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LÁSZLÓFFY ALADÁR
Mit írjunk a brigádnaplóba?
Elégiásdi

Mottó: „Ha üldöztek, magyarul féltem” 
(Mezei András)

Tehát mivel „nem az a gond, hogy milyen világot ha
gyunk az utódokra, hanem hogy milyen utódokat testá
lunk a világra...” — nem mindegy, hogy ami itt körül ala
kul, az közelebbről az egyesült nemzetek Európája lesz, 
vagy afféle mindig jó, célszerű és szimultán rosszértelmű 
„kohó”. A nagy osztozkodás közepette ham ar kiderül, hogy 
pl. Le Pen pártjának egyedül 8 képviselője lesz a EU Par
lamentben. Egy kisebb államéval egyenlő. Mivel Francia- 
ország nagy. És persze mások is, egyedül megpróbálkoz
hattak  itt-ott a történelemben végleges és végmegoldások 
erőltetésével.

A legfőbb „gyűlöletbeszéd” az agymosás. Néha szomo
rúan  érzem, hogy a Házsongárd esélyegyenlőtlenségi mi
nisztere vagyok, határon túli plusz-érzékenységgel mond
hatom, hogy m ár az is győzelem, ha nem egyből vész oda 
minden, hiszen a teremtés és a bontás ugyan meg nem sza
kadó periódusokban, de váltakozva megy végbe. Mint élő 
testben, élő kultúrában a belélegzés és kilégzés. De mint
ha megkönnyebbülés helyett a tolerancia-sorvadás ideje 
köszöntött volna be, ezért mélyült a helyrehozhatatlanság 
érzete, kvázi élménye. Bizony ebben a főleg megint csak 
terv-mennyországban semmiben sincs egyenlőség, se moz
gásszabadság, se támogatás, csak a légvár egységének, 
a globalizáció szükségének hangoztatásában. Ahogy a jö
vőben számolni fogunk tanulni: egy-nettó-három! Szóval 
mennyiben gyarmati sor ez, és még fizetni is kell érte. Mit 
írjunk hát a brigádnaplóba? Amit az egyszeri székely nebu
ló felelt arra  a kérdésre, hogy mit is mondott hittanórán a 
plébános ú r a bűnről? „Nem helyeselte...”

Az ellenzők bezzeg értik egymást. Mindenkori kiszolgá
lói a világokat sorra felszámoló koncepciónak. Persze ez a 
legjobb félrevezetés: ez a látszat-egység, megint ez a k ihar
colt, kirajzolt, kiretusált egység-látszat. Ami egy jól ismert 
bolsevik matematika szerint: a többség -  tehát a kisebb
ség dönt! Persze hogy a tényeknek kellene hinni — nem az 
állításoknak. De ehhez nem tömegek, csak ész és ta rtás  
kellene -  tömegméretben. Vagyis statisztikailag, nem pe
dig a kirakatban.

Ugyanis a történelem bürokratái és főkönyvelői mindig 
és végleg sikkasztanak. Magukat a játékszabályokat, vagy 
legalább azoknak a szellemét. Úgy menet közben. Marad 
megint az előzőleg is alig álcázott erőskéz-politika, mint a 
legújabb Bábel-torony, az EU építési technológiája. Se ke
resztény értékrend-maradék, se kis országok egyenlősége. 
A cél világos ott elöl a célszerű ködben: az új világrend is
> > > > >  f o l y t a t á s  a  3 .  o l d a l o n
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Mi nekünk fáj, nekik is fáj

Az őstörténet kutatóinál, egy fokkal 
továbbmenve, az „őshagyomány” kereső
inél, szükségszerűen mindig elkövetke
zik az a kapu, fokozat vagy rév, amelyen 
átjutva, meg kell pogányodni, úgy értve, 
hogy a kereső nemcsak felismeri a keresz
ténység és a pogányság ütköző vonalát, 
hanem -  átáll a másik oldalra. Igazságot 
kezd szolgáltatni a pogányságnak, és rá
zendít a felsorolásra: milyen gazdag, vér
bő, szerves és humánus volt az a pogány 
kultúra! És mi mindent rombolt le, te tt 
tönkre, ham isított meg, torzított el, teme
te tt be, perzselt fel a kereszténység, a ma
ga kegyetlenségével!

Magyar vonatkozásban is, mint ismere
tes, többen szerettek volna erre vonatko
zó írásos bizonyítékokat, „dokumentumo
kat” felmutatni, és ha nem került, akkor 
kerítettek... így például egy időszakon át 
szó esett egy utasításról, dekrétumról, 
amit a pápa küldött volna Szent István 
királynak, s amely kifejezetten követelte 
például a rovásírásos szövegek megsem
misítését. H am ar kiderült, hogy ilyen ren
delet nem volt, ami volt, az hamisítvány, 
és sajnálatos, hogy még egy-két komoly 
tudós is felült nekik.

Ezzel azonban nincs pont a történet 
végén: ugyanis ilyen utasításokra sosem 
volt szükség! A közelmúlt, sőt a közeljelen 
is tanúsíthatja, egyesekben és egyes cso
portokban is milyen szenvedélyes gyűlö
letet válthat ki egy idegen nyelvű felirat, 
és milyen buzgalommal tudnak „idegen” 
könyveket papírmalomba, tűzbe, árnyék
székre küldeni — és ez mindig így volt, 
és mindenütt: O-Mexikóban éppen úgy, 
mint Ó-Egyiptomban vagy Új-Kínában. 
K ivakarták a legszentebb feliratokat, 
vagy csak belőlük neveket, és másokat pó
toltak be oda: minden korszakban előfor
dult, hogy az áldozatok síremlékére a hó
hérok nevei kerültek.

Tanulságos, hogy nemcsak a magyar 
„romantikusok” panaszkodnak a keresz
ténységre, hanem például az írek, bre
tonok és más keltamaradvány népcso
portok (Volksgruppe értelemben). Nem 
beszélve a világ Európán kívüli őslakói
ról.

Jó, hogy az írek, mondjuk: hiszen őket 
az angolszász elnyomás annyira meggyö
törte, és olyan intranzigenssé tette, hogy 
rajtuk nem lehet csodálkozni; Bemard 
Shaw írja, hogy amikor az írek szünte
len lázadásaikkal és konspirációikkal el 
fogják érni, hogy az angolok átengedik ne
kik egész Nagy-Britanniát és kivándorol
nak, az írek utánuk fognak menni a világ 
minden zugába, és ellenálló mozgalma
kat szerveznek ellenük.

Pedig az írek nemcsak hogy nagy ka
tolikusok voltak, s azok ma is, hanem a 
legszerencsésebbek az ősi hagyományok 
megőrződése terén -  az egész világon!

Micsoda ír, gael s hasonló kéziratok 
m aradtak fenn! Már a címük is: Az invá
ziók könyve -  A barna tehenek könyve -  A  
leccani sárga könyv -  A carmatheni fekete 
könyv - A  riderch-i fehér könyv - A  herdisti 
vörös könyv -  vagy: A cűcgullaini gesta...

Csakhogy nem is az ír, gael, walesi, bre
ton fronton állanak elő ma zavaros hely
zetek: ők m ár feltalálták magukat, azaz 
megszervezték és kitűnően „menedzse
lik” új pogányságukat. Feltámasztják a 
druidizmust -  azaz egy sámánizmussze
rű  őshitet, őskultúrát; központi szent jel
képe a tölgyfa, és ami alatta  szokott tör
téni, meg rajta: például a fagyöngy... és 
titkos és „nyilvánosan titkos” társaságo
kat, papi és lovagrendeket alapítanak, 
somolyogva kijelentik, hogy hehehe, bo
szorkányok pedig igenis vannak, ők min
dig is azok voltak, s választanak fővarázs
lót, tündérkirálynőt, s igenis, mondják, 
az inkvizíció nem tévedett, m ert ők va
lóban sok boszorkányos ismeret és gya
korlat birtokában voltak, például a zöld 
boszorkák...

Ezzel azért nincsen semmi hiba, mert 
valahogy valóban beillik a hagyomány

Stonhenge
rendszerükbe és a gyógyíthatatlan ro- 
manticizmusukba. Ok viselték el legke
vésbé a világ rom antikátlanítását, és a 
leghangosabban fújták meg az újromanti
ka kürtjeit és dudáit.

Ám ami meglepett, hogy a kelta újro
m antika elfogott m ár egyes franciákat 
is. A gall raison pur népét, holott ez a gall 
esprit mindig is a szélsőséges racionaliz
mus, a szellemes kétely, a fölényes kriti- 
cizmus diadaljárása volt.

Mert igaz ugyan, hogy a gall nép -  
Franciaország őslakossága a római-la
tin, majd a frank-germán hódítás előttről 
-  szintén kelta, maga a gall, gael szó is a 
kel-ta tövének egy változata, ám mindig 
is úgy kalapálták bele m agukat Európa 
tudatába, mint a latin racionalitás, logi
ka, „rend” szellemiségének egyenes ágú 
leszármazóit és folytatóit, egyben jogutód

jait, a római jog egyenesen beletorkollik a 
Napóleon-kódexbe.

És most egyszer csak felsír az ősi fáj
dalom: hogyhogy mindenkiről filmet csi
náltak már, még Liziői Szent Terézról is, 
de Vercingetorixról, a gallok hős vértanú 
királyáról, akit Cézár lemészároltatott 
egész vértanú népével együtt, még soha? 
Mert igenis, a francia nép ereiben gallok 
vére folyik, szívében őskelta szív dobog; 
és lám, a legkatolikusabb király írástu
dóinak mai tintafolytatói azon kesereg
nek, hogy a kereszténység elpusztította ősi 
hagyományaikat... Ami persze, szóról szó
ra nem igaz!

A kelták, mondják a neogallistákj a 
mi őseink, a fehér faj legelitebb és legfon
tosabb ágát alkották, az iráni fennsíkról 
terjedtek el Indiáig és Ó-Mexikóig, és vit
ték a legfenségesebb vallást magukkal, 
a druidizmust. A maya hagyományok 
úgynevezett fehér és szakállas istenfiai 
mind kelták voltak -  bizonyítja ezt töb
bek közt a franciák húszas számlálása -  
quatre vingt! —, és gall földön lelhetők fel 
a mindennél régebbi piramisos-halomsír- 
menhíres vagy bármi afféle építkezések 
nyomai, még ha oly elmosódottan is. És 
mivel a zsidókat sem lehet ma kihagyni 
belőle, még ugyanazon a nyomdai íven ki
mondja szerzőnk, hogy „a rasszizmus szel

leme, amely még mindig lelkesít egyes et
nikumokat, nem más, mint ostobaság és 
bűn”, és kideríti, hogy az óhéberek ele
inte ugyancsak árják voltak, szőkék és 
kékszeműek, és mindaz, ami ellen Mó
zes hadakozik, amikor a Jehova-vallást 
bevezeti, és mindaz, amit a bírák, prófé
ták  üldöznek-átkoznak, az -  druidizmus, 
és mi sem jellemzőbb, hogy a Dán zsidó 
törzs neve, az egyik legtitokzatosabb és 
legelőkelőbb héber törzsé, mennyire egy
bevág a Tuatha Dé Danann Közép-Ame- 
rikából visszatért ókelta-quichémaya- 
törzsökösen-óír törzs nevével.

Hogy mindig is mennyire pontos a fran
cia ideo-politikusok és racionalisták szel
leme, szemlélteti a következő: a legna
gyobb Tuatha Dé Dannan törzsbeli hős 
és csodaezermester és Gallia ős-szelle-
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mi képviselője egy bizonyos Lúg nevű hé
rosz volt, akinek nevét őrzi Romániában 
Lugoj és Ausztriában (!) Lugos!

A főbaj azonban az, hogy azok a dru
idák — a tiszta ó'shumánus-szent vallás 
papjai — emberáldozatokat műveltek, 
méghozzá elég feltűnően. Erről beszámol
nak az Ótestamentum könyvei, de maga 
Julius Caezar is, és a spanyol konkvisztá
dorokat követő szerzetesek is. És bizony, 
az emberáldozat, akárhogy is vesszük, 
nem a szelíd kultúráltság, és nem a hu
mánus kultúra m arkáns vonása.

Erre természetesen azonnal kínálko
zik egy kézenfekvő válasz: azok már nem 
az igazi druidák voltak!... Azok már a 
druidizmust meghamisították.

Ez a „már” egyaránt vonatkozik a 
Krisztus előtti második évezredre (lásd a 
„hamis” kánaáni druidizmust) és az ezer
ötszázas évek inkvizíciós ügyeire. (Sen
kit sem lephet meg, ha esetleg találko
zik majd a sátánizmus meghamisítóinak 
fogalmával...)

Azért „valahol, valamiképpen, vala
mi” van ezekben a dolgokban: érdekes 
például, hogy a katolicizmus éppen ott 
m aradt meg a legerősebben, ahol kelta 
volt a nép alaprétege -  íreknél, skótok
nál, franciáknál, spanyoloknál, a délné
met bajoroknál! —, és egyáltalán, utána 
lehet nyomozni a vallási mozgalmak etni
kai hátterének. És ennek az az egyik ma
gyarázata, hogy a katolikus egyház egy

általán nem söpörte el, hanem mintegy 
márványba és aranyba öntötte az ősi ha
gyományokat! Üldözi ugyan a szent forrá
soknál való áldozást, de megtartja a víz
zel való keresztelést, a szenteltvizet, és a 
csodatevő Mária-képek vagy szobrok hely
ségeiben fakadó források gyakran csodála
tos gyógyító erővel bírnak, lásd a búcsújá
róhelyeket; kivágatja a szent ligeteket, de 
mindnyájunk lelkében ott zöldellnek az 
Olajfák hegyének lombjai és a Virágvasár
napi Bevonulás pálmái; kiátkozza a tűz- 
imádókat, de minden szentélyben ott lobog 
az örökmécses, oltárain a gyertyák; össze
töreti a bálványokat, a „faragott képeket”, 
de minden kápolna, templom, út menti em
lékhely szentek szobraival és corpwsokkal 
van megszentelve...

Most félreértés ne essék, senki sem 
akarja azt állítani, amit annak idején a 
hajthatatlan, nyakas protestáns prédiká
torok, hogy a katolikus egyház „pogány” 
és „bálványimádó” -  mint ahogy mai 
nap is felháborodnak öreg református 
papok, hogy bizonyos ceremóniákon mi
ért adnak gyertyát a hívők, pláne a gye
rekek kezébe... Nem, itt egészen másról 
van szó: arról, hogy a katolikus egyház 
a maga vallási rendszerébe beleépítette 
a népi vallások hagyományait, mondjuk 
úgy, etnológiai gyökereit, persze, mindig 
éppen azon a szinten és annyira humá
nusan vagy brutálisan, amilyen a „helyi 
képviselete” volt! És az olyan őshagyomá
nyokat, mint az emberáldozat, az ostyá

val helyettesítette — ez az Úr teste! —, és a 
sámánisztikus őrjöngő önkívületet az egy
házi zene és művészetek áhítatává szelle- 
mítette át.

A nagy tisztogatás majd éppen a pro
testantizmussal következik el, amely ki
dobja a hajóból — szó szerint is: a templom 
hajójából -  az örökmécsest, a szenteltvíz
tartót, a gyertyákat, képeket, szobrokat, 
és mit ad helyette: racionális hozzáállást! 
És ez vezetett a mai üres templomokhoz. 
Egy szent hely, amelynek semmi romanti
kája nincs, már nem tűnik szent helynek.

Figyelemreméltó az is, hogy a népha
gyományokat, ősi kultúrákat állítólag 
üldöző egyház egyes aktivistái, papok, 
mennyit tettek a néphagyományokért. 
Hogy csak magyar példát mondjak: Ipo
lyi Arnold, Kálmány Lajos vagy újabban 
Domokos Pál Péter, Daczó Árpád. Hogy le
hetőleg minél kevésbé legyek igazságta
lan, igaz, a puritán protestánsok között 
is akadtak a „pogánykodó” vagy „cifrálko- 
dó” néphagyományoknak komoly értői és 
értékelői, elég, ha legszűkebb, fatornyok
ban ékes honunkból Makkay Endrét és 
Nagy Ödönt említem, kénytelenül nem 
elhallgatva azt, hogy az ő intézményeik 
és szervezeteik nem lobogtatják fennen 
munkásságuk eredményeit, sőt mintha 
tudomásul sem vennék...

A szövegben az utalások a már korábban 
is gyakran emlegetett Robert Charroux fran
cia ismeretterjesztő-közfilozófusra vonatkoz
nak.

Mit írjunk a brigádnaplóba?
> > > > >  folytatás a 1. oldalról
abba az irányba esik: EIN ÉÜHRER, EIN VOLK, EIN REICH. 
Az igazság megint bénult, sérült. De hát azért kerestük most 
az egy akol megoldást, mert sorra minden népnél volt Mohács 
és Trianon, és a kinek-kinek máskor, néha pont egymás jóvoltá
ból megképzett védtelenség és magány érzete végül tíz karom
mal egymás nyakába borított bennünket. A gúla bizony hogy a 
legerősebb tornamutatvány, hacsak vizsga után a fiúk nem kul
lognak haza.

Axióma, hogy percenként állatfajok halnak ki a Földön, de 
ugyanúgy bizonyítékok is! Szomorú, hogyha az Ikarosz óta tra 
gikumokon való felülkerekedés erkölcsi gravitációja most h irte 
len gyengébb hatóerőt fejt ki, mint az Európát az éppen az Eu- 
rópa-szerepből kivetkeztető közelmúlt szurrogátumai. Az új 
program jóléti alapon áll és mesebeli „alapellátáson”. A hézag- 
talan fogyasztáson.

Mi is az alapellátás? Hát például az emberi jogok nem tartoz
nak az alapellátáshoz? Megint egy-egy láger belügyévé halvá
nyulnak vissza?

A mi menet közben összemenő terepasztalunkon valaha az 
volt a hézag, hogy hézagos volt még a legjobb teória, ideológia, 
elképzelés mentén is a gyakorlat. Hollandiához való csatlako
zásunk idején m ár csatornák vannak a magyar nábob sárten
gerének helyén is. Ott iskolák voltak még a festményeken is, 
nemcsak a kisfalukban, itt a „kis faluban” látszat szerint Kisfa- 
ludyk teremtek, halott Kukoricajancsik és az ő kis kiszolgálta
tott Iluskáik, néha egy-egy Ludas Matyi és „már minálunk ver
buválnak kötéllel”. Ma itt zárják be a kisfaluban az iskolát és 
a csatornázás előtt a lehetőséget, és leszerelnék a szárnyvona
lakat még az őrangyalok szárnyáról is, merő görcsös takarékos
ságból. A latifundiumoknak akkoriban, amikor a grófok mind 
agarásztak, a kistermelő volt púp a hátukon, zsellér agrárpro
letár kellett. Most a szép nagy jövőnek is egyenfarmerbe bújta
tott, agymosott Tamás-bátya-hadakra fáj a foga.

Szomorú, hogy folyamatosan Budapest a főakadálya a velünk 
történt igazságtalanságok helyrehozatalának. Avagy a magyar

kül- és belpolitikus: az a fajta folyton negatív kutya, aki meg se 
rázza magát, mégis minden még mindig múlt időben pereg le ró
la. A tömegsírpor s a golyózáporok.

Mekkora lehet egy hazugság, hogy fel lehessen hördülni bele 
egy múzeumi tárlónyi anyaországban is? Ki olyan hülye és szol
galelkű, hogy elhiszi: a beolvadástól, kipusztulástól megvéden
dő határon túli magyar csak akkor kaphat kettős állampolgár
ságot Magyarországon, ha ez já r  minden románnak, szerbnek 
és montenegróinak?

Miért kellene csak nekünk leadni a ruhatárban mindent, 
ami mások életét, kultúráját, életképes jövőjét tovább szolgál
hatja? Mi hát a „magyar” jelző bármi mellé biggyeszthetően -  
egy meghagyott ország Ibusz-neve, márka-megkülönböztetője, 
ha nem egy bárhol, akár elszórtan is élő nemzeté, egy csordáé a 
szép nagy hegyi legelőn, fajtanév, mint az, hogy ementáli, man
galica, leghorn. A mesék logikája és Gulliver-Isten igazságérze
te szerint egy Blefuscuba sodródott liliputi törpe m ár nem lili
puti? Melyik pesti parlamenti Linné, köztársasági Brehm meri 
megmásítani a besorolást? S miféle vívmány lenne az efféle a 
XXI. században, mire Törökország is anyanyelvi televíziót enge
délyez a kurdoknak?

A kultúrnemzet mindenestől, legapróbb részleteivel együtt 
az. Beletartozik -  mert érte működött közben, miatta, tőle az 
ének és a nyomtatás, forró vízzé olvasztott ólmok és érvek, és 
a lenyelt Tokaji bor meg a turci pálinka. Külön semmi nem ké
pezheti alku, netán kiárusítás tárgyát, különösen azután nem, 
hogy magát a talajt, a földet, aranykalászostól és Veres-pata- 
kostól, ólom- és buzogánybányástól és maligánostól egyszerűen 
csak elvették már. Tőlünk területet kívántak, de eleven embe
reket, családokat szabdaltak szét, mint Józsefet a testvérei. Ta
lán már csak a nyelv maradt, ez a szent szóbeli füst, lebegés. A 
dráguló tankönyvek m iatt már tényleg a lét a tét, és a lumpen
grófok is agarásznak. Még ki se haltunk, csak megint eladtak 
bennünket egy vadonatúj ideológiának.

A legtöbb, amit egy hazának, egy kultúrának mondhat akár 
egy etruszk is: ha szükséged lesz valamire, mindig a közeled
ben leszünk!

3
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KÁBÁN ANNAMÁRIA

Szövegszervező elvek
egy versben és két fordításában
1. Tudjuk, tökéletes fordítás nem léte

zik, és minden fordítás csak megközelítés. 
A versfordítás pedig éppenséggel a legne
hezebb feladatok egyike. Műfordításunk ki
alakult kánonjának megfelelően a magyar 
versfordítónak az adott ritmikai képlethez 
is feltétlenül ragaszkodnia kell. Felmerül 
azonban a kérdés, hogy a szigorú ritmikai 
hűség nem vonja-e természetszerűen maga 
után a versszerkezet egyéb lényeges elemei
ről való lemondást. A versrendszerek külön
bözősége esetén a teljes ritmikai hűség is 
eleve illuzórikus.

Az összefüggések mérlegelése céljából 
§tefan Augustin Doina§ Mistreful cu colfi 
de argint (Az ezüstagyarú vadkan) című 
költeményét és annak két magyar tolmá
csolását választottam elemzésre. A költe
mény ugyanis azon túl, hogy anapesztusok- 
ban íródott, a makro- és mikrokompozíció 
szintjén egyaránt szigorú szabályok sze
rint szerkesztett. Szigorú megfelelések ta
lálhatók az egyes részek belső morfológiai, 
szintaktikai és szemantikai felépítésében. 
Összehasonlító elemzésemben elsősorban 
a versszerkezetre és az azt létrehozó műve
letek makro- és mikroszintű összefüggései
re (ezek fogalmáról 1. Békési 2001), a mon
datszerkezeti párhuzamokra és az azokban 
megvalósuló topik-fókusz szerkezetekre 
összpontosítok. (Ezek fogalmáról 1. részlete
sen É. Kiss 1992, Kábán 2001a, 2001b.)

