keiben ősi ezüst villanásokat erősít fel... 
Ilyenkor, már-már akarata ellenére is, 
„mélynépi” (sőt „mélymagyar”) fintorokat 
vág a világra.

Tán huszonöt éve próbáltam elemzést 
írni költői eredetiségéről, de egy főszer
kesztő visszautasított: Arról énekelsz, 
hogy a kisgyermek arckifejezése a leg- 
igazabb tanúskodás a világegyetem rejté
lyeiről, mert elemezhetetlen? ... és mégis 
elemezni akarnánk?... holott az elemzett 
tárgy visszahat az elemzésre és megsem
misíti azt, lásd Engels, lásd diáimat... 
Most viszont maga Ladik Katalin vall be 
valami hasonlót:

„Nekem is van egy négydimenziós abla
kom. Van, aki kitekint, van, aki betekint 
rajta. A beavatott arról ismerhető fel, hogy
a rejtélyeket nem próbálja értelmezni.”

*

A vele összekötő vezetékekben azonban 
hirtelen áramhiány támadt, amikor el
kezdett amolyan „betű-poetryt” művelni, 
hangolmányokat és hangicsálásokat, és 
nemcsak lemezre, de komolyan is vette. 
Igaz, már a Hétfejű varrógépben is kerül 
ilyesmi (1978-ban), Altatónak, álcázva:

du du csoki csők csők / himm laj dudi 
dop dop / mmmm mmmm / hhhh hhhh 
hhh hhh / h h h h h h -

Az kedvetleníteti el, hogy kitörőben 
volt már az a színházi járvány, misze
rint a színpadi replikáknak nem is kell 
értelmes szövegből állniok, elég, ha „az 
emotív tartalm akat” felfedik; rt&kantás- 
rí&ácsolás, dünnyögés-nyögések által... „a

folytatás a 6. oldalon
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> » »  folytatás az 5. oldalról 
színháznak már nem feladata a nyelv 
pallérozása”... íme, a következő stádium
hoz értünk: Magyarok (most már) Magyar 
Nyelv Nélkül... 1992-ben egy anyanyelvi 
konferencián amerikai cserkész-vezető
nők vetették fel: Erdemes-e erőltetni a 
magyar nyelv tanulását? Anélkül többen 
járnának el összejöveteleinkre... elég a 
paprikás csirke és a kanásztánc az iden
titástudat kialakításához, nem? Lám, a 
képregénynek és rajzfilmeknek is milyen 
kevésre van szüksége az anyanyelvből: 
Bangh! Boom! Krrrach!

*
Az elegáns kozmopolitizmus, mondén el

fogulatlanság, a rituális performanszok, a 
dobszóorgiák azonban a jugóknak is csak 
egy nagyon vékony rétegét érdekelték. A 
mindenfele árusított pornólapok ellenére 
a vidéki ifjúság sokkal tartózkodóbb volt, 
mint nálunk felé. (Mivel akkor átmeneti
leg éppen semmiféle háború sem dúlt.) S 
a nagyobb szólásszabadság ellenére mégis
csak volt kommunizmus. Am milyen érde
kes! A kommunizmus csak a magyaroknál 
és németeknél erőltette az internacionaliz
must, és csak ott üldözte a saját-naciona
lizmust. A többi szocialista országban 
együtt virult a „nemzeti radikalizmus” is 
vele, hogy finoman szóljak.

*
Annál inkább szíven ütött, amikor 

most Ladiknak egy esszéjében" azt olva
som: „Hazulról? Melyik hazámból? Már 
Magyarországot is hazámnak nevezem.” 
Tudom persze, „nem úgy kell érteni”... 
egyik oldalról sem úgy. (Még akkor sem, 
ha bácskai vagy dél-baranyai fiatalok 
mesélik, hogy a pesti idegenrendésze
ten mennyivel barátságosabbak a kínai 
és arab vállalkozókhoz, mint hozzájuk.) 
Ugyanebben a hasábban lejjebb: „a ma
gyar vagonok megalázóan kényelmetle
nek és piszkosak Split-Budapest között 
a Maestral nemzetközi vonaton”. (A MÁV 
legfelsőbb irányítói ilyesmire ilyesmivel fe
lelnek: Ez nem hiányosság. Ez — állapot.)

Apropó vonatok. Hogy nem láthattam 
már akkor a végzet semmilyen előjelét 
Jugóban? De: a vonatok rozogák, elha
nyagoltak, az állomások szörnyűek vol
tak. Például egy fél éjszakát töltöttem 
Nagybecskerek előtt egy rejtélyes állomá
son. Csak én és egy piszkos 25-ös villany- 
körte voltunk ott, ajtó-ablak tárva, sehol 
egy lélek, sehol egy felirat, csak rengeteg 
eldobált cigarettacsikk, szőnyeg használt 
busz- és vonatjegyekből. Belgrádban az 
erélyes forgalmista a Dunaj állomáson 
igazoltatott. -  Ez a maga dolga? -  kérdez
tem. (Az Oderától keletre az Amu Darjáig 
mindig kerül valaki, aki legalább annyi
ra tud németül, mint én.)

-  Tudja, itt mind beszélnek haza- 
fiságról... De lehet ott szó patriotizmus
ról, ahol a vasutakat elhanyagolják? Vala
kinek csak kell vigyázni rájuk...

*
A hazák, mint különböző színvonalú 

komfortot nyújtó nagyvállalatok. *

* Műhely, 2005. 1. Havasi napló.

KIRÁLY FARKAS 
mikor a modemek

(B. S.-nak)

ott kint akár ezer csillag is éghet 
a monitorok már fluoreszkálnak 
és nekivágsz a virtuális égnek 
hiszen a modemek negocsiálnak

veríték seb fájdalom ott nem terem 
arca nincsen se igaznak se álnak 
míg a drótokban surran a szerelem 
mikor a modemek negocsiálnak

tűzoltó és katona leszel blazírt 
pixel-harcos vagy interaktív állat 
félreáll az ego s előtör az id 
amíg a modemek negocsiálnak

egyszer aztán a valóság megcsap 
bámulsz hülyén s leesik az állad 
éhen döglesz míg a modemek csak 
csörömpölnek és negocsiálnak

pszicho
tegnap délután megtámadtam
elegem lett belőle
nekiestem a fűrésszel
nem bírtam elviselni amint
itt álldogál az udvaron
és mindig valamivel felidegesít
hajnalonként a verebeket eteti
azok meg rettenetes ricsajt
csapnak lakmározás közben
nem is beszélve a
verebeket hajkurászó szarkákról
de ez nem minden
egy idő óta rothadt
gyümölcsöket pottyant a fejünkre
ha nem vagyunk elég elővigyázatosak
és egyfolytában szemetel
mindennap söprögethetnék utána
a minap pedig majdnem
kiszúrta szomszéd szemét
pedig szegény ember
semmit nem vétett ellene
ezért egy mérgesebb pillanatban
előkaptam egy nagy fűrészt
és lerohantam
védekezni persze nem tudott
így csak vágtam és vágtam
míg azt nem gondoltam
hogy most már elég
ezentúl másképp lesz
aztán a lefűrészelt csonkokat

hogy kis helyen elférjenek 
arasznyi darabokra aprítottam 
és kidobtam a kukába 
ma reggel megtalálták a szemetesek 
nagyon furán néztek rám 
és megígértették velem 
hogy ilyet többé nem csinálok 
mert legközelebb már nem viszik el 
a faágakat

pucolj
(a zsoldoskapitány üzenete 
a várban züllő poétának 
némileg versekbe szedve)

ki szablyát fen ki nyilat farag 
aranytól és bortól szédülünk 
reggel támadásba lendülünk 
bár szívünkben nincsen csöpp harag

rohamra indulunk a hegyre 
vörös lesz ott minden mi zöld 
nem hagyunk meg emlékezőt 
s azt sem aki majd elfeledje

hüvelyéből kardom kivonom 
végzetet csillog majd a vértem 
s ha jótáll fent egy angyal értem 
este zászlóm nyögi a torony

neked ki fekszed kocsma porát 
kedves pennarágó üzenem 
inkább ne legyél hősi tetem 
üsd erősen lovad tomporát

és menekülj kilenc dombon át

hullahó
az angyalok könnyei fehérek

távoli éles kristályének 
hangjaiként hullnak feléd 
kit halott madarak tolla véd
*

betemet majd mindent a hó 
nem lesz többé se hegy se tó 
mező folyó se út se tér

az angyalok vére nagyon fehér
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PÁLL LAJOS VERSEI
Fanyar...
Fanyar mint a ragyás alma 
sorsom sorsával takarja 
ezüsttel szórja a hajam 
akkor sincs ha mindig itt van.

Nem várhatom be, míg a messzeség 
elküldi majd végső' szerzeményét 
azt a tékozló éteri zenét, 
ami csak állt, senki ellen nem vét, 
amibe egyformán vonul tova 
a lenge nyír s cédrus mostoha, 
maradj tovább ott ringó bizalom, 
nem voltál nyaram, ne légy tavaszom, 
ami még mosolyban is Tantalusz, 
vágyhatnak bölcsek, de nem szabadulsz, 
halandó ha a ragálya elér, 
ne legyen ez az aranytellér, 
csupa ígéret, keserű ital 
gyógytükör, mivel többszörösen csal. 
Meg kell szokni, akár a holtakat, 
hogy omlik a házról a vakolat, 
hogy nő a salétrom fehér rajza, 
ezért nem várlak éteri kajsza, 
hulljak a földre inkább éretlen, 
ne lássak csodát itt a végeken. 

Ismerem léptét, színeit, 
mint a költő kit sínre vitt 
az egylábú boldog tudat, 
öncsalással nem fosztogat.

Örökösök
Lettem már az üllőd kalapács, 
fényes fejemen tanyázik a dér, 
repedt tenyérből kisajzik a vér, 
s a tanítás lassan földbe ás.

A bocsánat szemen, szavon ég, 
nem lobog, hisz oly setét a lángja 
csak olló vagy mi a címert vágja, 
tört abroncs, küllőtlen kerék.

Felmentelek, nem vagy köteles 
azt csodálni, ki könnyet keres 
e poros házban, ahol most lakom.

Hazám nevét úgy írom a kertre, 
mint gyászhírt, ki már fölfedezte 
örökösöm s nem vérrokonom.

Kísért...
„Akit négy fala közt összetör a jövő”

Baudelaire
Kísért, hogy el kell majd számolni, 
kegyesebb a tasszói sors keze, 
hogy nem felel az agy már semmire, 
s így lesz minden olyan távoli,

mintha a kezdet még csak jönne 
s a gyér szakáll is mind mind jövendő, 
az élet az, ha tele a bendő 
s így lesz véges a napok köre.

Bár így volna, kétség saván túl 
szigetet várnánk hazátlanul, 
melyet a szél csak nekünk formált

s ne tudnánk, hogy csak nyáj vagyunk,
kik terelnek mind álangyalok,
bár ott lépkednek mellettünk tovább.

Oidipusz után
Van-e olyan harc, mely sosem ér véget, 
Patroklosz holtan is visszaint, 
nem butább az sem, amivel érvelt 
a vesztes, mint lábraállt megint.

kigyúlhat a csodálkozó csillag, 
a regék fonala meg nem szakad, 
pókháló rég, de peng az akarat, 
méltatlan fog jámbor szavakat.

Mit kell eldobni, akár a kulcsot 
a zárba, hiszen hozzá már nem jut 
sem ajtó, sem szétnyitható zár.

Attól, hogy vakon élőtökbe ért 
lesütött fejjel hordva szégyenét, 
bölcsebb lett-e Oidipusz király.

Dél van
Dél van, tán harangszó zokog, 
az ég zörög, vagy az ablakod.

Mint agy falán a szánalom 
minden lepereg az esővel, 
mért virraszt hajtott szárakon 
virágunk, az áldás tovább ver, 
lassan süllyedő kertemen 
átszivárog a nyári titok, 
és vér lesz egy szőlőszem.
Intőbb, az égre új rést nyitok, 
a sok drótférges szilvafa 
táncba kezd a csecsemő széllel, 
mi görccsel hullámzik tova, 
meg-megsimogat csontkezekkel, 
belesápadhatsz, törvényed 
személyre szóló s mind nyomorultabb, 
határidőd égő szegély lett, 
nincs rajta mentő résed szabad.

Dél van, tán harangszó zokog, 
az ég zörög, vagy az ablakod?

A jánlás tavasszal
O ez a kor titkolózó, édes 
hites a csókot épp hogy leheli, 
mitől lesz az álom rémektől teli, 
csupa csókaszárnyú angyal repdes 
hajnalról hajnalra illetlenül, 
akár a meggyfa egynemű virágán 
ott zsibong fönn a méhfullánkú ármány, 
hogy lám mi bájos minden teljesül. 
Ebben veszíthetek, mint a cigányútra 
tévedt ital fojtó köhögésbe, 
ha meg nem véd még a százados lustra, 
már próbálták de ki nem törölte 
nevem, tanúim nem citálva gyűlnek, 
„Jámbor lehetsz, de bölcs

csak együgyűnek.”

Sötét jan u ár
Ezek a szörnyeteg 
januári napok, 
malmozom veletek 
nem szabadulhatok, 
körbe zárt vonalak, 
gombok egymás után 
nyomot nem hagyatnak, 
itt nem pördül a szán, 
míg a virradattal 
ébred föl az este, 
sehogy sem vigasztal 
tegnapi kezese, 
még egyetlen nappal 
toldaná életét 
vigasz? mese habbal 
mért ne szórhatnám szét, 
mért, mért, mert rég kész a 
hamleti felelet, 
bölcs mint mérgét issza, 
hülyének felelget.

