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•  Szőcs István: M erengő
•  Dom okos Johanna: A hogy átm egy az őz
•  Ernőd Teréz: A ndersen  m agyar recepciója
•  K ántor Lajos: A pokrif kerekasztal
•  A NAGY KILOMETRIK

A
A Magyar írószövetség 60 éves
Korok követik egymást, mint az időjárási frontok. Ér

dekes, ahogy a legderűsebb képződménynek hidegfront 
íze kerekedik, máskor kiüt rajta, mint cukorbajos klasszi
kuson a verőfény. Úgy is kell, hiszen egy írószövetségben 
úgy lakozik a poézis, amint másban az ige testesül meg 
otthonosan. De úgy is kell, váltsa csak díszleteit saját ro
vására az idő, ha beleegyezett, hogy Balassi szeszélyeit 
és Jókai széles búbánatát egyaránt szolgálja.

Ennek a 60-nál, még 600-nál is jóval idősebb szövet
ségnek a személyzete nagyon változó. Kartács és idő-go
lyóbis vágódik glédába állított soraiba, hogy hulljon ál
landóan ne csak a férgese, hanem a dicsőségese is. Mert 
a dicsőbbje is mindig nyavalyás volt, néha csak titokza
tos, néha bizonytalankodó. Egy olyan legénység, melyre 
a legesleg széthúzottabb alakzatban mindég számítni le
hetett: Anonymus és Kézai, Kálti Márk és Ráskai Lea, 
meg a „határontúli” Temesvári Pelbárt, meg az, aki hóna 
alatt egy máriasiralomnyival Leuwenig disszidált.

A legénység insurgens és tébécés, nehezen viseli el a le
vert szerelmeket s az újrakezdett felkeléseket, a gonosz 
cenzúrát és a betiltott iskolákat, ha már lettek, láttak, 
győztek.

Faust segíts, nélküled Gutenberg nem megy semmire 
-  ismeri be körül az egész világirodalom. Lenyúlunk az 
avarba, mely Alexandria óta vastagszik, egyre gyűl, és 
talpra állunk egy markolásnyi kitépett, összegyűrt, de 
mellőzhetetlen és letagadhatatlan, fáklyává sodorható, 
gyújtható lappal, levéllel. Mozdulunk -  hát bizony min
dig, mindenhol „ők ölelik egymást”. Nem gyűrheted ma
gad alá, csak magad fölé emelheted varázsigéiket.

Cirkuszporond -  romai módra. A valóság oroszlánordí
tása közepette. Az írók soha, semmilyen korban nem ar
ra szövetkeztek, hogy a még megíratlan világot megírják 
végre. Nagy és szent összeesküvéseknek ez úgyszólván 
mellékes hozadéka, mellékterméke.

De ennél semmivel sem volt soha kevesebb. Kazinczyék 
és A Márciusi Ifjak is minimum ilyesmire esküdtek fel, es
küdtek össze. Az írószövetség eleve és mindenestől a Met- 
ternichség, a cenzúra ellen volt, lépett és vallott. Ezt kö
szöntjük és köszönjük neki, ezt ünnepeljük benne. Hogy 
a káoszokra utazók és leépülések korában, a jövőkutatók 
BUKSZ-indexeinek rohama közepette a múlt Trójái felől 
ők állják el az utat.

A jövő felé az írószövetség még csak hatvan éves! Fia
talabb 0, mint a híres „Manci Nyomdász” összes galaxi
sai. Ez az egy is, a magyar és európai. Különben akinek 
mindez nem Nessus-inge, ne vegye magára.

OLVASÓINK A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-száma 2013.
'  . Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között.FIGYELMÉBE ! Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKONT.
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MERENGŐ 
Kossuth 203

Müller Gyula nagy naptára 
Szerkesztette Fribaisz István 
Emich Gusztáv betűivel 
Ezer nyolcszáz ötvennégyben

Az abszolutizmus korszakában, mint 
ismeretes, erre a szövegre énekelték a 
Kossuth-nótát. Kik? Hát az akkori legna
gyobb és legkisebb ellenzéki tömörülések 
és szórványosítások hívői. Az Abszolút Iz
musok korában mire énekelik?

Nem énekelik. Nem énekelnek. Sem 
ezt, sem mást. Régebb -  egy bizonyos kor
szakban -  a vendéglátó-ipari helyiségek
ben, azaz minden büfében, kocsmában, 
vendéglőben és borpincében ki volt írva: 
Énekelni tilos. „Cintatul interzis”. Ma ez 
teljesen felesleges. Egyszer csak azt ve
szi észre az ember, hogy senkinek sem 
jut eszébe énekelni... Azt, hogy az úgyne
vezett pubokban a pubik és pubinák éne- 
kelnek-e, nem tudom, nem járok oda, a 
második emeletre éjszakánként csak az 
hallatszik fel, hogy a dob dong. A síp nem 
andalog. A kéj láza fáj, az feltételezhető, 
de a Rheobázis Révületeinek Rejtekeiben 
énekkari próbákat ma már nem tartanak, 
biztos. Az Örömódát én magam is utoljára 
a Zokogó Majomban, 1949-ben vezényel
tem, a szomszéd asztaltársaságnak.

Régi, jó, de kopott Larousse-omban 
egyik szembenéző két oldalon csak há
rom kép látható, és íme, milyen véletlen, 
mind a három szabadsághős: Kossuth, 
Kosciuszko és Krueger. Es mind hason
ló sorsúak is. S látom, Kossuth 1802-ben 
született Monokon. És jut is eszembe, ez
előtt 3 évvel tartottam ugyan attól, hogy 
esetleg túlhajtják az ünnepségeket, de re
méltem is: végre legalább olcsó kiadás
ban megvásárolhatom válogatott Szónok
latait és cikkeit és válogatott életrajzait. 
Ám sajátságos módon hiába zaklattam a 
könyvárusokat: Kapható már a Leghíre
sebb beszédek? Megjött már az annyira 
várt Kossuth breviárium? Igaz, hogy az 
új magyar nagylexikon Kossuth-címsza- 
vát, illetve címszavait füzetben is kihoz
zák, és benne lesznek a legnevezetesebb 
Kossuth-illusztrációk és -karikatúrák? 
Rézbe és fába metszve, kőbe rajzolva ma
ga a nevezetes kalap is? Nem tetszett hal
lani, hogy a Bretter-Bulgakov-Blueb pá
lyázatot írt ki azon középiskolás mcmsík 
számára, akik már lemerészkednek a pin
cébe? És hogy a finnugor tanszék a blu
es kezelésére hanti-biotikumokat akar be
vetni?

Ám eredménytelenül jártam  egész 
2002-ben e tekintetében.

A budapesti rádió Kossuth csatornáját 
mindjárt hatvan éve hallgatom, naponta. 
És ez idő alatt egyetlenegyszer hallottam 
valami közelebbit, emberközelebbit Kos- 
suthról: azt nevezetesen, hogy fiatalko
rában valami adósságot csak nagyon-na- 
gyon későre fizetett vissza. Gondolom, 
ezt amolyan próbafúrásnak szánták.

A Kossuth rádió mellett pl. Budapes
ten van még tizennyolc Kossuth utca és 
tér, szerte Magyarországon még vagy

ezer; a Kossuth cigarettáról, díjról, klub
ról és testedző egyletekről nem is szólva. 
És ezek közül 2002-ben hány feszegette: 
vajon nem üzente még egyszer azt? Bizo
nyára ilyesmiből indult ki egy kritikus 
szellemű cseh történész-író, aki azt állí
totta, hogy a Kossuth-kultusz a magyar 
nemzet szellemi hanyatlásának legbeszé
desebb tünete.

Viszont kérdezhetjük: érvényes lehet 
egy ilyen állítás akkor is, ha ez a kul
tusz halott, legalábbis tökéletesen ki
üresedett? (Ami ezt illeti, néhány éve 
egy pesti troll-ibuszban láttam egy Kos- 
suth-szellemű jelszót kiírva, ilyesmit, 
hogy Pártoljuk a hazai ipart. Az hívta fel 
a figyelmemet rá, hogy vigyorgó gimna
zista kölykök filctollal igyekeztek eltün
tetni... náluk, lám, már hatott a hanti- 
biotikum.)

Lehet azonban, hogy még egyszer azt 
üzente, és mindnyájunknak el kell men
ni, méghozzá -  a francba, ahogy azt az 
Európai Idő nevű sepsiszentgyörgyi idő
szaki kiadvány legutóbbi számában is 
tudtunkra adták.

Méhes
kimittud
Fent említett kiadvány ugyanazon szá

mában Csiby Károly foglalkozik a kolozs
vári Bulgakov padlásán rendezett Mé
hes-esttel A Kossuth-díjas agg írócska 
megistenülése, ahhoz képest keveset is 
mondó címmel. Az Irócska itt nem Lám 
Béla egyik családtagjára vonatkozik, ha
nem Méhes Györgyre, aki valóban nyolc
vankilenc éves már.

Annyiszor, annyiféleképpen és annyi 
mindent írtam már Méhes műveiről, 
hogy Csiby Károly cikkének csak egyné
mely vonatkozásait érintve bocsátkozom 
ismétlésekbe. Úgy értesült Csiby Károly, 
hogy a Kossuth-díjat Méhes az Orbán- 
kormány üzleti partnere révén kapta, 
aki nem más, mint a szerző fija, ifj. Nagy 
Elek: „Tegező viszonyban levelezve díjat 
kért Orbán Viktor miniszterelnöktől ap
ja számára, de a kiskereszt nem volt elég, 
a legnagyobb kellett, a Kossuth-díj, ame
lyet szintén »megrendelt« Orbánnál és ál
lítólag ki is fizette.”

A kérdés, ami az olvasóban felmerül, 
hogy vajon a miniszterelnök vagy a mil
liárdos vezérigazgató adta oda a levelet 
Csiby Károlynak átolvasásra?

Azaz honnét tudja még a tegezést is? A 
második kérdés, hogy vajon tegező vagy 
önöző módban írt levélben kéretett fel 
Csiby Károly, hogy a Bulgakov kávéhá
zas Orbán Jánoska -  Méhes monográfusa 
-  ügyeibe Orbán Viktort is belekeverje? 
Netán azért, hogy elnézzék az Eul-nek az 
olyan alpáriságokat, mint a fentebb em
lített vers nemzetünk gyalázatba való el
süllyedéséről?

Egy másik felvetődés: „Nem tudni, 
hogy a szocreál-színdarabocskák, bárgyú 
kisregények és habkönnyű ifjúsági regé
nyek, valamint mesekönyvek bőtollú szer
zője miért cserélte fel a feltehetően tisz
tességes eredeti nevét a »Méhes György« 
írói névre?”

De bizony tudni. Tudni bizony. A bécsi 
döntés után a Nagy Elek tisztességes ere
deti nevű 24 éves tapasztalatlan újság
író újságírt valamit az akkor Kolozsvár
ról eltávozott román királyi kormányzat 
bizonyos állítólagos ügyeiről. A negyve
nes évek végén egy haragosa -  feltehető
leg Pipy Karola -  az RKP orra alá dörzsöl
te a különben senki által emlékezetben 
nem tartott cikkecskét, emiatt Nagy Ele
ket eltiltották a közléstől. Ekkor vette fel 
álnévül felmenője, a hajdani kiváló mate
matikus nevét. Később a bukaresti Ifjúsá
gi Kiadó magyar tagozatának közbenjá
rására az RKP sajtóosztálya hozzájárult, 
hogy na, jól van, akkor írjon, ha már kö
zönségigény és kiadói érdek forog fenn ve
le kapcsolatban, de csakis álneveken.

Ám amit már annyiszor megírtam: Mé
hes a megünnepelt és közönségsikert ara
tó „habkönnyű” művein kívül súlyosabba
kat is írt. Például egy izgalmas „parabola 
drámát” Jerikó pusztulásáról. Ezt jóval 
keletkezése után a budapesti SZÍNHÁZ 
elnevezést viselő folyóirat is lehozta mel
lékletében. (Csudálatos, hogy Csiby Kár
oly, aki mindent tud, ezt ne tudná?)

Hogy dramaturgiai értéke milyen, 
nem tudom megítélni. Azonban éppen a 
témája miatt az EUI is megjelentethetné, 
kétévenként. Bár — nincs rá igény.(?)

Az ÁTÁLLÁSRÓL szól, a rendszervál
tozások során alkalmazni ajánlatos stra
tégiákról és taktikákról. Például, azt 
mondja, Jerikó falai amiatt omoltak le, 
mert a város lakói éjszakánként ki-ki lop
tak köveket a falból, hogy ezzel igazolhas
sák majd, hogy ők is ellenállók voltak, 
mint Illyés Gyula.

Továbbá szól ez a dráma még az IRIGY
SÉGRŐL is. Létezett Jerikóban ugyanis 
egy hadvezér, tehetséges, aki képes lett 
volna megmenteni a várost. Ót azonban 
mindenki szabotálta és fúrta: „Az? Az az 
alak? Egy ilyen NEKEM NE AKARJA 
MEGMENTENI AZ ÉN hazámat! Az ilye
nek, az ilyen Libényi Jánosok és Moyses 
Mártonok menjenek a pokolba, helyettem 
ők ne mentsenek...” Hát kinek kell az ilyes
mi?

Arra vonatkozólag, hogy még Kányádi 
Sándor is részt vett egy potyakávéért a 
Méhes-rájátszásban, annyi megjegyez
hető, Csiby Károly teljesen tájékozatlan 
köz- és irodalmi életünkben. Hát mond
jon egy-egy jobbfajta lakodalmat, fényes 
keresztelőt és pláne fájdalmas temetést, 
ahol a mi Sándorunk ne lett volna jelen?

A szponzorokat régebb mecénásoknak 
hívták. És magasztalták őket, még ha 
Erdődy grófné erényei törhetetlenek is 
voltak. Ha nem volna elcsépelt már ez is, 
azzal zárnám, hogy ezen írás megalkotá
sában nem támogatott sem alapítvány, 
sem senki. Igaz, sok évtizeddel ezelőtt a 
kolozsvári strandon az akkor négyéves 
ifj. Nagy Elek kezemből kiragadta vajas 
kenyerem és jóízűen elfogyasztotta, de őt 
azóta sem láttam.

Különben, kedves Csiby Károly, én 
igazán szeretném önt, ha elismerné, 
hogy a Kolozsvári milliomosok című Mé
hes-regény első oldalai a Keller család 
szászrégeni múltjáról elég jók. A többit 
nem olvastam el.

Gyanítom, Ön sem.
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Cs. Szabó László ma is közöttünk él
Az 1963-as irodalmi lexikonban úgy 

kezdődik a száz esztendeje született 
Cs. Szabó László életrajza, hogy abból 
a pár sorból legenda lett. Csíkcsekefalvi 
Szabó László, 1905 Rétság, május 29. 
Hét adatban négy tévedés. A predi
kátum nem Csíkcsekefalva, hanem 
Csekefalva. A csíkcsekefalvi előnév a 
nemes Fodoroknak dukál.

Az író annak idején tréfás glosszát 
kanyarított a párizsi Irodalmi Új
ságba. Azt írta, hogy hallott ugyan 
Csíkcsekefalváról, amely valahol 
Sófalva és Székelykeresztúr között van, 
de ők, udvarhelyiek sohasem ereszked
tek le Gyergyóba és Csíkba. Itt van azu
tán  a születési dátum, május 29. Hol az 
ördögben találhatták? Mert az író no
vember 11-én látta meg a napvilágot, s 
nem Rétságon, hanem Budapesten, az 
Izabella utcában. A glosszában megbo
csátó sorok szólnak erről: „úgy gondol
ták  a melegszívűek, hogy jobban illik 
rám a rózsatermő május, mint a ziman- 
kós november. El a Skorpióval! Több sze
rencsét hoznak az Ikrek... A Rétság az 
igazi ajándék, egy egész falu, kedves 
palócok közt!... Ha népi író lennék, ér
teném, hogy megfosztanak a romlott 
nagyvárostól. De egy csökönyös urbá
nust?”

Lexikonok tévedésből nem írják, de 
sokan hiszik, hogy Cs. Szabó László er
délyi születésű, annyira kedves városa 
volt ifjúsága színhelye, Kolozsvár. Cse
csemőként vitte oda Pestről az édesany
ja, tizenhárom éves koráig volt a lakója. 
Még a tájszólásából is megőrzött egy ke
veset, a folyót például mindig fólyónak 
mondta.

Szülővárosáról, Budapestről, ahol 
íróvá és vezető értelmiségivé lett, Lon
donról, ahol még annál is többet, h ar
minchárom évet élt, nem írt elragadta
tással. Rómáért rajongott, és húszéves 
kora nagyszerű színhelyéért, Párizsért, 
ám Kolozsvár m aradt számára a civitas 
primaria. Agya felett függött Pesten is, 
Londonban is (valaki szívességből ki
csempészte a disszidálás után lepecsé
telt lakásból) Hoefnagel 1617-es metsze
te Kolozsvárról. (Mint ahogyan ennek 
a Kassát ábrázoló párja Márai ágya 
fölött Budán.) Cs. Szabó azt vallotta, 
hogy mindent abból a vén városból ho
zott, mindent, amit tudott, tud, elszen
vedett, és aztán k iírt magából. Ott van 
eltemetve nyolcvankilenc évet élt anyja, 
aki a háború után m ár alig mozdult ki 
a házból, mert az utcán románul kellett 
beszélni. Amihez tudni való, hogy az 
írónak az apja volt székely, anyja pedig 
Küküllő vidéki szász cipszer, a Hann 
nemzetségből.

Apja elvált és Budapesten maradt, 
próbálkozott írással is, de azután a lo
vakhoz pártolt, a Nemzeti Lovarda igaz
gatója lett. Aki Csét ismerte, csodálkoz
hat, hogy ő is rendszeresen lovagolt az

Esterházy utca azóta porrá bombázott 
nagy csarnokában. A fiatalember a Re
formátus Főgimnáziumban fejezte be 
középiskolai tanulmányait. Az ott szer
kesztett lapban jelent meg az első no
vellája. Rettentő sokat olvasott, művelt
sége alapjait akkor vetette meg. A régi 
Közgazdasági Egyetemen elvégezte a 
diplomácia szakot, gazdaságtörténetből 
doktorált. 1925-ben, tanulmányait meg
szakítva, kiment Párizsba. Kolozsvári 
barátja, Jancsó Elemér hotelszobájában 
kapott egy fél ágyat. A „szent ámulá- 
sok városában” iratkozott be az iroda
lomba, mert a boulevardokat Hevesi 
Andrással járta , aki Budapestre vissza
tértük  után bevezette az úgynevezett 
„hétfőiek”, azaz Halász Gábor, Ignotus 
Pál, Kerecsényi Dezső és Szerb Antal 
társaságába. A Nyugat második nem
zedékéhez tartoztak. Kedvenc XVIII. 
századuk hangját, szellemi villódzá
sát, csípős tónusát igyekeztek eltalálni. 
Büszkék voltak egymás írásaira.

1930 és 1940 között volt Cs. Sza
bó László fénykora. Viliódzó szelle
mű esszéket és könnyedén franciás 
novellákat írt. 1936-ban elnyerte a 
Baumgarten-díjat, s egymás után je
lentek meg a könyvei, az Egy gondolat 
bánt engemet és az Angliáról szóló Dove- 
ri átkelés. Hatvány Lajos irodalmi sza
lonjának volt törzsvendége a Várban, 
Babits olvasta a kéziratait, Móricz Zsig- 
mond volt a tanúja, amikor harminca
dik születésnapján feleségül vette Nagy 
Endre ragyogóan szép lányát, Nagy Ka
tót.

1935 derekán Kozma Miklós meghív
ta, hogy legyen a Rádió irodalmi osztá
lyának a vezetője, foglalja el a lemon
dó Németh László helyét. Tám adták is 
a Rádiót a kinevezés m iatt azok, akik 
Cs. Szabót nem ta lá lták  elég jobboldal
inak, és azok, akik nem ta lá lták  elég 
liberálisnak. Annyi bizonyos, hogy az 
egyre veszélyeztetettebb zsidó írók
nak is m unkát adott, amikor pedig 
1944. március 19-én a németek meg
szállták Magyarországot, lemondott 
az állásáról. Négy évvel korábban ő 
vezette a rádiócsoportot Kolozsvárra, 
Marosvásárhelyre, amikor Eszak-Er- 
délyt visszacsatolták. Benyomásai ak
kori könyve, az Erdélyben oldalain ol
vashatók.