2. A költeményt Doina§, a 20. század má
sodik felének kimagasló román költó'egyéni- 
sége, 1945-ben írta a szebeni irodalmi kör 
tagjaként, és ugyanebben az évben közöl
te az irodalmi kör folyóiratában. 1957-ben 
kissé módosította, majd végleges változatát 
1966-ban tette közzé az Omul cu compasul 
(Ember a körzővel) című kötetében.

A költemény műfaját tekintve ballada, 
amelyről már első olvasásra is megállapít
ható, hogy igen kimunkált, művészi szer
kezetű. Gregussi értelemben „tragédia dal
ban elbeszélve”. Azaz líra, epika és dráma 
együttes jelenléte jellemzi. Tárgya egysze
rű: egy levantei herceg, aki szenvedélyes va
dász, a fantasztikus, ezüstagyarú vadkant 
szeretné elejteni. A szolgák akadékoskodá
sával nem törődve nagy lendülettel vág ne
ki az erdő sűrűjének. Háromszori próbálko
zása kudarccal jár. Végül maga lesz vadkan 
áldozatává. Az egyszerű történetnek művé
szi szerkezetéből fakadóan több olvasata is 
lehetséges.

A költemény fő szövegrendező alakzata 
az ellentét, amely az eszményi felé törek
vés és a röghöz kötöttség között feszül. Az 
eszményi felé törekvés megtestesítője a her
ceg, a röghöz kötöttségé a szolga, illetőleg 
a szolgák. Ezt az ellentétet sugallják a köl
temény elbeszélő-leíró és párbeszédes szö
vegrészei is, amelyeket mondatszerkezeti 
párhuzamok és ismétlések, valamint a szö
vegrészek szerint váltakozó igemódok és 
igeidők jellemeznek. így valósul meg a mű
ben Fónagy Iván szavait idézve a „feszítés
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oldás” sajátos verbális stratégiája (Fónagy
1990).

Bár a költemény szakozatlan, a váltako
zó szövegrészek ismétlődései sajátosan ta
golják a művet. Szimmetrikus szerkezete 
három nagy egységre osztható. Az első ti
zenhat (1-16.) sor a bevezetés, a 17-40. sor 
a drámai konfliktust bontakoztatja ki, és 
végül az utolsó tizenhat sor (41—56.) a be
fejező rész. Az első egységben arányosan 
váltakoznak a leíró-elbeszélő és párbeszé
des részek. A második egységben a drámai 
konfliktusnak megfelelően, találunk egy-, 
két- és háromsoros részeket is. A 24 sor sza
bályosan ismétlődő 3x8 sorból áll. A befeje
ző 16 sor ismét kiegyensúlyozottabb szerke
zetű.

A román eredeti 12 és 11 szótagos, 
anapesztikus lejtésű, keresztrímes, hang
súlyváltó sorokból épül. A 12 és 11 szóta
gos sorok szabályosan váltakoznak a költe
ményben, de a középső, drámai részben 3x4 
sor kivételt képez, ezekben egységesen 11 
szótagos sorok követik egymást, amelyek 
szintén keresztrímesek (abab), de csupa 
hímrímben csengenek ki. A sorpártok met
rikai képlete (amelyben a hangsúlyos szóta
got félkövér kiemelés jelöli): 

xx/xxx/xxx/xxx/x 
xx/xxx/xxx/xxx
A költeménynek két magyar tolmácso

lása is készült. Az egyiket Veress Zoltán 
Ezüst agyarú vadkan (Veress 1972), a má
sikat Markó Béla Az ezüstagyarú vadkan 
(Markó 1991) címmel tette közzé.

Veress Zoltán és Markó Béla fordítása 
egyaránt az eredetinek megfelelő 12 és 11 
szótagos, anapesztikus, keresztrímes so
rokból épül. Az eredetitől eltérően azonban 
ezek a sorok időmértékesek. Metrikai kép
letük:

— /uu-/uu-/uu-/- 
— /uu-/uu-/uu-
A hangsúlyváltó és az időmértékes kép

let eleve eltér egymástól abban, hogy az ere
deti sorok első metrikai egysége jambikus, 
a fordításbeli sorok első metrikai egysége 
pedig spondaikus. Az eredetihez képest el
térnek a fordítások abban is, hogy mindvé
gig nő- és hímrímes sorokat váltogatnak. 
Nem találjuk tehát bennük a háromszor 
ismétlődő, csupa hímrímet összecsendítő 
sort, amelyek az eredetiben a drámai rész 
kiemeléséhez járulnak hozzá. Markó fordí
tása viszont eltér a Veressétől annyiban, 
hogy a 40. sora csupán tíz szótagos, ám így 
is hímrímes, mert harmadik verslába nem 
anapesztikus, hanem spondaikus. Ritmi
kai képlete:

— /uu-/— /uu-
A 40. sor lezárja a központi drámai részt, 

a ritmus árnyalatnyi módosulása is előké
szíti tehát a hangulati változást a befejező 
részben.

Az összehasonlító elemzés megkönnyíté
se végett az eredeti román versszövegnek 
előbb az általam készített, szó szerintiség-

re törekvő fordítását adom meg (1), ezt köve
tően Veress Zoltán (2) és végül Markó Béla 
(3) átültetését közlöm.

2.1. A bevezető egység első és utolsó négy 
sora elbeszélő jellegű. Lírai színezetű bemu
tatása a herceg egyik vadászútjának:

Un prin{ din Levant indrägind vänätoarea 
prin inima neagrá de codru trecea 
Croindu-f i cu greu prin háfisuri cárarea, 
cánta dintr-un flaut de os §i zicea:
(1)
Egy levantei herceg szeretve a vadászatot 
haladt az erdősötét szívén át.
Nehezen törve magának a bozótban ösvényt, 
játszott egy csontfuvolán és mondta:
(2)
Egy ifjú levantei herceg a vadra 
tört sűrű berekben a bokrokon át.
Míg tépte az ág, iszalag hasogatta, 
megfőtt egy erős szavú csontfuvolát, 
s így szólt:
(3)
Míg vadra lesett a levantei herceg, 
hol rengetegének a szíve dobog, 
ösvényei mind a bozótba rekedtek, 
de csontfuvolája e dalba fogott:

Dar prinjul trecánd z&mbitor inainte 
privea printre arbori atent la culori, 
l&sand in culcu§ cáprioara cuminte 
§i linxul ce ráde cu ochi sclipitori.
(1 )
De a herceg derűsen haladván előre 
kémlelte a fák közt figyelmesen a színeket, 
vackán hagyva a szelíd őzet 
és a hiúzt, amely villogó szemmel nevet.
(2)
Ment, ment mosolyogva tovább csak a herceg, 
fürkészte a sűrűt, az ágbogasat, 
nem vonta fel íj idegét, ha rejtek 
mélyen a hiúz vagy a róka hasalt.
(3)
De ment legelöl mosolyogva a herceg, 
csak arra, amerre a lomb remegett, 
békén nyugvó nyulakat nem ijesztett, 
s kerülte a fürge hiúzszemeket.
Az eredeti fogalmazás szerint a herceg 

magatartásából nemes emelkedettség su
gárzik. Ha a román szöveget összevetjük a 
fordításokkal, különbséget észlelünk mind 
a morfológiai, mind a szintaktikai szer
kezetben. A szerző elbeszélő múltat és ge
rundiumot (határozói igenevet) használ a 
leíráshoz, amivel a cselekvés folyamatossá
gát érzékelteti. A fordításokban az elbeszé
lő múlt helyett természetszerűen egyszerű, 
t-jeles múlt, a határozói igenevek helyett pe
dig szintén kijelentő mód, múlt idejű igeala
kot találunk. Ezáltal ezeknek a soroknak a 
mondatszerkezete változik, ugyanis így ál
talában több mondategységre tagolódnak, 
és a nyugodtabb hangulatot sugárzó mellé
rendelő kapcsolatos viszony helyett a fordí
tásokban a bonyolultabb alárendelő viszony 
kerül túlsúlyba. Ami az egyes mondatok 
aktuális tagolását illeti, a román szöveg
ben a mondathangsúly az igékre esik. A 
nyersfordítás ezt tükrözi, a szórendi különb
ségek a két nyelv mondatszerkezeti sajá
tosságaiból következnek. A két művészi for
dításban viszont többnyire valamilyen igei 
bővítményt találunk hangsúlyos fókuszsze
repben (a hangsúlyos elemeket félkövérrel 
jelölöm). Ez szintén változtat az elbeszélő/ 
leíró részek hangulatán. A nagyobb szá
mú ragozott igealak még több mozgalmas
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ságot kölcsönöz a történetnek, a fókuszos 
szerkezetek pedig túlzottan a konkrét hely
zetre irányítják a figyelmet (Veress: vadra  
tört, Markó: vadra lesett, rengetegének a 
szíve dobog, a bozótba rekedtek, e dalba  
fogott). Ezáltal elsikkad az eredeti szöveg 
lírai hangvétele. Hasonló módosulás figyel
hető' meg az egyes igék szemantikai tölteté
ben is. Míg az eredeti szövegben semleges 
hangulatú igéket találunk, a fordítások
ban az igék is nagyobb aktivitást jelölnek. 
Veressnél: tört, tépte, hasogatta, Markónál: 
lesett.

A bevezető' egység 5-12. sora a herceg és 
a szolgák párbeszédét villantja fel, és mint
egy eló're jelzi a középső' rész drámai hang
vételű dialógusait. Az 5-8. sor a herceg sza
vait, a 9-12. sor pedig a szolgák válaszát 
tárja elénk.

A herceg szavait idéző' részek mondatai
ban többnyire felszólító módú igékre kerül 
a fó'hangsúly, amelyek aktív cselekvésre, a 
vad űzésére buzdítanak:

-  Venifi sá vánám in páduri nepátrunse 
mistreful cu col fi de argint, fioros,
ce zilnic i§i schimba in scorburi ascunse 
copita §i blana si ochiul sticlos...
(1)
Gyertek, űzzük áthatolhatatlan erdőkben 
az ezüstagyarú vadkant, a rettenetest, 
amely naponta cseréli rejtett odúkban 
körmét és bőrét és üveges szemét.
(2)
-  Nosza társaim, űzzük a vadkant 
és ejtsük el őt, az ezüstagyarút,
mert rettenetes csodalény, fene nagy vad, 
ki meglövi, hírneve messzire jut.
(3)
Erdő közepén leteperjük a vadkant, 
a rettenetest, az ezüstagyarút, 
ki oly ravaszul becsapott s tovaillant, 
naponta cserélve a bőrt s az odút...
A román szövegben a felszólító mód mel

lett conjunctivus (kötó'mód) is található, 
amely még nyomatékosabb felszólítást ér
zékeltet. A hercegnek a vadkant leíró, be
mutató szövegrészei pedig kijelentő' módú, 
jelen idejű igéket sorjáztatnak, ugyanis ál
landóságra utaló tulajdonságokat emelnek 
ki. Itt fókuszos szerkezet is eló'fordul, és sok 
a halmozás is. Veress Zoltán fordítása rész- 
letezó'bb és egyben túlzóbb az eredetinél, 
ugyanis többletként szerepel benne a vadá
szatra buzdítás mellett a biztos sikerrel ke
csegtető': ejtsük el őt felszólítás, a szakasz 
negyedik sora pedig teljesen egyéni betol
dás. Markó Béla fordításából viszont hiá
nyoznak a buzdító szavak, ehelyett a hang
súlyos, kijelentő' módú igealakot tartalmazó 
szerkezetben csak a vad elejtésének biztos 
tudata fogalmazódik meg: leteperjük a 
vadkant. A román szövegben használt, fo
lyamatosságot sugalló igealakok helyett itt 
a le igekötó'nek ellentétes, perfektiváló sze
repe van. Itt is találunk részletező, egyéni 
betoldást az eredeti szövegben inkább csak 
implicite sugalmazott gondolatok kifejezésé
re: ki oly ravaszul becsapott s tovaillant.

A következő négy sor a szolgák ellent
mondó, lebeszélő szavait idézi:

( 1 )
Uram, mondták a szolgák a tülökkel, 
az a vadkan nem jön errefelé.
Inkább űzzük az agancsos vadat 
vagy a vörösrókát, vagy a kis nyulakat.

12)
-  Jó herceg -  a kürtösök így okították -, 
nem já r  soha erre a kan, kire vársz; 
jöjj, űzzed a szarvasünőt vagy a borját, 
vagy nyálra, szelíd szemű őzre vadássz. -
(3)
-  Uram, ne keresd, esedeztek a szolgák, 
nem jő  az a szörnyeteg erre sosem, 
hadd hajtsuk a többi vad apraja-nagyját, 
hisz róka meg őz is akad fölösen...
A tagadószón, illetőleg valamilyen más 

cselekvésre szólító igén van a mondatok fő- 
hangsúlya. Mindkét fordító változtat az ere
deti szöveg semleges hangulatot sugalló 
megfogalmazásain. Veress fordítása a rész
letezőbb. Az eredeti szövegben szereplő há
rom mondategységet hat mondategységre 
tagolja. A tagadószóval bővített igét pedig 
még egy erős nyomatékú negatív univerzá
lis kvantorral is megtoldja: nem jár, SO-" 
HA... Fokozást észlelünk a herceg szándéká
val ellentétes cselekvésre felszólító részben 
is, ahol az egyetlen felszólító módú ige he
lyett három szerepel: jö jj, űzzed,  /  nyálra, 
szelíd szemű őzre vadássz. Az első két ige
alak erős nyomatékú, a harmadik előtt vi
szont több szóra kiterjedő fókusz áll, ami 
még inkább kiugratja az ellentétet. Markó 
is több mondategységre tagol, és jobban ki
emeli az ellentétet. Ő két tagadószóval ellá
tott igét és egy nagy hatókörű negatív uni
verzális kvantort is beiktat: ne keresd, 
nem jő, SOSEM.

2.2. A költemény legsajátosabban meg
formált része a középső drámai párbeszéd, 
amely háromszor nyolc sorra tagolódik, és 
ez a háromszor nyolc sor szerkezetileg egy
forma felépítésű. Igen fontos szerepe van 
ebben az ismétlődéseknek. A háromszor is
métlődő nyolc sor felépítése a következő: Az 
1. sor elbeszélő, a 2-4. sor a herceg buzdító 
szavait tartalmazza, az 5. sor a szolga vála
sza, a 6. sor elbeszélő-idéző, a 7. sor a her
ceg viszontválasza, és végül a 8. sor leíró 
jellegű.

A továbbiakban ezeket az ismétlődő szö
vegrészeket összehasonlítva elemzem.

A költemény 17., 25. és 33. sora elbeszélő 
jellegű, a vadkant kereső herceg gesztusait 
mutatja be:

Sub fagi, el dádea buruiana-ntr-o parte:

Sub ulmi, el zorea risipite alaiuri:

Sub brazi, el striga indemnándu-i
spre creste:

(1)
Bükkök alatt a gyomot félrehúzta:

Szilfák alatt noszogatott szétszéledt
csoportokat:

Fenyők alatt kiáltott ösztökélve őket
a gerinc felé:

(2)
ám egyszer a bükkök alá betekintve 

És mentek előre, s az ifjú megint csak

És mentek a fenyves alatt, ahol ismét
(3)
A bükkök alatt lehajolt a bozótban:

A szilek alatt gomolyogtak az árnyak:

Fenyves közepén mutogatta a sziklát:

Az eredetiben a mondat mindháromszor 
eló're vetett helyhatározóval indul, prefixu- 
mos névszóval (a magyarban ennek név- 
utós névszó felel meg), és a prefixum mind
háromszor ugyanaz. Minthogy a román 
szövegben prefixummal kezdődik a sor, ez 
az anaforikus ismétlődés még inkább kiug
ratja a soroknak az összefüggését: sub fagi, 
sub ulmi, sub brazi (bükkök alatt, szilek 
alatt, fenyők alatt). Ezek a helyhatározók 
térbeli emelkedést sugallnak, a herceg egy
re magasabbra törve keresi a vadkant, ami
nek szimbolikus jelentése van. A vadűzés 
majdnem minden régi kultúrában a lét egy 
magasabb szintjének keresése, egy spiritu
ális eszmény követése volt. A lét egy maga
sabb szintjére való törekvés olvasható ki 
Doinas balladájából is. A herceg keresését 
kifejező igék egyre erősödő aktivitást jelöl
nek: el dádea la o parte, el zorea, el striga 
(félrehúzta, noszogatta, kiáltott). Az első két 
sorváltozat (a 17. és a 25.) teljes szimmet
rikus mondatszerkezetű: helyhatározó + 
alany + állítmány + tárgy felépítésű, amely
ben a hangsúly mindig az igei állítmányra 
kerül. A harmadik változatban módosul a 
szerkezet, a tárgy helyett módhatározó sze
repel, amely a helyhatározók sugallatával 
összhangban a tér legmagasabb pontja felé 
mutat: ösztökélve őket a gerinc felé.

Ha a fordításokat is szemügyre vesszük, 
megállapítható, hogy azokban nem érvénye
sül olyan szigorúan a mondatszerkezeti pár
huzam. Veress Zoltán nem emeli ki a sor 
elejére a szimbolikus jelentésű helyhatáro
zókat, sőt a sor második visszatérésekor a 
helyhatározót el is hagyja. Markó megtart
ja ugyan a helyhatározók sor eleji kiemelt 
szerepét, de a mondatszerkezet többi része 
már nem ismétlődik párhuzamosan. Mind
két fordításból hiányzik az igék jelentésé
ben kimutatott erősödő dinamizmus is, sőt 
az igék nem is mindig a hercegre vonatko
zó cselekedetet jelölnek: mentek, gomolyog
tak az árnyak.

A 18-20., a 26-28. és a 34-36. sor a her
ceg szavait idézi:

(1)
Nézzétek, hogy forgolódik jelt adva nekünk
az ezüstagyarú vadkan, nem messze:
-  gyertek, találjuk el őt a fanyíllal!...

Nézzétek, hogy fújtat és turkál magányosan 
az ezüstagyarú vadkan a tisztáson túl:
-  gyertek, találjuk el őt a vasnyíllal!

Nézzétek, hol talál pihenőt és helyet 
az ezüstagyarú vadkan, a mesebeli:
-  gyertek, találjuk el őt a tűznyíllal!
Itt is fontos kiemelő szerephez jutnak az 

ismétlődő részek. Mindháromszor ugyan
azzal a szóval kezdődik a szövegrész, a 
Privifi (Nézzétek) erős nyomatékú, felszó
lító módú igével, amely a vadkan közvet
len jelenlétére utal. Ezután fejti ki a herceg 
(mindháromszor kétsornyi tárgyi mellék- 
mondatban) látomásait. Kijelentő módú je
len időre vált a szöveg, mint mindig, ami
kor a vadkan leírásáról van szó: forgolódik, 
fújtat, turkál, talál pihenőt. Az igék jelentés- 
tartalm át tekintve itt ellentétes tendenciá
ra figyelhetünk fel, ugyanis az aktivitástól 
a passzivitás felé mutatnak. Ezt sugallják a
> » »  folytatás a 6. oldalon
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folytatás az 5. oldalról
vadkanra vonatkozó további kifejezések is: 
előbb még aktív kapcsolatot ta rt a környe
zetével (jelt adva nekünk), majd egyre magá
nyosabb, csendesebb (turkál magányosan, 
talál pihenőt és helyet).

A vadkant bemutató második sor az utol
só két szó kivételével szó szerint ismétlődik. 
Mindig a grammatikai alany, az ezüstagya- 
rú vadkan, tér vissza változatlan formában. 
Az eltérő szavaknak így kiemelő szerepük 
van: nem messze, a tisztáson túl, a mesebe
li. A költő fokozza is a kiemelő szerepet az
által, hogy ezeket a szavakat a mondat és 
egyben a sor végére helyezi, és vesszővel vá
lasztja el a mondat többi részétől, erősebb 
nyomatékhoz juttatva őket. Ezek a szavak 
a vadkan távolodását jelzik: az első'két hely
határozó a térbeli távolodást, a jelző pedig 
a dimenzióváltást érzékelteti, egy másik vi
lágba, a mesék világába emelve a vadkant. 
Ez újabb szimbolikus jelentést kölcsönöz a 
műnek, amely szerint a történetet beava
tási szertartásként értelmezhetjük. Az epi
kus történet a fokozatos előrehaladás, a pró
bára tevő csalóka képek próbatétele.

A fordításokban nem mindig találjuk 
meg a mikroszerkezetet kialakító ismétlése
ket. Veress Zoltánnál:

(2)
így szólt: -  Ide nézzetek, itt a kan, itt 
a táltos ezüst agyarú; lesi szinte, 
hogy földre terítik-e nádnyilaink.

így szólt: -  Ide nézzetek, itt a kan, itt 
horkol heverészve ölén a csalitnak, 
hadd lám, leterítik-e vasnyilaink.

így szólt: -  Ide nézzetek, itt a kan, itt 
a táltos ezüst agyarú... nosza, szívét 
járják hamar át a mi tűznyilaink.
A vadkan látásába beavató eredeti szö

veg nézzétek igéje helyett a konkrét hely
re is utaló, fókuszpozícióba emelt helyhatá
rozóval a költő leszűkíti az ige jelentését: 
ide nézzetek, it t a kan. A helyhatározó há
romszori megismétlésével és az itt  fókusz
ba emelésével nem érezzük a vadkan távo
lodását, amelynek egyébként szimbolikus 
jelentése van az eredeti szövegben. A vad
kant bemutató igék pedig nem jeleznek ak
tivitást: lesi, horkol.

Markónál:
(3)
-  Látjátok-e, hogy menekül s csalogat,
ezüstagyarával igéz, nosza, gyorsan, 
fából van a nyíl, ma miénk ez a vad!...

-  Látjátok-e, ott tova fúj nagyokat, 
s ezüstagyarával előrli a fákat: 
vasból van a nyíl, ma miénk ez a vad!

-  Látjátok-e azt a fehér sugarat, 
ezüstagyarán oda hordja a szikrát: 
tűzből van a nyíl, ma miénk ez a vad!
A felszólító módú nézzétek helyett 

Markónál kérdés formájú megállapítást ta
lálunk: Látjátok-e...?  A vadkant bemutató 
sorokban híven tolmácsolja az eredeti szö
veg aktív cselekvéstartalmat kifejező igéit, 
amelyek itt is erős nyomatékot hordoznak 
Nem érvényesül az igék jelentéssíkján meg
nyilvánuló elcsendesedés tendenciája: me
nekül, fúj, hordja. Megtalálható viszont a 
vadkan aktív kapcsolatot tartó gesztusa,
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amelyet tovább fokoz a csalogat, ezüstagya
rával igéz  megfogalmazással. Eredeti meg
oldást talál a vadkan távolodásának a be
mutatására is: menekül, tova fúj.