Szép lányok
A szép lányok férjhez mentek 
s a többit elvitte a víz, 
hogy megvénülnek a versek, 
költő hős kit földbe vertek 

a sárkányok, 
most magának se hisz.
Árvíz után a szeretet 
rönk a parton, úgy meglapul, 
mind butultak a gyöngyévek, 
a szép lányok férjhez mentek 
szerezvén ágbogas tanút, 
most ők, kiket a fehér homok, 
kék árnyék veszített el 
még éles minden mondatuk 
mi sosem kérdésre felel, 
egy lábán a kontyos pálma 
már nem véd meg gyökerekkel, 
a szép lányok férjhez mentek, 
gyönge vigasz árvíz után, 
hosszas vége a menetnek, 
még visszanéz, de nem szán.
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A női szépség törvényeiből
A szépnek született, vagy széppé fejlett nő egyes tagjai és testszerkezete 
a következő idomokat kell hogy mutassák:

PAPP ATTILA ZSOLT
E ls ő  s z o n e t t  
a n ő i  t a l p r ó l

Gyöngéd, finom csontszerkezet, vékony, hosszú csontok 
Gömbölyű formák, 155-től legfeljebb 170 cm.-ig terjedhető magasság, 
ennek megfelelő 60-80 kg. testsúly, 35-40 cm. vállszélesség,
19-24 cm. derék
Egyenes gerincoszlop
Homorúan hajlott hát
Gömbölyű vallók és elfedett lapockák
Egyenletesen domboruló mellkas
Egyenes, vékony kulcscsontok
Magasanálló, kemény gömbölyű mellek
Karcsú, de el nem szorított derék, melyen fűzőnyomok nincsenek 
Gömbölyű kis gyomor és has 
Széles medence
Gömbölyű, keményen álló ülőgumók 
Tojásdad-alakú arc a gömbölyded fejen 
Hosszú gazdag haj
Nagy szemgödrök, nagy de nem kiülő szemek 
Magas, keskeny szemöldök 
Egyenes, vékony orr
Ugyanolyan hosszúságú, csigás hajlású fülek 
íves kis száj, egyenes, egyenletesen sűrű fogakkal 
Az arc egyenletesen gömbölyű 
Keskeny, rövid állkapocs, gömbölyű áll 
Lágy átmenet az arcból a nyakba 
Hosszú, gömbölyű nyak 
Lágy, tiszta, sima bőr
Teljes szőrtelenség, kivéve a hónaljat és a szemérmet 
Egyenletes izomfejlődés 
Egyenes felső végtagok 
Vékony csukló
Keskeny kéz, hosszú ujjakkal, melyek közül a negyediknek 
a másodiknál hosszabbnak kell lennie s mindegyik elvékonyul 
A gerinc végződésénél kétoldalt kis gödröcskék 
Gömbölyű, vastag felsőcombok, alacsony, tompa ágyékív 
Gömbölyű térdek, kerek lábikrák, finom boka 
Száraz lábak, keskeny nagyujjal, melynél a második ujj hosszabb, 
az ötödik pedig tetemesen rövidebb, magas boltozata a talpnak 
Kézen és lábon hosszú, mandulaalakú keskeny körmök 
Egyenes, hosszú alsó lábszár, kis, keskeny sarok

Az ideális női test leírását a múlt század elején megjelent 
A női szépség a festőművészeiben című album előszavából vettem át, 
mintegy mottóként A nagy Kilometrik a nővel, a női szépséggel
foglalkozó számához.

Papp Attila Zsolt: 1979- 
ben született Lúgoson. 2002-ben 
végzett magyar-román szakot a 
BBTE-n. Kötete: A Dél kísértése 
(Erdélyi Híradó, 2002).

Farkas Wellmann Éva:
1979-ben születt. Magyar - 
angol szakot végzett a BBTE-n. 
Kötete: Itten ma donna választ 
(Erdélyi Híradó, 2002).

Mivé lenne asszonyi test kelyhe, 
ha nem nyugodna biztos talpakon? 
Méltatlanul hogy lett elfelejtve, 
míg szépségét dicsérte száz blason 
szemnek, szájnak és a karcsú nyaknak, 
mi fenn hordozza királynő-fejét...
Két aranygömbjére rátapadtak  
poétanyelvek, s durranó fenék 
is méltó volt költői szóra.
H át illendő a talppal kezdenem  
s feljebb, ahol szirmot bont a rózsa, 
az Úr vezesse pennám  -  s fegyverem!

S  m i sosem voltam még itt a földön: 
talpnyaló leszek, ha ágyba döntöm.

M á s o d ik  s z o n e t t  
a n ő i  t a l p r ó l
Hát illendő a talppal kezdenem  
az asszonyi test bősz dícséretét.
Ha hátradől az ágyon kedvesem, 
m ár elemekre hullna benne szét 
a szeméremnek m egmaradt reménye...
O, női talp! Térképe titkosírás 
a nyelv magától indul el feléje, 
barázdát váj belé, és titkos sírt ás; 
tíz hegycsúcsa kandikál az égre, 
folyók szabdalják kettézárt honát: 
egyiket nevetve kapja félre, 
hogy tekinteted így hatoljon át.

Szemben kehely, borát magába zárja: 
legfőbb titok, az Úr szent vacsorája.

FARKAS WELLMANN ÉVA
V á la s z  r e k to r o m n a k .
A n ő i  s z é p s é g
„Mert ördögéi m ind a sm ink s az ékszer.”
De szép a nő. Nem tudván visszalépni -  
s nem hallhatván ez állítást elégszer 
(mindegy, hogy gondolatnyi vagy ha képnyi).

Sok céda tézist elfelejts, s ne vesd e
tant szemétbe? -A nyag , mi rajta ékül
még megragad, mert -  mondod -  szép a teste.
De szép a nő. Mert szép a teste nélkül.

Nem tét a tét. E zt tud tad  jól előre.
Nincs alkonyat se már, s a reggeled dél.
Próbálj meg élni nélküle vagy tőle:

m iként lesz perc id ő  vagy ketreced tér, 
csak nézheted. Nem ő, a lelked pőre.
„S csak akkor m ondd e szót, ha megszerettél.”

g A . . . ,  K i l o m c t r i K



HELIKON

GYÖRGY ATTILA
A Tilos Kávéház legszebb meséi
részlet a készülő kötetből

Szám unkra, ak ik  a hősi idők hősi 
helyeinek krónikásául szegődtünk, 
elkerülhetetlen feladat bizonyos to
poszokról beszélni; emberibb nyelven 
szólva arról: hogyan is vélekedtek né
mely ügyekben a Kávéház törzsvendé
gei.

Például a nők ügyében.
Női szépségideál tek in tetében  a 

Kávéház megőrizte a M onarchia jó
tékony emlékezetét, e pályán nem 
rú g h a ttak  labdába anorexiás, abnor
m álisán karcsú, csont-bőr fehérné
pek -  nem, az ú ri közönség errefele a 
nagy dudákat és formás feneket sze
rette.

Nagy kufferbe jó  pakolni -  hangzott 
az egyik első számú toposz, amelyet 
hosszú évszázadok ősi hagyománya 
érlelt specifikus székely bölcsességé. 
Erről a megállapításról bármely a n t
ropológus elmondhatná, hogy ez a ha
gyományos, földközelben élő term é
szeti népek szépségideálja, amely a 
termékenységet széles csípőkben és 
ringó húspárnákban látja biztosítva.

A Tilos Kávéházban az ilyen a n t
ropológusnak jól lerúgták  volna a fe
jét, m ert egyrészt ezt mindenki tudja, 
m ásrészt a valóság nem ilyen bonyo
lult, a valóság az, hogy a nagy és for
m ás seggek szépek.

Persze, az istenek nem mindig igaz
ságosak, és amióta a világ világ, több 
volt az eszkimó, m int a fóka. Nem ju t
h a t m indig m indenkinek császárnői 
popsi — s az efölötti elkeseredés szülte 
például H asszán képzőművész azon si
rám át, amellyel ebbéli elkeseredettsé
gének adott hangot:

-  Világéletemben a nagy seggeket 
szerettem, s mindig modellalkatú nők
kel vert az Isten.

***
Ó, a Tilos kávéház asszonyai! A 

nők, akikben semmi rom antika nem 
lakozott. Vagy mégis.

Beszélni fogunk itt Móni 
óvónéniről, Orendiről, Etáról és Krisz
tináról, a pincérlányokról és sok olyan 
lányról nem, akik egyébként megérde
melnék, de nem esik szó róluk, és csu
pán hébe-hóba dugják őket a törzs kö
zönségei.

Móni óvónéni m aga volt a kívána
tos és m egrontott gyümölcs. Óvónéni 
volt, aki főmunkaidőben gyermeke
ket óvott, és hosszú éveken á t a bűn 
eredendő fészkeként kerülte el a Ti
los Kávéházat. A ztán egy szép na
pon Tarquinius úr, aki akkoriban egy 
m egm agyarázhatatlan helyen együtt 
dolgozott Móni óvónénivel, meghívta 
őt egy kávéra.

Az óvónéni elfogadta az erotikus fel
hangtól sem mentes meghívást, és el

k ísérte Tarquinius u ra t a kávéházba; 
elkísérte, és némi asszonyos kedveske
dés u tán  végképp ott m aradt, lehor
gonyzóit a fekete, kerek asztalok mel
lett, m int évek óta háborgó tengeren 
bolyongó csatahajó.

Attól fogva nyolc éven á t -  és még ki 
tudja meddig! -  ott ült a Kávéházban, 
megszokott italával, megszokott tá rsa 
ságával és megszokott szeretőjével -  
merthogy, szavunkat ne felejtsük, a 
kényelem kedvéért Móni óvónéni sze
retőt szerzett a Tilos Kávéházból; Vi
rágos Szentet, akivel szakszerű és köl
csönösen előnyös szerelmet folytattak 
hosszú éveken át.

Móni óvónéni egy idő u tán  végérvé
nyesen és jelképesen is hozzátartozott 
a Tilos Kávéházhoz; néha beugrott a 
pincérlányok helyett, néha rendreu- 
tasíto tta  a duhaj részegeket, és néha 
tulajdonoshoz méltó aggodalommal 
őrködött a Kávéház rendje felett, leg
inkább azonban csak ült, barátaival 
csevegett, illogatta a Virágos Szent sö
rét, és egyáltalán: belakta, aurájával 
szentesítette a teret.

A teret, am elynek szerves ta rto zé
ka volt Orendi is, - a pontosság ked
véért nevezzük itt kicsi Orendinek, 
m erthogy húga volt valakinek, ak i
ről itt nem esik szó, pedig szép mel
lei vannak; - szóval kicsi Orendi 
egyébiránt egyáltalán  nem volt k i
csi, hosszú és kívánatos lábakon 
rin g a tta  fenekét, kifejezetten arisz
tokratikus arca pedig, az elm arad
h a ta tlan  szépségszemölccsel XVIII. 
századi, elvetemült francia m árkinő
ket ju tta to tt az ember eszébe. Ez ok
ból -  és nemcsak! -  Orendit sokan 
és gyakran  m egkívánták, rövid és 
heves udvarlásokba bonyolódtak ve
le, hogy az tán  a sors k ifürkészhetet
len szeszélyéből soha senki ne vigye 
haza, és ne szeretkezzen vele; meg
m arad t m indig Orendinek, a vágy t i 
tokzatos tá rgyának , aki m indazonál
ta l barátkén t, haverként, egyszóval: 
O rendiként le tt jelentős a Tilos Kávé
ház életében.

Nevéhez fűződik egy kártyanyitás 
-  minden idők leggaládabb, leggát
lástalanabb és legaljasabb kártyanyi
tánya, midőn a w histjáték kezdetén 
tromfot kér az első játékos; e szokás, 
mely Orendi-nyitás néven m aradt 
fenn, sok m indent e láru lhatna  róla, 
lelki tájairól, szexuális szokásairól, 
és arról, hogy a felszín a la tt mélyen 
Orendi is ragadozó volt, ak ár homály
ba vesző, germ án ősei.

Ez azonban soha, senkit nem érde
kelt.

Eta, vagy helyesebben, csupa nagy
betűvel: ETA azonban m indenkit é r
dekelt. ETA, akárcsak  névrokona, a 
baszk emberek jótékony egyesülete, 
senkit nem hagyott hidegen, és napi 
24 órán á t foglalkoztatta a Kávéház 
férfiseregének fantáziáját. ETA m a
ga volt a tökéletesség, mindig frissen, 
mindig üdén, ápoltan és eszméletle
nül kívánatosán jelent meg és tű n t el 
hirtelen, a férfiak általános néma ra 
jongásától övezetten.

Bizonyos időnként a férfiak  im 
m unrendszere tetőzött, az ingerkü
szöb betelt és ETA varázsa  h a tá s ta 
lan  m aradt; ezek az idők azonban 
gyorsan elm últak , és ú jra  és ú jra 
friss tüzek  éledtek a férfiak  fan táz i
ájában.

ETA m indig szép volt, mindig 
kellemes és m indig jólnevelt, igazi 
úrihölgy, akinek kellemesen á rta tlan  
szemei, vékony dereka, őrjítő vonalú 
csípője, kerek popsija és ékes mellei 
voltak; mindezekhez harapnivalóan 
duzzadt ajkak és ápolt kezek tá rsu l
tak. ETA bombázó volt, igazi szexbom
bázó és ugyanakkor karm elita apáca, 
akinek szerelmével halandó ember 
nem dicsekedhetett.

Ezen kívül ETA művésznő is volt, 
ta n á r néni és zongoraművésznő -  am i
ről egy férfiembernek többet nem kell 
mondani, a puszta fogalom m aga kész 
erekció.

ETAról legendák já r ta k  a Kávéház
ban, szépségét és kívánatosságát állí
tólag csupán férfiak irán t tanúsíto tt 
rossz ízlése m últa felül; szabályos 
időközönként a kávéházi hím falka 
ómega-példányaival hozták hírbe, és 
szó mi szó, ETA mindig kedves és köz
lékeny volt a hím nem ű páriák  irán t, 
nemegyszer velük távozott el -  bizto
sat azonban senki és soha nem tud
hato tt a folytatásról, s a józan ész til
takozik tudom ásul venni az alapvető 
törvényt, m iszerint a nők perverzek, 
és szerelmükben senki fia ne keres
sen logikát.

György Attila: Csíkszeredában 
született 1971-ben. 1997-től a Székelyföld 
kulturális folyóirat szerkesztője. Legu
tóbbi kötete Harminchárom címmel je
lent meg 2002-ben.
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K. KOVÁCS ISTVÁN

Odüsszeusz szeretői
A „sokleleményü” Odüsszeusz, a görög 

mitológia par excellence kalandora, két
ségtelenül az antik mondakör egyik leg
izgalmasabb alakja. Szélhámosságban 
csupán Hermész szárnyalja túl, csapodár- 
ságban pedig Zeusszal vetekszik. A ndk 
(királylányok, nimfák, istennó'k, meg 
egyéb halandók és halhatatlanok) azon
ban mégis szeretik. Talán éppen ezért...

Kétségtelen, hogy a „fényes” Odüssze
usz, már egészen fiatalon kompetens 
szakértőnek számított nőügyekben, hi
szen Tündareusz, Spárta királya, az ő 
tanácsát kérte, amikor nevelt leányát, 
Helenét -  aki „mint aranyrokkájú Ar
temisz, éppenolyan volt” (Homérosz, 
Odüsszeia -  a továbbiakban: 0-, IV. 122) 
- végülis férjhez adta Meneláoszhoz. Ér
dekes, hogy Helené kezéért a pánhellén 
birodalom valamennyi hercege ver
senyzett, kivéve a „nagyszivü bajnok” 
Odüsszeuszt. Elképzelhető, hogy ő már 
korábban élvezte a világszép Helené ke
gyeit és ezért elégedett meg (és kérte a 
tanácsért cserébe) Pénelopéval? Tény, 
hogy Trója ostromakor, Odüsszeusz, kol
dusnak álcázva meglátogatja Helenét, 
aki így számol be az eseményről: „... 
megfürdettem, s megkentem olajjal... 
” (Odüsszeia, IV. 252). Nos, ismervén 
Helené állhatatosságát, illetve a „baj
nok” Odüsszeusz természetét, a folyta
tás a fantáziánkra van bízva.

Trójából hazafele hajózva, hősünk, 
Aiaia szigetére vetődik, ahol „a széphajú 
istennő”, Kirké uralkodik, aki egy bűvös 
főzet (kükeón), és egyéb boszorkányprak
tikák alkalmazásával, disznókká változ
tatja Odüsszeusz bajtársait.

