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Birtokolni és Bartókolni
Az ostoba a komputerről 

sem gondolkodik jobban, mint 
ahogy az, ha valaki előző' tech
nikák és tematikák bűvöleté
ben élt és alkotott, nem volt 
negatív kimenetelű teljesítmé
nyére. A legrudimentárisabb, 
legvulgárisabb, legprózaibb út
ja, módja az információszerző 
embernek egyből homéroszi 
magaslatokról integet! Kinek 
mi köze hozzá, milyen úton-mó- 
don jutott világa (annak belső 
képe, művek nyersanyaga) bir
tokába, ha az egész mű gya
nánt, végeredményként méren
dő, veendő tudomásul.

Hol is kezdő ok ez az „eszté
tika”, ennek a magasságnak 
a mérésére? Nyilván nem a ta
lajszinten. Az az ókori fabula a 
szerkezet hordozója, miszerint 
a magassági, repülési versenyt 
az ökörszem nyerte, aki a start
nál felhágott a sas fejbúbjára, 
a maximális sas magasságon 
pedig ő még onnan fennebb 
szárnyalva nyert!

Az emberiség ugyanis „kez
dettől” folyamatosan sorsdöntő 
problémáira a tudástól követelt 
választ. Ez a tudás kezdetben, 
mint a csiszolatlan gyémántok 
szoktak, egyetlen tömb volt: ta
pasztalat, vallás és művészet 
rögszerű egysége, egyetlensé- 
ge, ám még nem volt bosszan
tóan áttekinthetetlen. Mára vi
szont minden érdemdús vidéki 
kísérlet, újabb közlemény már 
azzal, hogy mekkora előzmény
re illik és kell lábjegyzetekkel, 
utalásokkal hivatkoznia -  azt 
a benyomást kelti, hogy min
den új adat a tudomány egysé
ges egészébe ágyazódik bele.

Pedig mindez csak illúzió, s 
mint minden illúzió, annál ve
szélyesebb, minél kevésbé isme
rik fel valóságos jellegét.

A XX. század elején, 1913- 
ban (mennyi minden zajlott kö

rül a világ értelmezésének fo
lyamataiban, csak a tudomány 
területein!), nos, Vaihinger 
egyszer csak rájön, hogy Kant 
egyik művében nyomdahiba kö
vetkeztében két bekezdés felcse
rélődött, s így a szöveg érthetet
lenné vált. Ezt a nyomdahibát 
azonban előtte nem vette észre 
a Kant-kommentátorok és ki
adók tekintélyes sora, követke
zésképp még azon a magas tudo
mányos színvonalon is, amelyen 
a német filozófia átlovagolt két 
századfordulón, sokan nem is 
értették, amit olvastak?

Ezernyi példát kolportál a 
„haladásnak” drukkoló köztu
dat arról, hogyan nem vették 
észre, sőt egyenesen gáncsol
ták valami újnak az érvényesü
lését ostoba bírálóbizottságok, 
szerkesztőségek, kicsinyes ku
ratóriumok, de hát ez még utó
lag sem eléggé szégyellnivaló. 
Addig lehet eljutni a nagylel
kű rehabilitációkban, hogy va
lami ekkor s ekkor valósággal 
a levegőben lógott, de tisztázat
lan marad Katona Bánk bánja 
pályafutásának szomorú sor
sa, Bolyai Jánost holmi Bolyai 
Lobacsevszkij Kft-vel alázzák 
tovább, ha nem billen egészen 
Gauss felé ez az ipari-kémke
dés történet. Persze — s ez az 
egyetlen örökzöld tanulság az 
ilyesmiből -, akinek nem is já r
ta meg az eszét valami, miért 
is tudná megállapítani annak 
igazát, súlyát, értékét? Úgy el
elnézem ma is a pályázók és 
zsűritagok névsorát, és elcso
dálkozom, elálmodozom.

A lényeg -  amit a bartóki 
„rejtekútra” való vonulás is bi
zonyít (s annyi mindenki, aki 
analóg helyzetekben -  amikor 
maximum valami népmeséi 
feloldás kacsint ki, mint a Ga- 
lilei-féle „és mégis mozog”!) —,

folytatás a 2. oldalon
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> > > > >  fo ly ta tá s  a z  1. o lda lró l 
a lényeg, hogy a magáét, a közös 
kincsnek bizonyulót, a valóban 
kolosszális hozzátételt, hozzájá
rulást ez vagy az a Szókratész, 
Giordano Bruno és más megkö
vezett — sen k in ek  és se m m ire  n em  
s z á n ta , mégis számított a vissz
hangra.

Tudásunk képe, képlete -  már 
egy karfiol alakú rák alakjára üt. 
Áttekinthetetlen. Az elektronika 
pedig van, amiben megkönnyíti 
a tájékozódást, van, amiben, mi
vel a bunkóságnak is készséget, 
képességet ad a keze ügyébe, el- 
szomorítóan kontra-produktív. 
Olyan, mint azok az orosz katona
lányok, akik 44-45-ben az idegen 
országok, földek útkereszteződé- 
séhez állítva, zászlócskákkal ha
donászva, konvojok tájékozódása 
szintjére redukálták, konkretizál
ták a frontok mozgását, s térkép
távlatokat leegyszerűsítve látszó
lag ők vezették Berlinbe Sztálint, 
Churchillt, Rooseveltet. Bizony 
ma is, itt, valami nagyszerűnek 
a gyakorlatira váltott kezdetein 
nemegyszer látszik úgy, hogy a fa
rok csóválja a kutyát.

Rég nem a „haladás” mentén 
kialakult dogma: a műveltség, a 
képzés mozdítja el a troglodita, bi
gott, tudatlan, mindenre rosszul, 
tévesen reagáló emberi állapoto
kat. A „felvilágosodás” óta erre 
épült a többi tévhit. Nagy hitele 
volt, mint bárminek még program 
korában, s nagy kiábránduláso
kat hozott, mikor megvalósulásá
nak értékében kellett csalódni.

A ráébredések legfontosabbi
ka, hogy a technika kizárólag 
idő- és energiagazdálkodás tekin
tetében tényező.

Egyelőre a sas meg az ökör
szem versengésének ezopuszian, 
jóval Thalész előtt felismert kép
lete van érvényben. Az ökörszem
nek elég a sas fejéről startolni ki
csit fennebb, s máris ő a rekorder. 
De mindehhez csak az a plusz va
lami szolgál -  mint „emelkedett
ség”: ami valóban EMELKEDET- 
TEBB.

Amilyen lassú folyamat volt, 
hogy tudomány, vallás, művészet 
az egyén s a közösség számára 
szétváljék, rövidesen el fog jönni, 
hogy össze fognak mosódni, vissza
olvadnak, egyesülnek, összetartoz
nak megint, határaik az átjárható
ságot kezdik biztosítani egymás 
és egyéb dimenziók felé — előbb 
az egyénnek, aztán az egész em
beri faj számára. S ez az emberi 
gondolkodás szerkezetének folya
mata, kronológiája, logikája sze
rint egyenes irányú lesz, igazság- 
tétel éppúgy, mint előbbi fázisok 
szerint az elkülönülések, szétválá
sok fogalom és funkció, szerep és 
jelleg tekintetében.

A művész személyes viszonyu
lása, attitűdje máris ezen be

lül alakult Szeimonidésztől Ber
zsenyiig, Leonardo da Vincitől 
Lautreaumont-ig, az antikvitás, 
a reneszánsz, a modern eszmél- 
kedés egyre szabadabb és sza
badosabb, táguló, sőt mindent 
szétfeszítő formabontásai és új- 
ra-összerakásai közepette, abszo
lút egyedi módokon. A hapax le- 
gomenon az egyetlen állandósuló 
állapot a zseni számára, hiszen ő, 
mint a sárkány: egyfejű, megtes
tesüléseként 777 fejű! William 
Blake, Laurence Sterne, Gongóra 
és Bartók azért egyazonfélekép
pen gondolkozik-zongorázik, és 
Horatius meg Vörösmarty, Burns 
és Nagy László másképp. Őrü
let, milyen közel áll egymáshoz 
Hesziódosz és Whitman.

Jézust kivéve, akinek küldője 
magán a küldetésen belül menet 
közben is súgott, mindenki varga
betűk, visszaesések, kerülőutak, 
számlálatlan csalódások vonalán 
haladt előre afelé, hogy hozzáte- 
hesse a magáét.

De hát Bartók sem attól, azért 
„rejtekutas”, hogy nem bíbelődött 
„arspoetikákkal”, míg más heten
te fogalmazott, enunciált, adott 
ki ilyen kommünikét, persze köz
ben tette, amit kell, csinálta, 
amit csinált (pl. Arany vagy Jó
zsef Attila és Páskándi Géza is 
imádott ilyesmivel foglalkozni, 
egészen más, másoknak, a többi
nek programadó szándékokkal).

A „rejtekút” semmit nem von el 
attól az emberi világnak tételezhe
tő közönségtől -  a senkitől, akinél 
semmire nem szánja e gesztust az 
alkotó, csakis, mindössze a vissz
hangjára számít. Ez érzik is. Ön
kéntelenül is. Ahogyan minden 
vízbe mártott test a súlyából an
nyit veszt... Mindössze vízbe kell 
mártani hozzá a testet, vagyis a 
művet. Nem a rejtekút receptjét. 
Bővebben szól erről a puding pró
bájának esete is...

Na és hol csatlakozunk, te
szünk hozzá a folyamatosan ké
szülő, összeálló nagy egészhez? 
Ott van a nagy bizonyíték, hogy 
nem arról szól a dolog, hogy előbb 
mindent megismerni, s akkor 
vágni bele! A tomboló félművelt
ség szimultán a csúcsinformáció 
tárolással és hozzáférhetőséggel. 
Ez a kettő kitűnő szomszédsá
got képez jeles jelenünkben is. 
Sőt! Vagy régen megdőlt a „mű
veltség” XVIII. századi értelmű 
fetisizálása, mint a haladás mi
tikus, varázserejű háttere, va
gy nem fog megdőlni soha, hogy
ha kiderül, amit a kezdetek óta, 
Altamirától és Hallstattól, Le 
Teneektől és Willendorfoktól fog
va tudunk: az emberi képessé
gek körében elsődleges a tehetség . 
Ahogy Fortinbras fejezné ki ma
gát egy legeslegnagyobb Hamlet- 
felhajtás végén: „a többi hangos 
habverés!”

KARÁCSONYI ZSOLT
Kagyló búcsúja
egykori önmagától
mely költeményt megírta 
mint arhivár 
az Archivárban

1.
Most amikor életem 
nem bozontos árok 
összeszedem az eszem 
poeziát gyártok. 
Gondolkodom: minek is 
vagyok itt a földön, 
talpam földet érve él, 
nyelvem holdra öltöm.

2 .

Mert világra jöttem én, 
önmagomra bajnak, 
megkörnyékez ifjú, vén, 
nem tóm’ mit akarnak.
Tán a lelki részeim 
látják testi sittben, 
barlangoknak mélyein 
talált nincs a kincsem.

3.

Nem akarok lenni már 
Izolda, se Trisztán, 
kocsma füstje tartsa meg 
a telkemet tisztán.
Ha kinyitom a zsebem, 
minden tűnik onnan, 
kölcsönpénzből szórok én 
gyöngyöket az ólban.

4.
A Halál a kapitány 
a kocsma hajóján, 
hogyha békén hagy ma még 
rárakom karórám.
Erezze meg az időt 
egyszer énhelyettem, 
míg elviszem ezt a nőt, 
hogy maradjunk ketten.

5.
Nyelve puha simaság, 
fusson fel a gombon, 
míg botomon rinya jár -  
nincsen semmi gondom. 
Engedjen be a lyukon, 
ha lehet mindkettőn, 
ha profi a munkatárs: 
megnyugszik a vesszőm.

6 .

Hogyha lelki lécemet 
megvasalja Isten, 
kocsma szíve elreped, 
messze húzok innen.
Onnan írok majd ahol 
egy napom huszonnégy, 
s nem segíthet semmi szó, 
mert világom: konkrét.

Gól herceg 
naplója
Goi hercegünk versterében 
(mint egy május elsejében) 
csupaszított fácska állt, 
nem tudtuk, hogy hány éves, de 
annyit láttunk elképedve: 
vészhegyére varjú szállt.

„Láttam én már karón varjút, 
-  így a herceg -  ha akarjuk, 
lesz csak jel a varjúszárny. 
Agyunk felparázsló tapló, 
ámde rejtse titkos napló, 
ne eresszen szót a száj.”

Véredények vára mélyén 
üldögélt kevély reményén 
szóba vágyó gondolat, 
aztán egyszer estebédnél, 
fölszaladt a balvesémnél, 
ütni kezdte gyomromat:

„Hé, te földi, hé, te marsi, 
mars a nyomtatóba rakni 
á négyes fehér papírt, 
nem engedlek többé gyakni, 
ha nem tudsz sorokba rakni 
vészmadárt és gólyahírt!”

Jött a vész és jött a gólya, 
sűrű verssorokba szórta, 
szárba szökkent, porba hullt. 
Még Kevély Remény se tudta -  
lényegünk, ha messze futna, 
ott is várja már a múlt.

Goi hercegünk ekkor vette, 
s naplójában kikereste 
naplopónyi önmagát:
„nincs értelme földre esve, 
földi kincseket keresve, 
mert a semmi jóbarát”.

És a varjú? -„Milyen varjú1” 
Szólt a herceg: ne zavarjuk. 
S ránk hagyta az éjszakát.
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JA N C SÓ  M IK LÓ S

Vidéki kom édiások
Mondják, az Élet, a valóság a leg

jobb színműíró -  nem tudja vele fel
venni a versenyt a Művészet. M ert a 
élet-valóságban több dram aturg iai le
lemény van, m int azokban, ak ik  azért 
kapják fizetésüket, hogy legyen ben
nük dram aturg iai lelemény.

A meghökkentő események k iö lé sé 
ben azonban H alál ú r  sem m arad el 
az Élet ú r  mögött. Alábbi igaz történe
te t H alál ú r produkálta: én csak meg
próbálom visszaadni azt úgy, vagy 
majdnem úgy, ahogy O urasága egy
szer tréfás kedvében meghökkentette 
egy falucska lakóit b izarr tréfájával.

Nevezzük a falucskát M áknak 
(csak nem írom ki igazi nevét, minek 
pironkodjanak esetleg az ott élő tisz
tességes népek), ahol is teljes egyet 
nem értésben élt, furcsa és szokatlan 
házasságban M árton ú r hites feleségé
vel, Sarolta asszonnyal.

Hogy kerü lt össze az em berpár jó 
harminc-negyven évvel ezelőtt? Ki 
tudná m a m ár megmondani? De az
óta együtt vannak, inkább rosszban, 
m int jóban. Gyerekük nincs; úgy illett 
volna, hogy a jobb híján vagy a más hí
ján  ténye összetartozóvá tegye őket. 
Valójában nem így történt: ha  például 
M árton, a férj, reggel korán kelt, Sa
rolta asszony azonnal rákezdte:

Aludni sem hagyod az embert, 
te, legalább álmomban ne lássalak, 
alunni hagyjál te, ha  m ár élni nem 
hagysz, te élhetetlen részeges disznó, 
stb.

Ha netán  Marci nem kelt fel hajnal
tájt, felrikoltotta őt azonnal Sarolta 
asszony.

Ébredj te, ne dögöld ki a kocsmát 
magadból reggelente, m indjárt dél, és 
a m arhák  még nem is ettek ... és így 
tovább.

Hosszas volna felsorolni a napi ve
szekedéseket, sőt, a gyakori vereke
déseket. Ezek a verekedések sem vol
ta k  amolyan szokásos verések, m int 
például teszem azt, János gazda jól el
veri hetente feleségét, M áriát, a csalá
di egyensúly és a békesség kedvéért, 
am int ez jobb falvakban és tisztes csa
ládoknál nem egyszer előfordul. M ar
ci és Sarolta ebben is kivételek voltak: 
igaz, a verést, m int illik, M árton kezd
te, bottal, hogy megadja a módját a 
dolognak. De Sarolta is vette a kesz
tyűt, azaz a gereblyét és kezdődött 
az élet-halál harc. Csapdosták egy
m ást becsülettel, közben szidalm az
ták  közvetlen és távoli őseiket külön- 
külön, ahogy mondani szokás, nemre 
és korra való tek in tet nélkül. Terjedt 
is a h ír a faluban -  verekednek ezek 
m egint -  és sietve gyűlt a nép színhá

zat látni. M ert am it Sarolta és M ár
ton csinált, az valóban igazi színház 
volt: volt abban verbalitás (nyomda- 
festéket m a m ár m egtűrő trág ársá 
gokkal), volt hangeffektus (sikoly, nyö
gés, hörgés, sipítás), volt világítás is, 
tűzijáték is (egyik este például Sarol
ta  rágyújtott egy kisebb szénakazalt 
M ártonra, aki abba menekült be előle 
(vagy ott kereste eltűnt fejszéjét h ir te 
lenjében drasztikusan végetvetendő 
szándékkal az örök veszekedésnek?)
-  volt zenei ha tás is, igaz, csak egy
szer, am ikor a rádiót Sarolta a gya
nútlanul hazatántorgó M árton fejére 
húzta, hogy az szegény ordítva kel
lett visszamenjen a kocsmába, ahol 
ivóbarátai szedték le róla óvatosan 
a családi kultúrgépet, alkatrészen
ként: -  tranziszto rt a M árton füléről, 
a hangszórót a fejéről, stb. És aztán  - 
am i a legfontosabb tartozéka egy mű
vészi eseménynek -  ehhez a gyakori, 
néha mindennapi, de m indennapinak 
nem mondható színházhoz volt m in
dig közönség. Ha tél volt, ha  nyár volt, 
ha  esett, havazott, perzselt a nap, ak
kor is gyűltek az emberek a Sarolta -  
M árton nagyjeleneteket megcsodálni, 
hiszen bárm ennyire is műfajilag kor
látozott volt a színmű (tragikomédia)
-  és bár csak két személy adta elő, ők 
sem voltak hivatásos szerepjátszók -  
akkor is a lehetőségeken belül szerep
lőink m indent m egtettek, hogy a kö
zönség ne unatkozzon. Becsületükre 
legyen mondva, soha nem „markíroz- 
ta k ”, teljes átéléssel verték egymást, 
valódi köveket hajigáltak egymás fe
jéhez, sőt, egyszer M árton a P ista  ka 
k ast ütötte agyon Sarolta há tán , mi
közben több kilom étert is lefutottak 
a ház körül -  Sarolta asszony irányí
tásával - az esemény irán t érdeklődők 
legnagyobb örömére.

Ezek a gyakran ismétlődő nagyje
lenetek a görög színjátszásra emlé
keztették volna a falusi nézőket, ha 
ugyan ők tud tak  volna arról, hogy va
lam ikor is volt egy görög színjátszás. 
Mi azonban tudjuk a színháztörténet
ből, hogy a görögök néha napokig já t
szottak egyfolytában, mikor drám a
versenyeket szerveztek. Nos, egyszer 
Sarolta és M árton másfél napig (ciga
rettaszünet nélkül) pocskondiázták

egymást, verte egyik a m ásikat -  egy
szóval a gyűlölet és nem felebaráti ér
zések olyan skáláját dem onstrálták, 
hogy merem állítani, fővárosi közön
ség előtt is kiveszekedték volna a falu 
becsületét. Az sem k izárt, hogy Fővá
rosban holmi előadás-díjat is beszerez
tek volna m aguknak -  dehát újabban 
a Művészet az elvont fogalm akat dol
gozza fel tém ának és távol ta rtja  m a
gát sajnos -  az Élet Valóságaitól és 
így em lített népi já ték  csupán saját 
közegében a ra th a to tt -  igaz, nem is 
akárm ilyen -  sikert.

Hogy m iért nem váltak  el hőseink, 
ha ennyire nem szerették egymást?