A herceg szavait idéző harmadik sor a 
vadkan leölésére buzdít. A mondat az esz
közhatározó kivételével mindháromszor 
szintén szó szerint ismétlődik: gyertek, ta
láljuk el. A három eszközhatározónak -  a fa
nyíllal, a vasnyíllal, a tűznyíllal -  részben 
vadászat-, illetve civilizációtörténeti jelen
tősége van, részben pedig a vadkan elejté
sének egyre fokozódó óhaját szimbolizálja 
azáltal, hogy erre egyre hatékonyabb esz
közöket ajánl. A különböző fegyverek próba
tétele szintén az újonc beavatásának fontos 
mozzanatát képezi. A fordításokból hiányoz
nak a vadászatra buzdító igék. Veress Zol
tánnál ehelyett kétszer fókuszt kiemelő 
kérdés formájában fogalmazódik meg a gon
dolat: földre terítik-e nádnyilaink..., lete
rítik-e vasnyilaink..., és csak harmadszor 
találunk hangsúlyos buzdító, felszólító ige
alakot: járják hamar át tűznyilaink. A buz
dító igék Markó fordításából teljesen hiá
nyoznak, ehelyett a vad megszerzésének 
biztos tudata ténymegállapítás formájában 
fogalmazódik meg: fából van a nyíl, ma mi
énk ez a vad... Az igék helyett itt a bővít
mények kerülnek fókuszpozícióba. Megma
rad viszont a sor variációs ismétlése. Csak 
az első, fókuszszerepű szó (fából, vasból, 
tűzből)  változik, a sor többi része szó sze
rint ismétlődik, ezáltal még jobban kiugrat
ja a mű vadászat- és civilizációtörténeti je
lentését.

A szolga válasza egysornyi terjedelmű. 
Háromszor próbálja röghöz kötött, minden 
képzelőerőt nélkülöző módon visszafogni a 
herceg emelkedettebb vágyait. A beavatási 
szertartásnak megfelelően a szolga válaszai 
nem egyebek, mint késleltető, visszahúzó 
kísértések. Háromszor Uram megszólítás
sal indul ez a rész, amelyet a herceg sza
vainak ellentmondó megfogalmazás követ, 
mindig azonos szembeállító fókuszos mon
datszerkezetbe ágyazva: a víz, az..., a fű 
az..., a hold az... Mindháromszor határozói 
igenévvel folytatódik a mondat, amely meg
személyesít, illetőleg hang- és fényhatást 
sugall: játszva, zizegve, csillogva.

Veress Zoltán még inkább kiemeli a szem- 
beállítást, ugyanis nemcsak fókuszszerepbe 
emeli, hanem tagadó formában meg is ismét
li a szembeállított fogalmakat: nem vadkan 
az, árny csak a lombok alatt..., nem vadkan 
az, egy halom őszi avar... Harmadszor vi
szont megváltoztatja a mondatszerkezetet. 
A felszólító ige segítségével nyomatékosítja 
a fókuszos kiemelést: nézd meg, csak a hold 
süt az ágakon át. Markó Béla is erősebb fó
kuszos mondatszerkezettel emeli ki a szem- 
beállítást. Előbb a névszói állítmány, majd 
kétszer a grammatikai alany kerül fókuszpo
zícióba: hiszen az csak a harm at a fűben, 
hiszen ott csak a szél fut a fűben, hiszen ott 
csak a hold megy az űrben...

A szolga szavait egy elbeszélő-idéző sor 
zárja. Az idéző sor első fele szintén szó sze
rint ismétlődik háromszor: mondta a szol
ga..., a sor második, a szolga változó viszo
nyulását érzékeltető fele viszont mindig 
más: nézve rá eszesen, mosolyogva meré
szen, kacagva megvetően. Látható, hogy a

mondatszerkezet itt is háromszor ismétlő
dik változatlanul. A változó szavak a her
ceggel szembehelyezkedő, visszahúzó bár- 
dolatlanság erősödését, majd diadalát 
sugallják. Ezt a fokozatosságot a fordítások 
is jól tükrözik. Veressnél: morogva, moso
lyogva, vigyorogva, Markónál: derűsen, me
részen, kacagva válaszol a szolga.

Majd ezt követi egyetlen sorba sűrítve a 
herceg határozott, ellentmondást nem tű
rő viszontválasza. A versben ez az egyet
len olyan sor, amely háromszor szó szerint 
ismétlődik, ezáltal fontos szövegtagoló és 
kiemelő szerephez jut. Két tagmondatból 
épül, amelyek közül az első az idéző mon
dat, és ezt követi az egyetlen szóba sűrűsö
dő, direkt stílusú válasz:

D ar el rá sp u n d e a  intorcándu-se: -  T aci...
(V
De ő válaszolt hátrafordulván:

-  Hallgass...
A román eredetiben ennek az egyszónyi 

válasznak a legerősebb a nyomatéka a vers
ben, ugyanis rövidsége mellett a szókezdő t 
felpattanó zárhangnak és a sor végi helyzet
nek is kiemelő szerepe van. A két magyar 
fordításban a sor szintén háromszor ismét
lődik szó szerint:

(2)
-  Légy csöndben -  a herceg

eképp csitította;
(3)
-Hallgass!... Csak előre figyelt kihevülten.
Veress fordításában kevésbé érezzük a 

herceg ellentmondást nem tűrő, letorkolló 
gesztusát. Markó sem adja vissza az erede
ti szöveg hangulatát. Mindkét fordításban 
érzékelhetően kisebb nyomaték jut a herceg 
válaszára, ugyanis a sor elejére kerül, és 
az utána következő idéző mondat fókuszos 
szerkezete elnyomja azt.

A drámai részt egy sornyi leírás zárja, 
amely egy szó kivételével ismétlődik. A vál
tozó szavak a víz, a fű, a hold:

Si apa sclipea ca un colt de mistref

f i  iarba sclipea ca un colt de mistref

f i  luna sclipea ca un colt de mistref.
(V
És a víz csillogott, mint egy vadkanagyar.

És a fű csillogott, mint egy vadkanagyar.

Es a hold csillogott, mint egy vadkanagyar.
A változó szavak, a víz, a fű, a hold, 

visszautalnak a szolga szavaira. Sajátos, 
azonosító jellegű hasonlatokat találunk 
itt, amelyek a herceg világát avatják jelen
valóvá, miközben a herceg látomásai egy
re kitisztultabbá, emelkedettebbé válnak. 
A hangsúly mindháromszor a csillogott 
igére kerül, s így nemcsak az ismétlés, ha
nem a hangerő is kiemeli az azonosságot: 
’minden vadkanagyarként csillogott’.

Veress Zoltán variációsán ismétlődő sora
iban a hasonlat helyett a vadkant jelenvaló
ként idézi:

(2)

ő látta a két ragyogó agyarat.

ő látta, hogy ott az a fényes agyar.
ő lá tta  a kan hegyes érc-agy arát.

» » » » » »
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A szó szerint ismétlődó' ő  lá tta  jobban 

kiemeli, hogy itt a herceg látomásáról van 
szó. Markó hasonlat helyett az erős nyoma
tékéi hírlelte  ige jelentéstartalmával su
gallja művészien az eredeti gondolatot, mi
közben megőrzi a sor sajátos ismétléseit is:

( 3 )

Hírlelte a harmat a szörny agyarát.

S hírlelte a szél is a szörny agyarát.

S hírlelte a hold a szörny agyarát.
2.3. A költemény befejező tizenhat sora 

négy sor elbeszélő szövegrészt, tízsornyi 
párbeszédes részt és két sor leírást tartal
maz.

A 41. sorral kezdődő elbeszélő rész hang
nemében változás következik be, ugyanis 
itt a narrátor kilép eddigi semlegességéből, 
és erős érzelemnyilvánítással mutatja be az 
eseményeket:

D a r ,  v a i ! . . .  { D e ,  j a j ! . . . )

A figyelmeztető felkiáltás megbontja az 
előadás egyensúlyát. Az elbeszélő múlt he
lyett a román szövegben az egyszerű múlt 
(passé simple) a pillanat történéseit inkább 
érzékelteti. Az aktuális tagolás szempontjá
ból itt is az igékre kerül a főhangsúly, ame
lyek jelentéstartalma aszerint változik, 
hogy a hercegre vagy pedig a vadkanra vo
natkoznak: a herceg teljes passzivitását, il
letőleg a vadkan aktivitását jelzik: á llt ha
jolva, jö tt, végigvonta.

Mindkét fordítás jól szemlélteti az erede
ti szöveg igéinek sajátos jelentéstartalmát. 
Veressnél: hajolt, nekirohant.  Markónál 
erősebb a szembenállás, ugyanis a vadkan 
győzelmét is sugallja: lehajolt, előrobo
gott, letiporta.

A következő párbeszédes rész első négy 
sora a herceg szavait idézi. Változik a tago
lás. A korábbi racionális mondattagolás he
lyett itt a fókuszos mondatszerkezet a jellem
ző. Három sajátosan tagolt kérdő mondatból 
épül a rész. Mindegyik mondat ugyanaz
zal a kérdő névmással kezdődik, amely fó
kuszba emeli a mellette álló főnevet, s így 
kiemelő szerephez jut. A két fordítás közül 
a Markóé tükrözi hívebben az eredetiben 
háromszor ismétlődő fókuszos kérdést: Mi
féle vadállat..., Miféle madár..., Miféle 
levél... Veressnél csak kétszer ismétlődik 
azonos kérdőszóval a mondat, harmadszor 
változást észlelünk: Miféle vadállat..., Mi
féle madár..., mért fed be...

A herceg kérdéseire a szolga felvilágosító 
válasza következik. A terjedelmessé váló fó
kuszos szerkezetnek kiemelő szerepe van:

(1)
-  Uram, az agyara-mint-az-ezüst vadkan,
é p p  ö  ragadt el röfögve a fák alatt.
Veress fordítása is megőrzi a fókuszos szer

kezetet, de Veress Zoltán tovább fokozza ezt 
az értelmezők révén:

(2)
-  Jó herceg, ez ö, az ezüstagyarú volt.
Épp ő sebezett meg, a rég keresett;
A herceg negyedszer válaszol határozott 

elutasítással a szolgának: Hallgass...,  sej
tetve, hogy csak a szolga vak, földhöz ra
gadt, minden képzelőerőt nélkülöző szemlé
letében azonos a két vadkan, valójában az 
első a keresett szellemi szabadság soha el

nem érhető abszolútumát jelképezi, a nagy 
misztériumok, a titkok területére lépést, a 
másik, a valós vadkan pedig az emberlétet 
behatároló konkrét történés szimbóluma. 
Felszólító módú hangsúlyos igék tolmácsol
ják a herceg sürgető kérését: vedd, fújd, 
fújd.

(1)
Inkább vedd a kürtöt és fújd egyfolytában, 
fújd, amíg meghalok, a kék ég felé...
Veress Zoltán tolmácsolásából hiányzik a 

sürgető felszólítás:
(2)
míg elhagy egészen a hűtelen élet, 
hadd szóljon a tiszteletemre a kürt. -  
Markó viszont hűen követi az eredetit:
( 3 )

(...) -  Gyere, fújjad a kürtöt, 
fújjad csak, amíg veletek lehetek...
A költeményt két leíró jellegű sor zárja, 

amely a herceg korai halálát jelzi:
( 1)
Akkor le h a n y a tlo t t  az ormok mögé a hold, 
és a kürt s zó lt , de n a g yo n  keveset.
Mindkét fordítás igen művészien tolmácsol

ja  a két sor hangulatát.
3. A költemény egésze ars poetica jelle

gű, és különös tekintettel az utolsó sorokra 
egy létösszegző olvasatot is kínál. Az ars po
etica jellegű olvasatban az eszményi elérésé
ért kifejtett erőfeszítések olyanszerű műkö
désként értelmezhetők, mint mondjuk St. 
Mallarmé Kockadobás című ismert költemé
nyében a nagy Mű megalkotását célzó pró
bálkozások. Nem tudható biztosan, hogy a 
Kockadobás végül az egész életen át írni 
próbált nagy Mű maga vagy annak csak 
egyik részlete, esetleg a nagy Mű megalko
tása lehetetlenségének a művészi beismeré
se. A Doina§-versről bár elmondható, hogy 
balladai hősének, az ifjú hercegnek az esz
ményi megragadását célzó törekvése nem 
járt sikerrel, ugyanakkor viszont az is fel
tételezhető, hogy a versben körvonalazódó 
cél valójában a törekvéssel magával azono
sítható. Ha ezt a feltételezést elfogadjuk, 
akkor az ifjú herceg korai eltávozása nem 
értelmezhető a hercegi törekvés kudarca
ként. Az ars poetica jellegű olvasatba be
lefér ugyan a cél elérése érdekében elke
rülhetetlenül hozandó áldozat gondolata, 
értelmezésem szerint azonban Doina§ balla
dájában ez a mozzanat nem elsődleges.

A létösszegző értelmezéshez, amint már 
jeleztem, főként az utolsó négy sor segít hoz
zá: a herceg felhívásként megfogalmazott 
kívánsága, hogy halála pillanatáig zengjen 
a kürt a tiszta ég felé, valamint a leíró-elbe
szélő jellegű utolsó két sorban szereplő köz
lés, amelyből kitűnik, hogy szólt is a kürt, 
de nagyon kevés ideig.

Kockázatos volna arra vállalkoznom, 
hogy a kürt e részletbeli megszólalásá
nak pontos jelentést tulajdonítsak. Vélemé
nyem szerint a ballada zárlatának a jelenté
sét is, a hangulatát is a legnagyobb román 
költő, Mihai Eminescu, Doina§tól is jól is
mert Peste varfuri című rövid költeménye 
segíthet megvilágítani. Jól jön, hogy a költe
ményt olyan kiemelkedő tehetségű lírikus 
fordította magyarra, mint Dsida Jenő (Mó
zes szerk. 1989: 197):

Az erdő halkan felsusog,
S egy estveli kürt sírva kürtöl.

Mindig halkabban, csendesebben,
Mindig távolabb, távolabb...
Doina§ költeményének befejezésében ben

ne rejlik az a csak közhelyesen újrafogal
mazható gondolat, hogy az élet túl rövid, és 
ez a tény a még oly nemes törekvéseknek is 
kényszerű határt szab. Valójában a kürtszó 
Eminescu költeményében sem és Doina§ 
balladájában sem a lírai vagy a balladai hő
sért szól, hanem csak a dolgok természetes 
rendjét jelzi, ez a rend pedig — mert termé
szetes, vagyis szükségképpeni — nem tesz, 
nem tehet semmissé törekvéseket. Itt egy 
másik szövegközi kapcsolatra is rávilágít
hatok, mégpedig arra a párhuzamra, amely 
Dsida Kóborló délután kedves kutyámmal cí
mű ismert epikus költeménye és Doina§ bal
ladája közt vonható. Mindkét mű többé-ke- 
vésbé áttételesen felfogható vadászatról 
szól, és a történet hősei mindkét műben át
lépik a valóság határait. „Szép dolog átszök
kenni az életen” — írja Dsida. „A természet 
gerjesztette ujjongó életöröm, a versenyfu
tás mámora, majd a boldog megérkezés az 
Úr trónusa elé, a büszke számadás, hogy tel
jesítette költői rendeltetését -  mindez a ha
lált (...) változtatja egy új (...) létezés kapu
jává. Nem vég, hanem célhoz érkezés, nem 
fájdalom, hanem boldog hazatalálás ez (...)” 
-  írja Láng Gusztáv a Dsida-költeményről 
(Láng 2001: 206). Célhoz érkezést hírei a 
rövid ideig zengő, majd elhallgató kürt is 
Doinas balladájában, amely létösszegző köl
teményként szintén egyfajta — akár boldog
nak is nevezhető — szellemi-érzelmi „haza- 
találásról” ad számot.

Összegzésképpen elmondható, hogy a 
„feszítés-oldás” sajátos verbális stratégiá
ja az eredeti versszövegben a szigorú szabá
lyok szerint szerkesztett ismétlődésekben, 
a morfológiai, szemantikai és szintaktikai 
párhuzamokban valósul meg, a fordítások
ban viszont elsősorban a fókuszos mondat
szerkezetek és a részletezőbb, helyenként 
túlzóbb megfogalmazások juttatják ezt ér
vényre.
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ha ma jd minden rabszolga nép 
jármát megunva olajra lép

szerkeszti:
2004

CQ
bog
UO

<T3c
Ibe
CC

DOBAIBÁLINT  
Vonett

a mozgást érző lámpafény 
kakast riaszt bár este van 
rekedtre vált a kukorék

te tényleg azt hiszed hogy elrepülsz 
fűkkel mákkal tűkkel így lehet 
így leled meg eltűnt istened 
az angyal éned így előkerül

kinek ma gyönge teste van 
remegve mint a buborék 
mi szempillára festve van

jövet ha látott Győzelem 
fülembe súgta: menj ide

a veni vidi vici reng 
legott ha kong a vészharang 
a ködbe mos homokba ás 
a veni-vidi-vicsi-rang

vagy nagyobb vagy ha nem szabad
s mered

nem hiszed s így inkább nyugton ülsz
felderülsz fotelben elterülsz
és azt hiszed hogy ülve nem lebegsz

ember vagyok engem nem éredekel 
hogy mit mikor miként veszítek el 
túllépek szépen lassan mindenen

H irte len sztárok  
-  veni v id i vici -
s hogy eddig jöttem látomás 
talán elúszik mennyire 
ha visszavárom életem 
fülembe súgja: menj ide

a fűn a fán emberen istenen
üres szemekkel fekszem egymagám
ta-ramm-ta-ramm

ta-ramm-ta-ramm ta-ramm-

előttem ráncom arcátlan 
talán vonás a semmibe

(a le lked)
a lelked sötét éjszaka 
ha szívüszökkel ég szaga 
vak üregekben megreked 
a kúszó füst két szemfoga

a méregfejtő ibriket 
s a csöppnyi zöld ribizliket 
tükörszilánknyi muslicák 
keringik körbe lengik át

P o litik a
csörögve kulcs riadt az ég 
a rendszer pöccsnésére kész 
taposva kuplung vált a gép 
lenyomva rég a kézifék 
tekerve kormány gázra lép 
tükör kacsintva visszanéz 
taposva kuplung vált a gép 
pörögve tép a négy kerék 
where is the brake 
where is the break

B alkonokon
konokon 
pihenő 
puha nő

Dobai Bálint: 1983-ban született 
Zilahon, a Pázmány Péter Katolikus Egye
tem jog- és államtudományi karának hall
gatója. Jelenleg Tinnyén él.

SVÉBIS BENCE 
F ahéj és ecet
de mi van ha a vers az egész 
és minden más csak törtrésze annak 
s hozzá képest csak csenevész 
mivé válnak s mivé válni akarnak

az kilátásait tekintve merész
mert bármit tesznek most már így maradnak
hisz a vers a kerek egész
és minden más csak törtrésze annak

hogy lássa határát logikánknak 
egy ponton még megriad az elme 
s ha célt téveszt az összes találat 
tárgytalan minden terepszemle

hisz már méltók sem vagyunk megtalálni 
mindazt mit elhagyott egy éjjelen 
de történhet még addig bármi 
míg Szent Mihályra hazaérkezem

hogy az ünnepen mint egy jámbor barát 
számon kér s mentegetőzik 
míg a víz a pillérnél tetőzik

Terepszem le
most marad egy koccanás 
a pillanat szilvamagja 
s fel sem tűnik hogy felvet a jólét

bár ez is csak szoktatás 
kérdése s hogy ha hagyja 
ezer meg ezer irányba szór szét

hogy felülmúlja magát 
mit már régen tervei 
a flöss után egy Caesar-csellel

Svébis Bence: 1983-ban született Buda
pesten, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem filozófia-magyar szakos hallgatója. Bili Murphy (1952): Bilding the Bridge
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SZÁNTAI JÁNOS

Padre, 
filius et...
Állok az ágy mellett. Jó ágy, mon

dom. Meg puha is, bólint rá. És milyen 
könnyen felül az ember. Vékony ajkai kö
zül szivárog a nyál. Tudod, meglékeltek, 
magyarázza. Elhallgat, körülnéz. Várok. 
Valaki orvul hátba támadt. Ki? Nem a 
jászkisériek, szögezi le. Ok nem tennének 
ilyet. Amúgy is a mi oldalunkon állnak. 
Fejét ingatja. Csak hát egy jászkiséri 
sem lehet mindig ott. Hol? Most már 
rám  emeli tekintetét. Megint fölöslege
sen beszélsz. Megfogom a takaró szélét. 
Elegyengetem a mellkasán. Mélykék. 
Ilyen színű tenger nincs is, mondom. De
hogy nincs. Ránézek. A jobb arc mosoly
ra rándul. A száj S alakú. De vízszinte
sen. A fél bajuszod lelóg, nevetek. A fél 
bajuszom feláll! Legyint. A ballal! Már 
működik, kérdem. Naná, mindig is mű
ködött. E rrare humánum est, teszi hoz
zá, mutatóujjával a mennyezet felé bökve. 
Perszeveráré diáréikum, folytatom. Es
ti vicc. Esti Kornél, csapok rá. Testi kok
tél, veszi a lapot. Pesti bó'vér. Restinővér. 
Csend. A csörte az Öné, mondom. A fal
ra mutat. Ezt a képet apám vette. Fekete 
háttér. Ökrösszekeret gyanítok eló'tte. Ök
rösszekér az éjszakában. Az nem éjszaka, 
mondja. Vihar. Jelzem, hogy rendben. Az 
ószeren vette. Jó szeme volt az Öregnek. 
Na ja, mondom, a vívóknak jó szemük 
van. Te honnan tudod, néz rám. Vívtam. 
Te? Megint az elesett S. Én. A falra néz. 
Valaki a lim-lomját árulta rajta. Min, kér
dem. A képen. De az Öreg kiszedte belő- 
le. Szerzett helyette egy jó darab kartont, 
és adott húsz lejt is. Mednyánszky. Közel 
hajolok a falhoz. Nézem. Oxigéncsövek, 
EKG-huzal. Tényleg vihar, mondom. Az 
hát, bólint. A wittenbergi várban a kaput 
döngetem. Ránézek. Fél szájjal harsogja: 
A rector magnificus emígy szól énnekem. 
Az ágy korlátján verem a taktust. Hej, 
domine... Hogy van tovább? A ritmus fen
nakad a levegőben. Te, hajol hozzám, ezek 
itt mind felejtenek. Érted? Ujjával muto
gat. Weiss. Az öreg Sramm bácsi, Gurát, 
Hertlein, Bodonyi, Cserdó's... Mind. De 
egyszer előveszik őket. Honnan, kérdem, 
hogy nevessünk. Neked csupa esti vicceid 
vannak. Felemelem a tenyerem. Kik? Be
lecsap. A jászkisériek! És akkor? Akkor... 
Lehunyja a szemét. Folytatom a dalt: Ön 
látszik hogy magyar, úgy döngeti-bongati 
azt a kaput... Hamis! Mint egy jeges ziva
tar, fejezem be. Azért is. Ha senki se adja 
meg a hangot. A bankot, mondja. A ban
kót. A Francót. A kankód. Rám nyitja a 
szemét. Miért kell mindig elrontani? Mi
ért, kérdem. Rímel. De nincs ott a helye. 
Bal tenyeréből távcsövet formál, azon ke
resztül néz. Tudod, mi az a kankó? Tu
dom. Gonorrhoea. Kórokozója a bacillus 
gonorrhoea. Honnan tudod? Tanultam. 
Elfordítja a fejét. Megáznak, mondja. A 
képre sandítok. Meg. Hirtelen felül az

ágyban. Hol van a fiam? Kihúzza karjá
ból az infúziós tűt. Hova mész, kérdem. 
Előrehajol, kiakasztja a korlátot rögzítő 
kallantyút. Közelebb lépek. Lehajtja a 
korlátot. Feláll. Milyen alacsony, gondo
lom. Vár a fiam. Melyik? Az én egyetlen 
kicsi fiacskám. Isten velünk, ki ellenünk, 
énekelem. Ha mind egy szálig elveszünk, 
a harcot még sem adjuk fel, folytatja. El
lép mellettem. Fél lábon körbeugrálja a 
szobát. Duzzadt, lilás árnyalatú bal láb
feje mindig egy csempe közepén landol. 
Gólya, gólya, gilice, miért véres a lábad. 
Leülök az ágyra. Nézem. Tudod, a török 
gyerek nem is olyan gonosz. Megtorpan. 
Fél lábon. Rám mered. A török néphit 
szerint a gólya az ördög madara, mon
dom. Mert csúszómászókkal él. Lárifári. 
Visszaugrál az ágyhoz. Mint egy nagy ve
réb. Te megint túl okos vagy. Ornitológi
át is tanultál? Olvastam. Leül mellém. 
Ne búsulj, kenyeres, nem ta r t  ez örök
ké, százötven év alatt sem lettünk török
ké. Körökké, vágom rá. Vacokká. Nem 
ér, jelzem. Legyint, visszafekszik. Tolja
lak egy kicsit, kérdem. Honnan tudtad, 
néz rám. Nem tudtam. Felbukkan az el
esett S. Tolj. Az ágy mögé kerülök, tolom. 
Na és melyik? Mondtam már, az én drága 
kicsi... Nem az, vágok közbe. Melyik ten
ger? Nevet. H át a Körös-parti. Én is ne
vetek. Megérkezünk. Ez az, kérdem. Ez. 
Irányba állítom az ágyat. Tudod, gyak
rabban kellett volna... Hallgat. Feleme
lem a párnát. A kerekek belesüppednek 
a nedves homokba. Megállók az ágy mel
lett. Nézzük a tengert. Lassan tolja fe
lénk a hullámokat a szél.