Az Odüsszeusz segítségére siető „arany- 
vesszős” Hermész azt tanácsolja, hogy: 

„Jóhegyű kardod a combod mellől
rántsd ki azonnal, 

ronts neki Kirkének...
Ó ettől megijed, s kér majd,

hogy eredj vele hálni; 
Ekkor az istennő ágyától

viszza ne húzódj,
így oldozza fel őket, s téged szívesen

így lát”. (O, X. 294-298) 
Odüsszeusz megszívleli a tanácsot és e 

módon közeledik a „szépséges úrnőhöz”. 
A hatás nem marad el, hiszen a „szépfona- 
tú” Kirké így reagál:

„Rajta, ereszd hüvelyébe a kardodat
és nyoszolyámra 

lépjünk föl ketten, hogy azon
szerelembe vegyülve 

s együtthálva, meg is bízzunk
egymásban ezentúl”. (O, X. 333-335) 

Odüsszeusz ezek után, évekig él a szép
séges varázslónővel Aiaia szigetén, sőt 
három gyerekük is születik: Agriosz, 
Latinus és Télegonosz.

K. Kovács István: 1969-ben 
született Kolozsváron, dramaturg, 
rendező, a kolozsvári Puck Bábszínház 
magyar tagozatának vezetője.

A továbbiakban, hősünket a szirének 
próbálják elcsábítani, akiknek gyönyörű 
hangja mindenkit elbűvöl. Búgó, igéző és 
izgató hangjukkal, ők a verbális csábítás 
mesterei, hiszen:

„...az összes
embert mind elbűvölik ők, ki elér

közelükbe.
És aki esztelenül közeleg s meghallja

a szírén-
zengzeteket, felesége és az apró

gyermekek otthon 
azt többé sosem üdvözlik...” (O, XII. 39-43) 
Egyébként, a szirének leányarcú, tol

las, karmos lények (a hárpiák közeli ro
konai), akiket Aphrodité változtatott át 
csábos szörnyekké, mivel büszkeségből 
sem istennek, sem embernek nem vol
tak hajlandók feláldozni a szüzességüket. 
Odüsszeusz sem hajlandó magát feláldoz

ni, sem társait, de azért hirhedt csábdalu- 
kat meghallgatja: tengerészeinek fülébe 
viaszt töm, magát pedig az árbochoz kö- 
tözteti, amíg elhajóznak a Szirének Szige
te mellett.

Ogügié szigetén, Atlasz egyik leányá
val, Kalüpszó nimfával hozza össze a 
sors a „sokattűrt” Odüsszeuszt. Hét évig 
osztotta meg hősünkkel, csodálatos ker
tekkel övezett barlangját, valamint pu
ha ágyát a szépséges nimfa. Nászuk
ból ikrek születtek: Nauszithooszon és 
Nauszinooszon. Mikor Odüsszeuszban fel
lángolt a Pénelopé utáni vágy, Kalüpszó 
felajánlotta számára a halhatatlanságot 
és az örök ifjúságot, ha vele marad, hogy 
a világ végezetéig önfeledten szerethes
sék egymást:

„...őriznéd vélem e házat, 
és örökéletüvé lennél, bármennyire

vágyói
látni az asszonyodat, akiért sírsz

minden időben. 
Nála azonban nem csúnyábbnak lenni

dicsekszem:
termetem és alakom van olyan;

de nem is vetekedhet 
földi halandó nő ilyenekben

az istennőkkel.” (O, V. 208-213) 
Ismét Hermésznek kell közbelépnie, 

hogy Odüsszeusz megszabadulhasson a 
gyönyörű Kalüpszó fojtogató szerelmétől: 
ráparancsol a nimfára, hogy támogassa a 
hérosz továbbjutását, s így hősünk nemso
kára ismét tengerre száll.

Drepané szigeténél hajótörést szenved 
és találkozik a phaiákok királyának leá

- M  KA-fai htVfei frA-fei fr-A-fei

nyával, Nauszikaával, aki az eposz leg- 
bájosabb lányalakja. A sokat tapasztalt 
Odüsszeusz is térdrehull a szépsége lát
tán:

„Úrnőm, esdekelek; ki vagy? isten?
földi halandó?

Hogyha te istennő vagy, a tágterü
égbe lakók közt -

Zeusz atya gyermeke: Artemisz az,
kihez én a leginkább 

tartalak arcra hasonlónak, termetre
s alakra;

és ha halandó vagy, ki a földön tartja
lakását,

boldog apád háromszor, anyád is
boldog, az úrnő

táncbavegyülni ha látnak ilyen szép
tiszta virágot.

Mert sohasem láttam még ily szép
földi halandót,

Sem férfit, sem nőt: ha tekintlek,
a bámulat elfog.” (O, VI. 149-161) 

Egyes feltételezések szerint (lásd: 
Robert Graves, Homérosz leánya), az 
Odüsszeiát, Homérosz álnéven, egy köl- 
tőnő állította össze, az Ulixes mondakör 
alapján és Nauszikaá alakja nem más, 
mint a szerzőnő önarcképe. Ám ez csu
pán feltételezés. Viszont tény, hogy már 
terjed a phaiákok közt a pletyka, hogy a 
„hókaru” királylány és Odüsszeusz ha
marosan egybekelnek:

„Ejnye, ki itt ez a szép idegen,
nagytermetű férfi 

Nauszikaával? Hol lelt rá? Még férje is 
ez lesz.” (O, VI. 276-277) 

Ám a „cseles” Odüsszeusz, miután ki
élvezi a phaiákok vendégszeretetét és 
viszonzásként elszórakoztatja őket ka
landjainak elmesélésével, ismét vitorlát 
bont és ajándékokkal megrakodva ha
zatér Ithakába, feleségéhez, a „jóeszü” 
Pénelopéhoz.

„Ikariosz lánysarja, okosszivü 
Pénelopeia” (O, I. 329) sem lehetett egy 
megvetendő szépség, hiszen nem keve
sebb mint százhúsz ifjú herceg dongta 
körül. Az eposz, a férjére évekig vára
kozó hűséges asszony mintaképeként ál
lítja elénk, noha Odüsszeusz azzal a ta 
náccsal vált el tőle hadbavonulásakor, 
hogy:

„...mikor azt látod, hogy pelyhesedik
fiad álla,

menj, akihez kívánsz, feleségül, hagyd 
el a házad.” (O, XVIII. 269-270) 

Az Odüsszeiában csupán halvány uta
lás történik arra, hogy Pénelopé számá
ra sem voltak közömbösek a kérők, kivált
képpen Amphinomosz, „...kit Pénelopé a 
leginkább / megszeretett, mert józan volt 
a beszéde, a szíve.” (O, XVI. 397-398) 

Viszont más források szerint (Cicero, Az 
istenek természete, III. 22.56.), az „arany- 
vesszős” Hermész nemcsak Odüsszeuszt 
támogatta, hanem a magára maradt Péne
lopét is felkarolta. Ebből a „felkarolásból” 
született a mezők kecskeszarvú istene, 
Pán. Egy másik változat szerint, Pénelopé 
nem csak Hermésszel, hanem az összes ké
rővel megcsalta a férjét.
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Miként Kalüpszó is utalt erre, a ha

landó nő arca és teste nem éppen időtál
ló portéka (húsz éve látták utoljára egy
mást Odüsszeusszal), és ezzel Pénelopé 
is tisztában van: „mert hiszen elvették az 
olümposzi istenek immár / szépségem...” 
(O, XVIII. 180-181). Hogy ne érje csalódás 
a hazatérő Odüsszeuszt, a „bagolyszemü” 
Pállasz Athéné kikozmetikázza a herva- 
dásnak indult királynét:

„Ikariosz lányára lehintett mézizü álmot 
...s neki közben az isteni asszony 
szent adományt nyújtott, hadd

bámulják az akhájok. 
Isteni szépséggel szép arcát mosta először,

szemre sudárabbá s teltebbé tette
azonnal,

és testét faragott elefántcsontnál
ragyogóbbá.” (O, XVIII. 188-196) 

Az eposz happy end-el zárul, viszont a 
mitológia másként fejezi be Odüsszeusz 
történetét: kevéssel hazaérkezése után 
ismét úton van és egybekel Theszprótia 
királynőjével, Kallidikével, aki egy fiút 
szül neki: Polüpoitészt. Mások szerint, 
mikor Odüsszeusz megtudja, hogy Pán 
nem más, mint az ő mostohagyermeke, 
szégyenében elmenekül Ithakából és egy 
aitoliai hercegnővel, Thoász király leá
nyával házasodik össze. Vele nemzi a leg
kisebb fiát, Leóntophonoszt.

Odüsszeuszról tudni kell azt is, hogy 
az idős hölgyek (vénasszonyok) sem hagy
ták hidegen. A leigázott trójai nőkön 
való osztozkodás alkalmával, ő az agg 
Hekabét választotta, noha bármelyik 
gyönyörű rabszolganő az övé lehetett vol
na. Hazatértekor, egy vénséges dajkáról, 
Eurükleiáról kiderül, hogy annyira isme
ri szeretett királya testét, hogy egyetlen 
tapintásból (egy sebhelyre tapint, ame
lyet Odüsszeusz combján ejtett egy vad
kan) felismeri a húsz éve nem látott urát.

Csupán mint érdekességet említek 
meg két nőnemű szörnyet, akivel Odüssze
usz konfliktusba keveredik:

Kharübdisz (magyarul: Leszívó), Po- 
szeidón leánya, irtózatosan falánk nő volt: 
naponta háromszor hatalmas mennyiségű 
vizet nyelt le és köpött ki.

Szkülla (magyarul: Hasíték), a boszor
kányistennő Hekaté leánya, gyönyörű 
szűz volt, akit Kirké éppen a szépsége mi
att változtatott át ijesztően ronda tengeri 
szörnyeteggé, amelynek az ágyékából hat 
kutyatest nőtt ki.

Talán mondanom sem kell, hogy nevü
ket tágabb értelemben kell felfognunk és e 
nevek szimbolikus jelentőséggel bírnak.
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LÁSZLÓ NOEMI 
C su p a  é v a
Az önpusztító hajlam megnyilatkozása. 
Egyáltalán: a hajlam. Bármire.
A hajlandóság. A nyomában 
virágzó halandóság.

A szeplők, foltok, ráncok, szarkalábak, 
miután minden részlet helyére kerül 
s ott állunk megfürödve: 
az első asszony roncsán — emberül.

I d e á l
Ártalmas tréfa végül az egész.
Pont az a gond, hogy nem csüng le a kéz. 
Nem lágy az emlő, melege se száll.
A  bűvös-bájos, selymes szerkezet 
egyetlen kulcsra jár: 
képzeletünkből csodákat facsar 
a láthatáron torlódó halál.

László Noémi: 1973-ban született 
Kolozsvárott. A BBTE magyar-angol 
szakán végzett. Legutóbbi kötete Száz- 
egy (FISZ-Erdélyi Híradó, 2004) címmel 
jelent meg.

ESZTERÓ IST V Á N
Ó, f ü le k ,
F r id á k , F ru zs in á k
Rózsaszín füledet, 
szőke hajú ima, 
sóvárgó sóhajjal 
lesem, ó, Fruzsina,

ha míves kagylója 
felém fordul, íme, 
haldokló halakkal 
tátogom: Fatime,

a fültőn hevítve 
csábos eszencia 
hirdet üdvösséget 
veled, Florencia,
időnkből nem futja 
légből kapott szóra, 
meztelen hangomra 
irul-pirul Flóra,
muszáj meredek 
felhőkre hasalni, 
szétáló fülekkel 
számba olvad Fanni,
édes fülcimpája 
könnyű, mint a friska, 
el ne fogyj versemből, 
szerelmem, Franciska,

kecses fülönfüggőn 
hintázva telik a 
sóvárgó énekem,
Frida, Friderika.

Eszteró István: 1941-ben született 
Végváron, tanár, költő, az Irodalmi 
Jelen mukatársa. Legutóbbi kötete: 
Egy könnyű garni (Irodalmi Jelen 
Könyvek, 2005).

KA R Á C SO N YI ZSOLT  
E r d é l y i  n ő k  
d i c s é r e t e
A dicséretet túl kanosra 
nem veszem most.
Legyen elég, hogy 
mint papír gémkapocsba zártan, 
testünk csak zizeg a homályban, 
ha tompa ágyékíve mélyét 
tapogatja a nyelv, farok, 
s ha csiklója csilingelősét 
visszhangozzák az alkonyok.

Mint Argirus a Tündérvárat, 
sok erdélyi asszonynak, lánynak 
tettük a szépet, lágy mohát 
simogatva, finom bokát 
a vállra dobva indítottuk 
a fellegvárak ostromát.
Mert valóban a fellegekben 
járhat, kinek szeme se rebben 
midőn a barlangok honát 
feltérképezi száz esetben.

Akár a Gyergyói-medencét 
úgy jártuk be e delnők testét, 
mint Fogarasi-havasokra 
úgy másztunk rá az alhasukra, 
hogy testük Mezősége táján 
zárt elménkbe mint száz szivárvány 
hajoljon át, hogy szellem, érzék, 
ha egyesül a nőben: így szép, 
a férfi néha meg is döbben, 
hogy ettől szép minden időben.

Akár a szilágysági dombok 
olyan szilárdak a kigombolt 
ruhák alól kiugró mellek, 
és eltaszít, és visszaenged 
a csípő, váll, a húsos ajkak 
egy rezdülése is hatalmat 
jelez. Bátran ívelő 
szemöldök az erdélyi nő.

Szív-sziklakert, vidám inak, 
gömbölyű váll, a férfinak 
ezt nyújtja az erdélyi nő, 
s a látszatot, hogy égi láva 
ellen nem védi szó homálya,
-  és bármikor legyőzhető.
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SZÁNTAI JÁNOS
Vénusz a gyöngyvásznon
Mottó:
Valahányszor megnézem  
a Kék angyalt, Botticelli képe 
ju t  eszembe: Vénusz kagylóhéjban 
és talpig szűzhártyában kiemelkedik 
a tengerből.

(Az ötéves Russ Meyer 
revelatív felfedezése)

Amikor 1895. december 28-án 
Lumiére-ék megszervezték az első 
nyilvános film vetítést a párizsi Nagy 
Kávéház alagsorának Indiai Szalon
jában, nem is álm odtak arról, milyen 
szellemet szabadítanak ki a palack
ból. Ok még valahogy úgy örültek a 
fénykép bemozdulásának, m int ahogy 
gyermek kezében a csörgő csereg. 
Legalábbis, amennyiben az esztéti
kai pontot ta rtju k  szem előtt. A ko
rai Lumiere-filmekből hiányzik az 
esztétikum : ezek még a szó legszoro
sabb értelm ében mozgó-képek voltak. 
A való világ dinam ikus lenyomatai. A 
film történetének őskorában nem be
szélhetünk sztoriról, stílusról, jelen
tésrétegekről, sem egyéb, vájtfülűek 
szám ára oly vonzónak látszó játszi tü 
neményekről. A képek önm agáért va
ló rendszert alkottak, amely nem mu
ta to tt tú l saját prim ér jelentésén. És 
m áris feltehetjük a jelen írás tém ájá
hoz kapcsolódó kérdést: Na de mi lett 
a nővel? Nos, a nő m ár ezeken a k ine
m atográfiái Altamira-képsorokon is 
jelen volt. Kijött a gyárból, fel- vagy 
épp leszállt az érkező vonatról, sétált 
az utcán. M int a mindenkori jelen-lét 
része. Csupán formái és attribútum ai 
(ruházat, frizura, stb.) által válik felis
merhetővé.

