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Ezredfordulós körkép 
az erdélyi magyar 
költészetről
Mitől erdélyi?
"Ha a háború előtt azt mond

ták valakire: »erdélyi«, ez jelent
hetett némi néprajzi különös
séget, egy csöpp iróniát, holmi 
nyugtalanságot az illető szellemi 
berendezése tekintetében. A fő- 
hatalomváltozással azonban a 
szóhoz egészen más jelentések 
társultak" — írta Szemlér Ferenc 
1937-ben. Többfelé ágazó gondo
latmenetek alapjául is szolgál
hatna az előbbi mondat, ezúttal 
azonban álljunk le annak mini- 
mál-értelménél: az "erdélyiség"- 
hez rendelt jelentések időben 
változnak, változhatnak. 1989 ti
pikusan olyan pillanat, amely 
fordulat-jellege révén lehetővé 
tette az "erdélyi magyar költé
szet" fogalmának átalakulását. A 
fordulat felvetett egy kérdést, 
amelyre jó néhány költő az el
hallgatással válaszolt. Legtöb
ben azonban továbbra is értel
mét látták az írásnak, és vagy 
otthonosan mozognak abban az 
új közegben, amely az irodalom 
példányszámokkal mérhetően 
leszűkült, ám megszólalási lehe
tőségeit tekintve kitágult terét je
lenti, vagy éppen az új közeggel 
szembeni idegenség-érzetük ki
mondására fordítják költői ener
giáik jelentős részét.

A magyar nyelvterület kü
lönböző régiói közötti informá
cióáramlás felsokszorozódott 
ebben az időszakban, az erdélyi 
vagy felvidéki szerzők egyre 
gyakrabban publikálnak ma
gyarországi folyóiratokban és 
könyvkiadóknál, s a magyaror
szági szerzők is sűrűn jelen van
nak az utódállamok folyóirata
iban. Annak, hogy a magyar iro
dalom mégsem egységes terítés

ben ismert — hogy például a 
szekszárdi és kézdivásárhelyi 
közönség nem ugyanazokat a 
szerzőket ismeri és olvassa —, 
jobbára csak technikai és anyagi 
okai vannak: a könyv- és lapter
jesztés számára az országhatá
rok továbbra is komoly prob
lémát jelentenek. Gyakran egy- 
egy országon belül is kiábrándí
tó a könyvek forgalmazása. 
Erdélynél maradva: teljesen e- 
setleges, hogy példáu l egy 
Nagyváradon kiadott könyv el
jut-e vagy sem a marosvásárhe
lyi könyvesboltokba (és viszont). 
Á magyar irodalom konkrétu
mokban is megnyüávánuló egy
sége tehát egyelőre inkább vágy, 
netán kitűzött cél, de nem reali
tás.

Egyre vüágosabb az is, hogy 
a levegő, amit egy író vagy költő 
beszív, a tüdők működtetését se
gíti elő, és nem valamiféle poéti
kai prediszpozíciót teremt. A 
költő nem fog "erdélyiül írni" a 
levegőmolekulák összetételének 
függvényében, de alapvetően at
tól sem, hogy a "szülő", a "tanár", 
az "apa/anya", a "szerkesztő" 
vagy egyéb szerepei között, 
amelyeket naponta játszik, eset
leg van egy olyan is, amelyik 
(mondjuk az "adófizető" vagy a 
"választópolgár" szerepek kap
csán) a "kisebbségi" címkét viseli 
— ez csupán egy plusz témale
hetőséget jelent számára. Az er
délyi magyar költészet fogalma 
mára tehát egyszerű földrajzi be
határolást hordoz magában. Egy 
másik megközelítési lehetőség, 
amely az ezredfordulón is tart
hatónak tűnik, befogadáselméle
ti érvekre vezethető vissza: a 
» > > >  folytatás a 2. oldalon
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folytatás az 1. oldalról
magyar irodalom hagyomány
szerkezete gyakran városonként 
vagy régiónként is eltér. Hatás
történeti kutatások egyértelmű
en kimutatnák például, hogy je
lenleg Tőzsér Árpád felvidéki, 
vagy Szilágyi Domokos erdélyi 
hatása sokkal erősebb egy-egy 
másodvonal beli budapesti költő
énél, míg azok esetleg saját régi
ójukban sokkal ismertebbek. Az 
információáramlás szűrői, az ok
tatás, az irodalmi kultuszok tör
ténete szolgáltat ehhez magya
rázatot. Ha ezt a megközelítést 
választjuk, egyrészt megoldódik 
a probléma, hogy hová helyezhe
tők azok a költők, akik esetleg 
életük egy bizonyos szakaszában 
elköltöztek Erdélyből. Másrészt 
lehetővé válik, hogy az erdélyi 
költészet történetileg markánsan 
elkülönülő (transzszilvanista, 
avantgárd, neoklasszicista, neoa- 
vantgárd, posztmodem stb.) i- 
rányzatai révén íródjék le. Az 
alábbiakban felvázolt kép egy 
ilyen gondolatmenet eredménye.

Idősebb generációk
Az 1944H>en megszűnt, le

gendás Erdélyi Helikonban indult 
költők meg-megújuló alkotói 
kedve mindmáig fontos kedély- 
állapot-jelző az erdélyi iroda
lomban. Létay Lajos (sz. 1920) 
vagy Jánosházy György (sz. 
1922) nyolcvanéves korukon túl 
is szolgálnak még meglepetések
kel a kritika számára. Létay pél
dául 2001-ben a kései, harsány 
érzelmektől mentes szerelem 
verseit adta közre Búcsú a lányok
tól című kötetében. Jánosházy fá
radhatatlan fordítóként volt jelen 
az utóbbi évtized irodalmi életé
ben, több Shakespeare-remek- 
művet (köztük a Julius Caesart 
vagy a Hamletet) fordított újra ki
fogástalan  form ahűséggel a 
Mentor Könyvkiadó számára. 
Költészetét az utóbbi időben a 
szonettek határozzák meg, leg
utóbbi művei e klasszikus, tömör 
versformához szatirikus hangne
met társítanak. A náluk is idő
sebb Anavi Ádám (sz. 1909) já
tékos versekkel hívta fel magára 
a figyelmet az elmúlt néhány év
ben. Gyanta Gyula álnéven írott 
versei vagy kecsekerímekre épí
tett kétsorosai a farce iránti von
zódásról tanúskodnak, időnként 
kritikus éllel, máskor egyszerűen 
a rá találás örömével mutatja fel a 
nyelvi esetlegességekben a vilá
got. "Kapd el, ha üvegprizmád 
billen, /  és ővele billenj te is" — 
mondja egyik önreflexív versé
ben, a Látószögben, amely sajátos 
alteregót teremt magának a "san
da mészáros" személyében.

Kányádi Sándor (sz. 1929) a 
kilencvenes években is többször 
bizonyította, hogy méltán ő a leg
ismertebb kortárs erdélyi ma

gyar költő világszerte. Frappáns, 
emlékezetes "helyzetdala", az 
1992-es Kupié a vörös villamosról 
olyan hangnemet talált a végbe
ment fordulat értelmezéséhez, 
amely többféle vershagyomány 
felé is nyitottnak mutatkozik. 
Összegző, lezárulás-élményt 
hordozó versei (pl. Valaki jár a fák 
hegyén, Távolodóban), úgy tűnt, 
egyfajta őszikék-hangulattal pró
bálják elvarmi a Kányádi-életmű 
több párhuzamos vonalon futó 
szálait. A legújabb, Felemás őszi 
versek című kötet azonban azt jel
zi, a Kányádi-életmű még alaku
lóban van, nagyobb — a Halottak 
napja Bécsben vagy a Vannak vidé
kek című ciklusokhoz mérhető — 
struktúrákat is megbír.

Lászlóffy Aladár (sz. 1937) 
asszociatív képi logikájú szabad
versekkel indult az ötvenes évek 
végén, a kilencvenes években vi
szont szinte kizárólag jambikus, 
szabályos szerkezetű versekkel 
jelentkezett. Szövegeinek alapél
ménye az az idegenség-érzet, 
amely a felborult, újjáalakulóban 
levő értékrenddel szemben ala
kult ki benne és több más költő
társában. Fogódzót az a külön
féle történeti terekben való moz
gás jelent számára, amely viszo- 
nyíthatóvá teszi a jelent, és a kul
túra klasszikus, sok történelmi 
változást kibírt értékeihez képest 
mutatja fel azt. Lászlóffy Csaba 
(sz. 1939) versei szintén értékvál
ságként láttatják az utóbbi évti
zed kulturális történéseit, ame
lyek többek között az irodalom 
funkcióváltozásával hozhatók 
összefüggésbe. Klasszikus, igé
nyes versformák újra-élésével, 
elődök megszólításával kísérel 
meg affirmativ módon viszo
nyulni a korábbi kánonokhoz, és 
gyakran folyamodik az allegori- 
záló szatirikus beszédmódhoz az 
aktualitásra adott vers-válasza
iban.

Nemzedéktársaik, Jancsik Pál 
(sz. 1936) vagy Páll Lajos (sz. 
1938) szemlélődő, többnyire me
lankolikus hangulatú versekkel 
vannak jelen a folyóiratok hasáb
jain.

Az ún. "második Forrás-nem
zedék" költői közül kétségkívül 
Király László (sz. 1943) tudta leg
inkább lefordítani saját költői 
nyelvére azt, ami az irodalomban 
és körülötte 1990 óta történt. Szi
kár, kemény, de ugyanakkor em
lékezetes képeket mozgató sorai 
szinte észrevétlenül és érinteüe- 
nül hozták át a mába azokat az 
"oroszos" hangulatokat, amelyek 
számára a szerző alteregót is te
remtett korábban, Alekszandr 
Nyezvanov névvel. Azt a fajta 
gyakran visszatekintő költésze
tet műveli, amelyet, ha másfajta 
érzelmek társulnának hozzá, bíz
vást lehetne nosztalgikusnak ne
vezni. Költői ereje éppen abban

érhető tetten, hogy összhatásu
kat tekintve ezek a versek távol 
kerülnek a nosztalgia érzelmes- 
ségétől — a rezignádó bölcsessé
ge, iróniája és a világ kiüre
sedésének élménye bizonyulnak 
meghatározónak e későmodem 
alapvetésű Urában. Farkas Árpád 
(sz. 1944) kevés verset publikált 
az utóbbi évtizedben, Erdélyi asz- 
szonyok című 2000-es kötetével 
adott jelzést arról, hogy költői be
szédmódjában változatlanul az 
erős érzelmi töltetű, Nagy Lász
lód fogantatású metaforikus ké- 
piség az uralkodó. Ferenczes Ist
ván (sz. 1945) ugyanakkor éppen 
a kilencvenes évek folyamán bi
zonyította egyértelműen, hogy a 
kortárs erdélyi költészet legmar
kánsabb egyéniségei közé tarto
zik. Didergés című hosszúverse 
Domonkos István Kormányeltö- 
résbenjéhez mérhetően alkot meg 
nyelvszerűségében/világszerű 
ségében egy köztes identitású be
szélőt, aki alulstilizált, rontott 
nyelven készít egyfajta leltárt ar
ról, ami az ezredfordulón "iden
titásképző" lehet számára. Sekler 
songs dmű2001-es kötete, amely
be a Didergés is bekerült, a közel
múlt emlékezetes költői remek
lései közé tartozik.

Neoavantgád, későmodern, 
posztmodern beszédmódok a 
középnemzedék költészetében

Bogdán László (sz. 1948) első
sorban prózaíróként volt jelen a 
rendszerváltozás óta eltelt idő
szak irodalmi életében, de költé
szete is tovább épült. Erdélyi 
kertmozi című verseskötetével, és 
különösen Átiratok múzeuma d- 
mű, egyre terebélyesedő verscik
lusával a tudatos történeti-poé
tikai anakronizmusok létesítését 
helyezi középpontba. A Kovács 
András Ferenc által már a nyolc
vanas években kikísérletezett (de 
akár Szilágyi Domokosig, Weö
res Sándorig visszavezethető) 
szövegközi játékok Bogdánnál 
széles idő- és térbeli merítésűek. 
Versei gyakran irányulnak annak 
a személyiségnek a "megfejtésé
re", akinek a beszédmódjából ép
pen kiindul — különösen érde
kes ez olyan esetekben, amikor 
(például a Csáth Géza hajnalai d- 
mű ciklusban) prózaírói nyelvet 
és világot kell versben újraterem
tenie. Markó Béla (sz. 1951) vagy 
Szőcs Géza (sz. 1953) költői élet
műveik (időleges?) lezárulásával 
vagy más irányba fordulásával 
szembesülhettek a kilencvenes 
évek folyamán. Markó 1992 tá
ján, politikai szerepvállalása in
tenzívebbé válásakor gyakor
latilag elhallgatott költőként, 
Szőcs Géza ugyanekkor többér
telmű gesztusként azt írta gyűjte
ményes kötete borítójára: "Sz. G. 
utolsó verseskönyve". Az ő el
hallgatása azonban csak látszóla

gos: polifon szerkezetű drámái
ba, librettóiba továbbra is bele
dolgoz vers- és dalbetéteket — 
gesztusa alighanem inkább a szó 
tettértékűségének új megközelí
tését hordozza, ahhoz hasonlóan, 
ahogy (szintén 1992!) Láng Zsolt, 
Visky András és Kovács András 
Ferenc nem folyóiratot, hanem 
"hangosfolyóiratot" alapítottak 
Énekló'Borz néven. Az írott kultú
ra időleges háttérbe szorulásakor 
a színházi, illetve multimédiás 
kommunikádó kínálkozott az ér
vényes, új hatáslehetőségeket 
nyitó beszéd tereként. Szőcs mí
toszokból és összkulturális ha
gyományokból építkező, újabb 
mítoszok teremtésére is alkalmas 
szövegszervező eljárásai a neoa- 
vantgárd és a posztmodem köl
tészet határvidékén helyezik el 
ezt az életművet. Részben ugyan
csak ezekhez a "műfaj- és közeg
váltó" kísérletekhez köthetők 
Egyed Péter (sz. 1954) kis szám
ban publikált versei, amelyek új
donságként a koan műfaját pró
bálják a kortárs költészet lehető
ségeihez igazítani. A korosztály 
más tagjai közül Bállá Zsófia (sz. 
1949) és Cselényi Béla (sz. 1955) 
Magyarországon építették to
vább életművüket, elismerést 
szerezve újabb szövegeikkel is, 
akárcsak olyan más, gyakorlati
lag a középnemzedékhez vagy a 
még idősebbekhez sorolható köl
tők, mint Bágyoni Szabó István 
(sz. 1941), Csíki László (sz. 1944), 
Czegő Zoltán (sz. 1938), Kenéz 
Ferenc (sz. 1944) vagy Kőrössi P. 
József (sz. 1953). Válogatott és új 
verseket tartalmazó köteteikkel, 
folyóiratpublikádókkal elsősor
ban Magyarországon jelentkez
tek ezek a szerzők, az utóbbi né
hány évben vált érzékelhetővé az 
erdélyi költészettel és publikád- 
ós fórumokkal való újabb kap
csolatfelvétel igénye. Bállá, Cse
lényi, Csiki és Kőrössi, akik talán 
a legfolyamatosabban vannak, 
voltak jelen az irodalmi nyilvá
nosságban az elmúlt években, a 
tárgyias későmodern poétikák 
vagy a neoavantgárdra visszave
zethető depoetizáló törekvések 
olyan változatait írják tovább, a- 
melyek szempontjából 1989 vol
taképpen nem jelentett törést, 
hiszen ez a költészet ugyanúgy 
"írhatónak" bizonyult a kilencve
nes években is, mint korábban. 
Gittái István (sz. 1946) vagy Zu- 
dor János (sz. 1954) mára lassan a 
nagyváradi kötődésű költészet 
"rangidősei" közé sorolhatók, 
Gittái szerkesztésében 2002-ben 
egy vaskos versantológia is meg
jelent kortárs váradi költők mű
veiből, Váradykon címmel. Mint 
ahogy az antológiából is kide
rül, a mai váradi költők versbe
széde alapvetően kompatíbi
lisnak mutatkozik a második
harmadik Forrás-nemzedékek
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irodalomtörténetileg többé-ke- 
vésbé körvonalazott beszédmód
jával. Általában a hatvanas
hetvenes évek erdélyi költészeté
nek ahhoz a vonulatához áll kö
zel ez a versnyelv, amely már 
nem a Szilágyi Domokos vagy 
Lászlóffy Aladár nagy versépít
ményeiben gondolkodott, ha
nem a szó poétikájának azt a 
verzióját művelte, amely feltör
delte a klasszikus formákat, de 
elsősorban azért, hogy az "erős" 
szavaknak, képeknek még na
gyobb súlyt adhasson, mint az a 
versbeszéd, amelynek zenéjébe 
beleveszett a képiség. Alapvető
en "hangulati" költészetről van itt 
szó, Zudor korábbi imitációs, ze
nei struktúrákat idéző szövegei 
lerövidültek, egyszerűsödtek az 
ezredfordulóra. Kinde Araiamé
ra (sz. 1956), bár korosztályát te
kintve szintén a "harmadik For- 
rás-nemzedék"-hez kötődhetne, 
csak későn, a kilencvenes évek 
második felében jelentkezett 
önálló kötettel. Verseit visszatérő 
képi motívumok vagy a fel-fel- 
bukkanó irónia szervezik össze
függő ciklusokká, harmadik kö
tete Szandra May-verseiben arra 
a dalszerű regiszterre bukkant rá, 
amelyben talán leginkább ottho
nosan mozognak szövegei. A Vá- 
radykon szerzői közül Dénes 
László (sz. 1959) és Szűcs László 
(sz. 1965) voltak még leginkább 
jelen az irodalmi lapok nyüvá- 
nosságában, a szintén 2002-ben 
indult Várad című folyóirat alig
hanem újabb lehetőséget jelent 
majd a váradi irodalmi élet meg- 
pezsdítésére.

Azok a nyolcvanas években 
indult költők, akik számára 1989 
szintén nem jelentett cezúrát (hi
szen irodalomkoncepciójuk gya- 
korlagilag működőképesnek bi
zonyult a politikai fordulat után 
is), új intézmények, új megszóla
lási lehetőségek megteremtésé
vel próbálkoztak — mint Visky 
András (sz. 1957) és Kovács And
rás Ferenc (sz. 1959) —, vagy be
kapcsolódtak a szerkesztőségek, 
kutatóhelyek munkájába, és je
lentős szerepet vállaltak azok ki
lencvenes évekbeli átformálá
sában — mint például Egyed 
Emese (sz. 1957). Utóbbi a reflek
tált női költészet saját változatát 
teremtette m eg különböző szere
pek próbálgatásával, különböző 
hagyományok megszólításával 
teszi "színházivá" költészetét. A 
szerepteremtés iránt Visky és Ko
vács is vonzódnak, akárcsak a 
"többkezes" verssel való kísérle
tezés iránt, hiszen mindketten 
közös kötetet adtak ki a kilencve
nes években Tompa Gáborral (sz. 
1957). Visky az újholdas vers
nyelv egyfajta metafizikus, rituá
lis gesztusok iránt fogékony 
verzióját írta a kilencvenes évek
ben. Kovács András Ferenc a tel

jes magyar nyelvterület egyik 
legelismertebb költőjévé vált, 
önfeledt, karneváli beszédmód
ja, a magyar vershagyomány "fe
hér foltjait" fiktív beszélők 
megteremtésével eltüntető költé
szete a magyar irodalom későmo- 
dem-posztmodem fordulatának 
egyik kulcsjelölőjévé lett.

A küencvenes években jelent
kező költők

2002-ben egy Székely Csaba 
nevű fiatalember (sz. 1981) re
mek paródiákkal hívta fel magá
ra a figyelmet, vékonyka kötetre 
rúgó szövegei egy-két hónap a- 
latt kivétel nélkül megjelentek az 
erdélyi lapokban: a Korunkban, 
Helikonban, Látóban, Lk.k.t.-ban 
és Krónikában. Úgy tűnik, mára 
letisztulni látszik annak a látvá
nyos költészeti kirajzásnak az 
eredménye, amely a kilencvenes 
éveket jellemezte — a paródiák 
kizárólag ezeknek a költőknek és 
prózaíróknak a művei alapján 
íródtak.

Több alternatív irodalmi és 
kulturális folyóirat létrehozásá
val is próbálkoztak a fiatal szer
zők 1990 táján. A Jelenlét dmű 
folyóirat egyik alapítója, Kele
men Hunor (sz. 1967) dallamos 
hosszúversekkel vált ismertté 
(Széltangó), később részt vett az 
Előretolt Helyőrség megalapításá
ban is. A kilencvenes évek máso
dik felére egyre kevesebbet pub
likált, legutóbb, 2001-ben Sziget
lakó címmel adott ki versesköte
tet. Egy másik korai, egyetlen 
számot megért folyóirat, az Ár
nyékhatár szerkesztői közül Jánk 
Károly (sz. 1968) vált sokak szá
mára meghatározó költőegyéni
séggé. A későmodem, tárgyias 
költészet metafizika felé is nyitott 
változatát alakította ki, több ver
se is Rilkét vagy Nemes Nagy 
Ágnest tekinti kiindulópontjá
nak. Vele egy időben, 1994-ben 
debütált kötettel Demény Péter is 
(sz. 1972), Bolyongás című, 1997- 
es kötetével kezdődően a század- 
fordulós költészet sanzonos dal
költészetének újraírhatóságával 
kísérletezik, Heltai Jenő vagy Na- 
dányi Zoltán vershagyományát 
értelmezve át. A szintén ebben az 
időszakban induló Benő Attila 
(sz. 1968) érzékeny, omamenti- 
kus verseket publikált eddigi két 
könyvében.

Ázok között, akik a kilencve
nes évek folyamán a Serény Mú
mia címmel megjelenő Helikon- 
melléklet vagy az Előretolt Hely
őrség folyóirat és könyvsorozat 
meghatározó szerzőivé váltak, 
természetesen voltak, akik már 
korábban is publikáltak különbö
ző lapokban, de önálló szerzői 
identitást 1993 táján nyertek, 
amikor a "transzközép irodalom" 
Sántha Attila által fogalmazott 
kiáltványa köré tömörülve pro
vokálni kezdték az irodalmi/iro

dalomtudományi nyilvánossá
got. Sántha Attila (sz. 1968), Feke
te Vince (sz. 1965), Orbán János 
Dénes (sz. 1973) és László Noémi 
(sz. 1973) egy eléggé körvonala- 
zatlan, és éppen ezért vitákat ka
varó irodalomkoncepcióval tűn
tek fel, egyszerre váltak az Előre
tolt Helyőrség dmű, rendszertelen 
megjelenésű folyóirat szerkesz
tőivé, és egyszerre jelentették 
meg 1995-ben első köteteiket is. 
Fekete Vince ekkorra már az er
délyi fiatal irodalom legstabi
labb, leghosszabb életű fórumá
nak, a (225. lapszámán túljutott) 
Serény Múmiának a szerkesztője 
lett, mintegy évtizede ő gondoz
za a pályakezdők kéziratait. A 
fellépésük óta eltelt időszak fejle
ményeit is figyelembe véve az E- 
ló'retolt Helyőrség köré csopor
tosuló szerzők filozófiáját nagy
jából a következőképpen lehetne 
fdvázolni: a populáris szféra, il
letve a nonkonformizmus felé 
nyitva próbálják meg definiálni 
önmagukat, kiáltványaikban 
ugyanakkor éppúgy elutasítot
ták a posztmodem fogalmának 
öndefiníciós használatát, mint a 
modernséget vagy a transzcen
dens-közösségi metafizikát. Ver
seik, prózáik részben köthetők a

kilencvenes években induló szer
zők posztmodem poétikájához 
— különféle hagyom ányok, 
nyelvi elemek újrakontextualizá- 
lását hajtják végre szövegeikben, 
önreflexív módon, gyakran paro- 
disztikusan másolnak egymásra 
különféle versformákat és nyelvi 
regisztereket. Orbán János Dé
nes, Fekete Vince, Farkas Well- 
mann Endre (sz. 1975) vagy a 
csoporthoz szintén csatlakozó 
Szálinger Balázs (sz. 1978) példá
ul — önreflexív modalitással 
vagy anélkül — több szövegük
ben ötvözik az alulretorizált, 
obszcenitásba hajló nyelvet dzel- 
lált, hagyományos versformák
kal (pl. OJD: Villanella a távol- 
élvezési versenyről). A csoport leg

több tagjára, Sántha Attilát is be
leértve jellemző egy sajátos non
konform ista toposzrendszer, 
tematikus szótár (szex, szado- 
mazo, kocsmavilág stb.) működ
tetése is, amely sajátosan színezi 
(és egyben leszűkíti) a szerzők 
populáris szféra-érzékelését. 
Alapvetően tehát a kor társ fo
gyasztói-szolgáltatói ideológiák
ból indulnak ki, s így nonkon- 
formizmusuk is ahhoz hasonló
an működik, ahogy a rebellis 
popzenekarok rajongói esetében 
az egyéni nonkonformizmusok 
végső soron csoportkonformmá 
válnak.