A háborút átvészelő Cs. Szabó Lász
lót a Rádió igazgatói székével k ínál
ták, remélve, hogy nem fogadja el. így 
is lön. A Képzőművészeti Főiskola az 
újonnan alakult művelődéstörténeti 
tanszék élére hívta meg. Nagy hatású  
tan ár volt, tények, jelenségek, történel
mi mozgatóerők remek összepászítója, 
a nagy szellemek és nagy életművek 
odaadó rajongója, s elsőrendű előadó. 
Rádiósként is témaválasztása, stílusa 
és színészhez méltó felolvasó tehetsége 
m iatt volt ezernyi híve.

Ahogy közeledett a fordulat éve, a 
nyugatkedvelő s a d ik tatúrákat gyű
lölő írót egyre bizalmatlanabbul kezel
te a kulturális vezetés. 1948-ban kien
gedték római tanulm ányútra. Sejtette, 
hogy nem fog visszatérni. Minden hol
miját, kilencezer könyvét, családi erek
lyéit hátrahagyva zárta  kulcsra a 
Belgrád rakparti lakását. Feleségétől 
addigra m ár elvált, a fiát 1956-ig nem 
látta  viszont. Cs. Szabó László egy ide
ig Firenzében volt idegenvezető, szűkö
sen élt. De nem egyedül. Mert társa, a 
rádiós kollegina u tána szökött s sebté
ben megesküdtek.

1951-ben váratlanul meghívta a 
BBC Magyar Osztálya. Oszlassunk 
el ismét egy gyakori tévedést: nem 
volt az osztály igazgatója. De közkato
na kollégáitól eltérően m ár 1956 előtt 
gyakran ír t  éles hangú hírm agyaráza
tokat a magyarországi kulturális válto
zásokról. Idővel a BBC felfogta, hogy 
Cs. Szabó vonzereje a művészettörténe
ti és egyéb kulturális témákról írt, ci
zellált rádióesszé, valam int a hazulról 
kilátogató jeles írókkal folytatott stú
dióbeszélgetés. Ezeknek a java is köte
tet alkotott, mint ahogy mindazok az 
előadások, amelyeket a hollandiai Mi
kes Kelemen Kör és a Protestáns Sza
badegyetem tanulm ányi napjain ta r 
tott. A rádiós kulim unka mellett írt 
novellákat is, a témájuk rendszerint él
ményekhez, utazásokhoz kötődött. Köl
teményei veretesek. Csak magyarul 
írt. Miért? Mert, m int megindokolta, 
mindenről csak m agyarul voltak gon
dolatai. Talán főművének tekinthetjük 
Római muzsika című, emlékezésekből, 
esszékből, megejtő szövegekből gond
dal szerkesztett kötetét. Az olasz köz
társaság ezért lovagjává fogadta. Az 
angolokat nem érdekelte, hány megra
gadó írásában dicsérte íróit, festőit, ka- 
tedrálisait.

London közepén, dickensi hangu
latú mews-ban, régi kocsisházban la
kott, szép mahagóni bútorokat vásá
roltak második feleségével, Bözsivel. 
Az alsó szintet teljesen betöltötte a ko
csiszín, ott kapott helyett Csé könyvtá
ra, mintegy tízezer kötet. Végrendelet
ében a Petőfi Irodalmi Múzeumra és a 
sárospataki kollégiumra hagyományoz
ta ezeket.

1973-ban, egy svájci útja során tört 
Cs. Szabóra először a ritka  vérbeteg
sége, a hidegre reagáló agglutinin. Ez 
lassan öl, és gyógyíthatatlan. Egyre 
gyakoribb vércserére szorul az áldoza
ta. Az író hősiesen tű rte  e kórnak az 
öregedéssel együtt jelentkező ádáz ro
ham ait, felesége hirtelen halála is le
verte, de állhatatosan írt, minden nap 
teljesítve az önmagára kirótt penzu
mot. Még ellátogatott Magyarország
ra, megnézte Cenket és a vizsolyi bib
liát, előadást ta rto tt a főiskolásoknak. 
Sárospatakon jelölte ki helyét a temető
ben. 1984 óta ott nyugszik egy lombos 
fa alatt. Monográfia még nem jelent 
meg életéről, munkásságáról.
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M Ó ZES H U B A

Itt más a március íze
A kolozsvári Hitel 1935. június 1-jei számában Dsida Je

nőnek két versfordítása is megjelent (vő. Záhony 1991), ezek
nek a fordításoknak az adatai azonban Réthy Andor Dsida- 
bibliográfiájában nem szerepelnek (Réthy 1966), s nem vesznek 
róluk tudomást a Dsida-fordításokat egybeölelő kötetek sem, 
pedig a Hitel-beli két fordítás közül a második a budapesti 
Apollo ugyanazon évi III. kötetében is napvilágot látott (e he
lyen kisebb szövegromlásokkal). A költemények szerzője a re
gényíróként meg szerkesztőként is ismert erdélyi szász Adolf 
Meschendörfer, a költemények eredeti címe pedig Schwarzes 
Meer, illetve Siebenbürgische Elegie (Meschendörfer 1967).

A fordítások Hitel-beli sorrendjéhez igazodva álljon itt előbb 
a Fekete-tenger című szonett:

Midőn szorító kagylóhéjba fájdult
Iromba tested fölgerjedve forr,
Kelyhed rezegve fölnyílt és kitágult
S az ifjú napláng borzol és sodor:

Itt más a március íze, a széna illata más,
Másként zeng szerelem s örök hűségfogadás.
Vörös hold, számos estén egyetlen hű barát,
Megsápasztja az ifjak nap-perzselt homlokát,
Érleli, mint a halál vad, émelyítő szaga,
Mint tölgyfák bölcs beszéde zúgó, zöld éjszaka.

A fenti sorok megfelelői Radnóti fordításában:

Más a március íze, a széna szaga más, 
másképen cseng a szív szava s a hűségvallomás.
Vörös hold, számos éjen egyetlen hű barát, 
megsápasztja az ifjak naptűzte homlokát, 
belengi, mint a nagy halál barangoló szaga, 
mint zöldes alkonyaiban a tölgyfa bölcs szava.

A két idézetben nagyon kevés az eltérés, s ezeknek egy ré
sze is, mint például a széna illata/ széna szaga vagy a számos 
estén/ számos éjen szókapcsolaté, inkább a fordítások hasonló
ságára, mintsem különbözőségére utal.

Különbözik viszont a két fordítás zárlata.
Elsőként ismét Dsida fordításából idézek:

Zengő színekkel akkor mélybe száguld 
Forgó habod, a sok barázdasor, 
Mígnem kibékülsz Kedveseddel ájult 
Erőtlenségben, mint már annyiszor.

Zordon érchomlokokként bukkannak az évek elő. 
O, szeptember van már! Lomha, nehezen telő.

És íme, Radnóti fordításának megfelelő részlete:

Koronád: Constantinus ősi vára,
Sziporkázik még, bár dúlt s félig odvas.
Már gúny a fény az Ezer Kupolára.

Hiába esd ezüstkarod hatalmas 
Halvány rózsád után, ha nemsokára 
Súlyos pihegve visszahullsz, hogy alhass.

Az egzotikus szonett után, íme, az egészen más hangulatú 
Erdélyi elégia:

A kút másként csobog itt, az idő másként pörög.
Korán megborzad a gyermek, mindattól, ami örök.
Kriptákba falazva apáink szentelt csontja enyész.
Vonakodva ütnek az órák, vonakodva mállik a mész.
Látod az egykori címert? Repedt és csonka, komor.
Jöttek, mentek a népek s nevüket belepte a por.
Am a halálsikolyokba szánt-vet a lassú paraszt.
Búzát csal ki belőlük, szőlőlevet fakaszt.

Itt más a március íze, a széna illata más,
Másként zeng szerelem s örök hűségfogadás.
Vörös hold, számos estén egyetlen hű barát,
Megsápasztja az ifjak nap-perzselt homlokát,
Érleli, mint a halál vad, émelyítő szaga,
Mint tölgyfák bölcs beszéde zúgó, zöld éjszaka.
Zordon érchomlokokként bukkannak az évek elő.
O, szeptember van már! Lomha, nehezen telő.

Érces ragyogással futnak az évek elő,
szeptember érkezik már. A fürtöt érlelő.

A két zárlat különbözősége másfél sor viszonylagos megfele
lését követően válik nyilvánvalóvá. Ez a fordulat a befogadót 
mintegy az eltérések újbóli számbavételére készteti.

Magam az eltérések közül kettőt tartok igazán tanulságos
nak.

Az elsőt a Dsida- és a Radnóti-féle fordítás alábbi szemel- 
vényes részletei érzékeltetik: Vörös hold.../ Megsápasztja az 
ifjak... homlokát,/ Érleli, mint a halál... szaga... -  Vörös hold... 
/ megsápasztja az ifjak... homlokát,/ belengi, mint a... halál... 
szaga...

Meschendörfer költeményének tizenharmadik sora a Reifte 
igealakkal indul. Ennek a pontos és ugyanakkor meggondolkoz- 
tató megfelelője a Dsida fordításában szereplő Érleli igealak. 
Meggondolkoztató azért, mert a vörös holdról nehéz elképzelni, 
sőt el is hinni, legalábbis az első pillanatban, hogy nemcsak sá- 
paszt, hanem egyidejűleg érlel is. Aligha vitás, hogy a Radnóti 
választotta belengi igealak természetesebben simul szövegkör
nyezetébe.

A zárlatban azonosítható második eltérés helyzeténél fogva 
fontosabb, mint az első, amellyel egyébként összefügg. Ezt mér
legelve megállapítható, hogy Dsida fordításának utolsó fél sora 
nem felel meg pontosan az eredeti költemény záró fél sorának, 
első olvasásra mégis közelebb áll hozzá, mint Radnóti fordításá
nak befejezése.

A Meschendörfer-féle eredeti:

Az első fordítás olvastán akaratlanul is rímelésének Dsidára 
egyáltalán nem jellemző mesterkéltsége tűnik fel.

A második fordítás nem annyira formájával, inkább 
intertextuális társíthatóságával vonja magára a figyelmet. A 
huszadik század magyar költészetében és műfordítás-irodal
mában jártas olvasó ugyanis egykönnyen felidézheti, hogy 
Meschendörfer költeményével Radnóti Miklós fordításában már 
találkozott.

A költeménynek és fordításainak tüzetes elemzésére itt nem 
vállalkozom. Éngedtessék meg azonban, hogy alább egyrészt a 
Dsida- és a Radnóti-féle fordítás több sorának hasonlóságára, 
másrészt pedig a fordítások zárlatának eltérésére próbáljam fel
hívni a figyelmet.

Nagy Mariann Radnóti-bibliográfiájának tanúsága szerint 
az Erdélyi elégia Radnóti-féle fordítása először a Szép Szó 1936. 
októberi számában látott napvilágot (Nagy 1989). Természetes 
tehát, hogy előbb Dsida korábban közreadott fordításából idé
zem az összehasonlításra kínálkozó részletet:

Ehern wie die Gestirne zogen die Jahre herauf,
Ach, schon ist es September. Langsam neigt sich ihr Lauf.

Dsida fordítása:
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(.. .)
0, szeptember van már! Lomha, nehezen telő.

A Radnótié:

(.. .)
szeptember érkezik már. A fürtöt érlelő.

Dsida fordítása az elő- és tovatűnés lassú (netalán lassulónak 
vagy éppenséggel lelassultnak ítélhető) ritmusát negatív élmény
ként rögzíti. Radnóti fordítása viszont azáltal, hogy a korábban 
belengivel helyettesített érleli ige származékát ’szőlőfürtöt érle
lő’ jelentésben végül mégiscsak szövegbe iktatja, pozitív kicsen
gésűvé változtatja a zárlatot.

Az elsőként idézett fordítás befejezésének hangulati ellen
pontja Dsida Kóborló délután kedves kutyámmal című lírai ri
portjának utolsó tirádájában jelölhető meg:

Szép dolog átszökkenni az életen, átkarikázni
(.. .)
szállva, repesve, kifulva, kigyulva rohanni előre, 
mígnem a Márvány-Trónus elé dobbanva jelentjük:
-  „Ifjan tértünk színed elé, örök isteni Felség (...)”

A másodikként citált fordítás zárlata Kosztolányi Dezső Szep
temberi áhítatának hangulatát idézi, ugyanakkor későbbi Rad- 
nóti-költemények előkészítésében is szerepet játszik, 

íme, néhány sor Radnóti Negyedik eclogájából:

Még csönd van, csönd, de már a vihar leheli, 
érett gyümölcsök ingnak az ágakon.
A lepkét könnyű szél sodorja, száll.
A fák között már fuvall a halál.

És már tudom, halálra érek én is (...)

Ring a gyümölcs, lehull, ha megérik (...)

A Meschendörfer-költemény Radnóti-féle fordításának für
töt érlelő szókapcsolata nem annyira nyilvánvalóan utal a Ne
gyedik ecloga „érett gyümölcsök ingnak”, „halálra érek én is”, 
„Ring a gyümölcs, lehull, ha megérik” fordulataira, mint Radnó
ti Kibékülés című Horatius-fordításának utolsó sora a Hetedik 
ecloga „nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár” zár
latára. A Meschendörfer-fordítás és a Negyedik ecloga közötti 
kapcsolat az érlel és az érik igének, illetve származékainak kö
szönhetően mégis jól érzékelhető.

A hasonló vizsgálatok kiterjesztése nemcsak két alkotó költé
szetének és fordításainak egymásba játszására, hanem általá
ban a költészet és a műfordítás-irodalom összefüggéseire is több 
fényt deríthet.

A két Dsida-fordítás egyébként, amint arra Láng Gusztáv 
egy beszélgetésünk alkalmával emlékeztetett, már 1933-ban, 
Meschendörfer Die Stadt im Osten című, Kós Károly magyarítot
ta regényének betétjeként az olvasók elé került (Meschendörfer 
1933).
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SIMONFY JÓZSEF 
visszapillantó
arcom hullaházába 
kit hoztak megint 
sír vagyok sírja a gyermeknek 
bordalécek közé szorult a lélek

alvások álmok csontjai 
enyvvé főzve -  akár a tébolyodon 
akinek érzelmei működnek csak 
együtt nevet a nevetőkkel

együtt sír a sírókkal 
agyára tályogként száradt 
feketedett a bemocskolt élet

nem látni semerre 
mint egy bepárásodott 
visszapillantó tükörben

négyévszakos
négyévszakos a szívem szemet szúróan 
öregszem egyre közölhetetlenebbek a dolgok 
körülöttem csak át ne aludjam ami még 
hátra van agyam égő házából kimenekítem

az élőket utoljára hagyom frigyládám 
szárnyüszök hátamon szirmait nyitja -  
föl-föl a csillagokba kiráz a világűr 
hidege a menny melegét nem érzem

lezárom magamról a sok kacatot 
az egész cakkompakk mit sem ér 
markolásztam etetőmre kiszórt álnapokat 
áléveket áléletet van amiről hallgatni 
kell kifordulva magamból felejtek 
mindent négyévszakos a szívem

átlátok
valami legyen nekem
is fölírva a mennyben
olyasmit kéne tennem
irtózatos gyorsasággal szakadnak
le rólam az évek mint
űrrakétáról az elhasznált üzemanyag
a reggelt végigalszom türelmem
lankad délfelé délután már hallom
bennem a szúsercegést többet
ma sem tudtam meg
a világról a túlvilág foglalkoztat
estefelé életszilánkjaim az éj
repedéseibe hullnak átlátok
magamon mint a levegőn

mély vízbe
kezemre lábamra 
bilincset rak a bánat 
mély vízbe vetem 
magam az éjszakába 
amikor a fűrésztelepen 
minden gép leáll akkora 
a csend hallom a fa korhadását 
s ahogy a vason végigfut a rozsda 
az éjszakából kiszárítom 
a sötét mint 
csuromvizes lábbeliket 
aztán végignyúlok ágyamon 
a fáradtságot hallgatom 
a nappalt végigalszom
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F O D O R  SÁ N D O R

OLVASÓNAPLÓ X. 
M ég egy  „k iá ltás”
Gábor Felicia („Felicsi”) Csángó va

gyok című megrázóan szép könyve után 
egy m ár az idó'sebb korba lépett férfi, 
Demse Márton Csángó küzdelem című, 
az előbbinél valamivel terjedelmesebb 
és drámaibb kötete került a kezembe, ki
adójuk, a Hargita Kiadóhivatal jóvoltá
ból. Mindkét könyv 2005-ben jelent meg. 
Hogy pontosítsunk: az előző kötet szerző- 
je egy 28 éves fiatalasszony, az utóbbié 
egy 62 éves férfi. Mindkettő (moldvai) 
csángó mivoltához, ezzel együtt magyar
ságához ragaszkodó, és mindketten (ta
lán egymásról nem is tudva) Magyaror
szágon élnek. Felicia ott találta meg 
élete párját, egy délvidéki magyar fiút, 
Demse Márton pedig családostul tele
pült át Magyarországra. És mindketten 
többgyermekes családból származnak 
ugyan, ám Demsének -  ha jól értettem
-  „csak” két leánykája van, Felíciának 
pedig még nincs gyermeke, hiszen 
még nem régóta van férjnél. Még csak 
annyit, hogy Gábor Felicia könyvéhez 
Ferenczes István írt, túlbeszéltnek iga
zán nem mondható, de annál tartalm a
sabb előszót, az utóbbi elé alig egy oldal
nyi bevezetőt írt, mert tulajdonképpeni 
előszónak ehhez a könyvhöz egy belügyi 
ezredes, a szintén csángó származású 
Bereczki Sándor vallomása került, aki 
megundorodva a rákényszerített „mun
kától”, nyugdíjaztatása előtt — 1983 tá
ján -  kitálalt és írását eljuttatta (vagy 
ez más úton jutott oda) Magyarország 
bukaresti nagykövetségéhez. Ebben el
mondta mindazt, amit a kötet szerzőjé
ről, Demséről, az ellene foganatosított in
tézkedésekről tudott.

Ezzel fejezzük is be a párhuzamot 
a két, csángósorsról írt könyv között. 
Majd írásunk végén talán még visszaté
rünk rá. Mert azt hiszem, szükséges.

Demse könyve döbbenetes emlékezé
sek sorozata. Nem is föltétlenül életrajz 
szerinti időrendbe sorolt emlékeké. Első
ként például nem magával, családjával
-  szülőfalujával ismertet meg: Egy láto
gatásról ír, amit szovátai tanárbarátai 
tesznek Moldvában kis tanítványaikkal, 
amely során őt kérik, segítsen nekik el
igazodni. No, szegény vendégeknek épp 
csak szíves fogadtatásban nem volt ré
szük a hivatalosságok felől. Bákóban vá
ratlanul lemondják előre lefoglalt szállá
sukat, úton-útfélen kellemetlenkednek 
nekik, igazoltatják, eltanácsolják arról a 
vidékről. Egyik csángó falu polgármeste
re például ezt mondja a tanárkísérők ér
velésére, hogy ők bárhova mehetnek az 
országban: „Bárhová igen, de ide nem.” 
Eközben a szerző a Klézséhez tartozó 
Somoskára is ellátogat édesanyjához, út
közben elhatározza, összeírja a dűlőne
veket, de végül erre nem kerülhet sor, 
mert egyedül élő édesanyja ellátja tenni
valóval a rogyadozó ház körül, keserűen

hallja aztán, mint bántak a hatóságok a 
szovátai vendégekkel -  ezzel fejezve be 
a kötet első írását, ami azt hiszem, iga
zolja is sorsának végkifejletét: „De el tud- 
játok-e képzelni, mennyire nyakig va
gyok én magam szülőföldemmel, a helyi 
Brutuszokkal?”