M iért m arad tak  olyan sok eszten
dőn keresztül együtt? A m agyarázat 
egyszerű: a gyűlölet is összetartó erő 
lehet, ak ár a szerelem, a szeretet, a 
megszokás. M árton ú r ugyan a boldog 
házasságának első éveiben meg-meg- 
szökött Saroltától és ráköltözött egy 
éppen özvegyi sorban lévő asszony
ra, aki fogadta is őt szeretettel ( vagy 
pedig csak bölcsességből, m ert tö rté 
netünk színhelyén a férfimunkaerő- 
választék elég szűkösen term ett), de 
M árton ú r csak hazafanyalodott Sa
roltához, aki olyan órákig ta rtó  rik á 
csolással fogadta a m egtértet, amivel 
ám ulatba ejtett volna minden gége- és 
hangszál-professzort, fonetikust: lám, 
mire képes az ember orgánuma? A 
templomi orgona sem nyöszörög ennyi 
féle-fajta hangot, m int am iket Sarol
ta  asszony eresztett ki magából, ha 
az óvatosan hazasettenkedő M árton 
férjeurának nekiugrott leshelyéről és 
ütni, rúgni, harapni, stb. kezdte a gya
nútlanul és békésen hazatántorgót.

így éltek egym ással örök háború
ban M árton és Sarolta asszony. És 
közben teltek az évek. M árton rend
szeres kocsmajáró lett, Sarolta örült is 
ennek, meg nem is. Nem örült, m ert a 
kocsma pénzbe került, de örült, m ert 
M árton részegen nem tudott úgy ve
rekedni, m int józanul, így ilyenkor 
rendszerint Sarolta győzött a kézi- il
letve lábtusában, majd m indig kiütés
sel. Persze, M ártonnak is volt esze, ha 
nagyon berúgott, dehogyis ment h a 
za, inkább aludt valahol egyet a me
zőn (ha nyár volt). Télen pedig behú
zódott-kérezkedett a falusi bakterhez 
(vonatok is m entek á t a falun, de csak 
egy személyvonat állt meg, az is csu
pán addig, amíg le- vagy felszállt egy- 
egy m áki utazó).

Mondom, teltek az évek, szereplő
ink megöregedtek -  és ekkor...

Egyszercsak, a m ár-m ár unalm assá 
váló d ram aturg iai eseménytelenség- 
ben színre lépett H alál úr. Magához 
szólította váratlanul Sarolta asszonyt 
(lám, van még odaát is udvariasság). 
Úgy ta lá lta  reggel M árton ú r Sarolta 
asszonyt, hogy az némán, ha lkan  fe- 

fo ly ta tá s  a  4. o lda lon
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küdt az ágyon. M int még soha sok év
tizedes házaséletük során. Csodálkoz
va nézett rá  Márton: mitől hallgat az 
ő felesége és m iért ilyen mozdulatlan? 
Figyelmesebben megnézte és beleha
sított a bizonyosság, mely szerint Sa
rolta asszony ezen a világon m ár nem 
perlekedik vele többet. O tt feküdt az 
asszony némán, hidegen, holtan, a r
cát a soha nem tapasztalt nagy-nagy 
nyugalom borította.

E lszaladt M árton ú r nagy ijedtében 
az orvoshoz (a szomszéd faluba), el is 
jö tt a doktor, csak ránézett Saroltára, 
lá tta , jobblétre szenderült szegény, 
de azért tessék-lássék megvizsgálta 
nem-é M árton ú r já ru lt hozzá egy fej
szecsapással vagy hasonlóval az elha
lálozáshoz. De M árton ú r ez egyszer 
á rta tlan  volt az asszony elnémításá- 
ban.

H am ar terjedt a h ír a faluban: meg
halt Sarolta asszony. Bizony -  hüm- 
mögték az emberek, ilyen az élet, il
letve ilyen a H alál... No de milyen 
lesz a temetés? -  kíváncsiskodtak a 
M árton-Sarolta színjátékhoz szokott 
népek. Milyen lesz ennek a furcsa, 
közkedveltségnek örvendő', mindig is 
szívet-lelket szórakoztató-vidámító 
színm űnek a fináléja? Az im m ár egy
személyes befejezés hogyan m utat 
majd? M árton ú rnak  is fülébe jutott: 
lesik az emberek, milyen tem etést 
szervez az elhunytnak? Es M árton úr, 
a falu nagyhírű  bohóca, elhatározta, 
pompás végtisztességet rendez Sarol
ta  asszonynak, kedves, szeretett nejé
nek. Pénzzé te tte  hirtelenjében, am it 
pénzzé tudott tenni: tehenet, ökröket, 
levágta a disznót is -  és vásárolt egy 
szép diófakoporsót. Intézkedett a falu 
fó'zó'asszonyaival: készítsenek a torhoz 
kétféle ételt: tyúklevest, majd húst, 
disznó- és tehénhúst. És süssenek ka
lácsot és legyen bor is, pálinka is -  a 
pénz nem számít.

Mégis rendes ember a M árton -  bó
logattak a falusiak és nagy élvezettel

gondoltak a közelgő' evés-ivásra, 
am inek híre gyorsan terjedt a falu
ban.

Kiöltözött szépen M árton ú r a tem e
tésre. Az egész falu ott tolongott a

búcsúztatónál. Szépen beszélt a pap 
Sarolta asszony erényeiró'l, jóságáról, 
szelídségéről (de m ár erre hümmög- 
tek  egy kicsit a népek, ám hangosan 
senki nem tiltakozott). Majd elindult 
a lovasszekér: a M árton-háztól a tem e
tő  felé v itte Sarolta asszonyt a szépen 
megfaragott, virágokkal teljesen elfe
dett diófakoporsóban...

Az országút és a tem ető között m ár 
évek óta letörött a palló, így az árok, 
am i elhatárolta az élők útját az örök 
nyugvóhelytől, lassan, de m egállítha
ta tlanu l mélyült, szélesedett. De hát 
volt elég gond a faluban, nem építet
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tek  hidat a tem ető bejáratához, pedig 
minden tem etéskor elhatározták a fa
lu vezetői: bizony kéne m ár valam it 
csinálni, a mi szégyenünk, hogy ak
korát huppan a koporsó, am ekkorát 
huppanni szokott az árokátszekerezés- 
nél. De a tem etés lezajlása u tán  meg
feledkeztek az elöljárók a temetőről, 
az elmúlásról...Volt elég gond idefönn, 
az Életben.

Közeledett Sarolta asszony koporsó
ja  is a temetőárokhoz: nézték az embe
rek kíváncsian, no, hogy ügyeskedi át 
a kocsis a halottas szekeret a gödrön? 
De ügyes volt a kocsis, sikerült áthú- 
zatni a szekeret az akadályon, nem 
esett le a koporsó (ahogy szerették vol
na a falu vénasszonyai), hanem  csak 
megrázkódott alaposan.

Indult tovább a szekér (a lehullott 
koszorúkat felemelték a földről a gyá
szolók), am ikor is a Marci balján bal
lagó kocsmáros egyszercsak megszó
lal halkan:

Te M árton, dörömböl Sarolta a ko
porsóban. -  Valóban a nagy, temetői

csendben m intha kaparászás, kopo
gás zaja hallatszott volna a koporsó fe
lől, onnan bentről...

Lehetetlen az — sápadt el M árton.
Figyeld csak -  mondta a kocsmá

ros.
És M árton figyelni kezdett. Való

ban motoszkálás hallatszott a kopor
sóból.

— Egér lesz az, ejsze beszorult sze
gény -  kezdte bátortalanul M ár
ton úr, de barátja, a kocsmáros nem 
ügyelt rá.

Álljunk meg, emberek -  kiálto tt h ir
telen - ,  lehet, Sarolta él, nyissuk ki a 
koporsót.

Ne bolygassuk szegény megboldo
gu lta t -  mondta M árton ú r halkan, 
áhítatosan, de az emberek nem hall
gattak  rá: kifeszítették nagy hirtelen 
a koporsó tetejét és felemelték azt. És 
csodák csodája: Sarolta asszony elébb 
oldalára fordult, aztán  felült szemfe- 
dőstől egyetemben.

Nagy ribillió tám adt. A vénasszo
nyok sikoltoztak:

-  Csoda! Csoda! Feltám adás Má
kon!

A férfiak kisegítették Sarolta 
asszonyt a sok halotti kellékből, a pap 
tanácstalankodott egy darabig, majd 
elsietett -  szóval jó nagy felfordulás 
lett hirtelenjében. Csupán M árton ú r 
ült le az árokpartra , állni sem tudott, 
olyan gyengeség fogta el.

Sarolta asszony ham arosan m agá
hoz té rt, bám ulatos életereje volt a fel- 
tám adottnak  (ahogy aztán  később ne
vezték őt) - ,  és m ár hazafelé szidni 
kezdte M ártont.

Na, te préda, most mi lesz a sok ka
láccsal, a levágott disznóval, a leves
sel, a hússal, a sok tésztával?

Elfogyasztjuk az egészségedre -  
próbált békülni M árton.

Az én egészségemre, te? A halálom 
ra  ak a rtá l m ulatni, most bezzeg az 
egészségemre iszol? Te utolsó rongy 
... te  gyilkos lator, te  préda dög...

így történt, hogy a gyászoló, szomo
rú  arcú gyülekezetből újra izgalmas, 
örök meglepetéseket tartogató, szín
játékot boldogan szemlélő közönség 
lett. Sarolta asszony és M árton ú r a 
házuk előtt m ár verekedtek, az udva
ron Sarolta M ártonra dőtötte a forró 
tyúkhúslevest (persze, hogy félreug- 
ro tt M árton, volt esze, cserébe egy tá l 
sültet vágott Sarolta - a m ásvilágra 
kibodorított hajú -  fejéhez). Az embe
rek nevettek, a bíró hiába próbált bé- 
kíteni, nem sikerült neki, verekedtek, 
ordítottak egym ásra -  a feltám adt Sa
rolta és az alig özvegyült és mégsem 
özvegyült M árton úr.

A történetnek nincs vége. Mondot
tam , H alál úr, ha tréfás kedvében 
van,

nehezen hagyja abba a nevettetést. 
De előbb, m int jó dram aturg, szüne
te t ik ta to tt be a furcsa történetbe. 
Sarolta és M árton éltek továbbra is 
együtt, nagy-nagy gyűlölködésben. A 
halotti to rra  készült étel is megrom
lott, a kutyáké lett (Sarolta nem a k a r
ta  meghívni az őt gyászolókat, inkább 
kidobott mindent. Minek röhögjenek 
az én feltámadásomon? -  kérdezte).

A disznónak adnám  a kalácsot, ha 
nem gyilkoltad volna le szegényt a  tor
ra  -  mondta (mondta? ordította) sze
gény M ártonnak, aki búsan, fejét le
hajtva indult a kocsma felé. Hová is 
m ehetett volna szegény máshová? Be
ü lt egy sarokasztalhoz, ném án ivott, 
az italozók tapintatosan hallgattak  
(tudták, m ert jóérzésű emberek vol
tak , hogy ilyenkor nem illett bántani 
a szomorkodót). M árton is csak estefe
le szólalt meg, dadogó nyelvvel:

-  Te P ista  -  mondta a kocsmáros- 
nak  - ,  a nyavalya essen a füledbe.

-  M iért essen a fülembe nyavalya? 
-  csodálkozott a kocsmáros.

-  M ert te is m indent meghallasz, 
am it nem kell.

-  Ugye nem azt mondod, hogy kár 
volt m eghallani a feleséged feltám a
dását?

-  Én ezt nem mondtam -  válaszolta 
M árton - ,  én csak azt mondom, am it 
elmondok még egyszer: süketültél vol
na meg vénségedre. Akkor én most 
boldog ember lennék.

Sokáig beszédtéma volt a faluban 
( nem csak Mák falujában, a közeli 
és távoli településeken is) a furcsa 
feltámadás. Egy darabig még izga
lomban ta rto tta  az embereket az ese
mény, de aztán  megfeledkeztek róla: 
a nagy tragédiák és nagy történések 
halálos ellensége, a csendes feledés új
ra  győzedelmeskedett: a hétköznapok
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semmitmondó eseményecskéi elfeled
te tték  az emberekkel, hogy volt egy
szer egy m áki feltámadás.

Az sem keltett különösebb érdeklő
dést, hogy egyszer csak M ák faluban 
újra elterjedt a hír: m eghalt Sarol
ta  asszony. Az emberek mosolyogtak 
vagy legyintettek -  tréfa az egész, aki 
egyszer m ár halott volt, nem hal az 
olyan könnyen másodszor...

Pedig a h ír ez egyszer igaz volt: még 
a körzeti orvos is alaposan megvizsgál
ta  Sarolta asszony földi maradványait 
(elődje, akin a csúfság megesett, hogy 
élő személyről állított ki halotti bizo
nyítványt, elkotródott a községből) és 
megállapította: valóban elhunyt az 
asszony, szívbaj okozta halálát. De ez 
nem volt elég: a megyébe szállították a 
halottat, törvényszéki vizsgálatra.

M árton ú r újra felvette az esküvői 
ruhájá t (azt viselte a felesége első te 
metésén is) és nekiindult a falunak te 
m etést szervezni. De m ár nem olyan 
buzgalommal cselekedett, m int annak

idején (hiába, ha  öregszik az ember, 
örömöt, bánatot egyféleképpen -  csen
dességgel, belenyugvással fogad már) 
-  de azért újra beszélt a főzőasszo
nyokkal, a siratóvénasszonyokal, stb. 
A lezárt, v iláglátta koporsó is megér
kezett a megyétől, az asztalos óvato
san kicserélte ra jta  az elhalálozás év
szám át -  majd odasúgta inasának:

-  Ne szegezd oda erősen, ki tudja, 
nem kell-e újra kicserélni.

Ezt hallva M árton ú r arca olyan fe
hér lett, m int a falu m olnára, mikor 
a nyakába szakadt egy zsák liszt. De 
nem szólt semm it az asztalosm ester 
megjegyzésére.

Es újra beszélt a pap ( most m ár kevés
bé dicsérte az elhunyt erényeit, ki tudja, 
nem a sok szép szó hatott Sára asszony
ra  olyan furcsán?), de m ár nem a régi 
szónoki lendülettel. És újra elindult a 
temetői menet a Márton portától, ki, a

temető felé. Mentek az emberek (sokan 
összegyűltek, mert, mit lehet azt tudni, 
Márton úr és Sarolta asszony mindig 
gondoskodott az unaloműzésről). Csend
ben, némán, kisebb-nagyobb csoportok
ban közeledtek a temető felé.

M árton mellett a kocsmáros balla
gott megint, m int a tem etés no 1 ide
jén, bár M árton babonából elküldte 
m aga mellől barátját, de az mégis m a
radt, elvégre, mondotta, mi együtt él
tü k  le életünket a kocsmában, te a 
pult egyik felén, én a másikon. Ennyi
vel tartozom  neked, hogy melletted le
gyek bánatodban, örömödben.

Közeledett a  menet, a lovak, a kopor- 
sós szekeret húzó lovak egyszercsak 
m egálltak maguktól a temetőárok 
mellett. M ert mondanom sem kell, 
a tem etőárkot azóta sem töm ette be 
a faluvezetés, és most a lovak ott 
tanácstalankodtak  a fűvel benőtt mé
lyedés előtt: induljanak neki vagy 
sem a bizonytalannak?

A kocsis leugrott a bakról, óvatosan

átvezette a lovakat az árkon, de hogy 
történt, hogy nem, egy rossz mozdu
lat, és a koporsó lebillent a szekérről, 
reccsent egy nagyot (hiába, kiszáradt 
a fa ott fenn a padláson) és szétesett 
darabkáira. És csodák csodája -  de
hogyis csoda, em lítettem  volt, H alál 
ú rn ak  kerekedett kedve egy újabb tré 
fára -  a koporsóban, ami szétesett -  
nem Sára asszony feküdt. Egy idős fér
fi gördült ki belőle némán, fehéren, 
mereven a fűre.

Nagy-nagy csendesség lett az ese
ményre. M árton úr, mondják, elájult 
(mások szerint pálinkától gyengült 
el, am it tem etés előtt fogyasztott). A 
kocsmáros ú r sokáig, csendben állt a 
szétesett koporsó előtt, fehér volt ő is, 
m int egy frissen meszelt konyhafal.

Senki nem ékelődött ezúttal. M ár
ton ú r is magához tért. Felállt és el
indult ki a temetőből. Az emberek

csendben u ta t nyitottak neki. Lassan, 
meggörnyedve, bizonytalanul ment 
hazafelé szegény jó M árton úr.

A dolog hivatalos része ham arosan 
tisztázódott: összecserélték a halo tta
kat, így történt, am i m egtörtént, az 
illetékesek bocsánatot kértek a hozzá
tartozóktól: m ondták -  sok volt a ha
lott aznap a megyénél -  így tö rténhe
te tt az összecserélés. De a rosszban 
mégis volt valam i jó: időben kiderült 
a tévedés, így nem következett esetle
ges utólagos bonyodalom.

A harmadik, az igazi temetésre (te
metés no3), m ár el sem ment Márton 
úr.

Csak barátja, az öreg kocsmáros 
kísérte  a koporsót. A tem etőárok fe
lett vadonatúj fából faragott hidacska 
áraszto tta  magából a frissen gyalult 
fenyőfaillatot (a faluvezetés is megelé
gelte az árok-okozta népszerűséget). 
A halottasszekeret simán, könnyedén 
húzták  á t a lovak a pallón.

Csend volt a temetőben. Csak a pap 
beszélt halkan, alig hallhatóan, majd 
a sírásók ném án befödték a sírt.

Talán nem is tartozik  m ár a tö rté
nethez, hogy M árton ú r nem já r t  töb
bet kocsmába, szomorúan, magányo
san ü lt üres otthonában. H alál ú rnak  
pedig, úgy látszik, elment a kedve a 
további tréfáktól: vagy ékelődő kedvé
nek más színteret választott? Ki tud
ja? De jó színműíróhoz hasonlóan, 
nem hagyta szereplőjét m agára, csak 
úgy, a történet végén, dram aturgiai 
feledékenységből. Egyik nap halkan, 
csendesen magához in te tte  M árton 
u ra t is... Minek boldogtalankodjon to
vább egymagában? Hiszen ott a helye, 
k inn  a temetőben, Sarolta asszony 
mellett. Aki méltó és, m ár elm ondhat
juk, sikeres szerepjátszó tá rsa  volt a 
szereposztásban.

A tem etésen csak az öreg kocsmá
ros volt jelen. Egyedül ballagott a ko
porsó után . A sírásók sem beszéltek 
egym ással... a kocsmáros késő estig 
m aradt a friss sírhalom mellett, ami 
a la tt békésen pihent Sára asszony 
m ellett a megbékélt M árton úr.

Az em berek h am ar elfeledték Sa
rolta asszonyt. És el M árton u ra t is.

Elfeledték őket, m in tha igazi szí
nészek lettek  volna. Pedig Sarolta 
asszony és M árton ú r csupán olyan 
-  amolyan Valóság-szereplők voltak 
- ,  ak iket a H alál ú r  egy vidám  pil
lan a táb an  kiszem elt a falu névtelen 
lakói közül, és kiosztotta nekik a vi
déki kom édiás-szerepet a népek mu- 
la tta tá sá ra  és elgondolkoztatására, 
majd hagy ta  az E letet -  végezze az 
a dolgát, am íg teheti, am íg újra, utol
só felvonás fináléjaként megjelenik 
ő, a H alál úr, ak i soha nem kési le je 
lenéseit -  és csupán az á lta la  ism ert 
végszóra - ,  de m indig pontosan szín
re lép.

5
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Merengő
Hat nem, és három igen?
Előzetes és futólagos m egjegyzések  
Bodor György A  s z é k e l y  n e m z e t s é g i  s z e r v e z e t  

című könyvéhez
Bodor György (1904-1976) jogász, 

politikus, történész könyvének1 
megjelenésére kb. 30 éve várnak a 
székelyek történetére kíváncsi olvasók. 
Először Györffy György környezetéből 
terjedt el híre; de szélesebb körben 
is ism ertté vált, amikor a budapes
ti Művészet2 nevű folyóirat 1978-ban 
közölte egy nagyon rövid kivonatát.