A film csinálói (és nem alkotókról 
van szó, dehogy, igazi film-csinálók 
ők, ak ik  gyakorlatilag m egterem tet
ték a hetedik művészetet, ellentétben 
például a későbbi sztárcsinálókkal, 
a szóvicc szintjén bár) aztán  ham aro
san megszimatolták, hogy a mozgókép
ben ugyanúgy benne rejlik a történet, 
m int a prózában, táncban, zenében, 
színjátszásban vagy ak ár fotográfi
ában. És megszületett, csak úgy ka- 
pásból-példaként, A megöntözött ön
töző. Megjegyzendő, hogy Lumiére-ék 
és kortársa ik  valójában nem a mű
vészfilm alapjait vetették meg. A ko
rai játékfilm ecskékben (jobb híján 
hadd nevezzem így őket) a később 
műfajfilmnek nevezett kategória lé
nyegi elemei jelennek meg: fordulat, 
geg, tragédia, akció, heppi end. Para- 
tö rténetünk  tárgya, a nő ekkor m ár

Szántai János: 1969-ben született 
Kolozsvárott, Megjelent kötetei: Kis 
csigák s nagyok (gyermekversek, 1979), 
Az igazi meg a Márványelefánt (vers és 
kispróza, 1988), Utazások az elefánttal 
(vers és kispróza, 1999), Beszélgetések 
(versek, 2000).

határozott stílusjegyekkel bír. Van ka
raktere. Igaz, hogy -  a bábszínházhoz 
vagy az an tik  tragédiához hasonlóan 
-  erősen stilizált és sematikus. Van 
tragika, van delnő, van vidám szüf
razsett, például. Miként az első moz
góképek esetében m aga a mozgás ré 
szegítette meg a filmeseket, ezúttal 
a történet kerü lt a figyelem központ
jába. A lényeg a cselekményesség volt. 
A filmek karak terei -  férfiak és nők, 
m indkét nem képviselői a m aguk tí
pusának kalitkájába zárva -  a cselek
mény drótjain rángato tt bábukként 
mozogtak a kialakulóban levő műfaj
ok (dráma, burleszk, western, tö rté 
nelmi film, komédia, tragikomédia, 
melodráma, stb.) törvényszerűségei 
szerint. A m agáért való női szépség 
vásznon történő m aterializálódása 
egészen a prem ier plán megjelenéséig 
várato tt m agára.

A mozgókép története akkor lépett 
át az őskorból a hőskorba, amikor 
m egszületett a film sajátos nyelve. A 
jelenséget persze csak folyamatként

lehet ábrázolni, hiszen egyetlen kor
szakos filmnyelvi trouvaille megal
kotásának sincs pontos dátum a. Vé
nusz bájai szempontjából az imént 
m ár em lített prem ier p lánnak volt ha
talm as jelentősége. Az új formanyel
vi eszköz segítségével ugyanis a ka
m era megközelíthette a szereplőt. És 
ettől a pillanattól kezdve a gyöngy
vásznon lakozó Vénusz foglyul ejtet
te a nézőt. Sietve jegyzem meg, hogy 
ebben az illékony film történeti pilla
natban még szó sincs manipulációról. 
Az a következő nagy korszak alapve
tő  jellemzője. Csupán az történt, hogy 
az em lített eszköznek köszönhetően 
meg lehetett m utatni a szépséget, az 
életnagyságot sokszorosan m eghala
dó méretben, amelynek szintén meg
volt a m aga szerepe a néző hipnotizá
lásában. Az is fontos körülmény, hogy 
ezek az alkotások kivétel nélkül néma
filmek voltak, tehát a különböző lel
ki- és egyéb állapotok ábrázolása az 
akció-jellegű mozgáson kívül csak a 
gesztusokon, illetve m im ikán keresz
tü l valósulhatott meg. Kis szocio- 
kitérő: az 1910-es évek a filmes álom
gyártás megalapozását fémjelezték. 
Ä filmcsinálók (ezúttal kötőjel nél
kül, azokat jelölvén, akik az álmokat 
gyártan i kezdték a nagyérdemű szá
mára) olyan világot jelenítettek meg a

vásznon, amely gyökeresen más volt, 
m int az őskor való világa, vagy akár 
a világtörténelem  alakulásába bele
fásuló nézőé (értsd, a mozikat látoga
tó kispénzű emberé). Az egy Chaplint 
kivéve, utóbbival program szerűen a 
neorealizmus foglalkozik majd. Az 
em lített néző pedig úgy nyelte az ál
mokat, m int kacsa a nokedlit. A női 
szépség pedig jelentős szerepet já t
szott az álom gyártásban. Hiszen ki 
ne esett volna áldozatul, mondjuk, 
Mae M arsh, Constance Talmadge 
vagy Á sta Nielsen bájainak. A több
nyire hím nem ű néző m egnyalta a szá
ja  szélét, elábrándozott arról, hogy a 
vászonbeli Vénusszal vacsorázik egy 
méregdrága vendéglőben, term észe
tesen Rudolf Valentinóként, illetve a 
sejk fiaként, az azonosulási algorit
mus bonyolult képletei szerint. A több
nyire nőnemű néző ugyanezt az u ta t 
já r ta  be filmnézés közben, csak éppen 
arról álmodott, hogy ő m aga Bánky- 
Vénusz-Vilma.

És innen csupán egy lépés a film 
történetének  egyik legfontosabb ka
tegóriájáig. A sztárró l van szó. Eled
dig a néző a film m iatt m ent be a 
moziba. Ezek u tán  a sz tá r kedvé
é rt te tte  ugyanazt. Vénusz és M ars 
a csúcsra tört. Szakm ai közhelynek 
számít, hogy a sztárcsinálás m anipu
láció eredménye. A színész (nő) m in t
egy leválik önmagáról a képen, és 
egyfajta em berfeletti ikonként szü
letik újra. Szintetikus term ékké vá
lik. Im m ár ő az, aki „megcsinálja” 
a filmet, és nem fordítva. Ez a kor
szak (ami egyébként, apró á rn y a la t
beli módosulásoktól eltekintve ma is 
ta rt)  gyakorlatilag arról szól, hogy a 
közönség a sz tá r képét veszi meg a 
belépőjegy árán . Grosso modo másfél 
órán keresztül gyönyörködhet G reta 
Garbóban, Mae Westben, Marlene 
Dietrichben, Ida Lupinóban, Ava 
Gardnerben, B arbara Stanwyckben, 
és a sor gyakorlatilag végtelen. Az 
im ént em lített árnyalatbeli különb
ségek csak az ikon a ttribú tum ait 
érin te tték . A klasszikus vamp helyét 
(hálát adva, egyben fügét m utatva a 
fem inista mozgalom am azonjainak) 
részben átvette  az öntudatos, egyre 
gyakrabban harcos nő, aki üsd-vágd- 
nem-apád viselkedésének köszönheti 
helyét az ikonok panteonjában. Per
sze csak akkor, ha  szép. Egyetlen 
„csúnya” nő sem vághat pofon egy 
m ajom arcú férfit. Vagy ha  igen, ak
kor az művészfilm, más-világ, ahol 
Vénusz bájai m ásodrendű fontosság
gal b írnak. A szépség valójában az 
az attribú tum , amely a sztárszínész
nő ikonikus jellegét m eghatározza, 
m ind a m ai napig. A tehetséges szí
nésznőét persze nem mindig, de h á t 
nem is ez a lényeg. A lényeg ta lán  
a „több m in t...” kategória segítségé
vel közelíthető ̂ meg. Több m int szép. 
Több m int nő. És hogy közben mi lett 
a Nővel? Ez szemmel lá thatóan  mel
lékes.
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ÁRMOS LÓRÁND 
S m in k d a lo k
Jön nemsokára. Lépte 
bedöngi a házat.
Mosdottan várom a pokróc alatt, 
borotváltan. Beönt szagával; 
harisnyát húztam, m int a 
filmen. Ló leszek, 
kedves kancája: am it elképzel; 
ahogy kívánja. Nyerítek 
majd, ha úgy akarja; trappban 
körbejárom a két szobát.
M agunk vagyunk. A  
család a piacra ment; majd  
átheverjük a vasárnap délutánt.

O

A m íg tehetem tűröm, alázzon 
Nem, mozdulok, hogy kevésbé fájjon; 
úgy vergó'dök szegén m int a 
pillangó a gyűjteményben.

O

Belátható, hogy szép vagyok. 
Természetes. Fenekem formás, a 
két mell kicsi, tartásom egyenes.

Stílusom, szavam egyéni, 
m int kedvenc lapom.

Minden rendben. Büszkén fogok 
nézni. Sejtetó'n. Ezzel megfogom.

O

Tegnap mártást, húst főztem. O 
megjött, s enni kezdett megint. 
Kenyeret szeltem, vizet hoztam  
neki. És nyeltem könnyeim.

O

Könnyelmű voltam, m int a jószagú  
tavaszi szél, ragadósan 
néztem szemükbe, de csak kicsit, 
majd elvonultam. Óriásplakát 
lengett hátamon: szabad 
nő' vagyok. Élek. Vállalom.

O

A m i kell, meglesz m a még.
A  retikülben száz 
kontakt, százezer kép; 
intrikák, kapcsolószerek.

Púder, ha a látszat tú l fekete. 
Rúzsom, ha másképp nem bírok vele.

Bújtass öledbe, m int a kincset: 
ártatlan vagyok: könnyezem. 
Dédelgess, hogy jó l aludjam: 
fázom, takarózhassam karodban; 
Erezzed, mire gondolok:
Óvjál, rejtegess, csak ez kell: 
Minden gyanakvást felejts el; 
Csodálj. Bocsáss meg. N ő  vagyok. 
Kedvenceim a sminkdalok.

O
Használj, használj ki:
jó l tudod: tied
m inden hajlatom, mélyem;

Gyere bottal, jó  cukorral:
Folyjon a nyálam, hadd  
kelljen félnem

Dicsérj, fenyítsél. M it szám ít 
az ég vagy a föld most 
épp m it akarna:

Neked legyek jó.
Bánj velem úgy, m int 
szép haszonállatával 
a gazda.

O
Mellele mell, az 
éj, he eljő, melle 
leveles, édes erdő: 
egy dalt susog, 
hogy én is fújjam,
Mellele, non- 
sztop tíz ujjam....

O
Csak egy já r  a földön akiért a vágy 
m indig egy, tavaszba, nyárba, télbe

Járhat bárhol, mert én érzem őt: 
bennem is dobban m inden lépte.

A  tengernél él. Néha lap jön.
A z  ég meg a víz rajta egybekékül.

A  kékbe hajó megy. Várja, jöhessen. 
M úlik a testem szerelem nélkül.

Ármos Lóránd: 1980-ban született 
Nagykárolyban, Temesváron végzett a jogi 
karon, jelenleg Budapesten él.

MÁRKUS ANDRÁS  
E g y  c o r p u s  
m a r g ó já r a
Hiszékeny olvasó, ezúttal láss csodát 
csodáld a szépséget, és azt, mi formaság: 
hogy e szépség csupán egynéhány perc alatt 
kövér, rusnya, s szőrös m am uttá vedlik át

(s habár a változás törvényszerű a testben 
a lényeg elmerül, a vágyak összefolynak 
s feledve m inden földi kéj gyümölcse 
csak szégyen, s méla undor,

ha sejtek áthatoltak)

történt egyszer, egy hosszú év nyarán 
hogy rusnya pannon földre vitt az út 
talán a líra, pénz, s az asszonyok nyomán 
kutattam  én
s a szellem elvadult form áit keresvén 
-  am int az várható -  egy n ő  akadt utamba 
megannyi férfi-szem ott tündökölt a testén, 
és égő, vérmes ajka 
sugallta: azt akarja

kocsmák zaját keresvén 
csak táncolt jobbra-balra 
s nem láttunk túl az estén

Márkus András: 1988-ban született 
Kolozsvárott, a B áthory István  líceum 
diákja.

(hisz nincsen vége-hossza) 
s én vártam rája lesbe’ 
m int ellenségre lesne 
honvéd, ha vére folyna

és lám  az asszony, k it hőn im ád a férfi 
(kit vágy és áhít, mert tudjuk: ez a dolga) 
csak néz vagy ásít, m int az, ki meg nem érti 
hogy szent am a test, mely leikéig hatol ma

(s ha m ár idézetek a verset így betörték 
próbálok visaszatérni arra, hogy m i történt 
na és hogy voltaképp ki volt e drága asszony)

Igen, ő  volt a Nő, ki folyton tejre szomjas 
s ő  volt a Nő, ki m indig tudja dolgát 
ki bátran állt a részeg hím  elé 
s feküdt alá, addig m íg kardra vonták

majd rámfeküdt, s mint mondtam, tudta dolgát 
hogy m it művelt, azt elmesélni szégyen 
és bár tudom, mily fontos a szemérem  
azért egy zárójelben mégis elmesélem

***

nevetve s összetörtén 
rámdobta vézna testét 
(feledje néki Isten 
feledje ezt a tettét!) 
bekapta hát a farkam  
és líra arra nincsen 
és nincsen arra dallam  
m it összevissza ordít 
e n ő  ha dugja torkig 
s kiszívja m ind a lelkem

***

és akkor, aznap este 
én megszületni mentem  
egy izzó női testbe

Majd rá egy évre újra láttam  őt.
A  Moszkva-téren, koldusok között 
vártam, talán egy Szom bat déután, 
s a nadrágom vágyakba öltözött.

Eképpen vártam égi corpusát.

A z égre néztem: onnan érkezik -  
gondoltam én és álltam  csendesen, 
m int éhes vad, ki zsákmányára vár, 
úgy vártam én az égből kedvesem.

És láss csodát, a kedves megjelent, 
nem az égből: a földből bújt elő. 
Franc várta volna, hogy egy év 
s a vézna teste duplájára nő...

Csak cammogott, röfögve jö tt felém. 
Kövér volt, m int az elhízott tehén. 
És reszketve kértem akkor Istent, 
hogy csapjon m énkűt ő  belém.