És folytatja pontos helyzetképet nyúj
tó, megdöbbentő leírásait, amelyekben 
némi történelmi visszapillantásnak 
is helye van, például emlékezik a már 
Kriza János előtt népi énekeket gyűj
tő püspöki titkár, Petrás Incze János
ra is, Döbrentei Gábor levelezőtársára 
-  noha írásai többségünkben mégis in
kább a szülőföld jelenével (a 70-es, 80- 
as évekkel) foglalkoznak. Emberi sor
sokat ismerünk meg, elesett, botladozó 
emberek sorsait, akik szinte elképzelhe
tetlen szegénységben élnek (és halnak 
olykor éhen), akiken segíteni próbál a 
tanult, Székelyudvarhelyen tanítói dip
lomát szerzett Demse Márton, aki nem 
kíván megmaradni (amit utóbb keserve
sen megbán) kápolnásfalvi (kis-oláhfa- 
lui) első munkahelyén, ahonnan katoná
nak viszik, majd pedig hazakívánkozik, 
azok közé, akikből vétetett, de sehol se 
tud gyökeret verni. Hétévi igazgató-ta
nítóskodás után a bákói színházhoz ke
rül valami főkellékes-félének, majd egy 
idő után onnan is mennie kell, elüldözik. 
Végül a kétségbeeséstől vasúti iskolába 
való beiratkozása menti meg, ahol moz
donyvezetői képesítést szerez, és meg
marad a mozdonyon, amíg végül renge
teg zaklatás után, amely a hatóságok, 
kivált a belügyiek részéről érte, kime
nekül, kimenti családját Magyarország
ra. A gyermekkori élmények, minden 
szegénység, nyomorúság mellett, termé
szetesen kedves, megmosolyogtató élmé
nyekben is bővelkednek. Az udvarhelyi 
tanítóképzőről például a falujába látoga
tó köröndi fazekasoktól kap hírt. Ott az
tán  a képzőben nagyszerű emberekkel, 
kiváló tanárokkal ismerkedik meg, de a 
csíkszentmihályi Szűcs Vincével is össze
hozza a véletlen, ezzel a történelemben 
igencsak járatos székely bácsival, aki
nek a házában (mert meglátogatja őt) 
szinte második családjára talál.

Székelyudvarhelyi évei leírásában ta 
lálkoztam egy -  számomra -  sokat el
áruló mondattal a mikulási ajándékozás 
kapcsán: „Szándékunkban nem volt sem
mi egyházi vagy babonás szokás ápolá
sa, csupán kedveskedni próbáltunk egy
másnak.”

Nos, ellentétben a Gábor Felicia sorsá
val -  a Demse Márton életéből valahogy 
kiesett a csángók számára olyannyira 
fontos vallásos nevelés. Nem az, amely 
a magyar nyelvet az „ördög nyelvéinek 
minősítő janicsár papoktól származott 
volna, hanem az annál sokkal mélyebb 
és igazabb, amelyet a szülői házból ho
zott volna magával Udvarhelyre, a szé
kely Athénba, ahol Krisztus szavait is 
magyarul hirdették-tanították és tan ít
ják mind a katolikus, mind pedig a pro
testáns templomokban. Sajnos, ebben 
a témában csak a diákok között utálat

nak örvendő, fölöttébb gyönge tanár, 
Orbán László nevű osztályfőnöke „vilá
gosította őt fel” Udvarhelyen, az „ateis
ta  nevelés” szellemében, holmi mosdat- 
lan szájú fenyegetések közepette. Ám 
szerencsére, amint említettük, Orbán 
László tanár „elvtárs” az egyetlen, aki 
igazán rossz szájízt támasztott benne 
Székelyudvarhelyen. Nagy szeretettel 
emlékezik többi tanárairól, köztük Sala
mon Ella tanár „néni”-ről.

Közben vissza-vissza gondol a 60-as 
évek „rendkívüli” eseményére is, amikor 
a gyermekeket hazaküldték az iskolá
ból, „agitálnák” be szüleiket a kollektív 
gazdaságba. Ennek kapcsán megismer
jük a végtelen kegyetlenséggel végzett 
„kollektivizálást”, amely -  sajnos -  Mold
vában ugyanolyan kezdetlegesen, otrom
bán, kíméletlenül zajlott, mint minde
nütt az országban.

Tanítói oklevele megszerzése után (1963- 
ban), amint említettük, Kápolnásfaluba ke
rül. Csodálatos, miként találja meg az 
eleinte tőle (talán fiatal kora, „jövevény” 
mivolta miatt) idegenkedő faluban még
is a helyét, ám mire sikerült volna „be
lerázódnia” a falu közösségébe, az ifjú
ság bizalmába -  viszik katonának. Nos, 
itt találkoztam egy különös mondattal, 
amelyet talán a könyv szerkesztőjének 
tisztáznia kellett volna a szerzővel. „Ud
varhelyről Marosvásárhelyre vittek -  
írja bevonulásukról. -  Éjféltől reggelig 
egy nagy teremben szalmára hevered- 
tünk, a jövő emberei, mint valami álla
tok. Természetesen jelentkezésünk előtt 
Érisz-almát szórtak a terembe, hogy 
mégse üljünk a hideg mozaikra.” Nos, 
nem tudom, mit értsek az „Érisz-alma” 
kifejezés alatt, mert én ezen a néven 
csak Érisznek, a bajkeverőnek az isten
nők közé gurított almáját ismerem, ame
lyikre ezt írta: „a legszebbnek” -  és eb
ből lett a trójai háború, a tehénszemű 
Héra és a szerelem istennője, Aphrodité 
versengésének eredményeként.

1965-ben, leszerelése után szülőföld
jén helyezkedik el, Sáratán, Bákó mel
lett tanítóskodik -  és igen megbánja, 
hogy nem ment vissza Kápolnásfalura... 
Aztán Csángóföldön találkozik folklór
gyűjtőkkel, akiket kalauzolni is próbál. 
A hatóságok ezeket „kémeknek”, „felfor
gatóknak” minősítik, és zaklatni kezdik 
-  Demse Mártont. Két évig a színháznál 
is dolgozik, mint kellékes, de ott sincsen 
maradása, onnan is kimarja a belügy. A 
154. oldalon döbbenek rá végképp, hogy 
szerzőnk sohasem olvasott magyarul 
Szentírást, amikor ezt mondja: „Szíve
sebben állok a puskacső elé, mint hitsze- 
géssel ígért birodalomba, Juda hatalom
ra nem tartok igényt.” Szép, kemény és 
igaz gondolat, de ha a szerző magyarul 
(is) olvasott volna Szentírást vagy hall
gatott volna vallásos szöveget, akkor 
eszébe se jut Júdás helyett Judát írni... 
Ezt természetesen nem a Demse Már
ton rovására írom, hanem azokéra, akik 
még ma is mérhetetlen elmaradottság-

» » » » » »
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ban tartják  a moldvai csángókat -  saj
nos nemcsak az anyanyelvhasználat, 
de vallás terén is. Ám a ketté' -  együtt 
megyen.

A továbbiakban kevésbé összefüg
gő események következnek, mind val
lomások a csángó életről, életformáról. 
Szinte felkiált örömében -  például -, 
amikor tapasztalja, hogy Szabófalván, 
ahol azt hallotta, az emberek elfelejtet
ték anyanyelvűket, még igencsak be
szélik, mégpedig annak egy „sziszegő” 
változatát. „Iszten áldja!” mondják, és 
esténkint a „holdaszkát” látják az égen, 
a „cillagoszkákkal”. Ezek között az epizó
dok között találunk egy csodálatos csán
gó Rómeó és Júlia történetet is -  remél
hetőleg szerencsésebb kimenetellel, mint 
a Shakespeare-tragédiában. A két szerel
mes érettségiző osztálytárs gyermeket 
vár. A leányka ezért az utolsó periódus
ban elbujdosik a temető egyik elhagya
tott kriptájába, ott látogatja őt, látja el 
élelemmel éjszakánkint Rómeója, amíg 
megszületik a baba. A fiát titokban köve
tő édesanya jön erre rá...

Csodálatra méltó és a csángók foltta- 
lan tisztességét jelzi a Disznótor c. rövid
ke fejezet, ahol csak futtában említ egy 
1977. december 19-i történetet, amikor a 
végképp elkeseredett, kisemmizett csán
gók fellázadtak, leverték a raktárak la- 
katját-zárjait, ahol a kukorica állt, amit 
nem voltak hajlandók kiosztani aszerint, 
kinek mennyi járt, a „fejesek”. Nohát az 
emberek osztottak maguknak, de csak 
annyit vitt el mindenki, amennyi já rt 
neki. És a kollektív vezetősége másnap 
„elkönyvelte” a különleges „osztást”. És 
tovább mondja Demse a történeteit -  
például arról a csángó helyi népvezér
ről, aki Budapesten tanult, két év alatt 
megszedte magát a Magyarországból ér
kezett segélyekből, és Németországba il
lant, ahol -  állítólag -  a vendéglátóipar
ban helyezkedett el.

Mérhetetlenül szomorú és vitathatatla
nul igaz a Demse Márton könyve. Szomo
rúbb a Gábor Felíciáénál, noha van egy 
nem különösen örvendetes közös voná
suk is, amelyikről idáig nem szóltam bő
vebben. Most se kívánok különösen szót 
szaporítani reá, csak megjegyzem: mind
ketten áttelepültek immáron Magyaror
szágra. Áttelepülésük körülményeit egyi
kük se részletezi. Demse Márton nem is 
említi. Talán „mindössze” annyiról van 
szó, hogy belefáradt a küzdelembe ideha
za. Féltette magát, kiváltképpen két le
ánygyermekét. Észembe se jut ezt felróni 
neki, hiszen eddigi élete, áldozatos mun
kássága csak elismerést érdemel. Az éle
te, egyetlen élete felől pedig döntsön ki-ki 
lelkiismerete szerint. Már a háborúban 
megtanultam ugyanis elfordulni azoktól, 
akik mindenáron másokat akartak ráven
ni a hősi halál vállalására -  miközben ők 
bölcsen leléptek. Élete küzdelméért így is 
minden elismerésem Demse Mártoné, de 
a Gábor Felíciáé is, nemkülönben a mind
két könyvet megjelentető Hargita Kiadó- 
vállalaté.

KOMÁN JÁNOS 
Anyám szelleme
Bár nem hiszek a babonákban, 
ő még mindig itt van a házban, 
több mint száz tanú bizonyítja: 
leengedtük a cementsírba -  
hideg magány örök lakása -  
készítette föltámadásra.
Hitte, mert jó volt, mennybe való. 
Krisztus, segítsed, nem volt csaló: 
őszintesége imádkozott, 
és soha senkit sem átkozott.
Az esze, lelke kincses bánya...
Talán ő volt az Isten lánya.
Ha egy kó' is köszönni tudna, 
köszöntené földre borulva, 
a növények is körbe fognák, 
mint szerető', önkéntes szolgák.
A kertjének a lelkét adta, 
a fát is fiának fogadta.
Az udvaron neki csipognak, 
gabonát hint a csillagoknak, 
s Hold-csibéit kosárba rakja, 
köténye kékje a kalapja.
Nem volt a ház kulcsának titka.
„Ha valaki jön, legyen nyitva”, 
akár a szíve vagy a lelke: 
kenyérre kenve szeletelte.
Szégyene is nézte a földet, 
ha már nem tudott adni többet.
Jóság kísérte minden úton.
Krisztus, segítsd, hogy mennybe jusson!

Ahol
Ahol legenda lett a meggyfa, 
meséje van a diófának, 
emlékeznek a málnabokrok, 
ahol az ajtók tárva várnak, 
ahol egy kapu ismer engem, 
köszönt a kilincs kézfogása, 
ismert melegség hangja szólít, 
léptem szívét hallja a járda, 
magához köt a hűség lánca, 
tárgyak, emlékek kikötője, 
ahol illata van a csendnek,

s a csend múltja sötéten reszket, 
ahol csak ijesztéssel vertek, 
és álmaimban átöleltek, 
ott -  annak a lakatlan háznak 
a lelkére -  kutyák vigyáznak.

Viharban
Amikor a vihar hatalma 
a lélek hullámaival fenyegetett, 
rettegő remegéseimtől 
a félelem is reszketett, 
felém pillantó világítótornyodtól 
a remény reményt tanult, 
egy fehér surranású galamb is 
mutatta, merre a part, az út, 
már csak a hit bárkája vitt feléd, 
újra s újra láttam a tornyod kemence-szemét, 
amíg láttalak, tudtam, több vagyok, 
s akkor már a vihar is biztatott, 
nem volt egyéb társam a holdnál, 
a szerelem utolsó kikötője voltál, 
végállomás, talán az öröm vára, 
ahol mintha mindenki várna, 
és akkor egyből leszakadt a part.
Alom volt, s ebből ez a vers maradt.

Magány
A sűrű magány bokrai közé 
a pontos tavasz megérkezett.
A fehér illatú lombok között 
egy marék fészek az ékezet, 
jelzi, hogy itt most 
megpihenhet
a szív, a vágy, a karcsú dal. 
Harmatos csend könnyével ébred 
a bokor: fehér ravatal.

Ilyenek voltunk
A pártállam másológépein készült 
xeroxolt személyek, szellemi heréitek 
ezúttal négymillión voltak, 
sokkal többen, 
mint ahány bilincs 
és börtönágy volt az országban, 
amire gondolni se mertünk, 
hiszen nekünk kellett volna 
eltartanunk őket.
Az olcsóbb és vérmesebb megoldást 
valamennyien elvetettük, 
és csak feltételes módban mondtuk, 
hogy „megérdemelnék a vezérük sorsát.” 
A munkaszolgálatra kényszerítés 
költséges állami intézményrendszert követelt, 
és ismét nekünk kellett volna 
eltartanunk őket.
Ki kellett volna tiltanunk valamennyiüket 
a ragályos politikai életből, 
legalább két megnyugtató évtizedre, 
mert az önzés
és a gyávaság volt az anyajegyük, 
hiszen, amikor már milliókat emésztett 
a szenvedő nélkülözés, 
még javában tapsolt hamis lelkesedésük. 
De a leghumánusabban cselekedtünk, 
vezetőket választottunk közülük, 
és ismét nekünk kell 
eltartanunk őket.
Kíváncsi vagyok, hogy az isteni humanizmus 
hova sorolja ezeket az utolsó ítélet napján.
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CSEKE ROBERT
Hírnökök csöndje (a szerelem versei) III
tu d ta m  hogy A m szterdam ban  drága az élet nem vártam  be a há t repülőgépet hajóra szá lltam  
és nekivágtam  a tengernyi ingernek hullám ok csapkodták a hom lokom at és a szappanos 
habokban rá ta lá ltam  egykori önm agom ra hej de boldog voltam  tovább siettem  reszketve akár  
egy á ldoza t felé egy vad ki m egtanulta  m ár fém es szorításá t kontro llá ln i m ikor a valóság elé 
érkezik kúrá lha ta tlan  em lékeim et egy reggelen ha m ajd  pucéran fö lvonulta tják a nyilvánvalóság  
előtt m eg is perzselnek rajta p ár rem ény-szőrszálat szétrepesztik a hideg m áját a tengeri 
délnek dobják csemegéül ó ha óhajtjátok még várhattok rám ám  ham ar elhalok béna vagyok 
m it tagadjam  vézna kezeim  gyávaságra Valinak m agam m al hoztam  elvakultságom  szobájából 
a ribancokat a g o lf labdát és a gram ofont le is térdepeltem  a korvettek kardja előtt bizony 
m ondom  oroszlán-szívvel féltem  rettegtem  és a lá tha tár szem öldöknyi fenyegetését komolyan  
vettem  de vitézeim  m a m ár vadul csapkodják az eső fehér szívét a bam buszokból előugrok 
m in t igazi férfi a kavicsokból m in t igazi n ő  h isz váltam  nem hiába szakítja  porba a 
testszirm oka t őrlő  állkapcsom  még harapja az idő t de én csak ülök a szik lán  nyakam at 
kiteszem  ázn i s csak a röhejre k iá ltok fel néha vaspofával s ólom hanggal én uralom ezt az 
egész szigetet barátom  lakozom  a m észkősziklában körm öm  alá kaparok be ezt-azt h arm a t
vendégeim nek üzenetére néha előbújok és fö ltekin tek az idegenekre sosem lá ttam  ilyen 
lényeket m in t ti m ondom  nekik g a lak tikám  csupán ez a flóra  s fauna  legyen hát szentelve  
fogantatásotok eme tájon életemben nem lá tta m  ilyen ördögi nadrágokat

Hírnökök csöndje (a szerelem versei) IV
„a vak borúba derm edt aggból k iesett a m últ”

(Ibsen)
ta lá lkoztunk  az id ő  háza előtt és énekeltük
az est fa lának  da lá t egy film ben  m in t baszk ellenőrök az Úrral szem ben á lltu n k  kőnek és 
fának egyaránt em eltünk m i szobrot fa rag tunk  költem ényt a tram bulin  lökésének és akkor  
keresték a m ostohák de nem volt az ajtó m in  beléphettek volna össze-vissza csatangoltak  
éveket árnyaik ha ltak a levegőtlen szövegben im m ár szabadon loholt suhan t örömmel elru- 
gaszkodóan felénk a jö v ő  és áram  csapta a m ú lta t továbbképzeltük m i m ár akkor a várost 
vakon is e lta lá ltunk  volna vágyaink ám ító bálványaihoz valósággal ka tapu ltá lt m inket a 
realitás dél felé m ajd  felnövünk és írunk a szerelem ről verset ígértük egym ásnak m indezek  
ellenére a fákon dongóanyák bátorkodtak újra m egszületni és fe lkészü ln i a sorstalan iramra  
de ja j  ököllel döngölik a h á tu ka t és méreg folyik ki a kezükre ím  innen indu lnak a nászok a 
völgy tövéből hazafele fügét hordanak zsebükben és botot a kezükben a fészekrakók szép 
lezárása ez egy régi r ituá lnak  m it legutóbb három  esztendeje lá th a tta m  utoljára: 
a vak borúba derm edt aggból kiesett a múlt...

Hírnökök csöndje (a szerelem versei) V
férfiak  á llnak  az ajtóban s a fr iss  bokrok m ögött lángokban az osztályterm ek
ez a süket-ném a iskola épülete m ondtad  e lá tha ta tlanságban neved vagy nevem nem kérdik
soha h im n u szkén t felzendülhetnek it t  bárm ikor a köszöntő  dalok

a születések évadjában csikorgó hidegben fekszünk m ajd ki a köves partra  kedves fehér 
lobogót kötünk a toronyra és m egzendítjük a kolom pokat
m egzend ítünk  m inden kolom pot kedves fogadj csak el végleg m inket felnő ttekként 
abbam aradt m inden  tervünk és u tunk  sem fo lyta tható  m ár ez valam i m ásik  vége kétes 
együ ttlé tünknek m ikor nem em lékszünk m ár senkire és sem m ire sü llyedünk is ta lán alá a 
hang ta lan  földbarlangba cethal-gondolatainkat elnyelik a harangok ó hang juk  oly bolond és 
a jegenyék is m egcsúsznak a völgyben halálra  ítélve a kecskeszagú pásztorok a porban  
kapargálnak m indun ta lan  fö ld  ez fö ld  ez m ár egy háborús elném ulás szükségeltetik  bizony  
m ondom  brüm m ögő kom bányok lerohanása m ikor fu tn a k  a kerékkel szü leim  a hidakon  
m oslékos arcukkal valósággal sira lm asak ahogyan takarm ánya ika t őrzik és folyton kirohannak  
a z  é d e n b ő l l ’a m o u r  es t m ó r t o r d ítjá k  e s ze v e sze tte n  és k is z a k a d  s zá ju k b ó l a tű z ő  fo h á s z  - 
s z ó ln i se tu d n é k  e lle n ü k

Cseke Róbert: 1984-ben született Járán. A BBTE közgazdaság és európai 
tanulmányok szakának harmad éves hallgatója. Jelenleg Kolozsváron él.
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HELIKON

CSERNA-SZABÓ ANDRÁS
A Csavargó és a Mámor
Thom as d e  Q u in c e y , a z  a n g o l ó p iu m ev ő
Ahogyan létezik első filozófia, melynek 

tárgya a természetfölötti, a megérinthe- 
tetlen, a metafizika, hogy mást ne mond
junk: az Isten, úgy mindenképpen létez
nie kell első gasztrozófiának is.

És mi más is lehetne az első kéjbölcse
let tárgya, mint a mámor?

Minden valamirevaló gasztronómiá
nak csakis a mámor lehet elsődleges kér
dése.

Vagyis a Mesterséges Paradicsom, 
ahogy Baudelaire Károly úr méltóztatott 
fogalmazni.