A csiga
Állt az úttesten. A júliusi napfény úgy 

hevert az aszfalt sötétebb szürkéjén, 
mint leheletfinom brüsszeli csipke. Igen, 
a meghitt, biedermeier teázások. Ez is... 
lehetett volna. Alig észlelhetően megráz
ta  a fejét. Haja az arcába hullt. Mint az 
eső, valamivel korábban. És mégsem úgy. 
Az eső... tényleg volt. Innen az aszfalt sö
tétebb szürkéje. Tehát, haja az arcába 
hullott volna. Ezt is ki észlelheti? Amikor 
a nap kel, amennyit az ész lel. Volt egy 
ilyen játéka. Is. Persze, mikor kel a nap? 
Napilapi reveláció. És akkor... mennyit is 
lelhet az ész? Fáj a faszom, jutott eszébe. 
Ezt is valaki mondta. Korábban. Jóval ko
rábban. Amikor még volt jelentése. Aztán 
már nem fájt neki semmi. Neki se. Ma 
már nem fáj senki fasza. Elvigyorodott. 
Nincs mi fájjon. Visszapillantott. Emlék
szem, így a tükör. Árnyéka ott volt, mint 
mindig. Cosmo, a hű eb. A hiány teste. 
Neki se fáj. Kiterítenek úgyis. Megint: 
une jeu. Vagy: Kiterítenek. Úgy is. Ak
kor, ugye, így is. Ki se kell mondani. Ben
ne van a pakliban. Keverheted, édes öre
gem. Hiába vagy lakli, bekever a pakli. 
Na ja. Ismét megrázta a fejét. Igen. A la
pok, előbb-utóbb, kiterülnek. És akkor... 
a többi... néma csend. Fortinbras is új jeu 
de cartes után néz. Utánnézés. Igen. Ez 
áll legközelebb a határhoz. Limes. Limes, 
mi is?

A csiga közben haladt tovább. Koráb
ban, jóval korábban vágott neki. Igen, 
ezek a korábbi dolgok így nyernek vala
miféle utánnézetet. Az eső csalta elő. Csi
gabiga gyereki. Ez is jó játék. Hogy a víz, 
így, a tüzet. És az is milyen, hogy ideki. 
Mert akkor minek kijönni? Akkor m arad
jon az odabent. Biztos az. Persze kérdés, 
hogy ez az odabent... Na, ez szélesvász
nú, vigyorgott bele ismét a korosodó haj
nalba. Egy csigának vajon mekkora lehet 
az... hiánya? Égőháznyi? S kíséri őt is hű
en, minta-árnyék? Mondható neki példá
ul: Hű csehem? A csiga nedvesen csillogó 
útja rátapadt az aszfalt sötétebb szürkéjé
re. Egyebek, korábbi dolgok tükröződtek 
benne. Mintha Isten húzta volna ujját... 
Na, ezt hagyjuk. Leguggolt. Csehül állsz, 
öreg. Eddig könnyű volt. A másik élet va
lahol odakint hevert. Kiterítve akár. Ezer 
ágyban ezer Lázár. Annak vége. Felkel, 
já r  már. És akkor megint... Mi az, amit 
te észlelhetsz? Például mindebből. Hogy 
milyen szívszorongató táv választ el az 
élet-határtól. Élethatárharc. Ez talált. 
A csiga a szaggatott felezővonal fehér
jé t szelte ketté. Te lennél Akhilleusz? Lá
tod, hol van a teknős? És közietek a Láz
árok végtelen számú pontja. Miatyánk, 
ki vagy, ahol éppen, látod ezt? Meg kell 
a szívnek szakadni. Mint a felezővonal
nak. Időnként. Hogy ennek az életnek is 
legyen ritmusa. A csiga kettészelte a szag
gatott felezővonal fehérjét. Most vagy 
a nulla ponton. Ami nyugvó is egyben. 
Egyebek, korábbi dolgok szépen felfűzve 
utad légypapírján. A csiga árnyéka maga 
az út. Akkor pedig... nem is hiány. Igen, 
ez, így, helyre került. A nyugvó-nullapont- 
ok sajátja. Minden elfekszik végül. Kite
rül. Csak másképp. Az is, ahogy a csiga 
útja belekotor a szívszakadás ritmusába. 
És akkor... ta lán  megint hitellel játszha
tó, hogy: Fáj a faszom. Vagy: Akhilleusz, 
le vagy szarva. Csak há t... Hát- hát-hát
ra van még a másik fél-idő. Fél-táv. Ama 
napsütötte sávig. Táveszme, mondta ki 
hangosan. Persze idő-közben, táv-közben 
ott az ezer Lázár. De tudod mit? Teszek 
rád. Megfogadlak. Befutónak. Menjünk. 
Akhilleusz, te pedig tényleg le vagy szar
va.

A történet: egy nyári hajnalon, eső 
után, jelen sorok szerzője az úton átkel
vén, egy csigára lelt. Az állat szintén a 
szemközti járdára felé haladt. Az út fe
lét incidensek nélkül sikerült megtennie, 
hiszen idejekorán nekivágott. A felezővo
nalon túl azonban az egyre sűrűsödő for
galom sorskerekei várták. Szerző végig
követte a csigát a biztos révig. Hogy hű 
maradjon bizonyos modern szerkesztési 
elvekhez, szerző nem árulja el nevezett 
rév mibenlétét. A történet végkifejletét a 
nyájas és remélhetőleg ideális olvasó lel
ki habitusára testálja. Egyúttal jó felke
lést, jó já rást kíván neki.

Szántai János: 1969-ben szü
letett Kolozsváron, költő, író, szer
kesztő. Jelenleg Kolozsváron él.
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LAKATOS ROBERT

Hagyomány és újszerűség
Szergej Paradzsanov
filmjeinek képi szerkezetében
1. A film, valamint 
paradzsanov kulturális 
öröksége
A film a nyugati kultúra terméke, leg

alábbis azon technikai fejlődés szempont
jából, mely lehetővé tette születését. Lét
rejöttéhez a nyugateurópai festészet 
szellemisége is hozzájárult, hiszen a ma
ga, más tájegységekhez képest igencsak 
dinam ikusnak nevezhető' fejló'dése fo
lyamán olyan elvek felfedezésére töre
kedett, melyek a fizikai valóság lehető' 
leghitelesebb ábrázolását teszik lehető- 
vé. E törekvésből következett a közpon
ti perspektíva, a vonalperspektíva, a leve- 
gőperspektíva, a statikus és dinamikus, 
a nyitott és zárt kompozíció felfedezése, a 
mozgás elemzése, valamint a fény-árnyék 
használata és a fény tulajdonságainak to
vábbi tanulmányozása. A filmkép - készí- 
tó'k gyakran merítettek a nyugateurópai 
festészet technikai és esztétikai vívmá
nyaiból.

A fénykép, majd a későbbiekben a film
kép, felszabadították a nyugati festésze
tet a mimetikus funkcionalitásra való 
törekvés „kényszere” alól, minek követ
keztében az újabb (más) célokat tűzhe
te tt ki m agának és nem kellett többé a va
lóság „másolására” törekednie.

A keleti kereszténység szellemiségé
nek egyik fő jellemzője a hagyományos
ságra való törekvés és a nyugati keresz
ténységhez képest sokkal kevésbé nyitott 
a változtatásokra, ezért művészete sem 
törekedett olyan dinamikus technikai és 
esztétikai fejlődésre, mint a nyugati ke
reszténység szellemisége által befolyásolt 
művészet (pl. a keleti keresztény liturgia 
száműzte a hangszeres zenét).

A keleti kereszténység, melynek szel
leme átita tta  azokat a kulturális környe
zeteket, melyekben Paradzsanov filmjei
nek cselekménye játszódik, egy másfajta, 
más eszméken alapuló festészetet fejlesz
te tt ki, melynek képszerkesztési elvei is 
másak. A keleti kereszténység festésze
tének képszerkesztési elvei bizonyos ér
telemben a nyugati festészet szabálya
inak tagadását foglalják magukba. Pl. 
sok ikonfestő a nyugati festészet ereden
dő bűnének tekinti a központi perspektí
va feltalálását, ugyanis szerintük azok 
a technikai törekvések, melyek a fizikai 
valóság, vagyis a „külsőségek” hiteles áb
rázolását tekintik legfőbb céljuknak, a 
dolgok lényegének elhanyagolásához ve
zetnek, és kizárják mindannak a megis
merési lehetőségét, ami érzékiség fölötti. 
„ A Nyugat egész egyházi festészete, a re
neszánsz kezdete óta nem más, mint mű
vészi hazugság. Miközben a művészek 
szavaikban a bemutatott valósághoz va
ló hűségről, hitelességről és valóságkö- 
zelségről beszélnek , nincs semmi közük

ahoz a valósághoz, melynek bemutatásá
ra feljogosítják magukat.”1

Szarkisz Paradzsanian, aki Szergiej 
Paradzsanov név alatt vállt ismertté, 
egy grúziai örmény családból szárma
zott ( 1924 -  ben született Tbilis- ben), 
és a Moszkvai Filmintézeteiben, Igor 
Szavcsenko vezetése alatt folytatott ta 
nulmányai után (1951) Kijevbe költözött. 
Olyan területeken élt, melyek hagyomá
nyos kultúráját erősen áthatotta a keleti 
kereszténység szellemisége.

A film a huszadik század művészete, 
melynek újszerűsége a dinamikus techni
kai fejlődésen, képszerkesztése a nyuga
ti festészet technikai és esztétikai vívmá
nyainak hagyományán alapszik, olyan 
dolgokon, melyek a Paradzsanov filmek 
kulturális közege felől nézve idegennek 
tűnnek. Ugyanakkor a hucul, örmény, 
grúz és azeri kultúra legszebb tárgyi és 
szellemi termékeinek képernyőn történő 
bemutatása kapcsán, Paradzsanov film
jeiben nem csupán dokumentarista meg
jelenítésről van szó (dokumentalizmusról 
csupán a filmkép jellege kapcsán eshet 
szó, mely azidőtájt feltételezte a bemuta
tott tárgy valós létezését), hanem sokkal 
inkább azokról az immár kihalófélben le- 
vőkultúrákrajellem ző hagyományos kép
szerkesztési szabályokról, melyek szel
lemiségét Paradzsanov filmjeinek képi 
szerkezete által elénk tárja. Egy sajátsá
gos képi világot épít, rám utatva azokra a 
szerves kapcsolatokra melyek a filmkép 
és a filmjeiben megjelenített kultúrák 
képszerkesztési hagyománya közt a léte
ző ellentétek ellenére is létrejöhetnek.

Képelemzésemben Paradzsanov két 
filmjére fogok összpontosítani, az egyik 
az „Elfelejtett ősök árnyai”, mely fordu
lópontot jelentett Paradzsanov munkás
ságában, a másik „A gránátalm a színe” 
(Sajat Nova), melyben a hagyományos 
kultúra és a film jellege közti szerves 
kapcsolatok annyira mélyek és olyan ere
deti eredményekhez vezettek, hogy a ké
sőbbi filmjeiben csupán az ebben a film
ben szerzett tapasztalatai folytatásáról, 
korábbi esztétikai felfedezéseinek tovább
viteléről beszélhetünk. Elemzésemet az 
utóbbival, vagyis „A G ránátalma színé”- 
vel kezdem.

2. F estő iség
A forgatókönyvben „A Gránátalma szí

ne” különböző fejezeteit Paradzsanov mi- 
niatúráknak nevezi. A hagyományos 
miniatúrafestészethez való viszonyítás 
egyértelmű. Az örmény, a grúz és a per
zsa miniatúrák, valamint a pravoszláv 
(ortodox) ikonok képszerkesztési szabá
lyai (perspektíva, térben való elhelyezés, 
térszerkezet, a fény használata) hasonló
ak, ugyanis közös, kereszténység előtti, 
ókori gyökerekre vezethetők vissza, a hel
lenisztikus halotti portrékig (és ezen ke

resztül az egyiptomi múmiaportrékig), 
melyek hagyományát a későbbiekben a 
keresztény bizánci kultúra vette át.

A „Gránátalma színé”-ben valahány
szor a cselekmény szempontjából fontos
sá vagy elkerülhetetlenné válik a szerep
lők több síkban való elhelyezése (amely 
alacsony kameraállás esetében esetleg 
többsíkú képhez vezethetne és az ered
mény a nyugati festészetre jellemző 
perspektivikus ábrázolás valamelyik fc r- 
májának megjelenése lenne), a magas 
kameralállás „ellaposítja” a teret, oly mó
don, hogy a kép perspektívája a miniatú- 
rákon megjelenített perspektívához (vagy 
inkább perspektíva hiányához) hasonlít. 
A törekvés egyértelmű, viszont a fizika 
törvényei egyelőre lehetetlenné teszik 
olyan kameraobjektívek készítését, me
lyek az ikonfestészetben használt pers
pektívák alapján képeznék le a teret. Az 
ikonfestészetben használt perspektívák a 
központi perspektíva tagadását jelentik. 
Míg a központi perspektíva esetében az 
ábrázolt tárgyak felületét érintő, a néző

Peter Gourfain (1934): „A„ Train

felől a kép mélye felé irányuló, egymással 
párhuzamos vonalak a kép mélyén, a lá t
határon egyetlen pontban találkoznak, 
ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a tér 
a kép mélye felé a nézőponthoz mért távol
ság növekedésének függvényében szűkül, 
addig az ikonperspektíva egy „fordított 
perspektíva”, ami azt jelenti, hogy a tér a 
kép mélye felé (ha egyáltalán lehet ilyen
ről beszélni) nem szűkül, hanem ha egy
általán változik, akkor inkább tágul. Ez 
a nyugati festészet szabályaitól gyökere
sen eltérő képszerkesztési elv többek közt 
azon a gondolaton alapszik, hogy a dolgok 
természetes, érzéki megfigyelés (látás) 
alapján történő ábrázolása, a valóság ki
nézetének leképezése, nem fejezi ki kel
lőképpen a dolgok lényegét és a hozzájuk 
fűződő igazságot, tehát nem teljesíti a mű
vészi feladatot. Az ikonok tulajdonképpen 
a láthatatlan világ tanúbizonyságai és „ 
részben kifejezik azokat a látomásokat, 
melyek csak azoknak az ikonfestőknek 
mutatkoznak meg, akik közel kerültek az 
isteni titkok világához”2. A fordított pers
pektíva nem feltétlenül jelenik meg a ké
pen (nem kell szükségképpen felhívnia 
magára a figyelmet) , és ha meg is jele-
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nik, akkor sem köteles alárendelni magá
nak az egész teret (a kép egy része akár 
lapos is lehet), ugyanis az ikonfestészet
ben az előtér és a háttér nagymértékben 
elkülönül egymástól; előtérben az ember 
jelenik meg, mögötte pedig az előtérrel 
való összefüggések szempontjából nem 
feltétlenül realista módon kezelt háttér: 
épület vagy fény, vagy az utóbbi hiánya, 
vagyis éjszaka.

A „Gránátalma színéiben a jelene
tek hátterét az örmény építészet jelleg
zetességei alkotják. Ugyanúgy, mint az 
ikonok esetében, előtér és háttér elkülö
nül egymástól. A beállításokon belüli, 
sokszor több cselekvésből összetett törté
nés is úgy van elhelyezve térben, mint 
a miniatúrákon, vagyis minden egy sík
ban (az előtérben) történik. A m iniatúrák 
természetéből fakadó éles kontúrvona
lak megőrzése végett Paradzsanov nagy 
mélységélességet használ, ami a normál 
látószögű objektívek és nem túlságosan 
fényérzékeny filmes nyersanyag haszná
lata mellett hatalm as fénymennyiség 
használatát te tte  szükségessé. A megvilá
gítás kontrasztja is minimális. Az árnyé
kok maximálisan derítődnek azért, hogy 
minden „fényben fürödjön”. Az ilyenfajta 
megvilágítás alapjai az ikonfestészetben 
keresendők. Az ikon tulajdonképpen a ri
tuális portré funkcióit örökölte, és ezzel 
együtt átvette a szent maszkok készíté
si technikájának jellegzetességeit, vagyis 
az ezzel járó művészi kifejezőeszköztárat 
is. A múmiaportré festése kizárta a fény
árnyék használatát. A halott lelkét, mely 
istenné és kultusz tárgyává vált, csak 
tündöklő fénnyel lehetett megjeleníte
ni. A fény-árnyék a fényforrás tárgysze
rűségéről árulkodik, ezzel szemben „az 
ikonon megjelenített fény nem földi fény
forrásból fakadó fény, hanem a mindent 
átfogó és formákat alkotó energiaóceán 
sugárzása.”3 „ Az ikonfestészet nem fény
forrás által megvilágított dolgokat ábrá
zol, hanem azt mutatja be, ami a fényből 
születik.’4 „Ha az isteni gondviselés meg
világosítja az embert oly módon, hogy 
amikor egész lényét áthatja az imádság 
és az isteni fényben fürdik, akkor az ikon 
megörökíti ezt az állapotot, vagyis az em
beri lényt, mely élő ikonná és Istenhez ha
sonlóvá vált”5 „Az isteni fény átitat min
den dolgot, ezért az alakok és a tárgyak 
nincsenek jobbról vagy balról egy bizo
nyos fényforrás által megvilágítva, nem 
vetnek árnyékot, hiszen Isten Országá
ban ahol minden fényben fürdik, nincse
nek árnyékok.”6

Paradzsanov filmjében a képi elemek 
egymástól való elkülönülését nem a fény
árnyék, hanem a színek kontrasztja hatá
rozza meg, ugyanúgy mint a m iniatúrák 
esetében. A színek tiszta és egyenletes fe
lületeket alkotnak, melyek elkülönülnek 
egymástól. „ Az ikon színei megjelenítik 
az emberi test színét, de nem a természe
tes tónusát, m ert az nincs összhangban 
az ikon lényegével.”7. A G ránátalma Szí
né”- ben szereplő színészek bőrét gyak
ran vastag sminkréteg fedi (pl. a fiatal, 
szerelmes költőét, a Feltámadás Angyalá
ét, az angyalok kórusában szereplő ezüst
hajú gyerekekét). A színészi játék kap
csán a szereplők mimika helyett inkább

stilizált mozdulatokat használnak, és ar
ra törekszenek, hogy arcuk ne tükrözzön 
érzelmi változásokat. Általában arccal a 
kamera felé fordulnak, közvetlenül a né
ző felé, ugyanúgy, mint az ikonok szerep
lői, még akkor is, amikor tulajdonképpen 
egymásra néznek.

A képen belüli mozgás minimális, a szí
nészek mozdulatai gyakran kimereved
nek és még a kilőtt nyílvesszők is megáll
nak a levegőben. A mozdulatlan kamera 
az aranymetszés vagy a szimmetria elve 
alapján komponálva kiemel egy-egy „mi- 
niatúra” részletet, és a rendező időren
di sorrendbe helyezi őket. Mintha egy 
miniatúrafestészetről szóló filmet néz
nénk, melyben a festmény szereplői né
ha megelevenednek. Mintha a keleti film 
születésének lennénk tanúi. A miniatúra- 
festészet filmmé válik, a film pedig a mi- 
niatúra festészet folytatásává.