***

a m énkű nem jö tt s asszonyom  
elvitt magával s testemet 
gyalázta akkor este meg

egy csendes őszi alkonyon 
(az égből hulló asszonyom)
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PÁLL ZITAAz olvasó mint/d nő
1. Vizsgálatunk tárgya: nő a 

versben. Ahol a p(h)allos, ott a h a ta 
lom. Ahol a p(h)allos alteregója, a pen
na, ott a hatalom  (de m it kezdjünk a 
billentyűzettel?) A hatalom  szimbó
lum a az alkotónál van. Az írás folya
m ata alkotás, végeredménye, a mű, 
a p(h)allos-penna meghosszabbítása
ként értelmeződik, amennyiben az ol
vasás folyamata a befogadást jelenti. 
Az olvasó m aga a befogadó, és m int 
ilyen, női princípiumm al felruházott. 
Eszerint tehát a prim ér mű férfias te 
remtó' alkotás eredménye, befogadó
ja  pedig minden esetben nőként mű
ködik az olvasás folyamatában, és a 
mű alapvetően mindenkori befogadó
jában, a nőben kel életre. így vizsgá
la tunk  voltaképpeni tá rgyának  m agá
nak  az olvasónak kellene lennie, s e 
tá rgy  nevének jele az o lehetne (mely 
nem azonos a 0-val, azaz nullával).

Ebben a kontextusban a lírai beszé
lő Uszony (ulás) a a nőhöz tulajdonkép
pen saját olvasójával szembeni m aga
ta r tá sá t képezi le -  vagy leplezi le. 
U gyanakkor a nővel szembeni a ttitűd  
arcot adó gesztust is implikál, mely
ben an n ak  az olvasónak a körvonalai 
rajzolódnak meg, amelyet adott alko
tó saját (ellen)olvasójának, befogadó
ján ak  tételez.

2. Király! “gyűlöllek kedvesem 
/ gyűlöllek tégedet / gyűlölöm azt a 
kis / könnyű term etedet” -  amennyi
ben nem önmegszólító versként ér
telm ezzük Király Zoltán Gyűlöllek. 
Kedvesem, című szövegét (Lejárha
tás. FISZ -  Erdélyi Híradó Kiadó, 
Budapest -  Kolozsvár, 2004. 52.), 
úgy az az olvasóval m int nővel szem
beni gyűlölet-beszédként működhet. 
Király olvasója a lélek magas röpü- 
lésével és a szív veder-mélységével 
jellemződik ironikusan. Ez az olva
só alapvetően ugyanazzal a gyűlölet
tel fordul a szöveg-fallosz felé, m int 
amaz őfeléje “m ert tőled tanultam  / 
én e nagy gyűlöletet!” Az olvasóval 
szembeni negatív a ttitűd  oka tehát 
éppen az olvasó elutasító m agatartá 
sa -  állítja a szöveg, hárítássa l palás
tolva el a lehetséges valódi okot, mely 
ak ár önbizalm ának ingatagsága lehet
ne. “nem mondok le sem m irűl érted 
/ s megszerzek nélküled /  minden di
csőséget / nekem van vágyam / van 
akaratom ” -  mondja Király beszélő
je, és nem tű n ik  észrevenni, hogy az 
olvasóról való lemondás a szövegal
kotásról való lemondással egyenérté
kű, és elhallgatást feltételez. Ehhez 
képest a vers a m ár idézett vádasko
dással folytatódik, tehát továbbra

is igényt ta r t  m egtagadott olvasójá
nak  figyelmére, sőt m agára az olvasó
ra  hárítja  a szöveg milyenségének fele
lősségét. Viszont pontosan ez a hárító 
gesztus az, mely érvényteleníti az eddi
gi (meg)tagadást, és visszavonhatatla
nul állítja a “megszerzek nélküled m in
den dicsőséget” ellenkezőjét. Mert hisz 
az olvasó csak akkor lehet felelős a szö
veg milyenségéért, ha  a szöveg nem ön
magában létező és elboldoguló egység, 
hanem  mindenkor az olvasó-olvasás- 
olvasat interakció függvénye. A lírai 
beszélő itt tehát előbb megtagadja ol
vasóját, hogy aztán  óvatlanul!?) mégis 
ráutaltságát bizonyítsa be.

3. Összekuszált szálak. A Kemál
és Amál ciklusban S ántha A ttila 
olvasó/nő-képe ta lán  leginkább Amál 
figurájában érhető tetten . Az Amál, 
a drága nő (Az ír úr. Erdélyi H ír
adó, Kolozsvár, 1999. 38.) verscím 
ironikus olvasatának jogosultságát 
a szöveg csak megerősíteni tudja, lá t
hatóvá téve, hogy befogadóhoz való vi
szonya ugyancsak nem problémamen
tes. Az irónia oka első olvasásra itt 
az, hogy a költő elképzelése szerint 
ennek az olvasónak nem annak  kel
lene lennie, aki (és közben figyelmen 
kívül m arad, hogy szöveg és olvasó 
bizonyos szinten ha tnak  egymásra,

a szöveg kicsit olyan, m int olvasója, 
és fordítva, adott szöveg mintegy ké
pes kijelölni saját olvasóját). “Amál a 
drága nő / ... benne van / egy kém ke
dési ügyben, / ... / kettősügynök a lel
kem”. A befogadó (tehát a nő, Amál) 
úgy tű n ik  föl a versben, m int aki ket
tős játékot űz, kémkedik, és a szöveg 
jelenében az őt olvasni próbáló beszé
lő (sic!) szám ára még nem dönthető 
el, hogy Amál kinek az oldalán áll 
voltaképpen: a szöveggel ta r t, vagy 
ellene ügyködik. A vers m aga hason
ló módon lebegteti olvasójával szem
beni attitűdjét, m intha ugyanazt a 
kettős játszm át ha jtaná  végre, amely
től szenvedni látszik: ha  akarom , iro
nikus, ha  akarom , gyöngéd. Amál

“sokat gondol, ó sokat / O ránra, Bhu
tán ra , / az orángután Kem álra / s az 
isteni Kim / Basingerre.” A kettősség
nél m aradva e záró sorok egyik értel
mezése az lehetne, hogy az Amál-tí- 
pusú olvasó szerepébe helyezkedve a 
vers-szöveg orangutánnak látja önma
gát, és ehhez képest olyan olvasóra 
vágyik (“az isteni Kim Basingerre”), 
aki partnerének tekinti, és nem em
berszabású szörnynek. Ebből a pont
ból kifordítva és visszafele olvasva a 
művet az Amál, a drága nő m agának 
a szövegnek a  neveként kezd működ
ni, és így a szöveg m aga válik (a gon
dolatok) befogadó(já)vá, az olvasó pe
dig a befogadó befogadójává minősül 
át. Itt a szöveg-olvasó hetero kapcso
la ta  rad ikálisan  átértelmeződik, és 
egy olyan m ásfajta kapcsolat veszi 
kezdetét, mely a (férfias) alkotó teljes 
m arginalizálásához vezethet. Amál, 
m int szöveg, önmagával elégedetlen 
befogadónak látszik, a szebbé-jobbá 
válás azonban m indaddig vágykép 
m arad szám ára, ameddig cselekvés 
helyett mindössze önironizál.

M ásrészt, ha  elfogadjuk azt, hogy 
az olvasó m aga is szövegként -tétele
ződik, és a szöveg m aga az olvasó (te
h á t A m ál mégiscsak az olvasó neve 
lenne), akkor a vers a befogadó elleni 
meglehetősen epés gúnyiratként olva- 
sódik. Beszélő ugyanis ez esetben úgy 
érzékeli, hogy olvasója, Amál (aki so
kat gondol az “isteni Kim Basingerre” 
is), elfordulni készül tőle. Ez a csatta- 
nós párhuzam  -  “orángután Kemál” 
és em lített Kim -  jelezheti, a költő tu 
datában van annak, hogy Amál-olva- 
sóját épp a szöveg hozza döntéshely
zetbe. A m álnak választania kell: a 
Kemál-szöveg olvasója m arad, vagy 
más dimenzióba lép, és m ás minőségű 
szövegek olvasójaként határozza meg 
önmagát. A gúny a beszélő azon rem é
nyét leplezi, hogy befogadója mégis
csak m egm arad mellette -  m ert Aulái
ból nem lehet Kim Basinger - ,  de épp 
ez az előítélet akadályozza meg ab
ban, hogy éljen az önmagával szembe
ni gyanúperrel, m iszerint ereje kevés
nek bizonyulhat az olvasó elfordulási 
szándékának megváltoztatásához.

4. Kulcs. A fenti két példa meggyő
zően érzékeltetheti költészet és nő, az- 
az/avagy vers és olvasója kapcsolatá
nak  bonyolultságát. Alapvetően maga 
a prim ér szöveg problematizálja ezt 
a viszonyt -  amennyiben a felkínált 
(félre)értelmezés-játékhoz olvasójá
ban megfelelő partnerre  talál.

Páll Zita: 1972-ben született 
Sepsiszentgyörgyön, magyar-angol 
szakot végzett a BBTE-n. Kötete: 
Milyen fej varródhat az ex-macska 
nyakához (Erdélyi Híradó, 2003).
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Az agg Eugénie királyné sétája 
Fontainebleau-ban, a világháború előtt
Ez az utolsó menedékhely, 

ahová meg lehet húzódni a 
zűrzavar, a szemfényvesztő 
ügyeskedők elől. Nem mint
ha Párizs vonzása megkopott 
volna. „Féláramvonalas” lu
xuskocsik száguldanak a bul
várokon. Nemrég a francia 
balett „modernizálásának” le
hetett szemtanúja ő is; Egy fa
un délutánját adták elő a szín
padon, talán Debussytől. A 
párizsi divat világelső ma is. 
No és a chanson! A világhírű 
dizőz, Mistinguette vezeti ma 
a Moulin Rouge-t... A nagy
hatalmi versengésben azon
ban a köztársasági Francia- 
ország mintha egyre jobban 
háttérbe szorulna. Bezzeg a 
Második Császárság idején, 
amikor megboldogult férjét, 
III. Napóleont nem átallották 
„operettszínésznek” csúfolni, 
akkoriban az egész világ job
ban tarto tt Franciaországtól. 
Igaz, hogy III. Napóleon min
den kalandja (Vietnam gyar
matosítása, Mexikó meghódí
tása) kudarccal végződött.

Ráncos kezét nézi. Az erek 
rajta, mint valami hernyók. 
Valamikor még rágondolni is 
irtózott: egy csúszómászó ke
resztezi az útját, vagy Isten 
ments, a fáról lepottyanó her
nyó! Most el kell viselnie még
is; úgy viseli magán őket, 
akár az idő „felségjeleit”. Il
lúziók, rágalmak, félelmek, 
céltudat! — rendre minden el
hagyta. Egyedül törékeny tes
te tarto tt ki hűséggel. (Ki gon
dolta volna?) Enyhe szó rá, 
persze, hogy törődött. Csak a 
hintó kerekeinek ütemes rin- 
gatása hat rá némiképp meg
nyugtatóan. Elképzeli ma
gát, amint egykedvűen, fejét 
lógatva vonul ki ebből a meg- 
zápult világból, ahogyan a lo
vak baktatnak... Egyre job
ban zavarja a léptek zaja, a 
jövés-menés, s főleg a kis- és 
nagyemberek fecsegése. Ami
kor még úgy kocsikázott ki 
ide, Fontainebleau-ba, mint 
hajdan a nagy Napóleon te t
te volt feleségeivel vagy sze
retőivel. Kéjelgések, gyomor
görcsök ürügyén ez a kastély 
titkos találkahelye volt az el
ső császárnak. Hányszor lep
ték el könnyek, az indulattól 
is, a vakmerő korzikai arcát; 
mégis tetőtől talpig férfi volt. 
Nem tűrte meg az anarchia 
tobzódását. Amikor a cár meg 
a bécsi Habsburg császár ha
dai, a poroszokkal szövetkez

ve, Párizs ellen vonultak, 
s a francia főváros megad
ta magát, Napóleon akkor is 
Fontainebleau-ba menekült. 
Száz évvel ezelőtt itt írta alá 
a lemondását; előbb fia javá
ra, mert azt hitte, még van 
lehetőség megmenteni a csá
szárságot. De miniszterei, tá 
bornokai hitvány módon elpár
toltak tőle. Elárulták. Őt is!... 
S hiába várta ide a kastélyba 
második feleségét, Mária Luj
zát. Az asszony ingatagnak bi
zonyult. Nem is látták viszont 
egymást többé az életben.

A nagy elődnek -  ha rövid 
időre is -  sikerült Cézárként 
visszatérnie a Mars-mezőre. 
Eugénie még emlékszik arra, 
hogy az ő férje, III. Napóleon is 
azt képzelte: az egyetlen szó -  
Franciaország! -  minden inga
dozót szíven üt. Ámde hiába 
várta, hogy mint a kastély fa
lait beborító romantikus fest
ményeken, a harcra felajzott 
gárda halálba menjen érte (ér
tük).

A poroszok bosszúja erő
sebbnek -  végzetesnek -  bizo
nyult! Könny szökik szemébe, 
midőn emlékezetéből fölidézi 
Herr Krupp ágyúóriását a Pá
rizsban megrendezett világki
állításon. (Hányban is volt? 
Csaknem fél évszázada már, 
hihetetlen!) Valóságos népün
nepély zajlott akkor a fran
cia fővárosban, nem csupán 
Európáé. A bajorok söröshor
dókon ágáltak, vagy inkább 
heverésztek. A kozákok ficán
koló paripák hátáról integet
tek vigyorogva. A keleti sző
nyegeken mesebeli ékszerek, 
drágakövek, arabeszkek vakí

tottak a napsütésben. A toll- 
díszes bennszülöttek, kifúrt 
orrukban hatalmas, fénylő 
karikákkal. S a ponchós me
xikóiak megbízhatatlan, élve
teg tekintetének villogása a 
sombrero kalapok alatt. Az 
egyiptomi múmiák fölött a ma
gasban Nadar léghajója ringa
tózott, mint egy gondola... S 
e sokszínű, felkavaró látvány 
közepette az ötven tonnás po
rosz ágyúszörnyeteg! Ki gon
dolta volna, hogy hamarosan 
még a legújabb típusú angol 
mozdonynál is praktikusabb 
„masinává” válik? A császár
né egyik arisztokrata barát
nője még meg is cirógatta volt 
a csövét kesztyűs ujjhegyével. 
A zsurnaliszták a béke ágyújá
nak nevezték.

S a németek most megint Pá
rizst fenyegetik... mint 1870-ben? 
Lehet, hogy a fontainebleau-i 
kastély nyugalmának is vé
ge. Franciaországban állítólag 
mindenütt erődöket építenek, 
a montreau-i kastély fölött is... 
Az excsászárné várja, hogy sé
talovaglásra meginvitált déd
unokahúga felbukkanjon a nye
sett bokrok mögül. A csikó a 
finom zabadag dacára sem volt 
hajlandó elindulni. Eugénie 
pár pillanatra behunyja sze
mét, s már-már hallani véli a 
fekete sörény suhogását. Ön
kéntelenül is beleborzong. A 
menekülés képeivel az emlék
rétegek mind jobban összeka- 
varodnak benne...

Nem sok idővel a monumen
tális világkiállítás után Párizs
ban barikádokat építettek. A 
gonosz felforgatóknak köszön
hetően. Dreyfus neve jut eszé
be elsőnek, de az excsászárné 
az olyan perverz írókat is közé
jük sorolja, mint a Zola.