Fekete Vince 2002-es gyűjte
ményes kötetében (A Jóisten a hin
taszékből) már látható a fenti te
matikus szótártól való eltávolo
dás, László Noémi pedig már el
ső kötetében is kitért e tematikus 
behatárolódás alól. Sántha Attila 
ún. "székely verseiben" találta 
meg időlegesen a tovább-írás le
hetőségét, a nonszensz halan
dzsaköltészet irányában elmoz
dulva. Orbán János Dénes hosz- 
szú idő óta nem jelentkezett ú- 
jabb versekkel, az utóbbi néhány 
évben a versben kikísérletezett 
megoldásokat más műfajokba kí
sérelte meg transzponálni. Az E- 
lőretolt Helyőrség Könyvek fi
atalabb szerzőinél fel-fel tűnnek 
még a jelzett toposzrendszer ele
mei, hangulatai — így például 
Király Zoltán (sz. 1977), Gáli At
tila (sz. 1978) vagy Papp Attila 
Zsolt (sz. 1979) könyveiben —, de 
általában kevesebb radikalitás- 
sal. Lövétei Lázár László (sz. 
1972) 1997-es első kötete, A néva
dás öröme már előrevetítette ezt a 
tendenciát, az ő érzelmi viszo
nyulásoktól tartózkodó, minima- 
lista költészete, amely elsősorban 
konstatál, de fanyar beszédmód
jával egyben interpretál is, ked
vező fogadtatásban részesül a 
teljes magyar nyelvterületen. A 
könyvsorozat ettől kezdve egyre 
inkább a Serény Múmia című lap 
szerkesztési elveit követi, min
denfajta irodalmi beszédmód 
gyűjtőterepévé vált az utóbbi 
években.

Ezt többek között az is igazol
hatja, hogy az 1998-ban megje
lent legutóbbi, pályakezdőket tö
mörítő antológia, A hétfejű zsák
mány szerzői szinte kivétel nélkül 
publikáltak az Előretolt Helyőr
ségben vagy annak könyvsoroza
tában. Farkas Wellmann Éva (sz. 
1979), Gáli Attila, Karácsonyi 
Zsolt (sz. 1977), Kudelász Nobel 
(sz. 1975) egyaránt a Helyőrség 
könyvsorozatában debütált ké
sőbb önálló kötettel, és ugyanott 
jelent meg Mikó András (1978- 
1997) posztumusz kötete is. Far
kas Wellmann, Gáli és Karácso
nyi, akárcsak a már említett Papp 
Attila Zsolt, vonzódnak a kötött
» » >  » » » >
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formákhoz, ugyanakkor igye
keznek kimozdítani azokat "be
vett", "klasszicizáló" modali
tásukból, szerepjátékként, több
nyire iróniával hasznosítva a 
versformákat saját költői világuk 
kiépítésében. Kudelász próza és 
vers határterületein jár, első köte
tében mindkét műnem valós te
reket fikcionáló darabjai 
megtalálhatók. Az antológia má
sik társszerzőjének, Balázs Imre 
Józsefnek (sz. 1976) a verseit ez
úttal talán külső nézőpontok se
gítségül hívásával írhatnánk 
körül: Székely Csaba paródiáiból 
is kiolvashatóan egyfajta intel
lektuális költészetet művel. Má
sodik verseskötete kapcsán 
jegyzi meg Ácsai Roland: "Balázs 
vonzódik a különféle jelmezek
hez", "ezeket term észetesen 
hordja". A kötetben "hangsúlyo
san van jelen a látás problemati
kája", későmodem reminiszcen
ciaként.

Az Előretolt Helyőrség Köny
vek szerzői közül Gergdy Edit 
(sz. 1974) és Szonda Szabolcs (sz. 
1974) közölnek még rendszere
sebben az ezredforduló irodalmi 
fórumain. Gergely Edit a női líra 
pszichoanalízistől is érintett vál
tozatára írta át a "transzközép" 
toposzrendszert, az utóbbi idő
ben pedig inkább prózával kísér
letezett. Szonda Szabolcs Va
gyon tárgyalás című második kö
tetében egyértelmű lépést tett az 
abszurd, nonszensz költészet irá
nyába, általában rövid, csattanó
ra épített szövegeket ír.

E csoportos jelentkezésektől 
eltekintve természetesen több 
más fiatal költő is jelen van kü
lönböző irodalmi lapokban, kö
zülük helyszűkében ezúttal 
csupán Szántai János (sz. 1968) 
gunyoros/szarkasztikus, vala
mint Nagyálmos Ildikó (sz. 1977) 
nyelvi és képi érzékenységről ta
núskodó verseit emelném ki.

Az erdélyi magyar költésze
tet az ezredfordulón tehát egy
szerre több irányzat egyidejű
sége jellemzi, a különböző intéz
mények, csoportosulások, egyé
ni műhelyek sokszínűségét kell 
valamilyen szinten "rendeznie" 
annak, aki teljességre törekedve 
próbál rálátást nyújtani a magyar 
irodalomnak erre a szeletére. A 
kortárs erdélyi költészet recepci
ójának, illetve a mozgalmas kriti
kai életnek a hiánya jelentősen 
megnehezíti egy megbízható 
kép kialakítását, így e vázlat 
minden bizonnyal további kiegé
szítésekre, árnyalásokra szorul. 
Addig is e költészet fejleményei 
olyan antológiákban követhetők 
leginkább, mint a Fekete Vince 
szerkesztésében évente megjele
nő Erdélyi Szép Szó, amely évkönyv- 
szerűen átfogja a mindenkori előző 
év irodalmi termését.

VÁRI CSABA

Visszapillantás
a 2002-es év 
irodalmára
Jó ideje jár egy mondat a fe

jemben: "hol van a szavak hazája, 
..., sokszor úgy éreztem, hogy a 
szavakat sem mindig a jelenté
sük, hanem a mögöttük rejtezke- 
dő tér hitelesíti".

Hogy Végei Lászlónak ez a 
(júniusi Forrásból kiemelt) mon
data mennyire igaz (vagy érvé
nyes) az erdélyi irodalomra néz
ve, én nem próbálom bizonygat
ni, ám néhány szál mintha ide 
vezetne (főleg — és nyilván — 
inkább prózában. Lásd például 
Láng Zsolt, Szilágyi István, 
György Attila, Zsidó Ferenc regé
nyeit).

M aradjunk m indenesetre 
annyiban, hogy történt már jó né
hány kísérlet az erdélyi irodalom 
meghatározására. Ezen immár 
túl vagyunk valahogy. Ergo: er
délyi irodalom az, amely Erdély
ben (Erdélyről?) születik ("felnő" 
és gyarapodik, vagyis — jobb szó 
híján — működik).

Ha (vissza)írjuk a 2002-es é- 
vet, akkor ez utóbbi — legalábbis
— mindenképpen igaz. Sót, egy
re inkább úgy tűnik immár — és 
örvendetes módon —, csak folya
matában lehet és szabad értel
mezni (értékelni?) vagy figyelni 
az erdélyi irodalmat.

Mire gondolok? Például az E- 
lőretolt Helyőrség következetes 
"szervezkedéseire" (kiadványok, 
hdlyel-közzel megjelenő folyói
rat, könyvbemutatók, vitaindít
ványok), amelyek által nemcsak 
hogy a "magasabb" irodalomba 
szőtték be (színes-szellemes) szá
laikat, de másként értelmezhető
vé tették a szövetet is.

Vagy. Azt hiszem, Balázs Imre 
József kritika- és tanulmánykö
tete (Anonsalansz esélye, Kolozs
vár 2001, Komp-Press — Korunk 
Baráti Társaság) jó ideig nemcsak 
megkerülhetetlen lesz (mind a je
len irodalombírálat lingvisztiká
ját, mind a megközelítések mó
dozatait értve), de — és ugyanak
kor — éppen egy ilyen folyamat- 
ra-figyelés lencséjét is jelent(het)i.

Aztán itt van Szilágyi István 
Hollóidű című regénye. Kritikai 
fogadtatása ugyan jórészt 2001-re 
tehető (itthon és odaát), ám a 
2002-es júniusi Székelyföld
számban újabb — és igen alapos
— értekezés jelenik meg Mester 
Béla jegyzésében. És aztán a leg
érdekesebb hír: Szüágyi István 
megkapta e művéért a 2001. év 
Magyar Irodalmi Díját (igaz, 
megosztva Bodor Adámmal: A 
börtön szaga. Válaszok Bállá Zsó-

erdélyi
fia kérdéseire dmű művéért) — 
és visszautasította. Nem hiszem, 
hogy érdemes lenne ezt feszeget
ni (merthogy csak amolyan vag- 
dalkozás lenne három nagyszerű 
regény szerzőjével szemben), és 
ráadásul maga a díj sem vész el 
(vagy nem úgy és nem olyan ér
telemben. De erről majd később).

(Végső soron mi az, hogy fo
lyamat? Fejlődés? Előzmény-kö
vetkezmény? Valamiből/ valami 
után következő valami? Kibonta
kozás? Változások sokasága és le
hetséges összefüggése?) Volna itt 
még néhány visszacsatolás: Ba
lázs Imre Józsefnek a budapesti 
József Attila Kör-füzetek soroza
tában megjelent második verses- 
kötete: "A Dél-Párizs Nyárikért" 
(2001, Kijárat kiadó), amelynek 
megjelenése (vagy itthoni terjesz
tése) átjön 2002 elejére. Ezt a kö
tetet kétszeresen is fontosnak 
látom: egyrészt, mert a költő má
sodik (és merőben más, mint az 
első) kötete, ami ugyebár jelent 
valamit, másrészt magyarországi 
kiadás, ami már jelez valamit.

Ennek ürügyén ide veszek 
még néhány nevet, csak úgy, a 
teljesség igénye nélkül: Selyem 
Zsuzsa: Valami helyet (JAK-Kijá- 
rat Kiadó, 2001), Szilágyi István: 
Hollóidő (Budapest, 2001, Mag
vető), Szilágyi István: Kő hull 
apadó kútba (4. javított kiadás, 
Budapest, 2000, Magvető), Ko
vács András Ferenc számos köte
te a pécsi Jelenkornál, Visky And
rás: Góbién (Pécs, 1998, Jelenkor), 
Orbán János Dénes: Vajda Albert 
csütörtököt mond (Pécs, 2000, Je
lenkor), Láng Zsolt: Bestiárium 
Tansilvaniae (Pécs, 1997, Jelen
kor), Kányádi Sándor: Valaki jár 
a fák hegyén (Budapest, 1997, 
Magyar Könyvklub), György At
tila: Harminchárom (Budapest, 
2002, Magyar Könyvklub).

[És mintha "visszafelé" is mű
ködne a dolog, magyarországi 
szerzők erdélyi bemutatkozásá
val: Szálinger Balázs: Kievezni a 
vajból (Kolozsvár, 2002, Erdélyi 
Híradó), Szálinger Balázs: Zalai 
Passió (Kolozsvár, 2000, Erdélyi 
Híradó), Fried István: Iroda- 
lomtörténések Transsylvaniában 
(Kolozsvár, 2002, Erdélyi Hír
adó). Sőt, a —főleg magyarorszá
gi — kiadványokat tekintve, to
vább lehetne menni a pozsonyi 
Kalligramig.]

Egyfajta jelzést említettem 
fentebb. Amit szívünk szerint 
úgy mondanánk: egységesül a 
magyar irodalom. Vagyis itt nem

csak az évszámokat tekintve, de 
egy ilyen (az összmagyar iroda
lomba való?) beilleszkedés, be
épülés (lehetséges) folyamatára 
is (fel)figyelhetünk, figyelnünk 
kell.

Igencsak ide kívánkozik a 
Korunk (még 2001-ben megkez
dett) ankétja az irodalmi élet 
megpezsdítésére tett kísérleté
vel: a magyar nyelvterületek író
inak—irodalmárainak bevoná
sával arra keresett választ (töb
bek között), hogy melyik a hu
szadik  század tíz legszebb 
magyar verse.

Legalább ennyire érdekes vá
laszokat és "listákat" regisztrál
hattunk több lapszámon ke resz
tül (Versek versenye rovatcím 
alatt), és végül az "eredményt" ki 
is adta, igen igényes kivitelezés
ben a Kolozsvári Komp-Press és 
a Korunk Baráti Társaság (közö
sen) A teremtmények arca címen.

Nem kevésbé érdekes ez a lis
ta: Kosztolányi Dezső: Hajnali ré
szegség, Pilinszky János: A- 
pokrif, József Attila: Eszmélet, 
Illyés Gyula: Egy mondat a zsar
nokságról, József Attila: Óda, 
Kassák Lajos: A ló meghal..., Ba
bits Mihály: Esti kérdés, Füst Mi
lán: Öregség, Babits Mihály: 
Jónás könyve, Babits Mihály: 
Mint különös hírmondó.

Vagyis — ha jól értelmezem: 
megkerülhető-e a hagyomány? 
Mi az, ami a hagyomány át- és/ 
vagy újraértelmezését kívánja? 
Milyen értelmezői modellek mű
ködnek manapság?

Ide idézek néhány mondatot: 
"Tudom: bármennyire is láthat
juk teljes lezártságában 20. száza
di líránk értékeit, a kép így sem 
marad változatlanul. Amint az é- 
vek, évtizedek múlnak, alapo
sabb átértékelésre kerül so r- 
ilyenkor szokták az «idő rostá
ját» emlegetni. Századunk végé
re egész biztos módosul a név
sor." (Tornai József, Korunk, 2002 
április)

"Legfeljebb arról lehet szó, 
hogy nekem melyek a kedvenc 
verseim, de közben az ember ó- 
hatatlanul csal, mert fél szemmel 
azért arra is odasandít, hogy az 
általános értékrangsor ne sérül
jön feltűnően. Hogy a legna
gyobb nevek azért ne hiányoz
zanak". (Várady Szabolcs, Ko
runk, 2002 április).

Ide olvashatnánk még a ma
gyarországi folyóiratok jórészét 
(Hitel, A Dunánál, Kortárs, Ma
gyar Napló, Jelenkor, Élet és Iro
dalom stb.), amelyek folyama
tosan közlik az erdélyi írók írása
it, vagy ugyanezen folyóiratok 
recepcióit, mint bevonási (bevo
nulási?) történéseket (réseket?).

Minden írónemzedék kiter
meli magának kritikusait, olvas
tam nemrég valahol. (Érdekes 
módon — vagyis természetesen
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— más-más irodalom jön le a fó
rumokról. Nem szerzőkről be
szélek, hiszen mindenki "más
fajta" irodalmat művel, hanem 
ezek csoportosulásáról, egy-egy 
fórum köré tömörüléséről. De 
ezek a "határok" mintha kezdené
nek el-, illetve összemosódni. A 
recepciót tekintve is. Ám a "fiata
loknál" figyelhető meg leginkább 
egyfajta egymásról-híradás fo
lyamatossága).

M eg k e rü lh e te tlen ü l ide 
kell vennünk azonban két ne
vet. Fried István és Tarján Ta
más a "fiatal" erdélyi iroda
lomra, annak is inkább vadó- 
cabb (merthogy itt legalábbis 
igen újszerű) vonalára fektet
tek hangsú ly t kritikáikban. 
(Köteteikbe is felvették.)1

Elég régen (talán három-négy 
éve) hangzottak el az utolsó 
transzközépes "viták". Aztán már 
nem volt szükség (több) ideoló
gia-gyártásra, a kapuk megnyíl
tak, és vidám, harsány, friss han
gon bevonult az irodalomba egy 
fiatal írónemzedék. Hogy aztán 
megkérdőjeleződjék minden, a 
régről tudott, tudottnak vélt (iro- 
dalom)fogalom is. Most íme 
(ezért volt szükség kis háttértör
ténetre): Fried István igen alapos 
(magyarországi folyóiratokban 
már megjelent) tanulmányai, cik
kei — kötetbe gyűjtve az Erdélyi 
Híradó kiadásában. Értő, tanul
ságos és még inkább igen új hang, 
s a recepciós kontextusból is igen 
kiemelkedő.

Ez a fiatal (még transzközép
ként induló), több év távlatából 
igen termékenynek és életképes
nek bizonyuló alkotógárda ter
jeszti elő szükségességét s hívja 
életre 2002 februárjában az Erdé
lyi Magyar írók Ligáját (E— 
MÍL), amely mára már több mint 
kilencven (nemcsak fiatal) tagot 
számlál. És nő és gyarapodik, 
egyszóval működik: közgyűlést 
hív össze, szervez, szerkeszt, dí
jaz stb.

2002-ben közel tíz kötetet ad 
ki az Erdélyi Híradó (felvéve a 
versenyt a marosvásárhelyi Men
torral is): Szonda Szabolcs: Va- 
gyontárgyalás, Fekete Vince: A 
jóisten a hintaszékből, Farkas 
Wellmann Éva: Itten ma Donna 
választ, Mózes Attila: Árvízkor a 
folyók megkeresik régi medrü
ket, Bréda Ferenc: Antracit, Mé
hes György: Szép szerelmek 
krónikája, Fried István: Iroda- 
lomtörténések Transsylvaniá
ban, Faludy György: Emlékezés 
egy régi udvarházra. Ami itt még 
fontosnak látszhat: hallatszott in- 
nen-onnan, hogy leszálló ágban a 
költészet, és lám, ezen kiadvá
nyok többsége (is) verseskötet. 
(Á 2002-es erdélyi irodalom elég 
kevés prózát termett, míg odaát 
inkább "a regény koráról" beszél
nek.)

A költészet (irodalom) nép
szerűsítése persze csak úgy mű
ködik, ha közvetlenül az olvasó 
elé kerül, kitálalódik, "kibeszélő- 
dik". Az Erdélyi Híradó minde- 
nik kiadványának könyvbemu
tatót szervez(ett). A helyszín 
megint csak figyelemre méltó: a 
tavaly (szintén általuk?) létreho
zott Bulgakov nevű (irodalmi?) 
kávézó, amelynek addigi hiánya 
(az ilyen kávézók felszámolódá
sa Kolozsváron) igen érződött, 
hiszen volt ennek klasszidtás- 
számba menő hagyománya.

(Érdekes így most visszaol
vasni Orbán János Dénes 'Ma- 
gánlevél"-ének néhány sorát a 
székelyudvarhelyi, Farkas Well
mann Endre által szerkesztett — 
de hamar megszűnt — Alterego 
című irodalmi lapból: "Az egyéni 
siker nem ér semmit. Az iroda
lom úgy szép, ha csoportosan csi
nálják, ha az alkotók benne, érte- 
általa élnek s nem úgy, hogy ki
ki letejeli s postán beküldi a havi 
adagját". (Alterego, 1997,1. évf. 3. 
szám.)

Augusztusban az E-MÍL iro
dalmi tábort szervez Zetelakán 
(újraélesztvén/folytatván a ma- 
rosvécsi hagyományt?) Erdély — 
határtalanul címmel, amely szin
tén a fentebb már említett folya
matokra mutat(hat) rá. S a nép
szerűsítésre: a táborral egy idő
ben/ párhuzamosan író-olvasó 
találkozókra került sor a környe
ző falvakban, városokban. Szá
mos magyarországi (Magyaror
szágra települt) író is jelen volt és 
előadást tartott: Szávai Géza, 
Fried István, Boka László (pl. 
"Az erdélyi irodalom magyar- 
országi recepció jáéró l), és 
nyüván itthoniak is. (Úgy lá
tom, hasonló jelzésértékű le
het az áprilisi Látó is, amely a 
magyarországi Élet és Irodalom
bén recepciókat gyűjtötte egybe.)

Szóval van (zajlik) egyfajta 
irodalmi élet.

November 7—9. között a Ro
m ániai Könyves Céh immár 
nyolcadszor szervezte meg a Ma
rosvásárhelyi Nemzetközi 
Könyvvásárt. Itt tűnik ki talán 
leginkább (s legszínesebben) 
minden, ami fentebb elhangzott. 
A kiadók-szerzők-m űvek (a 
szakma?) együtt-szereplése s az 
olvasóval való találkozása elen
gedhetetlen tényezője az iroda
lom ismertségének, működé
sének, fogyasztásának (termé
szetesen a pénzen kívül).

2002-ben is a marosvásárhelyi 
Mentor viszi a pálmát kiadvá
nyaival: Berszán István: Kiveze
tés az irodalomelméletből (ta
nulmányok), Bogdán László: 
Drakula megjelenik (regény), 
Egyed Emese: Hajnalének (ver
sek), Jánosházy György: Marx Jó
zsef (művészeti monográfia), 
Kinde Annamária: Szandra May

kertje (versek), Király László: A 
szibárdok története (versek), Ko
vács András Ferenc: Aranyos vi
tézi órák (versek), Lászlóffy 
Aladár: Átkopogások (válogatott 
versek), Markó Béla: Önállóságra 
ítélve (Beszédek, előadások, in
terjúk, 1999—2002), "Sütő And
rás 75 éves" (vallomások, kö
szöntők), Szilágyi Júlia: Verseny
mű égő zongorára (tanulmá
nyok, esszék), Zsidó Ferenc: Szal
matánc (regény).

A Polis könyvkiadónál jelent 
meg (az idén elhunyt) Balogh 
László: Tiszt úr, a kezem című 
regénye, Reményik Sándor "Hát
rahagyott versei", Szakács István 
Péter: Szavak prérijén (a kanadai 
magyar irodalom egy évszáza
da). A Pallas-Akadémia hozta ki 
Kányádi Sándor Szürke szonet
tek című verseskötetét, Marosi Il
dikó: A fedélzetközi utas elsüly- 
lyedt világa dmű, Ligeti Ernőről 
írt monográfiáját, valamint a 
"Bánffy Miklós estéjé"-t (Levelek, 
1944—1949, Váradi Aranka nap
lója, 1944—1952).

Az újonnan jelentkezett Kalo- 
ta kiadó gondozásában jelent 
meg két antológia: "Almok szál
lodája" (versek 1918—2000) Ba
lázs Imre József válogatásában, 
és a Lassított lónézés című próza
antológia (Erdélyi magyar elbe
szélők 1918—2000), amit De- 
mény Péter válogatott.

A Kriterion adja közre Balázs 
Ferenc levelezését Csillaghoz kö
töttük szekerünk dm  alatt, vala
mint Kovács András Ferenc: Vara 
coloniala dmű román nyelvű for
dításkötetét és a 111 vers Kolozs
várról dmű versantológiát (Ka
tona Éva és Veress Erzsébet válo
gatásában).

A marosvásárhelyi Vatra (ro
mán irodalmi lap) 1999-es ankét- 
ja, vagy a 2001-es Apostrof (ko
lozsvári román irodalmi lap) a 
Korunkkal közösen szervezett e

lőadássorozata — ahol az derült 
ki, hogy a román írók nem isme
rik az erdélyi magyar írókat — 
lehet az elődje egy (újabb) érde
kes kísérletnek: A temesvári Ori- 
zont dmű (román irodalmi) lap 
az "A Treia Europa" kiadvány-so
rozatukban megjelentette erdélyi 
írók: Szilágyi István, Láng Zsolt, 
Molnár Vilmos, Bodor Ádám (aki 
Magyarországra települt), költők 
(Kányádi Sándor, Kovács András 
Ferenc, Király László, Visky And
rás, Jánk Károly, Orbán János Dé
nes) és irodalombí- rálók (Láng 
Gusztáv, Cs. Gyímesi Éva, Balázs 
Imre József) román nyelvű fordí
táskötetét O antologie a literaturii 
maghiare din Transilvania címen 
(Iasi, 2002, Polirom).

(Csak úgy felsoroltam a 2002- 
ben megjelent könyveket, egy
részt helyszűke, másrészt a több
nyire már megtörtént szakmai 
szemrevétel végett.)

Nem veszett el a Magyar Iro
dalmi Díj, említettem.

A díjat minden évben kiosztó 
Magyarország Európában Ala
pítvány, az Anyanyelvi Konfe
renciával együttműködve tíz
egynéhány fiatal erdélyi írót hív 
meg egy egyhetes rendezvény 
vendégszereplésére (a visszauta
sított díj "árán"). Ami ismét csak 
egyfajta jelzés lehet a beépü- 
l(őd)és folyamatára.

Az E-MÍL- díjazás talán a 
2002-es év legfontosabb kezde
ményezése, természetesen ittho
ni berkekben. A 2002-es év dí
jazottak Bogdán László, Mózes 
Attila, Fried István és Farkas 
Wellmann Éva. További díjakat 
(döntötte el az E-MÍL-közgyűlés) 
nem a kuratóriumi tanács, ha
nem az azelőtti díjazottak hatá
roznak meg és adnak át.

2002 decemberében az Erdély 
Magyar Irodalmáért Alapítvány 
köszöntötte a 70. és 75. életévüket 
betöltött írókat: Fodor Sándort, 
Sütő Andrást, Jánosházy Györ
gyöt, Faragó Józsefet és az Auszt
riában élő Szépfalusi Mártát. A 
háromnapos rendezvényen ün
nepi köszöntőre, irodalmi gyű
lésre és vidám estékre is sor ke
rült, számos E-MÍL-tag részvéte
lével.