Az „Elfelejtett ősök árnyaidban, amely 
egy epikus-lírai mű (és „A gránátalm a 
színé”-nél sokkal történéscentrikusabb), 
más helyzettel állunk szemben, ugyanis 
a kamera sokkal szubjektivebb, és a szer
ző szinte az összes filmes kifejezőeszközt 
beveti, minek következtében a hagyomá
nyos ikonfestészettel való összefüggések 
nem hívják fel m agukra annyira a figyel
met mint a korábban tárgyalt film eseté
ben. Ennek ellenére azt lehet mondani, 
hogy a film képe alapjában véve „lapos” 
és a legtöbb esetben kétsíkú. Az erős vo
nalperspektíva, ami a széleslátószögű ob
jektívek használatának és a kamera meg
felelő nézőpontjának köszönhető, idegen 
elemként hat a filmbeli világ kulturális 
hagyománya számára, és a filmben csu
pán egyes jelenetek érzelmi töltetének fo
kozását szolgálja (pl. a fa zuhanásakor, 
mely agyonüti Iván testvérét; amikor 
az Iván édesanyja megátkozza a másik 
családot — átok mely előrejelzi Marics- 
ka halálát; a szerencsétlenséget jelző 
havasikűrtök megszólalásakor; amikor 
Iván tutajra száll az elveszett Maricska 
keresésekor; a kocsmajelenetkor melyben 
halálos ütés éri Ivánt). Az „Elfelejtett 
ősök árnyaidban eléggé gyakran használ
nak széleslátószögű objektíveket, viszont 
a rendező és az operatőr, a korábban fel
sorolt jelenetek kivételével, kerüli a pers
pektivikus cselekményábrázolást. Az egy
séges háttér, valamint a perspektivikus 
vonalak megjelenésének az elkerülését 
általában magas vagy mély, a természe
tes szemmagasságtól jóval eltérő kam era
állással érik el. Az ikonfestészettel való 
bizonyos hasonlóságot fedezhetünk fel az 
éjszaka megjelenítése kapcsán is, amikor 
a kamera irányából érkező fény láthatóvá 
teszi az előteret, vagyis csak azt világítja 
meg ami igazán fontos, a háttér viszont sö
tétségbe vész (pl. Maricska bolyongása az 
erdőben; a meztelen Palagna a réten). Ez 
a fajta éjszakaábrázolás részben egyfajta 
filmbéli (de eléggé ritka) konvenció, mely
nek alapjai a látás fiziológiájában ta lálha
tók (ugyanis alacsony fényerősség eseté
ben jobban látszik az, ami közzelebb van, 
és amire a szem koncentrál), másrészt vi
szont az ikonok esetében, az előtér és a 
háttér elkülönítése esetében, az éjszakát 
csupán egy sötét háttérrel jelzik, míg az

eló'tér, vagyis az ami igazán fontos, teljes 
fényben fürdik. A Huculföld naív ikonfes
tészetében az éjszaka jelenlétét a sötét 
háttéren kívül gyakran odafestett csilla
gokkal is jelzik. Iván és Maricska közös 
vezércsillagának naiv ábrázolási módja 
ezekre a festett csillagokra emlékeztet.

A képkivágás kompozíciója a statikus
tól a dinamikusig, a zárttól a nyitottig, 
nagyon gyakran változik. A kompozíció 
egyensúlya „szétterül az időben” — a kép 
egy-egy pillanatra elveszti egyensúlyát, 
hogy közben „feltelhessen energiával”, 
de ugyanakkor időnként, főleg a statikus 
beállításokban, észrevehető az ikonfes
tészeti hagyomány. A főszereplők gyak
ran mutatkoznak szemből vagy félprofil
ból, miközben a névtelen mellékszereplők 
időnként úgy komponálódnak a képbe, 
mint az ikonok mellékszereplői, vagyis a 
kép terét kitöltő, a figyelem központján kí
vül álló vizuális elemként, (pl. oly módon

Peter Gourfain: Any Crime

hogy fejük a kép egyik alsó sarkában jele
nik meg , nem olyan plánban és kompozí
cióban, amilyet a filmes hagyomány port
réábrázolás kapcsán megkívánna).

A színek tiszták és telítettek, általá
ban egységes felületeket alkotnak. Fel
lép az arc stilizációja -  ugyanis a színé
szek erősen ki vannak sminkelve, oly 
módon, hogy a smink m ár önmagában a 
szerep lényegéről szóljon. Az arckifejezé
sek is stilizáltak, a színészek inkább ösz
tönösnek tűnő gesztusokat alkalmaznak. 
Mindezek az elemek nagymértékben hoz
zájárulnak a film képi világa és a hagyo
mányos hucul ikonfestészet közötti össze
függések létrejöttéhez, hogy a film képi 
világa ne legyen idegen a filmben bemu
ta to tt kulturális környezet szempontjá
ból, hanem szerves kapcsolatban legyen 
az ábrázolt világ rejtett rendjével. Ez vi
szont nem egyértelműen, hanem alig ész
revehetően történik. A regionális festésze
ti hagyomány alapján történő ábrázolás 
csupán egy a bevetett képi kifejezőeszkö
zök sokaságából, ugyanis ebben a film
ben rengeteg sajátságosán filmes kifejező- 
eszköz is jelentkezik.

» > »  folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról
3. Filmszerűség:
Kameravezetés, mozgás
Az „Elfelejtett ősök árnyaidban a szél

sőségesen szubjektív kamera résztvesz 
a történésekben, hucul paraszttá válik, 
és bevetve minden képességét (különbö
ző mozgástípusok, objektívlátószögek, né
zőpontok, stb.) felerősíti a „megfigyelt” je
lenetek emocionális töltetét. Már a film 
elején is észrevehető, hogy a kamera szub
jektivizmusa nemcsak azt jelenti, hogy 
időnként egy-egy szereplő szubjektívjét 
mutatja. A kamera önálló életet kezd él
ni miközben együtt zuhan a kivágott fá
val (mely megöli Iván bátyját), majd a ma
gasba emelkedik és felülnézetből mutatja 
amint Iván bejön a képbe, egy ideig moz
dulatlanná válik, azután pedig elbizony
talankodik egy kicsit (határozatlanul be
mozdul oda-vissza), meginog, de végülis 
elindul és utol is éri Ivánt (aki korábban 
kiment a képből). Az Oleksy temetése 
után a kamera lefelé svenkel, megelőzvén 
Ivánt (aki ugyancsak elindul lefelé) — érde
mes megfigyelni, hogy nem a kamera rea
gál Iván bemozdulására hanem Iván a ka
meráéra. ' Ugyanebben a snittben látjuk, 
amint lóháton ülő emberek éppen kimen
nek a képből, habár egyetlen pillanatig 
sem voltak teljes egészében a képen. Rög
tön utánna Iván a kamerához ér, megáll 
és a távolba néz. A vásárt bemutató ka
mera felgyorsul, elhagyja Ivánt, időnként 
meg-megáll, ráközelít az emberekre, majd 
ismét felgyorsul figyelmen kívül hagyván 
azt ami számára kevésbé érdekes -  úgy vi
selkedik mintha egy láthatatlan szereplő 
szubjektívjét képviselné. Az emberek pe
dig gyakran a kamerának játszanak, pl 
az a furulyás, aki akkor kezd el furulyáz
ni, amikor észreveszi, hogy a kamera elin
dul feléje, és mihelyt a kamera elkezd tá 
volodni tőle, rögtön be is fejezi játékát. 
Az első beállítások, de inkább az első vá
gások, meghatározzák a film játékfilmes 
(fikciós) jellegét, mégis ugyanaz a kame
ra, amelyik az Oleksy balesetét bemuta
tó jelenetben nagyon játékfilmes módon 
a kivágott fával együtt zuhan, közvetle
nül utánna elkezdi jelezni jelenlétét, va
gyis dokumentaristának is nevezhető 
módon viselkedik azáltal, hogy nincs tel
jes összhangban a szereplők mozgásával. 
Paradzsanov ezt a megoldást választja a 
nézőnek egy olyan világba való bevonásá
ra, amilyet aligha volt alkalmuk látni a 
szóbanforgó film létrejöttéig, ugyanis népi 
kultúrából táplálkozó filmek alig születtek 
azelőtt. Az olasz neorealizmus próbálkozá
sai, melyek időnként érintették a paraszti 
élet problémáit, inkább dokumentarista 
alapokra építettek és a kortárs társadal
mi élet elemzésére öszpontosítottak; az új 
brazil film, mely inspirálódott ugyan a né
pi mitológiából, esztétikájában úgyszintén 
elkerülte a népi hagyomány és a vele járó 
ikonográfiára való alapozást.

A kam era virtusa a hosszú, kézből fel
vett snittekben nyilvánul meg. Az elve
szett Maricska keresésének jelenete tel
jes egészében kézikamerával van felvéve. 
A kamera Ivánnal együtt résztvesz a tör
ténésekben, vezeti őt, megelőzvén a szí
nészt szubjektívjévé válik, ezek után

Iván bemegy a saját szubjektívjébe, mire 
a kamera egy ideig objektívvá válik (hagy
ja eltávolodni a színészt), majd megint 
utánnaindul, a végén pedig megint meg
előzi és a szubjektívjévé vállva a halott 
Maricska lábait mutatja. Viszont ez a köz
vetlennek és spontánnak nevezhető kame
ramozgás nem „sajátítja ki” az egész fil
met, ugyanis mihelyt a néző bekerült a 
film világába, a kamera időnként egyen
letesen mozog, vagy pedig egyszerűen sta
tikus, de amikor a jelenet érzelmi tölte
te megkívánja visszatér „spontaneitása”. 
Ez a bizonyos „spontaneitás” vagy inkább 
„ösztönösség” jellemzi a hucul paraszti vi
selkedést is. Ha ezt figyelembe vesszük, 
elmondhatjuk, hogy a kameravezetés 
nem is annyira dokumentarista, hanem 
sokkal inkább játékfilmes, csupán teljes 
összhangban van a hucul paraszti moz
gáskultúrával és viselkedéssel.

Nemcsak a hucul, hanem sok más ha
gyományos kultúra egyik alapvető moz
gástípusa a forgás. Sok párostánc forgá
son alapszik. Miközben egy pár forog, 
közös mozgásuk elkülöníti őket a világtól, 
és ily módon egy saját világot hoznak lét
re, melynek a forgás milyenségének függ
vényében saját törvényei vannak. Érde
mes megfigyelni, hogy különböző vidékek 
tánckultúrájában hogyan fejeződik ki a 
férfi-nő viszony. Azokon a vidékeken ahol 
a férfi társadalmi helyzete sokkal erősebb 
a nőénél, a forgás tengelye a férfi, a nő pe
dig körülötte forog. Azokon a vidékeken, 
ahol a nő társadalmi helyzete megközelíti 
a férfiét (csupán az erőviszonyok másak), 
a forgás tengelye közös (és az erőviszony
ok csupán a szabad szemmel nem látható 
vezetés, illetve egyensúlytartásban nyilvá
nulnak meg). A körtáncok egy bizonyos 
tengely körül történnek, de még a lánctán
cok is egy bizonyos láthatatlan tengelyhez 
viszonyulnak. Mindenesetre a forgás ese
tében egy olyan alapvető kozmikus moz
gással van dolgunk, mely a világ termé
szetéből fakad. Vagy lehet, hogy ebből a 
mozgásból ered a világ?

Az „Elfelejtett ősök árnyaidban, ami
kor Iván és Maricska m ár felnőttek és vi
rágzik köztük a szerelem (miután kijön
nek a templomból), a fahrtsíneken mozgó, 
de kézben ta rto tt kamera, hosszú gyújtó
távolságú optikával ( mely a kis mélység
élesség és a térsűrítés által egy intim, 
szubjektív és költői teret hoz létre) mint-

Paul Marcus (1953): Foot Note 1

ha a kettejük által alkotott égitest hold
jaként járná körbe őket. Ugyanez a ka
meramozgás ismétlődik (az előbbiekben 
említett jelenethez képest szélesebb látó
szöggel) amikor Iván a legelőre indulva 
búcsúzik Maricskától. A kamera körbejár
ja őket, de ők is forognak a saját világuk 
tengelye körül. Iván elmegy és Maricska 
ottmarad egyedül, de a kamera továbbra 
forog, immár az egyedül maradt Maricska 
körül. A kamera még szélesebb látószögű 
optikával forog az alma után fára mászó 
Iván körül. A film végén pedig, az Iván te
metésére összegyűlt emberek között a ka
mera a saját tengelye körül forog.

A forgás nemcsak a kam era időnkénti 
mozgásában, hanem a képen belüli moz
gásban is megjelenik. Az Iván halálát be
mutató jelenet elején a látomásként meg
jelenő Maricska forogva távolodik Ivántól, 
majd pedig amikor megérinti Iván kezét 
és a szerelmesek egyesülnek a halálban, 
a képen piros ágak örvénylenek.

Az Iván és Palagna hétköznapi életé
nek jelenete a kaszát lekövető ingasze
rű  ritm ikus kameramozgással kezdődik, 
mely az idő múlására utal. Korábban, rög
tön az Iván és a Palagna esküvője után 
Iván eltépi Palagna gyöngysorát, és a 
gyöngyök, egy bizonyos életszakasz be
fejezésére utalva, szétszóródnak a pad
lón. Ugyanezek az alapvető mozgások; a 
forgás (örvénylés), ingamozgás, szétesés 
(szétszóródás), sokszorosan ismétlődnek 
Paradzsanov későbbi filmjeiben is. „A 
gránátalm a színé”-ben az idős szerzetes 
áthelyezvén súlyát egyik lábáról a má
sikra, ingaszerű mozgást végez ; a kis 
Arutin egy láncon lógva ingaként mo
zog; a fonalon lógó angyalkák forognak; 
később pedig, az immár idős, szerzetessé 
lett Arutin asszonyokkal való találkozá
sa kapcsán, amikor Arutin jobbra-balra 
fordul, az ingamozgás és a forgás össze
kapcsolásáról van szó. A fiatal szerelmes 
költő a szimbolikus gesztusok nyelvén tá r
salog szerelmével és fehér szirmokat szór 
szét a hangszer gömbfelületére hintve 
őket. Ezeknek az alapmozgásoknak szim
bolikus jelentésük van -  ami egyértelmű 
„A Gránátalma színé” — ben előforduló 
absztrahálás esetében (amikor a cseleke
det vagy tárgy kiemelődik természetes 
környezetéből), és rejtettebb Az „Elfelej
te tt ősök árnyai”-ban, ahol ezek az önma
gukban szimbolikusnak nevezhető moz
gások a cselekmény szerves részeként 
jelentkeznek.

Jegyzetek
1 Pawel Florenski, Ikonostas i inne szkice, Instytut 

Wydawniczy PAX, Warszawa 1984, str. 124.
2 Sergiusz Bulgakow, Prawoslawie: zarys 

nauki Kosciola prawoslawnego, przel. ks. Henryk 
Paprocki, O rthdruk s.c., Bialystok 1992, str. 158.

3 Pawel Florenski, op. cit., str. 202.
4 Jerzy Nowosielski w: Pawel Florenski, op. cit., 

str. 191.
5 Leonid Uspienski, Teológia ikony, W drodze, 

Poznan 1993, str. 134-135.
6 Ibid., str. 154.
7 Ibid., str. 149.

Lakatos Róbert: 1968-ban született
Kolozsváron, operató'r szakon végzett a
Lodz-i Filmművészeti Főiskolán. Számos
filmfesztivál díjazottja.
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FODOR SÁNDOR

Mária lábától a sündisznóállásig
Fejezetek egy életrajzi regényből
(folytatás előző számunkból)

3.
Szüleim -  minekutána 1924-ben (25- 

ben?) összeházasodtak -  Csíksomlyón bé
reltek lakást: édesapám Csíkszeredái le
gényszállása ugyanis szűknek bizonyult 
volna kettejüknek, egy olyan pedig, ahol 
valamelyes elemi kényelemben élhettek 
volna — számukra a városban megfizet
hetetlen volt. Csíksomlyón a borvíz felé 
kanyarodó úton, Mártonéknál vették ki 
a maguk szoba-konyháját. Onnan já rt 
be Édesapám reggelenkint a mintegy 
három kilométernyire lévő Csíkszeredái 
törvényszékre, ahonnan késő délután ke
rült haza. Kezdetben eléggé szűkös anya
gi körülmények között éltek: Édesapám 
fizetése szerény volt, és kezdetben Édes
anyám se tudott keresni atyai hozomány
ként kapott Singer varrógépével: nem is
merték még Csíksomlyón, és magyarul 
is, bár folyékonyan, de eléggé hibásan be
szélt, olykor idegen hangsúllyal, magya
rosnak nem mondható szófűzéssel. Noha 
később kitűnően kezdett már beszélni, 
egy jellegzetesen idegen szófűzését még 
diákkoromban is hallottam: „Mire való 
jó?” -  szólt olykor rám, ha úgy vélte, ha- 
szontalansággal töltöm az időmet. Való
jában, azt hiszem, csak jó húsz év múlva 
fogadta be őket a csíki társadalom, ponto
sabban Csíksomlyó, a falu -  de Csíkszere
da, a város is. Sorsuk egyébként 1926 vé
ge felé fordult jobbá, amikor Édesapám 
egy alkalommal éppen egy köteg gallyat 
vonszolt lefelé a Kissomlyó oldalán, tűz
gyújtónak, nyári konyharőzsének. Egy 
sétálgató öregúrral találkozott, aki né
mi megütközéssel szemlélte az aránylag 
jól öltözött fiatalembert a hatalm as kö
teg tűzrevalóval. Édesapám köszönt neki, 
majd zavart mosollyal tette hozzá: „Tiszt
viselősors.” Szóból szó lett, az öregúr meg
tudakolta, hol lakik, mennyi házbért fi
zet, majd igen jutányos áron ajánlott fel 
neki egy háromszoba-konyhás lakrészt 
udvarházában, az úgynevezett Fodor-kú
rián, mégpedig négy-öt esztendőre, amíg 
fia végez a tanulmányaival. Németország
ban tanult, mérnöknek készült Fodor 
Pál. (Csak zárjelben jegyezem meg, hogy 
ők csíkrákosi Fodorok voltak -  rokonság 
nem volt köztünk.) Talán éppen mert 
nem voltunk egymásnak iafia — nem volt 
soha semmi súrlódás köztünk és a házi
gazdák között, de még köztem és az utó
dok között se, a boldog emlékezetű Fodor 
Antal unokái és a m ár szintén boldog em
lékezetű Fodor Pál mérnök fiai, a két ki
váló mérnök, Imre és Pál között, még ha 
ritkábban is találkoztam velük.

így adódott, hogy a meseszerűen tágas, 
fenyőfákkal beültetett parkkal, nagy (bel
ső) udvarral, gyümölcsössel-veteményes- 
sel rendelkező Fodor-kúriában születtem, 
mégpedig ta lán  nem is egészen egy évre 
rá, hogy Édesapámék új otthonukba köl
töztek, 1927 december hetedikén, bár jö
vetelemet egyedül Édesanyám várta úgy

igazán, Édesapámnak nem kellett volna 
a gyerek -  hogy egy év múltán, m ár a la
kás valamennyi bútorát tűzre akarja dob
ni, ha véletlenül totyogásom közben neki
mentem valaminek.

A Csíkszeredái törvényszékre éppen ak
kor nevezték ki elnökként az igencsak pu
ritán, tisztességes olténiai bojárt -  egy 
Popescu nevű, jogi diplomáját külföldön 
szerzett jogászt. Igen szigorú ember volt. 
Akkoriban állítólag igen sok volt a sik
kasztás az ország megyei törvényszéke
in, ezért Édesapámmal azzal kezdte az 
ismerkedést, hogy magához hívatta és fi
gyelmeztette:

-  Nézze, domnu Fodor, én tudom, hogy 
a fizetése nem éppen egetverő. Ha meg
szorul, kérjen tőlem. Én szívesen adok ön
nek kölcsönt a fizetésig, de a kasszában 
lévőhöz — kérem, ne nyúljon!

Édesapám osztrák-m agyar nevelteté
sének azonban ez sok volt:

-  Elnök úr, engedje meg, hogy minden
féle előzetes gyanúsítást kikérjek ma
gamnak, tisztelettel! Csak nem gondol
ja, hogy néhány fityingért kockáztatom 
a családom sorsát, a magam és a kisfiam 
jövőjét?!

Az elnököt igencsak meghökkentette 
az önérzetes replika. Ilyesmihez nem szo
kott. Elcsodálkozott ugyan, de rögvest 
gyanút is fogott:

-  Néhány fitying?! Mondja, domnu Fo
dor, egyáltalán van fogalma arról, hogy 
mennyi pénz van a kasszában?! Halljam!

-  Kétszázhatvannyolcezer lej, hetvenöt 
báni! — vágta ki Édesapám az akkortájt 
két Csíkszeredái emeletes ház árát kitevő 
összeget.

Az elnök erre tényleg elcsodálkozott:
-  Ejha! És ez egy incifinci tisztvise- 

lőcskének (pentru un pezevenghi de 
functionar) -  néhány fitying?!

-  Elnök úr, tisztelettel: Ha a családom, 
a magam és a gyermekem jövőjéről van 
szó...

-  Rendben van. Mondja meg őszintén, 
mennyit lopna el?

-  Tízmilliót, elnök úr!
-  És mihez kezdene vele?
-  Ötmilliót valutára váltanék, ötmillió

ért pedig rendőri fedezettel hagynám el 
az országot!

Az elnök legyintett:
-  Ne szórja úgy a pénzt. A rra ötven

ezer is bőségesen elég lenne!
Aztán megkérdezte, mi a neve a fiának 

(mármint nekem).
-  Sándor-Árpád, pontosabban, 

Alexandru-Árpád, elnök úr!
-  Miért Sándor? -  kíváncsiskodott a 

szigorú jogászember.
-  Mert a családunkban minden elsőszü

lött fiú Sándor.
-  És miért Árpád?
-  Azért, elnök úr, hogy ne lehessen ide

gen nyelvre lefordítani.
Végig jó viszonyban maradt szigorú el

nökével, ez vakon megbízott benne, sőt

azután is tartotta vele a „rokonságot”, m i
nekutána elhelyezték Csíkból.

De térjünk vissza a Fodor-kúriához.
Az árvaházzal, az egykori csíksomlyói 

gimnázium épületével ferdén átellen- 
ben lévő, szépfekvésű udvarháznak, a 
Somlyó-pataka mentén — még volt lakó
ja. (Mintha a „tulaj”, az öreg Fodor Antal 
nem ott lakott volna, legalábbis egyálta
lán nem emlékszem rá, Édesapámék em
lékeiből is mintha kiesett-forma.) Egy haj
dani csendőrőrmester, Nagy bácsi lakott 
ott feleségével és m ár bakfiskorú leányká
jával, Idukával, aki ritkán állt szóba ve
lem, nem is emlékszem, hogy együtt já t
szottunk volna. A nagy „korkülönbség” 
miatt, nem egyébért, mert különben nem 
emlékszem, és szüleim se emlegették, 
hogy lett volna súrlódás köztük. Igaz, az 
enyéim se tolakodtak. Miután nődögélni 
kezdtem azonban, lassacskán megkedvel
tem a lakótársakat. Később Nagy bácsit, 
akit a faluban „őrmester ú rnak” szólítot
tak, Nagybácsi Apukának hívtam — és ők 
is megkedveltek engem. Csak Iduka nem 
volt hajlandó — mondom — játszani velem. 
Csendes, összeborulás nélküli jó viszony
ban m aradtak a szüleimmel, amíg csak a 
Fodor-kúriában lakhattunk-lakhattak.