Amikor háborúba sodród
tak a poroszokkal, a Krupp 
cég Párizsban kiállított ször
nyetege kiválóan működött. 
A porosz hadsereg megszállta 
Franciaország nagy részét, és 
Sedannál (az öreg hölgy ma
ga elé képzeli a markába neve
tő Bismarck undok rozmárpo
fáját) döntő vereséget mért a 
franciákra. De még azelőtt!... 
Férje, az általános óhajnak 
engedve, Bazain marsall kezé
be adta a katonai irányítást. 
Kihirdették az ostromállapo
tot. Akkor ő, Eugénie császár
nő is úgy érezte, hogy cseleked
nie kell. Kiáltványt intézett a 
sok szellemi nyavalyától meg

fertőzött, széthúzó franciák
hoz: „Közöttünk immár csupán 
egyetlen párt létezik, Francia- 
ország pártja, s csak egyetlen 
zászló, a nemzeti dicsőség zász
laja... A francia nép mindig 
kedvelte a komédiát. De neki 
ez már túl soknak bizonyult. 
A főváros a császárság ellen 
fogott fegyvert. Ki hitte vol
na, hogy a fellázított, éhes, ron
gyos csőcselék körében kelen
dőbb lesz a vas(golyó), mint a 
cipó, a kenyér?!... Örültek! Leg
szívesebben ezt kiáltotta volna 
oda nekik. Azok úgyis azt fele
selték vissza, hogy: halál az el
lenségre! Nemcsak a poroszok
ra, a császárpártiakra is.

„Az ostrom volt a legször
nyűbb. (Senki sem képzelte ak
kor, hogy a lerombolt Párizs 
ilyen hamar újjáépül.) Még 
Abd-el Kader arab emír sem 
volt félelmetesebb annak ide
jén, aki „szent háborút” hir
detett Algériában III. Napóle
on ellen. Ezer szerencse, hogy 
fogságba esett, ha emlékeze
tem nem csal, Damaszkuszban 
halt meg.”

A spandaui kastélyban, Ber
lintől északnyugatra, a poro
szok jól bántak velük; fogsá
guk idejére mégsem emlékezik 
vissza szívesen... Bazain mar
sall elakadt Metzben, az el
ső hadsereg pedig Sedannál 
megadta magát. Férje csá
szárhoz méltatlannak mutat
kozott: dühöngött, öklét ha- 
rapdálta, a másik percben 
meg nyavalyogni kezdett, mi
kor tudomására jutott, hogy 
az egyik (az Ambiguban) szín
házban nagy sikerrel játszott 
bohózatnak már a címe is pro
vokatív: a menekülni készü
lő III. Napóleont gúnyolja -  
»fiche le camp« -, vagyis hát 
„Iszkol-herceg” meglóg, olajra 
lép; a Köztársaság-párti veze
tők ellenben a szakadék szélén 
álló országban is kitartanak a 
harcoló tömeggel.

„A bomlasztókkal!”... Eugé
nie császárné valóságos fúriá
vá vált. „A La furia francese” 
— ahogy az olaszok mondják — 
még hátravan, gondolta! Meg
próbált bátorságot önteni a 
barikád innenső oldalán álló 
urakba, tisztekbe. De, sajnos, 
már nemigen volt kire számíta
niuk. Akkor nyilatkozta ő mél
tóságteljesen: Megbukott az eu
rópai civilizáció is, ha a francia 
császárság megbukik!... A láza
dókkal sikerült leszámolni, de 
a császárság eszméjét, miután 
a szabadkőművesség ügynökei 
megtépázták, a tömeg végképp 
sárba taposta. (Ó később csak 
tendenciózusan fogalmazott
» > »  folytatás a 16. oldalon
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Szeret, nem szeret?
folytatás a 15. oldalról 

hallomásokból értesült arról, 
hogy a Luxembourg-kert a le
számolás vágóhídja lett, vész
törvényszékek működtek a 
bormérésekben, még az Ope
rában s a színházak épületei
ben is).

A háládatlan párizsiak azt 
kapták, amit megérdemeltek. 
Ha már a háziasszonyok is ké
pesek voltak csapatba veró'dve 
kiáltozni a körutakon, s élü
kön egy halaskofa szitkokat 
szórt a császári párra! Akik
nek köszönhetően az első csá
szárság nehéz, faragott bútor
zata helyett -  ebben Eugénie 
ízlésének döntő' szava volt -  
megajándékoztatott, nemcsak 
Párizs, a festett fából, aranyo
zással készült, XV. Lajos ko
rabeli bútorok méltó másola
taival.

Az öreg császárné e felisme
réstől elérzékenyülve, enyhe 
szédülést érez. Hol egy pad, 
amire leüljön?... Egy korty áni- 
zsos, meg sem kellett szólal
nia, m áskor mindig kéznél 
volt ilyenkor.

Lelkében ha bizakodás
sal nem is, de szelíd meg
adással, a m últra  fátylat bo
rító rezignáltsággal te tte  
meg ma az első lépéseket a 
csodálatos kastélyparkban. 
S lám , milyen feldúltan bo
torkál a h intó felé e rövid 
séta  u tán , pedig a hajdani, 
m indenkori term észet veszi 
körül. Az embernek, amíg 
él, erősnek kell m aradnia. 
E rre  nevelte m agát mindig. 
Igaz, a kellő p illanatban 
rendszerin t habozó, sok vo
natkozásban középszerű és 
ügyefogyott férjét sehogy 
sem tu d ta  m egtan ítan i er
re. Ami azt illeti, III. Napó
leon sztoikus uralkodónak 
sem született...

A keskeny, a néhai m et
sző jelzőt régóta ki nem ér
demelt női száj remegésén 
m in tha még erőt venne egy 
keserű  mosoly. Téves hiede
lem, hogy csupán halálunk  
p illanatában  volnánk képe
sek átéln i a m últat. Az a 
végső p illana t legtöbbször 
hazug illúzió, csak ámítga- 
tá s  a gyenge léleknek. Erő 
és akarat! Óbelőle m intha 
még most sem veszett vol
na ki teljesen. A test, leg
alábbis az övé -  az utolsó, 
nagy ám ítást megelőzően 
- ,  a kegyetlen viszontagsá
gokra, kudarcokra is emlék
szik... A lá tha tár, lám, még 
kivehető. Ez nem az égi dal

lam m al, az angyali kórus
sal gyakorolt kegy; ha  a 
reális távolságok összeku- 
szálódtak is már. S a föld 
is: mióta süket. A hajdani, 
képzelt dobbanásokra, m int 
valam i dobpergésre, a szí
ve fel-felgyorsul, és a tem ér
dek szépség és vágy, ami 
földi léte osztályrészeként 
m egadatott neki, fölmen
té s t ad a reménykedésnek. 
Belőle is szü letett -  s szület
het még -  valam i jó...

Csak az a nagy pofasza
ká llá  felforgató, K ari M arx 
ne született volna meg, aki 
képes volt a II. C sászárság 
P árizsát az orosz jobbágy- 
sanyargatók és az oláh bo- 
já rság  találkahelyének ne
vezni. Holott m iután őket 
szám űzték, m ár nem volt 
szükség több olajat önteni 
a tűzre.

„A fenség ú tra  készül? 
Vagy ta lán  itt óhajt meg
szállni?” -  halla tszik  egy 
közönyösségét palástolni tu 
dó hang a sötétedő délután
ban.

A hálóterem ben egész éj
jel képesek lennének éget
ni a tüzet. M int egykor a 
sok gyertyát, midőn Napó
leon aludt itt, am int a ha
gyomány beszéli, legtöbb
ször anyaszült meztelenül. 
A nyolcvannyolc esztendős 
Eugénie excsászárné meg
nyúlt orra a Nagy Előd va
lamelyik ágyasának émely
gést keltő, édes parfüm jét 
érzi váratlanul, s a megélén
kült szélben is szokatlan áju
lás környékezi.

M a g y a r o k  é s
Nehéz dolog arról írni, 

ami saját gyarlóságainkat 
bizonyítja, de vannak  pilla
natok, amikor tilos az őszin- 
tétlenség. M ár elég régen 
furcsa gondolatsor állt össze 
bennem, s most újabb inge
reket kapván kikívánkozik.

Sokat gondolkodtam azon, 
honnan eredhet az ádáz el
lenszenv, melyet szomszéda
ink éreznek a m agyar iránt? 
Hogyan keletkeztek bennük 
a rólunk szóló sablonok, s 
miért.

Történelmi távlatban vizs
gálódva, nyilvánvaló, hogy 
nemzeti identitásukban so
ha nem zavart kisebbsége
ink, melyeknek nyugati 
megfelelői a nemzeti tudat 
k ia laku lását megelőző idők
ben Európa-szerte -  m ai ér
telemben öntudatlanul, de 
azért sokat szenvedve -  let
tek  a nagy abszolút m onar
chiák egyéb okokból folyó ho- 
m ogenizálásának áldozatai, 
nálunk a Szent Korona vé
delme a la tt fejlődtek, formá
lódtak, virágoztak. Közben 
term észetesen ők is élték 
a m ai szóval „elnyomottak” 
életét, de ez gazdasági, 
vagy ahogy mi tanultuk, 
osztályhelyzetükből követ
kezett. Java részük jobbágy
ként tengődött, s a belőlük 
kiemelkedő katonai vagy 
egyéb érdemek alapján kivá
lasztódott elit saját igyeke
zetből sietett az elmagyaro- 
sodás felé, hiszen ez egyenlő 
volt a m agyar nemességbe 
vagy éppenséggel arisztok
ráciába való felemelkedés
sel, s nem zetiségük m egtar
tása  akkor még szám ukra 
is ismeretlen igény, óhaj, é r
ték vagy érdek volt.

A tömeg azonban megélte 
tiborci sorsát, és a haza ne
hezen alakuló polgárosodá
sa, a jobbágyfelszabadítás 
elhúzódása bizony nyomo
kat hagyott bennük. Ellen
szenvet a ra jtuk  uralkodók 
ellen éreztek, s azok a nem
zeti tudat k ialakulása u tán  
szemükben m agyaroknak, 
egész pontosan a magya
roknak szám ítottak akkor 
is, ha  éppenséggel pár év
század előtt belőlük emel-

s z o m s z é d a ik
kedtek ki, avagy például a 
m agyarok felett is uralko
dó német eredetű arisztokra
ták  voltak.

Mire a nemzeti öntudat 
kora elérkezett, s á ttörte  a 
satnya polgárosodás h a tá 
ra it is, m ire az ortodox egy
ház term észetes érdekből 
ezt is felkarolta, és ezzel is 
azonosult, addigra m ár ki 
is a laku ltak  a legendák, a 
m agyarellenesség színes 
változatai, és a valós tö rté
nelmi események félrema
gyarázása is. Lásd például 
a Horea-Clo§ca-Cri§an-féle 
felkelés következetes félreér
telmezését, nemzeti jelleg
gel való felcicomázását.

Ez lenne hát az ellenszenv 
történelmi hátterének na
gyon rövidke előzményváz
lata.

De mivel já ru lt hozzá az 
újkori m agyarság ahhoz, 
hogy ez az ellenszenv foko
zódjon?

Sokáig, otthon, Erdélyben 
élve, ezt nem tudtam  kellő
képpen m egmagyarázni. A 
magyarok gőgösségéről, ide
geneket lenéző m agatartá
sáról hallva csak szomorú
an és értetlenül ingattam  
a fejem.

Aztán eljött az idő, amikor 
jól megismerhettem az anya
országi m entalitást, és az 
anyaország teljes tájékozat
lanságon alapuló viszonyát 
a szomszédokhoz. Vajon a tá 
voli múltban is éreztettük ve
lük felsőbbrendűségünket, 
mely általában lehetett in
dokolt vagy történelmileg de
term inált, de semmi esetre 
sem jogosított fel arra, hogy 
visszaéljünk vele?

Mert Trianon katasztró
fája sem ébresztette rá  a 
csonka országot a rra , hogy 
versenytársait, ellenfeleit, 
akárcsak barátait, s pláne a 
ba rá ttá  szelídíteni óhajtott 
ellenfeleket, alaposan meg 
kell ismerni. Évszázados ne
vetséges sablonokban gon
dolkodtak továbbra is, és 
saját felsőbbrendűségük ha
mis tu d a tá t ápolták. A még 
győztesen is szegényebb or
szágok elm aradott tömege-

» » » » » »
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inek visszahúzó h a tása  mi
a tt látszólag igazuk is volt. 
Csupán a teljesítményeiket 
nem regisztrálták, elitjeik 
európai felzárkózásra te tt 
sikeres eró'feszítéseit tévesz
te tték  szem elől.

R áadásul a szocializmus 
negyven éve a la tt még a ha
táron tú li magyarokról sem 
voltak ismereteik, s ha  igen, 
akkor azt is belemosták az 
utódország irán ti -  esetük
ben megbocsátóan lenéző' -  
szemléletbe.

Hogy a magamfajta ideér
kezőben itt fogant meg iga
zán az a bizonyos bozgor 
tudat, melyet otthon a több
ségiek hiába ak artak  belénk 
verni, ta lán  innen is ered. S 
innen van jórészt az a mél
tánytalanság is, hogy a ki
sebbségből érkező m agyar jó 
teljesítményét nem képzettsé
gének, szorgalmának, tehet
ségének tudják be, hanem 
letaszítják a törtetés kategó
riájába. Hiszen egy alacso
nyabb rendű sikerét mivel is 
lehetne magyarázni.

Én most csupán saját ta 
pasztalatomból mesélnék el 
három  történetet.

Kolozsváron jó szomszéd
ként éltünk együtt Nicolae 
Balea kitűnő zenetudóssal, 
a helyi rom án opera rende
zőjével. Balea ú r hatalm as 
műveltségű, széles látókörű, 
nagyszerű ember volt. A dik
ta tú ra  nehéz éveiben nem 
félt bizalmával k itüntetni, 
s mi sem féltük attól, hogy 
provokátor volna. Tudomá
nyos m unkájával kapcsola
tos nyugati levelezéséhez 
magyarhoni vendégeink pos
taszolgálatát szívesen vette 
igénybe. Nem is volt ezzel 
soha semmi baj. M agyaror
szágra településünk u tán  is 
kapcsolatban m aradtunk, le
veleztünk, meg is látogattuk 
őket. A ztán ő, majd családja 
is nyugatra távoztak. Párizs
ban telepedtek le, s később 
megkért, hogy ajánlanék fel 
a m agyar zenetudomány je 
les képviselőinek egy lehető
séget. Az általa, k in ti szerző
dés alapján, szerkesztendő 
európai nagy zenei lexikon
hoz kellett összeállítani a 
m agyar címszavakat, és úgy 
vélte, leghitelesebb akkor le
het a lexikon, ha m indenki 
m aga készíti el a rá  vonatko

zó részt. Jó kapcsolataim  el
lenére (a hántás szándéká
nak  lá tszatát is elkerülendő, 
neveket nem óhajtok most le
írni) semmire sem mentem, 
s ígérgetéseknél tovább nem 
jutottam . Nagyon szégyen
keztem Balea ú r előtt, alig 
tudtam  neki m egm agyaráz
ni kudarcomat. Az igazság 
az, hogy megmosolyogtak, 
nem hitték, hogy egy rom án 
ilyen megbízatást kapott, s 
a jó szándékát sem értékel
ték, nem vették észre a lehe
tőséget, hogy ott, ahol nem 
érdemeink szerint értékel
nek bennünket, most végre 
tiszta  képet kaphatnának  
teljesítm ényünkről a ku ltú
ra  egyik területén. Hány
szor hallottam  panaszokat a

nul is beszélő tagja. A kong
resszus egyben a román 
egészségügyi reform elin
d ításának  alkalm a is volt. 
Nagy ünnepélyességgel és 
rendkívüli vendégszeretet
tel fogadtak. V áratlanul fel
kérést kaptam  egy előadás
ra, ezt a m agyar reform 
balfogásairól rögtönözve -  
románul -  ta rto ttam  meg, 
s őszinte szavakkal óvtam 
őket az általam  m egtapasz
ta lt hibáktól. Azonnal meg
érezték az őszinteséget, 
rendkívüli szimpátiával ho
norálták, nyugati professzo
rokkal szemben jelöltek el
nöknek, és a kongresszus 
zárszavát is nekem kellett 
elmondanom. A bukaresti ál
talános orvostan professzor

nyugati lexikonok irányunk
ban tapasztalható  mosto- 
haságáról! Hogy a lexikon 
megjelent-e vagy sem, m ár 
sajnos nem tudom. A m un
kája vége felé járó Nicolae 
Baleán befejezte m unkáját 
az otthon elszenvedett sok 
szorongás. Infarktusban ha- 
lálozott el, családja szerte
szóródott a nagyvilágban. 
Ma m ár nem tudok utódai
ról, a két kedves gyermek
ről sem.