Remélhetőleg ezzel is megte
remtődött egyfajta hagyomány, 
amelynek folyamat(osság)ára és 
hasonló kezdem ényezésekre 
(mint például az újonnan Zsidó 
Ferenc indította Padlás Irodalmi 
Klubra) igencsak szüksége van 
az Udvarhely környéki — vi
szonylag régiószámba menő - 
irodalmi életnek.

Jegyzetek
1 Tarján Tamás: Kengyelfutó. 

Bp, 2001. Pont kiadó
Fried István: Irodalomtörté- 

nések Transsylvaniában. Kolozs
vár, 2002. Erdélyi Híradó

5



HELIKON

EGYED EMESE

B risz é isz  
XL Akik  
nem félnek
A rettegett írástudó már igazán nem 

volt fiatal, de humora nem hagyta el, és 
nem szűnt meg olvasni, írni, ami sokak 
számára egyet jelentett a bosszantással, a 
gonoszkodással, a megsemmisítés szán
dékával. Pedig csak a nyilvánosság (ké
nyelm es) form áját kereste élem edett 
korában is — ez volt az ő különleges poli
tizálása, sót mulatsága. Aki látta már ar
cán a kaján mosolyt, könnyen elképzel
heti, amint csak úgy magában, egy-egy jól 
kikerekített mondat után is kiült ez a ké
pére, kigyúlt az a sajátos fény a tekinteté
ben, amely, ha akarom, kárörömből-rossz- 
májúságból, ha akarom, a nyelvet uralok 
elégedettségéből fakadt. No, éppen a ke
zét nem dörzsölte, mint a gyatra mímu- 
sok, de bizonyára valóra vált szándék, 
győzelem, fölény érzése áradt minden 
po rcikájából.

Másrészt tudnivaló, hogy a maszkok 
ünnepei is érdekelték kezdettől fogva, min
dent "jobban tudott", papok, játékmesterek 
ilyen vonatkozású rendelkezéseit nem átal- 
lotta hangos szóval felülbírálni, ő megte
hette, bármikor, bárhogyan: mintha rajta 
nem fogott volna semmiféle rontás, pedig 
már éppen elég ember haragját kihívta ma
ga ellen az idők folyamán.

Lételeme volt, hogy valamit, minél 
többet kétségbe vonjon a tudósok és a 
felkentek tekintélyt hozó és gyarapító tel- 
jesíményéből. A filozófusoknál is jobban 
vélte tudni, miből ered a nyelv, s az egyes 
szavak távoli származását sem szűnt meg 
örökösen nyomozni. Most azt mondja, 
vizsgáljuk meg jobban a régebbi neveket, 
például a nőkét. És ne homályra, állatok
ra, sőt állatimádókra, hanem csillagokra 
gondoljunk, amikor ezeket a mára már 
érthetetlen szavakat-neveket kimondjuk, 
használjuk... Mi tagadás, az ilyen felisme
résekért sokan gondoltak hálával erre a 
csudabogár tudósra, nem szidalmazták a 
sértettekkel vagy a sokasággal.

Valamikor m egrökönyödtem  azon, 
hogy derűvel ecseteli, mennyire ki van 
szolgáltatva az elemeknek: ha huzamo
sabban szakad az eső, becsorog a meny- 
nyezeten. Most nálam  sem különb a 
helyzet, s ilyenkor bizony sovány vigasz 
az eltalált versek varázsos monotóniája, 
hívó vagy rögzítő képsora. Mostanában 
már én is azt mérlegelem, mi lesz, ha még
sem vesz pártfogásba a tetőfedő, s ha a 
pénzem is elfogy, mire a munkálatra rá
szánja magát. De mondjuk másképpen.

Mi lesz veled, Briszéisz, ha anyád- 
apád sem láthatod, s azt sem lehet kitalál
ni, mit forgat Akhilleusz abban a bozontos 
fejében. Van még rólad bár egy parányi 
gondolata? Emléke? A vágy szikrája...

Jelent ez valamit? Hogyhogy a vágy 
szikrája. Ahhoz nem kell különleges mű

veltség, hogy emlékezzünk a férfiak vas
kos történeteire, hencegésükre a piac sar
kán, amikor csak várakozni lehet. Nem a 
peplosz anyaga szabja meg, ki hogyan 
vélekedik a nőkről. Lám Bredofon milyen 
nagyra van a sikereivel, és milyen megalá
zó, nem is, vérlázító diadallal emlegeti 
elhasznált szeretői végtelen sorát. De ő 
már csak a szénre, a valaha-volt erdőre, 
úgy emlékezik arra, ha emlékszik, hogy 
bizalom és gyöngédség is van a világon. 
Gyermekkel nem bajlódik, barlangja ké
nyelmes, és akkor kergeti el a megbaboná
zott leánykát, amikor akarja. Nem tart 
semmiféle büntetéstől: maga a hencegés. 
Pedig sokat tud, ha voltak mesterei, sem 
emlegeti őket, valójában leginkább maga 
gyűjtögette-alakította furcsa tudását, ta
níthatna is akár, de lám, az iskolákat unja, 
a mestereket kineveti az élet nevében — 
mint valami tolvajisten, olyan. Kortalan
ná vált a sok éjszakázás, a hevítők kedve
lése, az egészség-megőrző szókimondás 
miatt, és még eddig megúszta. Haragosai 
nem verték agyon, de még el sem kapták 
a sötét sikátorokban, rendetlenül étkezett, 
de a szervezete sem állt rajta bosszút.

— Miért foglalkozol vele?
— Néha mintha testvére volnék, úgy 

szólít meg, többnyire társaságban, ha la
komákon egymás közelébe kerülünk. De 
tudom, hogy a hátam mögött helytelensé
geket beszél rólam alkalmi tanítványai
val, suhancokkal. Nem érdemli meg a jó 
szót, de pont ő az, akire nem tudok hosz- 
szasan haragudni. Ifjúkorom tanúja, és ez 
egyedül elég, hogy az ember kicsit megil- 
letődjék.

Távol tartom magam tőle, de jólesik, 
ha a sokaságból hangosan rám köszön, 
vagy nevető szemmel, széles szájjal, mint 
egy béka — odafordul: tudom, ki vagy, 
láttalak.

Azt is hallottam, Akhilleusz első ha
ragját az okozta, amikor az ő nevével csal
ta ki Agamemnón Iphigeniát anyja sát-

Tari István grafikái

rából, s próbálta engesztelő áldozatul ol
tárra állítani Artemisznek.

Hogy a szelek ne térítsék el a hajókat 
az úticéltól.

(Tudja a hajós, hogy szükség van áldo
zatokra. De maradjon mindenki a maga 
körében: Agamemnon hazudozásai egyre 
tűrhetetlenebbek. Iphigeneia szépségéről 
ugyan hallott, de maga a lányt sohasem 
látta, és joggal vélte sértőnek az el járást.)

— Igen, jártam Leszboszon. Elfoglal
tam, akárcsak Phókaiát, Kolophónt, Kla- 
zomenát, Szmümát. Hajóimat jól ácsol
ták, és megbízható volt a legénységem.

— Raboltál.
— A zsákmány szerzése nem az én 

dolgom, de vannak szokások, amelyek 
megtiltása lázadást szül, ezt el akartam 
kerülni. A hajósok is emberek. Gyújtogat
ni nem gyújtogattunk, némi katonaságot 
és felügyelőket hagytunk az erődökben.

Ti Endümionról beszéltek, pedig Attis 
volt az a felébreszthetetlen alvó, Hérak- 
lész unokája, Tyrrénos névadó apja, akit a 
hold éjjelente meglátogatott. Mindeneset
re isten és ember, nő és férfi találkozása 
volt az az időtévesztó, mámorító és keser
ves titok, amelyet ti mítosznak szerettek 
nevezni, de amely vérnek legalább annyi
ra lehet forrása, mint emberek és szokások 
békéjének.

Kinevetitek az asszonyokat, hogy meg 
akarják az álmaikat jegyezni, sőt nem á- 
tallják elmesélni másoknak, netalán jelen
tőséget is tulajdonítanak nekik.

Ti meg csak akkor, ha bajban vagytok.
Jóslatot nem kértek, túlságosan bíztok 

magatokban.
De hát az asszonyok másképpen ala

kítják ki élettudományukat: kénytelenek 
vele, ha már olyan ritkán hagyhatják el a 
család körét vagy a szűkebb környéket, s 
ha nem engeditek őket a csarnok közelé
be. Müthimna más, de abból csak egy volt.

Egykori növendékei talán már maguk 
sem hiszik, hogy oda jártak.

Tudásuk apró és sokkal inkább az él
őszóhoz, a család körüli tevékenységhez, 
a megtartás gyakorlatias szabályaihoz kö
tött. Attól olyan csöndesek és nyu- god- 
tale van, amibe alig vagy egyáltalán nem 
tűrik a beleszólást. Hogyan gondozzák a 
beteget vagy az újszülöttet, hogyan adják 
meg a halottnak a végső tisztességet.

Bárhol vagyok, Taphiosz gyermeke 
vagyok és teleboia: mert messze kerültem 
a szülőföldemtől, s már nincs is arra re
ménység, hogy valaha hazatérjek.

Otthont azért lehet és kell is teremteni. 
Van, amiről nem tehetek, de szívesen ala
kítok a kerten, az az én világom.

Nincs sem m i baj, sokszor m eg is 
lehet feledkezni a háborúságokró l, a 
betegségről, a gyerm ekek k ívánsága
iról és a m agunk rögeszm éiről. Egy
m ásba tűnnek  a képzelődés m eg az 
em lékezés képei, de érdem es keresn i 
a szavaka t, hogy v a lam en n y it be lő 
le, ha csak m ag u n k n ak  is, rö g z íth e s
sünk. V annak ragyogó  p illan a to k , és 
vannak  ködösek , enny i az egész.
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XII. A gazda 
hazalátogat
Arra riadtam fel, hogy megtörtént a hajón 

a baj, Dionűszosz az evezőket kígyókká vál
toztatta, és befuttatta a fedélzetet repkény- 
nyel! Hogy egyéb rémségekről ne is beszél
jek. Szerencse, de csak rossz álom képében 
okított engem a gondviselés: a hajósok vala
mennyien a helyükön voltak, dehogyis ug
ráltak a vízbe halálos rémületben.

Nem ők váltak delfinekké.
De nem róluk szól az a mese.
A riadalom pedig mégiscsak azt jelenti, 

hogy ideje volna már a pihenésnek, s ha nem 
jön közbe vihar, vagy Agamemnon váratlan 
parancsa (de még sok mindent fel kellene 
sorolnom), haza is látogathatunk akár, sőt 
jobb is lesz — akármi kis időre — hazatérni.

Tudod, hogy sátradnak új lakója van, s 
hogy jóformán időd sem jutott eddig vele 
ízlelni a győzőt megillető örömöket. Majd, 
ezt kell mondogatni, majd, igen..., a békeidő
ben. De addig is megtörténhet, hogy módja 
van az embernek hazanézni, ha már arra 
célozgatnak a jósok (akik egyébként sok sza
márságot összebeszélnek).

Most éppen azt javasolják — és néha ér
demes hallgatni rájuk.

Még anyámtól hallottam, miféle orvossá
gokkal gyógyítanak ezek. Melampusz pél
dául látja a régi meséket, és valami módon 
foly- tatást eszel ki nekik, aztán ebből olvassa 
ki, fogadtatja el mindazt, ami segíthet a fel
épülésben. (Iphiklosznak sem született utód
ja, míg rozsda levével nem itatták, de nem 
akármilyenével!) Máskülönben mindenki 
tudja, hogy ő még a tébolyodott argoszi 
asszonyok baján is képes volt segíteni.

Ciromliget mögött van a Melampusz há
za, kacskaringós út visz az ajtajáig félvad 
telkeken, faragott kő- és vesszőfonatú kapu
kon keresztül.

— Hány évet adsz?
— Nem számolhatunk halandó években.
— Hány életet akkor?
— Eleget, hogy mindent megismerj.
Az ablak párkányán macska sütkérezett, 

lusta, egykedvű, most még a madarak sem 
érdekelték. A borhűtő alá friss vizet töltöttek, 
a szél körbefordult a tornácon: friss olajbo
gyó szaga volt.

A vendég — ment volna is már kifelé.
— Mit kérnél, Melampusz?
— Mindenem megvan, Akhillész, nem 

szenvedek hiányt semmiben: láthatod.
— Nem kívántam ingyen, amúgy Del

phoi felé is készülök.
— Megterem az én jutalmam a minden

napok fáján.
— Rejtvényekben beszélsz, de mi értel

me? Jó, nem erőltetem akkor.
— Semmi, ne vesztegess időt, gondolatot 

erre, te kiválasztott, mondom, hogy semmi 
az egész. No, mégis: ne kergess el, ha koldus
botra jutnék s szembetalálkozunk valahol.

— Egy pár bivalybőr lábszíj? ... Melam
pusz?

— Köszönöm, mi tagadás... kitaláltad a 
kívánságom, hazudnék, ha azt állítanám, 
hogy nincs rá szükségem: errefelé a házalók 
gyatra portékával járnak, ha járnak egyálta
lán. Köszönöm mégis, Ligürón, járj szeren
csével.

A jósok. Theiresziász, Phineusz, Idmón,

Ampiaraosz — mindeniknek megvan a tör
ténete.

Most éppen a vért igazítását, új bőrsaruk 
vételezését s — az esztendő állására való 
tekintettel — a vér frissítését javallják. így 
esztendő fordulója után, cserép- és barom vá
sárok, szolgafogadás előtt egy jó hónappal 
megürültek az éléstárak, és fogyatkozott a 
harci kedv is, no, újholdig mintha nem volna 
akkpra a veszedelem.

Új teveszőr-takarók és finomszálú gyolcsok 
a ládákba szorítva. Abból mindenkinek jut.

— Egy sátorban... Lehetne. Hiszen az is 
az én sátram.

— Nem ülendő.
— Nem...
— De mégiscsak vártalak.
Restellem is, hogy beszélek róla. Hogy 

nem nőttem belőle ld, hogy a háborúskodás 
és egyéb komoly ügyek közepette is foglal
koztat. Egyesek szerint Eósz esetében ez 
büntetés volt: testében nem vér, halványvö
rös szerelem keringett, minden változás re
ménye nélkül.

Nevettek is rajta az öregek, s örökösen 
irigyelték a fáradtak s betegek seregei.

Vagyishogy a tüzet a kömény szárába 
rejtette volna a teremtő. A tolvaj szándék 
elől... Ott aztán igazán nem leli, de nem is 
keresi senki. Nem az a tűz, amely Eósz erei
ben lakik, és nem is az emésztő vágyakozásé. 
Az otthont adó, az egészségvédő, a farkasri
asztó éjjeleket bevüágító tűz, amelynek o- 
lyan nehéz igazi nevére rálelni.

(Deidameia. Restelkedés fog el, ha rágon
dolok is. Nem szólhat rólunk ugyanaz a tör
ténet.)

— Higgyem, hogy asszonyruhát öltött? 
Mi végre?

— Nem öltötte jószántából: azt adott rá a 
féltő asszony.

— Thétisz?
— Az, Melanippe.
Hogy is emlegette a jós? Ligürón? Még- 

hogy — Ligürón? Igaz volna?
(Megkérdem, volt-e teje anyádnak, akart- 

e egyáltalán szoptatni téged. Ákarta-e, hogy 
szülessél.) Nekem születtél sziklaapától, ten
geranyától. De lehet, hogy ezek csak az örök
ségeidet jelentik: benned vannak, felismer
hetők.

Ahogy nézünk a távolba, párásodnak a kékló' 
tekintetek, s születnek Briszéisz sorai, pedig bi
zony még nem hallható a jel a kikötőben:

Hajókürt

Lobog a nap kendője tűzfehéren.
Most már hajód testét is látni vélem.
Most már le is horgonyozhat a béke.

Indulnék immár szép szavad elébe, 
lassú tengeri szelek ellenébe,

az öröm minden jelét viselem.

Várakozó napok csöndje velem.
Hosszútúró'hetek és hónapok 
fénye a parti sziklaköveken.

Kitalálod, mennyire vártalak?
Látod az ösvényt és a falakat?
Hallod hatalmas vizek moraját?

(Ki nem mondható igék: koronád 
Le nem tagadható könny: gyöngy füzéred. 
Holnapi kertek vesszeje fon át, 
ha mégis találkozom véled.)

KIRÁLY LÁSZLÓ 
Ezer lovas 
a rettenetes erdőn

Határ Győzőnek
Nahát.
Akkor én most elmegyek.
Az Úr megverte a repülőtereket. 
Semmire sem viszem:
Marco nevén emlékembe ötlik 
a Markó utcai kicsi őr-katona.
Azt kérdeztem, balfék versrotyogó: 
merre a Kálmán Imre út?
Van ott egy pénztár, mifene.
Szűk és büdös.
ő  is csak kérdezett (katonám!):
Maga bolond?
Ilyen a Markó utca.
Szóval elmegyek.
Azám, csakhogy ez sem egyszerű.
Évi a szavakat osztja, fonja. 
Megérkezik egy szűkszavú vendég. 
Isten se tud meg tőle semmit.
Pénzt se hoz.
Látjátok ezt a meztelen nőt?
Film ez vagy micsoda?
De akkor miért öltött ruhát?!
A fogadásra.
Hercegnő, ilyesmi hogyan lehetséges? 
És mik ezek a szörnyű falevelek?! 
Nem illik így meghalni.
A meggykompót akkor kire marad? 
Hallod?
Legalább húnyd be a szemed.
Lovaid rúgják szét az emlékedet. 
Pogány! *
És ne tétovázzunk.
Rajzoljuk le a mellbimbókat.
És egyebet is, lennebb, fennebb.
A nézés úgyis tehetetlen.
A tapintás — talán.
Ámde az sem a vállon.

Al. Nezvanoff jr. — ;

A kabátod
for Tania Smirnova

Utalhatnék a kabátodra.
Ilyen kabátokban 
terror-lányok, kelet-európai 
költőnők járnak, akik két vers (?) között 
vén-puli főszerkesztőkkel 
száraz-szeretkeznek...
Tányaü!
Ezt a gyönyörű nyelvet!
Meglop, ellop.
De a meglopottat, ellopottat 
vissza sosem adja.
Mintha a Verdi op.-ból 
kimaradna Aida.
Egyik ember annyi, mint a Másik.
Sztálin, s az Inter, s a Nacionálé 
Le lehetett volna számolni má ré.
S a rím kedvéé mind egymásra mászik.
Rettenet, borzalom, hogy SZERETNI kell. 
Natashával — és mindenkivel.
Utalhatnék a kabátodra.
Utalok Neked szerelmet, kabátot.
Nem halsz bele.
Ilyen a Sors!
Utód?
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S iR Í H Ú  M ŰM  I f f  229
ha majd minden rabszolga nép szerkeszti:
jármát megunva olajra lép Fekete Vince 2003

MIRCEA CARTARESCU 
Holdfényes ő sz  
'60-as évek
(Toamna cu luna anii '60) 
ősz holdfénnyel
pulóvered fölött a soha mit a mindig bélel 
míg tudod hogy szerettél és még szeretsz 
képtelen taxik közti perceket.
Holdfényes ősz 
a telefonfülkék szikráznak 
rájössz az örök csupán látszat 
kirakatok vezetnek a raccsolásban 
és hangjuk remeg, és darabokra törnek 

a porcelánkészletek.
Üveges ősz
amikor magnók törnek ripityára 
elsápadnak műanyag mixerek 
a porszívón hideg verejték gyöngyöz 
hahotázik a csavarhúzó-készlet 
míg a kerekszemű mosógép 
és a négycsillagos konyak 
elsárgul eszem ágán és lelohad 
s a vermut-ősz néha ifjúnak képzeli magát...
Mi többé nem zárjuk egymást szívünkbe. 
Már nem vidít fel arcunk mosolyunk tükre. 
Mi nem házasodunk össze 
nem lesz gyermekünk 
és nem öregszünk meg együtt.
Mindez most világosodott meg előttem.
És nem lesz hosszú életünk 
hanem rövid, zavaros.
Nap, éj, nap, éj, nap, éj 
augusztus, december, április...

Egy ősz mely holdfényben ég 
de szeretném ha most együtt lehetnénk 
a kirakatokat együtt nézhetnénk 
a taxikat együtt szemlézhetnénk 
és elsárgult falevelek havaznának ránk.

Vettünk egy új világot,
1987-es modell
(Ne-am cumparat o lume noua, model 1987)

Felhajtható tetejű világ, fülkényi 
benne csupán a te és az én is.
Bársonyból készült és vasból, 
hátrapillantós, ám vissza nem kapcsol. 
Küllőkkel mozog a kereke, 
hintáznak köztük papagáj-gyerekek.
Szép világ ez, hidd el nekem, 
a százat is megfogja a mezőkön, hol gidák legelnek.
Benzin helyett
a karburátorban sztreptomicin senyved
és Emotion kölni kiegészítésül
kürtszerű üvegbél-rendszer, a keverék itt készül
s lecsapódik a kipufogócsőben
ahol óriási, közönyös sziámi kandúrrá zökken,
úgyhogy nyomunkban, a kihalt utakon haladva
kariatida-, szfinx- és kiméra-darabkák maradnak...
Szemüveged van barna üvegből, jól vezetsz 
míg utunk romvárosok közt vezet.
Hajad repked, mint egy trópusi 
lepke. Ágyő, múlt — ókor, puszi!
Ágyő, hasztalan lepergett életem!
Ágyő, szerelmek, fényképen, tekercsen enyémek! 
Szívkamráimban erősebb szél dúdolta étiek 
mióta a volánt te forgatod.
Álmodoztam s voltam felforgató: 
most csendben ülök a fotelben, a szivárványos 

szélvédőn kibámulok.
Szép az autónk, szebb nem is lehet, 
vagyis a világ, borítja kék lemez.
Csak a sebességváltásnál figyelj jobban.

Fölöttünk gólyák köröznek rajokban.

SZONDA SZABOLCS fordításai

MARIN MINCU
Sírfelirat
Én arra kérlek: gyúrjál 
fűvé, szellőé fa koro
nájává
mély álomban dörmögő 
medve legyek a rejtett

odúban a hold-vizek alatt. 
Kegyetlen örvényként sodródjak, 
vagy egy hal legyek, 
hűs vér a fájdalomban

Meglehet: egész erdőség leszek, 
édes, morajló avar az időben 
— dobd a testem a feledésnek, 
Uram, ha magadhoz hívsz!

Szentségtörés
A sátor megnyittatott 
az idegen pillantása által

kutya üvölt az Éjben 
sír a szél

a repedt zugokban nem cirpel 
a tücsök

álmok jajongó pelyhe hull 
havazik
asszonyok bő haj fonata 
omlik a mezőkre

FAZAKAS ATTILA fordításai

TRAIAN FURNEA 
Egy távoli nap
(O zi indepartata)
Nézem a zúgó tölgyfaerdőt 
Szám sarkában nedves cigaretta
Hiába jönne ki onnan 
Mint egy hülyegyerek 
Borzas hajjal 
Magánytól megvadulton
Gyermekkorod távoli napja ez
Rád nézne könyörögve 
S mit tehetnél vele

Hagynád hogy nehézségeid legyenek miatta 
S még csak karjaidba se engednéd
Végül megdobálnád száraz göröngyökkel 
hogy visszakergesd a múltba

Két gyerek
(Dói copii)
Régebben láttam két gyereket 
Kézenfogva mentek
Ünneplőbe öltözötten 
Falunk nedves 
Mezején
Senki se tudta 
Honnan jöttek 
S merre mennek tovább
Ez a mese rég elfelejtődött 
A gyerekek nyomait elmosta az eső 
S új fűszálak gyökerei mellé temette
Csak én kérdezem meg 
Néha-néha
Vajon megérkeztek-e 
Valaha

A melltű
(Brosa)
Ebben az őszi ragyogásban 
Meglelem a sápadt fűben 
Anyám régi melltűjét 
Egy kis zöld gyíkot
Nem veszem fel
De lehajolok hozzá és megcsókolom 
Hagyom teljesen a földbe bújjék 
Megkeresni
Örökre elnémult anyámat 
Hogy újra a mellére 
Telepedjék

Az állomáson
(In gara)
Találkoztam gyerekkorommal az állomáson
Pirított tökmagot 
Rágcsált
Utána kiáltottam 
De elvegyült a tömegben
Aztán mégis úgy tűnt
Mintha
Cigarettázva
Engem kémlelne 
A nedves gesztenyefák mögül

GORON SÁNDOR fordításai
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NORA IUGA

Fasanenstrasse 23. 
Egy nyár Berlinben
(Naplój egyzetek)
Meg kell tanulnod, hogyan éljél Berlin

ben. Gyors, biztos reflexeket kell kifejlesz
tened. Sehol, ahol eljártam, nem ütöttek 
meg olyan gyakran az utcán, mint itt. Min
den ütközés egy kicsit ráébreszt a valóság
ra. Sokan meg sem látnak, átlépnek rajtad. 
Kétségtelen, annyiba sem vesznek, mint 
egy oszlopot vagy fát. Ezeket kikerülöm.
Önnön léted biztonsága. A mások érzel
mei m egértésének, a mások valósága 
megélésének lehetetlensége. Bántanak, de 
ártatlanul. Kit hibáztass?

Az U7—ben két srác egymással szem
ben. Egyikőjük mellett idősebb hölgy.

— Wie fühlst du dich?
— Ich habe einen starren Kühlschrank ne

ben mir. Der macht mich nicht heib.1
Hogyhogy nem emlékszem hasonló 

párbeszédekre a bukaresti metróban, ke
vesebb hum oruk lenne a románoknak, 
vagy nem tompult még el alázatuk?

Ez idáig azt hittem, az itt a piros, hol a 
piros valódi cigány szerencsejáték. Meg
nyugszom. A Ku'dammon is játsszák, sok 
embert vonz. Azon töprengek, nem egy 
"civilizált" országból importálták-e, mint 
a vonzó fekhellyé alakított kartondobozo
kat, vagy a karácsonyi álmában megfagyó 
koldus édes halálát, mint a gyufaárus kis
lányt, vagy a kutyákat, nem a kóborlókat, 
mint nálunk, hanem a fajkutyákat, a gye
rekeket széttépő gazdis kutyákat; vajon a 
pók a nyitott ablakon át jött be, vagy már 
benn volt?

Elnézést. Időközben a kutyákra szájko
sár került.

Sötétedik, az asztalokon a gyertyák 
pislákolása egyre láthatóbb. A poharak
ban még van bor. Milyen hosszú is tud 
lenni egy órányi boldogság. Az idő kitá
gul, amikor telezsúfolod.

— Kortalan vagy, mondom neki.
— Régimódi vagyok, mondja.
— Értem. Ezért tudok veled úgy be

szélni, mint magammal. Miért ölte meg 
Raszkolnyikov az uzsorás vénasszonyt?

— Nem tudom.
— Én sem.
Hosszasan ránézek, érzem, benne sze

retem az embereket.
Az egyiptomi múzeumban addig néz

tem a fáraók arcát, míg elhipnotizáltak. 
Felismertem bennük szemöldökeim, sze
meim, enyhén előálló felső ajkam, kes
keny mellkasom, vékony térdeim, nagy- 
lábbujjam. Ismét elővett az a rosszízű 
kényszerképzet, hogy valamikor régen, 
nagyon régen, én... Hazaúton valahányan 
felszálltak az autóbuszra, arcuk olyan 
volt, mint az egyiptomiaké, azonosultam 
velük, egyazon családból valók voltunk.
Négy perc múlva németek kezdtek fel
szállni. Az idő, vagy a befolyásolás, vagy 
az ösztön csínytevése?

Te Jóisten, a népszerűség 
néha elviselhetetlen. Megke
resett egy újságíró, hogy in
terjút készítsen velem egy 
romániai rádióadónak. A tör- 
zsökös kullancs utánam jött 
Berlinbe. Egy szál virágot is 

hozott, és 10 percnyi rögzített beszélgetés 
után négy órán át szövegelt nekem meg
állás nélkül. Clintonról, az NPD-ről, a Tor
nádóról, az állatkerti panoráma-moziról, 
a szédülés áldozatairól, a 7 Hügelről, a 
lábukat emelgető dinoszauruszokról és a 
fejed fölött röpdöső hatalmas hangyákról, 
az orosz üzletről, ahol kisinyovi bort áru
sítanak, a China Restaurantról, a Die gros
se Mauerről, az India Restaurantról, a 
Dönnerkebabról, a szélsőségesek feléledé
séről, a jövő nagy találmányairól, amelyek 
kizárólag a hadiiparnak köszönhetik majd 
felfedeztetésüket, a török paradicsomról, 
a Winchester cigarettáról, a falfesték fölé 
alkalmazott tapéta előnyeiről, a romániai 
választásokról, a TDRP kitűnő stratégiájá
ról, Iliescu államfői megválasztásának 
szükségességéről, Iliescuról, Iliescuról, Ili
escuról, Iliescuról. Minden, amit ezután

mondott, fennakadt ezen a néven. Felál
lók a székről, kiürítem a hamuzót, állva 
maradok. Folytatja anélkül, hogy valamit 
is meghallanék mondanivalójából. Átme
gyek a másik szobába. Lefekszem Végül 
feláll. "Jól megtöltöttem a fejét", mondja. 
Hallgatok. Megismétli. "Jól megtöltöttem 
a fejét". Hallgatok. Elmegy. Érzem, meg
fulladok, levegőre van szükségem. Felhí
vom Pipit. Görcsösen sírok a készülékbe. 
Kiürítem magamból az összes undoro
mat, amit az újságírókkal szemben érzek, 
ezekkel a robotokkal szemben, akik előre 
megállapított utasítások szerint mindent 
rögzítenek, akik üresek, akik nem tudnak 
egy pillanatra bensőjükre hallgatni, akik
ben semmi emberi nincs. Elemyedek. Kö
szönöm Pipi, hogy megtanítottál, hogyan 
kell kilábalni a krízisből. Meghallgattalak,

és teleírtam a papírlapot ezzel az utalátos 
hányadékkal.

Vajon hány Európába irányuló ázsiai 
népvándorlást jegyez a történelem? Szük
séges rossz lenne? S megváltoztatja-e az 
emberiséget? Berlinben minden tíz né
metre esik egy török vagy arab vagy kínai 
vagy orosz. Azt hiszem, ezt a jelenséget 
csak az idegenek észlelik. A berliniek be
fogadták őket, nem taszítják ki, mint vala
mi szennyet. Sohasem tudtam elképzelni, 
hogy a németek toleránsak lennének. La- 
kótelepnyi Ausländer, akik azt kérik, oszd 
meg velük jóléted, ruháid, élelmed, akik 
azt kérik, hagyd, hogy hozzád hasonlítsa
nak. És te elfogadod. Miből születik a to
lerancia, gazdagságból vagy érdekből?

Bemegyek egy török üzletbe, vásáro
lok magamnak egy kávéfőző kannát. Réz
ből készültet szerettem volna. Ez rozsda- 
mentes acélból van. Züllik a világ. Hol 
találok majd olyan forró homokot, amely
ben megfő a török kávé? Azzal áltatom 
magam, hogy Romániában, talán Manga- 
lián, ahol még tíz évvel ezelőtt karcsú fia
talasszonyok sétáltak, feredzsében és sala- 
váriban. Itt, Berlin kellős közepén török 
kávét főzök magamnak. Szuggerálom 
magam. Ez is egyfajta kifinomultság len
ne?

Minden múzeumban, ahol megfordu
lok, látom, hogy a szülők odahurcolják 
gyerekeiket. Hogy olyan dolgokat lássa
nak, amelyeket nem értenek meg. Képzel
jenek el egy hároméves kisfiút egy Picas- 
so-kép előtt, és édesanyját, aki magyaráz
za, hogy milyen szép a festmény. Engem 
is vittek annyi idős koromban szüleim 
koncertekre, legjobban Sztravinszkij tet
szett nekem  Ki adagolja az elemeket ab
ban a kis tégelyben? Micsoda kombiná
ciók, milyen ötvöződések történnek, ami
kor eljön az ideje, hogy az ólom arannyá 
változzék? Honnan tudjam, hogy mindaz, 
ami jó bennem, és ami kevésbé jó, az nem 
Sztravinszkijtól származik-e?

Pipi éjszaka 12 körül felhívott, egy vic
cet mesélt, amit a munkahelyén hallott. 
Ide jegyzem le, nehogy elfelejtsem. Egy 
férfi bemegy egy bárba, kér három sört, 
kettővel koccint, majd megissza mind a 
hármat. A báros elképedve kérdezi, hogy 
miért csinálja ezt? Iszom a testvéreimmel, 
mondja a férfi. így megy ez heteken át, 
míg egy napon emberünk megjelenik a 
szokott időpontban, de csak két sört ren
del. A báros megkérdi: az istenért, csak 
nem történt valami a testvérével? Nem, 
válaszolja a férfi, vele nem történt semmi. 
Én szoktam le az italról.

Északról jön az angyal, délről a bika. A 
sok kőből, melyek a paradicsomon túl jut
nak, ez a leheletfinom hüvely hullott a 
hajamra, egy magból kinőtt két kis zöld 
számyacslra. A juhar vágyakozása, Faust 
álma meglátni a napot. Asztalomon ez a 
halvány jel, átmenet levél és madár között, 
és sohasem ember. Csupa elrendelt moz
gás, csupa reflex, egy véges szervezetnek 
alárendelve; a kényszerzubbony ellen a 
szerelem az egyetlen lázadó gesztus. Ál-

» > »  folytatás a 10. oldalon
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landóan egy szűkebb területen mozogj, 
mint az ész tere. Lehet, a mozgás korlát. 
Mindig falba ütközik. Arra kényszerít, be
ism erd tehetetlenséged. N ur der Tod 
kennt die Unsterblichkeit.2 A mozgékony
ság véges. Elérni az orgazmust mozgás 
nélkül, mondta Pipi, az emlékező ösztön 
csökönyössége. Kegyelmi állapot, l'étér- 
nel retour, a falakon túl lenni önkényes 
nosztalgiája.

Ismered a föld érzékiségét?
Meglepett, hogy sok férfi Berlinben azt 

mondta: szeretnek főzni. Oskar és Ger
hard is, és Olivier és Emest Wich ver és 
H err Schuda. Mennyire szerettem volna 
egy ilyen férfit!

Mit csinálhatnak most kezei, amelye
ket annyira szeret, amelyekben annyira 
bízik? Kezek a gáztűzhely gombjain, ke
zek a kagyló vízsugara alatt, kezek tapo
gatva a pohár üveghúsát, kezek érezvén a 
vasaló alatti vászon meleg érzékiségét, 
boldog, gőgös, fáradt kezek, melyek elhi
tetik veled: uralkodó, győzedelmes vagy. 
Kezek, melyek mozgásba hozzák a dákót, 
irányítva a biliárdgolyót a végzet minden 
csalárd kanyarulatában. Mint nyugtalan 
kutyát, úgy vezetik az akarat pórázán, ke
zek, melyek irányítják a véletlent. "Igen, a 
dákó az én parancsoló gondolatom meg
hosszabbítása ."  Igazán elh iszi, am it 
mond?

— Mondd, elégedett vagy életeddel?
— Nem.
— És te?
— Igen.
Ma lehullott szememről a fátyol, és 

megláttama valóságot: felfúvódni a tizen
három éves gyereket, beszívni az összes 
levegőt, mint hatalmas teherautó kereke, 
átlépni a szobabeli békés kis élőlényeken, 
ledönteni a falakat, majd kiérni a szabad
ba, bekapni a házat kertestül és a szemét- 
gyűjtő tartályokat is, majd elnyelni a la
kótelepet söpredékeivel együtt, elrágcsál
ni a csillagokat és kiköpni a semmibe, 
mint tökmag héját. A tizenhárom éves 
gyerek Romániából jött Németországba. 
Egy kis szörnyeteg szép szemekkel és 
szemöldökkel, olyan szájjal, mint egy ki
töm i kész vulkán... amelyből forgószél
ként süvöltenek ki politikai szónoklatok, 
sportkommentárok, futurológiái előrejel
zések és szociológiai elemzések a nagyvá
rosi obszcenitás üzenetéről. Egyszóval: 
minden, ami fontos, hogy sikeres légy az 
életben. A tizenhárom éves gyerek Romá- 
ni- ából jött Németországba, befalja Né
metországot, az útjába kerülő határokat 
aprólékosan megrágja, feldúlja Európa 
erogén zónáit, hosszasan nézegeti művét 
a térképen, és egy merevedő faszt lát ott.

Ennyire megöregedtem volna? Ez len
ne a valódi szabadság? A gatyátlan sza
badság, amely megváltja az emberiséget a 
képmutatás kórságától. Nyomom egyez
ség, amelyet mindig egy másik egyezség 
helyettesít. Legalább lenne stílusa!

Vannak utcák, ahol csupa beragadt au
tomata van, melyekben az ezüstös cukor
kák olyanok, m int Heinrich Schmith

nagyapám kacsalövésre használt sörétjei. 
Megállók az ablakocska előtt, megtalálom 
elveszített tükröm. Kacsint rám, rozsdás 
erecske folyik szeméből.

Berlinben reggeli kilencet mutat az 
óra. Felhős az ég. Merre sodor a mai nap, 
milyen kalandok felé? Camelt szívok, a- 
nyám is azt szívott, mikor még fiatal volt, 
és a Tautzienstrassén lakott. Tosca 4711 
kölnivízzel illatosítom magam, mint tette 
ő is a '30-as évek végén, a háborút előké
szítő években, mikor az a Fünfjahresplan3 
mindent felosztott fejadagokra, és a né
metek még reméltek. Akaratlanul min
dent úgy teszek, mint anyám tette ezelőtt 
hatvan esztendővel ugyanezeken az utcá
kon sétálva, ugyanezt a levegőt lélegez
ve... érzem, cipőim belesüppednek az ő 
lábnyomaiba. Vajon mennyi maradt még 
nekem, hogy újraéljem az ő életét?

— És szüleid, kérdem tőle.
— Hannover mellett egy faluban szü

lettem  Apám asztalos volt. Anyám elta
nult tőle ezt-azt, segített neki. Korrektek 
voltak, becsületesek és lelkiismeretesek. 
Amit apám megcsinált, az elsőosztályú 
volt. Azt hiszem, most is szívesen elfogad
nék egy általa készített komódot. Minden 
kötelezettségüket teljesítették Nekem és 
lánytestvéremnek...

— Kisebb, mint te.
— Igen... nem hiányzott soha sem

mink. De idegenek maradtak számomra.
— Hasonlítasz édesanyádhoz, nem?
— Igen, honnan tudod?
— Tudom
— Természetesnek tűnt, nem éreztem 

meg a gyöngédség hiányát, mert nem tud
tam, milyen a gyöngédség. Most sem hi
báztathatom őket, de számomra érdekte
lenek. Teljesen mindegy, hogy léteznek 
vagy sem  Testvéremmel szemben is így 
érzek.

— Jó, de később, asszony, talán egy 
gyerek, nem?

— N em
— Lehetetlen, hogy nem tudod, mi

lyen a gyöngédség; elfogadom, hogy nem 
élted meg, de legalább el kellett képzel
ned, ha beszélsz róla.

— Talán.
Miért dorombolnak a cicák, mikor si- 

mogtják őket: így imádkoznak
A gyöngédség Németországban hi

ánycikk lenne?
Mikor kimegyek a városba, olyan, 

mintha csak vásárolni m ennék Telhetet
len vágyat érzek, hogy magammal vigyek 
mindent: utcákat, házakat, embereket. 
Három hét múlva visszatérek Bukarestbe. 
Szívem nehezebb lesz majd, mint csomag
jaim  Felülök a 129-es buszra, Hermann
platz felé. Félórás út. A házakról és az em
berekről látom, hogyan változik a város. 
Hol a jobb oldali, hol a bal oldali ablakon 
nézek ki. Fejem, mint egy ingaóra. Reflex- 
szerűen végzi ugyanazt a mozgást, mint 
teniszmeccsen a nézők

Baloldalt folyik a Spree folyó. Fűzfák 
között kanyarog, és zöld, nagyon zöld. 
Csak Villachban láttam ennyire zöld vi
zet, mikor meglátogattam Paracelsus há

zát és laboratóriumát, ahol a filozófusok 
kövét kereste. Akkor is, a Dráva mentén, 
meghatott ez az átható, irreális zöld szín, 
mint a fény azon a teraszon, ahol néhány 
nappal korábban, egy este bort ittam  "Hát 
milyen legyen a fény ennyi lapi között", 
kérdezte. Milyen legyen a víz ennyi fűz 
alatt? Néha úgy teszek, mintha nem érte
ném meg a legelemibb dolgokat, hogy ne 
kelljen elválasztanom az érzéket az irreá
listól. A Hiroschimasteg híd után — piros 
híd, piros épületek —, mintha új fejezet 
kezdődne a város történetében. Az átme
net lassú, alig érzékelhető. Gedenkstätte 
Deutscher Widerstand — a tábornokok 
éjszakájának emlékműve, mikor a Hitler 
elleni nagy összeesküvés meghiúsult. Ho
gyan alakult volna a történelem, ha sike
rül?

A házak egyre színesebbek, sárgák, pi
rosak, zöldek, kékek, túl élénk, rikító szí
nűek, de annyira vidámak, mint azok az 
épületek, melyeket gyerekkoromban fa já
tékkockákból építettem  Az autóbuszba 
barnás bőrű, fekete szemű nők ülnek fel, 
fejkendős, hosszú, bokáig érő szoknyás 
nők, gyerekkocsis nők. Mintha sehol sem 
láttam volna ennyi gyereket. A barna faj 
hódító ösztöne. Fejfenntartással hódít. 
Egy fiatal török asszony kiveszi gyerekét 
a kocsiból, melléhez emeli, kiveszi blúzá
ból kecsketőgyhöz hasonlatosan lelógó 
mellét, és begyúrja a gyerek szájába. Kö- 
vetnivaló jelenet. Romániára emlékeztet, 
a metróra, ott vajon miért szoptatja min
den sötét bőrű olyan fesztelenséggel gye
rekét? Széke mellett egy fiatal albínó áll 
szájkosaras fekete kutyával, epekedve 
mosolyog. Gyöngédség?

A házak továbbra is nagyok, de egyre 
sötétebbek, homlokzatuk halom graffiti- 
val teletetovált — nicsak, tömbházak, 
munkásszállásoknak tűnnek, olyannyira 
ismerősek nekem, de mennyire másak 
mégis. Mit nem adnék, ha ilyen tömbház
ban lakhatnék, én, aki a Titan lakótelepen 
lakom Leszállók a Hermannplatzon és 
elindulok a Kari Marx Strassén. Egy török 
városban vagyok. Kis üzletek telezsúfol
va mindenféle giccsel, Asiengeschenke, 
Orient-Shop, a milói Vénuszt vaddisznó 
mellett ábrázoló gipszszobrok, művirá
gok, karkötők, mindenféle színben üveg
golyócskákból készített gyöngyfüzérek, 
mintha a mangáliai bazárban lennék, a 
kirakatokban farmerba öltöztetett bábuk, 
fejükön kendővel, menyasszonyok fejü
kön kendővel. Az utcákon szomorú, gon
doktól elgyötört arcok. Virágos mintájú 
ingben négerek, kávébarna száriban szép 
arcú indiai asszonyok, boltjaik előtt cseve
gő törökök, férfiak kordbársony nadrág
ban vagy farmerban. Itt nem nevetnek, 
mint a Ku'dammon. Nincsenek naper- 
nyős teraszok, sem fényképezőgépes tu
risták. Szomorúnak tűnik, de nem az. Az 
üzletek dugig tele. A nők szépek. Minden
ki a saját boldogságával. Fuldastrasse, 
Pannierstrasse, Sonnenallee, egy végeér
hetetlen utca, amelyet felosztottak kelet és 
nyugat között. Thomas Brüssig regénye 
jut eszembe, az Am kurzen Ende der Sonne-
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nallee, sikeres filmet is készítettek belőle. 
Megállítok egy öregasszonyt. Krétafehér 
arca van és kék, könnyes szemei, műa
nyag zacskókkal telerakott szekérkét tol 
maga előtt. Megkérdem, hol a 129-es busz 
megállója. Remegő kézzel mutat egy i- 
rányba. Arra gondolok, fiatal és szép volt 
a háború alatt, talán találkozott ő is vor der 
Kaserne egy katonával; vajon ha visszajö
vök még valaha Berlinbe, sovány árnyéka 
rávetül akkor is a város valamelyik utcá
jára? Ich habe heut' gut eingekauft.

— Igaz, hogy szereted az embereket, 
de nem akarod, hogy körülötted legye
nek?

— Igen.
— Pass auf, ich durchschaue dich. Ért 

valaha csalódás?
— Nem, mert mindig megtartottam a 

szükséges távolságot.
— En sem csalódom, és tudod, miért? 

Én senkitől sem kérek semmit. Nem várok 
el semmit. Mindent megértek.

— Az majdnem ugyanaz. Én is megér
tek, de a megértés és a megbocsátás két 
különböző dolog.

Sötétedés után kimegyek Berlinbe. Az 
állatkert felé tartok, elérek az Erotik Mu- 
seumig. Szép és főként pikáns nőket aka
rok látni, mert itt a nők vagy kövérek, 
vagy a férfiakhoz hasonlítanak. Igazából 
kurvákat akarok látni. Egyelőre semmi. 
Állok egy helyben, várok, nézek jobbra, 
nézek balra, elsétálok az S-Bahnhofig. Vé
gül a bejáratnál meglátok egyet, aki, mint 
én is, vár, néz jobbra, néz balra. Magas és 
nagyon vékony, lábikrájára feszülő nad
rágjából előtűnik izmainak vonala. Arca 
szép, nem annyira kihívó, mint láttam egy 
este, amikor Ernest Wichnerrel a Savigny 
Platzon voltunk. Most is előttem vannak, 
egyikőjük szőke volt, nagy mellei szemte- 
nelül kibuggyantak a dekoltázsból, volt 
valami oroszos benne, a másik lebarnult 
combjait tárta elő, egészen a bugyijáig. Jön 
egy arab, valamit beszél vele. Szégyellek 
közelebb menni. Bemegyek az S-Bahnba, 
sétálok, majd kimegyek ugyanazon a kijá
raton. Most egy feketébe öltözött, szemé
be hulló hajú, nagyon sovány férfival be
szélget. Ism ét elmegyek, néhány perc 
múlva visszatérek; most egy himlőhelyes, 
karján tetovált alakkal van. Megunom. Át
megyek az úton, az állatkert bejáratához 
érek, Egy csoport férfi van ott. Az egyik— 
idősebb, csenevész — ül a szegélykövén, 
vagy tíz doboz sörrel és egy rakás újsággal 
körülvéve. Három tagbaszakadt fiatal po
fa áll mellette, egyikük azt mondja: "Wenn 
du's morgen nicht bringst, dann... "6 tovább 
nem értem, mert a berlini zsargont beszé
lik; ismét semmi érdekes. Lenyűgöz azon
ban saját állapotom. Egyre lázasabb vára
kozásban ténfergek ott. Mintha valamit 
keresnék. Úgy érzem, szeretném, ha meg
jelenne, ugyanakkor attól félek, hiába vá
rok; mint ők, miközben kliensre várnak. 
Egyszer csak csodálkozó füttyszót hallok 
a hátam mögött, abból a fajtából, amilyent 
az amerikai filmekben hallani. Hátrané
zek, egy néger integet. Felgyorsítom lép
teim. Ideje hazam ennem  Ötvenet sem

lépek, megáll előttem egy hetvenes férfi 
sétapálcával, szomorúan így szól:"Ich bin 
auch alleine..."7, meg sem állok, úgy vála
szolok: "Das ist ihre Sache"* A sarkon átke
lek a Ku'dammon. A Wertheim előtt egy 
kortalan, epekedő sárga szemű férfi köze
lít. "Gehn wir nicht... "9, mondja. Zavart va
gyok, nem értem a mondat végét. Foly
tatja. "Ich glaube wir haben uns schon mal 
gesehn."10 Felgyorsítom lépteim. Szívem 
gyorsabban ver a félelemtől, de — be kell 
ismernem — egy titkos, megmagyarázha
tatlan boldogságtól is. Kaland. Mindig is 
kívántam, nem, valójában nem, csak egy 
tudatalatti felbuzdulás volt, hogy bár 
egyetlen éjszakára én is éjszakai pillangó 
legyek egy idegen városban. És ismét hal
lom a hátam mögött a gyors lépteket. 
"Darf ich ihnen nicht etwas anbieten?" "Ne
in, danke!1,11 Végre egyedül, békén hagy
va. Nevermore.

Elhaladok a fiatal utcai muzsikus mel
lett, aki Offenbach Bar car olaját szívszagga
tó érzelmességgel játssza hegedűjén. Be
fordulok a Fasanenstrasséra, hazaérek.

Vannak helyek, ahol véletlenül meg- 
állsz, s aztán már sohasem feledkezel meg 
róluk. Mintha megígérnék, hogy viszont
láthatod még. Hozzád szervesen közel ál
ló helyek, melyek valószínűleg nem is lé
teznének, ha te magad oda nem helyezted 
volna őket. Apróságok. Gesztusok. Ká
véscsésze szélén ajakrúzs nyoma. Egy kar
tondarabka, melyen azt írja: "Engelhardt 
Pilsener. Ein schöner Schluck Berlin", egy 
olasz dal a '70-es évekből, mely minden 
este ugyanabban az órában száll be tágra 
nyitott ablakodon. Egy fodrászat, egy bár
ka, egy lejárt jegy. Egy város arculata, amit 
magadévá tettél, amit magadnak építettél, 
amelyet magadban hordasz, ott növek
szik, és tudod, hogy amikor majd kitölti a 
tered, vissza kell tenned oda, ahonnan el
vetted.

Katinkával sétálok a Fasanenstrassén, 
a Literaturhaustól a Ku'dammal ellenkező 
irányba. Szép, csendes házak, amelyekben 
még a fájdalom is halkan nyilvánul meg. 
A kávézó, melynek asztalához leülünk, 
jelenlétünktől egyéniséget nyer. Katinka 
szép ezen a július végi reggelen. Földszí
nű, puha, leomló anyagból készült ruhát 
visel. A dolgoknak a komikus oldalát látja. 
Erőt adó természete van. Romániáról be
szélünk. Egyik zsebéből egy kicsinyke po
litikust húz elő, a másikból egy másik ki
csinyke politikust, táskájból még egyet — 
és mind annyira nevetségesek, fontosko- 
dóak rövidnadrágjukban... nevetünk és is
mét nevetünk. Fizetünk. Érezzük az utcák 
meleg bőrét, hívnak, hogy behatoljunk tit
kaikba. Csak megyünk. Kacér villák, ker
tek. És Katinka feltétlen a Güntzelstras- 
séra akar menni. Megkérdezünk vagy há
rom járókelőt. Egyik jobbra irányít, a má
sik balra, a harmadik gerade aus. Katinka 
feltétlen a Güntzelstrasséra akar menni. 
Végül odaérünk. Egy utca, olyan, mint 
bármelyik másik. A sarkon kávézó. Katin
ka megáll. Homlokán fehér felhő vonul át, 
majdnem csibészes. Megkérdem, tovább 
megyünk? Nem.

CRISTINA OLARIU 
Szavaidat utánozom
García Lorca e románcos estén 
öltözöm édes krinolinba, 
és hallgatom ólomcseppjeit 
meggyötört szívemnek, 
ha kinn eső zápora fut 
s túlérett lombokat öltöztet, 
remegő ágacska tartja 
az akácfürtök gyertyáját.
Szép leszek-e vajon?
Hideg tükröm millióba törik, 
kislányka szalad az üres 
termekben. Öltözöm édesen 
forró szalagokba, hallgatom 
ólomcseppjeit meggyötört szívemnek. 
Túlérett lombok, akác viasza 
sehova se csordul... Három 
lovas fenn a hágón vajon 
merre fordul? öltözöm forró, 
vérszín szalagokba...
Hallgatom ólomcseppjeit 
meggyötört szívemnek...

HELIKON--------------------

Lemegyek, hogy felvegyem az au
gusztusra járó utolsó pénzem. Hamaro
san lejár az ösztöndíjam. Bemegyek az 
otthonomul szolgáló ház lépcsőfordulója 
alatti irodába. Mindkét helyiség bútorzata 
hasonló az én szobáméhoz. Most üresek 
az irodák. Herr Wiesner és Herr Wichner 
mindketten szabadságon vannak. Az üres 
irodák őriznek valamit jelenlétükből, a 
székek párnái is ellapultak, mintha épp 
most keltek volna fel róluk. Egy munka
nap rendetlensége van a levegőben — 
bensőséges légkör, és az irreális zöld fény
ben játszó ablaküvegek. Goltze asszonyt 
megkérdezem, mióta létezik a Literatur
haus. 1986 óta, válaszolja. Nem jövök rá, 
az sok, vagy kevés? H err Wichner csak két 
év után, 1988-ban jött ide. Nevetnem kell. 
Talán azért jött ide, hogy tizenkét év múl
va az én verseimet fordítsa németre. Mit 
csináltam én 1988-ban? Mentem a Iorga 
úton az útlevélosztályra, hogy rávegyem 
a hivatalnokokat, engedélyezzenek egy
hetes ausztriai kiutazást egy kongresszus
ra, amelyre meghívtak Es nem tudtam  
rávenni őket. Hat évig mindhiába dönget
tem kapujukat, csak nem tudtam  rávenni 
őket. Mennyire boldog vagyok most, és 
milyen jó, hogy létezik a Fasanenstrasse 
23 és a Literaturhaus Berlin.

VÁRY O. PÉTER fordítása

1 — Hogy érzed magad? — Egy hűtő- 
szekrény van mellettem. Egyáltalán nem 
melegít!

2 Csak a halál ismeri a halhatatlanságot.
3 Ötéves terv.
4 Ma jól bevásároltam.
5 Vigyázz, átlátok rajtad!
6 Ha holnap nem hozod el, akkor...
7 Én is egyedül vagyok...
8 A maga baja.
9 Nem akarna...
10 Azt hiszem, találkoztunk már.
11 Meghívhatom valahova? Nem, köszö

nöm!
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HELIKON

LÁSZLÓFFY CSABA

Éteri halm azállapot
(regényrészlet)
Az egyik könyvkiadó levélben kérte, 

hogy vállalja el egy Camus-kötet sürgős il
lusztrálását. Olvasott valahol (még A pestis 
előtt) néhány férfias gondolatot Camus-ról, 
vagy inkább az író zűrös magánéletéről. Úgy 
emlékezett rá, hogy a szerző négy tételben 
fogalmazta meg mondanivalóját.

«A handabandázásból elég! Ez lesz az 
örök büntetésed.«

Alig tudott magába fojtani egy kiáltást. A 
memóriája játszott vele. Hiszen pontosan így 
hangzott a dme annak a Camus-ról olvasott 
micsodának!...

Minden játék csak akkor ér valamit, ha 
visszasüt ránk.

Most már valamivel több esélye volt rá, 
hogy az otthoni rendetlenségben meg is ta
lálja.

"Ez lesz az örök büntetésed"
1. Megtanulván, hogy ha akar, lehet

saját maga,
némán költötte el utolsó vacsoráját 
első feleségével... (Kovrighnak nem volt

még ilyen!) 
és lemondott róla, hogy 

holmi meddő értekezést írjon a
kétségbeesésről.

2. Balra, még szélebbre, hogy ne légy soha 
jobb oldalán azoknak, akik kurvájukká 
fogadnának; s jobb, ha levetkőzöd elveidet 
és meztelenül szolgálsz, míg kinyiffansz.
3. Mielőtt a dolgok áttetszővé válnának 
(valami ostobaságot mondhattam?),

még sokszor
megtapsol a tömeg. Aztán minden

elrendeződik.
Kezdettől fogva egyszerű és nyilvánvaló
— Caligulától Hitlerig volt még esély! — 
hogy az emberi szenvedés mindent

megváltoztathat.
De közbejött a Pestis. S a Közöny.
4. Milyen hosszú a Purgatórium folyosója. 
Paradicsomi fegyház, még fázol, s lelkedet is 
kiköhögöd. Az időnek nincs már türelme: 
már csak egy véletlen penge! És az ember 
túlságosan fogékony a végzetre.
Aszalt egres; aszalt tréfák a közös íróasz

tal mellett. Kovrigh képtelen figyelni bármi
re is, hát még röhögni. Az emlék az egyetlen 
delíriumos vigaszatalója. Különben min
denre abstand. A  főszerkesztő elégedetlen a 
rajzokkal (úgymond nem elég mozgósító e- 
rejűek!), és megrovásban részesítette.

A lap késik, mivel nem érkeztek meg a 
caras-severini hivatalos munkalátogatásról 
szóló beszámolók; s a fényképek retusálása 
is hátravan még...

Abaposztó-fülledt délután. A harmadik 
forró feketét issza, s mert a hangosan sziesztá- 
zók közül valaki véletlenül meglöki könyökét, 
felordít: "Az ádámcsutkátokra mászok!"

Túl tömény a gravitáció.
*

— Én nem nagyon ismerem Gábort — 
mondja Zsombor —, de úgy vagyok vele, 
mint aki mind kevesebb cukorral issza a te
áját, s olykor már csak a száraz teafű ízét érzi, 
forgatja szájában. A műterme, Kovrigh jól

tudja, hisz sokszor járt nála, egyben lakás is. 
Az este Gáborral mi házon kívül voltunk; 
amikor hazaértünk, kinyitja az ajtót, s mit 
képzeltek, mit lát. Egy birkanyakú, nullásra 
nyírt pofa működött, tornatrikóra vetkőzve.
— Letérdelve mutatja, hogy milyen pózban.
— Mondanom se kell, hogy a birkanyakú 
nem egyedül volt. Egy másik alak kezében 
viharlámpával világított neki.

— De hát mi a frászt kerestek ott?
— És egyáltalán hogy mentek be? Felfe

szítették a dámzárat? — kérdezték egymás 
szavába vágva.

— Dehogy feszítették; nyilván volt hozzá 
kulcsuk — mondja Zsombor. — Ok persze 
szentül állították, hogy nyitva találták az aj
tót...

— Nyitva felejtődött! — kottyantja közbe 
Bőgel.

— A vihar felejtette úgy. — A Zsombor 
szája gúnyos grimaszban rángatózik.—Szó
val, amikor jöttek, látták, hogy ég a villany, 
a csengő nem szólt, később a kapcsoló is 
elromlott, s a villanykörtét a műteremben (ez 
tény!) csak létráról lehet elérni... Valójában 
megleshették Gábort, amikor kirohant, és el
vágtatott értem a Matuzsálem korú Koron- 
kaihoz, aki a híres festőiskola egyik utolsó 
örököse-f oly tatója. Ámde hogyan merné fel
tételezni valaki róluk, hogy látták elmenni 
Gábort! Ráadásul, amint állították, az elején 
már valami füstszag is csípni kezdte az orru
kat, nem tudták, honnan jöhet... Ergo: le
nyomták a kilincset és beléptek; méghozzá 
aggódva a tűzveszély miatt, meg attól tartva, 
hogy Gábor netalán megint rosszul lett. Egy 
hónappal ezelőtt ugyanis mentők szállítot
ták el eszméletlenül.

— Még erről is volt tudomásuk?...
Zsombor a hajnali vonattal tért haza

Nagybányáról; a szerkesztőségi megbeszé
lésen falfehéren fölugrott, és kiszaladt a vé
cére. "Epét hánytam" — mondta, mikor visz- 
szatért, a zakóján meg a mellkasára tapadt 
ingén hányásfoltok. "Éz a kretén elissza az 
eszét!" — fortyant fel Kluzsán, aki különben 
is héklis volt. "Nem az italtól van — szabad
kozott Zsombor. — Alig ittam valamit..." 
"Nekem mondod?! — vágott vissza gorom
bán Kluzsán. — Ki nem ismeri a Gábor pá
linkáját?!"

— Az idegességtől van — mondja Zsom
bor a gyűlés után. — Kivagyok!

Kluzsánné libegett be legújabb kosztüm
jében; fülében hatalmas aranykarikák lóg
tak. Hosszasan pazarolta rájuk begyakorolt 
mosolyát. «Cigányos» — állapította meg 
magában Kovrigh.

Közben Torja, időnként köhécselve, a 
szakdolgozatok kimerítő stílusában fejteget
te a társaság előtt, miszerint:

— Tévedés a teljes bomlás jeleiről suttog
ni, tekintve, hogy a teljes bomlás: anarchia...

Ót vették föl próbaidőre az üres helyre 
Góg halála után. "Javakorabeli" újságírónak 
számított; az ötvenes évek legelején, mikor 
Moldvába ment riportot írni a csángó isko
lákról, le is tartóztatták, ült is valamennyit, 
nyilván ítélet nélkül. Lovagias, meg nem al
kuvó «káder», vélekedtek róla félig-meddig 
viccesen a fiatalabb riporterek, de kár, hogy 
többet iszik, mint Góg.

— Itt viszont tervszerűen kidolgozott 
merénylet készül — folytatta Torja. — Nem 
kell nektek mondanom, hogy kik ellen.

— Meg ne hallja a szépasszony! — je
gyezte meg Zsombor, egy nagy bakakacsin
tással jutalmazván Kluzsánné "mosolyor- 
szág"-belépőjét.

— Tökmindegy — vágta rá Kovrigh. — A 
filiszter-fülek a legőrjítőbb dörömbölésre is 
süketek maradnak...

Ezzel is törleszteni akart.
— Ezek bizony — mondta Torja, bal ke

zével megigazítván bepárásodott szemü
vegét, a jobbat meg a hasát tapogató Zsom
bor vállára téve — nem olyan jámbor figyel
meztetések, mint a bibliai intelem, hogy: 
"Zörgessetek és megnyittatik nektek."

Kovrigh nem is IGuzsánnak akart tör
leszteni, akivel legutóbb összerúgta a port. 
(Megint egy látogatás! Jóval kisebb «elvtárs» 
tisztelte meg őket, igaz, mint Tumu-Severin 
ujjongó lakosságát!)

"Zsidó meg szász nem volt olyan sok, 
azért eladták őket, jól van — jegyezte meg 
Kovrigh méltatlankodva a hivatalos vendég 
jelenlétében, közben a dzsekije alól valóság
gal áradt a félelem. — De a székelyföldi bor- 
víz is mind külföldre vándorol? Ez egy kicsit 
túl sok."

Meg is kapta érte a letolást.
"Hátha elmondja a főnökeinek?" — Klu

zsán összetette a tenyerét. Amikor izgatott 
volt, orrhangon beszélt.

"Kicsoda?" — kérdezte Kovrigh.
"Az aktivista elvtárs" — a duruzsoló 

hang hörgésbe ment át.
"De hát, mielőtt megjött, te azzal dicse

kedtél, hogy a barátod, s megbízható!"
Kluzsán zsebkendőjét, amelyikkel meg

törölte homlokát s az arcát, ki lehetett volna 
csavarni:

"Elég lett volna csak annyit kifogásolni, 
hogy baj van a szállítással. Valamikor nem a 
te vesszőparipád volt, hogy a kevesebb néha 
több?!"

"Az a művészetre vonatkozott..."
Kluzsán anélkül, hogy köszönésre mél

tatta volna Kovrighot, vagy a többieket, fel- 
dúltan elviharzott.

"Elment bocsánatot kérni tőle— állta el a 
Kovrigh útját a főtér sarkán Kluzsánné. — A 
te pimaszságod miatt!... A férjem magából 
kikelve panaszolta, hogy amikor elment..."

"Elment bocsánatot kérni; már mondtad 
egyszer" — szakította félbe, egykedvűen bó
logatva, Kovrigh.

'Nem ő, hanem a megyétől Goczella! 
Úgy ment el, sértődötten, hogy még kezet 
sem fogott vele... Meg kell értened — karolt 
bele Kovrighba végül megenyhülve, rábe
szélő hangon —■, ők sem rendelkeznek min
dig erőfölösleggel."

Kovrigh elfordította fejét, egy csóró ve
réb repült el a hirdetőoszlop felett; most azt 
is irigyelte. Az ő arcába piszkos pára repül. 
Nem ő akarta, hogy így történjék meg vele a 
semmi gyönyörű izgalmat nem ígérő élet.

Hiába tomászik, és jobb az étvágya, me
gint visszaesett súlyban. Talán amiatt nem 
tud meghízni, hogy beleférhessen annak a 
csak munkájával törődő valakinek a bőrébe, 
aki legszebb férfikorában is viszolygott a bo
nyodalmaktól.

Látszat-elégtételekkel megkísértő na
pok, kelekótya, éteri állapot! A halmazálla
potod is két(ség)es. A terror csupaszát le, s te 
érzed, hogy nap mint nap könnyebb vagy.
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Jelentéktelenebb, semhogy szabadon ren
delkezhess magaddal.

A súlytalan üresség állapotának (habár 
mégis minden lehúz!) nincs köze a felbecsül
hetetlen szabadsághoz.

*
"Ezek mindent ideológiai szempontból 

értékelnek ki. A magánvéleményedet, egy 
egyéni gesztust is."

Torja bánatosan mozgatta kerek fejét. 
Kovrigh a derekánál fogva tartotta az egyen
súlyával nem sokat törődő, öreg kollégáját, 
többször is megkísérelt egy-egy rövid lépést 
tenni vele előre, mintha járni tanítaná. Az ő 
lábába is lassan tért vissza az erő azok után, 
hogy begazolva várta, hogy feltűnjön egy 
milidsta.

Szerencsére túl voltak már a krízisen, me
lyet — ki hogyan látta! — lehetett "hisztériá
nak", "feltűnési viszketegségnek", "színpadi 
mutatványnak", "provokációnak" s még sok 
mindennek nevezni; volt, aki nem állta meg, 
hogy oda ne kiáltsa véleményét a kopaszo
dó, részeg Torjának. Kovrighnak el kellett 
ismernie, hogy mértéken felül összeittak sört 
és töményt (államilag kotyvasztott mérget), 
bizonyára az is hozzájárult a Torja nem min
dennapi "teljesítményéhez".

Amikor még csak ilyeneket mondott: "A 
vállon a fej. Ha a megszokás mást diktálna, 
el lehetne rejteni az antikrisztusok elől."

De később, mikor birkózni kezdett a sö
tétben sunyító bérencekkel — "Rohadt sze- 
kusok!", mondta reszkető szájjal; Kovrighra 
nézett, de nem őt látta maga előtt, hanem 
valakiket, akiktől több mint harminc éve 
nem tudott megszabadulni, a gyanús civilek 
ott leselkedtek utána a bárokban, a torony
ház felvonójában, a szobor árnyékában, még 
a feldíszített fenyővel, törökmézzel és illatos 
vattacukorral csalogató Gyermekváros bejá
ratánál is —, mindent megfigyelő és vizuális 
memóriájával rögzítő ivócimborájának volt 
alkalma meggyőződni róla, hogy a gyanak
vás polipja ezer csápjával tartja fogva s szo
rítja magához ezt a meggyötört, konokságát 
a végsőkig (a nevetségesen kapálózó balek
mutatványig) forszírozó embert. S Torja ta
lán már soha nem fog tudni megszabadulni 
ettől a tébolytól.

Karja a levegőben rángatózott, ajkát kék
re harapta, s szája habot fröcskölve szórta a 
szitkokat láthatatlan fenyegetői felé. A gyor
san felhajtott ital dgányútra ment, s így visz- 
szahörögve, szétfröcskölve köpte ki min
denre és mindenkire, aki közelében tartóz
kodott. "Tudom, hogy nem vagyok hős!" — 
szorította meg a Kovrigh sovány karját, s 
akár egy kamasznak, potyogtak a könnyei, 
és elkeveredtek borostás arcán az esőcsep
pekkel.

Kovrighnak, amint nagy igyekezetében, 
minden erejét beleadva vonszolta maga után 
a kapálózó Torját, hallania kellett, hogy az 
elegánsan öltözött (vagy inkább: az elegan- 
dára kiéhezett) népség zavartan heherészik 
vagy gúnyolódik a Don Quijote- s Sancho 
Panza-páros "duettjén" (csak hát itt Torja volt 
az alacsony, kopasz Don Quijote, a diszkré- 
tebb s szemérmesebb Kovrigh pedig a szikár, 
hajlott tartású Sancho Panza). Volt, aki füty- 
tyentéssd jutalmazta az öreg bohóc botrányos 
"bemondásait". Kovrigh csak szánakozó 
vagy aggódó arcokat nem látott. Dúsan föl
ékszerezett nők, divatos nutriasapkák és fé
nyes férfidpők... A szétszéledő társaság va
lamilyen ünnepi bankettről indult meg ha

zafelé. «Ez az arroganda már vüágkonfúzió« 
— konstalálta magában Kovrigh, s az erős 
italtól becsípve, ólmos lábakkal próbált elő
lük kitérni. Torja viszont, ahelyett hogy sza
badulni igyekezett volna a közelükből, ön
kéntelenül kiszolgáltatta magát tüntető vi
dámságuknak, vélt pimaszságuknak, s ma
gabiztosságukkal fulladásig telve, forgo
lódni, izgágáskodni kezdett a csevegve kor
zózó újgazdagok gyűrűjében, mint aki egy
szer s mindenkorra ki akarja kérni magának, 
hogy őt megrágalmazzák.

Egy estélyi ruhás, parókás hölgy — úgy 
látszik, ismerte Torját —, lekezelő hangnem
ben kiáltotta oda neki, hogy elegük van a 
háborgatásából, huligán viselkedésévd ne 
tegye nevetségessé magát és a román sajtó 
munkatársainak erkölcsi hitelét!...

Torja ettől a minősítéstől felpaprikázó- 
dott («Mekkora indulat tört fd, Istenem, a 
kis, aszott testből!«, figyelte megdöbbenve 
Kovrigh): "Van-e bizarrabb látvány a felhígí
tott marxista-leninista propagandában meg
fürdetett, kispolgári erkölcsnd?! — szavalta 
kifulladó szenvedéllyel, mintha valaki tor
kon ragadta volna. Közben arra kényszerí
tette kollégáját, hogy ránézzen: — Legalább 
te hallgasd meg, mit mond a te vén szar 
bátyád!... Ha levetkőznék előttük, akkor is a 
rendszert látnák bennem! A dolcevitázm vá
gyó parvenüknek ez a bizarr illedelmessége 
túltesz minden hazugságon..."

Belekapaszkodott a bizarr szóba, lega
lább három r-rel mondta ki; Kovrigh legszí
vesebben azon tűnődött volna el, hogy az 
elhangzott összefüggésben a «dolcevitá- 
zás«-hoz másik jelentés is társul: egy még le 
nem folyatott — osztályharcon túlmutató — 
vitára is célzó utalás; vitán felül!... De, sajnos, 
fontosabb dolga is akadt. Mert időközben 
sikerült leültetnie Torját egy vendéglőasztal 
mellé, Kovrighnak azonban minden mara
dék türelme és meggyőző ereje kevésnek bi
zonyult ahhoz, hogy a hangulathullámzás
tól ide-oda dobált öreget meggátolja abban, 
hogy lehúzza a keményített fehér abroszt, s 
vele együtt egy óriási, félkristály vázát. A 
másik asztalnál egy ugyanolyan díszvázából 
egy néger itta skót whiskyjét. Torja hunyo
rogva figyelte a dollárral fizető kapitalistát 
— (mert ha fel akarjuk építeni a szocializ
must, a valuta azért nekünk is jól fog!) —, és 
a nagy mennyiségű ital dacára, noha órákon 
át megpróbálta beázatni rozoga tudatát, ma
radt még annyi száraz sziporka benne, hogy 
új színhelyükön is felhívja magára a figyel
met: "Épp ilyen hegyes, vörös szilánkokkal 
szurkálnak össze — mutatott a váza törme
lékeire, az asztal alá. — Még álmában sem 
hagyják az embert nyugton!"

Jött már a tányérsapkás hekus, kivörö

södve állt meg az asztaluk előtt. Kovrigh rég 
tudta, hogy nem ússzák meg igazoltatás nél
kül. A csendháborítás vádja még hagyján; de 
Kovrigh várta, hogy a milidsta provokációt 
emlegessen. Mert ha a gyanú árnyékának a 
leghalványabb körvonalazhatósága "fennfo
rog" bár...

"Mutassák fel a buletint! Mind a ket
ten!"...

Torja Kovrighra sandítva, bánatos e- 
gyüttérzéssel bólogatott.

Kovrigh éjjel, már a takaró alatt fogait 
összeszorítva, a félálom pitvarában akaratán 
kívül egy soha meg nem írt, vagy meg nem 
jegyzett vers soraira emlékezett:

Hányszor ittam veled a keserűség nedűjét
e századnak egy elképesztő bombájában
mely nem is létezett...
Nekrológ gyanánt is elsüthette volna, a 

Torjához hasonló keveseknek egy kis smin
kelésre szoruló, nyúzott porhüvelyétől bú
csút véve.

("Én nem leszek áldozati Meg fogod lát
ni...")

Szegény Torja!... Mennyivel többet tud ő 
Kovrighéknál a halvaszületett reményekről.

Fiatalon szemük előtt lebegett(-lobogott) 
a szovjet példa! Minden gyanús elemet jelen
teni! Minden ellenséget lebuktatni, leleplez
ni, elítélni!...

Az orosz csalhatatlan éberséggel megál
dott nép. (Még akkor is, ha Sztálin grúz volt.) 
«Az átmeneti időszak ellentmondásai meg
lehetősen hosszú ideig próbára tették a ro
mán nép egészséges ösztöneit« — mondaná 
most Góg, ha élne. (Ez a két ember már csak 
a másvilágon fog örök barátságot kötni!) És 
mit felelne rá vajon a még élő tanú: Torja? 
Valami olyasmit, hogy: a huszadik századi 
ideológiák sötét bugyrait mi még nem kós
toltuk végig...

*
Erős vállű, csípőjű, férfias fellépésű haja

don a törvényszéken. A portréját a főszer
kesztői utasításra megrajzoló Kovrigh 
nyápicnak, kis haszonleső mitugrásznak ér
zi magát mellette. Gyermekgyilkos a szégyen- 
pádon!... Ilyen vagy ehhez hasonló címet fog 
adni Kluzsán az ő «leleplező« rajzával illuszt
rált törvényszéki tudósításnak! Hisz bírálat 
érte az újságot, mivel az utóbbi időben elha
nyagolta a szodalista erkölcs («vagyis a "pá
vián-pár" — bárki is találta ki, illik rájuk! — 
abortusz-«) törvényének a propagálását.

Az ügyész kérlelhetetlen. A bíró szigorú 
faggatózására a kantinos lány elborult tekin
tetével végigpásztázva a padokban ülő hall
gatóságot, dacos keserűséggel veti oda ne
kik, hogy koraszülött gyermeke valóban ke
gyetlenségből kifolyólag halt meg. (Az ü- 
gyész holmi kuruzslást is emlegetett.) "El
mentem kikapartatni — mondja. — Elad
tam, pénzzé tettem mindenemet, az anyám
tól örökölt, drága fülbevalót is. A doktorral 
előzőleg már minden el volt rendezve... Vér
zésem is volt... mégsem sikerült elvétetnem 
a három és fél hónapos magzatot, mert raj
tunk ütöttek... Éhkoppra hoztam volna a vi
lágra?!"

A bíró megfeddi szájalásáért, az ügyész 
nagyobb, "példás" büntetést követel, tekint
ve, hogy a vádlott még most is "ellenséges 
magatartást tanúsít a közösséggel szemben" 
(!)

A kantinos lány csak az ítélet után ijed 
meg igazán; zokogni kezd, a falba veri a fejét.
» > »  folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról

őrei (két izmos, ifjú legény) lefogják, de bár 
zsúfolt a terem — főleg asszonyok töltik meg 
—, rokonsága, munkatársai közül senki sem 
meri vigasztalni.

*
Te legnagyobb képzelőerővel megáldott: 

mi látható a töretlen kék ég, a gótikus temp
lomtorony, a bástyaomladékok helyén?

A földből kitépett, öreg gesztenyefa tör
zse. A börtönből szabadult fosztogató kezén 
a hegek. A fesztelenség, ahogyan a levélszek
rényedben kutatnak. A csődület, melyet a 
harsogó hazugság a maga képére alakít. A 
történelem hátsó traktusából előrángatott to
lerancia-ígéret. Az atrocitás szülte, alvadtvér 
ízű csend. A reszli-bolt előtt sort álló bűnösök 
és idióták, akik paródiának érzik a zsoltár 
szavait. A szakadékról mit sem sejtő utas 
holdkóros-biztonsága.

És Z., az átváltozásra benned képtelen.
("Pihegőállatkák — gúnyolódott kollégái

val az első napokban. — Nem mind nyuszi
tok; van köztük egy-két sunyító is."

Nem kellett hozzá nagy fantázia: a besú
gókra célzott.

"De lehetnek-e a művészet tárgya — ez itt 
a kérdés?!")

«A mi nemzedékünk, szerencsétlenségé
re, éppolyan messzire sodródott a világfor
radalomtól, mint Isten országától.« (Kov- 
righ)

Egyik este egy megvilágított kirakat előtt 
állt. Szegényes kínálat, de csodálkozott, 
hogy a feltüntetett árak kivehetők. Ennyi 
fény! Soknak is tűnt az energiatakarékosság 
idején.

Későn vette észre, hogy valaki áll mögöt
te. Nem fordult hátra rögtön, de tudta, ha pár 
lépést tesz jobbra, a másik követi őt. «Engem 
figyel... Úgy hát, nem ért véget a Dunán átélt 
kaland? — Megjött a kedve; a napi gürcölés 
után hirtelen frissnek érezte magát. — Állok 
elébe a provokációnak!«

Következetes akart lenni: tovább ment a 
néptelen utcán, s megállt még két-három ki
rakat előtt. Tarkóján érezte a másik tekintetét.

«Ezt az ürgét rám állították!«
Váratlanul sarkon fordult. Indulata ela

kadt egy hörcsög képű vénség szelíd tekin
tetén. Gyér szakálla árulta csak el, hogy férfi 
lehetett valamikor. A ruhája (valami condra) 
a sötétségben kivehetetlen volt.

— Most azt gondolja magában: "Ezt az 
ürgét rám állították!"

A hang mintha messziről jött volna; a lila 
neonfényben csak a szőrös masszából kivil
lanó, sárgás lapátfogak sejtették Kovrigh- 
gal, hogy a tolakodó vénség ő volt. S a gú
nyolódás neki szól.

«Ha háborút akartok, hát háború lesz!«
— És közelebb lépett a vénemberhez. (Ké
sőbb nevetséges Don Quijote-kiállásnak tar
totta ezt: «Mennyi komplexus érhető tetten 
egy-egy szavunk vagy gesztusunk mö
gött!...«)

— Mielőtt valamit is megbánnál, hidd el, 
a te érdekedben vagyok most itt.

Kovrighot ez a pimaszság úgy feldühítet
te; jött, hogy ordítson.

— Na, hordja el magát, maga...! — Durva 
akart lenni («Ilyen provokátort küldenek a 
nyakára, erre illik igazán, hogy: dilettáns!«)
— de nemcsak szavakat nem talált, elképed
ve tapasztalta, hogy nem jön ki hang a tor
kán... Kimondhatatlan fáradtságot érzett. A
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nyelvén volt a megoldást jelentő szó, de va
lamilyen hülye zárlat állt be az agyában, 
mint amikor egy dokumentumot olvasva 
azonnal rájövünk, hogy melyik állítás hamis, 
de a helyes kifejezés sehogy se jut eszünkbe.

Imbolygó léptekkel indult meg hazafelé.
A vén trotty, mint egy hűséges kutya 

(Kovrigh «kóbor eb«-et mondott volna!) alá
zatosan somfordáit mögötte:

— Nehéz rátalálni ilyenkor a megfelelő 
szavakra... miután több évtizeden át hoz
zászoktattak ahhoz, hogy magunkban tart
sunk mindent: bánatot, kételyt, szorongást, 
bosszúálló indulatot...

Úgy mondta, egykedvű monotóniával, 
mintha olvasta volna valamiből. Vagy mint
ha álmában beszélne.

Kovrigh hátrafordult, és köpött egyet a 
járdára.

— Nem vagy te goromba ilyenkor—nye- 
kergett a vénember —; csak a haláltól való 
félelem növekszik benned.

A forróság, mely korábban elöntötte a 
Kovrigh agyát, most egyből eltűnt.

«Ahogy a magzatvíz el szokott folyni« — 
gondolta. Már csak a rettentő kimerültséget 
érezte. «Túlságosan késő válaszolnom ne
ki...«

Svoboda Margareta dísztányérai

Elérte a kaput, s eltűnt a lépcsőházban. A 
sötétben nem találta a kapcsolót. Keze a hi
deg karfához ért, de hirtelen meggondolta 
magát, és érthetetlen módon kirohant a kapu 
elé. «Hátha egy hibbant koldus volt... csak 
szégyellt egyből pénzt kérni tőlem?«

Fürkészett jobbra, majd balra. Elbizony
talanodva fordult meg, s majdnem megbot
lott a lépcsőn üldögélő, szőrős pofájú vén
emberben.

Kezében fényképek. Mint kártyalapokat 
forgatta, keverte őket.

— Ezek itt mind állhatatosan kerestek 
valamit — szólalt meg az öregember. Kov
righ kezdetben elámulva nézett rá, nem is 
figyelt a motyogásra. — Ez a biztos tudásra 
esküdött; ez meg az örökké tartó szerelem
re... — Feltápászkodva mutatta őket sorba 
Kovrighnak. — Méltányosság, az örökség 
hatalma, s még mi minden, amiről azt kép
zeled, hogy megvédhet az erőszaktól és az 
ostobaságtól!...

Kovrigh most figyelmesebben megnézte 
a fényképeket. Férfiak voltak rajtuk, a kezük
ben telefonkagyló, sörösüveg; kenyeret fal
tak vagy épp hahotáztak. Egy síró képű, kis 
szarzsákot is látott: egy bundás nő előtt tér
depelt, aki tán hosszú körmeit készült bele- 
mélyeszteni a könyörgő nyomorult alak 
pofájába...

— De valamennyien túlbecsülték az e- 
gyik vagy másik lehetséges kiutat... — foly
tatta a fura vénség. — Te is azt képzeled, 
hogy a magad találmánya ér valamit. Nem 
kiáltasz «Heuréká«-1 — hunyorgott Kovrigh- 
ra, aki riadtan kapta el fejét —, csak elzárkó
zol az élet elől?! He-he-he... Te, aki kivá
lóbbnak születtél a sok, üresfejű senkiházi
nál!

«Ravasz az öreg — gondolta Kovrigh kis
sé magához térve. — Előbb körülnyal, hogy 
könnyebben meggyőzhessen róla: Te is em
berré válhatsz még, öcsém!... Persze, az ő ká
nonja, elképzelése szerint.« Ám a 
kellemetlen röhécselés dacára sem tartotta 
már hibbantak; koldusnak sem. Megtört, 
szomorú hangja milliomoséra hasonlított in
kább, aki gyógyíthatatlan betegségben szen
ved. Amikor ilyesmiket mondott:

— A sejtés és bizonyosság határát nehe
zebb meghúzni, mint az országhatárokat. 
Hát még azt a vonalat, mely az életet választ
ja el a semmitől!... Azt képzeled, hogy a va
lóság tőled függ — hajolt egy kicsit közelebb 
Kovrighhoz —, ott, ahol egy véleménynyil
vánítás miatt is könnyen megütheted a bo
kádat... Igaz, feláldozhatnád magad — 
suttog- ta az undok, szortyogó hang, néhány 
másodpercnyi szünet után. — Vagy öngyil
kos is lehetnél. Mindenkinek megvan rá a 
joga!... De ehhez, ha nem csalódom, túlkevés 
volt benned mindig a pusztító-önpusztító 
szenvedély. Botorságnak, önfejűségnek tű
nik u-tólag minden egyéni törekvés, hóbort. 
A túlvilágon is magányos marad az, aki így 
próbál meg elszakadni, kiválni a többiek kö
zül.

— Hátha magányra születtem én is — 
szólalt meg váratlanul Kovrigh.

A vénember, körüljárva Kovrighot, két
kedve csóválta meg a fejét:

— Neked más a bajod, fiam. Nem tudsz 
gazdálkodni a boldogtalanságoddal. Ne fe
lejtsd el, hogy a művészet örökkétig ebből 
táplálkozott. Ebből is... Különben sótlan íze 
van a szavaknak, és a megfestett arckép vo
nalai megfakulnak, mielőtt a vászonra kent 
színeket kiszívhatná az idő. Hogy valamely 
érzés tartóssá válhasson s megőrizhesse ben
ned azonosságát, ahhoz téged is meg kell 
változtatnia. Idővel újra kell teremtődnöd, 
hogy megőrizhesd magadban a régit...

— Ezek szerint függőségben kell élnem... 
ha túl akarom élni mindazt, ami rám vár? — 
hebegte Kovrigh, s a maradék dac is elszállt 
belőle.

— Törődj bele.
Az aggastyánhang elviselhetetlenné vált, 

mint mikor a tüdő erőlködve sípol és hörög. 
Kovrigh befogta fülét, s ösztönösen a szemét 
is behunyta.«A kultúra embere így is, úgy is 
magányos«, gondolta kábul tan.

Mikor kinyitotta szemét, egyedül volt. 
Az utca teljesen kihalt. A távolodó lépésekre 
figyelt... Se kopogás, se csoszogás.

Várt; ki tudná megmondani, meddig. 
Amikor végre belépett a kapun, s megindult 
a lépcsőkön fölfele, már nem haragudott a 
fecsegő vénségre. Már csak egy lapátfogait 
vacogtató, szerencsétlen páriára emlékezett.

Reggel, mikor megébredt, a képtelen á- 
lomtól fájt egy kicsit a feje, de valóságos 
szomjúság és éhség kínozta... És még valami: 
«Sietned kell, hogy behozd az elvesztegetett 
időt! Honnan ismerhetnéd a formát, amíg az 
anyag hiányzik hozzá?... Meg kell keresned, 
még ha nehéz is rátalálni.«
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POZSVAI GYÖRGYI

Ködképek 
az elbeszélés 
láthatárán
Petelei István
A Csülökök című novellájáról
A szakirodalom az 1900-as évek for

dulójának prózáját a "lelki táj" művé
szetének  be te tőző jekén t m éltatja. A 
korszak irodalma egyfelől a kisváros kí
nálta témához vonzódott. Másrészt pe
dig az ún. tájirodalomban a múlt, vagyis 
egy elveszített világ idővel megszépült. 
Miután az emlékezés jelene felől idillinek 
tűnő életforma iránti nosztalgiát rejtette 
magában a regionalizmus szimbolikája. 
A Petelei-novellisztika a "zárt földrész", 
Erdély szellemének "etikai-kultikus őr
zése" által magaslott ki e prózavonulat
ból.1 Holott feltevésem szerint kikezdi a 
vidék jelképességét, éspedig abban az 
összefüggésben véve, hogy az "pszicho
lógiai érzeteket és terápiát jelenthet."

*
Az elemzésre kiválasztott novella a kép

szerű narráció külsődleges módozatával él 
(így szemléltet tájat, enteriőrt és emberi ala
kot), másfelől pedig az elbeszélői képzelőerő 
létrehozta öntükröző jelkomplexumot, vala
mint a képalkotás műkedvelői mintadarab
ját őrzi, és a képélménynek is hangot ad az 
utóbbival kapcsolatosan. A képiség említett 
műfajait, valamint tudati (megalkotási), for
mai (megjelenítés) típusait, illetve konkreti- 
zálódási (értelmezési) változatait a szerzői 
elbeszélő úti beszámolója foglalja textuális 
keretbe. Ráadásul az elsődleges szintű nar- 
rádó, lényegében véve, két fő eseménysort 
ismertet és von össze. A Csulak fivérek ellen
ségeskedésének (és életének) történetére 
más-más távlatból rávillantó epizódokat 
egy, a Miklós, valamint a Dániel szolgálatá
ban álló legény és leány életét meghatározó 
inddens indítja, annak másik lényeges moz
zanata pedig fejezi, s így párbeszédes ke- 
ret(elbeszélés)be illeszti be. A mű szerke
zetileg bonyolult cselekményvüágát még 
szövevényesebbé teszi az, hogy a címszerep
lők gyűlölködésének históriájához egy sze
relmi háromszöggé formálódó dőtörténet 
homályos epizódjai kapcsolódnak. Mi több, 
e talányos, egyszersmind tapintattal keze
lendő szituádó részleteinek tisztázása terén 
e leginkább érintett személy, de más törté- 
netfelevelenítő alakok megnyilatkozásai 
alapján sem jut előre az elsődleges narrátor. 
Ismeretszerző próbálkozásai sikertelenségét 
tetézi, hogy a fiatalok majdani élete sem lát
ható át, hisz a teljes bizonytalanságnak vág
nak neki, amikor maguk mögött hagyják a 
Csulakok udvarházait. Következésképpen a 
két más-más értékvilágot képviselő nemze
dék életútjának kereszteződési pontján A 
Csulakok dm ű szöveg a megismerés kudarc
történetéről ad számot. Mindezen túl a no
vella, valamint az úti jegyzet poétikáját e- 
gyezteti össze: irodalmi és objektív igényűvé 
válik mindkettő. Csakhogy paradox módon, 
a narratívákat és a médiákat egymástól elvá
lasztó határok posztmodern felnyílásánál 
fogva, a fikdós és a nem fikdós műfajválto

zat ugyancsak dilemmahelyzet elé állítja a 
mai olvasót.

(Süvöltőr magasság) Panorámaszerűen ele
venedik meg a Csulak-birtok környéke, 
mintegy betájolja a novellabeli cselekmény
folyamatok színterét. A virtuális szemlélő 
kiemelt távlatból foghatja át a textuális kez
dőképet. A térséget körbepásztázó tekintet 
mégsem az övé, hanem az elbeszélőé, ő köl
csönzi azt a befogadónak. Önnön helyzete 
azonban nem kiváltságos, inkább sajátosan 
lebegő, a képszerű világba belépés, valamint 
az ismeretlen irányból jövetel és az ismeret
len térséggel találkozás körülménye kap 
nyomatékot így. A mindentudói távlat elbi
zonytalanodása folytán a szerzői narrátor 
önmagát kizárólag az úti tapasztalatairól va
ló beszámolásra tartja illetékesnek, az értel
mezés feladatával pedig a befogadót tiszteli 
meg.

"A domb olyan friss volt, mint egy ned
ves leányajak. Eső esett. A gyalogbodzák vi
rágai az út mellett futó árokból valósággal 
megrohanták az embert kábító illatukkal. A 
torma levelei eltelten hevertek a sárban, s a 
kövér, lucskos pukkantok kitárták kesernyés 
szagú, fehér tölcséreiket a meleg permeté- 
nek.

Alant a völgyben loholt lustán a Sajó. 
Körülötte minden szürke volt a ködtől. A 
rongyos párázatokkal betakargatott hegyek 
felől hűvös levegő szárnyalt. A füst ráhu- 
nyászkodott a kövérdi házikók fekete szal
matetőire, s alázatosan mászott le róluk."2

A képtér két részre oszlik, egy magaslati 
pontból ereszkedik alá a képbe komponált 
tekintet. Az érzéki elemek ellentétező jellegű 
hatásm echanizm usából származóan a 
dombhoz az emyesztő melegség, az életerő
vel teli világ képzetét kapcsolja a befogadó. 
Eredendően kellemes (pozitív) éghajlati öve
zetnek találja a fenti térséget. Az üdítő eső 
után mákonyos illat lengedezik a levegőben. 
Ámbár a 'lucskos pukkantok" felől némi ke
sernyés szag is elegyedik az édeskés illatpá
rába. Sőt ott rejlik valami megfoghatatlan, 
nyugtalanító elem a virágillat bódító hatásá
ban, valamint a burjánzó vegetáció élénk s 
harsogó zöldjében. Minthogy az illat inten
zitása, részegítő ereje és a színfoltok telített
sége is a végletességgel határos. Másrészt 
metaforikusán feminin vonások ékeskednek 
a dús növényzettel fedett térségen. S így a 
domb nyújtotta látványhoz a 19. századvég 
tömény erotikájának képzetét is társítja olva
só. Mindezzel éles ellentétben a medence az 
enyhe borzongást keltő hidegség égövének, 
azaz negatív tartománynak bizonyul. Az a

lanti vüágot beburkoló ködíüggönyön e- 
gyetlenegy fénysugár sem hatol át. Ahegyek 
koszorúját éppen csak sejteni lehet a felhőfá
tyol mögött. A házacskákra telepedő füst 
meg a maga bágyadt szürkéjével a szalmate
tők koromfekete színét teszi fakóbbá. És szé
les, álmos hömpölygéssel halad ismeretlen 
célja felé a folyó. Az alant kirajzolódó ködül
te táj álmatag szürkesége még a buja tenyé
szet üde színminőségeit, a pukkantok fehér 
foltjait, a cserje- és a viráglevelek eső utáni 
hamvas zöldjét is némelyest nyomasztó mé- 
laságba vonja.

(A Csulak-porta) Egyetlenegy bősz hang 
tölti be a narratív képvüágot:

"Te bűn. Tudod-e, ki az urad? Itt nálam 
lakva merészkedsz te oda átnézni? Neked 
semmi a becsület? Hát nincs orcád, te leány? 
Mivel tudnál előttem védekezni?"3

Az a személy, akinek a dörgedelmes 
megnyüatkozás tulajdonítható, képi beállí
tásban egész megjelenésével mogorvának és 
kérlelhetetlennek tűnik. A csapzott külső, a 
viseltes öltözék elárulja róla, hogy nemcsak 
a vele való ellenkezéshez, de háza tájékán 
kívüli emberekhez sem szokott; ő maga pe
dig nem hagyja el azt.

"A beszélgetésre öregember állott ki a kő
oszlopos tornácra, kis, kerek piros képű, kur
ta fehér szakállú, elhanyagolt ember. Bő, 
kockás nadrágot viselt a csizmaszárba húz
va, könnyű, sárga kabátot, s garasos szalma
kalapot. Minden viseltes, gyűrött, pecsétes 
volt rajta. Maga Dániel nagyságos úr volt.

Az emberi alak, a tornácon állva, tömb- 
szerűen hat, moccanatlanságában beleido
mul a régi udvarház kőoszlopzatába. Ener- 
gikusságánál, keménységénél fogva eggyé 
lényegül a múlt épületrendszerével, amdy- 
nek egykoron jelképes tartóoszlopa volt. 
Csakhogy az idő jócskán túllépett a novella
hősön, s nemcsak őt, hanem otthonát is min
den ékétől és fényétől megfosztotta.

A lakószobák berendezése és a tárgyi 
környezet a visszavonult férfiúi életvitellel 
összhangban igen puritán. Egy valaha "ara
nyos szilfaszekrény" mint valami vihare
dzett díszes bútordarab tornyozódik, s így 
közvetlenül amellett a cserépmosdótál a 
szappannal még nyomasztóbban hat. A képi 
mikrovüág mozdulatlansága, akárcsak a bú
tordarabok és a használati eszközök véletlen 
rendje, a főszereplő vüágát jellemző megál
líthatatlan értékvesztésre szinekdochészerű- 
en utal. A tárgyak anyagszerűségükkel van
nak jelen az elbeszélt képi világban. Az őket 
körülvevő csendben testük elnehezedik: 
igen súlyos emlékek porrétege vonja be őket 
alattomban. Az egyébként szedett-vedett 
bútorzatot mint a múlt egy-egy darabját, a 
zárt térben megrekedt dohos szag tartja ösz- 
sze. Nyilvánvaló, hogy a tárgyi környezet 
mozdulatlanságából sem a barátságos ott
hon nyugalma árad. Eredendően a kemény
ség, a nyerseség fogalmát teszi érzékivé a 
narratív enteriőr. A létkörülmények zordsá
gát növeli, hogy a fénynek forrása vagy bár 
egyetlen foszlánya nem fedezhető fel. Sehol 
egy ablak, amely a külvüágot behozná, vagy 
ahonnan némi fénysugár bekúszhatna a tár
gyak közé, és átmelegítené a szobákat. A 
ridegséget, a benső ürességet, az embertárs 
hiányát pedig elviselhetővé tenné. A rende
zetlenség, a személyes limlom összezsúfolt- 
sága ugyanis a gondos asszonyi kéz hiányát
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sejteti, valamint lakójának az egyedüllétbe 
zártságát. A kis oldalszobában az ősi íróasz
tal elveszítette eredeti funkcióját, azon 
ugyancsak sok-sok holmi tornyozódik, s így 
metonomikusan jelzi, hogy Csulak Dániel 
élete megrekedt. Még a falon függő acélmet
szetek is belevesznek a leverő és túlzsúfolt 
környezeti világba; egyetlenegy szokatlan 
színkompozídójú kép kivételével.

A befogadó egyszeri olvasás esetén az 
emlékezetében már elraktározott, másod
szori alkalmával pedig az újabb meg újabb 
szövegrészek között kutatva fedezi fel e sze
replő részint pozitív, részint negatív előjelű 
vonásait, majd vizsgálja felül és módosítja az 
arról korábban alkotott feltevéseit. Efféle ön- 
korrekciós mozdulatra sarkallja például, 
hogy bár az enteriőrön szín csak imitt-amott 
található, fény meg gyér foszlányokban, a 
szobák lakójának arcán és szavain mégis az 
értelem fénye csillan meg.

Az idős Csulak "[ejgész sereg kérdéssel 
becsült meg. Úgy látszott, hogy minden ér
dekli. Kellemesen, derülten beszélt. Szép, vi
lágoskék szemei voltak. Éreztem a kérdé
seiből, hogy neki megvan már a vélemé
nye.

Sőt Csulak Dániel a novella eleji "bemu
tatkozása", mármint ingerült s vehemensen 
támadó megnyilatkozása, valamint a zárkó
zott viselkedésmódja és a múltba tekintő 
szellemi attitűdje ellenére nem a magába for
dult egyén életét éli. A szereplő, az elbeszélő 
és az olvasó közötti viszonyrendszer alaku
lása során e karakterisztikum mérvadó kö
rülménynek számít.

(A Hortanz-kép ironikus felforgató hatása és 
arcrejtő mozdulata) A vén Dániel a hajdani 
szép időkbe kalauzolja vissza az elbeszélőt. 
A Csulak nemzetség múltjának egy epizód
ját elevenítik meg emelkedett hangoltságú 
szavai, avagy mintegy történelmi kömyzet- 
képként vázolja a Ferenc császár és a Csulak 
Kalára közötti esetet. Akár a nyelvi modali
tás, akár a képi fantázia segítségével (re)- 
konstruálja az eseményeket, lényegében a 
saját portáját benépesítő és az annak hori
zontjából belátható jelek ösztönzik megnyi
latkozásra. Az ősi Csulak-birtok és környéke 
az emlékezés színhelyét képezi. Minthogy 
eredendően történelmi vonatkozású jelek 
kontextusába ágyazódik be a Csulakok nem
zedéktörténeti narratívája. "A Csulakok ős
foglalók. Nem kapták a nemességet, de hoz
ták. Annak idejében tetszett egy Csulaknak, 
a Töhötöm nemzetségéből valónak, e vad
ban, halban, legelőben dús vidék. Elfoglalta. 
Minden: az erdő, a hegyek, a völgyek — 
egy-egy jel, mely a Csutakoknak a múltba 
mutat.”6 Még a kutyáikat is "Bethlen Gábor 
urunk ajándékozta Csulak Gáspárnak."7 A 
Ferenc császár és Csulak Kalára közötti in
tim eset visszaidézésekor az agg Dániel mint 
másodlagos szereplő-elbeszélő a jelen szikár 
történelmi jeleit narratív tartalommal tölti 
fel. Térbeli történetszekvenciává lényegül 
valamennyi jelszerű hordozó. A vonatkozó 
helyek (locif kijelölése által pedig e novella
hős nemcsak narratívává szervezi a szeman
tikailag felélesztett jeleket, hanem a Csulak- 
udvarház rég elveszített történelmi fényét is 
megpróbálja visszaszerezni. Mi több, az el
sődleges elbeszélő részleteket firtató kérdé
sére (a múltfeltárói előjogaival élve) a maga 
házának tulajdonítja a császárlátogatás leg
dicsőbb eseményét, az éjszakázást. Hogy be
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szédaktusa erejével mihamarabb megdöntse 
az érdeklődő ezzel ellentétes föltevését (ti., 
hogy a másik Csulaknál szállt meg a rangos 
személy), az agg Dániel, a válaszadás két 
elengedhetetlen lépcsőjét fürgén átugorva, a 
maga udvarháza mellett szóló — szemében 
jelértékű — bizonyítékokkal hozakodik elő. 
A lényegre törő felelet, vagyis az önigazoló 
beszédcselekvés végpontján a kérdezőskö
dő személynek kell feltevését részint egy ta
gadószóval, részint a helykijelölő deixis se
gítségével helyesbítenie.

E narrádós fordulóponton az elbeszélő 
egyrészt a közvetett beszédaktus-taktika 
igénybevételének mozgatórugóira világít rá, 
másrészt a Csulakok utolsó nemzedékében 
beteljesedő tragikumról szól, ami az ősi hely
hez kötöttségükből, de főképpen a múltba 
forduló magatartásukból ered. Ily módon az 
utólagos közbeszúrás-kiegészítés narrádós 
megoldásával élve, az előtte megnyilatkozó 
személy (el)beszélői alapállására reflektál, s 
szereplői lényére is fényt vet az elsődleges 
történetmondó. Amikor a Dániel és Miklós 
közötti "szüntelen ügyelés" jegyében telő (el
beszélt) jdenről ejt szót, ironikus mellékzön- 
gék vehetők ki a szövegből, a derűs humor 
beszédmodalitása fordítja ki a fivérek ma
kacs ellenségeskedését. A jelenbeli história 
depatetizáltságából adódóan pedig kontex- 
tuális összefüggésben meginog a történelmi 
jelek narratív rendszere. S ekképpen a mo
numentális történelmi és nemzetéktörténeti 
elbeszélésre foglalt és azt, ületve a múltat 
tisztelettel övező Csulak família sem marad 
semleges fényben.

Mindazonáltal még a (perszonális) szer
zői elbeszélő ismereteinek kútforrásai is el
apadnak; a kívülállói helyzetből eleve tisz- 
tázhatatlanok az ősnemes generádó két utol
só tagja közötti haragos viszony indítékai: 
"Fiatalon gárdisták voltak mind a ketten. Ak
kor történt valami köztük. Egyikük se háza
sodott meg."8 A fivérek agglegénységének 
magyarázatát egy meghökkentő képi jel
komplexum rejti a maga szótlan világába: 
"Színezett acélmetszetek lógtak a falon, s egy 
kék mezőben legelő olajfestésű tehén, nagy 
lapos politúros rámában."9 Szemiotikailag e 
festmény az elbeszélt jelen szikár (egykori 
jelentésüket elveszített) jdei közé tartozik, 
ám a Csulak-portán található többitől eltérő
en eleve zavaró elemként működik más-más 
szemidői horizonton. A következő egy-két 
bekezdésben a művel létesített szereplő-be
fogadói diszpozídókat veszem sorra, majd 
az olvasóét érintem.

Az elsődleges elbeszélő, aki egyben el
sődleges befogadó is, nyilvánvalóan nem
mint kulturális, hanem mint hermeneutikai inkódot tapasztalja rendkívüli vonzerővel, 
ismereti síkon meg úgymond fortélyos női 
csáberővd ható alkotásnak a tehenes képet. 
Úgy véli, hogy elsősorban e mű által terem
tett homályt kell eloszlatnia a Csulak fivérek 
dettitkának tisztázásához. Ezért kényszer- 
helyzetében megszegi a látogatói etikettet, és 
egy udvarias, ámde cselesen puhatolódzó 
kérdést intéz vendéglátójához: "Kedves em- 
lék-e itt e kép?" A rövidre fogott feleletből 
csak annyi vüáglik ki, hogy egy Hortanz 
nevű leány festette a képet. A történetmon
dó, a hallottakat és az adott állapotot mérle
gelve, még inkább depatetizáló hatásúnak 
találja a műalkotás tárgyi környezetét:

"Hortanz! E szobában, hol a gazdája csiz
mája kopott, vereses, a karafina csorba, s a

mosdótál a széken áll — egy Hortanz!"11
A kép tulajdonosának befogadói attitűd

jét egy érzelemkifejező tekintet leplezi le, 
mert válaszadás közben "úgy tetszett, hogy 
egy percre rajta feledte a szemét". A szófu
karság jelzi, hogy a hajlott korú Csulak még 
ma is mélységesen érintve érzi magát. To
vábbá beállítódása alapján feltételezhető, 
hogy szemében az idő, de a nyomorúságos, 
tárgyakkal zsúfolt környezet sem fosztotta 
meg érzelmi értékétől a festményt, s hogy 
eredendően benne, emlékezetében d  az a 
régmúlt többi jeléhez hasonlatosan. Végül is 
csak az olvasónak áll módjában kívülálló
ként fontolgatni a Hortanz-kép és a Csula
kok elbeszélt élettörténete, azaz a mű és mű 
közötti intermediális összefüggések jelen
téslehetőségeit. így a képtechnikának (a 
színkompozídónak és a tematikának egya
ránt) depatetizáló effektust tulajdonít, amely 
nem csupán a szereplők érzületében nyilvá
nul meg, hanem az elbeszélőnek a kép rejté
lyét megoldó, azaz hermeneutikai törekvé
sei szintjén ugyancsak. S amennyiben a Hor- 
tanz-képet a novella képi kontextusával is 
egybeveti a feltételezett befogadó, éspedig a 
magányos férfiúi enteriőr fény nélküli és se- 
színű világával, igencsak keserű iróniát lát 
benne meghúzódni. Ráadásul egy fontosko
dó inas fecsegéséből kitudódik: "az a baj, 
hogy oda túl Miklós nagyságosnál is van egy 
kép, amit a nagyságos mátkája festett. Már a 
mi nagyságosunké."12 A férfiúi emlékezet
ben rendkívül megbecsült kép a maga alko
tói megkettőzöttségénél fogva ironikusan 
lefokozza a két Csulak szerelmi vetélkedé
sét, akárcsak a sírig dtökélt ellenségeskedé
süket. Azonkívül a képalkotó személy is két
színűén kijátssza egymás dien a testvéreket, 
s akár egy harmadik férfi választásával, akár 
halála folytán vagy más módon szívétől 
mindkettőjüket megfosztja; csalókán-hűtle
nül cserben, ádáz haragvásban hagyja őket.

A Petelei-novellisztika szövegközi mű- 
vdeteivel a két szomszédos és ellenségeske
dő udvarház motívumát két kisepikái műbe 
menti át, de másként. Az Alkonyat című no
vella a szereplői önértelmező diszpozídók 
szintjén tragikus végkifejletéinek írja újra. A 
Csulakok meg a romantikus szemantikai kon
textusát írja fdül, a legrdevánsabb alak, a 
választott nő eltűnése ironizálja, s a műked- 
vdői "tehénkép" depatetizálja. Sőt szereplői 
megnyilatkozásokra írja szét a narratív szö
vegmintát. Ilyeténképpen szemantikai síkon 
az elbeszdő nem ér végcélt, a Csulak fivérek 
élettörténetére irányuló rekonstrukciós 
műveletsorozata vereséggel jár, azonkívül 
a képértelmezői akdója is balsikeres. To
vábbá intertextuálisan e Petelei-novella át
írja az 1900-as évek ún. tájköltészeti ha
gyományát (amire példa A vén nemes vagy 
a Csifó frájter és a lova című szöveg), és annak 
az úgyszólván "pszichológiai terápiát" biz
tosító, illetve az Erdély "etikai-kultikus em
lékét" fenntartó változatát ironizálja.

A szóban forgó kép történelmi vagy va
lóságos vonatkozási rendszert nem rendd 
magához, esztétikailag, poétikailag és her- 
meneutikailag egyaránt önreferens, vala
mint médiaközi szálak fűzik a Csulak fi
vérek narratívájához. És mint ilyen mozgatja 
meg s teszi aktívvá a befogadó (értdmezői 
vagy érzelmi) pozídóját. Mindezt tetézi, 
hogy intermediálisan felforgatja, ironikusan 
aláaknázza a Csulakok által megbecsült tör
ténelmi vonatkozású jeleket, miután nem
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történeti vagy monumentális jellegű a kép
világa és az eszmei horizontja, a technikája 
meg dilettánsra vall. Egyébként eleve a sze
relmi háromszögtörténetre utaló-visszamu- 
tató vizuális kulcsjel (a tehén) vulgaritása 
megbillenti a notábilis személyek neve köré 
rendeződő s történelmi vonatkozású jelek 
magas értékállványzatát. A dicstelen műal
kotás semmibe veszi a múlteszményítés és a 
felemelő hatástér kialakításának normáját, 
egyben ironikusan visszájára fordítja az örök 
s nagy eszmék által vezérelt nemzedéki nar- 
ratíva hatásmechanizmusát, valamint a Csu
takoknak a "dicső" történelmi múlt jeleihez 
fűződő átszellemült, hódolatteljes hangolt- 
sági viszonyát.

A korábbiakban érintettem, hogy e mű 
megközelítése során az elbeszélői törekvés 
nem ér végcélt, hasztalannak bizonyult a 
hermeneutikai próbálkozás. A "festmény" 
pedig tulajdonképpen két jel(ölő)variánsá- 
ban él, és nem tisztázható, hogy melyik az 
eredeti, illetve az utánzat, hogy melyik az 
első alkotás, illetve az arról készült hű máso
lat. így azon értelmezési lehetőség sem zár
ható ki, hogy mindkét tehénkép-verzió kon
tár műalkotás, ámde szakavatott hamisít
vány; amelyek kölcsönösen negligálják egy
mást, amiképpen az egyik Csulak, úgy al
kalmasint a másik is, a maga változatát te
kinti az egyetlennek és eleve hitelesnek. To
vábbá a műalkotások egyike, s a másik is ezt 
tenné, ironikusan ellenáll a kívülálló titok
fürkésző pillantásának, megalkotója hamis- 
kás, kacér feminitásához foghatóan úgy
mond megtagadja a szívét. Egyébként szem
lélteti e problémát, a befogadó elé is vetíti, 
mint nyugtalanító hatásimpulzust fel-felvil- 
tantja afelé, s ekképpen vonja be egyedi kér
déskörébe. Mi több, kételyt ébreszt a szerzői 
narrátorban; amire az éj szimbolikus értelmi 
homályában kerül sor.

(Az elsődleges elbeszélői álom- és/vagy fantá
ziakép) E képben a Csulakok nemzedéktörté
netének és a fivérek háromszögtörténetének 
elbeszélése önmagát szemlélteti. A többszö
rösen ön tükröző technika tematikailag füg
getleníti, s így kizárólag újabb meg újabb 
jelverziónak biztosít keretet, illetve elsősor
ban a modem interpretációs módszereket 
teszi próbára ironikus kihívással. Az öntör
vényű jelölőviszonynak és a heterogén törté
netelemek szabad játékának tapasztalata a 
narrátort lemondó megjegyzésre indítja. A 
fantáziakép gyújtópontjából az ismeretel
méleti talajcsuszamláson kívül az idő hatal
ma is felmérhető. Mert a rezignált hangolt- 
ságú én belátása szerint az elbeszélt törté
netepizódok alakjai és szikár jelei a kívülálló 
számára nemcsak megfoghatatlanok értel
mileg, de valamennyi: "Ah, por, por, por..."13 
Az elsődleges elbeszélői erőfeszítéseket az 
idő is relativizálja, talán hiábavalók, talán 
eleve kudarcra ítéltek azok. Hiszen a Csula
kok története önmagába fordul, önnön kiis- 
merhetetlenségébe zárul be.

(Egy kedélytelen pillantás és egy megnyerő 
tekintet) Petelei e kisepikái alkotása kettős 
vonatkozási ponttal rendelkezik, ami nem
csak a cselekmény síkján, hanem a térelvű 
kompozícióban is érvényre jut. A mű dme a 
Csulakok élettörténetét állítja a narratív vi
lág középpontjába, egyszersmind a befoga
dói figyelem előterébe. Az üy módon háttér
be szoruló, periferikusnak beállított másik 
történet epizódjai azonban teljes értékű vilá

got villantanak fel, valamint eszmei téren 
feszült viszonyba kerülnek a centrálissal, s 
szövegközi vonatkozásban azt eredeti hely
zetéből kimozdítják. Mindemellett a két his
tória egyetlen novellává szervesül.

A mű elején a számon kérő férfihang a 
vádlotti helyzetbe kényszerített személynek 
kérdéssorozatot szegez neki, hogy lelkiisme
retét már az első szóval felrázva, rendre szo
rítsa őt. A narrádó viszont elfedi a vádlott 
arcát, nem tisztázza, nem is fürkészi kilétét. 
A feltételezett olvasó kell megszüntesse e 
szemantikai hézagot. A megrótt-megfegyel- 
mezett személy felkutatásához csupán az 
arckifejezés és a szemkontaktus kerülése ké
pez fogódzót: egy parasztleány megnyerő 
tekintete és az agg Csulak kedélytelen pil
lantása suhan el egymás mellett.

(Az éj és a reggel szimbolikája) E Peteld-mű 
prózapoétikailag azonban nemcsak az el
hallgatás, hanem a retardádó lehetőségét is 
igénybe veszi. A számon kérő s rendre szorí
tó kérdéssornál, a haragra gyúlt, főképpen a 
haragot kiváltó személy kilétét leplezve, "be
jelent", és nyomban megszakít egy esemény
sort. Ilyenképpen a feszült várakozás hely
zetébe kényszeríti a befogadót. Az itt felcsi-

Fuhrmann Károly ötvösmunkái

gázott érdeklődés a közbeiktatott élettörté
net-elemző epizódok, a Csulakok titkai irá
nyába terelődik el. Az olvasói éberség inten
zitása egyre-egyre csökken, minthogy a no
vellakezdő epizód nyomai a szövegben is, az 
emlékezetben is elhalványulnak. De mihelyt 
folytatódik az események láncolata, lényegi
leg a legelső beszédaktushoz újabb nyelvi 
cselekvésmozzanat kapcsolódik, ismét fel
élénkül a figyelem. Jelelméletileg elsőként a 
seppegés-suttogás hanghullámai teszik 
megfeszítetté azt. Tehát a novella egészére 
nézve, a hangerő decrescendo esik. A megfi
gyelő narrátor egy párbeszéd fültanúja. Mi
képpen az alig kivehető neszeket, úgy a 
megnyilatkozók lelki rezdüléseit sejtető 
kommunikádós jeleket is, regisztrálja az éj 
leple alatta — az illetéktelen befogadó hely
zetéből.

Az olvasót a cselekményelemek, illetve a 
nyelvi történések pragmatikai összekapcso
lása segíti annak felismerésében, hogy a vén 
Csutak dörgedelmes beszéde által egy fiatal 
pár dialógusa fölé tomyosodik. A megfenyí- 
tés-megfenyegetés beszédaktusa itt teljese

dik be. E közlés hatásfoka a hősnő idegfe
szültsége és mondatfoszlányainak felhevült- 
sége alapján mérhető le, amikor választottja 
szökésre próbálja meg rávenni. A férfiúi szó
lam kérlelő, ostromló, a női válaszszólam 
szabódó, tétovázó jellegű. A parasztlegény 
nyelvi magatartását mégis alapvetően a má
sikért való aggódás határozza meg. Mint 
hangadó személy, különféle beszédcselekvé
si stratégiát bevetve, a menekülést sürgeti. 
Mint másodlagos elbeszélő kettőjük eddigi 
életét te- kinti át, jelenüket elemzi, valamint 
választási lehetőségeiket mérlegeli. Élettör
ténetük reflexív körbejárása alkalmával tu
lajdonképpen önnön magatartásukat állítja 
éles fénybe. A maguk tisztességét és szerel
mük tisztaságát nyomatékosítja úgy, hogy a 
Csulakok keménységét, irgalmaüanságát 
tudatosítja. Ugyanakkor a boldogságot, a 
szabadságot helyezi kilátásba, amely szűkös 
létmódjuk ellenére mindkettőjükre vár. A rá
beszélés szándéka által vezettetve, szerelmi 
és emberi állhatatosságát erősítgeti, az élet 
nehézségeit is legyűrő szívósságát, hűségét.

A hősnő benső remegésétől áthatott tő
mondatai valójában látszatfeletként kapcso
lódnak a férfi eredendően jóval higgadtabb, 
bár az ostromlás-rábeszélés aktusa során, s 
persze a másik iránti mély érzelemtől átme
legedő szavaihoz. Mivelhogy egyrészt a dör
gedelmes beszéd ereje szorítja rendre az 
egyén tudatát. Még közelebbről megvilágít
va e nyelvi-lélektani jellegű ördögi kört, a 
megfenyítő-megfélelemlítő hanggal kivál
tott riadtság háríttatja el a leánnyal a szökés 
gondolatát, sőt az mondatja vele rosszindu
latúnak a parasztlegény aggodalommal át
járt megnyilatkozásait. Másrészt, bár hely- 
lyel-közzel reflektál társa kérlelő szólamára, 
reagál a környezetében lezajló folyamatokra, 
a lelkiismeretével küzd mindvégig. Ámde a 
kívülálló befogadó pozíciójából a tudatban 
lejátszódó folyamatok nem követhetők pilla
natról pillanatra, félmondatról félmondatra: 
értelmi homály veszi körül a felzaklatott 
benső világot. A novella végi éjszaka szimbo
likája tehát lélektani összefüggésrendszerbe 
illeszkedik be.

A leány hezitáló seppegésére, ingadozó 
és riadt magatartására válaszképpen a le
gény nem a Csulak-birtok rendjének a meg
szegésére, törvényeinek a megsértésére, 
hanem az önálló életre való jogukat emeli ki. 
A "nagyságos urak" részéről pedig a meg- 
enyhülésre, vagyis közvetve a vén Dániel 
ingerült megnyilatkozása által előre jelzett 
büntetés elmaradására helyezi a hangsúlyt. 
Miközben a férfi határozott lépésük indokait 
sorakoztatja fel, a női szólam segélykérőn 
ráfonódik; hisz éppen az említett beszédcse
lekvés megfenyegető aspektusa sokszoroz
za meg a fiktív alak riadtságát. Aki a rettegve 
tisztelt urakra vonatkozó megjegyzésekre 
reakcióképpen teljesen elveszíti helyzetmeg
ítélő képességét, valamint önkon troliját, s 
kényszerképzetei törnek felszínre, sőt téves 
látomása támad:

"A leány ijedten suttogta:
Zörgött. Valami zörgött, az Istenért. Vé

günk van, ha észrevesz. A puskája a feje 
felett. Jöjj, jöjj...

Csak néhány kopó volt."14
A lélektanilag (idegileg) legfeszültebb 

ponton, amikor a reszkető ijedtség halálos 
rémületté fokozódik a nőben, a legény moz
gósítja a Csutak-hangban rejlő fenyegető po-
> > > > >  folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról
tendált. Ő maga pedig éles fordulattal, a kér
lelő beszédmóddal ellentétben határozott 
hangot üt meg, és a megfenyegetés beszéd
aktusához folyamodik kényszerű, de célra
vezető stratégiaként. Ily módon a végletekig 
fokozza választottja ijedtségét, sőt a teljes 
kétségbeesésbe taszítja őt, amikor szélsősé
gesen negatív színben tünteti fel önmagát, 
megtorlást helyez kilátásba társa további té
továzása, ellenkezése vagy maradása eseté
re. E férfihős nem támasznyújtó, hanem 
ellenséges erőnek állítja be önmagát, amely 
kiszolgáltatja a megsemmisítő hatalomnak, 
kiteszi a végső megszégyenülésnek az elgyö
tört leányt. Avagy alternatív szemszögből 
nézve, álcázza saját beszédművelete aspek
tusát, a megfenyegetés irányultsága mögé 
rejti a menekvésre rábeszélő erőfeszítését, s 
miképpen a nő vélte: "gonoszokat beszél". 
Imígy megszabadítja e leányt egy nyelvi tett 
fogságából, egyben azon személy tekintélyét 
is megingatja, aki a beszédcselekvés erejével 
próbált meg érvényt szerezni a maga akara
tának.

E Petelei-novella nyelvi aspektusa a men
tő, kiszabadító aktus sikeres véghezvitele el
lenére nem a mesekonvenciókhoz idomul. 
Hisz már az eddigi fejtegetések alapján nyil
vánvaló, hogy a titokzatos élettörténet-epi
zódokat magában foglaló és megkettőzött 
eseményvilág megismerési síkon bizonyta
lanságot, sőt kételyt érzékeltet, mégpedig 
úgy emeli s élezi ki, hogy az elbeszélői pozí- 
dót beépíti a fikdó világába. Továbbá a szö
veg térelvű megszervezettségéből eredően a 
narratív egységek közötti időbeli sorrend né
mileg meglazul, így a befogadó azokat kon- 
textuálisan szabadabb jelentés-összefüggé
sekbe illesztheti. A szövegfelépítés és az érte
lemképzés folyamata tehát egyaránt kétsé
gessé tesz bármiféle egységességeszmére 
alapozott vüágmodellt, például a ptolemaio- 
szi rendszert a maga elsődleges mozgatójá
val egyetemben. Ráadásul a műalkotás 
befejező egysége a fiatal pár élettörténetének 
nyitottságánál, jövőjük kiszámíthatatlansá
gánál elemibb kérdés elé állítja az olvasót. 
Vajon a szökést követő reggelen, annak jelké
pes értelmi fényében a Másik iránti nyelvi 
felelősségére ráébredt-e Csulak Dániel? A vá
lasz egyetlen markáns férfiúi arcvonás mö
gött húzódik meg.16

1 Mezei József: A magyar regény. Magvető 
Könyvkiadó, Bp., 1973. 458.

2 Petelei István: A Csutakok. In. P.I.: A kakuk- 
kos óra. (Válogatott novellák.) (Vál. és előszó: Má- 
thé József.) Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 
1969.150.

3 Uo.
4 Uo.
5 Petelei: i.m. 152.
6 Petelei: i.m. 153.
7 Petelei: i.m. 152.
8 Petelei: i.m. 153.
9 Petelei: i.m. 151.
10 Barthes, Roland: S/Z. Ford.: Mahler Zol

tán, Osiris Kiadó, Bp., 1997.256-259, illetve 262.
11 Petelei: i.m. 154.
12 Petelei: i.m. 154-155.
13 Uo.
14 Petelei: i.m. 156.
15 Garrett, Peter K.: The Victorian Multiplot 

Novel: Studies in Dialogical Form, Yale University 
Press, New Haven-London, 1980. 3-5.

16 Készült az MTA Bolyai János Tudo
mányos Kutatási Ösztöndíja támogatásával.

GYULAI LEVENTE

Pillánatok színe
Jánky Béla: Pillanatok színe. Marosvásár

hely, Mentor Kiadó, 2002.
Jánky Béla legutóbbi kötete teljesen ellen

tétes hangulatú — az elsőhöz viszonyítva: az 
(mint ahogy a dme — Leánykérő — is jelzi) 
optimizmust, életörömöt áraszt, míg a Pilla
natok színe az idős költőnek az életről, világ
ról szóló meditálását adja. A kötet haikui 
létszekvenciákat vázolnak és a szerző világ
nézetét meghatározó komponenseket írják le 
rövid és csattanós sorokkal.

Az első "pillanat" az Öregkor, amely egy 
kietlen, ember nélküli helyzetet jelenít meg: 
a "kihalt végállomáson" az egyetlen lételem 
az öregkorral ellentétes fogalmat, a gyereket 
tételező gyermekláncfű. Az öregkor mono- 
tonságát csak a virág oldja fel, fogalma a vers 
címével ellentétező. E hangulathoz a halál és 
a feltámadás gondolata társul a Túlvilág ban. 
A sír csak kihangsúlyozza ezt, a hó pedig 
nyugalmat sugall. A kötetre leginkább jel
lemző szó az elmúlás és a reménytelenség, 
amelyeket a költő a nosztalgia segítségével 
próbál késleltetni, esetleg megakadályozni. 
Ez az enyészet nemcsak az embert, költőt 
jellemzi, hanem az őt körülvevő világot is, 
aminek az a szerepe, hogy az emberi maga
tartásokat minősítse és ezek jellemzőit vilá
gítsa meg. A rejtett utalások főleg a fogalmak 
szokatlan összekapcsolódásában valósulnak 
meg: "Fát dönt a fejsze, /  ámbár nyele fából 
van" (Fejszenyél) — mondja Jánky Béla. A 
sorok az emberek közti viszonyok érdekek
hez való kötöttségét hangsúlyozzák. A kon
kurencia, az életben való maradásért folyó 
harc az egér-ember hasonlatban ragadható 
meg. "S nézik riadtan: /  jut-e külön mindük
nek /  szabad egérlyuk." (Egerek, emberek) Az 
emberi életstílusnak a külvilágra való nega
tív hatásait a szerző "A gyepet körülötte /  
zöldre tanítják." (Sátorudvar) sorokban ösz- 
szegzi. Az elmúlás motívuma több formában 
jelenik meg. Az ősz: "Levelek hullnak" (ősz), 
a "havas törpülése" (A méltóság történései), a 
"döglött madár" (Végtisztesség) mind az e- 
nyészet megjelenítői. A természettel párhu
zamosan az ember is hanyatlik, és ebből a 
szempontból hasonulnak. A Nap kihűlése 
felér az élet megszűntével, míg az ősz fogal
ma a hajra is érvényes. "Kihűlsz te is, Nap, /  
ha az ember már nem tud /  felmelegedni." 
(A Nap kihűlése) A teljes megsemmisülés a 
Sebzett bolygó dmű versben következik be: 
"Vérzik /  a föld az űrben."

A Pillanatok színének első versében a ki
halt végállomáson a sínpár az életút végét 
jelentette, az Állomás dmű haiku pedig a 
szerző várakozását fejezi ki az éj sötétjében, 
amely "fekete kőtömbként" akadályt jelent
het a vonat (öröm, a monotonság legyőzése) 
számára.

A kötet világának egy másik markáns vo
nala az, amelyik az antiszemitizmus kérdé
seit és következményeit tárgyalja. A szerző 
szerint a Holocaust problematikája már nem 
jelent sokat, Auschwitz elvesztette történeti
leg kiemelkedő helyét az emberiség érték
skáláján. "Auschwitz füstje, /  ima, egérhúgy 
bűze — /  minden az égbe szállt." (Gyűjtő
hely), "Autósztrádák /  fojtják bele a szót a /  
tömegsírokba." (Holocaust tája)

Az ironikus vagy a groteszk képvilág 
sem áll távol a szerzőtől, aki bibliai motívu

mokkal is kiegészíti a vershelyzeteket, ame
lyek a hétköznapi történésektől az elvont 
egzisztendális kérdésekig terjedő skálán 
meghatározott helyet foglalnak el. A meg
hökkentő események egyikét a Hír dm ű vers 
taglalja, a szerző felrúgja a dolgok megszo
kott rendjét, és egy farkas lesz a bárány áldo
zata. "Viszi a hírt a /  falka: szétszaggatott egy 
/  farkast a bárány." Sokkoló az a költemény 
is, amely Jézusnak a Jeruzsálembe való be
vonulását írja át. "Virágvasámap. /  ma sem 
vonul be senki: /  beteg a szamár." (Betegség) 
Bibliai konnotádói vannak "A bálna, Jónás, 
megvédett a bálnáktól /  a bálna gyomra" 
(jónás bálnája) soroknak is. Noé alakja egészí
ti ki ezt a szférát. Hozzá az értelmetlen vára
kozás társul. Talán ilyen hiábavaló a vonatra 
való várás is az Állomás dm ű versben.

Jánky Béla színes világot tár az olvasó elé: 
versei különböző embertípusokról és eltérő 
jellegű élethelyzetekről beszélnek. Jól pél
dázza ezt a Kettős halál vagy a Hamuelemzés 
is. Az dőbbi egy hóhérhoz, az utóbbi tűzol
tókhoz kötődő történetekről ír. Mindkettő
ben munkavégzés közben éri a halál az em
bert. 'Meghalt a hóhér. /  Rázuhant munka 
közben /  az akasztófa." "És lám, elégtek /  
vízágyúikkal együtt /  a tűzoltók is." A ver
sek hálóként épülnek a kötetdmadó haiku 
köré. A pillanat színe a zöld. Az idő múlását 
a szerző természeti képekkel ábrázolja: "Az 
ág ideje /  a rügytől a gyümölcsig..." (A pilla
nat színe...), "Csillaghoz indult a szikra" (A 
szikra útja)

Az egyetlen módot a haláltól való egyfaj
ta elszigetelődésre az emlékekbe, a nosztal
giába való menekvés jelenti. A hajszálakkal 
való párbeszéd is erre utal. "Hulló hajszálam, 
/  emlékszel, emlékszd-e /  a lobogásra?" (E- 
légia) A "Vesztegd égő /  hídon az emlék 
zsúfolt /  személyvonatja." sorok is kihang
súlyozzák a múlthoz való visszatérés fontos
ságát.

A kötet világának alapvető színei közé 
tartozik a zöld és a vörös. "Pirosra változott 
/  a jelzőlámpa." (Patriarkális), "Vérzik /  a 
föld az űrben" (Sebzett bolygó), "zöld pillanat" 
(A pillanat színe). A  zöld az élet jelképe, a 
piros pedig a halálé. Ezen ellentétpár is hoz
zátartozik A pillanatok színéhez, amelynek 
haikui — már csak a címekből ítélve is — a 
magány, az életerő hiánya által definiált vi
lágot adnak.

Az emberi detstüust legjobban az Állati 
dolgok jellemzik: "Ha megszelídül /  az em
ber, bezárhatnak /  az állatkertek." A sorok 
Paul Valéry aforizmának is beillő mondatát 
egészítik ki: "Az ember olyan állat, amelyiket 
ketrecén kívül zárták be." Ilyen értdemben a 
haiku is valamiféle kitörést jelentene a ná
lunk megszokott formai szerkezetek "bezárt
ságából", hiszen e műfaj jobbára keleten 
ismert. (Európában csak a XVI. századtól 
használják.)

Ezen versek korunk türelmetlen olvasói
hoz is érdemben szólnak, tudniillik a mai 
világ gyors életritmusában alig jut idő a vers
olvasásra. A haiku viszont frappáns rövidsé
gében is maradandó tartalmakat közvetít.
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% p m x —
A Jakabffy-féle javaslat előirányozta az Országos Ki

sebbségi Nemzeti Tanácsok létesítését. Ezen intézmé
nyekre azért lett volna szükség, mert a királydiktatúra 
idején politikai pártok nem működhettek, a politikai kép
viseletet viszont valamilyen módon biztosítani kellett. A 
Nemzeti Tanácsokat nem pártszerű alakulatoknak kép
zelte el, hanem az államhatalom feladatkörébe utaltak 
egy részének autonóm végrehajtó szerveként. Az indok
lás szerint olyan államokban, melyekben több öntudatra 
ébredt nemzet lakik, az államhatalom csak az általános 
szükségletek kielégítését célzó tevékenységre hivatott, 
kulturális téren például a legjobb igyekezet mellett sem 
képes a nemzeti kisebbségek igényeinek eleget tenni. 
Ebből következik, hogy az országos kisebbségi nemzetek 
kulturális ügyeinek vitelét autonóm szervekre kell bízni.

A kisebbségi törvényjavaslat részletesen foglalkozott 
a kisebbségi iskolák jellegével és szervezésével. Ezen is
kolák fenntartói lehetnek: az állam, a vallásfelekezetek, 
illetve más jogi vagy magánszemélyek. A tervezet a saját 
iskolák látogatására utalta a kisebbség tanköteleseit, akik 
csak a Nemzeti Tanács hozzájárulásával lettek volna be
írathatok más nyelvű iskolákba.

A kisebbségek egyenjogúságának kulcskérdése a 
nyelvi rendelkezések törvénybe foglalása. A Jakabbfy- 
féle javaslat elfogadja, hogy az állam hivatalos nyelve 
érvényesül mindenütt, ha a kisebbségi nemzetek nyelvét 
a helyben élők számarányához képest mint hivatalos 
társnyelvet vagy mint hivatalos kisegítő nyelvet alkalmaz
zák.

A hivatalos kisegítő nyelvet olyan megyék, városok, 
községek területén használják, amelyekben a lakosság
nak legalább egyötöde valamelyik országos kisebbségi 
nemzet tagja. A kisebbségi nemzet tagjai, azokban a me
gyékben, ahol számarányuk nem éri el a lakosság egyötö
dét sem, de egyes járásokban (akkor létezett ez a köz- 
igazgatási egység) a többséget alkotják, olyan elbánásban 
részesülnek, mintha a hivatalos kisegítő nyelv érvénye
sülne. Azokban a közigazgatási egységekben, ahol az 
állam nyelve a hivatalos nyelv, a hivatalos érintkezés a 
kisebbségi nemzet tagjaival és intézményeivel a kisegítő 
nyelven történik: alkalmazhatók olyan tisztviselők is, 
akik ezt a nyelvet nem ismerik, ugyanakkor mindenne
mű írásos beadványra, melyet a kisegítő nyelven terjesz
tettek elő, az államnyelv mellett a beadvány nyelvén is 
válaszolni kell.

A Jakabbfy-féle törvényjavaslat a maga nemében e- 
gyedülálló alkotás, a diktatúra körülményei között is 
meg akarta valósítania kisebbségi nemzetek önkormány
zatát. Nem szükséges fejtegetnünk, hogy a királydiktatú
ra éveiben miért nem lehetett reménykedni az elfoga
dásában. Az akkori kisebbségi politikusok azonban köte
lességüket teljesítették: nem azon elmélkedtek, hogy va
jon mit szólnak a többségiek, ha ők ilyen javaslattal állnak 
elő, nem a tekintélyuralom elvárásaihoz igazodtak, ha
nem közösségük kívánságait fejezték ki. Ez a morális 
oldal. Ezek az elvek azonban napjainkban is aktuálisak, 
az európai népcsoportok alapvető jogairól közölt egyez
mények is kimondják, hogy a népcsoportoknak és nemzeti 
kisebbségeknek elidegeníthetetlen joguk etnikai és kultu
rális identitásuk megőrzése, az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlésének 1201-es ajánlása (1993) szerint pediga nem
zetiséghez tartozó személyeknek azokban a tartomá
nyokban, ahol többségben vannak, joguk van a megfelelő 
helyi vagy autonóm vagy különleges státusú közigazga
táshoz.

FÁBIÁN ERNŐ: A megmaradás parancsolatai, OSI
RIS, Budapest, 1999.

—

MŰHELYJEGYZETEIM 7.
Hozzá kell öregedni a műhöz

Húszévesen úgy érezzük, hogy fel 
kell nőnünk a remekművekhez. A negy
venes életkor küszöbén úgy tűnik, 
érettségünk határozza meg viszonyun
kat a zenéhez. Hatvan év után már 
tudjuk: hozzá kell idősödnünk a zenéhez. 
Azt gondolhatnánk, hogy a zeneszer
ző mindent tud művéről az alkotás 
pillanataiban, hiszen ő teremti meg azt 
hangról hangra. A kezdő zeneszerző 
különösen hisz e mítoszban. Ezért is 
igyekszik mindent lelkiismeretesen 
megtanulni elődei művészetéből. Tud
ja, hogy modellek nélkül semmi sem 
menne, ezek titkosan, tudat alatt hat
nak készülő művére. Aránylag lassan 
eszmél fel arra a tényre, hogy alkotás 
közben nem figyel a fejében felhalmo
zott ismeretanyagra. Arra is csak las
san ébred rá, hogy az alkotás forró 
örvénylésében még a tartalomra is 
csak a mű megírása után kezd ráesz
mélni. A technikai eszközök alkalma
zása is csak vázlatosan, képszerűen 
merül fel tudatában. Majd az utólagos 
elemzés deríti ki, mi mindent dolgo
zott be művébe. A szerző igen gyakran 
nem is igényli, hogy üyen elemzést — 
akárcsak utólagosan is! — elvégezzen. 
A tartalom magyarázásától különösen 
idegenkednek az alkotók. Csak az élet
útjának felén átjutott szerző képes 
egyetlen pillanatban, zenei mozdulat
ban sűrítetten átélni alkotását. Nagy 
az ismeretanyaga — éppen saját mű
vei révén mélyebbre hatolt a zene vüá- 
gában, és így RÁLÁT a művére. Az 
életút végefelé döbbenünk rá, hogy 
van még egy fejlődési pont: ez az a 
képessége a zeneszerzőnek (és minden 
alkotóművésznek!), hogy már az alko
tás pillanataiban nemcsak átfogja műve 
egészét — rálát művére —, hanem bele 
is lát annak mélységeibe. Erre utal cí
münk is: hozzá kell öregednünk má
sok, de legfőképpen saját műveinkhez.

A zeneszerző érzi, tudja (utólag!), 
hogy mi hiányzik ifjúkori műveikből, 
nemcsak rálát, de bele is lát korai mű
veinek világába. Megkritizálja alkotá
sait, de ezt amolyan önmegbocsájtó 
szeretettel teszi. Nagyrészt időskori 
nyilatkozatok ezek, éppen ezért érde
kesek. A 30-50 életév közötti műveket 
érettség, nagyfokú tudatosság, kimű
velt alkotótechnika jellemzi. Ez az al
kotó virtuóz fázisa: a forrongó mű
vészi anyag feletti győzelem mámora 
aranyozza be a művészi megelége
dettség boldog örömét. Tudatosság, 
biztonság, virtuozitás:—ezeka kulcsz- 
szavak. Azután beáll egyfajta szaturá- 
dó, és már csak a tartalom, a kifejezés 
marad az alkotói én megnyilvánulásá
nak egyetlen, végső célja. Az alkotói 
életmű kiteljesedéséhez érkeztünk. 
Mindezt zeneszerző tanítványaimnak 
is elmondom. Értik, hogy miről is be
szélek, de átélni még nem tudják. Én 
magam is fiatalon ismertem meg eze
ket a jelenségeket zeneszerzők élet
rajzából, nyilatkozataiból. Érdekesek, 
izgalmasak voltak olvasmányaim, de 
lényegükbe igazán nem tudtam akkor 
még belelátni. Az igazi, katarzisos él
mény (ebben a jelenségkörben) csak 
most érintett meg.

1999-ben a millenniumi ünnepsé-
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gekre, megrendelésre nagyszabású 
mű tervével kezdtem foglalkozni: RE- 
QUIEMET írtam 1956 emlékére. A 
gyászmise hagyományos kórusrészeit 
orgonaszólóra komponáltam. Az elő
adódó tájékoztatására, zárójelben, a 
gyászmise latin szövegének fontosabb 
részleteit is bejegyeztem. A tételek a 
közismert címeket kapták: REQUIEM, 
KYRIE, DOMINE JESU (Offertorium), 
SANCTUS, AGNUS DEI, DIES IRAE 
(Mors, Liber scriptus, Lacrymosa). A 
Kyrie után következő Dies irae a mű 
végére került. A mű központi gondo
latát is e két szó köré sűrítettem: a 
HARAG NAPJA. Az évekkel ezelőtti 
budapesti bemutatón, a Zeneakadé
mia nagytermében a mű minden rész
lete életre kelt a remekbe szabott elő
adásban (Molnár Tünde: orgonaszóló; 
a Magyar Rádió zenekarát Kovács 
László vezényelte). Akkor még annyi
ra új volt számomra a művem, hogy 
alig tudtam megkapaszkodni a közel 
egyórás mű tételpilléreiben. A bemu
tató előadás lemezfelvételének újra- 
hallgatása segített behatolni belső 
vüágába. Képzeletben felnőttem mű
vemhez, a rálátás megerősítette ze
némbe vetett hitemet. Csak az alkotó 
tudja, hogy milyen fontos ez a megelő
legezett HIT. Művem ennek ellenére 
ENIGMA maradt, TITOK, amelyről 
mindent tudtam és ugyanakkor SEM
MIT. Vártam azt a pillanatot, amikor 
újra felhangzik, hiszen a felettünk le
begő, kollektív memóriába felküldött 
információ segíteni fogja az új inter
pretációt. Szerencsém volt: FLOREN- 
TIN MIHAESCU személyében olyan 
nagyszerű művészre találtam, aki kí
vülről megtanulva művemet a leg
apróbb részletekig, átvilágította ze
német, hatalmas lendületet adva a 
szólistának (a rendkívülien játszó 
Molnár Tündének) és a zenekari játé
kosoknak (marosvásárhelyi Filharmó
nia zenekarának). Egyszerre felnyílt e- 
lőttem művem minden eleddig rejtett 
művészi dimenziója. Végre kiszaba
dult zeném a műfaj fogságából: már 
nem gyászmise volt, a haláltól való 
félelem, a rettegés és belenyugvás fáj
dalma, hanem különös védőbeszéd a 
zene nyelvén: A HALÁL ÓVTA, VÉD
TE AZ ÉLETET.

A Halál viaskodott az életért a 
Semmibe csattanó dördülést követő 
agóniában (bevezető ütemek), ő vonta 
be vigasztaló szavak balzsamával a 
gyász szomorúságát (Requiem-tétel). Ő 
harcolt, győzött, elbukott és újrakez
dett a Kyrie-tétel eksztatikus lelkese- 
désű zenéjében, és emelkedett az 
Életbe vetett hit himnikus fennköltsé
gének magaslatára a Domine Jesu rész
ben. A Sanctus: győzelem a halál felett, 
az Agnus Dei: békévé oldott emlékezés 
a gyá szra. A Dies irae-tétel ismét harcra 
indul az Élet győzelméért, a Mors stu- 
pebit maga a Halál felett aratott győze
lem, a Liber scriptus vad haláltánca az 
Életet ébresztette, a Lac- rymosa pedig 
könnyek helyett az Élet diadalát emel
te az ünnepélyes processzió hangján 
minden emberi szenvedés fölé.

"íme megleltem ... művemet": RE
QUIEM AZ ELPUSZTÍTHATATLAN 
ELEIÉRT. Számomra több volt egy
szerű hazaérkezésnél: önmagamat talál
tam meg.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
A  Magyar Köztársaság elnöke a mi

niszterelnök előterjesztésére Kossuth-díjjal 
tüntette ki többek között Bodor Ádám, Ja- 
nikovszky Éva és Oravecz Imre írókat, Szé- 
chenyi-díjat adományozott Fejtő Ferenc 
írónak, Bori Imre, Pomogáts Béla és Sze- 
gedy-Maszák Mihály irodalomtörténé
szeknek. Továbbá jászai Mari-díjat kapott 
Bocsárdi László rendező és Miske László 
színművész, József Attik-díjat Láng Gusz
táv irodalomtörténész, Munkácsy-díjat Ja- 
kobovits Miklós festőművész, Szabolcsi 
Bence-díjat László Ferenc zenetörténész.

2003. március 31. és április 1. között 
került sor Csíkszeredában a tízéves Pallas- 
Akadémia Könyvkiadó rendezvénysorozatá
ra.

A  2002-es év Palládium irodalmi díjait 
Bállá Zsófia Harmadik történet (jelenkor Ki
adó) és Kovács András Ferenc Aranyos vitézi 
órák (Mentor Kiadó) dm ű kötetei nyerték el.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendes 
évi közgyűlésére március 29-én került sor 
a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísz
termében.

A z  Irodalmi Jelen Könyvek jelentette meg 
G. Pataky András A tél acélkék lovai című 
verseskönyvét.

A  Látó márciusi számában verset olvas
hatunk Páll Lajostól, Kovács András Fe- 
renctől, Pintér Lajostól, Dankuly Csabától 
és Bogdán Lászlótól. Szilágyi Júliával Láng 
Zsolt készít interjút (A múltnak vége?). Pró
zai írást közöl Sebestyén Mihály (Konyha
csaták) és a nemrégiben elhunyt Balogh 
László (Három Há). A Fórumban Szekér 
Endre Márai legféltettebb kincse: a magyar 
nyelv és Orbán Gyöngyi Képolvasás — szó- 
vegolvasás dmű tanulmánya. A Kis lírai an
tológiában Jánosházy György előszavazza 
Francesc Parcerisas A test faggatása, Kéz nél
kül, Séta a parton, Agyagképmás, Üres lakás 
nyáron, Egy kosár barack, A tisztás, és Vessző- 
kosár dmű verseit. A Tékában Balázs Imre 
József és Nagy Andrea, a Deleaturban Vida 
Gábor, Hajdú Farkas-Zoltán, Bodó Márta, 
Domokos Johanna és Végh Tamás írásai. 
Talált vers: Tompa László A lisztes bohóc éne
kel.

A  Korunk márdusi számában verset ad 
közre Fazakas Attila és Balázs K. Attila. 
Tanulmányt közöl Keszeg Vilmos (Hiedel
mek kora — korunk hiedelmei), István Anikó 
(Az imádkozás rendhagyó formája), Czégenyi

Dóra (Hiedelmek az emlékezés rostájában) Ba
lázs Lajos (Az idő az átmeneti szokásokban), T. 
Szabó Levente (Tudományfogalmak versengé
se), Tóth G. Péter (Corpus — Body) és Fosztó 
László (A zsarnok, a terroristák és a rendbontó 
elemek). A  Toliban Camü Muresanu búcsúz
tatja Imreh István történészt. Tanulmányt, 
esszét közöl Jakab Albert Zsolt, Bende 
Szende, Lukács Aranka Ágota és Vintila 
Mihailescu. Közelkép: Párhonyi Tímea (Sze
mélyek és hiedelmek), Kocsis Mónika (Meg
mutató szavak), Kinda István-Csaba 
(Történetek a házinéniről). A Világablakban A 
túlélés titka címalatt Czellár Judit faggatja 
Haynal Andrét. A Mű és világában Bengi 
László, Boné Ferenc és Szántai János, a Té
kában pedig Visky András, Keszeg Anna és 
Benő Attila írása.

A  Forrás 3. számában Bogdán László 
Az erdélyi madonna című versciklusa és 
Kovács András Ferenc tíz haikuja. Val- 
lasek Júlia Kipergett magvak (Fiatal erdé
lyi szerzők népiségkoncepciója a negy
venes években) cím ű tanu lm ánya. 
Konczer Kinga A mitikus tér címmel re- 
cenzálja Bogdán László Drakula megjele
nik című könyvét.

-MI

Hülyeség 
és zsenialitás
"A zsenialitásnak megvannak a maga 

határai,...'' Elbart Hubbard gondolatá
nak folytatását rejtik a fősorok. 

VÍZSZINTES
1. A folytatás első része. 13. Postán 

keresztül vásárol. 14. Minő. 25. Eleven. 
16. ...íze szerint, tetszésére. 19. Nyers 
olajsav. 20. Nyugat, röviden. 22. Szalon
nát főző. 24. ...Meola, dzsesszgitáros.
25. Páratlanul cedrés! 27. Arab állam 
lakója. 29. Övéin páratlan betűi. 30. Ha
miskártyás. 32. USA hírügynökség. 33. 
Q! 35. Zirchatárai! 36. Hozzám kísér. 38. 
Csomót old. 40. Porózus. 41. ..., volare 
(slágerrészlet). 43. Bates személyneve. 
44. Jellem nélküli. 45. Nemzetközi, rövi
den. 47. Oxigén és deutérium vegyjele. 
48. Errefele! 49. Lekötelezett. 50. Kivi is 
lehet belőle! 52. Üvölt. 55. Kuroszava 
filmje. 57. Elektronikai márkanév. 59. A 
pincében (népies). 61.... ovo, eleve. 62. 
Komor. 64. Adorján az óvodában. 66. 
Bukaresti napilap. 67. Odaadó. 69. Ma
gán visel.

FÜGGŐLEGES
2. Küzdőtér. 2. A tér valamely része.

3. Nőstény szarvas. 4. Néma Lídia! 5. 
Angol igen. 6. Idegen női név. 7. Bor 
származási ideje. 8. Annyi mint, rövi
den. 9. Zambiai, olasz és ománi gépko
csijelzés. 10. Spanyol város. 22. Etelt 
gyomrába juttató. 22. Tanút tárgyalásra 
rendel. 27. Becézett Ábel. 18. Funda
mentum. 22. Azon helység lakosa. 23. 
Motívum. 25. Disznó (tájszó). 26. Anya 
jelzője. 28. Táblaképek gyűjteménye.
30. Német párt. 32. Oxigénmódosulat. 
34. Unos-... 36. A folytatás második, befe
jező része. 37. Székely is. 38. Német ze
neszerző (Johann Sebastian). 39. 
Esetleg. 42. Króm vegyjele. 42.... Hafún, 
Szomáliái fok. 44. Híres a gombolyagja! 
46. Az udvarra fut. 48. Skandináv epi
kus mű. 52. Taki. 53. Fába vés. 54. Tríd- 
um és lítium vegyjele. 56. Spanyol 
sziget. 58. ...mester, rajzfilmhős. 60. Sze
kérfedő. 62. Orosz város. 63. Germáni- 
um és kálium vegyjele. 65. Aduit 
Orientated Rock, röviden. 66. Előadta! 
68. Sörcseppek! 70. Sír.

BOTH LÁSZLÓ
A Helikon 6. számában, közölt, Rossz könyv című 

rejtvény megfejtése: ... amiből valami jót ne tanulhat
nánk.
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