Úgy féléves koromtól Édesanyám szíve
sen kitett kis kocsimban a parkba, friss 
levegőre, a vén fenyőfák alá, miközben 
O a konyhában mosott, főzött, a lakást 
takarította, vagy a varrógépet kattogtat- 
va énekelt. Gyönyörű hangja volt, és na
gyon szeretett énekelni. Mesélte, hogy fi
atal korában valaki meghallotta, amint 
otthon énekelgetett munka közben, és fel
ajánlotta szüleinek, hogy szívesen tan ít
tatja Édesanyámat, képeztetné a hang
já t -  de a Hagler szülők felháborodottan 
utasították el azzal, hogy az ő kislányuk 
„nem olyan”. Ezzel egyébként Édesanyám 
is mélységesen egyetértett, hiszen tud
valévő volt ugye, hogy az énekesnők-szí- 
nésznők mind „rosszfélék” Nos, miköz
ben Édesanyám a konyhában vagy a 
szobák valamelyikében dolgozott, főzött- 
varrt-m osott-takarított és közben énekel
getett, én, ha szép idő volt, a parkban, 
árnyékban szundikáltam a jó levegőn 
gyermekkocsimban, egy még nálam is fi
atalabb kuvaszkölyök, Burkus felügyele
tére bízva. Kölyökkutya létére sokat szen- 
dergett a kocsim alatt, de el nem hagyta 
volna „őrhelyét” semmiért. Föltétien meg
bízhatóságáról egy véletlen győzte meg 
Édesanyámat. Időnkint ugyanis egy öreg 
koldusasszonyféle, valami Mári néni néze
getett be hozzánk — természetesen nem 
én emlékszem rá, mindössze Édesanyám 
„emlékezetéből” idézem M ári nénit. Min
dig jutott nálunk Mári néninek egy tá 
nyér meleg étel, egy pár garas -  vagy ha 
úgy adódott, néhány ruhadarab is, amit 
Édesanyám nélkülözhetett. Amint egy 
szép nyári napon (olyan 8-9 hónapos le
hettem) ismét jött Mári néni -  meglátta 
a gyermekkocsit a fenyő árnyékában, hát 
odajött, hogy igézet ellen megköpdössön. 
Gügyögésére azonban az én testőröm fel
riadt, éktelen viccsantással ugrott ki a 
kocsi alól, egyenest a fölém hajló Mári 
néni bokájának. A ricsajra-visításra (hi
szen látogatóm is megijedt) kiszaladt

> > > > >  fo ly ta tás a 14. oldalon
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> > > > >  fo ly ta tás a 13. oldalról
Édesanyám, megszabadította a vendég 
rokolyáját a belékapaszkodó Burkustól, 
„aki” aztán Édesanyám szavára önérzete
sen visszavonult őrhelyére, a kocsim alá. 
Édesanyám szerint én fel se riadtam a ka
lamajkára, Mári néni lelki egyensúlyát 
pedig helyrebillentette a szokásosnál ez
ú ttal bőségesebb meleg ebéd és a rend
kívüli ijedtség ellen felajánlott jó pohár
ka papramorgó. Édesanyám ettó'l kezdve 
még nyugodtabban hagyott kint a park
ban, hiszen Burkus már akkor is ugatá
sával figyelmeztette, ha netán eső köze
ledett.

így ment ez körülbelül másfél éves ko
romig. Ha tavasszal-nyáron-ősszel szép 
idő' volt, a parkban szenderegtem, szemlél
tem a fölém hajló fenyőágakat -  és vissza
csipogtam a verebeknek, talán úgy, mint 
később anyai nagyszüleinél tette Évike 
leányom, kicsi korában. A parkban idéz
gettem akkor is, amikor már kinőttem a 
gyermekkocsit, de Burkus -  immár jóko
ra házőrző' kuvasszá nőtt -  mindenhová 
egyfolytában mellettem ballagott. Igazán 
nem ő tehetett róla, hogy a hangyák el
len nem képezte ki senki, mert egy alka
lommal — m ár kinőttem volt a gyermekko
csit, olyan másfél esztendős lehettem -  a 
veteményes szélén üldögéltem, gyomláló 
Édesanyámat szemlélgetve. Csakhogy ép
pen egy hangyabolyra ültem volt, és Édes
anyám nem értette, mitől sivalkodom 
olyan szívhez szólón — a kutya mellett. 
Többet aztán nem is mentem a vetemé
nyes felé (azóta se szeretem a kerti mun
kát, de lehet, csak lustaságom végett).

Akkortájt indultam el hűséges test
őröm kíséretében világgá a jó nyári me
legben. Sajnos — mondom — semmire se 
emlékszem belőle, Édesanyám elbeszélé
séből tudom, hogy kigyalogoltunk a park 
nyitott kapuján az utcára. Egy idő után 
azonban a M amának kezdett gyanússá 
válni a mélységes csend és jámbor mozdu
latlanság. Kinézett hát a parkba, de ott 
nem voltunk, aztán a veteményesben ke
resett, végül Nagy bácsiéknál, de ott is hi
ába, noha valamennyire megnyugtatta, 
hogy csak Burkussal lehetek (hiszen őkel- 
me sincsen sehol), aki bárki embernél job
ban vigyáz reám. De mi történhetett? Ha 
idegen jö tt volna a parkba -  hogyhogy 
nem ugatta meg Burkus? Felfedezte a 
Szék útjára nyíló k itárt kaput. Ijedtében, 
úgy, pongyolásan, ahogy volt -  kiszaladt 
az utcára. Minden arra  járótól megkér
dezte: Nem láttak-e egy kisfiút kutyával? 
Végezetül egy csobotfalvi szekeres, aki 
Szereda felől jött, ostorával a közeli két
tornyú templom felé bökött: „Ott van Sa- 
nyika, egy bará tta l!”

Tényleg.
Egy ferences barát jött is szembe az 

úton Édesanyámmal, engem hozott a 
karján, mellettünk pedig békésen balla
gott testőröm és barátom, Burkus. Édes
anyám szerint olyanok voltunk, mint a 
képeken Szent Antal a kicsi Jézussal a 
karján. A kedves ferences atya aztán el
mondta Édesanyámnak, hogy a kéttor
nyú templom ajtaja előtt pillantott meg, 
am int a kutyával éppen be akartam  vo
nulni az Isten házába -  csak nem boldo
gultam a magas kilinccsel. Ezért vett
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pártfogásába: sejtette, hogy „leléptem”. 
Hagytam, hogy szó nélkül ölébe vegyen, 
mert egy ismerős útbaigazítására a ba
rátpap haza akart vinni. Burkus is úgy 
vélhette, hogy jó szándékú emberrel ta 
lálkoztunk, mert nem akart acsarogva 
védelmébe venni, megmenteni, amikor a 
barát karjára emelt, inkább egyetértőn 
ballagott mellettünk.

Az én jó apai Nagymamám, Vilma né
ni is akkortájt költözött Csíkba. Nem 
tudom, ő tanított-e meg rá, de úgy két- 
három éves koromban, ha valaki megkér
dezte tőlem, hol születtem -  így feleltem: 
„Csíksomlyón, Mária lábánál.” Egyébként 
igaz is volt, mert szülőházam alig száz
százötven méternyire volt a kegytemplom
tól, benne a híres Mária-szoborral.

Az ilyen válaszokra -  egyébként a csú
nyákra, adott esetben disznóságokra is -  
rendszerint felnőttek tanítják a gyereke
ket. Mondom, nem tudom, ki tanított erre 
a találó válaszra, amit én hűségesen mon
dogattam, valahányszor rám  kérdeztek, 
de egyszer valaki tovább faggatott:

-  Mondd, Sanyika, mit csinált Mária?
Pillanatra eltűnődhettem, tényleg, mit

csinálhatott M ária „akkor”? Aztán maga
biztosan feleltem:

-  Mosott.
Bizony. Mosott, vasalt és gyönyörűen 

énekelt.

4.
Akkortájt — semmiképp se sokkal ké

sőbb — költözött az én jó Vilma néni nagy
mamám is Somlyóra -  Besztercéről. De 
nem Csíkszentgyörgyre húzott, szülőfa
lujába: Mintegy százötven méternyire tő
lünk, a Csobotfalva felé vezető úton bé
relt szobát magának, Márkos jegyző úr 
házában. Valamikor a világháború alatt 
és rövid ideig utána jegyzősködhetett 
volt Somlyón Márkos Sándor jegyző bá
csi -  mert így hívta, esetleg „jegyző ú r”- 
ként emlegette az egész falu. Valamelyes 
birtoka volt, azon gazdálkodott. Állásá
tól (talán) azért kellett megválnia, mert 
a húszas évek elején nem te tt esküt a ro
mán államra. Jól emlékszem leányaira, 
Etusra, Ellára és Pirikére -  a nálam há
rom évvel idősebb kislányra —, akibe há
roméves koromban szerelmes lettem. Jól 
emlékszem -  utóbb igen kedves barátom
ra -  Márkos Bandira is, aki hét évvel volt 
idősebb nálam. A második világháború 
egyik legvitézebb ludovikás tisztje vált 
belőle. A háború után kerültem össze ve
le, de róla még lesz szó, hiszen haláláig jó 
barátok m aradtunk. Két, két és fél éves 
koromtól naponta eljárogattam a Már- 
kos-házba, Nagymamámhoz, ahol addig 
mind hallottam nagyjából ugyanazt a me
sét, igencsak áthallásost, egy piszeorrú, 
szőke hajú, fekete szemű kisfiúról, akit 
Danikának hívnak, amíg meguntam, és 
nem is álltam ezt meg szó nélkül: — 0, 
nagymama, az én vagyok! Mondjon más 
mesét! -  és ezzel le is hervasztottam jó 
Nagymamám mesélőkedvét. Sértődötten 
nézett rám, nyomban kipróbálta rajtam 
nevelési módszerét: „Nézz rám!” — vezé
nyelte. Én ugyan ránéztem, de továbbra 
is arra  kértem, ne meséljen nekem töb
bet Danikáról, azaz rólam, felettébb unal
mas meséket. Úgy egyébként -  nekem

nem volt nagy szerencsém kicsi korom
ban mesélő kedvű szülőkkel-nagyszülők- 
kel: Szegény Édesanyám sohase mesélt 
nekem (azt hiszem, m ert nem tudott elég
gé jól magyarul ahhoz, hogy mesét mond
jon), Édesapám pedig egy szem mesét tu 
dott a pacsirtáról és a rókáról, ha nagyon 
nyúztam, abba kezdett hetvenhetedszer 
is, amíg „fel nem mentettem” a mesemon
dás kínos kötelezettsége alól, és rá nem 
jöttem -  igaz, csak úgy m ár második-har
madik elemista koromban - ,  milyen ér
dekesek Édesapám háborús történetei, 
amelyeket én aztán tovább mondtam ba
rátaim nak. De addig — még sok van.

Valójában nagyon szerettem Nagyma
mához járni, mert rendkívüli finomsá
gokkal traktált. Otthon sokat emlegették 
a Szüleim, hogy Nagymama nem tud főz
ni -  de ezt nem hittem  el. Engem mindig 
rendkívüli ételkülönlegességgel fogadott. 
Igaz, Nagymamámnál nem volt túlságo
san változatosnak mondható a menü -  de 
annál ízesebb, annál finomabb volt! Pél
dául, szívesen készített nekem egy tojás
ból rántottát, hagymásán. És elmondta: 
Amikor nagy fiú leszek (óvodás), akkor 
két tojásból készíti majd, iskoláskorom
ban pedig háromból. Amikor gimnazista 
leszek, akkor négy tojásból készül majd 
nekem a hagymás rántotta -  majd pe
dig, amikor tábornok leszek, vagy püs
pök, akkor tíz tojást ver fel nekem, hogy 
a sercegő hagymás zsírra töltse. Nos, eb
ből a nagyon finom és bőséges, fejedelmi 
eledelből, sajnos, sohase ettem, m ert sze
gény nagymamám 1946 kora őszén meg
halt. Valószínűleg azért nem lett belőlem 
se püspök, se tábornok, m ert nem lett vol
na már, aki elkészítse a beígért tíz tojás
ból készülő rántottát, de úgy, ahogyan 
azt csak Ő tudta: Kissé odaégetve, ka- 
patva a hagymát, majd ügyesen kika
varva a felvert tojással a tányérra borí
tani -  amihez hasonlóan finomat azóta 
se ettem. Csakhogy az én jó Nagyma
mám egyébhez is érte tt főzés dolgában
-  amit csodálatosképpen nem vett ész
re tulajdon fia, Édesapám se! Márkosék 
kertjében volt egy hatalm as, kétágúvá 
nőtt körtefa (félméternyi magasan vált 
ketté) — és amikor Pirikét egy alkalom
mal az unalomig faggattam, hogy szeret- 
e, azt válaszolta, csak akkor, ha fölmá
szom a körtefára. Fel is kapaszkodtam
-  félméternyire. Odáig, ahol a körtefa 
kettévált. Onnan kérdeztem tovább Piri
két érzelmei felől, mire szegényke, hogy 
m ár szabaduljon tőlem, idegesen felelte: 
„Igen, igen no...” Nos, ez az ikerfa egyéb
ről is nevezetes volt: Apró édesvackor-fé- 
le term ett rajta, amit Nagymama úgy, 
ahogy volt, héjastól meg szokott volt főz
ni nekem. Azt a finomat! Nagyon szeret
tem volt Nagymamám főtt körtéjét is, azt 
hiszem, azóta nem is ettem olyan finom 
kompótfélét, legfennebb érettségire ké
szültünkben, Tapolcán, Vass Sanyiéknál, 
osztálytársaméknál (vagy m ár érettségi 
után?) 1946 nyarán. Egyvalami bizonyos: 
Otthon nem győztem dicsérni Nagyma
mám főztjét, hallatlan szakácstudomá
nyát. Olyan finomakkal, m int Ő -  val
lottam teljes meggyőződéssel - ,  senki se 
kínál engem.
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Édesanyámat m ár kezdte idegesíteni 
rajongó lelkesedésem Nagymamám sza
kácsművészetéért, hiszen még soha, bár 
egy kanálka levest se kóstolt Anyósa fó'zt- 
jéből — egyébként Édesapám se nagyon di
csérte. Ez — igaz -  fordítva nem volt érvé
nyes. Ha Édesanyám nem főzött is épp 
mindent kiválóan (legalábbis Édesapám 
szerint, aki nagyobb gyerek-, majd ifjú
koromban is többször emlegette nekem: 
a franciák azért mondják barbároknak a 
németeket, mert nem tudnak főzni) -  nos, 
sátoros ünnepeken kifejezetten finomak
kal trak tá lt bennünket az én „barbár” 
származású Édesanyám. Ilyen volt pél
dául a szalonnával spékelt vesepecsenye, 
rozsdás m ártással, makarónival, majd pe
dig az egész sárgásfehér színű, tejfeles cit
rom m ártással nyakon öntve. Ezt példá
ul nem győzte dicsérni Nagymamám, és 
szüntelenül biztatta Édesanyámat, hogy 
vele együtt ki mindenkit hívjon meg cso
dálatos fó'ztjére. Nagymama szakács

művészetéről azonban Édesanyám csak 
tőlem hallott lelkes beszámolókat. Külön
ben se szerette nagymamát úgy szívből- 
igazán. Valaki ismerőse ugyanis megír
ta  neki Besztercéről, hogy Vilma néni így 
búcsúzott egykori barátnőjétől, akinek te
hetős lányával össze szerette volna boro- 
nálni Édesapámat: „Meglátod, majd szét- 
ugrasztom őket!” Igaz — nem igaz, ma se 
nagyon hiszem, tudva, hogy az emberek 
sokat beszélnek -  de a mamám elhitte. 
Valahol mélyen azonban a „rokonszenv” 
kölcsönös volt anyós és menye között, ezt 
magam is tapasztalhattam  évente egy- 
szer-kétszer kirobbant veszekedéseik so
rán a „szegény szabó lánya” és a „disz- 
nópásztor-ivadék” között, ahogy ilyen

alkalmakkor Édesanyám becézgette volt 
Nagymamát. Ezt a Mama egyszerűen ki
találta, hiszen Csíkszentgyörgyön, de a 
környező falvakban sem volt konda — min
denki otthon tartotta-nevelte-hizlalta 
sertéseit —, tehát disznópásztor se igen 
lehetett azon a vidéken, hogy m ár az ele
jén tisztázzuk ezt is. Egyébként idegen 
ember azt hihette volna róluk, hogy na
gyon jól szót értenek, kedvelik egymást 
— hiszen Édesanyám kedvesen „mamá”- 
nak szólította anyósát, Nagymama pe
dig Médikémnek titulálta a menyét, nem
csak amikor nálunk ebédelt, vacsorázott, 
különben is, az említett évi egy alkalom 
kivételével, amikor rossz volt hallani, mi 
mindent vágtak egymás fejéhez, már- 
már rikoltozva — németül. Ezért kisfiú
koromban nem is igen értettem  civódása- 
ikat, hiszen Édesanyám nyelvén szidták 
egymást, egyszerűen azért, mert Édes
anyám magyarul nem tudott veszekedni. 
Érdekes módon — idegen előtt nem vesze

kedtek, még csak rosszat se mondtak egy
másról soha.

Addig lelkendeztem Nagymama sza
kácsművészetéért, amíg Édesanyám egy
szer megkérdezte tőle: Ugyanbiza mi 
finomakat főz nekem?! Árulja m ár el! 
Nagymamám azonban a citromm ártás
sal készült, rozsdás zsírral leöntött, sza
lonnával spékelt vesepecsenyére gondolva 
bizonyára resteilte a hagymás tojásrán- 
tottáját -  és a főtt vackort. „O, hadd el, 
drágám, te sokkal finomabbakat főzöl, 
mint én!” -  ütötte el a kérdést, én pedig 
szüntelenül dicsértem tovább a „főztjét” 
-  aminél senki finomabbat nem tud a vi
lágon. Úgy egyébként (Édesanyám sze
rint) otthon igencsak válogattam (való

jában csak a főtt tejet nem szerettem, a 
fölétől undorodtam, nemcsak gyerekko
romban, végig, egész életemen át). Ha va
lahol meg találtak  kínálni (bár a főtt te 
jet mástól se fogadtam el), nem győztem 
dicsérni az így kapott falnivalót. Egy al
kalommal -  éppen a Fodor-kúria mellett, 
a pálfalvi út szélén, mert arra  is nyílt egy 
kiskapu az udvarunkról -  az árok part
ján  ülő roma testvéreinket pillantottam 
meg (üstfoldozók voltak), amint épp jóízű
en faltak holmi sós túrót kenyérrel. Mint
hogy igencsak néztem őket -  engem is 
megkínáltak. Nagy elismeréssel szóltam 
a rendkívül finom ételről (bár a túró nem 
volt épp hófehér) — amilyet nekem Édes
anyám bezzeg nem „főz”. Ám alig faltam 
egyet-kettőt, Édesanyám m iham ar kiné
zett a kapun -  és megpillantott, amint jó
ízűen fogyasztom bádogosék uzsonnáját. 
Kétségbeesetten szaladt ki utánam , ölbe 
kapott, hogy bevigyen, miközben vendég
látóim váltig dicsértek, hogy milyen okos 
kicsi „úrfi” vagyok, és félig játékból, félig 
komolyan kérlelték Édesanyámat: Adjon 
engem oda nekik bár egy időre. Mihelyt 
azonban becsukódott mögöttünk a kapu 
-  végképp nem értettem, miért kell elven
ni tőlem és a szemétbe, azaz a tyúkoknak 
dobni a kezemben lévő kenyeret és a bog 
túrót, azon a címen, hogy piszkos. Pedig 
a kezem jóval piszkosabb volt, azt mégse 
hajíttatta el velem a Mama. A tisztálko
dásról, tisztaságról egyébként alapvetően 
különbözött a vélekedésünk. Akkortájt 
történt, hogy egy késő délután, estefelé ki
szólt utánam  Édesanyám: „Sanyi, gyere 
lábat mosni!” Indulatosan válaszoltam: 
„Nem vagyunk olyan nagy urak, hogy 
mindennap lábat mossunk!”

Akkoriban -  két, két és fél éves le
hettem -  Nagymamám el-elvitt engem 
a barátok templomába, a csíksomlyói 
kegytemplomba. A következő történet 
valóságmagvára nem emlékszem: Nagy
mamám ismételgette nekem, haláláig. 
Egy alkalommal felmentünk ketten az ol
tá r mögötti meredek lépcsőn, a híres Má- 
ria-kegyszoborhoz. Ott Nagymamámmal 
letérdeltünk. Ő imádkozott -  én pedig te t
tem, amit mondott, keresztet vetettem, 
és ismételgettem az imádság Tőle hal
lott szavait, m ert ide se a reggeli, se az 
esti, se az asztali ima nem talált, amik
re szintén Ő tanítgatott volt meg engem. 
Nagymamám úgy mesélte -  egyszer csak 
valami dübörgésféle támadt. Oldalról 
megjelent a Szűzanya (nem a szobor moz
dult meg), hozzám hajolt, megsimogatta 
az arcomat — aztán eltűnt. Nagymamám 
szerint a templom karzatáról, az orgona 
mellől leszólt a szolgálatos barát: „Mi tör
ténik ott, kérem? Miért dörömbölnek?!” 
Nagymamám nem válaszolt neki, hiszen 
Ő tényleg nem dörömbölt, hanem amikor 
kiléptünk a templomból, megkérdezte tő
lem: Amikor fent voltunk a Mária-szobor 
lábánál, láttam-e még valamit? „Igen -  
feleltem volna. -  Egy szép nénit. Meg is 
cirógatott.” Sajnálom, hogy -  amint em
lítettem -  az egészből semmire sem em
lékszem.

De a „cini bácsikra” már inkább.