De mi most egyáltalán nem Baudelaire 
úrról szeretnénk mesélni, hanem arról az 
angol úrról, akit nemcsak a francia szim
bolisták becsültek nagyra, de a hippi-kor
szak mámorpápái is előfutáruknak ta r
tottak, és akkor még nem is szóltunk a 
mi nagyszerű Hajnóczy Péterünkről, aki 
szintén nagy tisztelője volt.

Egyáltalán, aki a mámort komolyan ve
szi, aki mámorral dolgozik, aki a mámor 
bálványimádói közé áll, annak Thomas 
de Quincey megkerülhetetlen olvasmány.

Angol úrról szóltunk, ám de Quinceyt a 
legnagyobb jóindulattal sem nevezhetjük 
úrnak. Szökevénynek, vándornak, csavar
gónak, betépve sikátorokban kóválygó- 
nak, pre-hippinek, klasszikusan túlkép
zett ópiumevőnek annál inkább. Gazdag 
manchesteri kereskedő fiaként látja meg 
a napvilágot, úgy tűnik boldog és gondta
lan élet vár rá. Ám a Sors közbeszól. Hét 
éves korában kezdődik Thomas pokoljárá
sa, mikor elveszti apját, s gyámjai az an
gol iskolarendszer gondjára bízzák. S bár 
tizenhárom éves korára könnyedén ír gö
rögül, tizenöt évesen a brit lapokat kapás
ból fordítja élőszóban görögre és latinra, 
pompás időmértékes verseket fabrikál, a 
pedáns szigetországi oktatási gépezetet 
mégsem képes elviselni.

Hogyan is viselhetné?
Szügyig járunk a romantikában, a 

Szabadság bronzülepű istene senkinek 
sem kegyelmez, űzi-hajszolja híveit.
Byronék hajóval szöknek a napsütötte 
mediterráneumra meghalni. A tizenhét 
éves de Quincey is olajra lép, Londonba 
menekül fafejű professzorai elől. Csel
leng, kallódik, a Soho utcáin hobózik, éhe
zik, végül egy zugügyvéd patkánylakta 
házában köt ki. Beleszeret egy Oxford 
Street-i kurtizánba, egy szerencsétlen, a 
prostitúció lajtorjájának legalsó fokán he
lyet foglaló, koszos gyerekkurvába. Ez az 
érzemény egész életén keresztül elkíséri, 
mint Dante urat Beatrice kisasszony.

Szinte érthetetlen, de mégis kijut eb
ből a londoni nyomorból. Saját hajánál 
fogva húzza ki magát a mocsárból, ahogy 
Münchhausen báró tette. Beiratkozik az 
oxfordi egyetemre, de az 1804-es ősz már

C serna-Szabó András: 1974-ben 
született Szentesen, író, szerkesztő. 
Legutóbbi kötete: Lenin körút (2004).

újra Londonban találja. Megfájdul a foga, 
betér egy patikába, ópiumot vásárol.

„Mint gondolható, hazaérve pillanat
nyi késlekedés nélkül bevettem az elő
irt adagot. Természetesen fogalmam se 
volt az ópiumevés titkairól és művésze
téről, így hát csak úgy találomra, a leg
előnytelenebb módon tettem. De megtet
tem, s egy óra múlva, ó, egek, micsoda 
átalakulás ment végbe bennem, hogy fel- 
emelkedett szellemem a mélyből, a világ 
mily apokalipszisét éltem át! Az, hogy 
fájdalmaim egy csapásra eltűntek, már 
jelentéktelen apróságnak látszott; ez a 
negatív hatás elenyészett abban a mérhe
tetlen gyönyörben, melyet akkor éltem át, 
amikor hirtelen feltárult előttem az iste
ni élvezet mélye.”

Soha többé nem jön le a szerről. A Sza
badság bronzülepű istenét az Ópium két
arcú bálványára cseréli. És hálás ezért 
neki a világgasztrozófia, mert csakis en
nek a pálfordulásnak köszönhető, hogy 
Quincey tizenöt évvel később megírja a 
Mámorkönyvek Legnagyobbikát, az Egy 
angol ópiumevő vallomásait.

Mert a nagy angol esszéista nem az ópi
umról szól. Hanem sokkal inkább arról, 
hogy az ember és a mámor között felbont
hatatlan, mennyei gyönyörrel és pokoli 
kínnal cicomázott frigy köttetett. Hogy 
aki nem szárnyalt a bódulat örömcsipké
vel kivert boldogságfelhői között, és aki
nek nem tépte máját a tudatmódosítás 
vércsőrű keselyűje, annak halvány fogal
ma sem lehet arról, melyik világban él.

Az nem pillanthat se felfelé, se lefelé.
Még önmagába se.
Mert az ópium csak az egyik szinoni

mája a mámornak. Ahogy Hamvas bor
nak, csóknak, főtt sonkának szólítja az Is
tent, Quincey az ópium névvel illeti. Mert 
az ő Istene nemcsak megváltó, de vasszö
gekkel verető.

Mennyi mámor és mennyi Isten!
Ahogy pálinkát is bármiből lehet főz

ni, amihez elég cukrot és élesztőt adunk 
(akár katonai surranóból is, ahogy er
re már volt példa), úgy a mámor is szin
te bármilyen eszközzel elérhető, ha kellő
képpen hiszünk benne. Quincey Mester 
így közelíti meg ezt a gondolatot velőtrá- 
zó és vérforraló humorával: „Magam is 
hallottam, hogy egyesek közönséges teá
tól rúgtak be; sőt egy orvostanhallgató, 
akinek szakmai ismereteiről a legjobb vé
leménnyel vagyok, a minap azt állította, 
hogy tud egy lábadozó beteg esetéről, aki 
meg éppenséggel egy szelet marhasülttől 
rúgott be.”

így megy ez. A mámorvallásnak ren
geteg ága van. Vannak, akik Dionysost 
imádják, akadnak, akik a Nagy 
Zsírosszájú Csülökistent, mások a káp
rázatos és tünékeny Heroin Hercegnőre 
esküdnek, megint mások Nikotin Anya
királynő keserédes csecsét szopják nagy
hosszat. Quincey Ópium Órgróf feltétlen 
híve volt, de tudta, bármelyik szekta tag

ja is az ember, a Mámor mindenki számá
ra ugyanaz.

Tőle tudjuk, hogy a mámor szigorú idő
beosztást, komolyságot, megtervezett éle
tet követel. S hogy mindezt bizonyítsa, 
Norfolk hercegének példáját hozza fel, aki 
azt szokta volt mondani: „Jövő pénteken, 
ha az ég is úgy akarja, berúgok.” Dicsére
tes hozzáállás, méltó a mámorpaphoz.

Tőle tudjuk, hogy a mámor természete 
paradox. Éppen úgy, ahogy a lét természe
te. Mert a lét maga a mámor. Az élet ma
ga a karnevál. „Mert miként a méh rózsá
ból és a kémény kormából egyaránt mézet 
kever, úgy hangolja az ópium is eggyé ér
zelmeinket, ugyanazon kulcs szerint.”

Tőle tudjuk, hogy a mámorról egyféle 
hangon képtelenség hitelesen írni. Hogy 
erről a témáról érdemben szólhassunk, 
egyszerre kell birtokolnunk a tudósok 
tárgyilagosságát és a pillangók csapon- 
gását. A romantikusok szépelgését és a 
hóhérok kegyetlenségét. A szónokok pá
toszát és a hentesek véres cinizmusát. 
A kígyószemek hidegségét és a szerel
mesek forró szentimentalizmusát. A tör- 
ténetmesélők lendületét és a bölcselők 
körbe-körbejárását. A mámorról csak a 
legnagyobbak tudnak beszélni, olyanok, 
mint Platón, Rabelais vagy Hasek. De 
Quincey mai magyar olvasója úgy érzi, 
mintha ezt a könyvet hárman írták vol
na: a szikrázóan okos esszéista, mond
juk Szerb Antal vagy Hamvas, a kegyet
len és őrült regényíró, mondjuk Hunter 
Thompson, Welsh esetleg Ellis, és a cini
kus és abszurd léthumorista, mondjuk Ör
kény vagy Rejtő.

Tőle tudjuk, hogy a mámor nem köd, 
nem homály, nem útvesztő. A mámor ma
ga az igaz út, korommal, rózsával mézelt. 
Milyen igaza van, mikor megállapítja, „ér
telmetlenség a közkeletű kifejezéssel élve 
azt mondani valakiről, hogy elködösítet
te a bor az agyát, mert valójában legtöbb 
embernek a túlságos józanság ködösíti el 
az agyát, és csak ha iszik, akkor követke
zik be, hogy igazi lénye a maga valójában 
áll ott, minden torzítás, rejtőzés nélkül.”

Tőle tudjuk, hogy a mámor a legmaga
sabb mélység, és a legmélyebb magasság. 
A felemeíkedett szellem a világ apokalip
szisét éli át, a gyönyör gödrébe alászállt lé
lek az „isteni élvezet mélyét” ismeri meg.

Tőle tudjuk, hogy a boldogság egy 
pennyért megvásárolható, s a mámor 
semmirekellő csavargói naphosszat röhög
nek a hatalmat és kincset birtoklókon, 
akik szánalmasan rettegnek a haláltól. 
Mert a mámorvallás tagjai mosolyogva 
néznek a Halál szemébe. Tudják, hogy a 
kincs náluk van, s azt bárhová magukkal 
vihetik.

És tudják azt is, a Halál is csak egy 
mámor. Szintetikus keménydrog. Ha rá
szoksz, soha nem jössz le róla. Legalábbis 
eddig még senkinek nem sikerült.

Talán nem véletlen, hogy Thomas de 
Quincey nemcsak a mámor természetraj
zát írta meg űzött életében, de a gyilkos
ság esztétikáját is.

Most éppen azzal kísérletezik, hogyan 
lehet a halált úgy keverni ópiummal és 
forralt borral, hogy az ember ne legyen tő
le reggel másnapos.
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FRANQOIS RABELAIS
Gargantua

(Részletek)

XIV. fejezet

H ogyan oktatta  G argantuá- 
nak  egy  szofista  a latin  irod al
m at

[...] Tulajdonképpen egy nagy szo
fis ta1 doktort ajánlottak neki, Tömlő 
Holofernész m ester személyében, aki 
olyan jól m egtanította G argantuának 
az ábécét, hogy kívülről is el tud ta  
szavalni ak ár visszafele is, am i öt 
évébe és három  hónapjába került. 
Majd elolvasta neki a Donatot, a 
Facetust, a Theodoletet  és az Alanus 
is Parabolist2, am i tizenhárom  évet, 
ha t hónapot és két hetet vett fel.

Megjegyzendő, hogy mindez idő 
a la tt m egtaníto tta neki a gót betűs 
írást, és ő le is másolta az em lített 
könyveket, mivel a könyvnyomtatás 
m esterségét még nem ism erték akkor
tájt.

Á ltalában egy nagy pennát hordott 
m agánál, amely több m int hét m ázsát 
nyomott, a tokja pedig olyan nagy és 
vastag volt, m int az Ainay-i nagy osz
lopok3, és tonnányi tin ta tartó ja  nagy 
vasláncokon lógott róla.

Majd felolvasta neki a De Modis 
significandit4 Nyököghy, Semmiházy, 
Szószátyár, Gaiahád, Tinó János, 
Csalaváry, Brelinguandus5 és még má
sok kommentárjaival; ezzel több mint 
tizennyolc év és tizenegy hónap telt el. 
Ezt olyan jól megtanulta, hogy ha próbá
ra tették, visszafele is kívülről fújta, és 
anyja kérdésére kisujjból rázta ki a bizo
nyítást, miszerint de modis significandi 
non erat scientia.

Majd felolvasta neki a Compostot6, 
amely jó tizen h a t évet és két hóna
pot v e tt fel. Ekkor a fent nevezett 
oktató m eghalt, az Ú r ezernégyszáz- 
huszadik  esztendejében, lévén, hogy 
e lkap ta  a vérbajt.

E zu tán  G argan tuának  egy m ásik 
öreg kehes tan ító ja  volt, Ostoba Száj
tá ti m agiszter nevezetű, aki felolvasta 
neki Hugutiot, Everard Grecismusát, 
a Doctrinalt, a Parsokat, a Quid es
tet, a Supplementumot, M arm otret- 
t, a De moribus in mensa seruandist, 
Senecától a De quatuor virtutibus 
cardinalibust, Passavantust cum  
commento, az ünnepekre a Dormi 
securet 7, és még jó néhány hasonló 
esztelenséget. Ezen olvasm ányoknak 
köszönhetően oly bölccsé vált, hogy 
azóta sem eszeltek ki hozzá fogható.

[...]

XXI. fejezet

G argantua szofista  oktatói
nak  m ódszerei alapján fo lyta
to tt tanulm ányai

[...] Az idejét úgy osztotta be, hogy 
rendszerint nyolc és kilenc óra között 
kelt fel, jóval a napkelte után; m este
rei, a teológusok döntöttek így, Dávid 
szavaira hivatkozva: vanurn est vobis 
ante lucem surgere8.

Majd nyújtózott, ficánkolt és jó ide
ig hem pergett az ágyában, hogy job
ban feléleszthesse állati fluidum ait9. 
Az évszaknak megfelelően öltözkö
dött, de különösen szívesen viselt egy 
nagy, hosszú, bő, gyapjúból készült 
és rókával bélelt ruhát; ezután Alma
in10 fésűjével fésülködött, azaz négy 
ujjával és a hüvelykjével, mivel okta
tói azt állították, hogy másképp fésül- 
ködni, mosakodni és tisztálkodni nem 
egyéb, m int időpocsékolás ebben az á r
nyékvilágban.

Majd ü ríte tt, pisilt, krákogott, böfö
gött, szellentett, ásított, köpött, köhö
gött, bömbölt, prüszkölt és kifújta az 
orrát, m int egy főesperes; és hogy le
gyűrhesse a harm ato t meg a rossz le
vegőt, finom sült pacalt, jókora roston- 
sülteket, fenséges disznócombokat, 
hatalm as párolt ürücombokat, vala
m int nagy halom frissen sült kenye
ret reggelizett. Amikor Pontokratész11 
megjegyezte, hogy nem kéne ilyen ha
talm as mennyiséget lenyelnie rögtön 
azután, ahogy felkelt az ágyból és mie
lőtt még egy kis testedzést végzett vol
na, G argantua a következőt válaszol
ta:

-  Micsoda? H át nem végeztem elég 
testedzést? Hatszor vagy hétszer is 
megfordultam az ágyban, mielőtt fel
keltem volna! H át m ár ez sem elegen
dő? Ezt te tte  Sándor pápa12 is zsidó or
vosa13 tanácsára, és -  irigyei minden 
bosszúságára -  egészen a haláláig 
élt. Első mestereim  szoktattak rá  er
re, mondván, hogy a reggelitől lesz jó 
a memóriánk. És tőlük tanultam  azt 
is, hogy jó korán kell inni. E ttől igen
csak kitűnően érzem magam, és csak 
annál jobb szájízzel ebédelek. És Töm
lő m agiszter is (aki a legkiválóbb volt 
a párizsi licenciátusok között) azt val
lotta, hogy m it sem ér, hogy valaki 
gyorsan fut: inkább korán kell elindul
ni. Az emberiség egészségét sem ak
kor visszük tökélyre, ha  rengeteget, 
rengeteget, rengeteget iszunk, m int a 
kacsák, hanem  csak akkor, ha reggel 
iszunk egy jót; ebből ered a szólás is:

Reggel kelni nem boldogság,
Reggel inni annál inkább14.
M iután annak  rendje és módja sze

rin t megreggelizett, elment a tem p
lomba, és egy nagy kosárban egy h a 

talm as bebugyolált breviárium ot 
vittek u tána, körülbelül tizenegy m á
zsa h a t fontnyit, amelyen a zsír leg
alább ugyanannyit nyomott, m int a 
csat és a pergamen. I tt huszonhat 
vagy harm inc misét hallgatott meg. 
Ekkor jö tt a hosszú órákon keresztül 
papoló ember, akinek kámzsája, akár 
a bóbita, s akinek az irdatlan  sok sző
lőnedűtől m ár igencsak illatos volt a 
lehelete. Elmorzsolta vele az összes li
tán iát, és olyan gondosan szemelget- 
te azokat, hogy még egy szem se hul
lott le a földre. A templomból kijövet, 
egy ökrös szekéren nagy halom Saint- 
Claud-i rózsafüzért vittek neki, am e
lyeken a szemek akkorák voltak, hogy 
kalapot lehetett volna húzni rájuk; és 
miközben a kerengőkön, a galériákon 
és a kerten  keresztül sétálgatott, több 
fohászt elmorzsolt, ak ár tizenhat re 
mete.

Majd egy komisz fél órán keresztül 
tanult, szemeit a könyvre szegezte, de 
-  m iként a nagy Komikus15 mondja -  
lelki szemeivel m ár a konyha felé ka
csintgatott.

Majd m iután bő sugárban könnyí
te tt magán, leült az asztalhoz és, mi
vel term észeténél fogva flegm atikus 
volt, pár tucat sonkával, füstölt m ar
hanyelvvel, szárított kaviárral, hu r
kával és hasonló finomságokkal kezd
te az étkezést, majd mindezt jó bőven 
meglocsolta borral. Ezalatt négy szol
gája folyamatosan, egym ást válto
gatva frissen szedett m ustárm agot 
lapátolt a torkába. Majd, a veséjén 
könnyítendő, több akónyi fehérbort 
hörpintett fel egy húzásra. Ezután pe
dig, az évszaknak megfelelően, annyi 
húst evett, amennyi csak jólesett ne
ki: ami annyit te tt nála, hogy addig 
evett, amíg félre nem állt a hasa. Az 
ivásnak pedig nem volt se vége, se 
hossza, hiszen azt szokta volt monda
ni, hogy az ivásnak csak az vethet vé
get, ha  az ittas ember csizmája m ár 
lábszárközépig megtelt.

Fordította BARCSI BOTOND

Jegyzetek

1 Az első kiadásokban a szofista helyett 
teológus szerepelt, azaz a korabeli Sor- 
bonne-i módszerek követője. Rabelais fel
tehetőleg nem puszta elővigyázatosság
ból döntött a szofista kifejezés mellett, 
hanem azért is, hogy nyilvánvalóvá vál
jék szatírájának célpontja, azaz az okos
kodás formalizmusaként felfogott a szo
fisztika.

2 Négy, a XVI. században alapvetőnek 
számító tankönyvről van szó: a Donat egy 
latin grammatika, bizonyos Donatus (Kr.
e. IV. század) műve; a Facetus egy életvi
telbeli értekezés; a Theodolet, Theodolus 
(X. század) érsek műve, avégből ismertet -
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S Z A L I N G E R  B A L Á Z Ste a mitológiát, hogy kimutathassa ha
mis voltát; a Liber Parabolarum pedig 
egy katrénekben megírt erkölcsi érteke
zés volt, Alain de Lille, latinosán Alanus 
(XIII. század) műve.

3 A Lyon-i Saint-Martin-dAinay temp
lomról van szó, amelynek kupoláját négy 
hatalmas gránitoszlop tartja.

4 A De Modis significandi formális logi
kai értekezés volt: a módokon a szillogiz
muson alapuló, nyakatekert okoskodás 
különböző' fajtáit kell érteni.

5 A Lancelot-regényben szerepló' Gala- 
had kivételével, kitalált beszélő' nevek.

6 A Compost a középkorban közked
velt népi kalendárium volt, a Le Grand 
Compost des Bergers-1 (A Pásztorok Nagy 
Kalendáriuma) állítólag 1493-ban adták 
ki először, Párizsban.

7 A humanisták által parodizált közép
kori (grammatikai, retorikai, erkölcsi té
májú) tankönyvekről van szó.

8 A 127. zsoltár 2. versének szövegkör
nyezetéből kiemelt, komikus használata 
(Károli Gáspár fordításában: „Hiába nék- 
tek korán felkelnetek...”).

9 A kor orvostudománya szerint a szív
ben és az agyban létrejövő, az életműkö
dés szempontjából elengedhetetlen flui- 
dum, amely az idegek révén terjed szét 
a testben.

10 Almain a párizsi egyetem professzo
ra volt, akit elavult szemléletmódja miatt 
a humanisták gyakran parodizáltak. A 
francia eredeti ugyanakkor egy, a homo
nímián alapuló, lefordíthatatlan szójáté
kot képez e névből: a „se peigner a la ma
in” azt jelenti, hogy „kézzel fésülködni”.

11 Gargantua későbbi, a szofistákat le
váltó tanítója.

12 VI. Borgia Sándorról van szó, aki 
1492 és 1503 között volt római pápa.

13 Bonnet de Lates Provence-i szárma
zású, kikeresztelkedett zsidó orvosról és 
asztrológusról van szó. Rabelais több he
lyen is parodizálja a zsidó és arab szárma
zású orvosokat.

14 Egy korabeli mondóka komikus kifor
dítása, amelyben a „reggel inni” helyett 
az állt, hogy „reggel enni”.

15 A nagy Komikus: Terentiusról van 
szó, aki az Eunuchus 816. sorában írja, 
hogy: „Animus est in patinis” (ti. lelki sze
meivel a fazekak felé kacsint).

Vándorlegény 
és a vadkan
Hazatévedt vándorlegény 
Vert sátrat a hon peremén 
Papírból, hogy irkafirka 
Vándorútját versbe írja.
A sátrától messze nem ment, 
de egyedül lenni sem mert, 
s hívására ködalakban 
megjelent a hegyi vadkan.

VÁNDORLEGÉNY
Istenhozzád, híres állat, 
mégse vittem többre nálad, 
én is köd vagyok, s talán 
nem ülök meg a hegy fokán, 
lecsúszhatok felerészben, 
s a csatári völgyben végzem 
a hajnali harmatokban, 
mert idegen vizet hoztam.

VADKAN
Istenhozzád, vándorlegény, 
aki köd a hegy peremén, 
két hon között horgonya van, 
s aki horgonyt dob, hontalan, 
földi, mégis addig bátor, 
amíg áll a papírsátor 
a csatári hegyközségben -  
ezért hívtál, hogy azt védjem?

VÁNDORLEGÉNY
Hívtalak, hogy elmeséljem 
vándorútnyi tévedésem, 
s hol szorítja a rá mért öv, 
oldozd fel a hazatérői. 
Hívtalak, hogy védd a váram, 
mert te többre vitted nálam: 
azért, ami neked megvan, 
én tíz évet vándoroltam.

VADKAN
Nem leszel több, vándorlegény, 
aki köd a hegy peremén, 
attól, ha most eljátszhatod 
idegenből hozott dalod.
Nem kaptam én arra hallást, 
tó'lem nem nyersz feloldozást.
A sátradban, ott keressed, 
amíg még áll, írd a versed.

VÁNDORLEGÉNY
A versemhez béke kell és 
hátország és déli fekvés, 
bonthatatlan köd a tájra, 
melyben vadkan áll, a strázsa, 
hosszú erdó'k réme, őröm, 
csillag alatt fészkeló'djön, 
s legyen dühös, ha toll gyanánt 
ködbe mártom az agyarát.

Szálinger Balázs: Keszthelyen 
született 1978-ban. Verseskötetei: 
Kievezni a bajból, Zalai Passió, 
Első' pesti vérkabaré, A sík. Jelenleg 
Budapesten él.

VADKAN

Nagyot tévedsz, vándorlegény, 
csak téma kell neked, nem én; 
a természet termékenyít?
Hogy az neked való, ne hidd: 
a természet öntudatlan, 
s nem te vagy az ködalakban, 
álmaidban dicstelenül 
idegenek hóbortja ül.

VÁNDORLEGÉNY

A természet mégis neszez 
Versemben, s jó otthona lesz!
Még neked is lesz ott helyed, 
morgásoddal jelölheted, 
s ami végre megszületik, 
száz versemnél is igazibb, 
otthoni táj és természet 
együtt alkot csodaszépet.

VADKAN
Nem kell ahhoz hazajönni, 
írd az elsőt, s jön a többi, 
hiába szól hidegebben, 
megáll úgy is idegenben, 
utad előtt sosem írtál, 
ha baj ért, csak félresírtál, 
más vidéken tanultad ki 
a bajodat eldalolni.

VÁNDORLEGÉNY
Ha költőként nem térhetek 
haza, fogadj el, mint gyerek, 
itt nőttem föl, ismer Csatár, 
tava mellett még házam áll, 
honnan tudtam volna, vadkan, 
hogy hívhatlak ködalakban?
Jó gazdaként csak találj rám, 
hazajött egy tarkabárány.

VADKAN

Bárány voltál, birka lettél, 
tarkaságod bőrre sem fér, 
bizalmatlan a jó gazda, 
más portába folyt a haszna, 
aztán -  nem a bölcsőd szava: 
költőséged hozott haza, 
az meg, mivel máshol termett, 
itt csak papírágyba fektet.

VÁNDORLEGÉNY
Egyet kérek, híres állat, 
nem is kértem többet nálad, 
mellkasomat feléd tartom, 
hagyj jöttmentként itt meghalnom, 
szórd szét merész papírsátram, 
köd előttem, köd utánam, 
s leljem végső nyugalmamat 
a hazai csillag alatt.

VADKAN
Testedre, te nyughatatlan, 
hosszú éltet mér a vadkan, 
mindig más és más hatalom 
jelzáloga ül házadon, 
álmos ködben legelőket 
látsz, de tudd: nem neked nőnek, 
körülötted nőjön honod, 
sírodon se találj gyomot.
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KIRÁLY FARKAS

A könyv címe: 
Nemo
2002 februárjának  29. napján igen jelentős 

csillagászati események történtek. Ilyen volt a 
Jup ite r és a Hold nyugvó fedése a Geminiben, 
a Szaturnusz és a Hold m inim ális szögben a 
T aurusban  meg egyebek. De m egesett ennél 
érdekesebb is, b ár a csillagászok nem tu la j
doníto ttak  neki akkora fontosságot, hogy föl
jegyezzék, n e tán  vizsgálják. Azon a reggelen 
az első' napsugarak  egyike, m iután  u ta t tö rt 
m agának  a Földig, á tha lad t egy bizonyos abla
kon, a tükörrő l visszaverődve irány t változta
tott, a kávéscsészében felejtett k iskanál nye
lén ismét, megcélozta a még alvó alak  szemét, 
pillái közt behatolt a szemhéj alá, s o tt igen 
gyors, m inden bizonnyal fénysebességű vitus- 
táncba kezdett. Bré, a Napisten/B  egyet mor
góit, felült, k iny ito tta  szemeit, m egvakarta  a 
tarkóját, majd a ta r  Kóját, s ha lkan , mintegy 
önm agának, kim ondott egy varázsigét: kopf 
és poézia.

Ezzel kezdetét vette egy visszafordítha
ta tlan  folyamat, mely azóta is ta r t . Bré, a 
N apisten/B  úgy döntött, hogy a korábbi nap- 
isten-m utánsokhoz hasonlóan, ak ik  m ár va
lam ire v itték  (például Arész, a Napisten/A 
vagy Cérész, a N apisten/C stb.), rég k ihaszná
la tlan  terü le ten  aktiválja m agát, és hasznos
sá, de legalábbis jelentősen jelenlévővé teszi 
m agát. S ha  nem is, a költészet vizének alján 
pangó iszapot a tőle telhető  legnagyobb m ér
tékben felkavarja. R áadásul elrejtőzve a sen- 
kiség palástjába, Senki néven nevezve magát: 
Nemo.

Nos, e felkavarásnak eszköze a varázsla
tos kopf. A kopfot persze nem m indenki is
meri, csupán néhány obszkűr tá rsaság  beava
to tt tagjai. E zért elmondom: a kopf a fej -  a 
szó szoros és á tv itt értelm ében egyaránt. Ver
sekről lévén szó, Bré, a N apisten/B m ágikus 
m ondatában a kopf nem jelent egyebet, m int 
azt, hogy a műveket megelőzi az oldal fejében 
egy kulcsszöveg/szövegkulcs. Nyilván nem 
egyénieskedésből -  m int lá tn i fogjuk - ,  h a 
nem puszta emberi szeretetből és segítőkész- 
ségbó'l, a könnyű értelm ezés és a m axim ális 
élvezet zálogaképpen.

Nézzük tehát, milyen kulcsokat ad köteté
ben képzelt kezünkbe Bré, a Napisten/B  (biz
tosan  unalm as ez így, de hát, m int tudjuk, 
Väjnämöjnen nevét sem lehet leírni a derék 
öreg jelzős szerkezet nélkül). Minthogy szöve
geit négy ciklusba osztotta (vagy gyűjtötte), 
betek in tésünk  és megvilágosodásunk köves
se az ő négyszeres szándékát.

I. Nem o szerelm ei
© Francois Neo-Heliopoliszból MMII. ápri

lisában.

Ré -  m ások szerint Rá a sólyomfejű, fe
jén  napkorongot hordó N apisten ősi városa 
az óegyip/omi On, görögül Heliopolisz. A sze
relm einek csak Francois néven bemutatkozó 
Bré, a N apisten/B , az új kornak és divatnak 
megfelelő Új-Napvárost épít m agának -  Neo- 
Heliopolisz-t avagy Ne-On-t. A Ne-On nem 
csak Új On-t jelent, hanem  u ta l a rra  is, hogy 
az isten  eszközeiben gyarapodott, s m ár nem
csak a Nap erejével, hanem  a nemesgázok (pél
dául a neon) és a villam osság kölcsönhatása
in ak  megzabolázásával is fényt hoz hitvány 
életünkbe.

© Francois Bréda, 2002, Claudiopolis, 
Golania M agna, Bredimpex.

-----------------------HELIKON —

Újabb fontos kulcs. Az új város időbeni és 
földrajzi lokalizálását adja meg. M ert mily’ 
b e lá tha ta tlan  következményekkel já rn a , ha 
e települést Egyiptom ban keresnénk, s nem 
Kolos Városában. Illetve ha  Cam panella v ir
tuá lis  N apvárosában ku takodnánk  az amúgy 
szintén v irtuá lis, de mégis ak tuális Golania 
M agna helyett. Borzalm as lenne, gondoljunk 
csak bele.

© Francois Rexiland, 2002.

Ez tulajdonképpen a társadalom  s tru k tú rá 
já t m utatja  be. Bré, a N apisten/B  monarcha, 
Napkoronás uralkodó, minden bizonnyal k i
rály, mely királykodik egy land fölött. Benn
fentesek egym ás között csak Brex-ként emlí
tik , b ár ez illetlenség, hiszen meglehetősen 
visszataszító jelenség egy napkoronás béka 
(bár néhány királykisasszony másképp gon
dolja, legalábbis egyelőre). S az ember, még 
ha  isten  is, azzá lesz, am it m ondanak róla.

II. Nem o kalandjai
© Klódopolisz, MMII.

Bré, a Napisten/B  sokat ad a nép szereteté- 
re. Ezért gyakran  tölt el estéket a plebs köré
ben, nem ritkán  á lruhában . Kedves alteregói 
közül meg kell em líteni az egyetemi ta n á r t, 
valam int a filozófus csavargót. Ezt a kettő t 
néha igen érdekesen ötvözi. Ilyenkor a nép 
nyelvét beszéli, tájszól, népieschkedik. Na
gyon kedves.

© Gol-Mag., 2002.

Tulajdonképpen Cro-Mag., m int Cro- 
Magnon. Semmi köze Golania Magnóhoz, 
amely, ezzel ellentétben, a Neander-völgyi faj 
késői leszárm azottai á lta l populált v irtuá lis  
valóság, még ha  néhányan kételkednek is eb
ben alkalom adtán, többnyire szombatról va
sárn ap ra  virradó éjjeleken, körülbelül hajna
li egy és fél öt között.

© 2002, Cluj-Mirage, tú r-retúr.

Mivel az isten i képességek felhasználása 
m anapság a tem érdek rad a r és egyéb m űszer 
között, szám talan  háború idején rengeteg kel
lem etlenséget okozna, Bré, a Napisten/B  egy 
igen megbízható M irage-zsal közlekedik, oda- 
vissza. Ne gondoljunk most a jól bevált vadász
gépekre, nem. A M irage olyan, m int a Varázs, 
csak francia, nyugati.

Mások szerint azonban a Cluj-Mirage nem 
egyéb, m int a tó tágast álló Délibábváros, 
am it időnként, főleg forró, nyári napokon, 
a N apisten/B elővarázsol tekintélyes m ére
tű  lapos vidékeken, m int amilyen az egykori 
Pannon-tenger feneke. Ez viszont egyáltalán  
nem biztos. Egyelőre senki nem tu d  tám ad h a
ta tla n  beszámolót adni erről: a Délibábváros 
m indig eltűnik, m ielőtt kapuin  beléphetnél.

III. Nem o barátai
© Rexi. Francois Bréda, Rexisztán, 2002, 

Rexopolis.

„... s legyen bárm ilyen ..., uralkodói mivol
tá t  meg ne kérdőjelezze senki, ak i nem kíván
ja  fejét nyaka helyett az ágyékában hordani” 
— valószínűleg róla írja  ezt az a felirat, melyet

egy azóta ledózerolt vendéglátó-ipari egység 
egyszemélyes szeparéjának falán  ta lá lt egy 
időközben rejtélyes módon e ltűn t folklórku
tató.

© Francois Bréda, cum maximum.

Ez is csak az előbbit erősíti meg, kiegészül
ve azzal, hogy Bré, a Napisten/B  (most m ár 
én is unom) bevallottan a legnagyobbal, a m a
xim um m al áll elő, am ikor (elő)állni kell. Az 
istenek sosem voltak pitiánerek, úgy emlék
szem.

© Terra, 2002.; © Francois Bréda, 
Galactica.

A világegyetem távoli tájairól érkező láto
gatók felvilágosítását és ú tbaigazítását szol
gálja. Ju t eszembe, kedves Olvasó, tulajdon
képpen te  honnan jöttél?

© Frangois Bréda (1956-200?), 
Napolactopolis, Neo-Necro, 2003.

A hosszú élet titk á t osztja meg itt olva
sóival Bré (ezentúl m ár csak így nevezem). 
A m int azt az évszámok is m utatják, a Nap 
és Tej Városában b e lá tha ta tlan  ideig létezni 
lehet. A napfény és a kalcium  együttesen hoz
za létre az t a megfelelő csontsűrűséget, amely 
szükséges ahhoz, hogy ne három , hanem  h á 
rom százhatvanöt nap legyen az esztendő (vilá
gos?). A Föld Nap körüli pályájának tulajdon
képpen semmi köze ehhez, egyszerű kam u.

IV. Nem o az alv ilágban
© Frangois Bréda, 2002, Megalit.

Egy alapkulcsot kapunk meg itt. L iteratú- 
ra  -  lite ra  -  lit. Vissza a gyökerekhez, ponto
sabban a kövekhez. Kőbalta, kővéső, kőtábla 
stb. -  jusson eszünkbe, hogy milyen kemény 
fizikai m unkát je len thete tt a papirusz s az 
agyagtáblák  előtt mondjuk egy kétsorost ezer 
példányban kiadni. Nem is beszélve arról, 
hogy a kiadók akkoriban a kőbánya-tulajdono
sok voltak -  na azt győzze meg valaki, hogy a 
vers így meg úgy!

©

Az utolsó előtti kulcs. Bré szerénységének, 
egyszerűségének, egyszersm ind nagyvonalú
ságának  jelképe. U gyanakkor jelzi, hogy m ár 
tele van a cipője meg m inden hasonló kisze
relési kelléke. Ilyenkor áll elő az a szituáció, 
amelyben az ember még egy kört kivár, az tán  
-  nyert vagy nem -  elmegy. Valahova.

© S aturnus, A.D. MMMMCMXCVII

A kötet utolsó kopfja önm agáért beszél, 
az előbbi „valahová”-ról fellibben a fátyol, 
m egism erjük a Locust, a Helyet. Em ellett 
legelokvensebb példája annak , hogy Bré nem 
rugaszkodik el a valóságtól, alig három ezer 
éves pályát jósol m agának  (bár ezzel fölülmúl
ja  Rét, akinek karrie rje  nem fogott á t ekkora 
időszakot).

*

H át ennyit, kedves Olvasó, a Nemo című 
könyv kulcsairól. Érdemes persze megem líte
ni a könyv hátlap ján  a sum m át: Nemo mi va
gyunk. Azaz Bréda, jóm agam , s Te is meg a 
Többiek.

Most pedig írhatnék  a versekről -  de m i
nek? A könyvet el kell olvasni.

Feltétlen tisztelőd,

© Rígh MacTíre, Alchemy Inc., Golania 
M agna, MMV.

(Frangois Bréda: Nemo, AB-ART Kiadó, Po
zsony, 2005., B6)
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K IN IZ SI ZOLTÁN

Magyar
Walhalla
Szülőföldem, én áldott földem, 
Drága népem, kagánom, szolgáim, 
cselédim,
száz férfi barátim, rokonim, 
ezer férfi nemzetségem, 
növekedjél jó népem!

Vitézségemért, híremért
Fiaim, bátyáim, tőletek
Immáron elváltam.

(Minuszinszki jenyiszeji ókirgiz sírfelirat)

Első látásra talán atavisztikusnak tűn
het György Attila új könyve, hisz ha az 
olvasó, aki nem ismeri a szerző eddigi 
munkásságát, a címre pillantva azt is gon
dolhatja: milyen ökörség ez már megint, 
manapság nincsenek harcosok, régen el
porladtak már, fegyverzetüket múzeu
mok őrzik, vagy esetleg néhány fanati
kus hagyományőrző tetszeleg páncélban 
és karddal az oldalán zsibvásárral tarkí
tott középkori fesztiválokon. Aki mégis 
veszi magának a fáradtságot és fellapoz
za a könyvet, az esetleg rögtön az első fe
jezet elolvasása után félreteszi a könyvet 
— mondván: azt mindenki tudja, hogy az 
élet igazságtalan, nem kell ahhoz harcos
nak, vezérnek vagy egyenesen uralkodó
nak lenni, különben is, ezek a foglalkozá
sok mára már megszűntek létezni. Aki 
így cselekszik, rosszul teszi. Mert György 
Attila könyve sokkal több egyszerű köz
helyek gyűjteményénél. Az író már előző 
regényével, a Harmichárommal is bebizo
nyította, úgy tud a múltról beszélni, hogy 
azt egyúttal a jelenbe helyezi, kevés szó
val sokat mond olymódon, hogy, aki a szer
zővel egy nyelvet beszél, az észrevétlenül 
egy idő után azonosul vele, sajátjának ér
zi mondandóját. Ez nincs másképp a Har
cosok könyve esetében sem, csupán annyi 
a különbség, hogy ez utóbbi nem annyi
ra olvasmányos, mint az előző, harminc- 
három nemzedéken át megjelenített egy
személyes, ugyanakkor kollektív magyar, 
szűkebb körben erdélyi történelem, amely 
vitathatatlanul sajátos színfoltját képezi 
a kortárs magyar prózairodalomnak. Vi
szont a nem olvasmányos jelleg nem a szó 
szoros értelmében érvényes, hisz a gördü
lékeny, lényegretörő stílus itt is éppúgy je
len van, mint a Harminchárom esetében, 
hanem sokkal inkább a könyv műfajából 
adódik. A Harcosok könyve nem regény, de 
nem is hősmítoszteremtő kísérlet. Ha mű
fajilag be akarnánk sorolni, akkor talán a 
filozófia területe tűnik a legközelebbinek, 
bár ez sem egyértelmű és bizonyára akad
nak olyanok, akik vitába szállnak e meg
állapítással. Mégis, a szóban forgó mű 
egy valóságos tractatus, mélyreható esz
mefuttatás egy életszemléletről, annak 
megnyilvánulásairól és lehetséges megél
hetési módozatairól. A szerző nem kénysze
ríti rá az olvasóra ezt az életszemléletet, 
csupán megmutatja és érvekkel is alátá
masztja mondanivalóját, teszi pedig ezt 
oly módon, hogy hitelessége mindvégig

megmarad. A mű filozófiai jellege egyéb
ként egész felépítéséből, a fejezetek címe
iből és azok tömörségéből is kiviláglik. 
A Harcosok könyvének rövid volta azon
ban senkit se tévesszen meg, mert ponto
san ebből adódik az, ami minden hason
ló igényű írással kapcsolatosan felmerül, 
mégpedig a meg(nem)értés problémája. 
Ahhoz, hogy a szerzői intenciót legalább 
részben megértsük, a Harcosok könyvét 
nem elég egyszer elolvasni. Többször kell 
és akkor talán felfedezzük azokat az össze
függéseket, amelyek ismeretében a könyv
ben leírtakat sajátunkévá tudjuk tenni. 
Mert még egyszer kell hangsúlyozni, a 
szerző semmit sem kényszerít az olvasóra, 
viszont az általa leírt dolgokat csak szub
jektív hozzáállással lehet megérteni. Ez té
telesen is megjelenik Az örökségről című 
fejezetben: „ De te, aki e sorokat olvasod, 
egy harcos nép -  talán a legrégebbi -  nyel
vén beszélsz, és valószínűleg annak fia

MarcelChirnoagä grafikája

vagy. Én, aki ezt írom, biztosan.” A Har
cosok könyve tehát elsősorban nekünk, ró
lunk szól, bár tartalmaz olyan elemeket, 
amelyek globálisan ábrázolják a harcos 
életformát, mindig, mindenhol és minden
koron, a maga komplexitásában. Egyene
sen erkölcsi kódnak is nevezhetnénk és 
nem is lenne nagy túlzás, ha olyan hason
ló jellegű művekkel rokonítanánk, mint 
Sun Tzunak A háború művészete, vagy 
a szamurájok egész életformáját és létük, 
gondolkodásuk lényegének egészét magá
ba foglaló Bushido. György Attila könyve 
ezért hiánypótlónak is tekinthető, hisz a 
magyar — és főleg a kortárs -  irodalom
ban nem igazán akad hasonló mű. Arról 
pedig, hogy a Harcosok könyve mennyire 
időszerű vagy mennyire idejétmúlt napja
ink mércéjével mérve, arról akkor nyilat
kozhatunk, amikor többször is elolvastuk. 
Nyilván, olyanok is lesznek, akiknek ez a 
könyv akár százszori elolvasás után sem 
mond semmit. Ez a tény pedig a szerző 
szerint nem véletlen. Már a fülszöveg is fi
gyelmeztet, hogy az itt leírtakat csak egy 
bizonyos szegmentum fogja valamennyire 
is megérteni. Persze, vitába lehet szállni 
a szerző megállapításaival, de lehet, hogy 
nem érdemes. Sokkal indokoltabb hagyni, 
hogy magával ragadjon a rezignált beha
tásoktól sem mentes, néhol egyenesen lí
rai szöveg: „Minden embert más és más 
képek kísérnek. Más képekkel álmodik a 
földműves, és ismét más képpel réved a ke
reskedő. E képek bizonyosabban jelzik az

elhivatottságot, mint bármi más. ( ... ). A 
sárban lépő lovak lába./ A farkasok figyelő 
tekintete,/ A hegyek és a nők gerince./ A 
markolaton nyugvó kéz. Ha ezeket látod, 
harcos vagy, gondolj erről bármit is.” Eb
ből világosan kiderül, hogy a szerző első
sorban kinek szánja könyvét.

Aki hagyja magát a szöveggel sodortat
ni, annak a Harcosok könyve több lesz, 
mint egyszerű olvasmányélmény. Az egy
mást követő tömör, néhol mindössze két- 
három mondatból álló fejezetek egy olyan 
világot tárnak fel, amelyben testet ölt a 
régmúlt idők hangulata, a Keletről érke
zett nomád harcosok életfelfogása, de ami 
ennél is fontosabb, hogy múltunk eme tö
redékei, elszórt darabkái fokozatosan 
szerves egésszé állnak össze, olyannyi
ra, hogy egy idő után magunkénak, ve
lünk együttélőnek érezzük azt. És ez a 
legfontosabb üzenete a Harcosok könyvé
nek. Mégpedig az, hogy harcosok mindig 
és mindenkor vannak, csupán a harc meg
nyilvánulási módozatai változnak. Vagy 
talán még azok sem. György Attila köny
vében egyszerre vannak jelen a szkíták, 
a hunok, a kirgizek és a magyarok, de a 
messzi Észak már-már mitikus alakot öl
tött, rég ködbe veszett harcos vikingjei 
is. A Walhalla és a Hadak Útja reményé
ben életüket leélt harcosok példája pedig 
a ma embere számára is örökérvényű üze
netet hordoz az író szerint. Mert bizonyos 
fogalmak, mint az egyenlőség vagy sza
badság sosem változnak. Az egyenlőség
ről című fejezet tanúsága szerint ez nem 
is létezik: „...nem vagy, és nem vagyunk 
egyenlők senkivel. (...) Az egyenlőség fo
galma hazug, gonosz és Isten ellen való. 
Hirdetői kivétel nélkül gonosz, hatalom
ra törő emberek: romlott, fekete szívük 
mélyén ugyanis jól tudják, a világon csu
pán hatalom, és hatalomhoz való viszonyu
lás létezik. Aki a hatalomból kireked, jól 
jegyezd meg, mindig egyenlőségről prédi
kál.” Ha megvizsgáljuk közelmúltunk és 
jelenünk történéseit, akkor ennek a meg
állapításnak az igazát nem cáfolhatjuk. 
Kevés itt a hely arra, hogy minden figye
lemreméltó gondolatot felsoroljunk. Talán 
hiba volt a fentieket is kiragadni. Mert a 
Harcosok könyvéi a maga teljességében 
kell elolvasni. Befejezésül Az állatokról cí
mű fejezet, és bővebben az egész könyv 
aktualitásával kapcsolatban egy olyan 
ogellala sziú törzsbeli indiánt idéznék, aki 
egy interjúban arról az élményről számol 
be, ami végigkísérte őt az évente megismé
telt rituális zarándoklaton. Népe ugyan
is évről-évre végigjárja az Utolsó Nagy 
Sziú Vándorlás állomásait, Pine Ridge-től 
Wounded Knee-ig, ahol több, mint százöt
ven évvel ezelőtt lemészárolták a Big Foot 
főnök által vezetett utolsó indián ellenál
lókat. A sziú harcosok leszármazottai ma 
is lóháton teszik meg a több száz mérföl- 
des utat. Erről az útról beszélve mondta a 
megkérdezett indián: „A coyote segített ne
künk. Hallottuk a sast beszélni hozzánk. 
A lovak lába egyszerre dobbant szívünk
kel. De ti ezt úgysem érthetitek.” Hasonló 
a helyzet a Harcosok könyvével is. Gondolj 
erről bármit.

(György Attila: Harcosok könyve. 
Irodalmi Jelen Könyvek, Arad, 2005)
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DOMOKOS JOHANNA  
A hogy á tm egy a z  őz
kiengedem a figyelmet 
derekam körül 
mert nincs rosszabb 
szorító szónál, szíjnál 
mely elvágja 
az ént a többitől

hogyan ugrani, mint őz
vagy gazella 

nézőpontból nézőpontba
annyiszor változni hogy 
könnyen legyek 
Ildikóéban, Zsófiéban 
fiú meg lány 
csapatokéban

ahogy átmegy az őz 
érzi a sávot hol fények köre 
épp érintkezne 

s ő eltűnik 
egy pillanatra

hogy újszerű égő közelségben 
mérhesse mit árnyak 
játszanak a hófehérre vált 

szavakon, hangokon

mert megszólalt a zenekar 
elsőnek a csellóst láthatom

tejjel mellében

és ahány mosoly annyi esély 
hogy zenészem észrevehessem 
azt is ki disszonáns

kell testvér, szomszéd, közeli és 
távoli rokon, ismerős, ismeretlen, 
idegen, barát -  mind mind közelről

milyen lenne nagyanyánk 
ha visszajönne

mennyi mindent észrevenné 
a másként kinőtt füvet, 
a másként kihajtott fákat

és ami minket érdekelne 
csak legyintene,

hagyjuk
ne vágyakozzunk máshová 
elég megismerni valónk van 
itthon
ő már úgyis elengedte a látszatot 

kottát és hangszert
átadott 
s hangot

a vérérre helyezett pulzust

megint egy arccal több
örömön fajdalmon keresztül gyarapodó képben

és fordulhatsz Feléje

égtájak, sátorkerék küllőin át

mint Küküllők a mellékfolyóikból 
nem is az okból nézve 
hanem a szövődésben

érzitek ? 
megsimogatom 
homlokotok 
verejték az enyém

és ha fürödni mennék

kormosán jönnék ki
mert a letörlés csak maszatol
torzít képen, hangon

hazahozom a kicsorbult evőeszközöket 
késeink jobban vágnak most is 
mint az újak
testünk bármikor széteshet 
és összeállhat

mint e képben 
fiatalon
finom szép mellekkel 
ragyogással telten 
tárgyaid mint szembenézéseid 
ritkák, szelídek
ahogy az arcon, derékon, combon 
térden változtató 
kapkodó hétköznapok 
mérgét kikerülted

mi enyém volt elvész 
napra szélbe kitett tányér víz

fogyás látványa lett 
konyha áttetsző csótánya

emlékek fele, negyede, elfogyott egésze 
és a víz elfogyott

megijedtem

gyakorlom a visszanézést 
előre

menj ki és ülj le
egy unalmas percbe 
valaki tekintetébe

hányszor beleférsz még, látod

átmeneti idő van
félig felépített
félig leromlott házak
lovaskocsik, ritkán motorosak
és eltűnt gyerekek barátok
eltűnt napfény
eltűnt meleg
de az érintéstől most előjönnek 
mindezek

anyám érzi hogy
innen megsimogattam fiatal arcát 

és kezemhez még közelebb bújik 
apám lassabban

hozzá én is 
hogy az oda-visszából 

ne húzódjon el
hisz nem maradhat 
a mosoly 
visszafogottan 
mint hiányzó formákban 
gyerekkora zsebében

felkínált nézőhelyek!

ahonnan elkülöníthető csellós 
hegedűs, szívritmusos, 
zongorista, hárfás, 
klarinétos, gyerek, 
és kontinensek

némelyikük lopakodva 
lép fel
némelyikük ideráncigálódik türelemmel 
mert valaki látja helyük

Tirnovan Vid: Genezis

láthatnak engem 
s az Óperenciás tengert

hány gyönyörű tavasz vár
az x-et tudom-e 

hány gyönyörű ősz 
szedhető

édes szőlőivel
hangba mint mustba 
merült vödör 
ütődöm a kádszélnek 
hogy hallással 
megtelhessem 
mert

kifelé emelnek engem is
valaki szomjúságához 

zenénk édessége 
nem száll
fülünkbe keserűség 

)itt vagyunk egymásnak(

kinek nincs kezdése
nincs befejezése 

annak zenéje hallhatóbb
és a kiteljesedő kép 

mit
egyre jobban láttál

eltűnik hisz 
megfoghatatlanabb 
a kéznél
arcon hagyott simogatásánál 
a kézzel játszott hangnál

hallom ki az Úr,
Úrnőm

mint égen szálló madárraj 
maguk mögött hagyva 
nyomuk, arcunk

az üres ég
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KÁNTOR LAJOS

Apokrif
kerekasztal
(részlet)

Budapest más, mint Erdély. Hát persze 
hogy más. Mi összesen vagyunk annyi
an, ha vagyunk, mint ők ott, fővárosiak. 
De végül is mi ez a marhaság, vitatkozik 
magával Sebestyén, ez az ők és mi? Fejt
se le magáról a fiait meg az unokáit? Ap
ja egyetemi éveit, az Eötvös-kollégiumot? 
És akik építették a várost a Duna két 
partján? Kós Károlyt? Bánffy Miklóst, a 
Nemzeti Színház, az Operaház intendán
sát? Cs. Szabót, a rádió irodalmi osztályá
nak vezetőjét? Barcsay Jenőt, a művésze
ti anatómia tanárát? Jékelyt? Németh 
Lászlót nem számítaná ide, Nagybánya 
ellenére, ő inkább vendégként járt erre a 
későbbiekben, bár lehet, hogy Duna-Euró- 
pa, a tejtestvériség igényét innen is lehet 
eredeztetni. Páskándi viszont, aki ott, a 
Duna mentén próbálta folytatni (igaz, a 
Nagyenyed utcában)... Kolozsvári Papp 
ott írta kolozsvári re
gényeit, elbeszéléseit.
Panek oda ment meg
halni.

Ilyenkor, könyvhét 
táján fölerősödnek a 
kérdések, a kételyek.
Bár állnak az ő sát
raik is a Vörösmarty 
téren, újabban a Ba
zilika előtt, a könyve
iket pedig más — nem
csak erdélyi — kiadók 
is kínálják, ha akad 
rá vevő: a Magvető, 
a Balassi, az Európa, 
a Héttorony (vagy ők 
már nincsenek?), az 
Ister, a Korona. Az en
gesztelhetetlen nap
verésben ülni a bódé 
mellett, a semmitől nem védő ernyő alatt, 
várni azt az egy-két vásárlót — nem a leg
kellemesebb foglalatosság. A várakozás 
tulajdonképpen szégyenletes óráit csak 
a baráti, főképpen a szakmán belüli talál
kozások ellensúlyozzák -  újvidékiekkel, 
pozsonyiakkal, pécsiekkel —, billentik át 
a kellemetlenből az emlékezetesbe. Hát 
használjuk ki az alkalmat, toljuk össze a 
könyvheti kis fehér, kerek asztalokat, süt
kérezzünk egymás fényében -  határoz Se
bestyén László, úgy is mint teljhatalmú 
moderátor. A szervezés is könnyebb lesz, 
néhányan a meghívandók közül, a pesti
ek meg a budaiak amúgy is kijönnek, a tá- 
voliak némelyike szintén felutazik erre a 
hétre, szóval többen lehetünk együtt, „ki
választottak”.

Cs. Szabó meglepetéssel, de kétségte
len örömmel lapozgatja Erdélyi metsze
tek című könyvét. Nem emlékszik ugyan, 
hogy lett volna ilyen kötete -  hát persze,

2004-es évszámot mutat a Komp-Press 
kolozsvári kiadványa - , a szövegek azon
ban tőle valók. Vasrácsos ablakok anyai 
nagyszülei Rózsa utcai házán, a hátsó 
borítón jóleső ajánló szöveg: „a dunántú
li szellemiséget kutató Várkonyi Nándor, 
az erdélyiséget értelmező Makkai Lász
ló vagy éppen a »kassai őrjáratot« vég
ző Márai Sándor mellett talán Cs. Szabó 
László az, aki a legszebben tudott beszél
ni a történelmi magyar tájakról: ezeknek 
a tájaknak a leikéről és költészetéről, 
egyéniségéről és hagyományairól.” Egy 
kicsit arrébb már az életműsorozatát le
het megvásárolni, a sorozat első darabját, 
köztük az életrajzi írások gyűjteményét. 
De ki ez a fiú, ez a Balassa Péter, akinek 
a műveit ugyancsak elkezdték sorozatba 
gyűjteni? 0  nyilván már az új nemzedék, 
mondják, esszét ír, és nem is akárhogyan. 
A Végtelen beszélgetést nyilván másokkal, 
másokról folytatta, az ő partnerei nem 
Illyés, Weöres, Szabó Zoltán; lám csak, Pi- 
linszkyben, lehet, hogy találkoznak. Ám 
itt egy régi, nálánál jóval öregebb erdé
lyi: Kós Károly levelezését ugyanaz a ki
adó jelentette meg, Pesten, amelyik az ő 
életműsorozatát indította, a Mundus. A 
Volga Nyugaton... ez meg mi? Szilágyi Do

mokos útinaplója, Kalota Könyvkiadó, Ko
lozsvár. Ilyenről eddig nem hallott. Szi
lágyiról persze igen, elismerő véleményét 
szóban, levélben jelezte kolozsvári baráta
inak. Nem csodálkozik hát, hogy a Nap 
Kiadó „Emlékezet” sorozatába bekerült 
Szilágyi.

Gondolta volna az öreg Kós, hogy így 
egymás mellé kerülnek, irodalomtörténe
ti közelítésben, pontosabban a kiadói vál
lalkozás időbeli egybeesése okán, Szil
ágyi Domokossal? Ezt már Sebestyén 
kérdezi, ahogy Csé mögött jár a könyvheti 
böngészésben. Kiáltó Szó -  Kényszerle
szállás. Fél évszázad távolságból, kétfé
le hang, kétféle lehetőség. Mostanában 
többször is végiglapozta a hozzáférhető 
Kós-leveleket (a sajátjait is, kéziratban), 
s a Czine Mihálynak címzettekben újra 
találkozott az öreg konzervatív irodal
mi ízlésével. Nem új a felfedezés, hiszen 
Kós még az általa piedesztálra emelt

Adyt is csak a Léda-dalok nélkül, Móri- 
czot „a Sárarany és hasonlók” leszámítá
sával vállalta és vallotta, és nem titkolta 
el, hogy idegen tőle Babits, Kosztolányi, 
Karinthy. A Helikon-szerkesztő Kuncz 
Aladárnál többre taksálta Kovács Lász
lót, alighanem igazságtalan kortársi íté
letet hagyva az utókorra („...már 1929- 
ben Áprily és 1929 őszétől Kuncz is csak 
félkézzel, sőt jórészt sehogysem szerkesz
tettek”). Akkor hát mit csodálkozunk 
azon, hogy Páskándi lírája helyett a Kiss 
Jenőét ajánlja irodalomtörténész barátja 
figyelmébe, és kiiktatná irodalmunk új 
életszakaszából „a fiatal íróknak nyuga
ti divatdzsungelből összetallózott s avant
gárdnak kinevezett értelmetlen és primi
tív” szabadverseit, abszurd epikáját és 
„nagyképű, ún. gondolati drámáit”, mert 
ezek nem tükrözik a nép sorsproblémáit a 
hazai valóságban. Igaz, másutt, Fájának 
írva, dicséri Páskándi történelmi színda
rabjait, Székely János Dózsaja, Kányádi 
versei, Sütő András és Bálint Tibor regé
nyei mellett. És örömmel vesz tudomást 
a fiatal székely költőkről. Van itt azért 
pikantéria az utókor számára. Például 
amit Bánffy védelmében ír Áprilynak 
(1965-ben), a Szépirodalmi Kiadó irodal

mi vezetője, teljha
talmú ura egyik 
megnyilatkozásá
ról. Sebestyén most 
igazolva érzi ma
gát ellenszenvében, 
többször is hasonló 
tapasztalatot szer
zett, Illés Endré
vel találkozva. Kós 
Károly még frissi
ben olvasta a Kor
társban Illés írását 
Bánffy Miklósról, 
„a dilettánsról”, így 
nem fékezi magát 
dühe kifejtésében: 
„Bevallom, felhábo
rított a nagyképű, 
vállveregető hang, 
amivel ez a szürke 
írófióka, ez a szor

galmas mesterember merészel beszélni 
arról a »nagyúrról«, akivel annakidején, 
mint a Révai-testvérek alázatos cselédje 
csak hasravágódva mert tárgyalni. De Il
lés Endre »dilettánsa« azért mégis igazi 
művész volt. Nemcsak az Élet művésze, 
de az irodalomé is, Illés E. elvtárs pedig 
mégis csupán amolyan író-szakmunkás, 
mesterember, aki most látta idejét, hogy 
a halott művész-nagyúrba vitézül bele
marjon.”

Itt és ott, már megint. Persze, a té
nyek, a sokfélék. Még mindig az öreg 
Kosnál maradva (most éppen 1956 febru
árjában):

-  A napokban beszéltem Illyés Gyulá
val, és tőle is hallom, hogy a magyar iro
dalom berkeiben friss szelek fújdogálnak: 
az írók, az igaziak, felfedezték, hogy még
iscsak nekik kellene elöljárni s nem a 
kritikának, mert fordítva -  természetel-

> » > >  fo ly ta tá s  a  16. o lda lon
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lenes. Csak tartanának is ki igazuk mel
lett és akkor fújjanak át mihozzánk is 
egy kicsit a maguk friss szellőjéből, re
ánk férne a friss levegő máris -  hullana 
a férgese. Gyenge jelecskék vannak már 
itt is, de a goromba valóság nehezen tud 
ide beférkőzni. No de minden gyümölcs 
megérik, ha megjön az ő ideje és akkor 
csak az marad a fán, aki egészséges.

Épp egy negyed századdal előbb, „a 
magyar kultúra hadszínterén” álló harc
ba bekapcsolódva, a „nemzeti jelleg” vé- 
delmezése címén Móricz Zsigmondot 
támadó professzor uraknak, államtit
kárnak, szerkesztőnek üzent át Kós, az 
erdélyi frontvonalról:

-  Mióta a világ áll, ezek a harcok vé
gül mindig — természetesen — úgy dől
tek el, ahogy el kellett dőlniük: az if
júság győzött, a reneszánsz győzött, a 
forradalom győzött.

Hát, csupa ellentmondás. A szent 
öreg szövegeiben is. O, aki előbb Gézát, 
Páskándinkat megkérdőjelezte — igaz, 
az abszurddal volt főként baja —, 1972 
augusztusában egyebek közt arról tájé
koztatja Féját, hogy a hetvenes évektől 
alapos, megítélése szerint pozitív irány- 
változás, visszakanyarodás kezdődött 
az erdélyi magyar irodalomban, a saját 
nemzeti múlt hagyományaira épül a ma
ga népének elkötelezett modern magyar 
irodalom erdélyi szemléletű épülete; és 
ebbe az épületbe nem csupán a líra és 
a nagyregény fér bele, hanem immár a 
dráma is: Bálint Tibor társadalmi szín
játéka és Páskándi Géza újszerű, vala
mint Székely János antik szerkezetű tör
ténelmi drámái méltán sorakoznak fel a 
mai legjelentősebb magyarországi szín
padi alkotók mellé.

-  Az erdélyi irodalom nem kegyelmet 
kér, hanem igazságos ítéletet; nem ala
mizsnát, hanem a jussát.

Ez már igazán szép kóskárolyi vég
szó, ezzel nincs miért és nincs hogyan 
vitatkozni. A könyvheti forgatagba el
söprő lendületével berobbant barátnő, 
a kritikáiban nem kíméletes Berkes Er
zsi is csak kiegészíti a gondolatot, az 
igényt: tessék az egyetemes magyar iro
dalom jelenségeit, az alkotókat és a mű
veket valóban együtt szemlélni, Ester
házy „nyelvtani irodalmát” a Lászlóffy 
Aladáréval és a Panekével együtt tudo
másul venni, Szilágyi István és Gion 
Nándor meseszövését, Sütő vallomásos 
prózáját, Brasnyó István regényszöve
geit és Grendel Lajos asszociatív mon
tázsait szemléleti és országhatárok fö
lött értékelni. És ezt a figyelmeztetést 
még Béládi Miklósnak is meg kell szív
lelnie, hát még Illés Endrének -  aki ké
pes volt „szakvéleményezésben” összeté
veszteni Szilágyi Domokost a hajdani 
naturalista-expresszionista prózával 
indult, majd szocreál baromságokat, 
riportnak mondott hazugságokat író 
Szilágyi Andrással. (Utóbbi esetről Er
zsi nem tudhatott, ez Sebestyén László 
„magánügye”.)

Egyelőre ennyit heves védekezésben, 
ha kell, támadásban. író és olvasó most 
már igazán megérdemli, hogy árnyékba 
vonuljon, pihenjen egy pohár jéghideg 
sör mellett, a Bazilika oldalánál. Ahogy 
így végignéz Sebestyén magukon, a vég
re nyugodtan sörözőkön és kávézókon 
meg a napveréssel továbbra is dacoló ki
lencveneseken -  Fejtőt és Faludyt látja 
a közelben, elszánt dedikálás közben, a 
türelmesen kígyózó sor előtt - , a balsors 
kiválasztott népére gondol. Mészöly me
taforájára. Metafora? Vagy okfejtő ma
gyarázat? Hűsülő szünet helyett ismét a 
problémák sűrűjébe csöppenünk. Hiába, 
ez már ilyen, úgy látszik, nem tudunk 
szabadulni a saját árnyékunktól. Aztán 
meg kár is volna kihasználatlanul hagy
ni az alkalmat; azt például, hogy itt van 
Miklós is köztünk.

-  Egy érzelmi és egy módszertani kér
dést kell rendeznünk magunkban. Fel
számolni és maga helyére tenni azt a 
melengetett hitünket, hogy a balsors ki
választott népe vagyunk. Sem ez, sem 
bokréta, csupán balsorsban megkülön
böztethető. Ha a föld minden népe beteg 
(aminthogy az), mi ennek a betegségnek 
nem a legszerencsésebb sajátos stádiu
mát képviseljük. Csak így tehetünk ér
vényes észrevételt magunkról. A má
sik: nemzettudatunk sajátos összetevőit 
nem moshatjuk bele a kollektív zsákut
cák egészébe. Minden kölcsönös meg
határozottság ellenére is -  vagy éppen 
azért -  a világunk mégis az, amivé rész
leteiben és részeiként mi tesszük. Itt 
vagy ott. Az általánosat, a „világjelensé
get” misztifikálni az önvizsgálat során: 
veszedelmes út. Könnyen biztat az áthá
rításra, mikor éppen viviszekcióra van 
szükség. S kinek nem vonzó kísértés az 
általános zsákutcák magyarázat-csap
dájába menekülni, ha a sajátunk tetsze
tős selyempapírba van csomagolva vagy 
rotációsba?

Miklóst mindig odaadó figyelem öve
zi. Hogy a nőkre ilyen hatással van, azt 
Sebestyén régóta tudja. De itt csak Ber
kes Erzsi volna gyanúsítható a másik 
nem felől érkező rajongással, a férfiak 
okos gyülekezete azonban ugyanúgy le
si a mészölyi szavakat. Különben Sebes
tyénnek már régtől fogva ő a jelöltje No- 
bel-díjra.

-  Régi rögeszmém, hogy ha a törté
nelemben nem állni, lemaradni, eljel- 
legteleníteni, hanem továbblépni aka
runk, kell valami mást, újat kezdenünk 
a hagyományos nemzeti érzésünkkel, 
amely olyannyira át van itatva jogos 
vagy nem jogos, virtuális vagy nem vir
tuális érzelmi tartalmakkal. Újra kell 
hangszerelnünk a nemzeti érzésünket. 
Objektívabbá és főképp történelmileg 
végiggondoltabbá kellene tennünk ma
gunkban, hogy mi az, amiben ésszerű
en engedhetünk, és mi az, amiben nem, 
semmilyen áron és körülmények között. 
Egy pillanatra sem téveszthetjük szem 
elől az érdemes megmaradás szempontja
it. S persze meg kell teremteni ennek a 
gyakorlati lehetőségét.

TÓTH MÓNIKA 
P illa n a t
Az első tanításával hívogat, 
a másik gazdagságával kínálgat, 
a harmadik szerelmével kecsegtet, 
mikor én nem akarok mást, 
nyugodtan végigsétálni az udvartéren, 
s arra gondolni,
hogy fújt a szél, mikor háromévesek voltunk, 
vagy a tó partján nézni 
vadkacsák lubickolását.
A sötétben hallottam, 
lovak vágtattak a csillagokon.

H ótérben
Itt mindig mindig havazik 
fák lombjai feszülten nézik 
a hókavalkád útjait 
hótorlaszok minden háton -  
csupa hó meztelen testen 
olvadásról álmodom

E rdőhom ály
Ma semmit sem mondok.
Az erdőhomály egyre mélyebb 
Reáülök mohapadomra, 
nem nyugtalankodom, nem lázadok. 
Jaj, amikor még nyári álom 
kicsalt a mezőbe és egyre űzött, 
milyen gyönyörű futam volt:
Lábam elé pipacsot szórt.
Most feketédnek bent falaim, 
lassanként hajam őszül 
s a szélverte májusban hasztalan 
vonszolom kötetnyi életem.

Csak
az a szem 
az a száj

tétova mozdulatod 
csak
az hiányzik 
mielőtt elmész 
hajóskapitánynak

Finta Edit: tükör
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EM ŐD TE R É Z

A mese kétszáz éve
Hans C hristian Andersen recepciója Magyarországon 
avagy „ez a történet rövid, de a recepciótörténet végtelen”
Hans Christian Andersen születésének 

200. évfordulóját a Petőfi Irodalmi Múze
um A mi Andersenünk című kiállításával 
ünnepelte. Kiállításunk mottójául Koszto
lányi Dezső-idézetet választottunk:

„Ez a név úgy hangzik nekünk, mint 
gyermekkorunk zenélődobozának elpat
tanó hangja, vagy valami régóta nem hal
lott, jól ismert tündércsengettyű. Mi szü
letésünktől fogva magunkénak vallottuk, 
mint szüleinket és dajkánk mosolyát. Mió
ta Petőfi Sándorné Szendrey Júlia elsőül 
tolmácsolta nyelvünkön meséit, azóta az 
egymást váltogató nemzedékek rajtuk 
nevelkedtek, magukba hasonították köl
tészetét, mint érdekes építőanyagot. Ne
künk is van egy külön Andersenünk, 
mint ahogy van egy másik Andersen Ja
pánban, Elő-Indiában és Amerikában is, 
az egész földgolyón.”

Andersen munkásságának többirányú 
hatásáról van szó. Egyrészt utazásai és 
élményei révén magába szippantott min
dent, amit érdekesnek talált s hatott rá. 
Másrészt élményanyagát továbbadta kü
lönböző formában.

Mint utazó irodalomszervező.
Mint író, aki a mesét irodalmi műfaj

já alakította, publikációi és tematikája ré
vén hatással volt kora és a későbbi idők 
irodalmára, más művészeti ágakra. Mű
veiből adaptációk sora készült.

Irodalomtörténeti értékelése változott, 
de minden korosztály megtalálta a saját 
Andersenét.

Mint kreatív művész fontosnak tartot
ta a vizuális gondolkodás fejlesztését, él
vezte az előadást, a felolvasást, kipróbál
ta műveit, s ez visszahatott írásainak 
külső megjelenésére is.

Mint utazó megismerkedett (főleg) Eu
rópa kultúrájával, hagyományával, iro
dalmával. Egy költő bazárja c. útinap
lójában adta közre a látottakat, többek 
között írt Magyarországról is. Dunai ha- 
jóútja során, 1841 júniusában já rt előbb 
Mohácson, pünkösdkor Pesten és Budán, 
később Vácott és Pozsonyban. Ekkor is
merte meg Mednyánszky Alajos magyar 
monda- és legendagyűjteményét. Az apa 
átka című elbeszélés alapján írta Ander
sen A zsidólány című történetét. Érkezé
sét Pesten a Császár új ruhája című mese 
fordításaival köszöntötték, melyek folyó
iratokban jelentek meg (A király láthatat
lan öltözete a Koszorúban, A császár új öl
tözete a Regélőben).

Andersen utazótársa így jellemezte a 
költő viselkedését: „nem bámult el, nem 
szórakozott, csak jegyzetelt, mint egy 
komisszárius”. Cs. Nagy István vérbeli új
ságírói tehetségnek nevezte.

Cs. Szabó László írja kritikájában: 
„Boldogan állapítja meg, hogy a táj — a 
magyar Alföld -  éppolyan, mint rég nem 
látott hazája. A mesemondók örök fejedel
me, Andersen átengedi magát az álom
képeknek, a »hogyan volt«-nak. De ál
modozásai szokás szerint a legmélyebb

igazságra világítanak: ő veszi észre elő
ször, hogy a bécsieskedő város [Pest-Bu
da] tulajdonképpen keleti hangulatú.”

Teljes útinaplóját nem fordították le 
magyarra -  leginkább a magyarországi 
részletek érdekeltek bennünket. Utoljára 
Kertész Judit könyvében, a Mesék és tör
ténetek felnőtteknek című műben olvashat
tunk ilyet. Grafikákat, montázsokat is ké
szített utazásai során, ezek az odensei 
múzeum gyűjteményében s annak honlap- 
j án megtekinthetőek.

Útjainak része volt irodalomszervező 
tevékenysége. Megismerkedett kora írói
val és egyéb művészekkel (Dickensszel, 
Hugóval, Wagnerrel és másokkal), leve
lezett velük. Ismertségének és elismert
ségének ez volt az egyik alapja. 1840- 
ben Hamburgban hallotta Liszt Ferenc 
koncertjén a IX. Magyar rapszódiát, fel
keltette érdeklődését hazánk iránt. Liszt 
Ferencet később is a barátjának nevezte. 
Bécsben találkozott Széchenyi Istvánnal.

Mint író kipróbálta a műfajok lehető
ségeit, írt verset, drámát, elbeszélést, re
gényt. Prózájában keveredik a roman
tika, a realizmus. Az impresszionista 
próza, a modern mese mesterévé vált. 
Hatásfokát mutatja, hogy néhány mesé
je névtelenül terjedt szét a világban, s 
a századforduló táján folklorizációs alap
pá lényegült át (pl. Kis Kolozs meg Nagy 
Kolozs, A kiskondás, Kálmány Lajos gyűj
tése, Szeged környékén). Először őt ma
gát is meglepte meséinek sikere, művei 
közül ezeket adták ki leginkább. A me
se műfajának lehetőségeit tudatosan ku
tatta, derül ki vallomásaiból: „Rengeteg 
anyagom van, több, mint más műfajhoz... 
mintha minden kis virág azt mondaná: 
»Nézz rám, akkor majd beléd hatol a 
történetem!« És ha ránézek, már meg is 
van a történet. Magába sűríti az iroda
lom minden műfaját. A meseírás a költé
szet legtágabb birodalma.”

Hevesi Sándor gondolatai Andersen me
sefordításai kapcsán: „A mese nem a fan
tázia szülöttje, hanem szimbolikus művé
szi ábrázolás. A királyfi és a királylány 
téged s engem jelentenek, mindenkit ki 
elmegy hazulról a világba. A mindennapi 
élet sikere -  a tündérmese koronája. A me
se nem okoskodik, hanem ábrázol -  találó 
képekkel. Az Andersen-mese valóságos él
ményen alapul, finom lelki árnyalatokat, 
aprólékos megfigyeléseket, költői különös
ségeket visz a mesébe. Párosítja a költői 
gondolatot a népmese naivitásával.”

Szilágyi Domokos szerint: „Az igazi me
se tanít, de nem szembeszökően: úgy ta
nít, hogy szinte észre sem vesszük (sen
ki sem szereti, ha kioktatják) -  Andersen 
meséi ilyenek.”

Vas István a meséről és Andersenről: 
„Mindenki tudja, hogy a mese a legerede
tibb, legősibb ága az irodalomnak. Az em
ber, a gyerek azt sem sejti még, hogy iro
dalom is van a világon, és máris benne 
él az irodalom szívében, mert benne él a

Hans Christian Andersen (C. A. Jensen festménye)

mesében... És ugyanígy az egész embe
riség is az irodalom minden ága közül a 
mesét művelte és élvezte az idők kezde
tén, ebben fejezte ki tudását a világról, 
ítéletét a szépről és a csúnyáról, a jóról 
és a rosszról, reményét a boldogságban és 
igazságban... Andersen személyében és 
művében magát a Mesét ünnepeljük, a vi
lágirodalomnak ezt a legősibb és mindig 
új műfaját.”

Műveit leginkább német nyelvről fordí
tották le.

Az első magyar nyelvű meséi folyóira
tokban jelentek meg, az 1850-es évekből 
Csengery Róza fordításait ismerjük.

A Lampel kiadásában, 1856-ban tette 
közzé először könyv alakban Szendrey Jú
lia Andersen meseválogatását. Előbb is
mertük az Andersen mesekönyveket ma
gyarul, mint a Grimm-meséket, melyek 
1812 óta hódítottak Európában, nálunk 
1861-ben jelentek meg. 1920-tól 1925-ig 
megjelent az Összes mesék és történetek a 
Génius kiadásában, Hevesi Sándor fordí
tásában, Prihoda István illusztrációjával, 
ennek csak szöveges változatát 1995-ben 
nyomta újra a Videopont, máig ez a legtel
jesebb mesekötet Andersentől.

Az 1930-1940-es években a Dante ki
adó jelentette meg leginkább meséit, főleg 
Bíró Sándor fordításában és Hampel Jó
zsef rajzaival. Biztosan tudjuk, hogy 1947- 
ben a Szent István Társulat kiadásában 
megjelenő Andersen legszebb meséit erede
ti dánból fordította le Károly András.

1955-ben Vas István is publikálhatta 
fordításait, Szántó Piroska illusztrációi
val. Mesék és történetek címmel Rab Zsu
zsa gyönyörű átdolgozását az Európa Ki
adó adta ki 1959-ben. Az 1960-as évektől 
a Móra adja ki Andersen meseválogatá
sait, legtöbbet Heinzelmann Emma raj
zaival. Az utolsó magyar illusztrátorral 
megjelent mesekönyvet Szecskó Tamás

fo ly ta tá s  a  18. o ld a lo n
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rajzolta 1987-ben. Az utolsó Andersen-kö- 
tetet eredeti dánból Kertész Judit fordí
totta Mesék és történetek felnőtteknek cím
mel, s a Polar adta ki.

Bibliográfiát 1972-ben Koppenhágában 
a Királyi Könyvtár adott ki, többek között 
H. C. A. műveit magyarul is, magyar és 
dán nyelven, kronologikus rendben, muta
tókkal, Ráth József szerkesztésében.

Mi is készítettünk két bibliográfiát, az 
egyik Andersen művei és adaptációi, vala
mint az Andersenről szóló irodalom ma
gyarul. A másik Andersen összehasonlító 
címbibliográfiája, mely a mesék címva
riánsait tárja fel, felhasználva és kiegé
szítve a Ráth-bibliográfia mutatóját. A 
bibliográfiákat kiállításunk vezetőjével 
együtt terveztük kiadni, remélhetőleg ja
nuárban megvalósulhat tervünk.

Műveinek gazdag tematikája nagy ha
tással volt a későbbi nemzedék íróira, ins
pirálta az egyéb művészeti ágak művelőit.

„Elég volt, ha körülnézett a szobában, 
kiment a konyhába, az utcára vagy az er
dőbe — s a világ tüstént mesévé vált a sze
mében. Az írnoknak — mikor költővé vál
tozik a Szerencsetündér sárcipőjével a 
lábán -  tüstént mesélni kezd a tavaszi 
illat, a leszakított százszorszép, a szét
fröccsenő vízcseppek. Megtartotta a mű
faj óriási előnyét, miszerint a mesében 
semmi sem lehetetlen, de eltörölte a me
se időn- és téren-kívüliségét, idehozta a 
jelenbe, közös hétköznapi világunkba. 
Páratlan érzékkel szólaltatta meg a kü
lönböző lényeket és élettelen tárgyakat: 
szavaikban, gesztusaikban rögtön ráis
merünk valamilyen emberi gyengeségre 
vagy erényre. De sohasem érezzük eró'lte- 
tettnek: a csiga nem lesz kevésbé csiga et
től, a len kevésbé len, megőrzik minden 
való sajátosságukat. Milyen képet mu
tat a világ a mesetükörben? A Szerencse
tündér sárcipőjében az emberi szív orto
pédiai intézetre hasonlít, csak a gazdag 
embernek van sok barátja, a senki ember
kék kihasználják vagy megsemmisítik a 
tehetséget, a nagy emberekről lépten-nyo- 
mon kiderül, hogy milyen kicsik, a kriti
kus csiga csak leköpni képes a világot, 
bár a teremtést leszólja. A látszatot fonto
sabbnak tartjuk, mint az igazi életet, az 
ifjú fülbemászó élete célja, hogy a pap fü
lébe mászhasson. A hatalmasokat a talp- 
nyalók hada élteti” — írja Viktor János a 
Mesék és történetek előszavában.

Andersennél a növények szentimentá
lis, halálfélelemtől reszkető, az élet ér
telméről filozofálgató, érző lények vagy 
saját szépségükben öntelten tetszelgő jel
képek: az elgurult borsószemből kinőtt 
bokor meggyógyítja a beteg kislányt, a 
bodza virágában az emlékezés gyógyí
tó anyókája lakik, a len minden élet
helyzetben megkeresi a számára érté
kes pillanatot... Andersen növényei arra 
hívják fel a figyelmet, amit a királykis
asszony ki is mond az egyik mesében. „A 
kertész megmutatott nekünk egy pompá
zó, szép virágot, amire eddig ügyet sem 
vetettünk, felfedezte számunkra a szép
séget ott, ahol mi sosem kerestük volna” 
-  így elemzi Boldizsár Ildikó a dán költő 
természethez való viszonyát.

Fontos magyar vonatkozás, hogy Ma
dách Imre Az ember tragédiájában Ádám 
alakjának megformálásánál figyelembe 
vette Andersen Ahasvérus című drámai 
költeményét. Erről Trencsényi-Waldalfel 
Imre ír tanulmányában. (Adám és 
Ahasvérus, Bp.: Magyar Irodalomtörténe
ti Társaság, 1947.)