A régi oklevelekben a XVI. század 
végéig gyakran használt formula a 
Siculi trium generum, vagyis a három 
nemből, azaz nemzetségből álló széke
lyek, és ugyanakkor gyakran emleget
ték a székelyek „hat törzsét” is, illetve 
„főnemzetségét” vagy egyszerűen csak 
nemét  (nem = genus). Viszont nemigen 
lehetett hozzáférni olyan művekhez, 
amelyek áttekinthetően és összefo
glalóan tárgyalták volna, pláné lai
kusok számára ezt a tematikát, s 
különösen feltűnt, hogy a székelyek 
eredetével foglalkozó munkák széles 
ívben mindig kikerülték.

A három nem (genus) általános fel
fogás szerint rendi alapon oszlott meg, 
azaz társadalmi-vagyoni helyzet mi
att soroltattak székelyek a közember
ek, a lófők és a főemberek rendjébe. 
Bodor György inkább a nemzetségi ala
pon történő megoszlás híve, vagyishogy 
(legalábbis a lófőket) közös származás 
kapcsolta eredetileg össze. (Egyébként 
kibékíthetetlen különbség a kétfé
le osztályozás között nincsen, a népek, 
nemzetek történetében gyakori, hogy 
etnikai különbségekre épülnek majd fel 
osztálykülönbségek, egy idő után azon
ban ez az eredet „szabad szemmel” már 
nem is kivehető.)

A magam részéről viszont a hat 
nemet (törzset, főnemzetséget, nemzet
séget stb.) főleg politikai felosztás
nak, illetve „hatalmi struktúrának” 
nevezném.

Ugyanis, amint Bodor György leírja, 
a hat törzs 24 ágra oszlott, de nem úgy, 
hogy mindenikben volt mondjuk négy 
ág, hanem mindenikben megvolt mind 
a huszonnégy ág! Ennélfogva az egyes 
székely székekben, vagyis közigazgatá
si egységekben mindig jelen volt mind a 
hat nemzetség és mind a 24 ág!

Bodor m unkájának a veleje: hogyan 
„választották” a székelyek hajdan (főleg 
1562 előtt) tisztségviselőiket, a bírókat 
és hadnagyokat? E hatszor huszonné- 
gyes hálózat szerint a tisztségviselők

beiktatása „szerre ment”, azaz meg
felelő időközönként minden nem és 
ág sorra került a tisztségek, „hivat
alok” betöltésében. A bírókat és had
nagyokat tehát nem választották, 
hanem egy bonyolult nemzetségi rend
szer alapján érdemesültek ők a tisztség 
viselésre -  s itt a meglepetés: csakis a 
lófők rendjéből! A hat nem különben a 
következő:

Abrány
Adorján
Halom
Jenő
Meggyes
Örlec.

A meglepetés nagyobbik része szá
momra az, hogy e hatos felosztás, va
gyis a hat nemzetség és 24 ág csakis a 
lófőkre vonatkozott! Azaz egyhatodára 
a székelyeknek!

A közfelfogás szerint a lófő elnevezés 
onnan ered, hogy a tehetősebb székely

Kazinczy Gábor: Cantata profana

középréteg lovon vonult hadba; Bodor 
György (is) azt állítja viszont, hogy kez
detben minden székely lovon katonás
kodott, csakhogy lévén a ló kényesebb, 
mint az ember, nem bírta annyira a 
történelmet, szaporodásban lemaradt, 
és így jött létre a székelyek legnépe
sebb rendje, a „gyalog” székely, vagyis a 
székely község népe.

Falunként a „nyilak’-rendszerű földo
sztásnál a közszékely három nyilat ka
pott, a lófő hatot, a főember (főnemes) 
9-et. (Máskor kettő-kettővel kezdték.)

A lófőség meglepő módon nem is sze
mélyhez, hanem birtokhoz kötődik, 
úgy képzelhetjük, mint valami vi
tézi telkeket; egy lófőségen oszto
zhatott akár két személy is, de egy sze
mély részes lehetett több lófőségben is 
(Primipilatus).

A lófőségek száma állandó volt 
(székenként általában 240), a lófők 
száma nem. Mi volt hát akkor a 
lófőség, és kik voltak a lófők? Latin 
nevük Primipilus, azaz elölhar- 
coló. Ennek azonban nem volt meg 
az elismerő modern élharcos jelen
tése, ugyanis a középkori, főleg kele
ti eredetű hadrendben az első vonal
ban a meghódított vagy csatlakozott 
népek segédhadai harcoltak, s így 
gyakran lévén „m artalék” szerepük, 
nem volt valami előkelő dolog. Lám, 
az igazi előkelők mindig is inkább a 
gyűléseken, osztozkodásokon jártak- 
keltek elöl, nem a hadban.

Bodor György nem ismerteti részle
tesebben a lófő szó magyarázatát 
(Horváth István szerint eredetileg ez 
volt a székelyek „nemzeti neve”, mert 
szerinte a „székely” határőr jelentésű, 
és kapcsolatba hozta a szó alapját a 
lófejő szkítákkal (hippomolgi). Nem 
állom meg, hogy most egy kissé ne 
szumírkodjam: szumírban a lugal = 
főember, azaz „embernagy”, a „had
nagy”, „várnagy” mintájára. Ez a lu 
népetimológiával lett ló, s eredetileg 
talán lé-, lőnek hangozhatott, s azt jel
enthette, hogy lévő, levő, azaz: „lény”. 
Szemben a nyelvészek véleményével, 
szerintem ez búvik meg a leány és le
gény szóban is. („Leendő anya”, leendő 
„szolga”?)

Mindenesetre a lófőség szervezete 
közel félezer éven át acélhálóként ta r
totta össze a székelységet, az 1562-vel 
kezdődő erdélyi polgárháborúk koráig. 
A szumírkodásra alkalmat ad még a 
szervezési hálózatokban szembetűnő 
hatos és tízes számrendszerek együttes 
főszerepe is! (Ippeg, mint szumíréknál.) 
(A székely falvak szervezeti egysége a 
tíz volt, a hadaké a száz, a lófőknél az 
ágszáz.)

A hat nem neveinek magyaráza
tára  térve, Bodor György megemlí
ti, hogy az Adorján és Ábrám  m ár a 
keresztény korszak névadására vall (pl.

» » » » » »

6



HELIKON

» » » » » »
Szentadorján és Szentábrahám), szerin
tem ez nem egészen biztos, mert egy sz
abolcsi helynév Nyíxábrány! A Jenő 
pedig megvan a magyar törzsek nev
ei között is, és szerinte „török eredetű”. 
A török nyelvben ugyan nem vagyok 
jártas, de a magyar Jenő szó össze
függ a zsenge, zsendül szavakkal (sar
jad, rügyezik), és az adott összefüggés
ben újat jelenthetett: „új törzs”. Ebből a 
nemzetségből hajtott ki Bodor szerint a 
Halom nemzetség, ennek a nevét nem 
elemzi.

Nem valószínű, hogy egyszerűen 
terepidomot jelöl, összefügghet a Kalon- 
da nevekkel is (Bodor is említi a nem
nek egy Halom nevű ágát), szumírul a 
Kalam többek közt „ország” jelentésű.

Nem megy bele a Meggyes elemzé
sébe se, szerintem ez a Megyer névnek 
lehet változata. Feltűnő', hogy a magyar 
nyelvterületet körülveszik a Meggyes 
(Medgyes) földrajzi nevek. Az osztrák 
határon pl. Fertőmeggyes, Szatmárban 
Aranyosmeggyes, a Vöröstoronyi-szoros- 
ban és a Békási-szoros táján Meggyes 
patakok stb.

Bodor Györgynek feltűnik, hogy a 
területi beosztás elnevezései és a 
nemzetségi rendszer nevei sokszor 
feltűnően nem fedik egymást, de erre a 
kérdésre bővebben nem tér ki. Ahol föl
drajzi neveket elemez, azok mindig he
lynevek. Pedig sokkal tanulságosabb 
lenne a víznevek s talán  a hegynevek 
vizsgálata is.

Például arról szólva, hogy a három 
északi székely szék népe a középkori 
egyházi és politikai terminológiában 
gyakran „telegdi székelyek”, kijelenti, 
hogy ennek a Bihar megyei Telegdhez 
nem lehet közé, ugyanakkor nem teszi 
mérlegre, hogy annak a (viszonyla
gos) közéletben van Székelyjó („széke
ly folyó”) és Székelyhíd település. Pedig 
ha a vízrajzzal is foglalkozott volna, 
kiderül, hogy Homoród patakok nemc
sak az Olt-kanyar táján vannak, ha
nem Szatmárban is, sőt ezek mind
en esetben párhuzamos kétágúak! 
Akárcsak a Küküllő. És hogy nemcsak a 
Tiszántúlon van Hortobágy nevű folyó, 
hanem egy ilyen nevű szeli át haránt 
Dél-Erdélyt is, Mohitól Muháig! Sőt, 
hogy a Hortobágy szélén is van Brassó- 
halom és Brassó ér!

A hat nem nevei, melyek a 
Székelyföldön oly ritkák, az egész mag
yar nyelvterületen gyakran előfor
dulnak, ezt a körülményt elemzés
nek sem Bodor, sem más nem vetette 
alá. Minthogy azt sem, például, hogy 
a Budai hegyek mellett vannak Csíki 
hegyek is, s az osztrák határon is volt 
Csík patak, amíg az Akadémia Strémet 
nem csinált belőle.

Feltűnő az Örlecz nemzetségnév: 
ilyen nevű helység sehol sincs, van 
viszont Orlát Nagyszeben környékén és

Orlócz Trencsében, viszont a K árpát
kanyaron kívül van két Urla(, ami 
hangtanilag megfelel az Örlecnek, az 
egykori Secuien, azaz „Székely” megye 
(judet) területén. (Közöttük található 
egy Corod, azaz Kórod, s Kniezsa szeri
nt a -d képzővel létrejött magyar hely
nevek a legrégebbi réteghez tartoznak.) 
Annak idején felhívtam erre Imreh 
István figyelmét, felragyogott tőle a 
szeme, viszont véleményt mégsem volt 
hajlandó mondani, a helyszínen kéne 
tanulmányozni, tanácsolta. Szerintem 
e név első tagja az őr lehet, Orlát egyik 
régi neve is Váralja (Szeben környékén), 
a lecz tagban vagy a les főnevet leshet
jük, vagy valami olyasmit, ami Lécfalva 
nevében van.

Figyelemreméltó Bodor Györgynek 
az az észrevétele, hogy a székelyek (dél
re) telepítése előtti időből a megfelelő 
helyeken nemcsak gyér szláv, de mag
yar nyomok is kerülnek elő! Pl. Kercz 
környékén. Persze, mondhatjuk, hisz 
ott található Árpás község és min- 
denekfelett a Fogarasi havasok: aki 
egyszer is látta csipkézett, fogazott 
taraját, rögtön azt is tudja, mit jelent 
a neve!

Igaza van Demény Lajosnak: Bodor 
György érdekfeszítő művét pontosítani 
és továbbfejleszteni szükséges, de fo
lytatni kell azokat a munkálatokat is, 
amelyeket Nagy Géza a XIX. sz. vé
gén elkezdett: az úgynevezett székely- 
es helynevek rendszerezését a K árpát
medencében és környékén, kiterjesztve 
minden földrajzi névre.

S feloldani azt az ellenmondást, ho
gy a nemzetségnevek hálózata nemcsak 
a szedek hálózatát nem fedi, de ugyan
azon elemek -  nemek, ágak -  jelen
léte mellett is: az egyes székek közt 
gyakran kivehető nyelvjárási különb
ségek is kihallhatok. És noha a Sepsi 
nevet a Sebes névből vezetik le, a mag
yar nyelvterület északi szélén is van 
Sepsi, Szepsi helynév. Ez külön izgal
mas, mert összefügghet a Szepes név
vel, s a Szepesség freskóin ugyanakko
ra Szent László-kultusz nyomai 
látszanak, mint a Székelyföldön! Amit 
Bodor oly jellemzőnek tart.

Jeg y ze tek

1 Bodor György: A székely nemzetsé
gi szervezet. Pallas Akadémia Kiadó, 
Csíkszereda 2003, előszó Demény 
Lajostól.

2 Bodor György: Heraldikai képletek 
-  a társadalomszervezés folyamatá
ban. Demény Lajos nyilván azért nem 
említi, mert a cikk végéhez illesztett 
kiegészítés m ár kifejezetten címer- 
tani-szemiológiai vonatkozású, mint 
ahogy a Péterfy László szobrász és 
festőművész által írt és illusztrált szel
lemes Függelék is.

Székely János Jenő szobra

UNGVÁRI LÁSZLÓ ZSOLT 
Önarckép
Őriz engem a hallgatásban 
sokadik, feledett énem, vigaszból 
erősödik a fénytelen napokkal. 
Napjaink, akár az évek.
Mire ébredünk, csak mi tudhatjuk.
A bohóc arcképe,
mit oly nagy kedvvel rajzoltam egykor, 
bennem él, néha kinéz a lélek 
ködbe borult üvegén.
Hányadik esztendő lesz az, melyben 
újra fölfedezem a sivatagba tévedt

világot,
s befogad, mint az óceán'?

Hallgatom, hogy forog a Föld.
Lüktet az ideg, tágul az űr, 
remeg a térben a távoli, 
hűvös csillag, mely engem jelent.

Lehull a madártoll a fagyott avarra. 
Üres csigaházban élek, 
társtalan, kiszakítva az életből. 
Soraim szétszórom a szélben, 
s örülök a levélnek, 
mely északról jön -  
hófödte lappföldi üzenet.

Visszatérünk újra a váradi
szőlőlugasba, 

hol önfeledten szóltunk egymáshoz
valamikor;

énekelt a bor, zengtek a poharak
emlékekkel,

miénk volt a föld, az árnyak 
alkonyi hívása, a szó 
a hajnali csendességben; 
vidámak voltunk, hisz tudtuk, 
érik bennünk a holnap 
s megtart a jövendő ünnepekig.

2004. április 6.
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CSEKE RÓBERT A z U (n a lom ) E ( lé m é i)
E g y  momentum  
f ü s t j e
lépéseim, olyan félék mint 
a kitaposott zöld 
szappanok szimfóniába 
kerekedett cirkuláris 
megrándulása szitakötők 
pelylovak és fénybarbárok 
szenes vérének megolvadása 
egy mindenfelé folyó ár mint 
valami szemeket megedző 
apránkénti kattogtatása 
egy vörös villanylámpának 
mi -  látszólag 
vagy pedig valóságban ~ 
szavakat karol át melegen 
s vérig szúrja tüskéivel 
a realitás beteg tagjait 
mindenen s mindenkin átfut 
kivétel ahol sajgó szavakat öklend 
pihenő levelekre a lámpás 
homlok-szinten tüske-szinten 
mozgás-szinten vagy tenyér-szinten 
ó megpihenni a napfényes hiányban 
körbetörni átzihálni 
a feltámadóban lévő musical-t mi 
folyton rója rongyos papírokra 
az itthoni aszfaltok képletét 
állj pihenj élesen formázd át 
magad Robin Hood Robinson 
Robert Frost lx l 
pálmafák Szamospart s telefon 
2x2 3x3 vagy 4x4 talán talán 
ezek a lépések s átformált 
küszöbök a teremtés ujjai 
jövetek s a menetek zöld szappan 
s cirkuláris megteszik az egész 
különbséget

Cseke Róbert: 1984-ben született 
Járán, jelenleg a BBTE Közgazdaság 
és Európai Tanulmányok szakának 
másodéves hallgatója.

(Páskándi Gézát olvasván)
ezek az emberek akik a házam ban várakoznak
várják a bombaesőt m int a háborút
„barlangban ültem  falán az Unalom Elemei”
sor került már az ellenőrzésre akkor faltól
falig ért az oszlop komoly expresszivitás csupán
a halottakért am int különböző oldalakról lövik egymást
ugyanazon okokból kifolyólag esik csurog az eső az árkokban
eláznak kazettáim s még mindig jön a jel a középfrontról
nem mondaná senki hogy elhullnak a száraz levelek születésnapomig
„valami fény is ásított a nagy sötétben”?
e hangulatos vörös lassan szétszedi a szobát a füzetek az ölembe
csúsznak valamikor ilyentájt döntöttem el hogy írni is szeretnék
látom a messze tengeren am int égnek az olajkutak meztelen lábaim
belesüppednek a homokba a felhős ég most édes és izzadtságszagú
térdem pedig erősen zsibbad s mindjárt elfelejtek szavakban gondolkodni
m ár csak magamat látom megint te sirály hallottál-e engem
„fejek törzsek bölények végtagok” egy doboz kólát kérek krá köszönöm
krá krá mindjárt megyek hazafele későre jár s vár is rám a fiókban az esti adag
-  nem nehéz: a falon a kép s a képen a bánya

Utószó: J ö t t  valam i lassú perm et kávé nó' h itv ita  v irágárus számlák...”

S z ö c s k e r é t
tüzes nyelveket szállítottak a teherkocsik a szöcskerétre 
azon a nyáron már szinte 20 éve hogy gyalog járt be dolgozni s 
a becsomagolásnál még mindig ugyanaz volt a rituál a fekete 
rádiódobozban ugyanazok a száraz hangok kalapjába tűzve ugyanaz 
a rongyos pávatoll útjában üde tinédzserek most m ár olivabogyók 
teremnek a szilvafákon s urániumot rágcsálnak a mély bányákban a vének 
maga a látvány sem látványos szemeimben a tinédzserek könnyeznek 
nem értem ifjú tengerészek eveznek át a réten életemben először most 
nagyon egyedül lennék ha elkapna a roham mennyire embertelen lehet 
is az ember ha saját sírkövét faragja reumás oldalából vérében érzi az 
égést hogy talán utolsó szó jogán elárulná kedvesen megőrzött titkait is az egykoron 
elásott dobozokról -  kívül s belül tükröződések a remete-fákon s a fekete 
odvakban megállíthatatlan nyilván lelkűnkben a farkasok s a nimfák egy dadaista 
magány kint vár ránk az udvaron jött még egy megbízott tér-képes ügynök gázórát 
olvasó ezerkilencszáznyolvannégytől errefele folyton de folyton látod látod nem  
érdemeltük ki még a pályaválasztást s még annyira sem a karriert a legcsendesebb 
élőknek is gyúlnak már a gyertyák de ha még ez sem lenne ha amennyire csak lehetne 
is csak kúsznánk a kibaszott öblök felé folyton kérdem lábujjainkat mosná-e még 
az ár s maradványainkat kilökné-e a nagy hal a partra
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ARDAMICA ZORÁN 

Ö t v e n
ostorcsapás
u t á n
Először versek, majd próza, aztán ismét 

versek... rakom sorba Balázs F. Attila köny
veit... Vajon mivel kezdjem? Hogyan teremt
sek látszólagos logikai rendet ahhoz, hogy 
ne kelljen két, illetve már három egymás
sal szorosan összefüggő', egymást át és új
raíró és - értelmező versgyűjtemény közé 
szorítanom az időben közöttük megjelenő 
novelláskönyvet?

Lapozgatok, felsorakoznak a mottónak 
alkalmas mondatok. Az egyik ilyen: „Kép
lékeny anyag az ember / mindenféle ala
kot ölt magára”. Bizony, a szöveg is ilyen 
képlékeny. Önmagát gyúrja új formák
ba, más-más egységekbe, így válik alkal
massá stabil, sziklaszilárd kijelentések 
s egyben változó értelmű meglátások ak
tuális megfogalmazására, interpretálásá
ra, az önmagára való rákérdezésre, önnön 
intertextualitásában való rendszereződés
re. S e momentumtól már könnyebb a dol
gom, hiszen a szövegalkotás metódusai 
összemossák a próza és a líra határait. Hi
szen Balázs F. Attila A macska leve című 
novelláskötetben is költő. Nem mesél, nem 
sző bonyolult epikai hálót egy-egy esemény 
köré, sőt, történetei nem is történetek. Sok
kal inkább az idő hatalmas folyamából ki
emelt pillanatok. Emlékképek, apró mozza
natok, „az álom határán” csomósodó vagy 
éppen kegyetlenül valóságos, illetve valószí
nű drámai helyzetek. Nyolc novella...

Nyolc tömör s talán feltűnően is inten
zív próza. De inkább olyan meghatározha
tatlan műfajú szöveg, amely akár vers is 
lehetne. A lírához mindenesetre közelebb 
áll, mint az epikához. Sőt a képek, amelye
ket Balázs F. Attila elénk tár, egyszerre lí
raiak és drámaiak. Tömörek, sűrűk, izzók, 
nem időben elnyúló, bonyolult epikai folya
matok. Drámai helyzetek lírai köntösben. 
Például az Éjszaka cselekménye néhány 
perc alatt lejátszódik, egy szexuális aktu
son kívül semmi sem történik benne, de 
még ennek a fonalát is megszakítja a szer
ző egy gyermekkori emlék kedvéért. A kö
vetkező novellákban sem a sztori áll a kö
zéppontban. A történetek redukáltak, rövid 
idő alatt lezajlanak. Hagyományos elbeszé
lői alapállásról szó sincs. A szereplők sem 
szereplők igazán. Alanyok... Képlékeny ala
nyok, olykor grammatikai értelemben szen
vedő alanyok, tárgyak. Elviselik a helyzete
ket. (Ilyen vonatkozásban talán a Lázadás 
az egyetlen kivétel.) Kész jellemek, nem vál
toznak, megismerni is alig érünk rá őket. 
Pedig a szerző emberi szempontok szerint 
osztályoz, és igenis foglalkozik a lélekkel, 
a jellemmel (Az álom határán), bírál is (A 
harmadik napon) Figyelemre méltó Balázs 
F. sűrítő művészete befejező mondataiban. 
Nem csattanók ezek: Balázs F. egyszerűen 
az utolsó mondatokban fejezi ki mindazt, 
amit a novellával bevezetett, körülírt. Akár

A rdam ica Zoltán: 1970-ben szü
letett Losoncon. Költő, pedagógus, 
zenész.

a szonettek vége, az epigrammák zárlatai... 
Ott nyer általánosítást a konkrét helyzet 
(Éjszaka) s -  konkretizálódik az általános 
(Az álom határán). Elég egy feszültséggel, 
akár láthatatlan feszültséggel teli szituá
ció... abból vers születik. S van-e a versnek 
eszmei mondanivalója? S kell-e a novella 
egyetlen pontba sűrítőhagyományos műfaji- 
ságának megfelelni? S lehet-e? „Benne ma
rad-e” valami a szövegben, ha nem írjuk 
túl, nem fejtjük ki a történetet, nem csa- 
varintunk rajta eggyel többet? Líra, drá
ma, epika arányai fontosak-e? Műfajhoz, 
műnemhez szokottságunk mennyire hatá
rozhatja meg olvasatunk nyitottságát? S 
konvencióink nélkül tudnánk-e egyálta
lán olvasni? A válasz mindegyik kérdésre: 
igen. Vagyis nem. Elméletileg mindkét vál
tozat megalapozott. De ki szereti az arany/ 
arány középutat? És az egyértelmű vála
szokat? Az olyan abszolút, univerzális és 
sosem képlékeny válaszokat, amelyek a va
lóságban a viszonylagosság verme felé ro
hannak...

„Képlékeny anyag az ember / mindenféle 
alakot ölt magára”. A novellák, vagyis hely
zetek alanyai is ilyenek. Jellemükre, a hely
zetben való megfelelésük lehetőségeire vonat
koznak a szerző kérdései és kijelentései. A 
morális kiállásra. Az értékekre. Az értékelés, 
a képlékeny ember értékelésének buktatóira.

Saját önértékelésének buktatóira, a mind
untalan újraformálódó, fejlődő, helyzetmegfe
lelésekre és sejtekre, atomokra bomló, aztán 
ismét struktúrába rendeződő ember önnön 
mivoltára. Maszkjaira, amelyek mögé bújnia 
kell a világ és önmaga elől. A képmutatás 
kényszerére és a képmutatás kényszere alól 
való felszabadulásra. A lemeztelenedésre, 
amely versenként más-más embert mutat, 
hogy az „én”, ha úgy tetszik, a lírai én, vagy 
az én, az olvasói én, vagy kritikusi én, vagy 
a „te”, meg az „ő”, meg a „mi” megismerhe
tővé, körüljárhatóvá váljék. „Mielőtt maszk
jaim között / végleg elvesztettem magam”— 
adódik a következő mottó. Ami egyben a 
„magam”, az „én” motívuma mellett a vesz
teség motívumaként jelentkezik végig a szer
ző életművében. Apróságokat, mindennapi 
dolgokat, de nem annyira tárgyakat, mint 
érzéseket, lehetőségeket veszt el. És persze 
embereket, azok barátságát, szerelmét. Vé
gül teljesen elragadja őket a halál, s a köl
tő egyedül marad, hogy szétmarcangolhassa 
önmagát is. Ha már az ihlető „színház”, a lét 
színházának kulisszái mögött senki és sem
mi sem „maradt belőlünk”, belőle, belőled, 
belőlem... Ha a függöny lemegy, a bábok, a 
színészek mindig más alakba öltöznek külső
leg és belsőleg is, csupán alakmásai a nagy 
rendező által instruált jeleneteknek... -  ma
rad a színház, a mindennapok keserű „kép
mutatásának” (?) metaforája. És kellékei: a 
maszkok, a marionettek, a szerepek, mutat
ványok, díszletek.

S ezzel máris olyan világba kerültünk, 
amelytől a romantika nem lehet idegen, sőt 
érdemes a romantikába menekülni, s az nem 
minősül szégyennek vagy gyengeségnek. Az 
erdélyi, ill. az Erdélyből elszármazott iro
dalmárok legtöbbjének műveiben érezhető 
a romantika. Egyfajta mesés, vadregényes 
hangulat formájában. Sokszor akkor is érez
zük magunk körül a hajnali ködfoszlányok, 
messzi felhők, végtelen erdők, hosszú utak 
sejtelmes hangulatát, amikor szóba sem ke
rül. Az ottani emberek lelkét, azt hiszem, 
mindigre átjárja a földhöz, öröknek tűnő ter
mészethez való viszonyuk, s ebből adódóan

tiszteletteljesen és szerényen állnak a világ
hoz. Az (előzmények) c. versben a természet
től jut el szerzőnk a városhoz. Vadrózsabok
rok, ködkoszorúk után a pénz, a híg kávé, 
a zsúfolt aluljárók hideg világa kövekezik. 
Ebben pedig a gyökerek tiszteletének és a 
küzdés mindennapi kényszerének párhuza
ma. Akár egy versen (Gyónás üres gyóntató
székben) belül is: „elzarándokolunk kegyhe
lyeinkre / melyekről apáink lemondtak és / 
elénekeljük dalaikat” -  „rúgniharapniütni 
karmolniüvölteniszitkozódni fog egy eljöven
dő belső forradalomban / ámen”. A hívő hang
ja egyre erősödik: „hitre ítéltettünk”. Még a 
Ginsberg mottójával induló versben is előfor
dulnak archaizáló, sőt a bibliát idéző kifeje
zések, alátámasztva ezzel a múlt s a jelen 
feszült, ám örök viszonyának érdekes dialek
tikáját. A Meztelen lovagok kötet íve is azo
nos irányba halad. Elején még „nádasokat 
csángó tajtékfelhőt / csapott sörényű lovakat” 
látunk, de fokozatosan eluralkodik a jelen: 
„hat betonsík közeledik hat irányból / szűkül, 
egyre szűkül a tér”. „A bizonyosság bugyrai
ban a holnapot kutatod”, ugye Balázs F.?

Meglátásom szerint a költő két irányból 
remél enyhülést vagy megváltást. Egyik 
a szerelem. Másik az Isten. Illetve a kettő 
együtt: „Kedvesem mindennapi kenyerünk 
legyen a fohász”. A kettőnek csupán együtt 
látja értelmét.

(missa bestiális) — innentől a költő mint
egy vállalva mások bűneit is (a romantikus 
hangnem mindenen felülkerekedik) többes 
számban kezd beszélni, befelé gyónását imá
vá verseli. Szabadversben, mégis vállalva az 
egyházi irodalom, az ima, a siratóének és a 
zeneiség formai, illetve nyelvi kötöttségeit. S 
velük együtt kifejezőerejüket. Balladisztikus 
motívumismétléssel indít, az ókorra, (mesés) 
közép- és jelenkorra vonatkozó utalásokat fel
vonultatva ad helyzetjelentést. Veszekszik, 
lázad. Sír, könyörög. A De profundis c. költe
mény szinte epilógusa, megnyugtató befejezé
se a (missa bestiálisának.

Megerősítés, ami még e vers után jöhet. 
Következetes újrafogalmazása, -értelmezése 
egyazon, bár többször más-más időben és tér
ben megvalósuló helyzetnek, állapotnak: az 
életnek. A két domináns vers, a Meztelen lo
vagok és a (missa bestiális) alkotja a kiinduló
pont, a mindent elindító kérdés („mi maradt 
belőlünk?”) és a csúcs között feszülő gondolat
folyam támpilléreit nem csupán a Meztelen lo
vagok c. kötetben, hanem talán az egész lírai 
életműben. A többi költemény a Maszkoktól 
a Menedékig ezek alárendeltje, illusztrátora, 
erős támasza, sokoldalú megerősítóje.

A versek az Ige és igen szavaink hitelét, 
nagyságát, felelősségét elemzik. A Fekete 
folt a Napban az édesanya elvesztésének fáj
dalmát írja le megindítóan: „míg zarándok- 
helyeden anyám / kis szirmokba lopja az ég 
csücskét / s szemed kékjét az isten”. A sze
relem, annak hiánya, „Isten végtelen mon
datáénak s a „kiutak”-nak keresése mind, 
mind egy-egy tégla a (missa bestiális) temp
lomának falába. A záró Menedék metaforá
ja a „skatulyába zárt bogár” az ebbe a világ
ba és korba zárt emberként realizálódik. 
Két utolsó sora, kérdés és válasz — a kötőjel 
miatt szándékosan kétértelmű: „ott vagyok 
bent? / nem-Én”. Nem-én a szókereszten. 
Akkor ki? Csak az kap választ, aki elfogad
ja. A lehetséges válasz szavát, a szókeresz
tet, a halál és a feltámadás, a versben-fel- 
támadás szimbólumát. A többiek sorsa a 
kétkedés. Kétkedés a biztosan képlékeny
ben, vagyis a bizonytalanban.
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HELIKON

KIRÁLY FARKAS
A m ito -k á n  
m o st r á b e s z é l
Értelmezem a borítót. Az elülsó't.
Nem más ez, mint egy kezdet. Egy 

pán-magyar, transz-európai és globális, 
valamint galaktikus, mitikus mátrix, 
melyben regnál Neo, a goliárd. Neo az új 
s a legújabb. A középen s mindenhol egy
szerre lévó'. A virtuális tényező, mely leké
pezi magát ide-oda. Lesz beló'le költők. 
Lesz az avant- és arriére-garde. A vetüle- 
teinek összessége: Golania Magna.

*
Előszó, röviden és tömören, majd bein

dul az ismert gépezet.
Brédix analizál. A Logikus Logoszt 

lebontja Mágikus Mondatokra. Ezáltal
L.M.-ez. Kibelez. Trancsíroz.

Brédix szintetizál. A Mágikus Monda
tokból összerakja a Logikus Logoszt. S 
így fel-M.L. Röpít. Dobál.

Mert ő, Brédix, nem más, mint a Radix. 
A Gyökér, amelyen keresztül szív minden 
és mindenki. A Gyök. Az Ér. A rút root (vö. 
ang. root, gyök, gyökér): de nem petrezse
lyem (vö. pannon gyökér, petrezselyem).

Bréda a Goliomátrix kilenc hullámán 
vitorláztatja magát keresztül. És kasul. 
Többen nem is lehet: kilenc hullám a fel
ségvíz, azon túl az ó- és újceán. Tudja ezt 
minden valamirevaló druida és ollamh 
(még a Galliomátrixból).

K irály Farkas: 1971-bn született 
Klozsvárott. A Napút szerkesztője. 
Jelenleg Budapesten él.

Röviden az M.L-és és L.M.-zés alanyai
ról -  Bréda & Jómagam összevont szemöl
dökeink szerint:

Az első hullám: Böszörményi Zoltán. Az 
aranyember és útjai az aranyvillamoson. 
A mítosz.

A második hullám: Márkus-Barbarossa 
János. A lovatlan lovag, trubadúr dúrbán, 
lé(ről)-zengő ritter. A história.

A harmadik hullám: Balázs F. Atti
la. Energiamegmaradás, lapis philoso- 
phorum, protomatéria. Big Bang.

A negyedik hullám: Karácsonyi Zsolt. 
A nyugati keleti és fordítva, meg sárga. 
Sacrosanctum.

Az ötödik hullám: Király Zoltán. Dúva- 
dak arénán belül és kívül. Dúkirályok.

A hatodik hullám: L. Simon László. Lí
rai algebra és halmazelmélet. O mond
ta.

JANCSÓ NOÉMI 
B á jo s  g y i l k o s s á g
Kivágta a kis halál
Egy polgárház ajtaját
Patkókon csörtetett
S lesújtóan megállt
Három pupilla feldagadt
Céltáblányira
Lévén az úr félszemére vak
S a kis halál nevetve
Rájukszegeszte három pisztolyát

A pók sercegve szőni kezdett 
A köröm szorgosan nőtt tovább 
Egy cédulára a kis halál 
Gyerekbetűkkel rótta fel 
A relegationak vége már

E g y e d ü l
Talán a fáim 
tízszeresre nőnek 
árnyékuk pokoli mosószer 
feketére mossa a Földet 
a bokrok futóbokorrá 
züllenek s tüskéjük 
százhetvenkét centi lesz

Jancsó  Noémi: 1988-ban született 
Kolozsvárott. Az Apáczai Csere János 
líceum diákja.

talán a karvaly galambbá változik 
borzolt barna bubogó galambbá 
és többé nem látogat meg.
Sietsz haza, hogy máris öltözöl 
te fonnyadt mellű mályvaillat? 
hagyd itt zálogba arcodat 
hogy tudjam: visszajössz.
Talán a fáim 
tízszeresre nőnek 
sötét világban ébredek 
ha te nem akarsz 
s borzongó magányom 
eltemet.

Á lo m
Poros padláson 
talpsebét nyalja 
egy könnyes indián, 
a hintaszék 
fejtetőre áll 
s nem mozog, 
ámul a csönd 
s hajadhoz.
fázás cikáz az ablakon 
ki-be. kibe? 
a deszkák alatt 
bordó szőnyegen 
lilazöld kárpiton 
narancs függönyön 
drága parfümön 
klappagott 
a tűsarok
(szőke kontya volt.)

A hetedik hullám: Ármos Lóránd. 11: 
Kicsi vajgyok : 11, ha megnövök, beléd rú
gok (F. A. szíves engedelmével). Jin-Jang.

A nyolcadik hullám: Muszka Sándor. 
Abszolutizmus és sztyepp-poézis. Valcer.

A kilencedik hullám: Márkus András. 
Ugyanaz, mint a hetediknél. Jin-Jang 
din pulá.

Ennyi. Kilenc hullám van. Követi egy 
komoly irodalomtörténeti értékkel bíró 
összefoglalója a dekadens precedensek
nek és decedenseknek. Valaki tizennégy 
éven át láthatatlanul jegyzetelt minde
nütt, nincs más magyarázatom.

*
A könyvről tudok egy titkot. Nem 

volt elég a mágikus matéria -  a könyv 
száz (kb.) oldallal rövidebb lett, mint 
ahogy az tervezve volt. Ugyanis nem 
közönséges papír, amit lapozni fogsz. 
Palimpszeszt a javából. Kapott pálinkát 
és szeszt -  a javából. Nem Bréda -  ha
nem a Goliomátrix. És az anyag egy ré
sze dematerializálódott. Ha jól figyelsz: 
1011000100111010; ilyeneket kell keres
ned mindenfele. Amint találsz egyet, je
lezd Brédának. Vagy nekem. Vagy vala
kinek, akiről tudod, hogy. Ott vannak 
mind a könyvben. És nemcsak.

*

Értelmezem a borítót. A hátsót.
„Őseimnek véres Bréda
Fogason lóg, rozsda marja.
Rozsda marja, nem ragyog...”
Rettenetes a fényképed, Francois. 

Vazeg.

(Francois Bréda: Golania magna. 
Editura Grinta kiadó 2005, Kolozsvár)

két girhes térd 
feljajjant, 
a rózsarúzs ajak 
ívbe görnyedt, 
eleredtek a 
női könnyek, 
könnyű könnyek, 
az indián ott fenn 
reszketett, 
az ablakok között 
magában dzsúdózott 
a jéghideg.

E g y  d á r d a h ő s  
k o c s m a i  k a l a n d j a
Dárdáját megcsavarta ravaszul 
s a felhő hasába szúrt.
Az kipukkadt s büdös gázt eresztett 
mely lidércnyomássá módosult 
s migrénként megült a homlokán.
Ősz volt, esett a bús eső.
Körszeme egy ponton megállt 
mely himbálni kezdte önmagát 
s himbált a csilláron a füst 
lengett a pult s a biliárd 
a gyomor kacéran táncot lejtett 
mert benne is a druidák 
(cseppfolyós sör papok) 
erre mit tesz, tehet egy dárdahős?
Lógó bajusszal a pincérnek kiált 
s nehéz lejért betáplál még egy sört.
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HELIKON

GYULAI LEVENTE
Portré valóság és fikció között
Jelen dolgozat Marguerite Yourcenar 

Hogyan menekült meg Vang-Fu1 és 
Theodor Storm Aquis submersus2 című 
írásainak összehasonlító vizsgálatára 
tesz kísérletet, végigköveti és értelmezi 
a két mű kapcsán néhány szimbólum, ar
chetípus és mítosz szövegbeli funkcióját, 
a történetben való alakulását.

Lényegesnek mutatkozik azon tény, 
hogy mindkét szöveg központi eleme a 
portré, amely köré épülnek az események. 
A portré hasonmásként3 megjelenő' szere
pe az értelmezést két világ, két szféra lé
tének tételezése felé irányítja: az egyik a 
realitás közege, a másik pedig a művésze
té, amely a valóságos világot képezi újra, 
olyan új értékeket tulajdonít neki mint 
például az örökkévaló lét vagy a képze
letnek megfelelő' világszemlélet. Ennek 
alapján elmondható, hogy a portrénak 
— Vang-Fu esetében a festészetnek — kö
szönhetően átjárást találunk valóság és 
fikció között Ez a dualitás elsősorban a 
portréval kapcsolatosan fogalmazható 
meg, de megtaláljuk más szövegrészek
nél is.

Az Aquis submersushan inkább az élet 
— halál közötti tranzíció hangsúlyozódik. 
Már maga a portré is megjeleníti, mint
egy megeleveníti azt, akit ábrázol, akár 
élő a modell, akár halott. Storm művében 
mindkét lehetőségre van példa. Ennek ér
telmezésekor különös figyelmet érdemel 
a környezet, ahol a festmény található. 
A Johannesről készített kép a templom
ban található. A templom a világközpont 
szimbóluma, a világmindenség rendjét fel
tételezi és az Istennel való kapcsolatot te
szi lehetővé, valósítja meg. A világok kö
zötti átjárás ez esetben is nyilvánvaló. 
A Katharina arcképe profán környezet
ben, a házban talál magának helyet a 
család többi tagjának arcképei mellett. 
A dualitás e ponton is nyomon követhető. 
Yourcenar művében az arckép és a fest
mény fogalma a fikcióéval rokon. Vang- 
Fut azért büntetik meg, mert a császár 
az ő képei között nőtt fel, de amikor 16 
évesen kilépett a való világba, csalódott 
abban. Ezen történet értelmezésekor is 
fontos a környezet felidézése. A császá
ri palota az axis mundit jelképezi. A vi
lágok között húzódó határt, amely a vá
lasztóvonalat jelöli, a fal szimbóluma 
jelenti. Azért építették, hogy kizárja a 
világ szennyét a határvonalon túlra. Az

Gyulai Levente: 1982-ben szü
letett. A BBTE magyar-német szaká
nak végzős hallgatója

Aquis submersusban a vizesgödör vélhető 
az élet és halál közötti határjelölő ténye
zőnek, hiszen Johannes itt fullad meg. 
Míg Vang-Fu életre kelti alakjait, ha még 
egy utolsó ecsetvonást tesz a szem tájé
kán, Johannes arcképe a halott gyereket 
ábrázolja. Az átjárás kétirányú: az élet
ből a halálba és fordítva. Az utóbbit Ling 
feltámadása erősíti.

A szem a vizuális érzékelés jelképe, de 
kapcsolatban áll erkölcsi szimbólumok
kal is a fénysugár egyenessége és tiszta
sága révén. Vang-Fut arra ítélik, hogy 
megvakítják, tehát megfosztják a fenti ér
tékektől. Katharina dédanyjának szemei 
az arcképen a sorsot, a jövőt jósolják meg: 
megátkozta lányát, mert nem társadalmi 
rangjának megfelelő párkapcsolatot lé
tesített. Az átokmotívum Linget is érin
ti. Édesanyját azért átkozták meg, mert 
nem született fiúnak. O röviddel Ling es
küvője után meghal, de az átok Lingen 
teljesedik be: a császár katonái megölik.

A tó a maternalizált mélység megvaló
sítója, mely az eredeti boldogság forrása
ihoz való visszatérést sugallja. Szimboli
kája felől szemlélve a föld szeme, melyen 
keresztül az alvilág lakói a fenti világot 
nézik. Amikor Ling megmenti mesterét, 
a megkettőződés4 érvényesül : Vang-Fu 
egyszerre festő és „festett”. A megkettő
ződés a vizet is érinti: „A jádemennyezet 
tükröződött a vízben, olyan volt, mintha 
egy barlangban úszna egy csónak.” A bar
lang az alászállás biztonságos, lassított 
folyamatát sugallja. A víz a teremtés el
ső bölcsője, a rajta levő csónak pedig a sír, 
koporsó -  bölcső izomorfizmusra emlékez
tet. Mind a csónak, mind pedig a koporsó 
a holtak túlvilágra való szállítására szol
gáló eszköz szimbólumértékét implikálja. 
Johannes koporsóban fekszik, Ling pedig 
csónak segítségével menti meg Vang-Fut. 
Ebben a részben Yourcenar a Kharón- 
mítoszt idézi. Ling a valóságból átviszi a 
mesterét a fikció világába. A csónak víz
re bocsátása az anyaság megkettőződését 
sugallja, hiszen a víz az ősanyát jelképe
zi. A tartály-séma révén az anyaméh biz
tonsága, melege konvergál a bábszerűség
gel, a hibernálással, ami a koporsónak 
nyugodt álommal való asszociálására 
utal, amit az elszigetelés és az oltalom fo
galma egészít ki. A víz mindenképpen női 
szimbólum.5 A barlang és a ház, (palota) 
is az anyaöl képzetét hordozza, ugyanak
kor a személyiség dublőréként is megjele
nik, tudniillik a ház a lakók személyisé
gét tükrözi. A két szimbólum mellett nem 
elhanyagolható más tárgyak szerepe, pél
dául a ládáé, amely azon leveleket ta r
talmazza, amikből fény derül a gyerek 
történetére. Szimbolikája a titokra vo
natkozik, de nem feledkezhetünk meg nő- 
szimbólum-voltáról sem.

Mindkét műben megfigyelhető a mikro
kozmosz archetípusának jelenléte. Ez az 
Aquis submersusban a falun belül a temp
lom, a házban az arcképekkel teli szoba, 
a Yourcenar-szövegben pedig maga a palo
ta és a palotán belül az arcképek szobája. 
A megkettőződés ez esetben is tisztán ki

mutatható. A mikrokozmosz a makrokoz- 
mosz centruma, így lehetséges az, hogy 
a templom, a ház vagy akár a palota kö
ré épül ki a környezet. Ez főleg a palota 
esetében érvényes, hiszen azáltal válik 
központtá, hogy a külvilágot a császár a 
saját igényeinek megfelelően alakítja ki. 
Még a mikrokozmoszon belül is vannak 
olyan pontok, amelyek az adott tér kö
zéppontját jelölik. Ilyenek például a fa, 
amelyik Johannest hozzásegíti ahhoz, 
hogy Katharinához jusson, vagy a palo
ta tartóoszlopai, amelyek ugyancsak köz- 
pontszervező tényezőként jelennek meg. 
Általuk válik a tér sajátos egésszé. Verti
kalitásuk a mikrokozmoszként elképzelt 
ember szimbólumértékéhez kapcsolja 
őket. Vang-Fu befejezetlen festményén a 
hegy válik ilyen középponttá.

Az eddigiekben nyomon követtük a 
táplálkozási domináns mélységképzete
it, a mikrokozmosz, a lakás, az anya és a 
középpont archetípusának szerepét, an
nak körvonalazódását. A következőkben 
a szín, valamint a fény-árny archetípusa
it vizsgáljuk a két műben.

Az Aquis submersus világában az ár
nyék gyakori jelenléte a domináns elem. 
A világ tükörképeként jelenik meg, akár 
a tó. Szimbolikáját tekintve a halottak 
világára utal. A műben sejtető, előreve
títő funkciója van. Komorságát a színek 
gazdagsága, főleg a zöldé ellensúlyozza. 
A mindenen eluralkodó árnyék hiányzik 
a Yourcenar-történetből, a zöld szín vi
szontjelen van. Az „éjjeli rendre” jellem
ző színpompa jellemzi a történeteket, a 
zöldnek kiemelkedő szerep jut. Az újjá
születést jelképezvén ellenpontozza az ár
nyék szimbolikus konnotációit. Vang-Fu 
a jáde zöldes színét kedveli. Ez a féldrá
gakő a tökéletességet és a halhatatlan
ságot szimbolizálja6. Ha a császár gon
dolatvilága, lelkivilága felől közelítünk 
Vang-Fu alakjához, akkor világossá vá
lik a jáde szimbólumértéke és Vang-Fu 
közötti kapcsolat, hiszen a császár sza
vai szerint művészete által csak ő tudja 
igazán birtokolni a világot és így halha
tatlan, noha éppen ezért büntetnék meg, 
de ő saját fegyverével, a festészettel, el
kerüli ezt. Johannes Lázár képének meg
festésén is dolgozik. Tette a keresztény

mítoszt, a feltámadást idézi. Ezáltal a 
zöld szín jelenléte még inkább motivált, 
hiszen indokolja az életből a halálba és 
a létből az elmúlásba tartó folyamatos 
átjárást a Storm-szövegben. Sőt a Láz
ár arcképébe a Gerhardusra emlékezte
tő jegyek belefestése csak erősíti a két 
szféra közötti tranzíciók gondolatát 

Lingnek nem sikerül az első kísér
let, hogy megmentse mesterét és saját 
magát (noha tőrt ránt a katonák ellen). 
Fegyverekkel a másik szövegben is ta-

folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról
lálkozunk Wulf báró pisztolyt, Johannes 
kardot használ. Durand szerint minden 
fegyver archetípusa a kard.7 A fegyver 
(nemző)erőt és tisztaságot konnotál, véde
kezésre és szétválasztásra, egyszersmind 
tisztításra is szolgál. Johannes tehát min
dent megtesz a Katharinával való kapcso
lata érdekében.

A művekben más fegyverek is felbuk
kannak. Johannes madarak után nyilaz. 
A nyíl a felemelkedés technikai szimbó
luma, tisztaságot jelképez. A Yourcenar- 
szövegben elmosódik a határ nemcsak a 
realitás és fikció (a művész belefesti ma
gát a kép világába), hanem a nemi meg
oszlás kapcsán is. Két mítoszra találunk 
utalást a íj fogalma révén. Vang-Fu már 
régóta meg akar festeni egy néhai herceg
nőt, amint lanton játszik egy fűz alatt, 
de nem talált olyan „valószerűtlen” nőre, 
aki modellt ülhetett volna, de ezt megte
szi Ling. Egy herceget is meg akart feste
ni, aki egy nagy cédrus lábánál íjaz, de 
nem volt modellje, így Ling felesége alakí
totta a férfit. A lantos alak Orpheusz, az 
íjas pedig Artemisz mítoszára utal. A sze
repcsere a művészet kritériumait idézi: a 
fikció kiindulópontja a valószerűtlenség 
és az egyszeri esemény. (Lefesti Ling ha
lott feleségének arcát, mert szereti a zöl
des árnyalatot. A dolgok képét szereti, 
nem pedig a dolgokat, tehát a kép által fo
gad el valósnak valamit. Eszerint a való
szerűtlen megfestése valószerűvé teszi a 
megfestettet.)

A történetek képrendszerét az orgia
jelenetek is determinálják. Az Aquis 
submersusban két ilyen jelenetet talál
hatunk: az egyik a kocsmában zajlik le, 
a másik pedig egy boszorkánykivégzés so
rán. A kocsmai történetben lényeges az 
időpont, hiszen júniusi éjszaka van, nap
forduló, János-napi ünnepség. Von der 
Risch ölében egy ringyó van, ez Keresz
telő János és Salome kapcsolatát asszo
ciálja és az előreutalások sorozatába il
leszkedik, hiszen a vízbefulladt gyereket 
is Jánosnak hívják, így párhuzam állít
ható fel a két halál között. A másik or
giajelenet a boszorkány kivégzése előtti 
nagy tömeggyűlés. Az előrevetítő funk
ció ez esetben is érvényesül. Vang-Fu 
kocsmai részegségei némileg az Aquaris 
submersusbeli kocsmajelenetre emlékez
tetnek. Vang-Fu csak azért ivott, hogy 
jobban le tudjon festeni egy részeget.

Az idő múlását a Hold nőszimbólum je
lenléte jelképezi, de a sötétség archetípu
sa is fellehető a Storm-szövegben, mely a 
tudattalant is jelentheti. A történet tra
gikus végére több jel is utal: ilyen példá
ul a faragott Mária-kép eltűrése vagy az 
1666-os év, ami a Sátánra emlékeztet. 
Johannes, a művész, fehér liliomot fest 
ajándékként holt kisfia kezébe. A virág 
jelképisége nem hagyható figyelmen kí
vül, tudniillik az ártatlanság és Szűz Má
ria szimbólumát is magába foglalja.

Mint a romantikusoknál oly gyak
ran, Storm novellája is foglalkozik a mű
vészet szerepével : a festmény kapcsán 
a pap figyelmeztet: „Imádkozzatok és vi
gyázzatok. Mert itt is házról házra jár a 
Sátán! Ezek a Mária-képek csak érzéki

ség és pápizmus szoptatósdajkái, a művé
szet mindig e világ ringyója volt!” Ilyen 
értelemben maga Johannes is, a festő, Sá
tán szolgájának minősül, hiszen művész 
és gyilkos egyszemélyben. Jóval koráb
ban Johannes azt nyilatkozta Katharina 
arcképének festése közben, hogy a nemes 
festészet nem csupán másolja az arcot, 
így az ellentmondás a két kijelentés kö
zött csak úgy oldható fel, ha elismerjük, 
hogy két eltérő szempont szerint véleked
tek a művészetről. A pap a képet bálvány
ként ítéli el, míg a festő az újjáteremtést, 
az örökkévalóság szolgálatát látja benne. 
Yourcenar hőse, Vang-Fu is ez utóbbi hí
ve: újraéleszt.

Elet és művészet szembenállását tük
rözi a festő és a császár párbeszéde, s 
ezt csak a szimbólumok segítségével fejt
hetjük meg. Vang-Fu önmagát a télhez, a 
császárt a nyárhoz hasonlítja. Neki csak 
egy, a császárnak tízezer élet áll rendelke
zésére. A császár azt válaszolja, hogy az 
egyetlen igazi birodalom a festészet, aho
va Vang-Fu az Ezer Görbe és a Tízezer 
Szín ösvényén jut el. A tízezer a termé
kenység szimbóluma, a száz a mikrokoz
mosz a makrokozmoszban, az ezer pedig 
a boldogság halhatatlanságát és az életfa 
életéveit jelképezi. Tehát a festészet bol
doggá, örökkévalóvá tette a mestert, de 
boldogtalanná a császárt, aki csalódott a 
világban, hiszen először Vang-Fu festmé
nyeiből ismerte meg azt.

A két történet vége ellentétes, noha 
ugyanaz a motívum jelenik meg: a vízjel
képe. Az Aquis submersusban a gyerek 
megfullad amikor a falut elönti az árvíz.

A Yourcenar-szövegben viszont a császár 
fullad meg, a festő megmenekül. Vang- 
Fu befejezi képét, de magát is belefesti 
abba és árvizet okoz, anélkül, hogy ész
revenné, azáltal, hogy életre kelti a fest
ményét. A sziklák oszlopokká változnak 
vissza, a víz elfolyik, Ling és Vang-Fu el
tűnnek a habokon túli országba, a megál
modott jádetengeren. Ling előtt feltárul a 
művészet és realitás viszonyának lénye
ge: a művészeten nem kell a valósághű
séget számon kérni. A császár és környe
zete azonban földhözragadt: „ezek nem 
olyan emberek, akik bele tudnak veszni 
egy festmény belsejébe.” Az árvíz egy új 
kezdetet eredményez, új világ jön létre, s 
ez a művész és műalkotás halhatatlansá
gának záloga.
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D sida Jenő gyerm ekversei a Cim borában
Benedek Elek gyermeklapja, a Cimbo

ra közli Dsida Jenő első irodalmi próbál
kozásait: 1923 és 1927 között összesen 
negyvenöt lapszámban leljük fel írásait 
(verseket, novellákat, elbeszéléseket és 
meséket). A korai Dsida-versek egy ré
szére nagy hatással van a családi környe
zet, főleg anyja matriarchális nevelési fel
fogása (Gyöngyvirág, Vissza, Édesanyám 
nevenapjára). Anyaközpontúsága alapve
tően érzelmi indíttatású, ezt még fokozza 
korai betegségéből fakadó érzékenysége. 
Az apa kényszerű szolgálati és katonai tá
volléte miatt gyerekkora nagy részét édes
anyja társaságában tölti, különösen 1914 
és 1918 között, amikor a nagyszülőknél 
laktak Beregszászon. Az anya feltétlen 
engedelmességre neveli fiát: „Igen okos 
és nagyon jó, engedelmes gyermek volt. 
Ha elmentem bevásárolni, beültettem a 
nagydívány sarkába, kioktatva, hogy bár
ki csenget vagy kopog, ne szóljon, és sen
kit be ne engedjen, ha órák múlva jöttem 
haza, úgy volt, ahogy hagytam.”1 Végze
tessé váló betegségét követően állandó 
tilalmak között nő fel, és kímélő bánás
módban részesül, ez csak erősíti betegség- 
tudatát és a velejáró szorongásérzetét.

Az utóbbi évtizedekben Erdélyben ki
adott magyar nyelvű tankönyvek és iro
dalmi antológiák az Édesanyám névnap
jára című verssel kanonizálták leginkább 
Dsida Jenőt a gyermekirodalomban.2 Elő
ször 1923. aug. 19-én jelent meg a Cim
bora második évfolyamának 33. számá
ban a tizenhat éves költő édesanyjának 
szánt verses köszöntőjeként. Esztétikai 
szempontból kevésbé értékes ez a vers, 
formai megoldásai kezdetlegesek, és ez 
a trópusok teljes hiányának tudható be. 
Hiányérzetünket a jól nevelt gyermek ud
varias gesztusa (az édesanya köszöntése), 
valamint a fiúi szeretet, a szívből jövő 
őszinte hang kompenzálja valamelyest. 
A költő hat évvel később megjelent önélet
rajzában sem esztétikai értékei miatt em
líti meg első versközlését: „Tizenöt és fél 
éves voltam, mikor első versem -  valami 
kis névnapi köszöntő -  megjelent Bene
dek Elek nagyapó Cimborájában, s akkor 
kaptam az első honoráriumot. Azóta sem 
voltam olyan boldogan büszke és magam
mal megelégedett, mint akkor.”3

Ezt követően a Cimborában egy sor 
olyan vers is megjelenik, amely egyértel
műen előrehaladást mutat: Játék, Vissza, 
Csengő-bongó versike a mókuskáról, Pa
pírhajók. Ezek a versek az életmű későbbi 
nagy költeményeinek prototípusaiként ke
zelendők, majdan visszatérő témák és for
mai megoldások sejlenek fel bennük. Már 
most is feltűnik a költő vonzódása az élet 
parányi, nélkülözhetetlen örömei iránt, 
miközben még ezer szállal kötődnek a 
gyermekkorhoz, amelyet a rá jellemző ap
rólékos gonddal jelenít meg. Ettől kezd
ve a versírás rendszeres tevékenységgé, 
önkifejezésbeli szükségletté válik számá
ra, ahogy ez Benedek Elekhez írott leve
léből is kitűnik: „A versírás éppenséggel 
semmiféle nehézséget nem okoz, és pihe
nésül szoktam szórakozni vele. Pl. a Her

vad a virágom című versemet egy negyed 
óra alatt írtam. Egyike legkedvesebb ver
seimnek, és igen örülnék, ha a többi előtt 
tetszene közölni.’4 Bányai László is hason
lókat ír Dsida költői hajlamairól önéletraj
zi regényében: „Költőiségben annyira elő
re van, hogy én ezt a távolságot őszinte 
csodálkozással nézem. Versei rögtön szü
letnek. Amíg aludtam délután, már ket
tőt is írt. Mintha sietne az élettel.”5

A Játék 1924. szeptember 28-án jelent 
meg a Cimbora 39. számában. A gyermek- 
játék szabályai szerint építkezik, hűen 
követve a játékosságot és igazodva a ki
választott műfajtípus, a bújócska drama
turgiájához. A tragikum felvillantásával 
a játék túlmutat a gyermekkori naivitá
son és megsejteti olvasójával a játékosság 
mögött meghúzódó realitást. Erre a fordu
latra készíti fel a befogadót a vers alcímé
ben megfogalmazott paradoxon: „megtör
tént mese”, erre rezonál a meghökkentő 
verszárlat is: „És nem látták meg soha 
egymást.” Ebben az összefüggésben nem 
tűnik véletlennek a játéktér kiválasztá
sa, a bújócskázás hagyományos helyszí
ne: az erdő, amelyet a valóság metafo
rájaként azonosíthatunk. Az erdő / élet 
ismeretlen közegében véletlenszerűek a 
találkozások és végzetesek az elválások: 
„S tovaszaladt a kisleányka / -  Szomorú 
lesz a vége, meglásd! -  / Égyik ment jobb
ra, / Másik ment balra, / És nem látták 
meg soha egymást.”

Már ezekben a versekben is visszatérő 
motívumként jelenik meg a félelemérzet 
meg a szorongás: egyrészt a kortárs köl
tészet (Ady Endre és Kosztolányi Dezső) 
hatásaként, másrészt saját élettapaszta
latként. Erről így ír a már említett önélet
rajzában: „A szenvedést is megkóstoltam 
már, néhány évig állandóan levert voltam 
és szomorú.” Közeli barátja, Bányai Lász
ló szatmári látogatásakor (1924. szeptem
ber) valósággal megdöbbent Dsidának a 
kedélyállapotát látva: „Úgy búcsúztunk, 
mintha sohase látnok többé egymást. Je
nő belsejében nagyon pesszimista.”6 En
nek az életérzésnek a hatására kelet
kezett versekben egyszerre van jelen a 
nosztalgia és a szorongás. A költő nosztal
giával búcsúzik a gyerekkortól és mindat
tól, ami hozzá köthető: a játéktól, az édes
anya gondoskodó szeretetétől, az önfeledt 
boldogságtól, a gyermekkor helyszíneitől 
és tárgyaitól. Szorongással fogadja azt az 
ismeretlen világot, amelyet majd a felnőtt 
kor hoz magával, hiszen már eddig meg
sejtett üzeneteihez is negatív tapasztala
tok társulnak. A Vissza (Cimbora, 1925. 
aug. 11., negyedik évfolyam 33. szám) cí
mű vers ennek a nosztalgiaélménynek az 
egyik nyelvi konkretizációja, benne a köl
tő egyforma intenzitással idézi fel a gyer
mekkort és az anyaélményt. A felnőtté vá
lással egy időben hatalmasodik el rajta a 
hiányérzet, és fokozódik vágyódása a kis
gyermekkor és benne az édesanya után. 
A gyermekkorba történő megvalósíthatat
lan visszatérés helyett a költő már meg
elégedne annak illúziójával, ugyanis a 
visszatérés imitálása pillanatnyilag eny

híti az állandó szorongást és félelemérze
tet: „Álmodjunk nagyon, nagyon szépet, 
/ ringatózz szépen el velem, / álmodjuk 
most a régi álmot, / hogy ne féljek a keb
leden.”

1926. április 18-án a Cimbora ötödik 
évfolyamának 16. számában jelent meg a 
Csengő-bongó versike a mókuskáról című 
Dsida-költemény. Benne ismét a gyermek
kortól, a gyermekitől búcsúzik a felnőtt 
életszakaszba lépő költő. A gyermekkor
ról való kényszerű lemondás megrendí
tő élmény számára, nosztalgiával tekint 
vissza közeli gyermekkorára, az emléke
ket a közismert gyermekmondóka hívja 
elő: „Mókuska, mókuska / felmászott a fá
ra.” A versben megidézett apró termetű ál
latka fokozatosan minősül át metaforává, 
majd szimbólummá, egyszerre jelképezve 
a játékot, a játszó gyereket, magát a gyer
mekkort és a szabadságot: „Okosszemű jó
szág, / gyermekvágyam lelke”; „Ilyen hűt
len, fürge mókus / lelkem minden vágya.” 
A vers fontos momentuma a mókuskerge- 
tés, azaz a gyermekkor és a vele együtt 
tovatűnő boldogság felkutatása, amelyet 
a magyar mitológia egyik ismert motívu
mával, a csodaszarvas-üldözéssel egészít 
ki, időben és térben egyaránt kitágítja 
szenvedélyes boldogságkeresését: „Nem 
kellett karácsony, / csörgő dió, alma — / ug
rált a kis mókus / maga után csalva. / Cso
daszarvas elcsábított / Epedés-országba; 
/ Mókuska, mókuska / felmászott a fára.” 
A felnövekedő költő nosztalgiával tekint a 
tovatűnő örömvilágra, a nyelvi játék meg
annyi lehetősége sem feledteti vele a meg
sejtett tragikumot: „Távol tavaszt nézve, 
/ ahonnan elkéstem, / délibáb-hívásban, / 
álom-kergetésben / sírni kell egy bohó kis 
vers / régi dallamára: / Mókuska, mókus
ka felmászott a fára.”

A Papírhajók című versben (Cimbora, 
1926. október 20., ötödik évfolyam 42. 
szám) szintén a kisgyermekkor emlékei 
idéződnek fel. Az emlékezést kiváltó vers
helyzet, a folyóparton papírhajókat erege
tő gyerekek látványa emlékeket idéz a 
költőben, megelőlegezve a vers egészén 
végigvonuló emlékező attitűdöt: „A folyó 
partján, melyet ismerek, / mint múltam 
halkan dongó vízimalmát”. A malom, a 
világirodalom ismert toposza, a múló idő 
szimbóluma az egyéni sorsot jelzős hason
latként idézi meg. A továbbiakban egy
mást váltják a jelen, a közvetlen élmény 
konkrét képei és a múlttá vált gyermek
kor emlékképei. így válik fokozatosan 
személyessé a befogadó számára is az el
ső két sorban megfogalmazódó vershely
zet, a továbbiakban a költő soronként 
közelít bennünket annak a sejtésnek a 
megértéséhez, illetve annak az élmény
nek az átéléséhez, amelyet így fogalmaz 
meg: „Égszínkék szemük összemosolyog, 
/ s mennyországosan, báránykásan vil
lan / benne valami igen nagy dolog.” Bár 
a gyermekkor és a hozzá kapcsolódó ér
tékek általános és egyetemes jellegűek, 
ezeket mégis mindannyian személyesen 
éljük át és tapasztaljuk meg. Ezért fog-

folytatás a 14. oldalon
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> » »  folytatás a 13. oldalról 
ják fel tragikusan a papírhajón tovatű
nő' gyermekkori boldogság elvesztését a 
folyó partján játszadozó gyerekek, illet
ve velük együtt a költő, majd mindnyájuk
nál a versolvasó is: „És gondolatban én 
is vetem-hányom, / hogy minek kell még 
könnyezni is néha / egy kéményseprőn 
meg egy kicsi lányon.”

Már a korai versekben megjelenik té
maként a kereszténység, az elmúlás és 
a transzcendencia, ezek egyre inkább az 
életmű alaptémáivá válnak (Templom, 
Estharangok, Őszi dal). A létkérdések fo
kozatosan átveszik a gyermekség és a 
gyermekkorhoz kapcsolódó témakör he
lyét az életműben. Ezzel a váltással vég
érvényesen felnőtté és egyre érettebbé 
válik Dsida Jenő költészete és a benne 
megfogalmazódó világkép, életkorához ké
pest talán túl korán is, visszaigazolva Bá
nyai Lászlónak a már idézett megállapítá
sát: mintha költőnk „sietne az élettel”. Az 
Őszi dal című verse 1923. október 14-én a 
Cimbora harmadik évfolyamának 41. szá
mában jelent meg először. Dsida dalfor
mában előlegezi meg későbbi elmúlásról 
írott verseinek fájdalmasan szép világát, 
azt a látszólag könnyebb hangot, amellyel 
a magyar irodalomban csak ő tudja meg
fogalmazni a tragikus halálélményt. Ek
korra a magyar gyermekirodalomban 
sem számít már újdonságnak a téma, egy 
évtizeddel korábban Kosztolányi Dezső 
A szegény kisgyermek panaszaiban és 
Csáth Géza gyermektémájú novelláiban 
egyaránt megjeleníti a természetes és az 
erőszakos halált. Mindketten az újdonsá
got, a felfedezésre váró titkot látják a té
mában, amely a korábbi időszakban még 
tabunak számított. Kosztolányi a sze
cessziót és az impresszionizmust, Csáth 
Géza pedig az ösztönvilágot kutató freu
dizmust választja a gyermekkori halálél
mény irodalmasítására. Dsida Jenőnél a 
haláltéma nem kuriózum, nem az érde
kesség szférájába tartozó verstéma, ha
nem rendhagyó gyermekkori egészségi 
állapotából eredeztethető állandó veszély- 
érzet, amelyhez a közösségből kirekesztő 
magányérzet is társul. Súlyos szívbeteg
sége már kisgyerekkorban is távol ta rt
ja a megerőltető játékoktól, és megfoszt
ja minden fizikai próba gyakorlásától. 
Az Őszi dal című verse ezt a halálfélelem
től árnyékolt gyermektudatot fogalmazza 
meg a későbbi haláltémájú versek egyik 
sikerültebb prototípusaként: „Te előtted 
már / Lehull a fátyol / Arról a titkos / Rej
tett világról, / Ahonnan senki / Vissza 
nem tért még / S viszontlátsz sok-sok / 
Levéltestvérkét.” Ezekben az első változa
tokban eufemizáltan fogalmazódik meg 
a haláltudat: a költő valóságos szinoni
masort és perifrázis-készletet dolgoz ki 
halálélményének megfogalmazására, kö
vetkezetesen mellőzve és kerülve a riasz
tó halál kifejezést vagy annak származé
kait: „Örökre elment, itthagyott!” (Dal a 
kis fehér kutyáról); „Itthagy bennünket, 
/ Szegény árvákat. / S felmegy Hozzád a 
/ Csillagos égbe” (Templomban). Ha még
is leírja, akkor különös nyomatékot, ri- 
adtságából fakadó érzelmi többletet tu
lajdonít a szónak. Az Új imádság című 
versében például adys megoldást választ

va a „Csontkezű Halál” szimbólumát kép
zeli bele a világ pusztulásának víziójába, 
amely majd „a lázas világnak hörgő mel
l é t ... végigsimítja.”

A Cimborában közölt versek némelyiké
ben a szorongásélmény és a szorongató ha
láltudat keltette feszültség elégiává szelí
dül, illetve elégikus hangnemben oldódik 
fel. A Dsida-életművet kutató Láng Gusz
táv a korai versek közül az Estharangok 
címűt tartja ebből a szempontból tipikus
nak. A vers 1924. április 6-án, a Cimbora 
harmadik évfolyamának 14. számában je
lent meg. A költő az elégikus tartalmat a 
szonett szerkezeti követelményeivel han
golja össze. A négysorosok párhuzam for
májában tájleírást és lélekállapot-rajzot 
nyújtanak, az estébe hajló természetet és 
a szomorú lírai hangot vetítve egymásra. 
A háromsorosok kötelező szerkezeti fordu
latát a „De most!” felkiáltás vezeti be, fel
készítve az olvasót a várható retorikai 
változásra. A hetedik-nyolcadik sor szo
morúságról („zokogásomat”) és magány
ról („senki meg nem hallja”; „senki nem 
felel”) vall, majd mindkettő a hitben ta
lál feloldódást: „És imádságba halkul zo
kogásom.”

„A szerkesztés biztonságára vall, 
ahogy a tercettekben mondatformát is 
vált a vers: a két katrénban verssor és 
mondat következetesen egybeesett, ami 
egyhangúvá is tette e versszakokat. (Kér
dés persze, hogy ez a monotónia mester
ségbeli bizonytalanságból ered-e, avagy 
abból a szándékból, hogy ritmus s mondat 
feszültséget kerülő egybeesése is éreztes
se az alkony »álmosságát«.) A tercettek
ben kétsoros mondatokat találunk (9-10. 
és 12-13. sor), enyhe áthajlással (a sorvég 
nem sérti a szintagmahatárt), s mindkét 
esetben egysoros mondat zárja a mellé
rendelő (kapcsolatos) összetételt. Az egy- 
sornyi mondatok nemcsak az előzőhöz, 
hanem egymáshoz is szorosan kapcsolód
nak: »Szempilláimat csendesen lezárom 
... // És imádságba halkul zokogásom.« 
Ez a két tercett igazi közlendője, melyet 
két szimmetrikus elhelyezésű bővítmény
mondat magyaráz. A szonett költői közhe
lyei ettől a biztos és arányos ritmikai és 
nyelvtani szerkezettől válnak mégis hatá
sossá. A befejező rész szókincsében is ki
emelhetjük az elégikus feloldás sejtetett
közvetett voltát: a harang és az imádság 
utal ennek igazi mibenlétére, az Istenhez 
forduló áhítatra.”7

Nem zárhatjuk a Cimbora-beli ver
sek szemléjét anélkül, hogy ne beszél
jünk Dsida Jenő és Benedek Elek kap
csolatáról. A téma elemzői általában a 
„nagyapó”-„unoka” viszonyban látják 
megvalósulni a költőnk szempontjából 
szerencsésnek mondható egymásra talá
lást. Ám Dsida számára nem csupán lel
ki-emberi kapcsolatot jelent a Benedek 
Elekkel kötött barátság, hanem szakma
it is. A szerkesztő „nagyapó” irodalmi ízlé
sének hatása, a kis tollforgatókkal szem
beni elvárásai is kimutathatók a korai 
Dsida-versekben. Benedek Elek az iroda
lom esztétikai megítélésében a tizenki
lencedik századi népnemzeti irányt tekin
ti mérvadónak, illetve annak századvégi 
epigon változatát. A gyermekirodalom
ban pedig a Pósa Lajossal együtt kialakí

tott kánont érvényesíti, jellemzői: világos 
szerkesztés, egyszerű forma, közérthető
ség, nyelvi tisztaság, erkölcsi (nemzeti, ke
resztényi, humánus) értékek. Ezeknek a 
preferenciáknak a szem előtt tartásával 
írja meg Dsida Jenő A csemetefa éneke 
című versét (Cimbora, 1927. március 1., 
hatodik évfolyam 7. sz.). Ebben a tipiku
san Cimbora-versben teljesedik ki a költő 
metaforikus nyelve, és zárul folyóiratbe
li közléssorozata. Az alcím „jóságos faül
tető” jelzős metaforája határozza meg a 
vers teljes jelentésvilágát, a szöveg for
maszervezőjeként viselkedik. Elsődleges 
jelentésével arra a gazdálkodó, növény- 
termesztő életformára utal, amelyet Bene
dek Elek saját kisbaconi birtokán gyako
rol. Metaforikus jelentésével a gyermeki 
lélekbe értékeket, irodalom- és nyelvsze- 
retetet plántáló Jóságos faültetőre” gon
dolhatunk. A költő egyszerre tartja fent 
ezt a megsejtett kettősséget, egy időben 
beszél a gyümölcsfa és a saját nevében, 
tovább erősítve és mindvégig fenntart
va a metaforikus jelleget. A verszárlatig 
megőrződik ez a képi szinten végigvonu
ló kettősség. A szonett zártságával és for
mai kötöttségével fegyelmezi az érzelmek 
szabad áramlását, ehhez a nyugatosok ál
tal felfedezett modern formával társítja a 
hagyományos költői manírt, a már emlí
tett népnemzeti epigon stílust. A szonett 
négysorosait személyleírásra és jellemzés
re használja, a háromsorosok pedig saját 
köszönetét és háláját tolmácsolják. Az el
ső versszak hangulatkeltéssel indul elő
készítve a későbbi mondandókat, a költő 
már itt leüti azt a gyöngéd és szeretettel
jes alaphangot, amely aztán az egész ver
set kitölti. Szimpátiájának és érzéseinek 
érzékeltetésére „Elek Nagyapó” közvetlen 
környezetéből, a szeretett tájból rekonst
ruál hasonlóan szelíd jelenségeket, finom 
mozgásokat: „szálló lepkék”, „döngicsélő 
méhek”, „lágy zsongás”. (Egyébként ezek 
más vershelyzetben az epigon líra jelleg
zetes kellékei.) A költő „unoka” ezekkel a 
visszatérő gesztusokkal lépésről lépésre 
készíti fel lelkét a köszönetmondásra, ez
zel egy időben a nyelv és a költészet eszkö
zeivel az érzések hasonló átélésére készíti 
fel a versolvasót is. A második versszak a 
korábban megjelenített környezettel ana
lóg leírást tartalmaz Benedek Elekről, 
az „ifjú, tiszta öröm” jelzős szerkezet har
monizál a természetből rekonstruált idil
likus képpel. Ez az érzelmes portréfes
tés retorikai eszközökben is bővelkedik: 
egyetlen versszakon belül halmozza fel a 
költő például a párhuzamot, az ellentétet 
és a fokozást: „Haja fehér, de szíve még fe
hérebb”, vagy: „Ha rút-gorombán bántja 
is az élet, / 0  mindig szeret, mindig kö
nyörül.” A szonett háromsorosaiban egy
szerűsödik a költői retorika: a köszönet 
és a hála gyermeki hangján szólal meg a 
költő, mint az öt évvel korábban írt Édes
anyám névnapjára című versben: „Min
den örömet tőle kaptam kölcsön: / Övé le
gyen majd minden ízletes gyümölcsöm, / 
virágomat az ő fejére hintsem, / hűsen le
gyezve, árnyékkal kínálva, / sátorom le
gyen leghívebb tanyája! / Jóságos ember 
-  áldja meg az Isten!”

A Benedek Elekhez írott költemény 
egyfajta összegezése Dsida Jenő gyermek-
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KÁBÁN ANNAMÁRIA

Egy komplex alakzat 
szövegformáló szerepe
(Dsida Jenő: A rany és kék szavakkal)

verseinek, aki kezdetben két jól kivehető' 
élményszférából teremti meg versvilágát: 
a látványéból és az érzésekéből. Folyama
tos tökéletesedés mutatható ki abban, 
ahogyan kialakítja a kétféle szférának 
megfelelő költői nyelvet, ahogyan meg
birkózik a korai versekben jelentkező sti- 
láris eklekticizmussal, előrevetítve a maj
dani poéta doctust. A korai versekben 
jelentkező komplexitás a tökéletesedés, 
a gazdagodás érzékelése mellett egyéb 
hatást is kiválthat az érzékeny befogadó
ban. Dsida verseiben a látvány síkjához 
tartozó gyermekkori és természeti képek 
életörömöt sugallnak, a szépség és általá
ban az értékek iránti határtalan vonzó
dást, azonban az állandó szorongással és 
félelemérzettel terhelt érzelmi sík követ
kezetesen fékezi vagy teljesen visszafog
ja ezt a hedonista hajlamot, egy sajátos 
hangszerelésű, csakis Dsidára jellemző 
fájdalmasan szép költészetet eredményez
ve. Ez az életműben jelentkező paradoxon 
nem megy a költészet rovására, hanem 
gyarapodást eredményez, bár minden 
szépségért magának a költőnek kell meg
szenvednie. Bányai László már a korai 
versekben is felismerhetőnek véli az álta
lunk megsejtett sajátosságokat: „Jenő fel
olvasta nekem legtöbb versét. Megvitat
tuk mindahányat. A magyar klasszikus 
poézisnek minden új gyakorlatát elsajátí
totta. A modernek közül Tóth Árpád és 
Kosztolányi áll hozzá közel. Ady viharzá
sában a sorok különös zenéjét, a képek, 
szavak bizarrságát követi, akárcsak saját 
beteg szíve aritmiás dohogó ütemét.”8

(Ez a tanulmány az Arany János Köz- 
alapítvány támogatásával készült.)
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1. Dsida Jenő Arany és kék szavakkal 
című verse a makrokompozíció szintjén 
egyetlen hasonlatot kibontó, többszörö
sen összetett mondat. A hasonlat szöveg 
szintű adjekciós alakzattá tágul, ugyan
is a versszöveg egészét építi, és ebbe mint 
fölérendelt kategóriába épül a mező- és 
mikrokompozíció szintjén hozzá társuló, 
illetőleg őt kibontó többi alakzat: a párhu
zam, az ellentét, az ismétlés, a kötőszóel
hagyás, az inverzió, a megszólítás, az al
lúzió, az álarcosság, valamint a hangzó 
vers alakzatai. A hasonlat mint szöveg
szintre lépő szintaktikai alakzat ezáltal 
gondolatalakzattá tágul.

A vers mondatszerkezeti felépítését
(tagmondatait) számokkal jelölöm:

1 . Miképen boltíves, 
pókhálós vén terem 
zugában álmodó 
középkori barát,

2. ki lemosdotta rég 
a földi vágy sarát

3. s már félig fent lebeg 
a tiszta étheren,

1 . ül roppant asztalánál,
4. mely könyvekkel teli
5. s a nagybetűk közébe 

kis képecskéket ékel,
6. Madonnát fest örökké 

arannyal s égi kékkel,
7. mígnem szelíd mosollyal 

lelkét kileheli, -
8. úgy szeretnélek én is 

lámpásom esteli, 
halvány fénye mellett 
megörökítni, drága 
arany és kék szavakkal 
csak téged festeni,

9. míg ujjam el nem szárad,
10. mint romló fának ága
11. s le nem lankad fejem 

a béke isteni 
ölébe, [8.] én szerelmem, 
világ legszebb virága.

2. Ha a versszöveg makrokompozíci- 
ójára figyelünk, a vers egészét átfogó ha
sonlat egy álarcos szonett formájában kel 
életre, mégpedig igen művészi módon. 
Az álarcos vers versszerkezeti alakzat, 
amelynek lényege egy írásképnek egy má
sik írásképpel, illetve egy hangzásformá
nak egy másik hangzásformával történő 
felcserélése (a verstani fogalomról 1. Mó
zes 2001).

A 28 sor terjedelmű költemény valójá
ban egy kettétört sorokból épülő, szako- 
zatlan szonett: az első tizenhat sor a két 
összevont kvartett, a következő tizenket
tő pedig a két összevont tercett kettétört 
soraiból áll. A két kvartett és a két ter
cett között a határ egy gondolatjel.

Hangsúlyozva azt, hogy a költő kiala
kította írásképet tartom irányadónak, 
a rövid sorokat párosával összevonva, ki

alakíthatjuk a hagyományos szonett írás
képét is.

Miképen boltíves, pókhálós vén terem 
zugában álmodó középkori barát, 
ki lemosdotta rég a földi vágy sarát 
s már félig fent lebeg a tiszta étheren,

ül roppant asztalánál, mely könyvek
kel teli

s a nagybetűk közébe kis képecskéket
ékel,

Madonnát fest örökké arannyal s égi
kékkel,

mígnem szelíd mosollyal lelkét kilehe
li, -

úgy szeretnélek én is lámpásom esteli, 
halvány fénye mellett megörökítni,

drága
arany és kék szavakkal csak téged

festeni,

míg ujjam el nem szárad, mint romló
fának ága

s le nem lankad fejem a béke isteni 
ölébe, én szerelmem, világ legszebb

virága.
A rövidebb sorok kis közzel történő 

összeillesztése a szonett kettétördelt so
raira utal.

A szonett rímszerkezetét az összevont 
sorok és az elválasztott versszakok így 
jobban érzékeltetik -  abba / cddc / cec 
/ ece.

Az álarcos forma jól simul a tartalom
hoz, hiszen akiért a költő szerelemre gyul
ladt, ugyanúgy rejtőzködik a költemény
ben, mint a szonettforma. A klasszikus 
szonett formájának megváltoztatása te
hát többletjelentést hordoz. Ez a megválto
zott íráskép a gótika égre törő, csúcsíves 
stílusát idézi, s egyben az Ómagyar Má- 
ria-siralom kódexbeli írásképét is, ame
lyet Dsida Jenő jól ismerhetett Gragger 
Róbertnek 1923-ban a Magyar Nyelv 
hasábjain, valamint a Magyar Nyelvtu
dományi Társaság kiadványai 19. szá
mában megjelent, hasonmást is közlő ta
nulmányából.

3. A hasonlat tehát a szonettformában 
kel életre. A hasonló, melyhez, illetve aki
hez a hasonlítás történik, a vers első 16 
sorában, tehát a két kvartettben, a hason
lított pedig a vers utolsó 12 sorában, az
az a két tercettben bontakozik ki. Ennek 
megfelelően alakul a vers mondatszerke
zete is. A főmondat a vers második ré
szében, az első tercettben, a Miképen ha
sonlító kötőszóval bevezetett hasonlító 
mellékmondatok pedig a vers első részé
ben, a két kvartettben találhatók.

A vers alappillére a főmondat (8.) és az 
ennek alárendelt három hasonlító módha
tározói mellékmondat.

folytatás a 14. oldalon
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» > »  folytatás a 15. oldalról
A hasonlat művészi hatását, mint tud

juk, a hasonló és a hasonlított közötti tá
volság adja, jelen esetben elsősorban az 
időbeli távolság: a középkori barát és a 
20. századi lírai alany távolsága. A hason
latban a párhuzam alakzata is megvaló
sul: miképpen a középkori barát festi ma
donnáját, úgy szeretne a lírai én is írni 
szerelméről.

A hasonlat két része, a hasonlót és a 
hasonlítottat bemutató két szövegrész 
között a makrokompozíció szintjén ellen
tét feszül: a hasonlót bemutató első szö
vegrész tárgyilagos, szenvtelen stílusa 
után a második rész személyes hangú val
lomás.

A költemény a hasonlító módhatáro
zói mellékmondatokkal indul, amelyek 
a középkori barát csendes, nyugodt, min
dennapi munkájának objektív hangvéte
lű leírását nyújtják. A mondatok szerves 
összetartozását az is erősíti, hogy az első 
mondat alanyi része egyben mindhárom 
mondaté. A második és harmadik mon
dat ugyanis csak állítmányi részt tartal
maz. Ebből is következik, hogy az első 
mondat a hosszabb -  jelzőhalmozással 
épülő topik vezeti be:

Miképpen boltíves, 
pókhálós vén terem 
zugában álmodó 
középkori barát,
A vers második részében a költői szub

jektum kerül előtérbe, amire az egyes 
szám első személyű igei személyrag mel
lett a hangsúlyos helyen szereplő egyes 
szám első személyű személyes névmás 
(ÉN IS), majd az egyes szám első szemé
lyű birtokos személyragok halmozása (uj
jam, fejem, én szerelmem) figyelmeztet. 
A feltételes módú igealak (szeretnélek) a 
költő legbensőbb vágyainak ad hangot 
az egyes szám második személyű tárgy
ra utaló igei személyrag révén a megszó
lított és a lírai én közötti viszonyt is jelez
ve.

De ellentétet találunk a mikrokompozí- 
ció szintjén is:

ki lem o sd o tta  rég
a földi vágy sarát 
s már félig fen t lebeg 
a tiszta étheren,
A barátot jellemző és a hasonlat révén 

természetesen a költő személyiségjegyeit 
is feltáró két minősítő jelzői mellékmon
dat szembenállásra épül. A fókuszba ke
rülő le  igekötővel kezdődő ige és a fen t 
helyhatározószó a lent és a fent szemben
állását emeli ki. A lenihez a földi vágy sa
ra metaforikus megnevezés, a fenthez a 
tiszta étheren tartozik. De szemben áll 
egymással a két ige is: a lem osdo tta  és 
a lebeg. A lemosdotta tipikusan földhöz kö
tött és múlt idejű cselekvést jelöl, a lebeg 
pedig az égihez tartozó és jelen idejű, il
letőleg időtlen történést. Az időbeli szem
benállást erősíti a rég és a már időhatáro- 
zó-szó is.

A mondat állítmányi része sokkal rövi- 
debb, mindössze három szóból álló, egyet
len verssor, amelyet egy sor terjedelmű 
minősítő jelzői mellékmondat követ: 

ü l roppant asztalánál, 
mely könyvekkel teli,

A hangsúly az igére esik, amely után a 
minősítőjelzővel bővített helyhatározó kö
vetkezik. A mellékmondatban a fókuszsze
repbe kerülő könyvekkel határozó emeli 
ki a barát ténykedésének „területét” meg
nevező asztal legfontosabb tulajdonságát.

A hasonlat a következő két rövid, ha
sonlító módhatározói mondatban folyta
tódik:

s a nagybetűk közébe 
k is  képecskéket ékel,
M adon n át fest ÖRÖKKÉ 
arannyal s égi kékkel,
Az első mondat kapcsolatos viszony

ban van az előző mondattal, amint azt 
az s kötőszó is jelzi. A második pedig ma
gyarázó viszonyban áll az előbbivel, bár 
ezt nem jelöli kötőszó. A kötőszóelhagyás, 
az aszindeton alakzata itt fontos szere
pet játszik a fókusz kiemelésében. Mind
két mondat fókuszos szerkezetű. A kis  
képecskéket és a M adon n át kerül fő- 
hangsúlyos helyre. K is képecskéket, az
az M adon n á t fest a barát az iniciálékba. 
A két fókusz közül a második az erősebb 
nyomatékú, ennek hangsúlyát magasabb
ra ívelő dallamemelkedő kíséri: 

M adon n át fest ÖRÖKKÉ
A A

A sor élén a dallamemelkedőt kiváltó 
hangsúlynak köszönhetően valósággal 
felragyog a Madonna, mint a festménye
ken. A fortissimót viszi tovább az ÖRÖK
KÉ szó, amely mintegy időtlenségbe 
emeli a barát ténykedését. Utána rövid 
szünet következik, s így a következő sor
ba tördelt, az állítmánytól elszakadó két 
eszközhatározó szintén erősebb hangsú
lyúvá, sőt az első dallamemelkedő hordo
zójává is válik:

arannyal s égi kékkel
A

4. Fontos szövegformáló szerephez jut 
az ismétlés is. Az arany és kék színnév a 
címben és alább még kétszer fordul elő. 
Ezáltal a költemény globális kohéziója 
szempontjából kulcsszerepet játszik. Az 
arannyal s égi kékkel szókapcsolat, alig
ha véletlenül, pontosan a szövegegész kö
zepére, a 14. sorba kerül, mint később az 
arany és kék szavakkal szókapcsolat a má
sodik tizennégy sor közepére, a 21. sorba.

Az arany és kék színnévnek szimboli
kus jelentése van. A keresztény szenthá
romság színszimbolikájában a kék a Fi
út jelképezi. A kék az ég, a levegő, a víz 
színe is, és a tisztaságot, az igazságot és 
a hűséget is jelképezi. Továbbá az Isten
anyát is szokás kék köpenyben ábrázolni 
(Hoppál et al. 1990: 205-206). Az arany 
általában a szakralitás színe. A keresz
tény művészet lexikona szerint a Nap, az 
isteni fény, az örökkévalóság színe, sőt 
a mennyei szférát, az isteni világosságot 
jelképező dicsfény színe is általában az 
arany (Seibert 1994: 71, 293-294).

A hasonló bemutatását egy időhatá
rozói mellékmondat zárja, amely hang
súlytalanságával és ereszkedő hangme
netével a vers első részének, egyben az 
álarcos szonett első két kvartettjének a le
zárását is jelzi:

mígnem szelíd mosollyal 
lelkét kileheli, -

5. A mikrokompozíció szintjén a halmo
zás alakzata is fontos szerephez jut:

Miképen boltíves, 
pókhálós vén terem 
zugában álmodó 
középkori barát,
A jelzők a középkori kolostor ódon han

gulatát idézik: boltíves, pókhálós, vén te
rem zugában, illetőleg a barát jellemzé
sét szolgálják: álmodó középkori barát. A 
mondat alanyi részének halmozott jelzői 
egyúttal a kódexirodalom stílusát, a góti
kát is idézik:

barát
I I

álmodó középkori 

zugában
I
terem

I I I
boltíves pókhálós vén 
A mondat alanyi részébe két minőség- 

jelzői mellékmondat is ékelődik, mindket
tő a barát újabb jellemvonásait emeli ki: 

ki lem o sd o tta  rég 
a földi vágy sarát 
s már félig fen t lebeg 
a tiszta étheren,
De halmozás szolgálja a hasonlított be

mutatását is:
úgy szeretnélek ÉN IS 
lámpásom esteli, 
halvány fénye mellett 
megörökítni, drága 
arany és kék szavakkal 
csak  téged  festeni,
A mondat belső szerkezetét két főnévi 

igenévvel kifejezett tárgy tagolja két rész
re: a megörökítni és a festeni. Mindkettőt 
megelőzik bővítményei. Az első tárgynak 
művészi jelzőhalmozással bővített hely
határozója a lámpásom esteli, halvány fé
nye mellett, a másodiknak pedig szintén 
jelzőkkel bővített eszközhatározója a drá
ga arany és kék szavakkal szinesztézia, 
amely az igével együtt metaforát alkot. 
Az enjambement alakzata folytán külön 
sorban kiugratott arany és kék szavakkal 
előtti jelző, a drága, szintén kap nyomaté- 
kot.

6. A művészi hasonlat további párhu
zamokkal bomlik ki. A mondatot az ige 
elé kerülő fókusz szerepét betöltő úgy  
módhatározószó nyitja, amely visszautal 
a verset nyitó Miképen hasonlító kötőszó
ra. Ezt a visszautalást erősíti a kvantor 
szerepbe kerülő s így erős nyomatékú és 
csak dallamemelkedővel ejthető ÉN IS, 
hozzátoldó kötőszóval ellátott grammati
kai alany.

A mondat végén a csak  téged  szókap
csolat a csak  szócska hatására erős fó- 
kusznyomatékot és dallamemelkedőt 
hordoz. Hasonló ennek a résznek a hang- 
szerelése az első részéhez. Amott a M a
don n a  kapott dallamemelkedővel is ki
emelt erős nyomatékot, itt pedig a csak  
tégedre  kerül dallamemelkedővel is ki
emelt hasonló nyomaték: 

úgy szeretnélek ÉN IS

csak  téged  festeni,
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Nem véletlenül, hiszen ez a négy sor a 

hasonlat lényegét sűríti: amint a középko
ri barát festi arannyal s égi kékkel ÖRÖK
KÉ a Madonnát, úgy szeretnélek ÉN IS -  
állítja a lírai alany -  arany és kék szavak
kal csak téged festeni.

A második tercettben felgyorsul a tem
pó, ugyanis e sorok négy mondategységre 
tagolódnak:

míg ujjam el nem szárad,
mint romló fának ága 
s le nem lankad  fejem 
a béke isteni 
ölébe, én szerelmem, 
világ LEGSZEBB virága.
A tőmondatot két időhatározói mellék- 

mondat követi. Mindkettőben (az igekö
tő és az ige közé ékelődő tagadószónak 
köszönhetően) a zsoltárok szavait idéző, 
egész igekötős szerkezet kerül fókuszsze
repbe. Az első mondatban a topik megelő
zi az állítmányi részt, a másodikban pe
dig követi azt. Ez a szerkezet még jobban 
kiugratja a fókuszok hangsúlyát. Az első 
időhatározói mondatnak hasonlító mód
határozói alárendelt mondata van, tehát 
hasonlat a hasonlatban, a másodiknak vi
szont jelzőkkel bővített helyhatározója: a 
béke isteni / ölébe megszemélyesítés. A 
két időhatározói mellékmondatnak itt is 
ereszkedő a hangmenete, amely egy pil
lanatra mintha lezárná ezt a második 
részt. Majd innen emelkedik dallamemel
kedő révén a vers zárlata a magasba:

......... én szerelmem,
világ LEGSZEBB virága.

A

A megszólítás alakzata kerül tehát a 
versben főhangsúlyos helyre. A szervet
lenül kapcsolódó másfél sor valójában a 
csak téged hátravetett értelmezője. A 
költői vágy, a sóvárgás ereje, a kifejez- 
hetetlen kifejezésére való törekvés és a 
megszólított személyének homályban ma
radása teremti meg azt a különös erejű 
villódzást, amely az olvasót értelmezői ak
tivitásra készteti. A megszólított ugyan
is a világ legszebb virága. A megszólítás 
alakzata a jól ismert figura etimologicák 
révén bomlik ki, és nyeri el igazi jelen
tését. A szöveg komplex alakzata tehát 
csak az irodalmi allúzió révén értelmez
hető.

7. Az elemzők többsége hajlamos ar
ra, hogy a művet szerelmes versnek te
kintse, holott az Ómagyar Mária-sira- 
lomra, jól ismert vallásos énekekre, de 
a verset tartalmazó Angyalok citeráján 
című Dsida-kötet több más darabjára is 
intertextuálisan utaló szavak, motívu
mok bizonyítják, hogy itt nem mindenna
pi értelemben felfogott szerelmi, hanem 
a költő istenszerelmét megfogalmazó 
adorációval állunk szemben.

A versben fellelhető irodalmi allúzió: 
a világ legszebb virága, egyértelműen az 
ÓMS-t, legkorábbi verses emlékünket jut
tatja eszünkbe, amelynek ötödik szaka
szában Mária fiát, Jézust szólítja meg a 
következő módon: Világ világa / virágnak 
virága. A Bibliából sokszorosan vissza
csengő Lux mundi, azaz Világnak világa 
figura etimologica a fordítás feltételezhe
tő alapjául szolgáló latin szövegben nincs

meg, a korai magyar bibliafordításokból 
viszont jól ismert (1. pl. Müncheni Kódex 
93va: En vagoc é uilagnac vilgéá). A má
sodik figura etimologica: a virágnak vi
rága a latin szövegben is megtalálható, 
bár ott a birtokost jelölő szó többes szám
ban szerepel: flos florum, azaz virágok vi
rága, ’virágok legszebbike’ jelentésben (1. 
Vizkelety 1986: 34). Ilyen értelemben ta
láljuk a Dsida-versben is a világ legszebb 
virága, két figura etimologicából össze
vont megfogalmazást. Benkő Loránd sze
rint a költői kép ismétlő-fokozó értelmű, 
szabadon körülbelül ’a virágoknak is a 
virága’, ’a virágok között is virág’, ’a vi
rágok legszebb virága’-féle jelentéssel 
(Benkő 1980: 332-333).

Benkő Loránd, Mészöly Gedeon nyo
mán, azt a lehetőséget is mérlegeli, hogy 
a magyarban az egyes számban szereplő 
virágnak szó esetleg Máriára vonatkoztat
ható, tehát a virágnak virága ’Mária vi
rága’ jelentésben szerepel (Benkő 1980: 
333).

Ezt a véleményt erősíthetik az olyan 
Mária-litániák, amelyekben többször fel
bukkannak hasonló megnevezések.

A verszárlat irodalmi allúziója tehát to
vább írja a szöveget.

A Dsida-versben megvalósuló képi-gon
dolati oszcillálás a szerelmem és a világ 
legszebb virága irodalmi allúzió jelentése 
között nemcsak a vers értelmezésében se
gíti az olvasót, hanem a vers művészisé- 
gét is fokozza.

Az interpretációt segíti az Angyalok 
citeráján kötet néhány rokon motívumot 
megszólaltató verse is. Már maga a kötet
eim is sokatmondó.

Az Ad Deum, qui laetificat iuventutem 
meam című versben egyértelműen szólal 
meg a költő istenszerelme:

Istenem, Istenem, ó,
Istenem, Istenem, ó,
legaranylóbb hajad Neked van, semmi 

kétség!

Mekkora tág szem, 
mekkora tág szem,
mosolyogva, kitárva mekkora kékség!

(. . .)

bátran lejöhetsz most,
hozzám lejöhetsz most,
ó, milyen ujjongó szerelem vad vágya

emészt!

( . . . )

Soha még szerelem, 
senkit még szerelem 
nem szállt meg úgy, ahogy engem

elővett,

(.. .)

A  költemény szókincsében motivikusan 
megtaláljuk az arany és kék színnévi jel
zőket: legaranylóbb hajad Neked van, ille
tőleg: mosolyogva, kitárva mekkora kék
ség.

A Vallomás című versben a Kívüled / 
semmi sem érdekel, illetőleg az igéd ezüst 
/ virág lesz kék mezon megfogalmazás 
alighanem szintén a költő istenszereteté- 
ről vall.

8. Megállapítható tehát, hogy a vers
szöveg egésze egyetlen hasonlat. Eb
be épül, mint fölérendelt adjekciós alak
zatba, sőt egész szöveget átfogó, szöveg 
szintű gondolatalakzatba a hasonlatot 
kibontó többi alakzat: mezoszinten a be
mutatott arányossági tényezők (a kiemelt 
sor a versszöveg közepére, illetőleg a vers 
második felének közepére kerül, miköz
ben a szöveg őrzi a szonett sajátos kom
pozíciójának megfelelő tagolását is), a 
mikrokompozíció szintjén az adjekciós 
párhuzam, ismétlés, ellentét, halmozás, 
figura etimologica, a detrakciós kötőszó
elhagyás, amelyek komplex alakzatot 
hoznak létre. Ebbe a komplex alakzatba 
épülnek a trópusok is: a metaforák, a szi- 
nesztézia. A mondatszerkesztés, a kép- 
szerkesztés és a szövegszerkesztés tehát 
együttesen szolgálja az élmény kifejezé
sét, s ezáltal a szöveg stílusát is megha
tározza.
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TED HUGHES VERSEI
A

H arcosok É szakró l
Jeges kardjukat hozzák, sómarta szemük, só-cserzette hajuk, 
hozzák a hó üllőit hökkent sorban, 
irigységüket hozzák
a tenger szatén meredekén délnek tapogató csiga-hajók.

Apátságok vörös-fekete hányadékán, 
hasadt hordók öblén,
leölt polgárok asszonyainak szétszórt belei közt, 
gallok sziszifuszi aranyán felolvadnak.

Nem másért, csak 
hogy magukat idő előtt elköltsék, 
lefizessék előre, kamatostól a bosszút 
a hosszabbításért s vérükért, hogy ájulton belezuhog
Kálvin acél ereibe.

P atk á n ytá n c
Csapdában van, csapdában a patkány, 
égnek-földnek nekitámad hasítottpléh-sikítása,

se lát, se hall.
Mikor nem sikít, liheg

s nem gondolkodik:
„Nincs arca, biztos Isten” vagy
„A hallgatás is válasz”.
Földkerekségnél erősebb acélpofák

lopják csigolyáit
hogy összegyűrjék sikítással a Mindenséget
hogy koponyájában minden emberagy helyén

patkánytest csomózza magát,
egy patkányé, mely visít
s ki próbálja tépni magát minden sikításban -  
de útját állják a hosszú agyarak.

Az éji űrre vicsorgó metszők ijesztgetik 
a sötétből villogókat, a csillagokat: tapodtat
se közelebb, 
míg ki nem jutok!
Hirtelen megérti. Lekushad s nem mozdul, 
orra hegyén vér csöpp könyörgése.

A lovag
Hódított. Feladott mindent.
Most térdel. Felajánlja győzelmét 
s leoldozza vasát.
Előtte a föld kövei -

oltár, első s utolsó, melyre 
zsákmányát leteszi.
Rendjén van így. A föld nevében csatázott 
s trófeáit rábízta
a gyökerek apró tébolyára,az ásványban-rekedtre 
s az esőre.
Túlvilági kiáltás.
Az Univerzumok patvarkodnak fölötte -  

körötte limlom.
Áldozata teljes. Nem tart meg semmit.

Szétvonszolják láthatárok, felisszák a szelek, 
lentről a Föld szálakra gombolyítja szét -

makulátlan e megadás.

Szépségét fellibbentik döglegyek, 
svábbogarak s hangyák cerebrálnak,
teletömik utasításokkal a fejét.
Türelme még határtalanabb.

Elszántabban feketül a virrasztásba szeme, 
ahogy porrá omlik a kápolna.
Vallását túléli a gerinc, 
az írások foszladoznak -

avítt udvari költészete 
szárnycsontnak s karomnak.
S  nincs már
a harcos, csak 
fegyverei s pillantása.
Pengék, nyilak, kioldott idegek -  s a koponya szépsége

A zászló rongyaiba csavarva.
O maga zászlaja s rongyai.
Óráról órára
Cseperedik a fényben a felismerés.

A hóhér
Teletölt
napot, holdat, csillagot, teletölti
büröklevével -  
elsötétülnek

Teletölti az estét s a reggelt, elsötétülnek 
Teletölti a tengert
Bejön a vak teletöltött ég alatt 
át a fényvesztett víz teletöltött arcán
Teletölti a folyókat az utakat mint polipkarokat 
Teletölti a patakokat az ösvényeket mint vérereket

A csapból sötétség csepeg sötétség 
tapad cipőd talpához

Teletölti tükröd, teletölti csészéd 
Gondolataid szemed pereméig tölti
Látod, amint teletölti barátaid szemét 
s most felemelt kézzel megérinted a szemed

melyet színültig töltött 
megérinted őt

Fogalmad sincs, mi történhetett 
azzal, ami nem a tiéd
Olyan, mint a világ 
mielőtt rányílt volna a szemed

M IH ÁLYC SA E R IK A  fo r d ítá sa i
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‘KP'D'EX- 
A tordai csata
A magyar előrenyomulás azonban megakadt, amikor 

1944. szeptember 7-én nyilvánvalóvá vált, hogy a Vörös 
Hadsereg igen nagy erőkkel átkelt a Déli Kárpátok hágóin, 
s részei a Maros vonala felé haladtak előre.

A magyar egységeket ezért vissza kellett vonni előbb a 
Maros vonalára, majd Torda térségébe, a tordai magasla
tok természetes védőállásába. Mindeközben a 7. gyalog tá
bori póthadosztály állásait már szeptember 10-én román és 
szovjet csapatok támadták meg, páncéltörőik 11-én 2, szep
tember 12-én pedig 9 ellenséges harckocsit lőttek ki.

Szeptember 12-én a 25. gyaloghadosztály már beérkezett 
részeivel megkezdte a tordai védőállás megszállását, mely 
25 km kiterjedésű volt, Torda nyugat és Gerendkeresztúr 
között. A védelem súlypontja Tordánál és Egerbegynél volt, 
ahol is az Aranyos folyó túlpartján kellett két hídfőt képez
ni, s azokat megtartani.

„A kijelölt állás igen kedvező a védelemre. Előtte folyt az 
Aranyos folyó, amelynek északi partján igen magas part 
vagy oldal (rideau) feküdt. Ezen volt az első főellenállási vo
nalunk. Tordán és Egerbegynél kiugró hídfőket kellett tarta
ni, későbbi esetleges támadások érdekében. Ezek a helyek 
és a Szt. János patak mente voltak a védőállásban egyedül 
nem harckocsi biztosak. Máshol nem lehetett harckocsival a 
védelmi övezetünkbe betörni. A hadosztály kiterjedése azon
ban túl nagy volt. 2-szerese az előírtnak. Igen előnyösnek bi
zonyult, hogy a védővonal homorú volt. A tüzérség zömének 
tüzet a leginkább veszélyeztetett helyekre, a legrövidebb időn 
belül összpontosítani lehetett” — írta a 25. gyaloghadosztály 
parancsnoka.

A 25. gyaloghadosztály védelmi vonalán keresztül szivá
rogtak vissza a póthadosztályok alakulatai, melyeket az 
arcvonal mögött gyülekeztettek és pihentettek.

Szeptember 13-án a déli órákban a szovjet 6. gárda harcko
csi-hadsereg 5. gárda-harckocsihadtestének 12 db páncélosa 
kb. ezred erejű gyalogsággal támogatva Alsószentmihálynál 
ért ki a tordai hídfőhöz. A 25. gyaloghadosztály 7,5 cm-es 
páncéltörő lövegei 7 szovjet harckocsi kilövését jelentették 
aznap.

Szeptember 14-én indult meg a szovjetek első nagyszabá
sú támadása. Előbb Tordától nyugatra próbálkoztak, majd 
támadásuk sikertelenségét követően a déli órákban a tordai 
hídfőt kísérelték meg lerohanni. Tordát azonban Böszörmé
nyi Géza ezredes harccsoportja szívósan tartotta, s 4 db T- 
34-est ki is lőttek. A szovjetek támadása összeomlott, majd 
délután a Szent János patak mentén, Sósfürdő irányába pró
bálkoztak újra. Az 1/1. gyalogzászlóalj védőkörletében kri
tikus helyzet alakult ki, azonban a támogatásukra küldött 
25/1. gyalogzászlóalj segítségével sikerült megakadályozni 
Torda megkerülését. Ennek ellenére a szovjet 4. gárda légi- 
deszant-hadosztály egyes harccsoportjai a magyar arcvonal 
közepén, a meredek parton megvetették lábukat.

Szeptember 15-én heves aknavető és tüzérségi tűz vezet
te be a szovjetek támadását. A magyar védőállások közepét 
támadták, súllyal Sósfürdőn át Torda felé, illetve az egerbe- 
gyi magyar hídfőállást. A tordai hídfőben, utcai közelharc
ban esett el a 25. rohamtüzérosztály 1. ütegének parancs
noka, Vértes Vilmos százados, aki ütegével az előző napok 
folyamán kilőtt 3 szovjet páncélost, üzemképtelenné tett 10 
harckocsit, s több szovjet nehézfegyvert semmisített meg. 
Hősies helytállásáért post mortem megkapta a Magyar Tisz
ti Arany Vitézségi Érmet. A magyar gyalogság tehermente
sítésére bevetették a 2. páncéloshadosztály részeit, de a fenn
síkról, a „Ridó”-ról, az elszántan védekező szovjet csapatokat 
nem tudták kivetni. Az orosz támadás eredményeképp az 
egerbegyi hídfőállást fel kellett adni a honvédeknek.

Emlékkönyv a tordai csata 60. évfordulójára. 2004
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A szelídség  víziója
„Boldogok a szelidek, 
mert ők öröklik a földet.” 

(Máté, 55)
A 20. századról sokszor le

írták, sokszor kimondták: AG
RESSZÍV.

A 20. századi élet és művé
szet az erőszaknak hódolt és 
durvaságban élte ki magát. 
A sokkoló.s mindennapos jelen
séggé vált, manapság már szin
te föl sem tűnik senkinek, de a 
hatása alól nem vonhatjuk ki 
magunkat. Nyugtalanságural
ja világunkat. Ebben a légkör
ben semmi keresnivalója nincs 
a szelídségnek. Vagy mégis?!...

Ismét áhítozunk a szépre, 
a megnyugtatásra és ezzel 
együtt a SZELÍDSÉGRE. Sok 
mai kiváló előadó fordul ma
napság Schubert felé, a sze
lídség költőjéhez térve vissza. 
Schumann „angyali hosszúsá
gúnak” érzi és mondja Schu
bert műveit. Nem a hosszúsá
gukat kicsit „elítélő” gesztus 
enyhítésére használja az „an
gyali” jelzőt: a schuberti zene 
lényegére világít rá. Az embe
riség tudatában az angyali lé
nyek -  függetlenül attól, hogy 
vallások, kultúrzónák milyen 
megnevezéseket használnak 
rájuk -  mindig léteztek, min
dig hatottak és valamilyen 
formában felszínre törtek -  
rendszerint — a művészetek 
világában. A reneszánsz festé
szet angyalvíziói áthatják a 
mai emberiség tudatát. A val
lásos irodalmak egész sora 
éled újra napjainkban, ezek is 
magukkal hozzák az angyal-lá
tomások csodálatos szépségét.

A SZELÍDSÉG az imagi- 
nárius angyalképben jelenik 
meg, megszemélyesíti azt. 
Palestrina zenéje valóban a 
szelídség víziója, úgy ahogyan 
az Dante Isteni színjátékéban 
felbukkan (Purgatórium 15. 
ének). A szelídséget kutatva 
nem sok eredményre bukka
nunk a modern művészetben 
általában, a zenében még ke
vesebbre. Alban Berg Hege
dűversenye, amely egyben al
kotója Requiemje is, szinte az 
egyetlen kiragadható példa a 
„szelídség víziójára”. A zene
szerző ajánlása „egy angyal em
lékének” szól (Alma Mahler le
ányának, a fiatalon, tragikus 
hirtelenséggel elhunyt Manón 
Gropiusnak.) A Hegedűverseny 
nemcsak lezárja, de szintézis
be foglalja mindazt a zenei tö
rekvést, amely Alban Berget 
jellemzi és egyben megkülön
bözteti a dodekafónia többi

nagymesterétől. Ragaszkodik 
a melódiához, szemben a ri
deg szerkezettel. Nem tagadja 
meg a harmóniai gondolkodás 
hagyományos elemeit, sőt még 
a tonalitást sem veti el. Gon
dolkodásmódja egyenes folyta
tása és nem lázadó megtaga
dása a múlt zenéjének. Szelíd 
vérmérséklete megakadályoz
ta abban, hogy a radikális 
utat válassza zenéje számára. 
Korábbi műveiben is mindun
talan feltűnik a „szelíd-hang” 
mágneses vonzása, a könyörü- 
let, a megindultság zenei ki
vetítése. Zenéje szelíden érvel 
vagy egyszerűen „megszólít” 
bennünket. A Wozzeck-ről írta: 
„...Mostani vizsgálataim má
sik eredménye annak felisme
rése, hogyan találtam meg a 
népszerűén dalszerű alkalma
zásának módját, tehát a szük
ségszerű egyensúlyt műzene 
és népzene között, olyasmit, 
ami a tonális zenében egészen 
magától értetődő. Nem volt 
könnyű ebben az úgynevezett 
atonális harmóniaviíágban is 
nyilvánvalóvá tenni ezt a nívó
különbséget. Azt hiszem, azál
tal sikerült nekem, hogy mind
azt, ami zeneileg a népszerű 
szférájába tartozik, az atoná
lis harmóniavilágon belül is 
alkalmazható, könnyen meg
ragadható primitívséggel töl
töttem meg. Ilyenek: a periódu
sok és mondatok szimmetrikus 
építkezése, a tere és kvart har
móniák bevonása, s egy olyan 
melódiaalkotás, melyben az 
egészhangú skálának és a tisz
ta kvartnak van nagy szerepe, 
holott egyébként a bécsi isko
la atonalitásában a szűkített 
és bővített hangközök uralkod
nak.”

A neoklasszicizmus is igen 
korán, már a 20. század elején 
elfordult az agresszivitástól és 
kievezett a szelíd zenék óceán
jára. Stravinsky és Prokofjev 
ilyen alkotásai bár nyomokban 
még magukon viselik a szer
zők újításainak világosan fel
ismerhető nyomait, de lényegü
ket tekintve visszafordulnak a 
tonális zene szelídebb világá
hoz. Az Alban Berg „recept” 
nálunk is megfogalmazódik. 
Britten Simple symphoniája 
(a szerző gyermekkori, alko
tásainak csokorbarendezése), 
Prokofjev: Kasszikus szimfóni
ája és a Péter és a farkas zenés 
meséje a 20. századi zene sze
líd víziója. Van-e folytatásuk?

TERÉNYI EDE
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A  Pro Pannónia Kiadó Volt idő - Mé
szöly Miklós és Tüskés Tibor levelezése, 
valamint Balia D. Károly Szembesülés 
c. regényét mutatta be a Könyvfesztivá
lon. Résztvevők voltak: Balia D. Károly, 
Szörényi László és Tüskés Tibor. A há
zigazda Szirtes Gábor, a kiadó igazgató
ja volt.

A Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Magyar Irodalomtudományi tanszéke 
Kolozsváron a József Attila-napok ke
retében tudományos konferenciát ren
dezett. A konferenciát Gábor Csilla 
dékán-helyettes és Egyed Emese tan
székvezető nyitották meg. Előadást ta r
tott Gyímesi Éva, Bíró Béla, Berszán 
István, Armeán Otília, Szabó Leven
te, Horváth Andor, Kántor Lajos, Ba
lázs Imre József, Láng Zsolt, Tverdota 
György, Nyilasy Balázs, Egyed Eme
se, Selyem Zsuzsa, Menyhért Anna, 
Georges Baal, Amedeo Di Francesco,
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Orbán Gyöngyi, Zágoni Melinda, Rácz 
Melinda, Timár Ágnes, Tőkés Erika. Jó
zsef Attila Kör estjének meghívott ven
dégei: Bódis Kriszta, Borbély Szilárd, 
Menyhért Anna, Friczik Balázs, Schein 
Gábor, Tóth Krisztina. A hetedik cím
mel József Attila versei hangoztak el 
a kolozsvári Református Kollégium di
ákjainak előadásában, míg a Szabad
ötletek jegyzéke -  Pour en finir avec le 
jugement de Dieu című könyvet Dimény 
Áron, a Kolozsvári Állami Magyar Szín
ház művésze adta elő.

A  Hamburgban megjelenő Anachro- 
nia című nemzetközi irodalmi folyóirat 
legújabb száma német nyelvű versfordí
tásokat közöl Gömöri Györgytől és Tol
nai Ottótól (Julia Schiff, illetve György 
Buda fordításában), Krasznahorkai 
Lászlótól pedig egy francia nyelvű pró
zarészletet Patricia Moncorgé átülteté
sében.S

U j -Delhiben Kosztolányi Dezső Pa
csirta c. műve jelent meg Indu Mazaldan 
hindi nyelvű fordításában.

A  Magyar Kultúra Hetét rendezték 
április 23. és 30. között Zágrábban. 
A rendezvényen Kertész Imre, Majo

ros Sándor, Nádas Péter, valamint az 
Ex Symposion szerkesztői: Balázs Atti
la, Bozsik Péter, Fenyvesi Ottó, Józsa 
Márta, Ladányi István és Szilágyi Zsó
fia képviselték a jelenkori magyar iro
dalmat. Majoros Sándor Umrijeti kod 
Vukovara címmel horvátul megjelent 
regényéről Ivó Skrabalo, Jadranka 
Pintaric, Xénia Detoni (a mű fordítója) 
és Miljenko Jergovic tartott előadást.

A 12. Budapesti Nemzetközi Könyv- 
fesztivál keretében megrendezésre ke
rült Európai Elsökönyvesek Feszti
válján német részről Mareike Krügel 
vett részt. Az írónő első regénye, Az öz
vegy, a tanár, a tenger (Die Witwe, der 
Lehrer, das Meer) 2003-ban jelent meg 
a göttingeni Steidl kiadónál, és elnyer
te Hamburg városának díját. Mareike 
Krügel a veszprémi Eötvös Károly 
Könyvtárban tartott felolvasást.

Paolo Coelho A Zahir c. regényének 
hivatalos bemutatójára április 23-án ke
rült sor. Az Ünnepi Könyvhét díszvendé
gével Ferch Magda beszélgetett.

Munkácsy-művek
VÍZSZINTES
1. Munkácsy Mihály egy festmé

nye. 13. Hímzett tojás. 14. Tagolás.
15. Kapitalista. 16. Érett gabonát 
betakarít. 17. N oli... tangere: ne il
less engem. 18. Hordójelző. 19. Por
ció. 20. Németország az olimpián. 
21. Csónakgerinc. 22. Menekülés- 
szerűen fut. 23. A másik oldalon.
24. Asztácium vegyjele. 25. Vér
csatorna. 26. Bács-bodrogi telepü
lés. 29. Forma. 31. Ifjúsági írónk 
(Ferenc). 32. Magyarázat. 35. Hely
rag. 36. Feltéve. 37. ... Rush, walesi 
focista. 38. Mozgás zenére. 40. Fut- 
ballkupa volt. 41. Zavart séf! 42. 
Kis. 43. ... Grosso: brazil állam. 
44. Alá. 45. Ez évi. 46. Szabályta
lankodik a fociban. 47. Magot hint.
49. Arab állam lakója. 50. Mun
kácsy Mihály egy másik festménye

FÜGGŐLEGES
1. Plédet róla levevő. 2. Lefény

képez. 3. Rámol. 4. Csapás. 5. ...

Angeles: Amerikai nagyváros. 6. 
Rég élt előd. 7. Ómagyar Mária-..., 
nyelvemlékünk. 8. Odor. 9. Német 
betű. 10. Pajta. 11. Egy pár, nem 
mindegyik. 12. Kis belga folyó. 16. 
Információ. 19. Antonov gépe. 20. 
Piramis. 22. Okmány. 23. Mózes 
könyvei. 25. Az ... jár: az elsők kö
zött van. 27. Rugalmas csontszö
vet. 28. Karitatív tevékenységet 
folytat. 29. Romlott a zsír. 30. 120 
másodperc. 33. Elutasító felszólí
tás. 34. Női becenév. 36. Előtag: 
különböző. 39. Numero, röviden.
40. Szalmarakás. 41. Előttem az 
... (Émile Ajar). 42. Tartozása van. 
43. ...fora: szókép. 45. Szópótló. 46. 
Hím disznó. 48. Síp szélei! 49. Ige
kötő.

BOTH LÁSZLÓ

A H e lik o n  12. szám ában meg
jelent Bűnbeesés című rejtvény 
megfejtése: Ne restellje, hogy kor
mos lesz a tenyere.
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