> > > > >  fo ly ta tás a 16. oldalon
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> » > >  folytatás a 15. oldalról
5.
Édesapám magával hozta volt Csíkba 

hegedűjét. Hadifogsága idején se esett 
volt ki teljesen a gyakorlatból. Kitűnő' ha
difogoly-zenekaruk volt, amely szimfoni
kus hangversenyeket is adott Nikolszk- 
Usszuriszkban és ta lán  más szibériai 
városokban is, továbbá zenei kíséretét 
biztosította a hadifogoly-színtársulat 
operett-előadásainak is, ahol még szop
rán „énekesnő” is került ki a fiúk -  a ha
difoglyok -  közül. Egy alkalommal -  ezt 
is többször is elmesélte volt Édesapám -  
a Szibériában turnézó híres orosz bale
rina, Anna Pavlova táncához szolgáltat
ták  a zenét. Amikor Édesapám zenekari 
helyéről megpillantotta a színpadra per
dülő, gyönyörű táncosnőt, megállt a ke
zében a vonó. Anna Pavlova észrevette 
a megkövült fiatal hegedűst, és a szünet
ben felhívta a színfalak mögé, ahol meg
kérte, a következő jelenet előtt ta rtsa  
majd őt a derekánál fogva, és amikor bó
lint, perdítse be a színpadra. Szó, ami 
szó, közelről m ár nem volt olyan szép, fő
ként nem olyan fiatal a hölgy, amilyen
nek Édesapám a zenekarból látta. így 
kissé ta lán  kiábrándultán, de még min
dig mélységesen megilletődötten tette, 
amire megkérték. A végén, előadás után 
a híres táncosnő megköszönte édesapám 
„segítségét”, és egy aranyrubelt akart a 
m arkába nyomni, de O nem fogadta el a 
pénzt. „Miért nem fogadja el? Megbán
tottam  valamivel?” -  kérdezte meglepet
ten a balerina. „Nem fogadhatom el -  vá
laszolta Édesapám - ,  m ert a hölgy nagy 
művésznő!” (Igaz, oroszul „hudozsnyik”- 
ot mondott Édesapám, ami inkább fes- 
tó'művészt jelent, de Anna Pavlova meg
értette.) Megveregette Édesapám arcát: 
„Bravó, málcsik!” (Bravó, kisfiú!) — mond
ta  neki elismeréssel. Ezt -  késő öregkorá
ban -  még mondta neki valaki: Az Erzsé
bet úti ház, amelyben laktunk és lakunk 
még mindig, egyik hajdani társbérlőjé
nek, Larissza Sorbánnak mutattam be a 
minket a 70-es évek végén, a 80-asok ele
jén meglátogató Édesapámat, aki elme
sélte a nála ugyan fiatalabb, de szintén 
idős, egykori kiváló balerinának találko
zását Anna Pavlovával. A Kolozsvári Álla
mi Magyar, majd a Román Opera kiváló 
hajdani prim a balerinája nyilvánvalóan 
tudott Anna Pavlováról, a legendás hí
rű  orosz balerináról. Édesapám nagyot 
nőtt a szemében a történet hallatán. Ami
kor az öregúr hazakészülve elköszönt 
Larisszától, ez megveregette nyolcvanöt 
éves Édesapám arcát: „Bravó, málcsik” -  
mondta neki —, és mintha kiesett volna a 
könnye. No, de ne kalandozzunk.

Mi tagadás, olyan két és fél, három 
éves koromtól volt egy kis bánatom is 
meseszerű otthonunkban, a Fodor-kú
rián. Nem volt barátom. Az árvaházi 
gyermekek szinte légmentesen el voltak 
zárva a falutól: A magas, vastag kerítés
falak mögött őrizték a nagykalapos Vin- 
cés apácák, csak zsivajgásukat hallottam 
időnkint. A házban, ahol laktunk, több 
hozzám hasonló korú gyerek nem volt -  
hiszen Iduka nagylánynak számított mel
lettem. Az Alszeg felé csordogáló patak

mentén voltak ugyan magam korú, ná
lam egy-két évvel nagyobb gyerekek is, 
mégpedig fiúk, de ezek valamiért nem en
gedtek a közelükbe, szóba se nagyon áll
tak  velem, gondolom, szüleim „jöttment” 
volta miatt. Ezt hallhatták  rólunk oda
haza a bizalmatlan helyiektől, a felnőt
tektől. A jeget azonban már Édesapám 
kezdte feltörni azzal, hogy néhány hang
szerrel rendelkező' diákkal és Somlyói ipa
rosemberrel megalakított egy vonószene- 
kart, amelyik a Fodor-kúria parkjában 
próbált tavaszi-nyári-őszi estéken, ha 
szép idő volt. Addig működött talán a ze
nekar, amíg ott laktunk.

A magam részéről annyira vágytam 
már fiútársaságra, hogy egyszer még
is nekivágtam (bár Édesanyám tiltotta, 
hogy elkóricáljak otthonról), mégpedig 
hűséges testőröm, Burkus nélkül, és be
nyitottam patak menti második szomszé
dunk udvarába. Két fiú tett-vett ottan, 
nem sokkal nagyobbak nálam. Eléggé ba
rátságtalanul szóltak rám: „Téged ide ki 
hívott?! Kotródj innen, Sanyika, amíg jó 
dolgod van, mert rád eresztjük a kutyát!” 
No, nekem se kellett több, egy ideig arra
felé se néztem, de egyedüllétem ettől nem 
oldódott. Ha délutánonkint Nagymamám
nál néha játszhattam  is Pirikével -  a fiú
barátok mégis nagyon hiányoztak. Szü
leim is észrevették, mennyire vágyódom 
valami hozzám illő társaságra, felfogad
tak  hát -  jobb híján -  egy fiatal felcsíki 
cselédlánykát, aki majd eljátszogat ve
lem, és apróbb munkákban Édesanyám
nak is segít. A felcsíki leányzót Vilmának 
hívták -  én Vismának kereszteltem el. Ő 
aztán játszott néha velem. Valószínűleg 
untattam , ezért -  unalmában -  félni is 
megtanított. Mert addig nem nagyon fél
tem semmitől, senkitől. Úgy igazán a ku
tyáktól sem, ta lán  Burkus miatt, „aki” 
sajnos kezdett barátságtalankodni az ide
gen érkezőkkel, ezért egy idő után meg
kötve tartottuk. A sötéttől se nagyon fél
tem addig, hiszen tudtam: Ha az ember 
alszik -  azt pedig sötétben lehet a legjob
ban - ,  akkor sok érdekeset lát, csodála
tos tájakon kószál, álmában még repül 
is, mint a madarak, és érdekes álma
it reggel akár el is mondhatja, ha Édes
anya megkérdi: Mit álmodtál, kincsem? 
Csakhogy Vismától közben-közben mind
addig ismeretlen szörnyűségek felől is 
hallottam. így például a „Mumusáról, a 
„Bankus”-ról és a „Prikulics”-ról mesélt 
nekem, márpedig ezektől félni kellett, 
igaz, nem visítva, nem is pálcával hada
kozva, csak halkan, reszketve, a paplant 
a fejemre húzva. Ennek a félelemnek jól 
körülrajzolható formája se volt igazán, 
csak betelepedett a képzeletembe, mégpe
dig úgy, hogy megfeledkezni se lehetett 
róla egészen -  m ár azokról, „akiktől” fél
nem kellett - ,  és féltem is. A Mumustól, a 
Bankustól és a Prikulicstól.

Mesélt ugyan nekem Visma a „kicsid 
csóré emberről” is, amelyiknek azonban 
formája volt, és „aki” nem is a gyerme
kekkel foglalkozott, nem őket riogatta 
úgy igazán. Erdőlő emberek, szénahor
dók szekereit-szánjait „borogatta” fel, ha 
nem kínálták meg a tarisznyából -  de sok
szor akkor is, ha megkínálták, csak köz
ben véletlenül megbántották valamivel,

mert a „kicsid csóré ember” felettébb érzé
keny, sértődékeny volt. Ám mert házunk
ba, egyáltalán házakba-udvarokba nem 
látogatott — nemigen féltem tőle. Visma 
szerint a falujából többen is találkoztak 
vele. Tulajdon „kereszttátija” is lá tta  vol
na, de szerencsére idejében elmondott egy 
Miatyánkot. A Mumust, Bankust vagy a 
Prikulicsot azonban senki se lá tta  úgy, 
hogy le tudta volna írni pontosan kinézé
süket. Visma hátborzongató történeteiből 
se derült ki, vajon ezek tulajdonképpen 
milyenek. Legalább egymáshoz hasonlí
tanak-e? Valamelyikük esetleg a mesék 
vasorrú bábáira emlékeztet? Mindez nem 
vált világossá számomra — és töredelme
sen be kell vallanom, im már vénember lé
temre, ma se tudom őket pontosan megha
tározni. Maradtam azzal, ahogy óvodás 
korom előtt képzeltem el őket, a három 
ijesztő rémet. Ezek szerint a Mumus gyor
san suhan át a sötéten (napvilág egyik 
se jelentkezik), talán csak egy fekete go
molyt lehet látni, azt is inkább csak sej
teni belőle. Nagyon meg tudja ijeszteni a 
gyermeket, de a leányok-asszonyok is fél
nek tőle. A férfiakat nemigen kerülgeti. 
A férfiak különben se szeretik, ha valaki 
azt hiszi róluk, hogy félnek valamitől, ha 
kiderül, hogy rettegnek, ijesztgethetők 
valamivel. Én a „Mumust” mindezeken 
felül valami gonosz vénasszonyfélének 
képzeltem el, olyannak, akinek nincse
nek felismerhető vonásai, arca sincsen, 
mint a mesék vasorrú bábáinak, de azok
tól nem féltem, tudtam, hogy a vasorrú 
bábák csak a mesékben léteznek, és nem 
bántják az ember gyermekét. A Mumus
tól ta lán  éppen azért féltem, mert nem 
voltak arcvonásai, nem volt felismerhető.

A „Bankus”? Lomhább mozgású a för
getegként süvítő vagy csak fenyegetőn 
gomolygó „Mumus”-nál. Ez is valamiféle 
fekete gomolyaghoz hasonlítható, és igen
csak ijesztgető természetű. Nem annyira 
ártalm as, mint amennyire félelmetes, és 
amennyire riogatja kiváltképpen azokat, 
akik valami rossz fát tettek a tűzre, vala
mi olyast cselekedtek vagy mulasztottak 
(mert a Bankusnál a mulasztás is számí
tott!), am iért nemegyszer engem is elő
vett Édesanyám. így például a Bankus 
gyötörgette meg azokat, akik figyelmet
lenségből vagy csintalanságból eltörtek 
egy-egy borvizes korsót. Még szerencse, 
hogy amikor engem Vismával borvízért 
küldtek, csak egy kicsi játékkorsót vihet
tem magammal. Igaz, ezzel is előfordult, 
hogy nekikoccantottam a kőbevájt küpü 
szélének, és eltört. Ez — mi tagadás — 
rosszaságból történt, m ert nem akartam  
odaadni Vismának, hogy megtöltse, ma
gam kívántam telicsorgatni. Nagy szeren
csémre -  talán mindjárt az első alkalom
mal -  Nagymama is velünk volt. Ő aztán, 
látva, milyen kétségbeesett sírásra faka
dok a törött kiskorsó m iatt, megígérte, 
hogy kettőt vesz nekem a törött helyett, 
az egyiket akár rögtön is odaadhatom a 
Bankusnak, hogy ne haragudjék. Visma 
is úgy vélekedett, hogy ha többé nem 
rosszalkodom, nem akaratoskodom a 
küpünél, akkor azt az egy szem törött kor
sócskát tényleg elnézi nekem a Bankus.

Prikulics? No, ez volt a legrosszabb. 
Sokkal fürgébb volt nemcsak az egyéb-
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ként lomha Bankusnál, de a szélsebesen 
rohanó-suhanó Mumusnál is. Akárcsak 
a másik kettő (az is lehet, hogy tulajdon
képpen fivérek vagy nővérek voltak), ez 
is csak a sötétben járt-kelt, ijesztgetett, 
de olykor kiszám íthatatlanul, fény for
májában is mutatkozott. (Nem téveszten
dő össze a Lüdérccel, amelyik tiszta fény
ként pislákolt -  de ártalm atlan volt, nem 
kellett félni tőle.) Nyáron azonban, ami
kor a hegyoldalakon, a parkban szentjá
nosbogárkák világítanak — nem jó oda
menni hozzájuk, esetleg meg is fogni 
közülük vaj egyet -  m ert „Prikulics” is le
het közöttük, nem is egy. Ez aztán nem té
továzik, és nem is igen válogat: Fájdalma
san megszúrja-csípi az óvatlan embert, 
főként a gyereket, akár a méhecske, a 
dongó, vagy -  Isten őrizz! — akár a lóda
rázs. Mert tudni kell: a Prikulics olykor 
lódarázs képében is mutatkozik, és gono
szabb, mint a Mumus és a Bankus együtt
véve, hiszen nemcsak ijesztgeti a felnőt
te t (és a gyereket is), de égő fájdalmat is

Csíksomlyó (Szabó Tamás felvételei)
okoz annak, aki nem eléggé elővigyáza
tos, és mi tagadás: a gyermek ritkán az. 
Bevallom, ezért is mendegéltem volt szíve
sen Édesanyámmal, főleg Nagymamával, 
de Vismával is a közeli, kéttornyú Bará
tok templomába -  mert ott nem fenyeget
tek a felsorolt szörnyetegek, akik még a 
templomudvart is elkerülték.

Felsorolt rémségeim közül csupán 
egyet hagytam ki, az „Egyszemű Törö
köt”, akitől valahogy mégse féltem: El 
tudtam  képzelni. A pünkösdi búcsú édes
ségárusai között ugyanis láttam  egy törö
köt, finomságokat árult, de ennek mind a 
két szeme megvolt -  na, olyasmi lehetett 
az „egyszemű török” is. Visma elpirult, 
ha ez szóba került.

No, nem foglalkoztam én egyfolytában 
a fejembe ültetett gonosz lényekkel, aki
ket felsoroltam, és akikben a legfélelme
sebb, mondom, az volt, hogy ábrázatukat 
még Vismának se sikerült körülírnia ne
kem. Rendszerint azután jutottak eszem
be, ha valaki mesélt róluk nekem (legtöbb
ször felcsíki cselédlánykánk), olyankor 
próbáltam őket megkülönböztető voná
sokkal felruházni -  semmi jóval, igaz. És 
néha akkor is eszembe jutottak, ha vala
m iért elkerült az álom. Egyik este -  erre 
m ár pontosan emlékszem —, legalább há
rom éves lehettem, szépen levetkőztettek, 
lefektettek. Csukott ablak mellett alud
tam  (talán ősz felé járhatott). Visma is 
nyugovóra tért. Édesanyám és Édesapám 
megnyugtatóan halk beszélgetése duru
zsolt el hozzám a szomszéd szobából. Vala
hol az álom határán kóricálhattam, ami
kor koppant valami az ablakon. Erőset. 
Nem tudom, szarvasbogárféle lehetett- 
e, m ert -  mondom -  valami „komolyabb” 
tárgy ment neki az ablaknak, engem pe

dig felriasztott fél szendergésemből. Na
gyon megijedtem. Visítani kezdtem, mint 
akit nyúznak. Szüleim beszaladtak hoz
zám: Mi történt?! Édesanyám felkapott: 
„Rosszat álmodtál, kicsi fiam?! — Nem — 
válaszoltam. -  Kopogtak, egyet nagyot 
koppantottak az ablakon!

Édesapám m ár rohant is ki sétapál
cájával, hogy megnézze, mi motoszkál, 
esetleg ki lapul a park fái között, de sen- 
kit-semmit se talált. „Nem tudom — mond
tam aztán Édesanyámnak. -  A Mumus, a 
Bankus vagy a Prikulics lehetett”!

A Szüleim még faggattak, én pedig 
mindent elmondtam, amit tudtam a há
rom rémségről. Visma pedig mihamar el
ment tőlünk. Máig se tudom biztosan, de

azt hiszem, ijesztgetésemért bocsátották 
el a szüleim. Sajnos azonban, ijesztő rém
képeim nem váltak meg tőlem a felcsíki 
leánykával együtt. Esténkint hosszú ide
ig féltem még a sötéttől például. Ettől a 
félelemtől csak a háború idején szabadul
tam, amikor sokszor kellett a sötétben 
botorkálnom társaim m al vagy egyma
gámban is. Úgy általában a félelemtől 
azonban -  nem szabadultam meg, tulaj
donképpen soha. Egész életemben félnem 
kellett hol ettől, hol attól, még ha nem mu
tattam  is. Féltem ugyan -  de nem riadoz- 
tam. Szorongó érzéseim elől — legalább 
képzeletben -  a csíksomlyói templom 
mennyei nyugalmába menekültem. Má
ria lábához.

6 .

Mondhatom egyébként, vidám élet volt 
a Fodor-kúriában, annak árnyas parkjá
ban, kiváltképp minekutána Édesapám
nak sikerült megalakítania a csíksomlyói 
iparos-zenekart. Ott próbáltak Édes
apám irányítása-vezetése alatt a „cini bá
csik”, hegedültek, húzták a nagybőgőt. 
Csak Burkus nem szerette őket. Már ami
kor érkeztek, ugatta a szomszéd udvar
ból, a Nagy bácsiékéból, ahol láncon volt. 
Burkus nem volt muzikális lény, és ezért 
én se mindig örvendtem a parkba gyűlt 
zenészeknek és nagyobb diákoknak, akik 
szintén hegedűvel a hónuk alatt érkeztek, 
vagy anélkül jöttek, egyszerűen m ert jól 
érezték magukat. Én kevésbé éreztem jól 
magam, hiszen nem voltam az érdeklődés 
középpontjában, úgyszólván senki se tö
rődött velem, és csupa olyasmiről beszél
gettek, amit én nem értettem. Már azt se 
igen kérdezték -  hiszen faggattak volt ele
get arról - ,  hogy hol születtél, Sanyika? 
Ezért aztán a hangulatos próbákról, a 
parkban ta rto tt muzsikás délutánokról 
nincs emlékem.

Egyre inkább jártam  azonban a közeli, 
hatalm as kéttornyú templomba, Nagyma
mával, Édesanyámmal, akár Vismával 
is. Ott se nagyon foglalkoztak velem, de 
egyáltalán nem volt, amitől félnem. A 
templomban nem volt kurjongatás, nem 
is kacagott senki nagyokat -  számomra 
érthetetlen okból. Örvendtem, ha köszön
hettem a templom előtt álldogálóknak 
(ha épp álldogált ott valaki), kiváltkép
pen, ha egy-egy barátpap szólított meg, 
aki épp kijött volt a kolostorból, vagy in
dult valahová. Ünnepnapokon kerekre 
tágult szemmel néztem a gyönyörű mise
ruhába öltözött barátokat, a fehér karin- 
ges ministránsokat, hallgattam  az orgo
naszóval kísért énekes istentiszteleteket
— és amennyire tehettem, igyekeztem 
részt is venni ezekben. Mintha a temp
lom körül az emberek, a felnőttek többet 
törődtek volna velem, mint a Fodor-kúria 
parkjában a zenés délutánok, esték alkal
mával. Amit -  gondolom -  majdnem min
den fiúgyermek tett, ha volt reá lehető
ség, otthon is tarto ttam  „istentiszteletet”
— de ott már én voltam a pap. Visma ad
ta rám  a szoknyáját (derekát a nyakam
nál kötötte meg; így is bokámig ért). Ő 
„ministrált”, és Édesanyám volt a kántor, 
aki német, evangélikus létére szintén el
ellátogatott Máriához, a katolikus kegy- 
> > > > >  folytatás a 18. oldalon
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> » »  folytatás a 17. oldalról 
templomba. Ott ragadt-e reá, Vismától 
tanulta-e meg, nem tudom, de ismerte 
a leggyakrabban hallott egyházi Mária- 
énekeket. így aztán mindkettejük segít
ségével „istentiszteletet” tartottam  nekik 
otthon, ők voltak az asszisztenciám -  de 
a hívőseregem is. A konyhában álló fehér 
konyhaszekrény volt az oltár. „Dominusz 
vobiszkum!” — tártam  ki feléjük fordulva 
a karomat, mire ők „et cum spiritu tuó”- 
val válaszoltak, ami inkább így hangzott: 
„Ekkumszpiritutúúú”. Eddig nem is lett 
volna baj -  ezzel egyébként ki is merült 
a „pap” és a hívó'sereg latin tudása - , de 
térdet hajtani a kredenc előtt lehetett, 
és érthetetlen szövegeket is rögtönözhet
tem, motyogva, miközben Mamácskám 
és Visma elénekelték azt a két-három na
gyon ismert egyházi éneket, amelyeket 
Édesanyámnak sikerült elsajátítania, 
köztük az „Angyaloknak királynéjá”-t 
mindenképpen, amelytől a pünkösdi bú
csú alkalmával visszhangzott a falu és a 
Somlyóhegy. Aztán Visma málnaszörpöt, 
vagy ha ez nem volt kéznél, egyszerűen 
vizet töltött a poharamba, amit a magas
ba emeltem (úrfelmutatás), majd egy ré
szemről im m ár ki tudja hányadszor meg
ismételt „dominuszvobiszkum”-mal véget 
ért az istentisztelet. Igazság szerint akár 
még folytattam volna néhány további 
„dominuszvobiszkum” erejéig, de egy kis
sé igyekeznem kellett, mert ha Visma 
még rá is ért volna, Édesanyámnak 
egyéb dolga is akadt. Akkoriban ugyanis 
(részben ta lán  a parkban ta rto tt hegedű
próbáknak köszönhetően) már kezdték is
merni Ót a faluban, vidáman kattogott a 
varrógépe, amivel Édesapám fizetését ki
egészítette. Aztán -  jött a baj.

Egy idő után Visma — hiszen mondom, 
gyermek volt még őkelme is — megunhat
ta rövidségükben is egyhangúnak minő
síthető „miséimet”. Talán arra  gondolt, 
nem ártana  ezeket kissé színezni, vagy 
legalábbis hozzáférhetőbbé tenni a hívő
sereg számára, mert egyszer csak hal
lom, hogy az én tisztán kimondott, elő
írásszerű „dominuszvobiszkum”-omra 
„ettem pirított túrót” a válasz. Egy ki
csit elbizonytalanodva, megismételtem a 
„dominuszvobiszkum”-ot — ám az újabb 
„ettem pirított túrót” válaszra az ajkam 
kezdett lefelé görbülni, majd harsányan, 
szívet tépőn sírni kezdtem. Édesanyám 
hozzám szaladt, megölelt -  de Ó is kaca
gott.

Többé nem miséztem otthon. Gondol
tam, megpróbálom Nagymamámnál, de 
Ó ismételten és egyértelműen elhárítot
ta  a kísérletezésemet: „Kicsi unokám, a 
szentmise nem játék!” Ez végképp elkese
ríte tt -  hiszen én nem játszani akartam: 
komolyan szerettem volna misézni! És 
Nagymamánál se miséztem -  de máshol 
se. Lemondtam a papi hivatásról -  amely 
fiatal éveimben néhányszor még meg
m egkísértett - , igaz, egészen más okok
ból hárítottam  el magamtól. Utoljára 
egyetemista koromban. Ma sem tudom, 
jól tettem-e.