A zeneművészetben Prokoíjev, Schu
mann, Sztravinszkij mellett a magyarok 
közül Ránki György írt operát Pomádé 
király új ruhája címmel (1955), Lendvai 
Kamilló pedig szimfonikus szvitet A ren
díthetetlen ólomkatona címmel (1961).

Műveiből színházi- és bábadaptációk 
is készültek. Jelenleg is műsoron van töb
bek között a Magyar Színházban, a Nem
zeti Táncszínházban, a Kolibri Színpa
don, A Budapest Bábszínházban.

Meséi kaphatóak hangfelvétel formájá
ban, kb. 18 CD-t és egyéb hangzóanyagot 
adtak ki. Rádiójátékot Borbély Szilárd ké
szített Andersen életéről.

A filmek között sok a giccs határát sú
roló animációs feldolgozás, de vannak na-

Andersen szülőháza Odensében

gyón szépek is, pl. az Andersen-álmok 
Zsigmondi Dezső rendezésében, 1993-ból.

Az OSZK Diatára gyűjti a diák
hoz készült eredeti grafikákat. Akit a 
dia érdekel, elérhető interneten is, a 
www.diafilmmuzeum.hu portálon meg
nézhető a Diafilmgyártó teljes készlete, 
köztük az Andersen-mesék.

Irodalomtörténeti értékelése, éppúgy, 
mint fordításai, jellemzőek az adott kor
ra. Több mint 170 magyar író, szerkesz
tő foglalkozott műveivel vagy írt róla. 
Életrajzát lefordították többen is: Zs. 
Szeberényi Lajos 1911-ben, Rab Zsuzsa 
1959-ben, Kertész Judit 2005-ben.

Csáth Géza A Vörös Esztiben írja An
dersen mesekönyvéről: „Úgy érzem, hogy 
mindaz a szépség és igazság, amit az em
berek a földi életben valaha megláthat
nak, együtt van a rongyos kis könyvben.”

Babits Mihály kritikája 1926-ból: „Mű
veiben van valami, ami a női kézimun
kák és csecsebecsék művészetére emlékez
tet, képzeletének szeszélyes csapongása, 
érzelmessége, mondatainak gyöngéd alko
tása s kicsiségek szinte japánokra jellem
ző szeretete.”

Kosztolányi Dezső elemző tanulmányá
ból:

„A gyermekek költője nem áltatja olva
sóit holmi happy enddel, mint a felnőttek 
alkalmazkodó kiszolgálói... Andersen me
sél, de sohase hazudik, nem szolgál édes 
cukrászhabbal kis közönségének, nem gü
gyög neki összecsücsörített szájjal... Min

dent, amit leír, azonnal él is, s azonnal 
művészi... Számára kezdet és vég, öröm 
és fájdalom, születés és halál egy. Az élet 
viharos kísértetjárása zajlik körülöttünk 
e ritka csodatevő nyomán. 0  a varázsló.”

Szabó Ede tanulmánya, 1955-ből: „Az 
ember nem hisz a szemének, s ismétel
ten visszalapoz erre az önéletrajzot kezdő 
mondatra: »Életem bűbájos mese volt, gaz
dag és boldog«... hát igazán volt egy em
ber, aki így tudta látni a sorsát...”

A Gyermekirodalom című monográ
fia Komáromi Gabriella szerkesztésében 
1999-ben jelent meg, az Andersentől a 
szecesszióig című fejezetében Borbély 
Sándor írja:

„Ahhoz, hogy a mese irodalmi műfaj
já váljon, kellett egy olyan zseniális író, 
mint Andersen.”

A mai média retorikája jellemzi mű
sorpolitikáját is (a thrillerek, akcióvíg
játékok, katasztrófafilmek világát). 
Gyermekeink elsősorban a Minimaxról 
ismerik Andersen meséit. (Az itt készült 
rajzfilmek habosított párjai a felnőtt 
thrillereknek.)

Zalán Tibor A rút kiskacsa és A 
shówkirálynőcímű bábdarabok írója, meg
nyitóbeszédéből:

„Andersen nem rokonszenves vagy elő
kelő idegenként épült bele a mesevilágán 
keresztül megélhető világunkba, hanem 
olyan érzést, ráérzést keltve, mintha ma
ga a magyar mesehagyomány épült vol
na rá. Mitől egyetemesebb, mint a többi 
meseíró? A mesék mélyén mindig meghú
zódó archetipikust a felszínen megjelenő 
konkrét történettel kifinomult érzékkel 
találkoztatja, az ösztöntartalmakat a leg- 
költőibb meseszerkezettel jeleníti meg. Te
szi mindezt a nyelv nagy kalandorainak 
könnyedségével és természetes egyszerű
ségével.”

Mint kreatív művész és igazi romanti
kus rajzolt, árnyképet, bábot is készített. 
Vizuális képzelete és írói látásmódja egy
aránt magas színvonalú volt. Montázsait 
Kass János Matisséival rokonítja. Ponto
san ráérzett a mese és illusztráció össze
tartozására. Andersen meséinek, történe
teinek sikeréhez nagyban hozzájárult két 
illusztrátora, 1859-ig Vilhelm Pedersen, 
utána Lorenz Froelich. Vérbeli virtuóz 
előadóként mesélés közben papírkivágást 
vagy rajzot készített. Minden a hallgató 
figyelmének lekötését szolgálta. Bár kora 
színháza nem kedvelte színdarabjait, ké
sőbb annál inkább előadták műveit, me
séit is.

Korabeli illusztráció
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Az idei tél erősen tartja magát. Maholnap március idusa, 

s a természet javában alszik. A tél üzenete, a fagyos, pisz
kos, szürke hófoltok megülnek a laposokban. Fázósan húz
zuk össze magunkon a kabátot, így tettem én is az elmúlt 
hét végén, és újra elindultam a temető felé. Az Asszonyhoz. 
Tenni valamit a sír körül, leszedni az emlékezés koszorúit, 
rendezgetni a gondolatokat.

Itt kint azonban még inkább foga van a télnek, erősen fog
ja a fagy a koszorúk fémkarikáit, bizony neki kell veselked
ni, hogy a jég fogságából kiszabadíthatóak legyenek. Egyet- 
egyet sikerül kieró'lködnöm és a közeli tárolóig caplatok, az 
itt-ott azért megereszkedő sárban. Már nem tudom, talán a 
harmadik ilyen forduló után visszalépnék a sír felé, a döbbe
net mozdulatlanná dermeszt: a kicsi fakereszt csúcsán ott ül 
és engem néz egy szénfekete cinke.

Mozdulni sem merek, ő sem, csak nézzük egymást, fejét 
kicsit oldalra fordítja, ugyanúgy, mint az a másik, ott a tera
szon. Állok, s hogy miért, miért nem, egyre homályosabban 
látom ezt a kicsiny üzenetet.

Állok, s emlékeimben felharsan egy régi tavasz cinkeka
landja, persze, hogy megint Erdély, a Székelyföld útjait jár
va, a Gyimesek völgye a cél. Egymás után hagyjuk el a csí
ki falvakat, Deine, Szentmiklós, Szépvíz, kaptatunk fel a 
kanyargós úton, s egyszer csak, mintegy varázsütésre, ki
tárul a gyimesi völgy. Az út mellett magasba szökő oldalai
val, kaszálóival, feljebb csodálatos, sehol máshol nem lelhető 
árnyalatú fenyőivel. Leereszkedve a völgybe haladunk elő
re. Felsőlok, Középlok -  még csak épül a gyimesi völgy cso
dája, a székely és a csángó gyerekek Szent Erzsébetről ne
vezett iskolája és a magyar szó otthona -  azután az út vége: 
Gyimesbükk, a történelmi Magyarország egyik legkeletibb 
határpontja. Romjaiban is impozáns hatalmas vasúti csomó
pont -  valamikor találkozóhelye a Habsburg császároknak 
és a román (Hohenzollern) királyoknak. Itt hagyja el a vasút
vonal egy merész, majdnem derékszögű kanyarulattal a ma
gyar földet és lép át Moldvába, s iramodik Bukarest felé.

A vasúti híd mellett kicsi omladozó gyaloghíd. Alatta sis
teregve fut a Tatros. A szembeni oldalon a “Rákóczi” várrom 
számolatlan lépcsősora, átellenben a temető, odaindulunk 
az Asszonnyal. Szól hozzám, s mondja: “Tudod, ha távoli he
lyeken jársz, mindig keresd fel a temetőt, több bizonyságot 
ad a múltból, mint a legjobban felszerelt múzeum.” És való
ban. A valamikori kapu helyén át besétálunk az enyhe lan- 
kás oldalba települt ősök földjére, s nézzük a neveket, ame
lyek még olvashatóak, ilyeneket: Máté János, Tamás Albert, 
Zöldi Róza. Már akkor is szükség szerint meg-megpihenve 
le is ülünk egyik-másik mohos kőre. Csendben a nap felé for
dulva arcunkat süttetve -  itt később melegszik az idő, így 
Pünkösd táján még hűvöskés — és akkor feltekintve az előt
tünk álló boróka ágára, megpillantjuk azt a kicsi fekete ma
dárkát, aki a fejét — ahogy az náluk szokás -  félrefordítva, 
időnként felénk sandítva, vajon mozdulunk-e, csipegeti a ta
valyról itt maradt termést. Nem szólunk, nem mozdulunk, 
és egyszer csak megszólal őkelme. Csirren egyet-kettőt, 
szökken egyik ágról a másikra, csipegeti a magot, és közben 
énekel, azután gondol egyet és továbblebben a következő bo
korra, míg csak el nem tűnik a sűrűben.

Nézünk utána és kérdezem az Asszonyt: mondaná meg, 
milyen nyelven énekelt ez a kismadár itt a végeken, ebben 
az idegen tengerben. Szelíden rám nézett és csak ennyit mon
dott: “Hát nem értetted a szavát? Magyarul, persze, hogy 
magyarul, hogyan másképp, akik itt pihennek, nem értik az 
idegen szót.” Ez a kép villant most elém, itt a nagyvárosi sír
kertben, és néztem a fejfán ülő szénszínűt. Kisvártatva reb
bent és fölszálltában csirrent is.

Megértettem. Aki onnan föntről küldte, üzent nekem. Ne 
szomorkodj, hiszen itt vagyok veled, mindenhol és minden
kor, ha a cinke szavát hallod.

WEINWURM ÁRPÁD
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ZENE -  KÖLTŐI VILÁG 16.
Óh, szent OBJEKTIVITÁS!

A 20. század tárgyilagos 
akart lenni, mégpedig tudomá
nyos értelemben: OBJEKTÍV. 
Az objektív szót szentté avat
ták. A tárgyilagos vagy a józan 
mérlegelés és más hasonló meg
jelölés nem igazán fejezi ki az 
objektív jelző koncentráltságát, 
szakralitását. A száraz adatköz
lés, a számok rideg pontossága 
benyomult a művészetbe is. So
kan éppen a művészet objektivi
tásában látták a kivezető utat 
a romantika érzelmi ömlengé
séből. A zeneművek hirtelen 
lerövidültek, száműzték a fö
lösleges hangokat, még a díszí
tő elemeket is. Lecsupaszított 
zenéket írtak, pontosan mért 
időtartamokkal, gondosan ada
golt dinamikával, tempókkal. 
Ki gondolt akkoriban költészet
re? A zene elektromikroszkóp 
alá került: OBJEKTUMMÁ 
vált. Ha a zene már TÁRGY, 
akkor könnyen válhatik a tu
dományos kutatás tárgyává 
is. Mindebből nagyon sok jó is 
született, főleg a zene tudomá
nyos feltérképezése, rendszere
zése terén, de annál nagyobb 
volt a veszteség az új zene költé
szete terén. Mert a modern ze
ne nem is akart költői lenni. Az
zal tetszelgett magának, hogy 
az igazságot keresi és ki is 
mondja, szinte tudományosan 
elemzi a világot: megpróbált 
TUDOMÁNNYÁ VÁLNI. Az 
eredmény hallatán: kevés siker
rel! A művészet a tudománnyal 
kacérkodott, a tudomány a filo
zófiával, a filozófia a modern 
mélylélektannal. Mindent 
akartak, csak azt nem, ami a 
lényegük. Ez az átlényegülési 
folyamat is sokféle nagyszerű 
eredményt hozott: a különböző 
diszciplínák egy nagy, globális 
egészbe olvadtak össze. A nagy 
olvasztó tégelyből születik meg 
a következő évszázadok szelle
mi világa. Nem tudom, lesz- 
e még hely a költészet számá
ra? De a jelenben még igencsak 
számonkérjük a művészettől a 
költészetet, illúzió nélkül alig
ha lehet költői világot teremte
ni bármely művészeti ágban. 
Éppen ezt az illúziókeltést ítél
ték el a modern művészek, pe
dig varázslat és mágia nélkül -  
a kettő nemcsak rituálisan, de 
lényegét tekintve is különbözik 
egymástól! -  számunkra, MA 
nincs művészi élmény, átlénye- 
gülés, beteljesedés.

Erre utalt Pablo Casals: 
„Amikor először játszottam Né
metországban a cselló-szólószvi
teket, a puristák azt mondták,

hogy ez nem Bach, mások azon
ban azt mondták, hogy ez va
lódi felfedezés. Bachot abban 
az időben zenei gondolat nél
kül játszották, úgy, mint egy 
etűdöt. Féltek beletenni vala
mit, egyszerűen féltek. És a 
mai művészek egy része is fél 
Bachot játszani, mert elfogad
ták azt a helytelen elméletet, 
hogy Bach zenéje objektív.”

A modern zeneszerző is fél 
költői lenni, és persze a mo
dern előadó is. Ha ez a kettő 
összeadódik -  és hányszor meg
történik -, az eredmény ka
tasztrofális lehet. Csoda, ha a 
zenekedvelő hallgatóság elfor
dul az ilyen kísérletektől? Sze
rencsére majd minden modern 
zeneszerző egy adott pillanat
ban rádöbben a költészet újra
élesztésének szükségességére 
és az életművet megkoronázó 
nagy lezárásokban vissza is 
menekül a művészet költői vi
lágába.

A régi századokban -  an
nak rendje és módja szerint 
— egyensúly volt a zene „tudo
mányos” megszerkesztése és 
költészete között. Voltak a ze
nében, az irodalomhoz hason
lóan, KÖLTŐK és csak azok. 
Palestrina, Monteverdi és má
sok madrigáljai zenei VERS
KÖTETEK. No persze, akinek 
a tehetsége és hajlama megen
gedte, „kilépett” a zene drá
mavilágának színpadára is, 
de az igazi költők, mint példá
ul Schubert, Chopin és olyan 
sokan mások „megmaradtak” 
a költészet csodavilágában. 
A 20. században csak nagyon 
kevesen maradtak költők a ze
nében (vagy éppenséggel a fes
tészetben, szobrászatban), min
denki drámaíró akart lenni. A 
zenei versírás teljesen háttér
be szorult, csak nagy néha ju
tott eszükbe az alkotóknak, 
hogy jó lenne zenei szonette
ket, epigrammákat, lírai vers
fantáziákat írni-komponálni. 
A modern objektivitás világá
ban nem volt helye ilyen „apró
ságoknak.” A költészet zavarja 
a gépies zakatolást. Márpedig 
a modern zene akarva-akarat- 
lanul a gépek muzsikája felé 
haladt: a számítógép megjele
nése teljesen OBJEKTIVVÉ 
tette a zenét. Régért idézhe
tem: „... az előadó művészet ott 
kezdődik, ha az ember tud ol
vasni a sorok között, ha nap
világra tudja hozni a ki nem 
mondottat.”

TERÉNYIEDE
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A  Látó idei sorozatából kiemel
kedik az augusztus-szeptem beri 
kettős szám, a d rám ákat közlő fü
zet, benne H atházi András A  heté- 
rák tudománya című, Visky András 
Hosszú péntek, Kocsis István A z Á l
dozat, Varga Gábor Farsanguárás, 
avagy az Úr kutyája című m unkái

val, és Jánosházy György újrafordí
to tt Sakespeare-darabjával, az Athé
ni Timonnal. A szám Németh Péter 
Mikola interjúját is közli Ilyés Kingá
val, valam int Boros Karoláét Elekes 
Emmával.

A z  É letünk 9. száma Nagy László 
80. születésnapja előtt tiszteleg, töb
bek m ellett Vincze Ferenc Nyelvbe 
forduló Garabonciások avagy Nagy

László és Szilágyi Domokos költésze
tének összehasonlítási lehetőségei cí
mű tanulm ányával. A szám közli 
M argittai Gábor nagy ívű összefogla
lását az örmény genocídiumról.

A Nagyvilág idei 10. szám ában 
több kiemelkedő japán, török szerző 
m ellett Eugen Lovinescu és D um itru 
Jepeneag szellemisége is felvillan.

A  Hitel novemberi számából k i
emelkedik Zelnik József esszéje, 
Lisztóczky László tanulm ánya Jó
zsef A ttila és Dsida Jenő barátságá
ról, valam int Domokos Gergely írása 
a rom án-csángó kontinuitást állító 
hírhedt D. Martinas? féle elméletről.

A Korunk 10 száma a skót ku ltú
ra  kincseit hozza közelebb, gazdag 
válogatással.

A  H istória idei 4. száma többek 
között a pápa és a politikai baloldal 
viszonyát méri fel.

K ószálok a  tiszta  havon
„Kószálok a tiszta havon,
csupa gyöngyvirág a szívem,

Szergej Jeszenyin strófájának továb
bi két sorát találja a rejtvény fősorai
ban.

VÍZSZINTES
1. Az első sor. Az USA legnagyobb 

tagállama. 15. Gyógyfőzet. 16. Pozi
tív töltésű elemi részecske. 17. „Hi
tetlen” férfinév. 18. Rögszélek! 19. 
Érzékszerv. 20. Becézett Mária. 21. 
Szelén és ittrium vegyjele. 22. Ám. 
24. Háziszárnyas. 25. Sivár, kopár. 
26. Német női név. 28. Savval kezel. 
29. Nehezen végigolvas. 30. Szül az 
állat. 32. Szemcsés anyag. 33. Attól 
kezdve. 34. Numero, röviden. 36. Láb
bal tipor. 38. Japán számítógépmár
ka. 40. Arany, franciául. 42. Ritka, 
Berlinben! 43. 12 hónapi. 44. ... Klub, 
tévécsatorna. 46. Kutat. 48. Finom 
nedű. 49. Szakít. 51. Szántóeszközzel 
van ellátva. 52. Sportszermárka. 54. 
Pascal, röviden. 55. -zat, -... 56. Kau
kázusi nép tagja. 57. Tromf. 59. Féle
lem! 60. Cremonai hegedűkészító' csa
lád. 61. Almafajta. 63. Menés közben

derekát himbáló. 65. Hirtelen arra a 
helyre nyúló.

FÜGGŐLEGES
1. Tollbóbitás papagáj. 2. Kissé mé

la! 3. Női becenév. 4. Növénykezde
mény. 5. Hint. 6. Zavart kín! 7. Ének
lő szócska. 8. A szólás szerint diadalt 
arat. 9. Végén radírral ellátott ceruza. 
10. Időmérők javítója. 11. Ragadozó 
madár. 12. Csokoládéfajta. 13. Az ör
mény főváros. 17. Fed, borít. 20. Arad 
folyója. 21. Könnyezik. 23. Czuczor 
Gergely írói álneve. 24. Fűszernövény.
25. A Beatles dobosa volt (Ringó). 27. 
Női énekhang. 29. Baranyai község. 
31. Római istenek. 33. Otília az ovi
ban. 35. A második sor. 37. Tánclé
pés. 38. Az ... hattyú (Shakespeare). 
39. Ezen a helyen. 41. Kárpitozott fek
vőbútor. 43. Lebegésszerű. 45. Belső 
szerv. 47. Mező. 48. Angol hadvezér, 
Cromwell veje. 50. Bocsánat! (fran
cia). 52. Annak aljához (két szó). 53. 
Ott, kinn (népies). 56. Női név rövid 
alakja. 57. Petőfi költeménye. 58. Fér
fit egyféleképpen szólít. 60. Kissé la
zsál! 61. Regényét Gárdonyi írta meg. 
62. A máj váladéka. 64. A szkandium 
vegyjele. 65. ...-móg: zsörtölődik.

B O T H  L Á S Z L Ó

A H elik o n  22. szám ában közölt Gyűlölet cí
mű rejtvény megfejtése: Aki gyűlöli a bűnt, az 
embereket gyűlöli.
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