A m ásik történet egészség- 
politikaimunkálkodásom so- 
rán  esett meg velem. Tíz 
évvel ezelőtt egy Nagysze
benben megrendezett nem
zetközi orvoskongresszusra 
mentem, m int a kéttagú 
m agyar küldöttség romá-

felajánlotta rajtam  keresztül 
Magyarországnak, hogy bár 
nem tartozik a frankofon or
szágok közé, vegyen részt 
ezek orvosi világszövetség
ének munkájában, s támoga
tásáról is biztosított, m int 
ajánló. Őszintén megvallot
ta , hogy érdekük is ez, h i
szen hasonló gondokkal 
küzdve, közösen képviselhet
nénk közös érdekeket. Okos, 
pragm atikus eszme volt. Ide
haza részletes beszámolót 
írtam , ezt a megfelelő lap
hoz is eljuttattam . A fogad
ta tás  és a válasz megdöb
bentő volt. Mindenekelőtt 
kinevették az egészet és leki
csinyelték, írásom at néhány 
soros h írré  sorvasztva jelen
te tték  meg. Nem felejtem a

főszerkesztő következő mon
datát: „Jól alányaltál a ro
m ánoknak, ta lán  nosztalgi
ád van?”

Ezek u tán  egy régebbi 
kolozsvári esetem et mesé
lem el. A pszichiátriai kli
n ikán  állásom m egmenté
séért küzdöttem, s egyik 
kedves és kitűnő tanítóm es
terem, Nicolae Stroilá, ki ké
sőbb éppen szorongó a lkata  
m iatt m ent a halálba, behí
vott magához. Bezárta gon
dosan az ajtót, és meglepő 
vallom ást te tt. M egnyugta
to tt arról, hogy a m agyar
ság irán t szim pátiát érez, az 
én m unkám at is nagyra be
csüli, M agyarország jelenti 
szám ára a v ilágra nyíló ab
lakot, ha  eljut Budapestre, 
m ás embernek érzi m agát 
stb. A ztán ez a nagyon olva
sott és képzett ember, aki bi
zonyára nem érzett semmi
féle kisebbrendűségi érzést, 
oda lyukadt ki: Érdekes nép 
az önöké, ha  egy szóban kel
lene összefoglalnom, azt 
mondanám, hogy arisztokra
tikus. Hogy ez a szó mi m in
dent jelenthet, arról elgon
dolkodhatunk.

Visszatérve kiindulópon
tunkhoz, az irán tu n k  ér
zett ellenszenvhez, végül, 
de nem utolsósorban term é
szetesen ott van a nyertes 
utódállamok túlnyerésből 
eredő tu d a ta la tti félelme: 
még mindég törékenynek 
sejtik a vára tlan  nyereséget, 
s em iatt folytonos szorongás
ban élnek. Magukból k iin
dulva 85 éven át azt képzel
ték, hogy a m agyarságban 
egy veszedelmes ellenség le
selkedik rájuk, vélt ju ssá t 
visszakövetelvén.

M ekkorát csodálkozhat
ta k  az így gondolkodó szom
szédok december 5-én!

Hogy odakint továbbra is 
m egm aradnak-e a rólunk ki
alakíto tt, itt az anyaország
ban pedig a szomszédokról 
táplált sablonoknál, egyelő
re nehezen megválaszolha
tó kérdés. H a a m árcius 15- 
e alkalmából m egjelentetett 
„nagy-romániás” cikkekre, 
illetve itteni viszonylatban 
például az onnan érkező 
(ma m ár egyre szüksége
sebb) orvosokkal szembeni 
m agatartásra  gondolok, úgy 
hiszem, még vannak  tenn i
valók e téren.
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CSONTOS JÁNOS 
Halál és centenárium: 
a pápa és a költő 
áldozathozatala
(részlet)
Karol Wojtyla, a későbbi II. János Pál ta

lán éppen járni tanult, amikor némiképp 
délebbre József Attila már A szépség kol
dusa verseit dünnyögte. A költő volt az idő
sebb, a pápa a fiatalabb -  mégis az utób
bit őrzi meg aggastyánként az emlékezet, 
míg az Istennel viaskodó poéta megmarad 
mindörökre harminckét évesnek. Az idő já
téka ez, vagy a Mindenhatóé? S vajon eről- 
tetett-e a párhuzam e két személyiség kö
zött? Tudjuk, kedvtelésből vagy kegyes 
szándékkal Wojtyla is irodalmárkodott 
-  József Attilával azonban e tekintetben 
nyilván nem mérhető össze. A pápát milli
ók temették Rómában -  a költő sírja körül 
csak a közeli barátok gyülekeztek. Mégis, 
miért érzi úgy a túlélő utókor, hogy e sor
sok a végtelenben összeérnek? [...]

A folyóiratok most vaskos különszámo- 
kat szerkesztenek, sereglenek a tudós 
könyvek, egymást érik a hivatalos koszo
rúzások. Milliárdosok méltatják az éhező 
poétát, s olyanok szólnak költészetének 
titkos hatalmáról, akik még az érettségin 
is puskákból másolták szavait. Az értel
mezők pedig minden egyes sort értelmez
nek és újraértelmeznek. Jól van ez így. 
Kihez a fecsegő felszín ér el, kihez a hall
gatag mély. Utóbbiak tudják: bár a versbé
li Duna maga a történelem, magyar em
ber számára a valóságos Duna is mindig 
a cingár Attila szívéből folyik tova. Szob
rát a városgazdák az elegánsabb folyópar
ti szakaszra helyezték, ahol jól mutat; 
pedig az a bizonyos rakodópart sokkal lej
jebb, a Vásárcsarnoknál volt: ott dobálták 
a kofák a vízbe a dinnyehéjat. Persze a 
dinnyehéj folyton elmozdul -  ellentétben 
a kimerevített pillanattal.

Olykor -  roppant történelmietlenül -  
eltűnődöm, mi lett volna, ha isteni közbe
lépésre mégsem történik meg a szárszói 
tragédia. József Attilát kigyógyították 
volna pszichés terheltségeiből, rendesen 
kap enni, talán még egy tehetségéhez il
lő életjáradékot is. Szeret és szeretik, s 
remélhet magának tűzhelyet, családot. 
Mi történt volna vele a háborúban? A 
Donhoz nem éppen az ilyen vékony don- 
gájúakat hurcolják ki, s talán a munka- 
szolgálatot is megússza. Mit csinál a nyi
lasuralom, a deportálások idején? Hol 
találja a front: boráért aggódó polgárként 
a kúriájában, mint a vele közös születés
napot ülő Márait; vagy egy dohos pesti 
pincében, melynek elgyötört népét ázsiai 
csillagosok szabadítják fel (vagy meg), kü
lönös tekintettel a szemrevalóbb nőszemé
lyekre? ír t volna ostromnaplót? Mit csi
nált volna a koalíciós időkben? Zászló lett 
volna vagy osztályáruló: netán a Rajk- 
per hatodrendű vádlottja? Kiderült volna, 
hogy Párizsban beszervezték a francia im
perialisták? Kapott volna Kossuth-díjat? 
Kapott volna József Attila-díjat? Bezárták 
volna őt is a hallgatás tornyába? ír t vol
na egy-két mondatot a zsarnokságról? (S 
Illyés Gyula vajon az lett volna, aki lett?) 
Megkapta volna a kultusztárcát a Nagy 
Imre kormányában? Felakasztják vagy be- 
börtönzik Kádárék? Amíg ül, neki ítélik-e 
demonstratívan a Nobel-díjat? Megöreged
vén lett volna vajon kultúrtekintély, iro
dalmi pápa? írt volna róla könyvet Aczél 
Györgyi Lenne-e érettségi tétel? Ha meg
éri a kilencvenet, sőt a százat, ünnepelné- 
e úgy a születésnapját a haladó elit, mint 
a másik költőóriásét, a legendás barátét, 
Faludy Györgyét? Egyáltalán: volna akkor 
napja a magyar költészetnek?

Ki tudja: talán minden nap a költészet 
napja volna. A költészet napjai egybeesné
nek a mi földi napjainkkal. Figyelnénk 
a válogatott szavakra, s jobban megválo
gatnánk azt is, hogy a mindennapok vég

telen prózájában kinek hiszünk. Nem ké
ne azt lesnünk, hogy az agg József Attila 
aktuálpolitikai hisztériák idején kilép- 
e az írószövetségből vagy benne marad. 
Talán mogorva lenne és udvariatlan. Rö
viden elhatárolódna az elhatárolódás 
virtuózaitól. Az igazat mondd, ne csak a 
valódit! -  hajtogatná, és tüntetőén nem ír
na az ÉS-be. Kiverné a székházból a kufá- 
rokat, vagy épp legyintene: az irodalmat 
nem a szélességi és hosszúsági körök met
szete avatja irodalommá. De a könyvtá
rat nem engedné: ahhoz semmi közük a 
szellemi szerencselovagoknak...

Az evangéliumként felzengő vers arra 
emlékeztet, hogy az ember minden esen- 
dőségében, gyarlóságában is a teremtés 
csodája, az isteni terv része. E súlyos tu
dattal érthető módon nem mindig tudunk 
mit kezdeni -  de csodáljuk, ha valaki még
is képes erre. Wojtyla halála pedig arra is 
jó volt, hogy túllépjünk a kicsinyes, hiába
való ügyeken. Akárcsak a húsvét miszté
riuma, nagyobb dolgokra emlékeztet ez, 
mint egy szuicid szakma pályaháborgá
sai. Ilyenkor a keresztény ember -  amíg 
csak ki nem irtják az összest -  fölemeli a 
fejét és elnéz a horizont fölé. A látóhatár 
peremén talán ott sejlik három kereszt 
(ami ezúttal nem az analfabétizmus jele), 
de a tekintet tovább siklik: föl, a hit és a 
költészet régióiba. A semmi ágán ül szí
vünk, kis teste hangtalan vacog. Olyan 
távoli innen minden földi háborúság, min
den körmönfont ideológiai hadművelet. 
Megbocsátunk a sandáknak, könyörgünk 
a lenyúlást és bekebelezést vizionálok lel
ki üdvéért. Csak a legszükségesebb verbá
lis muníciót visszük magunkkal: a Bibli
át, a József Attila-összest. Nem költünk 
rá százmilliókat: ösztönösen is tudjuk, mi 
a Nagy Könyv. A feltámadás ugyan fenn- 
költ dolog, de nem ölhet meg bennünket 
az unalom. Olvasunk. Körénk gyűlnek, s 
szelíden néznek, néznek a csillagok.

(Magyar Nemzet, 2005. IV. 5.)

T isz te lt  o lvasó !
Ha szándékában áll támogatni a HELIKON-t, a bármi

lyen jövedelméből származó adó 1%-át átirányíthatja folyó
iratunk számlájára.

Fontos körülmény: ez Önnek semmibe sem kerül,
ugyanis az államkasszába átutalt adója 1%-áról van szó.

Az eljárás rendkívül egyszerű: Önnek csupán a 2004-re vo
natkozó adóbevallás nyomtatványán (melyet ez év március
áprilisában kézbesít a posta) kellene megadnia a következő 
adatokat:

ASOCIAJTA CULTURALÄ HELIKON
CLUJ-NAPOCA
Cod fiscal: 5561950
Cont bancar: R077RNCB2200000043230001/
BCR CLUJ

Köszönjük.

K ed v es G yö rg y ö k  a  H e lik o n b a n ,
mármint Fodor György és Mózes György, kíváncsian vá

rom, vajon észreveszitek-e, hogy tulajdonképpen Sándort és 
Attilát akartam megszólítani, de valahogy Györgyre áll a 
szám (a toliam), aztán nem akad senki, aki figyelmeztetne; 
ha nem a rovat- vagy főszerkesztő, esetleg a szöveget gépbe 
író, az olvasószerkesztő, akkor a korrektor -  és ha még van 
ilyen, legalább az úgynevezett tisztafej. A Fodor és Mózes 
Györgyök nem tudom, tiltakoznak-e, Vida Gyuri minden
esetre megtehetné, ő ugyanis (aki művészettörténészként 
gyakran Gheorghe Vidaként szerepel, főként a román szak- 
irodalomban, de néha a magyarban is) most előlépett a Men
tor Kiadói Tanácsa tagjának, sziporkázóan szellemes utó
szóírónak, sőt kiváló prózaírónak. Fodor György (Sándor) 
Mózes György (Attila) esszégyűjteményét méltató olvasó
naplójában fedezzük fel kétszer is Vida György dicséretét 
{Helikon, 2005. ápr. 10.). Bizonyára Vida Gáborra gondolt 
a szerző, ő az, akiről nem esik szó Mózes kötetében -  mert 
hogy Vida György nem igazán lehetne az irodalomkritika 
tárgya.

Es hogy miért szólítom meg Mózes Györgyöt (Attilát) is? 
Mert ő a Helikon szerkesztőségének tagja, kéziratok, levona
tok olvasója. (Hasonló elírásokon bosszankodni szoktunk, 
ha egy román lap teszi velünk vagy egy “határon túli” ma
gyar. De ennyire házon belül?!)

KANTOR LAJOS
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%0 'D‘E X -
A  M u sa  D a g h  n e g y v e n  n ap ja  -  
90 é v e s  ju b ile u m
A szomorú népirtások évfordulóit éljük, ezért na

gyon időszerű, hogy megemlékezzünk az 1915-ös ör
ménymészárlásról, melyet a törökök hajto ttak  végre 
kitervelt módszerességgel.

A frissen alakult Ittihad, azaz az Ifjú törökök p á rt
ja, a török hadseregből leszereltette az örmény tiszte
ket, lefogatta a költőket, művészeket, papokat, szelle
mi vezetőket, majd megkezdték a módszeres népirtást 
és deportálást a Der Zoar-i, szíriai sivatag felé, ahol 
egymillió-ötszázezer ember lelte halálát.

E rre a szomorú kilencvenedik évfordulóra emlékez
nek április 24-én Örményországban és a diaszpórák
ban élő örmények.

2001- ben, amikor az Örmény keresztény egyház 
m egalakulásának és Róma előtti állam vallássá válá
sának  az 1700 éves ünnepsége volt, a pápa a Jereván 
melletti Genocídiumi emlékmű előtt ta r to tta  megemlé
kező beszédét.

Az örmények nagy bánata, hogy 90 év óta Európa 
még mindig nem ism erte el a Genocídium tényét, s 
a hatalm as Törökországgal, mellyel stratég iai érde
kei vannak, mindig kesztyűs kézzel bánt, olyannyira, 
hogy most az Európai Unióba is csalogatja.

A nyugati világ eme szemforgatása felháborító, hisz 
Törökország azóta sem ism erte el a m integy 1 500 000 
örmény, 300 000 görög és 200 000 bolgár legyilkolását 
Anatóliában és a Ván tó környékén, mi több, az első vi
lágháború u tán  A tatürk, azaz M usztafa Kemal még 
újabb örmény területeket foglalt el.

Ezért nagyszerű és csaknem hősiesnek mondható 
azon állam oknak m agatartása, amelyek elismerték, 
hogy 1915-ben genocídium történt, hogy nemcsak 
Franz Werfel Musa Dagh negyven napja című regényé
ben fordult elő a népirtás.

Elsőnek Franciaország, Jacque Chirac kezdeménye
zésére ism erte el a genocídiumot, feláldozva a törökök
kel fennálló jó kapcsolatokat, elveszítve néhány száz 
Mirage repülőgép megrendelését a törökök által.

2002- ben aztán  sorra következtek az államok, me
lyeknek parlam entje hivatalosan is elism erte a törö
kök által elkövetett népirtást: Oroszország, Olaszor
szág, a Vatikán, Svájc, Görögország, Ciprus, Belgium, 
K anada, Bulgária, Ausztrália, Uruguay, Argentína, 
Libanon, Irán  és Hollandia.

A legmeghatóbb, hogy 2004-ben a kicsi, de bátor 
Szlovákia is elismerte.

Joggal várhatjuk el, hogy M agyarország és Romá
nia is megteszi ezt a lépést. Hisz m indkét országnak 
az örmények rengeteg értékes em bert adtak.

M int nyugtalan  kaukázusi nép, az örmények m in
dig a forradalm ak m ellett álltak. 1989-ben Nagorno 
K arabaghban indult el a Szovjetunió széthullá
sa, a m integy 180 000 lakossal rendelkező örmény 
K arabagh 50 000 em bert vesztett, de visszaszerezte 
az ősrégi, keresztény templomokkal ékesített hegyvi
déket a m uzulm án azerbajdzsánoktól, amelyet 1920- 
ban Lenin ju tta to tt nekik.

A kaukázusi törvények mások, m int az európai lan 
gyosság, ha  Európa nem is ism erte el a genocídiumot, 
az örmény vérbosszú törvényei szerint Enver hodzsa 
és Taalát pasa, a népirtás kitervelő! mind örmény me
rénylők áldozataivá váltak.

2005. április 24.
JAKOBOVITS MIKLÓS

-  IthüpEX

Z E N E  -  SZÓ  19.

Ü ln i,  á l ln i ,  ö ln i ,  h a ln i
... tolni, leguggolni, mász

ni, rázni, adni, cirógatni... -  
robognak, sodródnak, zaka
tolnak az igék József Attila 
versében. Azon ritka versek 
közé tartozik, amelyekben a 
cselekvés, az organikus életfo
lyamatok kifejezése szinte oda 
vezet, hogy az alany teljesen 
háttérbe szorul, jószerével el
tűnik, csak a távoli háttérben 
húzódik meg. A művészetben 
a YIN- és Yang-principíum rit
kán határolódik el egymástól 
ilyen élesen. A vers csupa igé
ből -  YIN-szisztéma, vagy vers 
csupa névből, ha úgy tetszik, 
főnévből alakítva -  YANG- 
szisztéma, különleges ritkaság
nak számít. Az igékből alko
tott vers a YIN-világ minden 
jegyét magán viseli. Aranymet- 
szet-szimmetriákat kelt életre, 
jellemzője a körmozgás, az idő
ben való előrehaladás áram
ló ereje, az organikus fejlődés 
(születés -  kibontakozás -  el
halás életíve), az ösztönlét ál
landó jelenléte, és képalkotás 
helyett az állandó cselekvés 
kényszere.

*
... hangokat, ritmusokat, dal

lamokat „keresek” a vershez. 
Érzem: ott vannak belül, de 
hogyan „szedjem” ki a szavak 
sűrűjéből úgy, hogy a vers iga
zi lénye változzon át zenévé. 
Ezer változat tolul agyamba, 
nem tudok mit kezdeni velük, 
úgy érzem, a vershez alig jutot
tam közelebb. Ennyire komp
lex volna ez a harminc-egyné- 
hány soros költemény? Zárt 
egység, amelybe nem lehet, 
vagy nem SZABAD behatolni? 
Úgy tűnik: a NEM SZABAD 
tilalomtáblája áll előttem. És 
én mégis be akarok hatolni e 
tiltott VILÁGBA? Mi a megze
nésítés — hasít belém, immár 
fél évszázados zeneszerzői pá
lyám minduntalan visszatérő 
kérdése.

Igazából nem is tudtam ed
dig feleletet adni rá. A minap 
egy szavalótói három nyelven 
hallottam egymás után meg
szólaltatni József Attila egyik 
versét. Felfedezésként hatott 
rám a gondolat: a fordítás az 
igazi megzenésítés. Túl a for
dító rímkeresésén, a versszer
kezet megőrzésében kifejtett 
igyekezetén a FORDÍTÁS ÚJ 
ZÉNE a versről. A vers eredeti 
zenéjét képtelenség megőrizni, 
bár kétségbeesett kísérletek so
rán át minden fordító erre tö
rekszik. Az új nyelv új zenét 
hoz a vers számára. És ez a

szép a versfordításban: a vers
hez ÍRT zenék sokasága. Ak
kor miért is törekszenek a zene
szerzők zenét komponálni az 
általuk szeretett, csodált költe
ményekhez? Talán azért, mert 
a költemény mélyén ott rejtőz
ködik egy olyan zeneiség, ame
lyet a szavalóművész is csak 
ritkán tud felszínre hozni. Eh
hez a vers-MÉLYZENÉHEZ 
többre van szükség, mint elő
adóművészi produkcióra: újra 
kell TEREMTENI a verset. A 
legnagyobb megzenésítések a 
költemény teljes újraalkotásai. 
Ezért is lehetséges, hogy zseni
ális zeneszerző gyenge, jelen
téktelen költeményből is re
mekművet tud alkotni, zenévé 
varázsolva azt -  a költemény 
ilyenkor ELVÉSZ a zenében. 
A zseniális versek ezt a zene
ruhát nem tűrik magukon. És 
nem tűrik  a zenévé OLDÁS 
mágiáját sem. A világ nagy 
költeményei ritkán kapnak 
azonos értékű zenei „megfele
lést”. Az ilyen költeményeket 
a legzseniálisabb zeneszerzők 
is „elkerülik”.

*

„... enni, menni, tenni /... ül
ni pirulni, virulni /... sóhajta
ni, elhajtani, letörölni /... köp
ni, békülni, megölni...”

*

Üstdobütések kalapálnak 
fülemben, hangcsúszkálások 
sikongnak agyamban, ritmu
sok zakatolnak lelkemben -  
mondhatnám József Attilá
val. írd le -  késztet a belső 
hang parancsszava. Ne törődj 
a verssel, ne akarj FORDÍTA
NI: írd újra a vers zenéjét. De 
hát nem ez az igazi fordítás? 
Nem a költeményhez írt vagy 
az azon túli világból felszínre 
hozott ZENE AZ IGAZI FOR
DÍTÁS? De igen -  súgja ben
nem az a bizonyos belső hang. 
FORDÍTSD LE A VERSET -  
ordítja fülembe az ellenállha
tatlan hang.

*
„... várni, vágni, megríkat- 

ni” -  magam is várom a pil
lanatot, amikor végre elvág
hatom a fonalat, amely a 
költemény valóságos világához 
köt, hogy egy másik, erősebb 
fonal mentén a vers labirintu
sába behatoljak. Lehet, hogy 
nincs „visszaút”: a költemény 
elnyel. Érdemes ODAVESZ
NI EBBE A FÖLDÖNTÚLI 
VILÁGBA.

TERÉNYI EDE
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Májusi évfordulók
1 -  70 éve halt meg Gombocz Zoltán magyar nyelvész

30 éve halt meg Gyallay-Pap Zsigmond amerikai magyar író 
385 éve született Zrínyi Miklós magyar költő

2 -  110 éve született Alfréd Kurella német író
80 éve halt meg Antun Branko Simic horvát költő

3 -  160 éve halt meg Thomas Hood skót költő
40 éve halt meg Howard Spring angol író

4 -  100 éve született Akhtar Sírání indiai költő 
5 - 3 5  éve halt meg Paul Celan osztrák költő

60 éve halt meg Gelléri Andor Endre magyar író 
60 éve halt meg Gudmundur Kamban izlandi író 
190 éve született Eugene Labiche francia drámaíró 

6 -  220 éve született Arvid Afzelius svéd költő 
50 éve halt meg Barbra Ring norvég írónő 

7 -1 1 0  éve halt meg Joseph Étienne Marmette kanadai író 
8 -  300 éve született Antonio Jósé da Silva portugál író 
9 - 7 0  éve született Bertha Bulcsu magyar író 

110 éve született Lucian Blaga román költő 
200 éve halt meg Friedrich Schiller német költő

10 -  90 éve született Monica Dickens angol írónő
80 éve született Kardos G. György magyar író

11 -  160 éve halt meg Batsányi János magyar költő
110 éve született Jan Parandowski lengyel író

12 -  740 éve született Alighieri Dante olasz költő
80 éve halt meg Amy Lowell amerikai költőnő
120 éve született Alexandru T. Stamatiad román költő

13 -  90 éve született Rafael Solana mexikói író

14 -  80 éve született Herédi Gusztáv romániai magyar író
80 éve született Nemeskürty István magyar író

15 -  80 éve halt meg Geo Milev bolgár költő
110 éve született Rojus Mizara litván író 
185 éve született Grímur Thomsen izlandi költő

16 — 100 éve született Herbert Ernest Bates angol író
17 — 135 éve született Lucjan Rydel lengyel költő
18 -  85 éve született Geo Dumitrescu román költő

90 éve született Majthényi Flóra magyar költőnő 
480 éve halt meg Pietro Pomponazzi olasz humanista 

19-110 éve halt meg Jósé Marti kubai költő
20 -  85 éve halt meg id. Ábrányi Emil magyar író

210 éve halt meg Martinovics Ignác
21 -  150 éve született Constantin Dobrogeanu-Gherea

román kritikus
150 éve született Émile Verhaeren belga költő

22 -  120 éve halt meg Victor Hugo francia író
20 éve halt meg Vaszary Gábor magyar író

23 -  270 éve született Charles-Joseph de Ligne belga író
24 -  100 éve született Mihail Solohov orosz író
25 -  60 éve halt meg Gyemian Bednij orosz költő
26 -  470 éve halt meg Érancesco Berni olasz költő
27 -  480 éve halt meg Thomas Münzer német hitújító
28 -  160 éve született Gyarmathy Zsigáné Hóry Etelka

magyar írónő
29 -  100 éve született Dinu Bondi román író

100 éve született Cs. Szabó László magyar író
30 -  85 éve halt meg Konrad von Bolanden német író
31 -  35 éve halt meg Fábry Zoltán szlovákiai magyar író 
? -  630 éve halt meg Ibn al-Khalíb arab történetíró

A pénzről
Kérész görög filozófus, Dioge- 

nész tan ítványa összes pénzét egy 
b an k á rra  bízta, azzal a m eghagyás
sal, hogy adja a fia inak  vissza, ha  
azok m egbolondulnának. Kérész 
szavainak fo lytatását ta lá lja  a re jt
vény fó'soraiban.

VÍZSZINTES
1. Kérész szavai; első rész. 15. 

Torda folyója. 16. Lopó. 17. Szótolda
lék. 18. Eszesség. 20. K ockáztatott 
pénzösszeg. 21. Ju tta t. 22. Sindo 
Kaneto babája. 23. A Nílus német 
neve. 25. Tüzel. 26. Három klikk! 
27. M arionett. 29. Múló (idő). 31. 
Római számok, összegük: 1501. 32. 
Fa külső rétege. 34. Tiltószó. 36. 
L akás rendbetétele. 39. Mohame
dán  fejfedő. 41. Portugál gitárféle
ség. 42. Gyakorlatból kieső. 44. Be
tegség. 45. H áz ta rtás i eszköz. 47. 
Ham is. 49. Péksütemény. 50. K áli
umatomok! 51. T isztességtelenül 
játszik. 53. Dízel egynemű betűi. 
54. Laosz centrum a! 56. Nugátsze
let! 57. Részesül. 59. Három  belga! 
60. Előtag: kettő. 61. Gotovac tréfa
csináló hőse. 63. Napozó. 66. Lóbe
tegség. 67. Istentisztelet időpontja. 
69. P ap írra  tetető.

FÜGGŐLEGES
1. Düh. 2. Maros-parti vá

ros. 3. Pest megyei település.
4. Megszólítás., 5. Francia vá
ros lakója. 6. Édesség. 7. Rész
ben besorol! 8. Titkon figyel. 9. 
Lendület. 10. Támogat. 11. Pá
ros szem! 12. Háló, angolul. 13. 
Valamennyi ideig létező. 14. Pu
lóvert készítő. 19. Indiai női vi
selet. 22. Könyvben sok van. 24. 
Ipari növény. 26. Valahonnan 
elmarás. 27. Elmegy a hangja 
(népiesen). 28. Nyájat karámba 
hajt. 30. Mozdulatlanná tevés.
31. Csíkszereda vára. 32. Fejfe
dő. 33. Szulfát. 35. Cukorka van 
a szájában. 36. Szemétláda. 37. 
Kettőből három! 38. Néma Sü
süt! 40. Szánt. 43. Hangosan 
sír. 46. Mérgező anyag. 48. Házi
kó. 51. Fizikus (Marie). 52. Mun
katerem. 54. Idegen férfinév. 55. 
Mesehős, Ihók társa. 56. Kérész 
szava; második, befejező rész. 
58. Brazil tagállam. 59. Férfi
név. 60. írásjel. 62. Holland vá
ros. 64. ... Hafun, Szomáliái fok. 
65. Nincs nyúlüreg nélküle! 66. 
Vük apja. 68. A közelebbi. 70. 
Egyiptomi isten.

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 7. számában közölt Könyv és írója című rejt
vény megfejtése: Corrado Balducci: Sátánizmus és rockzene.
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