Még a Fodor-kúriában megpróbálták 
a Szüleim, hogy kezdjenek megbarátkoz- 
ta tn i a német szóval, tanuljam meg las
sacskán Édesanyám anyanyelvét is. Ők

ketten -  hiszen Édesapám nagyon jól be
szélt, és helyesebben írt németül, mint 
Édesanyám -  gyakran váltottak szót 
ezen a nyelven, rendszerint azért, hogy 
ne értsem, vagy más illetéktelenek ne 
értsék a rájuk nem tartozó beszélgetést. 
Talán azért is láttam  hozzá -  kerek há
rom éves koromban -  nagy kedvvel a né
mettanuláshoz, hogy immár ne lehes
sen titok számomra, am it néha egymás 
között beszélnek. Édesanyámmal azzal 
kezdtük, hogy az ujjunkon elszámoltunk 
tízig: „Eins, zwei, drei...” -  én pedig bol
dog voltam, amikor szüleim beszélgetésé
ből néhány nap után m ár ki tudtam szűr
ni néhány tőszámnevet. Nem is tudtam 
magamban ta rtan i az örömet. Elindul
tam lefelé a Somlyó-pataka mentén -  is
mét a szomszédok irányába, akik olyan 
barátságtalanul fogadtak még nemrégen. 
Most m ár bizonyosan felfigyelnek rám  a 
fiúk, ha németül kezdem tanítani őket, 
és a kutyájukat se uszítják rám. Talán 
nem is tekintenek többé „jöttmentnek”. 
-  „Ha akarjátok -  kiáltottam feléjük a 
kapuból - , megtanítlak tiszta ingyen 
németül számolni!” Majd, hogy lássák, 
nem csalás, nem ámítás, amit ígérek ne
kik, hamarosan számolni kezdtem az uj- 
jaimon: „Ájnc, cváj, dráj...” -  de nem foly
tathattam . „Ilyent én is tudok! -  vágott a 
szavamba a nagyobbik fiú. -  Idehallgass: 
Ancig-váncig, segged látszik!” -  és nevető 
öccsével ismét kilökdösött a kapun, én pe
dig, első népnevelői kudarcom miatt, mér
hetetlenül megharagudtam — a német 
nyelvre. Úgy bedurcáltam, hogy nem vol
tam hajlandó többé németül tanulni. Ami
kor Édesanyám, aki nem tudta elkép
zelni, miért fordultam el nagy hirtelen 
anyanyelvétől, és faggatni kezdett, mi
ért nem akarom, hogy megtanítson néme
tül — dühösen vágtam oda neki: „Ancig- 
váncig, segged látszik!”

Minthogy az ilyenfajta beszéd nem dí
vott nálunk, Édesanyám előbb meghök- 
kenten nézett rám, aztán indulatában 
visszakézből szájon csapott, amit se az
előtt, se azután nem tett, soha. Amikor 
később mindketten lecsillapultunk vala
mennyire (engem mérhetetlenül megré
mített Édesanyám soha nem tapasztalt 
haragja), faggatni kezdett, vajon ki tan í
tott meg engem az ilyen csúnya szavak
ra -  a szájba veréstől még kissé szipog
va motyogtam neki, hogy én nem vagyok 
német, engem ne csúfoljanak a gyerekek, 
hiszen ők se németek. Évek múlva Édes
apám elmondta nekem, hogy akkor megál
lapodtak a Mamával: egyelőre pihentetik 
német nyelvtanulásomat, ráér az majd ka
masz koromban is. Sokkal többet ártaná
nak vele, ha m ár ilyen kicsi korban ellen
érzésem tám adna a nyelvtanulás, akár a 
német nyelv elsajátítása iránt is.

Első „elvi” nézeteltérésem Édesanyám
mal — hála a szülői bölcsességnek -  így 
az én „győzelmemmel” végződött. A né
met nyelv azonban mégis ragadni kezdett 
rám  abból, amit ők beszéltek egymás kö
zött, kivált amikor olyasmiről esett köz
tük szó, ami a „nicht vor dem Kind” (ne a 
gyermek előtt) kategóriába tartozott. Né
metül beszélni azonban és a gót betűk írá- 
sára-olvasására, ha nem is épp kamasz 
koromban, de harm adik elemistaként

kezdett el tanítani -  nem Édesanyám, 
nem is a német elemit-gimnáziumot vég
zett Édesapám, hanem csíkszentgyörgyi 
születésű (igaz, tanítónői oklevelét 
Szebenben szerzett) Vilma néni Nagyma
mám. Némi „ellenszolgáltatásért” tanul
tam nála, amennyiben „nyughass díjjal” 
jutalm azta szorgalmas óralátogatásai
mat, tanulásomat.

Négyesztendős koromban já r t le szü
leim lakhatási term inusa a Fodor-kúri
ában. Hazajött ugyanis Németország
ból Fodor Pál mérnök úr, mégpedig nem 
is egyedül. Mérnöki diplomája mellé 
asszonyt is hozott, egy első világháborús 
német tábornok lányát. Szüleim igen jó 
viszonyba kerültek a fiatal házaspárral 
— de ez olyan igazi, „német” jó viszony 
volt: amikor találkoztak, kedvesen elbe
szélgettek -  és ennyi. Ám valahonnan 
mintha tudták volna, hogy szükség ese
tén számíthatnak egymásra. Az ifjú Fo
dor Pálné, csontos arcú, nagyon kedves 
asszony azonban -  kiabálva beszélt. Na
gyon hangosan. Szegény Édesanyácskám 
azt hitte, a németeknél jobb  körökben” 
ez a szokás -  és jó néhány éven át Ó is le
hetőleg kiabálva beszélt, ha találkozott 
valaki ismerőssel az utcán, amíg egy al
kalommal rá nem szólt egy tapintatlan 
néni: -  Velem ne kiabáljon, Médike! Nem 
vagyok süket!

Szüleimnek azonban más lakás után 
kellett nézniök.

Ha végiggondolom, életemnek ez az 
első négy éve, kezdődő félelmeim ellené
re, igencsak szép volt. Hiányzott ugyan
is belőle valami, amit alighogy elköltöz
tünk innen, már nem tudtam  elkerülni: 
A Fodor-kúrián ugyanis soha, semmifé
le formában nem találkoztam a halállal. 
Senki rokonunk-ismerősünk nem halt 
meg a négy év alatt. Néha ugyan játszot
tam  azt, hogy én most egy kicsit megha
lok, hanyattfeküdtem -  és rendszerint 
elaludtam, ennyi. Azt hiszem, amíg ott 
laktunk, azt se tudtam, merre van a te 
mető (pedig igazán közel volt). Szüleim
nek se kellett halottak napján gyertyát 
gyújtaniok valaki eltávozott kedves sírjá
nál. Egyelőre.

(folytatjuk)
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Oroszország kitüntet
Valamelyik elvtársnőnek — nem fontos a neve — vala

melyik népbiztos — ez sem fontos — a legnagyobb orosz 
kitüntetést adta azért, hogy kozmetikai és piperecikke
ket gyártott. Az ötéves tervgazdaságban, úgy látszik, 
benne volt a piperecikkek gyártása is, ami hogy jól sike
rült, mutatja ez a kitüntetés. Az orosz milliók éheznek, 
éhen halnak, m ert az orosz muzsiktól elveszik a term é
sét; az orosz millióktól elveszik az Istent, m ert bezárják 
templomait és elnémítják papjait — de ez mind nem baj. 
Az volna a baj, ha a népbiztos urak kedves nejei és lá
nyai nélkülöznék a púdert, a rúzst, a parfőmöt és min
den egyebet, ami alkalmas arra, hogy a kiáltó nyomort, 
mely a milliókat tizedeli, ügyesen elkendőzze. A kommu
nizmus megromlott. A elvtársnőkből újból dámák vedle- 
nek, a népbiztosok borotválkoznak és frakkot öltenek. 
És ez veszedelmes, m ert amíg a kommunizmus üvölt, ad
dig lehet védekezni ellene, de mihelyt párfőmözi magát 
és frakkba öltözik, akkor fokozottan kell tőle félni.

Panamák mindenfelé. A Panama-csatorna sem bír
ná el azt a hajórakományt, melyet az európai panam ák 
anyagával raknának meg. Párizs, a nagyszerű Párizs, 
melyből a tizenkilencedik század eleje óta minden jó és 
minden rossz árad Európára, alig pihente ki magát a 
Staviszky-panama izgalmaiból, m ár Jugoszláviából hal
lunk egy milliárd dináros és Észtországból kétszázmil
lió sterlinges panamáról. A kül- és belpolitikai tevékeny
ség némelyek számára, úgy látszik, annyira összeforrott 
a panamával, hogy hovatovább az államélet rezonjává vá
lik. H át csak rajta, rajta! A politika nadragulyát ér, ha 
nem lehet keresni valamit rajta. Egyik megelégszik a 
népszerűséggel, a dicsőséggel, a másik reálisabban gon
dolkozik, és sápot húz abból, hogy segít taszítani az ál
lam nyikorgó szekerét. Csak rajta, rajta! Annyira meg 
vagyunk már romolva, hogy egy-két milliárdocska mel
lett még mindig lehet egészen rendes ember valaki. Csak 
ügyesen csinálja. Ne úgy, mint az az őrült francia, aki 
meglövi magát, hanem úgy, ahogy az a másik két ú r csi
nálta. Rajta, uraim! Az államok polgárai nem volnának 
boldogok, ha nem volna, aki elpanamázza a keservesen 
kipréselt milliókat!

Szellemi forradalmárok. Brasovban előállott egy laza 
nyakkendőjű úr, és a mit sem sejtő közönségnek szellemi 
forradalomról kezdett deklamálni, természetesen anél
kül, hogy erre valaki őt felkérte, vagy ilyesmire egyálta
lán szükség lett volna. Erdélyben nem szellemi forrada
lomra, hanem szellemi együttműködésre van szükség. 
És egészen érdekes, hogy ezt a principiális szükséget 
ezek a forradalmasdi játékosok éppolyan jól tudják, mint 
azok a higgadtabbak, akik nem kevésbé szeretik, mint 
ők, Erdélyt, a békességet, az együttműködést és a test
vériséget a sorsüldözte magyar kisebbség keretén belül. 
De már ezek az urak rend-iszonyban szenvednek, nekik 
nem tetszik, ha valami épkézláb, ők mindig egy ponttal 
túl akarnak lőni a célon, ők mindig valami „noch nie da 
gewesen”-t akarnak. Hát csak csinálják, ameddig ked
vük tartja , vagy legalábbis addig, amíg benő a fejük lá
gya. Újabban ugyanis járványszerűen lépett fel erdélyi 
kisebbségi életünkben egy különös nyavalya: egyébként 
jóravaló, sőt hellyel-közel okos emberek egyik-másikánál 
túlságosan sokáig ta rt, míg a fejük lágya megkeménye
dik. Mit lehetne ez ellen tenni valamit?

(A H írn ök , K olozsvár, 1934)

-  I0\£D‘EX

ZENE -  TEGNAP, MA, HOLNAP 52.

Fogyasztható, fagyasztható zenék
FOGYASZTÁS, FAGYASZ

TÁS. Igencsak divatos két szó, 
miért ne alkalm azhatnánk a 
zenére is?

A mindennap fogyasztha
tó és fogyasztott zenéről nem 
kell különösképpen szólnunk. 
Vesszük és esszük, néha túl 
sokat fogyasztunk, és bizony 
megfekszi a lelkünket. Ezt per
sze csak a muzsikusokra ért
jük, az átlagember bármennyit 
fogyaszthat a kommersz zené
ből, sohasem hat rá úgy, hogy 
abból valami lelki, testi elvál
tozás keletkezne. Mindig cso
dálom, hogy oly sok ember ho
gyan tud megélni 10-12 órán 
át abban a bömbölő, semmit
mondó, primitív zenében, amit 
a kibírhatóság határán régen 
túlhajszolva fel is erősít, hogy 
nemcsak a termet, de a MIN- 
DENSÉGET is betöltse. A 
mennyiséget tekintve igazán 
nem mondhatjuk, hogy zenét
ien korban élünk.

A zene fagyasztása már sok
kal érdekesebb kérdéseket vet 
fel. A lemezgyártás már ré
gen konzervzenével árasztja 
el a világot, főzött és fagyasz
tott „ételekkel”.A főzés szót a 
zenei felvétel kozmetikálására 
gondolva használjuk, a fagyasz
tást a néha jéghideg tapintású 
kis ezüstszínű CD-lemezekre 
értve. De létezik másfajta fa
gyasztás is: a CD-lemezt bizo
nyos esetben m ár csak számí
tógépen lehet visszahallgatni. 
A hangzás messze távolodik 
mindenfajta reális megszólal
tatástól, néha kísértetidézés- 
ként hat, olyan túlvilágivá vá
lik a zene. De az így hibernált 
muzsika megőrzi minden kvali
tását, amivel kezdettől rendel
kezett. Nem kopik, mint a ré
gi fekete lemezek, nem porlad, 
mint a régi magnetofon- és 
audiokazetta-szalagok. Lehet 
írni és ezzel együtt üzenni a 
jövőnek. Nagy a kísértés, hogy 
olyan művek szülessenek, ame
lyekre a szerző a fogantatás 
pillanatában utasításként ráte
szi a tiltó pecsétet és a fogyasz
tás elkezdésének dátumát. Va
lahogy így: Szonáta hegedűre 
és zongorára, javasolt meghall
gatási (fogyasztási!) dátum 
2084. Bennem is felmerült az 
ötlet, hogy egy-egy művem le
mezfelvételét hibernáljam. 
Úgy tűnik, hogy egy alkalmas, 
kiválasztott zene „kiterjeszté
se” különböző időzónákra egy
általán nem idegen a modern 
szellemiségtől. Es miért ne le

hetne megszólaltatott, előadott 
műveket, zenéket, mintegy bo
rítékba zártan az utókor ítéleté
re bízni?

Sok kompozíció nem szó
lalhatott meg a zeneszerzők 
életében. Ezek partitúrába 
fagyasztva várták  a felfedező
jüket. A mai zenében is van
nak és lesznek is, amelyek 
nem kerülnek bem utatásra az 
alkotók életében. De amikor a 
hibernálás mai, modern értel
mezése felmerült, akkor a rra  
gondoltak, hogy a zeneszerző 
életében lemezre rögzített, a 
szerző által jóváhagyott válto
zatot zároljanak egy bizonyos 
időre. Ez nagy szabadságot je 
lenthetne az alkotás folyama
tában. Nem lennének kötve 
egy korszak zenei nyelvéhez, 
egy földrajzi zóna sajátos vi
lágához, a szűk környezet ízlé
séhez. Óriási lehetőség, hogy 
a most alkotott mű más kor
ban, más emberekkel, közíz
léssel, szellemiséggel találko
zik majd. így létrejöhet a MÚ, 
amely KILÉP VALÓSÁGO
SAN IS a M OST  és ITT VILÁ
GÁBÓL.

A kénytelen-kelletlen időha- 
lasztású művek helyébe a tuda
tos jövőbe áthelyezés lépne.

A szerzők -  sajnos -  türel
metlenek, azonnal szeretnék 
megméretni új művük értékét, 
hatását, sikerét. Csak a kon
certterem hallgatósága végez
heti el ezt a megmérettetést, 
de vajon tényleg jó a pillanat
nyi közönség-műszer, tényleg 
valódi eredményt mutat-e? Sok 
tapasztalat bizonyítja, hogy a 
pillanatnyi ítélkezést rendkí
vül sok -  oda nem illő hatás, 
ráhatás befolyásolja. Az ered
mény nagyon sokszor nem is 
egyértelmű: a teremben na
gyon sokféle hallgató ül, és a 
zenéhez mért pillanatnyi távol
ságuk is nagyon sokféle. Min
den ízlést, kívánságot, hangula
tot nem lehet kielégíteni, nem 
is érdemes megkísérteni, meg
kísérelni. Százszámra vannak 
remekművek, amelyek a bemu
tatáskor megbuktak vagy csak 
langyos befogadásra találtak. 
Ezek a művek várták, hogy 
egyszercsak fogyaszthatóvá vál
nak. Bach Mattháus-Passiója 
közel egy évszázadot várt, Vi
valdi Évszakok concertoi majd 
kétszáz évet „aludtak á t”, ma is 
bőven van zene, amely várja a 
holnapot, a pillanatot, amikor 
a jég felenged.

TERÉNYI EDE
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A  2004. évi VII. Aquincumi Köl- 

tó'verseny díjazottjai: Babérkoszo
rú arannyal: GYIMESI LÁSZLÓ 
Horatitus-apokrif c. versért; Babérko
szorú ezüsttel: RIGÓ BÉLA Aquincu
mi epistola c. verséért Babérkoszorú 
bronzzal: SZÉKELY SZABOLCS Ec- 
loga c. verséért. A közönség különdí- 
ja: Bállá László Örvendjünk hát, cimbo
rák..:, Az Aquincumi Múzeum különdíjai: 
Garai István, Gyimesi László és Szauer 
Ágoston. Az előzsűri díjazottjai: Ri
gó Béla és Gyimesi László. A zsűri kü
löndíjai: Gyimesi László és Horváth 
Ferenc. A Nagy Lajos Társaság kü
löndíjai: Szarka István és Székely Sza
bolcs. Az epigrammaíró verseny díja
zottja: Rigó Béla.

N ém eth László bronz mellszobrát avat
ták  fel a Lakiteleki Népfőiskola udva
rán  kialakított Nemzeti Pantheonban. 
A szobor Lantos Györgyi csongrádi szob
rászművész alkotása.

Supka Géza emléktáblájánál (XI., 
Bocskai ú t 23.) koszorúzással egybe
kötött megemlékezésre került sor Bu
dapest Főváros XI. Kerületi Önkor
mányozta, a Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülése, valamint 
az írószövetség szervezésében. Ezzel az 
ünnepséggel kezdődött az Újbudai Ünne
pi Könyvhét, ahol a szövetséget Vasy Gé
za képviselte.

\fcrga Domokos Kossuth-díjas író em
léktáblájának ünnepélyes felavatását 
rendezte az írószövetség és Budapest 
Hegyvidék XII. kerületi Önkormányza
ta, a XII., Maros u. 11. sz. háznál. Kö
szöntőt mondott Dr. Mitnyan György 
polgármester. Emlékbeszédet ta rto tt 
Gyurkovics Tibor.

Jó k a i Mór halálának 100. évforduló
ján, a VI. kerületi Jókai téren álló Jó- 
kai-szobrot megkoszorúzta a Védegylet 
nevű civil politikai egyesület. A kör
nyezetvédők azért szervezték e rendez
vényt, m ert a helyi önkormányzat által 
idén tavasszal engedélyezett építkezés 
m iatt a szobrot is — ideiglenesen — el
mozdítják majd a helyéről. Az írószövet
ség nevében Ács M argit koszorúzott.

K rúdy  Gyula halálának 71. évforduló
ja alkalmából irodalmi estet rendezett a 
Krúdy Gyula Irodalmi Kör a Kéhli Ven
déglőben. A Krúdy-emlékháznál Czére 
Béla helyezett el koszorút. Emlékbeszé
det mondott Fráter Zoltán író, Krúdy- 
kutató. A rendezvény alkalmával m utat
ták  be Kikli Tivadar írót. A házigazda 
Kanizsa József volt.

A szerelem költői címmel, Balassi Bá
lint születésének 450., Gyöngyösi Ist
ván halálának 3000. évfordulóján több 
napos konferenciára került sor, Sáros
patakon.

K ányádi Sándor nyitotta meg a 75. 
Ünnepi Könyvhetet Miskolcon.

M egjelent Jókai Anna Krisztusról szó
ló meditációs könyve. A Szent István 
Konyhát alkalmából a Kairosz Kiadó Mi
ért hiszek? c. sorozatában jelentette meg 
az Imitatio Christi -  Krisztus követése 
című beszélgetőregényét. A műben Ha
lász Zsuzsánna kérdéseire válaszolva, 
hitéről vall az író.

-MI

Maria Treben
VÍZSZINTES
1. Egyfajta ütőhangszer. 7. H ad

fi. 13. Maria Treben nagysikerű 
könyve. 14. M értéktelenül iszik. 
15. ... neki, nincs ínyére. 17. A Ní
lus etiópiai forrástava. 18. Baszk 
terrorszervezet. 19. Norvég drám a
író (Henrik). 21. Helyez, tesz. 22. 
Sörcseppek! 24. Azon a helyen le
vő. 25. Szárnyas gyermekalak. 27. 
Felesége van. 29. Forma. 30. Mo- 
szat. 32. Le. 33. Port lerázó. 37. 
Mellém helyez. 38. Egyhangú slá
ger! 39. Kerekes korcsolya. 41. Mo
sómedve, románul. 43. Némán gá
tol! 44. Skandináv férfinév. 46. 
Számbelileg csökkentő. 48. V irá
got szakít. 50. H angsúlytalanság. 
51. Fogarashoz közeli település la
kója.

FÜGGŐLEGES
1. Balaton-parti település. 2. 

Ragozatlan verbum. 3. Vázlat. 4.

Kevert dísz! 5. Férfi becenév. 6. 
H arg ita  megyei település. 8. Sav
maradék! 9. -tat, -.... 10. Lassú 
vízfolyáson a rra  a helyre jutó. 11. 
Popénekesnő. 12. Farsangi á la r
cos. 16. Kettőből négy! 20. Dél-af
rikai tartom ány. 23. Az a távolab
bi. 25. Kézjegyével elláttató. 26. 
Sárga festék. 28. Páros kőlap! 29. 
Rangjelző szócska. 31. Azonos be
tűk. 32. A frikai állam . 34. Akta. 
35. Hordó mérése. 36. Valamely 
oldalon levő. 38. B ezárt szöggel 
szembeni egyenes m entén ha la
dó. 40. Disznót vágat. 42. Felesé
ge. 43. Sovány ló. 45. Nagyon öreg.
47. Dib..., ügyetlen. 49. A Ludolf- 
féle szám.

BOTH LÁSZLÓ
A Helikon 14. szám á b an  kö

zölt Telhetetlenség  cím ű re j t 
vény m egfejtése: M in d ig  többet 
kíván jak, m in t a m it elvégezhe
tek.

TÁMOGATÓINK:
Romániai írók Szövetsége
Illyés Közalapítvány
Nemzeti Kulturális Alapprogram

1IJ.Y ÍS K Ö X A JA PÍT V Á N Y

Pro Professione Alapítvány 
Magyar Kultúra Alapítvány 
Communitas Alapítvány

Főszerkesztő: SZILÁGYI ISTVÁN Pőmunkalár*: Szerkesztőség: KARÁCSONYI ZSOLT: Serény Múmia
Fősiso-késatóhelyettea; KIRÁLY LÁSZLÓ XASZLÖEFY ALADÁR: K. JAKAB ANTAL: irodalomtörténet NÁGY MÁRIA: olvasószerkesztő
Felelős titkár: SIGMONBISTVÄN SZŰCS ISTVÁN MÓZES ATTILA: próza RÁKOSSY TIBOR: műszaki szerkesztő ,

Számítógépes tördelés: NAGY MÁRIA: nyomtatja a Misztótfalusí Kw Miklós református ssytéközpong felelős vezető: TÓNK ISTVÁN 
A szerkesztőség ríme: 400146 CUij Naposa, <ar, la^ilítf t4 í ’ostafiok («asn^i portaié> 245, telefon: 0040 0264 -632.80Ó, fax: 0040 0204 4,Si 557, villámpusta héUkon(*froin.ro 

A HELIKON alapítványi támogatassa! jelenik meg • -  kiadja a ROMÁNIÁI ÍRÓK SZÜVETSEOE ISSN 1220- -feZSS


	2004-08-10 / 15. szám (411.)�����������������������������������

