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BALÁZS IMRE JÓZSEF

Beszélgető nemzedékek
Függesszük fel egy pillanatra 

azt a kérdést, hogy létezik-e, lé
tezett-e "első Forrás-nemzedék". 
Az a tény, hogy egy interjúkötet 
erejéig ismét egymás mellé ke
rülnek azok a szerzők, akik az 
ötvenes évek végén közel egy
szerre kezdtek publikálni a ro
mániai magyar lapokban, még 
nem állásfoglalás. Inkább egy 
probléma felvetése. Megválto- 
zik-e valami, ha az állító mondat 
helyett — "a Forrás első nemze
déke létezik" — a tagadó verziót 
mondom ki? A Vissza a Források
hoz című interjúsorozatban meg
szólaltatott szerzők többsége 
érdekes módon a mondat tagadó 
verzióját fogadja el. Ha a kérdé
sekre adott válaszaikat elemez
zük, k iderül: több dolgot is 
állítanak ezzel a tagadással. Egy
részt azt, hogy számukra nincs 
relevanciája az irodalom "nem
zedéki" m egközelítésének — 
minden alkotónak "egyéni ideje" 
van, mondja példáid Lászlóffy 
Csaba. Egy mű sohasem attól ér
tékes, hogy valamely nemzedéki 
akcióterv része, hanem önmagá
ban, éppen olvasódó könyvként. 
Másrészt azt is állítják a vála
szok, hogy az ötvenes évek vé
gén fellépő fiatal íróknak nem 
volt "nemzedéktudatuk". Nem 
fogalmaztak kiáltványokat, nem 
hoztak, nem hozhattak létre ma
guknak saját folyóiratokat, fóru
m okat. Egy gyanakvóbb ol
vasatban ugyanakkor azt a tényt 
sem hagyhatjuk figyelmen kí
vül, hogy e fiatalok jelentkezése
kor, az irodalmi életbe való be
lépésükkor még nem létezik a 
Forrás-sorozat. A tagadás tehát 
arról is szólhat, hogy: létezett 
ugyan "valami", de az nem For
rás-nemzedék volt. A megneve
zés ebben az esetben egyértel
műen utólagos. A Forrás-sorozat
1961-es jelzettel (valójában 1962- 
ben) indul Veress Zoltán novel-

láskötetével, de néhány Forrás- 
szerző már az ötvenes évek ele- 
jétől-közepétől közöl az irodalmi 
lapokban. Azokat a meghatáro
zó élményt jelentő vitákat, ame
lyekről Kántor Lajos vagy Lász
lóffy Aladár beszámolnak a ve
lük készített interjúkban — ők 
egyébként a meginterjúvoltak 
közül azok, akiknek leghangsú
lyosabb a visszavetített nemze
déktudatuk —, még nem Forrás- 
szerzőkként élik meg.

Amennyiben tehát első For
rás-nemzedékről beszélünk, leg
inkább egy "nominalista" kon
textusban tehetjük, ahol világos
sá tesszük, hogy utólagos konst
rukcióról van szó, illetve, hogy 
amiről beszélünk, az voltakép
pen a megnevezés által, a róla 
való beszédben jön létre. Nem 
egyedülálló jelenség ez az iroda
lom történetében; az avantgárd 
mozgalmakig minden stüustör- 
téneti/korszaktörténeti fogalom 
— barokk, rokokó, szecesszió 
stb. — visszamenőleg nyerte el 
többé-kevésbé konszenzusképes 
jelentését Ilyen értelemben az, 
hogy volt-e vagy sem nemze
déktudata a szerzőknek, annak a 
kérdésnek rendelődik alá, hogy 
kiépíthető-e valamiféle közmeg
egyezés a közel egyidőben fellé
pő szerzők nyelvhasználatának, 
p ro b lé m aé rzé k e n y sé g én e k , 
szemléletének esetleges közös je
gyeiről. Az erdélyi magyar iro
dalomtörténet későbbi fejlemé
nyei szem p o n tjáb ó l fontos 
ugyanakkor, amit Szilágyi Júlia a 
Szilágyi Domokosról szóló ke- 
rekasztal-beszélgetésben mond: 
"Most mi Forrás-nemzedékről 
beszélünk, de amikor ők indul
tak, még egyáltalán nem volt 
Forrás-sorozat. Farkas Árpiék 
már indulhattak egy paradig
ma nyomában, ami m ár léte
zett."
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Csipike 
és Kukucsi 
örökbe fogad
Mostantól Csipikét és Kuku

csi t, sőt Tipetupát is József Attila 
ringatja álomra gyönyörű altató
dalával, s talán örökébe is fogadja, 
mint mi, akiknek itt melegednek az 
ölében évtizedek óta, megajándé
kozva bennünket s az utánunk kö
vetkező nemzedékeket is ősi mi
voltunk gyermekded örömével.

Fodor Sándor tehát József At- 
tila-díjas. Ez bizonyára senkit sem 
lep meg: legkevésbé engem, aki 
bizonyára ismerem minden sorát, 
s többször és több oldalról igye
keztem megközelíteni ezt az ere
deti életművet

A gyermekirodalom díját í- 
télték oda neki ezúttal, de fölté
telezem, hogy a bíráló bizottság 
más természetű munkáit is ős
in éri, amelyekért egyéb díjakat 
is kaphatott volna.

Belépése az irodalom ba 
m indjárt lírai-drámai híradás: 
sors és történelem jelképes no
vellája, amelyben a Fehérfenyő a 
gyerekek tiszta szándéka szerint 
áruvá óhajt átalakulni, hogy 
enyhítse a távolban küzdő ba
kák szenvedését, hogy gyógyír 
legyen a sebeikre. Nem tudom, 
hogy több évtizeddel ezelőtt mit 
írtak Fodor Sándor remek elbe
széléséről, de emlékszem, hogy 
a Fehérfenyő sokáig szétárasztot
ta üde gyantaillatát közöttünk.

Most, hogy immár hét évti
zed áll mögötte, a hazai Kriterion 
Könyvkiadó jóvoltából váloga
tott írásai is megjelenhetnek, lát
ni fogjuk majd, hogy nemcsak a 
kedélyt ismeri, hanem a mélysé
geket és magasságokat is, hogy a 
könnyes kacagtatás m ellett 
mennyire tudja a szívet remegtető 
részvét hatását is kelteni; hogy az 
abszurd határáig terjedő Nehézvíz
ből halk és lélekemelő barokk mu
zsika szól, és őszies fény ragyog be 
az árkádok alá azon a tájon, ahol A 
feltámadás elmarad. Szinte hihetet
len, hogy kedély, illetve nevetsé
gesség és mélyen tűnődő szomo
rúság ennyire ikertestvérek legye
nek egy íróban.

Ha leül írni, az egész szerve
zetével ír, valósággal dalol ben
ne az indulat, s igazából csak a 
jókedvében született és frissen 
felmondott történetek a legsike
resebbek, mert ilyenkor minden t 
egységben érez. Ahhoz azon
ban, hogy szándékát könnyedén 
megvalósítsa, mindig a legne
mesebb oldószerre, mesére van 
szüksége Vagyis mesélő talen
tumra, s nem hiszem, hogy eb
ben bármelyikünk is fölvenné 
vele a versenyt, amiről külön il
lenék szólni ma, amikor a mese 
alkonyáról beszélnek, és a szak

mai ügyeskedés mellett a sport
szellem vonul be az irodalomba.

De minden írói erénye fölött 
újra csak őreá mutatok: íme, egy 
ember, a mi barátunk, aki már 
pusztán azért is ritka és különös 
jelenség, mert nála szó és tett, 
jellem és írói megnyilatkozás úgy 
fedi egymást, mint két összeil
lesztett tenyér; ő az az irigylésre 
méltó egyéniség, akitől távol áll 
mindenfajta kicsinyesség és gán- 
csoskodás, mindenfajta irigység 
és hiúság. Igazi, közösségi ember, 
aki mindig vállalja azt a szerepet, 
amelyre a legtekintélyesebb csa
pat kapitány, az IDŐ beosztja.

Szerénysége és gyermeteg alá
zata így tetteméltóvá az idők során 
a legnagyobb ajándékra, amelyről 
író csak álmodhat: így tágult ki e- 
lőtte a legszélesebbre a gyermek
irodalom és ezáltal a gyermekszí
vek kapuja. Más írók, akik maka
csul és céltudatosan törnek halha
tatlanságra, egy idő után valóság
gal restellik egykori sikereiket a Id- 
csik előtt, mintha nem az Anderse
nek volnának kisebbségben, ha
nem az irodalmi nagyiparosok. Fo
dor Sándor emberi-írói adottságai
ból viszont úgy meg lehetett volna 
jósolni Csipike és Kukucsi föltűné
sét irodalmunk egén, mint ahogy 
az asztronómusok jelölik meg né
ha pontosan azt a helyet a menny
bolton, ahol az új csillag fénylik 
számunkra láthatatlanul.

Ha a díj kapcsán most össze
geznem kellene életművének ta
nulságát, belefoglalván vallo- 
másos kötetét is — Egy nap, egy 
élet —, amelyben a gyónás döb- 
benetes őszinteségével vall ró
lunk és önmagáról, akkor olyas
féle üzenetet olvasnék ki belőle, 
amilyen csak a dickensi foganta- 
tású íróké lehet Hagyjátok a böl
csességet a bölcsekre, a hiúságot a 
hiúkra, s legyetek részvéttel a 
nyomorúság iránt, az emberies
ség, a szánalom, a részvét és a 
bocsánat a legszebb ezen a földön, 
higgyétek el!... Épp ezért óvakod
jatok megsérteni a gyöngéd lelke
ket, amelyek minden állapotban, 
minden köntös alatt, minden kor
ban virágzanak...

BÁLINT TIBOR

Erkel-dí j asunkat, 
Terényi Edét köszöntjük
A Véletlen kedveskedett, úgy 

hozta, hogy elsők között tudtam 
meg: Terényi Edét Erkel-díjjal tün
tették ki. A vonaton találkoztunk. 
Tanítványa, a fiatal zeneszerző 
Lászlóffy Zsolt, éppen «mini-ünne- 
pelte» a Budapestről hazafelé tartó 
mestert. Jómagam is kaptam egy 
pohárral az alkalomhoz oly megfe
lelő traminiből. Koccintottunk. Te
rényi Ede emlékezett. A vágtató 
vonat kattogó zajában a friss emlé
kek egybeolvadtak a régiekkel. "Er
kel Ferenc eljött értem, mondotta a 
rá jellemző ludikus mosoly kísére
tében, és hozzátette, tulajdonkép
pen végig velem volt zenésszé 
válásom során. Gyermekkoromban 
a marosvásárhelyi művelődési pa
lota vitráljáról rámtekintő Erkel Fe
rencet szinte naponta ostromoltam: 
Ferenc bácsi, add, hogy a mai össz
hangzattan példám is jó legyen, 
hogy Sárika néni, a szigorú kontrol 
se emelhessen kifogást vele kapcso
latosan." Sárika néni, Erkel Sarolta, 
a nagy zeneszerző unokája, Trózner 
József felesége ugyanis gyakran be
járt férje összhangzattan óráira, és 
Terényi Edét is többször közösen 
oktatták a harmóniák tudományá
ból. "Hányszor kaptam mesterpél
dát Erkel-kéziratokból. Belőlük 
tanultam meg, egyebek között, az 
enharmonikus moduláció művé
szetét" Máig tartó csodálattal be
szélt Erkel Ferenc zseniális har
mónia-világáról, amely oly széppé 
és színekkel teli alkotásokká vará
zsolta operáit, egész életművét.

Aztán magáról beszélt. Legutol
só kompozícióiról. Közülük mindig 
azok számára a legkedvesebbek, 
amelyekről közönségközelből pon
tos visszajelzései vannak, és ame
lyek révén nemcsak önmagára, de 
egyben megértő-szimpatizáló pub
likumra is rátalált, és "amelyekben 
mint hív tükörben nézhetem meg 
pontos önmagamat."

Ilyen a Kalevala. Budapesten 
kétszer is előadták. Először 2000. 
március 14-én a Magyar Művészeti 
Akadémia rendezésében, amely
nek Terényi Ede is rendes tagja. A 
művet mindkét esetben tanítványai 
vitték színre: az ének- és rendezői 
szak abszolvense, Carmen Vasile 
énekelte finnül, a «kíséretet» pedig 
a zeneszerző tanítvány, Cálin Ionce 
zongora—ütőhangszeres alapkép
letből alakította ki szintetizátor-ze
névé.

Másik kedvelt műve az orgoná
ra és nagy szimfonikus zenekarra 
írott és szintén nemrégiben bemu
tatott 2000 Rekviem 1956-ért. A 43 
perces művet a budapesti zeneaka
démia termében adta elő Molnár 
Tünde oigonaszólójával a Rádió ze
nekara, Kovács László vezényleté
vel. Különös vonása ennek a 
rekviemnek «lappangó szövegisé- 
ge». Ugyanis a kórust és a latin szö
veget egymagában az orgonaszóló 
intonációja «képviseli». Terényi 
Ede magabiztosan állítja, minden 
ismerete szerint ez a mű az első szö

veg nélküli rekviem. Különben írt ő 
egy szöveg nélküli misét is. És mint 
tőle tudjuk, "eddig még senki sem 
reklamálta a szöveg hiányát, mert a 
közismert mise-tételek tartalmi vi
lágát a hangszeres intonáció oly
annyira kifejezi, hogy minden 
további nélkül bele lehet hallani a 
latin szöveg hiányzó deklamációját 
is."

A Mephistofaust mono-operája, 
akár a Kalevala, szintén egyórás mű 
és úgyszintén Budapesten szólalt 
meg először 2000. december 14-én.

A hazai jelenlétekből a kolozs
vári vetített képes multimédia-kon
certjét emeljük ki, amely a szerző 
régi adóssága volt festményei ze
neiségével szemben. Az ez év janu
árjában bemutatott kiállítás és kí
sérő zenéje mindenesetre bőven pó
tolta az adósságot a zenefestőisége és 
a festészet zeneisége viszonyrendek 
kölcsönös feltételezettségében. Az 
est külön varázsa volt a festészeti és 
zenei határok átjárhatóságának fel
villantása a multimédia posztmo
dern távlataiban.

...Lassan közeledünk, már Mé- 
rát is elhagytuk. De a témát koránt
sem fejtettük ki. "Ennél nagyobb 
örömet, mint az Erkel-díj adomá
nyozása, semmi sem jelentett szá
momra" — vallja, még mindig a 
friss élmény hatása alatt. De hozzá
teszi, az 1994-ben elnyert Barók- 
Pásztory díj is feledhetetlen marad, 
és máig foglalkoztatja a gondolat, 
hogy Pásztory Ditta emlékére mű
vet komponáljon. Ehhez a feladat
hoz persze most újabb Erkel-elvá- 
rások is csatlakoznak...

A tramini elfogyott, az út véget 
ért. De az emlékek és az élmények 
hullámai tovább gyűrűznek. S ve
lük együtt a köszöntés öröme is. 
Akkor még nem gondoltam arra, 
hogy én gratulálhatok neki majd a 
Helikon oldalain is. Most tehát egy 
képzeletbeli tramini-pohárral, mind
annyiunk nevében koccintva szere
tettel köszöntőm Erkel-díjasunkat, 
Terényi Edét Isten éltesse sokáig!

Kolozsvár, 2001. március 27-én.
ANGI ISTVÁN
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Fehér lesz
minden,
hófehér...
Hajdanában, danában, amikor még a 

kortárs világ akkori meghatározó szemé
lyisége helikopterén röpködött a lepusz
tult táj fölött s igyekezett megfejteni a 
haldokló gyárak kökénykék égre rajzoló
dó füstjének hieroglifáit, ott ültünk a Sú
gás asztalánál, s amikor kifogytunk a 
viccekből — dehát viccből soha nem le
het elég —, verseket is mondogattunk 
egymásnak, lévén hogy akkor a szépre
mén yűMegyei Tükörnél hét költő is ütötte 
a vasat, lévén meleg... És más költők is 
megfordultak ennél az asztalnál (hol van 
már ama asztal?, hát azok, akik körülötte 
ülve összehajoltak a füstben, s a rumtól, 
vodkától és az érzelmek rohamától dobo
gó szívvel — minket azután állandóan 
felcsigáztak az események— mondták és 
hallgatták egymás verseit?). És a vendé
geinkét is, nyilván... Ferenczes István gya
kori vendég volt akkoriban ennél az 
asztalnál, lévén Csíkszereda egy macska- 
ugrásnyira a hajdan híres, ma példásan 
lerobbantott vendéglőtől — ahova már 
nem is megyek be, mert minek, emléke
imbe költöztek végképpen az árnyak... 
Egy versére — tán nem is jelent meg soha 
nyomtatásban? — ma is jól emlékszem. S 
látom a Petőfihez hasonlító költőt, amint 
el-elcsukló hangon mondja, amíg még 
mondhatja, "mint akit nem vertek még 
szájon", hogy egy másik költőt és főszer
kesztőt is idézzek. (Egyre több költőba
rá to m  fő sze rkez tő , ez egyvalam it 
bizonyára jelent öregszünk...)

"Ez a világ akkora, 
volt neki egy ókora,
Isten tudja hány tora, 
ecet lett az óbora."

Mit lehet ehhez ma, harminc év táv
latából hozzátenni?!

Ittunk belőle, igen, és telt az idő, mi
vel ez a dolga. A költő pedig leltározott, 
"ahogy lehet":

"Fél házban, fél jogban, fél mondatokban, 
menhelyen, őrszobán, váróteremben, 
ahonnan az egész hiányzik, ott van, 
szerelmünk elfér már egy fél szonettben,
elveszett oktávban és tercinában 
őszül meg homlokod alatt a vállam, 
mint aki fázik egy amnéziában." 
Valamikor a kilencvenes évek végefe- 

lé—haja j, még a múlt században— a sors 
szeszélye egy szállodai szobába hozott 
össze Pesten, valami írószövetségi ülése
zés alkalmából. Napközben valahogy el
kerü ltük  egym ást az erdélyi álmok 
városában, ámde éjszaka, a szellemek 
órájában, három fele megébredtünk, s is
mét beláttam, általában rosszul mérem 
fel: 1) a helyzetet, 2) a tűrőképességemet, 
3) megint elfelejtettem italt vásárolni. 
Node sebaj, első osztályú hotel volt, a 
hűtőszekrény dugig egydeds rémpálin
kákkal, dobozos sörökkel és kétdeds ece
tes faj-, stílszerűen óborokkal.

Én megkóstolom "ezeket"— mondot
tam elszántan.

Reménykedő barátom lógatta a fejét, 
"túl drága" — mondta, de azután belevá
gott ő is. Ebből láttam, hogy kiváló fő- 
szerkesztő lehet még, van realitásérzéke, 
ámde tud kockáztatni is.

Túléltük azt a rémes éjszakát is. Az 
Isten — bár nem tudni, milyen nyelven 
beszél, ahogy legújabban Bákóban mon
dogatják, bizonyosan nem magyarul, 
ámde kérem, honnét tudják? — nyilván 
akart velünk valamit.

És várt az az irtózta tó, rettenetes fehér 
papír — amelyre írnunk kell. 

Mindhalálig.
És még egy utóirat:
A díj általában minősíti a költőt, aki 

megkapja. Ez a József Attila-díj, amelyet 
Ferenczes István barátom minap megka
pott, nem is annyira őt minősíti. Inkább 
ő a díjat...

"türkizzöld lovak ügetnek felém 
a gyalázat asztalán hómezőh 
hol keserű pohár ég bor-remény 
vörös kancákon jönnek énfelém 
meg-megújulón soha-nincs elveszőn 
Isten szólít én vagyok nem én 
a pusztulás vérpadán hómezőn 
fekete lovak ügetnek felém "
Erről egy viccnek álcázott székely 

példabeszéd jut az eszembe: Ül az öreg 
székely, mellére horgadt fejjel a kocsma 
előtt, a szekér bakján, s a semmibe néz. 
Jönnek a fiatalok részegen a kocsmából s 
csufondárosan kérdezik: 'Min gondol
kodik, drága András bácsi?" "Én-e? Hát 
én a lovakon, te..." "Dehát nincsenek es 
lovak!..." "Hát éppen ez az!" Hát én ezt az 
imaginárius lovat ajándékoznám Neki, a 
díj mellé, legyen amin töprenkednie...

BOGDÁN LÁSZLÓ

"...Lepkék 
szárnya alá a vers"
Az erdélyi költészetnek, attól függően hol, ki 

mellett állunk meg éppen körülnézni a tájban felso
rakozó dombok, hegyek, vonulatok láthatárán — 
nyilvánvaló, hogy egy lassan-lassan betelő félévszá
zad óta van egy Csávossy-hangulatú pontja is, az ő 
nevével, kiteljesedő életművével jelzett és jegyzett 
"onnan nézel szerteszét"-je. Szőlőlevelek lengenek 
legében, metrumaiban, pedig ahhoz képest, hogy 
aránylag kevesebb bordalt írt az urbánus aszfaltköl
tőknél (Petőfiről is mondják, hogy ahhoz képest, 
amennyi bordala van, nem volt borissza) — bizony 
Csávossy a valóságos bor valódi özönét irányította 
tényleges poharainkba, vérereinkbe. Ezt a parado
xont még azzal is fokozni lehet, hogy Ő aztán sosem 
volt a mámorítás, a berúgatás, a leitatás, az eszmé
leteltérítés párthíve, legfennebb a kibuggyanó való
ságos és jelképes könnyek felitatásával próbálkozott 
meg költő-programjában, főleg poétához illő szó- 
felleg, rím-vatta és muzsika-tépés alkalmazásával, 
vigaszával. Egyszerre a kinti, természeti, tájbéli 
szépség s a belső csendért imádkozó, de a szenve
déssel elbíbelődő terek, varázslatok, szertartások 
költője Csávossy György is. Ennek az IS-nek szere
pe, rangja van itt, mint tábornoki rendjelnek, meg
szolgált lovagi keresztnek vagy káplári csont
csillagnak bármely seregben. Mert az utóbbi (lassan 
betelő) évszázadban Erdély poézisa futamodók 
honvágyával is lehulló hideg havak, vérzivatarok 
harmatával dúsulhatott az irodalmában is, de a 
meghatározó vonulatot, az ébren tartó folytonossá
got, a józan kitörést a bekerítésből a nagyonis egy
más közelében felsorakozó bárdok velszisége 
jellemzi. Ehhez az angyalkarhoz tartozik Ő is, aki 56 
őszén egy olyan összeállításba keveredve kerül a nyil
vánosság elé, mely az akkori zajlásban egy frissen 
induló és újító hangú-hangulatú nemzedéket jelent 
be. Ám túl a "falra írt nevek elégiáján", azon az örök 
gondon-kérdésen, hogy 'lesz-e még tő, mely nekünk 
terem" s annak melankolikus szélbekiáltásán, hogy 
"gazdátlan könyv az élet", Csávossy visszapillantó 
válogatásának mint új verseskönyvnek a saját üzene
te, szentenciája, kiút-találása és tálalása ez: az érzé
kenységtől szenvedünk fokozottabban, észve- 
szejtőbben, az anyanyelvűnket féltjük, de az anya- 
nydvünk s az érzékenységünk segített és segít túlélni 
mindig, költői és valóságos értelemben. A Csávossy- 
pontról körülszemlélve is, ebben a tudatban térhet 
magához lelkiismeretünk és önbizalmunk.

LÁSZLÓFFY ALADÁR
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Jajdon
gyermeke, 2001.
"Szilágysági Faulkner" — mondotta 

egy neves pályatárs, a maga közismert 
jóindulatával, amikor szóba került, hogy 
Szilágyi István 2001 márciusában meg
kapta a Kossuth-díjat A hely és a pillanat 
(a budapesti Földalatti, a Deák tér és a 
Bajza utca közötti szakaszon) nem volt 
alkalmas a vita lefolytatására. Nem azért 
idézem most fel barátunk gyors reagálá
sát, mert sértőnek vélem az összehason
lítást Faulknerrel (akár e jelzős szer
kezetben), hanem mert cáfolatlanul 
hagyva az aforisztikus jellemzést, a lé
nyeg sikkadhat el. Szilágyi prózájának 
lényege, amit elsősorban a Kő hull apadó 
kútba fejez ki, de már az elbeszélések (az 
1966-os Ezen a csillagon és a Jámbor vadak 
egyes írásai) megsejtettek, az előző és a 
későbbi regény, az Üllő, dobszó, harang, 
illetve az Agancsbozót pedig valamikép 
pen kiegészít. (Az 1964-ben megjelent 
Forrás-kötet, a Sorskovács élettapasztala
tának egy része viszont az Agancsbozót
ban ismerhető fel, többszörösen áta
lakulva és kiegészülve.)

Hát persze, a Szilágyság. És persze, 
Faulkner. Csakhogy az amerikai Dél a- 
mott, itt meg a Szilágyság. Ez nem érték- 
különbség, ez a differentia specifica 
meghatározásához segít hozzá. " A kör
nyező vüág megéli, megszenvedi az em
bert — néha talán ünnepli is. A környező 
világnak élménye az ember, a legtöbb 
ember," Szilágyi István mondja így, pon
tosan, a Kő hull apadó kútban első kiadá
sának 108. lapján (vagyis 1975-ben). Ez 
William Faulkner hőseire éppúgy érvé
nyes, mint Szilágyi novella- és regényfi
guráira, akik másfajta — igencsak 
földrajzilag és történetileg meghatáro
zott — különösséget képviselnek Jajdon- 
ban vagy a kőkatlanok, barlangok 
világában. Az Agancsbozót első részének 
élére emelt mondatok ugyanezt az igaz
ságot sugallják, a differencia tudatosítá
sa jegyében: "Az ember végül zerge lesz. 
Szökdösik. S ha nem zerge, béka. Hisz ő 
is ugrál. Micsoda különbség." Innen a- 
zonban már nem a geográfia és nem a 
história számít, hanem az írói elhihető 
erő. Az, hogy Szendy Ilka apadó kútba 
hordott, a meggyilkolt és oda rejtett sze
retőt elrejteni hivatott köveiben egy tör
vényszerűen tragikus sorsot foghassunk 
fel. Az, hogy a zergét zergének, a békát 
békának lássuk, illetve hogy a zergét ját
szó béka és a békává minősülő zerge 
átmeneteit érzékeljük.

Van ezekben a történetekben jó adag 
romantika — annyi, ami abszurdba 
csaphat át. A különös mégis az, hogy 
Szilágyi már-már mikrorealizmussal 
építi az elbeszélést, a regényt, és ez a 
tárgyak leírására csakúgy érvényes, mint 
a lélek rajzára. A mű súlyát (nemzeti és 
világirodalmi súlyát) végül is az adja, 
hogy ezzel a sajátjává tett elbeszélői 
módszerrel milyen távolságokat tud be
fogni, például "a nagy fejedelem" (a naiv 
vonalvezetésű, hősi múltat idéző falvé
dő) és a csábító Amerika, a barlangi kard
kovácsolás és a modern társadalom 
csavarjaként élő mérnök hétköznapi 
gongjai, neuraszténiája között A"szüágy- 
sági Faulkner" ilyenformán már nem Fa
ulkner (-tanítvány), mint ahogy Faulkner 
messzemenően nem szilágysági.

Szilágyi István jogásznak tanult, kö

vetkezésképpen a törvények kellett hogy 
érdekeljék ifjú korában. Ma a Törvény 
foglalkoztatja — és ez nem azonos a par
lamenti szinttel, de a jogtudománnyal, 
jogalkalmazással sem. A Kő hull apadó 
kútba negyedik fejezetét záró passzust 
másolom ide, további magyarázkodás 
helyett:

"Az ember megélt pillanatai összes
sége? Mondanak efféléket. És lelke fog
lya, kiszolgáltatottja mindannak, mit 
elméje fölér? Lehet, hogy így van. Teljes 
valónk ott sűrűsödik egyetlen mozdula
tunkban, arcrándulásunkban, lépésünk
ben? — de olvasni ebből is ki tud. Hiszen 
tudatunk képtelen követni énünk és így 
önmaga valamennyi rezdülését. Az em
lékezet, hacsak leltárkészítésbe nem 
kezd, nem határozhatja meg, tűnt, meg
élt pillanatokból mit éljen újra, mikor mit 
kapjon ölbe emlékekből a rágondolás. 
Az elkövetkező: talán ismételni vágyás, 
néha minden, csak nem az — van, hogy 
szabadulni akarás. A napok, pillanatok 
egymásutánja, halk irama néha oly ész
revétlen, hogy egész tájon, emberöl
tőkön át nincs egyetlen lélek, kinek 
gondja ez. Hogy aztán jöjjön egy másik 
— honnan, miért ő és miért egyáltalán? 
—, akinek mindazt el kelljen hordani, 
amit az idő felgyújtott s lerakott. Mint 
marék hó, mely meredek hegyoldalon 
megszalad — elhordja mindazt, mi ha
vak sorsában lehetőség, fenyegetés. De 
ki, mi dönti el, mely elrendelés, hogy az 
a marék hó éppen melyik legyen? He
gyek fölött hullassák le a fellegek? Ne 
hordják a síkra, a völgybe indulása előtt 
a szelek? — Igen, ezek feltételek. Mily 
kevés mégis magaslatok rengeteg havá
nak a reménye — reménye? fenyegetett
sége talán —, hogy azzá az egyetlen 
marákká gyúrja őket sorsuk keze. De le
het, mindez — csak a vágyakozó szem- 
lélődőnek tűnik így — nem igaz. Vagy 
talán itt most nincs sem igaz, sem egyéb. 
Mintha kavicsot forgatnánk a nap felé 
tartva ujjaink között. Akaratlanul és 
óvatlanul a napba nézünk — ki látja már 
a vizsgált kőmorzsa pontos körvonala
it?"

Ebből az egyetlen szövegrészből in
dokolni lehet Szilágyi István Kossuth-dí- 
ját. És szívesen ajánlom stiliszták 
figyelmébe az idézetet: írjanak tanul
mányt Szilágyi mondatszerkesztéséről.

KÁNTOR LAJOS

A rend és
Hogyha a régi Er

d é ly  az e m lé k ira t 
írók földje volt, nem  
csoda, ha m ég a XX. 
században  is talál, 
aki keres k iadatlan  
csodákat. "A székely 
faluközösség emlék
ira tá n a k "  titu lá l ja  
Imreh István a kezé
ből kikerült fehér kö
tetet, mely rögtön el- 
híresült. A rend tartó 
székely falu szöve
géről van szó, mely 
m in d e n k é p p e n  e- 
gyik fődarabja m a
ra d  é le tm ű v é n e k , 
m e r t fo n to s  v i ta 
minja volt abban a 
történelm i p illanat
ban, hogy tartásun
kat m egőrizzük, vissza-vissza építsük, átm entsük, 
amikor a székely falut az esztelen erőszak új rendnek 
álcázott hullám ai ostromolták. Több m inden mellett 
annak is köszönhető ez a hatás, hogy a kitartó és követ
kezetes tudós nem  holmi befejezett világról, holt népről 
és nyelvről, hanem  élő m agunkról tudósít, m odem  
Juliánusként ébresztget. Hol vannak a gótok, etrusz
kok, a longobárdok? — szeretjük lobogtatni a nem  is 
kevéssé patetikus felvetést, hiszen a válasz azt emelheti 
ki, bármely sanyarú körülményben, hogy mi viszont 
megmaradtunk, élünk.

Ennek a nagy onúások után  a m agyarságban kiter
m elődő ellenméregnek fontos patikáriusa Im reh Ist
ván. Nem  felélő emlékező, hanem  építő emlékező, nem  
belebetegítő-sápasztó felemlegető, hanem  gyógyító. A 
lét lehetséges, titkos, a tiltásban is zord, ám  tudatos 
kódjaival adagol, érvel, érint és erőt ad egész követke
zetes munkássága.

Erdély sosem vala híjával a tudós, kiművelt főknek. 
Amit ma Széchenyi-tervnek becéznek, az a Széchenyi- 
megfogalmazta eufóriás és aforisztikus program előtt is 
magától beindult már, és működött, mintha estve jött volna 
és violaszín pecsét alatt a parancsolat reá. Jött is. Csendes 
és határozott Imreh Istvánjaink voltak azok, akiknek dob
hártyája, mint távoli dobszót, legelőször meghallotta, akik 
mint bolygató reumát elsőnek megérezték az időváltozá
sokat és hozzáfogtak a kivédéshez. Az "ahogy lehet" jegyé
ben, vállalva az áthallásokra allergiás korok és rezsimek 
közepette az okozott kockázatot az átkopogások célbajut- 
tatásáért. így aztán nyilvánvaló, hogy egy végtelen sorból 
egy végtelen és folyamatos Madéfalvi Veszedelem haditu
dósítóját tünteti ki most a dolgok csendesültebb folyása 
közt és közepette az a köztes közvélemény, köztes, megha
gyott magyar ország unatkozni azért úgysem tudó utókor, 
aki örvendett már annakidején az Akadémiába való befo
gadásáért, félszájjal, alig féltucatnyi határon túl rekedt 
érdemdús társaságában. De a múltat legalább egészen és 
közösen birtokoljuk, buzgón úgy tévén, mintha nem is 
kértük volna internacionalista igazságérzetből Trianont. 
Szőkébb pátriája tudományosságának is bizonyos védett
séget jelentett az érdem elismerésén túl bármilyen régebbi, 
eddigi gesztus. Annak jegyében, hogy nincs olyan babér, 
mely méltóképpen tisztelegjen a Professzor Ur aratása, 
behordott asztagjai láttán, nevével aranyozott kis biblioté
kája előtt, egyaránt inthetjük a jelen s a jövő nemzedékeit, 
hogy fizikai és szellemi létünk folytonossága letudhatadá
nul tartozik Imreh Istvánnak is. így legyen, amíg az utolsó, 
legbelső rendtartás érzéke hideg gepida kengyelvassá nem 
rozs dásodik bennünk és körülöttünk.

LÁSZLÓFFY ALADÁR
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LÉTAY LAJOS Versek Andreának
A  c s i l l a g o k  f e l é
Oly messze vagy, mint Lajrpföld Afrikától, 
oly messze, mint tőlem az ifjúság.
Az évek érdes, vad sivatagából 
mért intsz felém oázist, pálmaág?
Én már többet a csillagokat járom, 
vén beduin, kit leírt a világ, 
s tudom, Te se érzed majd a hiányom, 
hisz ezer lesz, ki Éretted kiált.
Az én utamnak már mihamar vége, 
de onnan is mit kívánnék Neked: 
hogy boldog légy s mindig csak az ég kékje 
ragyogjon szép, okos fejed felett.

V a r á z s l ó  v a g y
Nehezen telnek a napok, 
mikor tűnik fel kalapod? 
a divatos kicsi kalap, 
hogy ismét megláthassalak?!

Varázsló vagy: egy perc alatt 
elhessentsz minden bánatot.
Csillag vezérli utadat, 
mindig az örömöt hozod.
Csak egyszer magamra ne hagyj, 
ne hiányozz nagyon sokat, 
hogy csak várjalak mindhiába,

mint rácsai mögött a rab, 
kinek olykor benyújtanak 
egy falatot s csak őrzi, bárha
felfalná, oly nagyon kívánja!

K é t  t e n y e r e m  k ö z t  a r c o d
Két tenyerem közt arcod, 
milyen finom, meleg, 
ahogy arcomhoz tartod, 
hogy így nézhesselek.
S tán nem is kell akarnod, 
úgy jön mind közelebb, 
hogy szívdobbanást hallok 
s érzem lehelleted.
Miféle tavaszoknak 
balzsamát hoztad el, 
hogy most ma velem itt vagy
s mint soha, oly közel —
Ma senki rám nem nyithat, 
hisz egy világ ölel.

I n d u l n i  k e l l
Nekem csak egy kicsi virágnak kellesz, 
hogy gyönyörködjek benned hosszasan, 
lehetnék beléd ezerszer szerelmes, 
öreg vagyok, csitítnom kell magam.

A szív bármilyen gyorsan verdes, 
nem hallhatod, nincsen reá szavam, 
s mit most írok, tudom, hogy ez se vers lesz, 
csak egy szállal fehérebb lesz hajam.

Ülj mellém itt, e zümmögő melegben, 
amit a kályha most felénk dudol, 
legyünk együtt, legyünk még kicsit ketten,
hisz fütty ent már egy vonat valahol 
s indulni kell, akárhogy is szerettem 
Veled lenni, ölelj meg búcsúzón.

Á l m o m b a n  h u l l t  a  h ó
Álmomban egyszerre csak lassan 
elkezdett hullani a hó, 
s én erre félve felriadtam: 
jaj, hol van, hol egy takaró, 
hogy meg ne fázz!
Hozzád szaladtam, 
mert álmomban itt voltál és 
meghűlsz, megfázol takaratlan, 
s künn hull a hó, csak hidl a hó...
— Ez az utolsó éjszaka,
hogy veled most még ittmaradtam, 
s hiába minden takaró
— mondtad — mert benn is hull a hó, 
mert benn, itt benn is hull a hó.
És olyan tisztán láttalak 
álmomban, mint ébren soha.
Mért mondtad ezt? Mért mondtad ezt? 
mert meghalok virradóra, 
meghalok s ez lesz az oka.
S reggel, most már ébredten is, 
éreztem, hogy tenyeredet 
finoman, hűvösen 
elhúzod a szívem felett.

E m l é k  l e s z
Mint emlék-lesz csecsebecsét, 
adom Neked a verseket, 
míg egyszer azt mondod: elég 
s ládád legmélyére teszed.

Mert már szived úgy rendezed, 
hogy másnak jusson hely. Te még 
talán nem is tudod, kinek, 
de így lesz, s én nem tévedek.
Talán egyszer a gyermekek, 
a gyermekeid rámtalálnak 
(ha addig nem — az egerek!)

— Milyen sok papír! Margójának 
örülnek majd és ráfirkálnak 
kutyákat, tarka kiscicákat.
S Te csak nevetsz — és engeded.

R á d  g o n d o l o k
Vörös az ég, a naplemente 
festi így. ősz van, hull a lomb.
Ezt látom reggel, estelente, 
ha kinyitom az ablakot.
jól tudom én, hogy nem szeretsz Te, 
igaz, nem is bizonygatod.
Nem voltunk egymásnak teremtve: 
Te most jössz s én már indulok.
De friss, fiatal illatod 
oly jól esik, hogy elmerengve 
az ifjúságom jut eszembe

édesen, fájón, mintha benne 
Te lettél volna mindig ott — 
hogy most is már rádgondolok.
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T é g e d  k e r e s  a  v e r s
Boldog vagyok, hogy éltem valamit, 

oh, nem sokat, nem volt rá sok időm, 
s most naplementén mennyi szín vakít, 
még mennyi szín, hogy még ne hagyjam itt.

S ne hagyjalak téged se, szerelem, 
bár tudom, hogy rég nem vagy már velem, 
mint elporladt, rég kihunyt csillagok, 
kiknek fénye most mégis itt ragyog,
most ért ide, bár ők már nincsenek — 
lesz csöpp fényem, ha már én se leszek, 
hogy fel-fdvülanjak még legalább 
pillanatra, s tán könnyeiden át.
Jaj, ez a vers már Hozzád szól megint,
Téged keres, bár rég, hogy csendre int 
bent egy halott, kint lombhullató fák — 
de nélküled én mért éljek tovább?

B ú c s ú  a  l á n y o k t ó l
Andreák, Riták, Esztikék 
s mind, akiket szerettelek, 
akiknek bár csak a kezét 
megfoghattam — most elmegyek.

Jó volt, amíg láthattalak 
s érezhettem melegetek — 
így van mindenki: hátrahagy 
seregnyi drága életet.
Ti rám úgy emlékezzetek, 
hogy halkszavú voltam, szelíd, 
írogattam a verseket,
hogy bár így maradhassak itt 
akkor is, ha már nem leszek 
s rég nem hull értem könnyetek.

K i r a k ó s  k é p e k ,  k é p z e l e t
Elalszom, de tudom, hogy ébren munkál 
bennem tovább a mai délután, 
mikor lágyan, pihegve hozzám bújtál 
s meleged átsugárzott a ruhán.
Éreztem hogy dobog, ver a szived 
s továbbmenni innen már nem szabad, 
mert így a jó, a legjobb s hogy hideg 
fejjel holnap visszaálmodjalak.
Mint, ha kirakós képeket 
illesztgetnek össze a gyermekek, 
míg egésszé lesz a sok kis darab,
így rajzolgat elém a képzelet, 
hogy lássalak, ide érezze! ek — 
most épp arcomat csitdandja hajad.

Ü l j  á g y a m  m e l l é
Mikor már halni készülök,
Te légy az ápolóm,
ülj ágyam mellé, kis tücsök,
cirpelj vigasztalón.

Mondd, hogy ne féljek: lágy rögök 
közt lesz az otthonom, 
s az álmom veled lesz örök 
s nem lenne szebb sehol.
Nyújtsd ide olykor kezedet, 
hadd érezzem, bejó meleg 
s lüktet benne a vér,
s aztán, mikor elengeded, 
ne nézz rám többet. Nem lehet 
meglátnod, hogy arcom fehér.
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ÚjraOLVASÓlámpa
Új és új Atlantiszok

M ottó:
Megint kisértesz, múlt sok árnyalakja,
Kit ifjú szemmel láttam, oh be rég!
Hát merjem azt, hogy itt marasztalak ma?
A régi ábránd most is vonz-e még?
(A Faust első sorai: Ihr naht euch wieder,
schwannkende Gestalten, stb.
Franyó Zoltán fordításában.)

Van más Faust fordításom  is, de  rossz 
szem em  és a m indent összekeverő Polter- 
geistok (Zakatoló szellemek vagyis Zajré
m ek) m ia tt azo k a t m ár sohse fogom  
m egtalálni Poltz-aim on. Goethe eredeti 
szövegében a szem  nemcsak ifjú, hanem  
ködösen is lát: "die früh sich einst dem  
trüben Blick gezeigt". Vagyis az ember fia
talon merészen lát, de  nem  tisztán. A tisz
tánlátáshoz m ár elkínzott, m eggyötört, 
agg szem ek szükségeltetnek; bár lehet, ez 
sem  kötelező.

Két könyvem  van, amit az elm últ több 
m int ötven év alatt hatszor kellett megsze
reznem , hogy bírhassam; m indég ellop
ták. Az egyik a Szép Új Világ, a másik a 
Szíriát oszlopai. A z  utóbbi, Várkonyi köny
vének első, 1941-es kiadása akkor került a 
kezembe, am ikor az egyetemi ideológiai 
o k ta tá s  — m arx izm us, darw in izm us, 
pavlovizm us — teljesen laposra m ángo
rolta a lelkünket. Hogy nem  süllyedtem  
el, azaz, hogy nem  süllyedtem  még in
kább el, hogy nem  álltam  oda a kórus első 
sorába, legfennebb a hátsó sorban tátogat
tam , m intha énekelnék, azt m indeneke
lőtt a Szíriát oszlopainak köszönhetem.

Új és más volt nemcsak az akkor beve
zetett agymosószerekhez képest, hanem 
m inden  előbb gyártott vaskalaphoz is, 
m inden más iskolás és akadém ikus isme
rethez képest.

Lényege, hogy a legutóbbi hatezer- 
egynéhány év tulajdonképpen nem  tartal
m azza az emberi kutúra igazi történetét: 
sok ezer és tízezer évvel "Azelőtt" már 
létezett nagyon magas kultúra a földön, 
de szörnyű katasztrófákban megsemmi
sült, talán többször is; ám  az akkkori em
berek  tu d á su k  leg javát kőoszlopokra 
vésték; ezek volnának a Szíriát oszlopai 
(egyesek szerint a Nagy Piramis is az vol
na),hogy az utód-em beriség majdan ki
böngészhesse.

A Várkonyi-történethez hozzátartozott 
a Hörbiger-féle Világjégelmélet (Welteis- 
lehre), m iszerint a világűrben tanyázó ir
tózatos jégtöm egek tevékenyen hozzá
járultak a bolygórendszerek kialakulásá
hoz, valam int a Wegener-féle kontinens- 
mozgásos elmélet, amely szerint az összes 
földrész valaha egyetlen egy összefüggő 
szárazulatot alkotott, s ez aztán szétszaka
dozott, a kontinensek ma is sokfele jól 
egybeillő partvonalai mentén; ám  a kon
tinens-vándorlások során hatalmas szá
razfö ldek , szigetek, leszakadt világka
réjok, a rajtuk lévő dús tenyészetekkel
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együtt az óceánok mélyére süllyedtek; 
m int Mu, Gondwana-föld és legvégül At
lantisz. Ez a része az elképzeléseknek ak
kor nem  nagyon foglalkoztatott, inkább a 
Hörbigerhez kapcsolódó Keno-hold elmé
let, amely szerint százezer, vagy tán millió 
évekkel ezelőtt földünknek volt egy ré
gebbi holdja, ez aztán a Földre zuhant, 
m érhetetlen pusztulást okozva, s tulaj
donképpen ezt a szerencsétlenséget írja le 
a János Jelenések Könyve; tehát nem  jóslat 
az, hanem  múltidézés; és ennek nagyon 
m egörvendtem , m ert a Jelenések könyve 
kisgyermek korom óta legborzongatóbb 
olvasm ányaim  közé tartozott... Utána egy 
hosszabb holdtalan világkorszak követ
kezett, majd nem  is olyan régen, tizenöt
húszezer éve a Föld végleg befogta ezt a 
jelenlegi Holdját, amely előzőleg Tündér 
Ilonaként sokáig kacérkodott vele, s en
nek a megrázkódtatásai hozták létre az 
Özönvizet; és az egész világon elterjedt 
özönvíz-modakört.

Várkonyi koncepciójából leginkább az 
antidarw inista Daqué tanításai rendítet
tek meg; miszerint az evolúció nem  te
remt, csak szelektál; az ember pedig, őseit 
tekintve, nem  az emlősök, sőt talán nem 
is a gerincesek fejlődési sorának a végén 
áll, hanem  m ár a legrégebbi geológiai ko
rokban is megjelent az ember, m int "létfor
ma", csak alkalmazkodott — külsejében 
— az akkor uralkodó léttípusokhoz; tehát 
a mai em bert megelőzően létezett m ár 
"szömyember", homo monstruosus, majd 
manó vagy kópé ember, rendkívüli para- 
pszichikus képességekkel, m int homo ma- 
gicus; m ajd m ikor végre a fö ldön az 
emberi létforma egyetemes uralom ra ju
tott, levetettük pikkelyeinket, elhánytuk 
úszóhártyáinkat, homályban is látó hom 

lok- szemünket, m ert az egész világ igye
kezett antropoid-jellem űvé válni. Szóval 
nem  a fáról m ásztunk le mi, hanem  a maj
m ok m ásztak fel a fára; m ert nem  vállalták 
a keserves emberi létet, a kiűzetést a para
dicsomból, azaz nem  voltak hajlandók 
dolgozni, hogy egy kissé kedélyeskedve 
zárjuk le ezt a kérdést. Vagyis, hogy az 
ember az egyetlen gerinces, am ely nem  
specializálódott valamilyen szűkre szabott 
életformához; s m indazok a fajták, amelyek 
specializálódtak, csőrt, szarvat, patát nö
vesztettek,kizárták magukat a további fej
lődésbő l. (Bár az em b e rt m ai n a p ig  
fenyegeti ennek veszélye, lásd az Orrszar
vúakat Ionescótól, amit egy idő óta — feltű
nően nem játszanak; ahhoz képest...)

Szóval soha annyiszor nem  idéztem  
nyíltan még könyvet, m int Várkonyit; il
letve még többször soha gondolatm ene
tet, másét, még nem  csem pésztem  any- 
nyiszor a sajátjaimba, alattom osan, m int 
az övét.

Volt azonban két kifogásom  is ellene: 
egyrészt úgy találtam, hogy emberiség
történelme, a férfi-nő viszony tekinteté
ben, túlságosan szemérmetes; az özön
víz-regékkel kapcsolatban, am elyek m ind 
felvetik a nő "bűnösségét", s ebben a vo
natkozásban "elhallgat" ő is (azaz nem  
mer eljutni oda, m int Graves, aki szerint 
az egész antik mitológia nem  más, m int a 
férfi felszabadulásának története a banya- 
uralom  alól). A másik eléged etlenségfer- 
zésemet az váltotta ki, hogy m ennyire 
"fegyelmezetten" tartja vissza m agát m in
denféle délibáboskodástól, m ég ott sem 
jutna eszébe az ókori siculusok és a széke
lyek között m ég bár elutasító párhuzam ot 
sem vonni, ahol ezeket szekeleszeknék, vagy 
szekelsak- nak nevezi.

S hogy véletlenül, akár félrefricskázó- 
lag sem ejtené ki annak a Cserép Józsefnek 
a nevét, aki m ár egy-két évtizeddel előtte 
megkezdte a M uból az A ndokon és Atlan
tiszon keresztül zajló népvándorlás nyo- 
m onkövetését; m éghozzá eléggé "déli- 
bábos", azaz hungarocentrikus szemszö
gekből. Hogy a Sziriat El.-ben (hetvenes 
évek) ilyen fegyelmezett volt, ő vagy szer
kesztői, azt a cenzúra-viszonyok és m ód
szerek m iatt érti az ember.

A kilencvenes években megjelent El
veszett Paradicsom  m ár tovább m egy 
(persze, ez csak szerkesztőire vonatkozik, 
mert ő m ár hosszabb időn át vakon tengő
dött), de csakis a nő-férfi princípiumok 
ellen té teinek  ü tk ö z te téssé  terén  — A 
Nagy Anya fejezet —, de alapjában most 
is a szem érem  és tapintat jellemzi, "ma
gyarkodás" dolgában pedig hihetetlen ön
fegyelem.

Most, hogy megjelent Várkonyi N án
dor és Kodolányi János levelezésének első 
kötete, sok m inden megvilágosodik. Min
denekelőtt, hogy Kodolányi János "szu- 
mírkodásával" Várkonyi sok frekvencián 
egy húron pendül, s van ennek egy, az 
akadémiai m agyar nyelvészetre vonatko
zó, egészen képtelennek tűnő  tanulsága 
is.

» » » » » »
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Kodolányi János 1948 decemberében 

írja Budáról: "Én ezidőszerint a sum ír 
nyelvtant böngészem  és igen érdekesnek 
találom. Az a gyanú érlelődött meg ben
nem , hogy az Európában, elsősorban Mor- 
v a o rs z á g b a n  m e g je le n t  rö v id fe jű  
Crom agnon-típus és az uralaltaji, vala
m int a sum ír nép között alakult ki az az 
óriási kultúrkör, am it a neolittól a kelta 
kultúráig ugyanaz a szim bólum rendszer 
jellemez. Itt m ár benne is vagyok abban a 
gondolatban, am it m últkori levelemben 
m egpendítettem , kérdezvén, vajon nem  
kellett volna új m űvedben ném i társada
lom rajzot is adn i háttérül? A mítoszok 
elemzésénél az em ber némileg a levegő
ben tapogatózik, ha nem  tudja a mítosz 
kialakulását sem  térhez, sem  időhöz rög
zíteni. A kelta m ítosz és a germ án között 
például az első szem pillantásra is lénye
ges különbségek, m ondhatnám  szakadé
kok m uta tkoznak  Jó lenne tudni tehát, m i 
az eredeti autochton kelta mítosz, — m ár 
am ennyire au tochtonnak  nevezhető az 
ilyesmi — és szálai, gyökerei nem  nyúl- 
nak-e el a m orvaországi ősleletekhez, sőt 
tovább, Keletázsiába, az ural-altaji népe
kig, a mongolokig, a japániakig stb. idevé- 
ve term észetesen, az ugor népeket is. És jó 
lenne tudni, miféle kapcsolatban van a su
m ír m ítosszal, az ezidőszerint legkézzel
foghatóbb, valósággal napjainkig nyúló 
mítosszal."

Egyelőre csak annyit jegyezzünk meg, 
hogy Kodolányi is, m int m inden más ko
moly szum irista, nem  "kirekesztő"; azaz 
nem  a finnugor rokonság ellenében képze
li el az új rokonítási rendszert, s mégis: a 
finnugorosok soha m ég olyan belekből jö
vő, infantilis gyűlölettel nem  tám adtak ér
deklődési irá n y t, m in t a s z u m é ro s t. 
Ismétlem, azt m ég nem  m int tantételt, ha
nem  m ár m int érdeklődési irányt is! (Mind
ezen közben szenvedélyesen elhallgatva, 
hogy az össz-ugor népesség 99,7%-a ma
gyar; a többi ugor nép a maga 8—9 "irodal
m i nyelvével" és m ég egynéhány nem  
irodalm i idiómájával az ugorságnak 0,3%- 
át teszi ki. A főbaj az, hogy amíg az északi 
ugor és m ás uráli népek illem tudóan ki
h a ln ak , ak árcsak  a déli, "indiai finn
ugorok", add ig  a m agyarság a legutóbbi 
időkig csak roppant nehezen volt terelhe
tő ebbe az irányba; erről majd később.)

Kodolányi, pár nap m úlva így folytat
ja: "írod, hogy M agad is érzed a sámániz
m us tárgyalásának hiányát s általában az 
uralaltáji népek m ítoszainak mellőzését. 
U nó H arvát, persze, el kell olvasnod s még 
Krohnt és Karjalainent is el kéne, ha lehet
ne. Énnekem  valam ennyi m üvük meg
v a n , s a jn o s , f in n ü l  s a f ia m n a k  
adom ányoztam  őket. De olvastam  s egy
bevetettem  a sum ir m ítoszokkal is. Ezen 
az alapon m ondhatom , nem  olyan moza
ik s z e re k  és töredékesek, m int amilyen
nek m esszirő l látszanak. Az ural-altáji 
népek samánista világképe szinte pontról- 
pontra egyezik a sunűrral. Arra a meglepő 
felfedezésre jutottam , hogy am ikor a ke
reszténység találkozott a népvándorlás

pogány mítoszaival, lényegében önm agá
val találkozott; tükörbe nézett, olyan volt 
az eset, m int Dorian Gray arcképével, 
amely vénült... Könnyű volt az Aranyfeje
delmet, a Napistent kicserélni Jézuskával, 
a Világanyát Szűzmáriával stb.!... A sum ír 
mítosz fáklyáját a kezedben tartva kell be
hatolnod a tajga és a szteppe világába, 
hogy a formákat és ábrázatokat nyomban 
felismerd. S ha így olvasod Harvát, vagy 
a többit — talán németül —, kincsesbá
nyára fogsz találni. Ha a koordináta vona
lakat abban az irányban is m eghúzod, 
csodálatosan kitágul a kép s földrajzilag is 
tanulságos eredményekre fogsz jutni. A 
Sziriatban a piramis-formák vizsgálatánál 
egészen a színhelyre léptél, csak az ásót 
kell m ost elővenned... Újfent hangozta
tom: nem  mozaikszerű s nem  töredékes a 
kép! Csak m int afféle földdel lepett bálvá
nyokon, sok rajta a giz-gaz... ringy-rongy, 
csip-csup, dib-dáb ragadvány. A kultusz 
formái azonban rettentő makacsok, ezt tu 
dod, és sokat megőriznek a régi lélek vo
násaiból, ha a lélek maga m ár elröppent 
is."

Vajon örökre elszállt e lélek, s nem  csa
logatható vissza az elárvult fészek alakza
tai közé? Van a huszadik század m űve
lődésében egy heroikus irányzat, amely 
m intha gólyafészkeket igyekezne szerelni 
a magasfeszültséget hordozó traverzek te
tejére is, és a Walpurgis-éji álom  Köz játé
kának Arieljére hallgat:

Adott tinéktek szárnyat is 
A  szellem játszi kedve,
Fel hát a rózsadombra, friss,
Tűnő nyomom követve!

Várkonyi Nándor: Szíriát oszlopai elsüly- 
lyedt kultúrák. Egyetemi Nyomda Bpest. én. 
(1941)

Várkonyi Nándor. Szíriát oszlopai. Átdolgo
zott kiadás, Magvető, Budapest 1972.

Kodolányi János és Várkonyi Nándor levelezése 
(Levélről levélre I.) Válogatta, szerkesztette és 
az előszót írta ifj. Kodolányi János.

T A R I  I S T V Á N  

H a z á t  k i m a r n i
Morzsás térítőn terjed a révület: 
reszketve söpri össze magát a boly. 
Honfoglalása dörzspapírján 
koptat a dér, csiszol át a jég — fagy.

Nyeglén gomolygó ördögi szürkület 
küzd most a nappal: túszul esett, fogoly 
fényén szivárvány fordul árván — 

égi kocsin kilazult kerékagy.

A szélmalomharc korcs szamarán üget, 
sovány vigaszként kushad a hóbagoly. 

Kántálva kánkánt jár a Balkán 
és vigyorogva fényit: "Ne lázadj!"

Vattába fullad itt a vörös, süket 
fülek dugóját ostromoló sikoly.

Sátáni portyán vész-toportyán 
nyalja a vért, mely az útra ráfagy.

Sokáig eltart még e szutyok-szüret.
Ki tudja meddig? — Erre se válaszolj! 

Nyirokba dermedt bűne láttán 
újra nyerészkedik ím, a dűlt agy?

Heródesként tombol a sors-küret, 
nyákos gubancán rezdül a szem komoly 

nézése, összedrótozott szán 
nyekken, a mába farolva korhad.

Csuzdán a létünk: fényesedéi ülep 
villantja tükrét — így születik mosoly 

e méla földön, mint a burján, 
melynek a zúzmaradísze oly nagy

akár egy ünnep. Krákog a köd-sziget, 
ködben lakom, csak azt falom én! A  moly 

rág ekkorát gyapjas hazáján, 
ekkora rést, mi nyugodni nem hagy.

Párállik, ásít — mint huhogó üreg — 
odúm: kavargó, ködbe vesző gomoly. 
Hazát kimarni! — Most tanít lám, 

erre a tél. Csupa hóesés vagy.

E g y  l a p á t  p a r á z s
Jég lakkozta palást, kéreg a téli táj... 
Páncéljára fagyott csipke, vitézkötés 

szikrázó ropogásán 
egy helyben topog ő! az út,

mely hozzám vezet el Téged a zúzmarás, 
áttetsző, üveges hajkoronákon át.

Deres tűlevelek közt 
botorkálsz, dideregve jössz,

hogy ismét magadon plmelegíts. Fagyos 
orcám járja csak át újra a szárnyalás 

őrült szívdobogását 
izzító, gyönyörű varázs.

Egy lapát parazsat szór be a rég kihűlt 
vaskályhába: ma így gyújt be az éledő, 

avítt vágyakozás, mely 
pattogó tüzeket vidít,

kulcsra zárja a szó nagykapuját, amíg 
némán gondol a sok hígvelejűre, kik 

üvöltözve keresték 
büszkeségük. A háborút.
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VÉRÉN*! MÚMIfí 182
ha majd minden rabszolga nép 
járm át megunva olajra lép

szerkeszti: 
Fekete Vince 2001

SÁNTHA ATTILA VERSEI
A színeken túli határba
Egyszer túlléped az erős zöldet 
szemed mi fogva tartja, 
elhagyod az eső utáni mezőt, 
hol a gyerek verő napon világgá ment 
(úszkáltak a tócsában ebihalak, 
torlódtak benne fémes fellegek).
Nyújtottam feléd a kezem,
nem vettem észre, betörtem az ablakot,
hívott bentről boldog rózsaszín.
Ám a rejtett kincs burkát már elcserélte, 
tudva tudván álltam ottan, 
valami szörnyűt követtem el.
Mész a színeken túli határ felé, 
körülleng majd szűzi kék, 
elmaradnak sorra a vízjelek, 
egyszer túlléped az igazság törvényeit.

Ma az ég tartja a földet
Ma magasan száll a lélek 
(lehet, holnap csak lengedez), 
oly áttetsző vagy hófehér ruhádban, 
mint amilyen (gondolom) 
az angyal- vagy az istenek.
Ma virágmadarak a fellegek, 
számycsapáskor szirmaik hullanak, 
narancson, pirosán, kéken 
átsüt rajtad a nap.

Hogy ezt mivel érdemeltem, 
maradjon a titkod holnapig, 
lehet, holnap lehull 
nemcsak szirmuk: szárnyaik, 
talán koagulálódsz te is —

ma még az ég tartja a földet 
és nem repülő repít

Fekete Benedek rajzai

Jól tudom
*
Jól tudom, nincs pardon, 
engem is kiterítenek egy pádon.
De míg oda eljutok, 
szólnék még egyszer-kétszer
például arról, hogy meghalok.
*
Verseimről, tudom, mondanak 
jókat, de inkább rosszakat.
Mint porszem a szemben,
jól tudom, ennyi az esélyem: zavarhatok. 
*
Hadakon át nem gázoltam, 
de rosszabb sem lett általam a világ, 
írtam, mert kérték (no nem a sajtó), 
s akkor írtam, hogyha féltem.

Nem ad otthont
Nem ad otthont a költemény.
Az ember csak ír: hallgat, 
nem oldja meg magát, amit ír.
Már a szavaktól is irtózik, 
s le nem írná: költemény.

Néha-mindig az ember 
maga, a fejéből kinéz,
— hallgatnák szolgák, asszonyok — 
nem ad otthont a költemény.

Menet, erőltetve
Ma megláttam halálomat —
ágyban, párnák közt, nyolcvannyolc évesen.
Eveim hogy mennyit értek,
onnan tudom: a kalendáriumot néztem.

Költőnek kissé sok ez.

De legalább többen voltam, 
kezemben egy öreg kéz, 
aszott, száraz és kissé hideg.

Talán a kéz a tiéd lesz, 
talán átverekszünk Vereckén, 
Tordai-szoroson, életen, kedves.

Láttam, hogy ott leszel, 
hogy ott lesz valaki velem, 
amint véget ér a hosszú út, 
az erőltetett menet.
(Talán mégsem te voltál, talán más volt — 
kissé káprázott a szemem.)

A gyerekek, mint a gyerekek — 
sírnak, de belül könnyebbülnek, 
csak az unokák fogják a kezed, 
ha majd lesznek.

Komponámmal1 cilingelek2 

s a kákkadásra3 gondolok
Felbaszom a bundasapkám észtokomra4 *, 
cilingelek a dugácshozr komponámmal. 
Hátamon feslag6, ami lisztesláda, 
kezemben budunka7, avagy vizeskártya8 *.
Láthatjátok, milyen nagyerős vagyok, 
továbbteszem a cságatói, jobb oda a 
kötőrúd10 * * *.
Kezem, mint a lapító , de aszúm  
pilács18:
náprátyi14 én nem vagyok, inkább 
parapács15 *.
Nem értitek, minek magyarázzam, 
nem könnyű a székely sorsa esztena16- 
vagy hámbárban17.
Nincsen itten perefemung18, csak a 
hirhang —
meghúzzák, ha a cin terembe70 hínak.
Magyar tarka nem értheti, poétái 
cirkáimat21
mért kell nekem ily vigyázón
komponálni —
csak a kecskeolló, mely benéz
észtokjába.
Ezért teszek mindent komponámra.

1 kézi mérleg
2 járkálok céltalanul
3 halálra
4 koponyámra
s gát6 lisztesláda
7 fából készült veder, amibe a sóstúrót teszik
8 fából készült veder
9

10 

11 
12
13
14
15
16

ökör-járomtartó
szénalekötő fa
vágódeszka
szívem
villanykörte, égő
helytelen viselkedésű
ügyes
karám

17 gabonatartó, csigolyából fonva
18 hozomány 
!! harang
"  temető 
21 írásaimat
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MILOS LATINO VIC — LAKATOS MIHÁLY

Egy ködös éjjel krónikája
1. A város
— Szeretem  ezt a várost — m ondta, 

m iközben a körvonalat figyelte városi tér
re néző épület bejárati üvegajtaján. H atá
rozottan kirajzolódó emberalak volt, fej 
nélküli fekete árny, mivel a vállak fölött 
fehér csom agolópapír feszült, rajta közön
séges golyóstollal kiírt m eghívó a házkö
zösségi értekezlet napirendjével.

— Gyűlölöm  ezt a várost — szólt, és 
kilépett az éjszakába.

2. Ex libris
A szám ítógép melletti kis neonlámpa 

hajnalig üzem elt. Világított, ahogyan a 
technika csodája is, amiről határozottan 
hitte, hogy m egkönnyíti az írást. A m indig 
Pilot G-l m árkájú fekete tussal töltött tol
lat csak igen ritkán vette igénybe. Csak 
am ikor egy-egy telefonszámot, lakcímet 
jegyzett le, vagy felírt m agának valami
lyen esem ényt, aláhúzott egy m ondatot, 
egy bekezdést, nyilatkozatot az újságban, 
hátha m egírandó  újságcikke, jegyzete, 
kom mentárja, illetve új elbeszélése m otí
vum aként vagy részleteként később hasz
nát veszi. A szám ítógép szolgálatkészen 
fogadta gondolatait, elképzeléseit, rövid 
jeg y ze te it, ho sszú , ostoba m ondata it, 
am elyeket szélsebesen és hibát hibára hal
m ozva írt le, hogy aztán m ásnap, im m ár 
józan fejjel — a reggel pedig, azt tartják, 
okosabb az éjszakánál — egy billentyű
nyom ással kitöröljön m indent a képer
nyővillanás.

Alig valam it őrzött meg az emlékezet.
Aznap, kedden este elkészült m ár a 

rovatával, am elyet hetente egyszer a helyi 
újság jelentetett meg. Az egy-egy flekknyi 
szöveg, a harm inc sor jövedelemhez jut
tatta; s ez nem  annyira a fizetések és a 
tiszteletdíjak, m int inkább a m unkanélkü
li-segély viszonylatában bizonyult jelen
tősnek. Ő  pedig m ár évek óta az állás
talanok hadseregét gyarapította. Ha eh
hez m ég hozzáadjuk a fővárosi lapokban 
kitalált szignókkal rendszeresen megjele
nő tudósításokat és az elbeszélésekért, va
lam int a könyvism ertetőkért elvétve ka
po tt honorárium okat, az összegből egy 
egyedülálló férfi ki tudott jönni De ami a 
bevételnél és a jólétnél is fontosabb, élve
zett m inden leírt sort, m ert a helyi újság
ban megjelenő rovatot az olvasás, az írói 
gondolat és élet ösztönözte, amelyeket ő 
ügyesen a m indennapi élet eseményeivel 
és képeivel állított párhuzam ba. És még 
valam i, am íg könyvtárában bolyongott, 
alkalm a volt a firenzei Nicola Niccoli áb
rázatát m agára ölteni, aki egész életét és 
teljes vagyonát könyvek iránti im ádatá
nak szentelte, és aki előtt, am ikor m ár 
semmije sem  m aradt, a M edidek nyitot
ták m eg kincstárukat.

A firenzei is rég a múlté.
ő  a saját életét is élte.
A könyvtár — az alekszandriai, am int

becézte — a lakás két szobájából az egyi
ket foglalta el, 3500 kötetet számlált. Ez 
volt a forrás.

Az Ex libris d m ű  rovat igen magas 
olvasottságra tett szert.

3. Rosszul jár az, 
aki túlontúl kíváncsi
(...)
Mindenkivel, aki túlontúl kíváncsi, a sötét 

és dicstelen uruguayi tábornokokkal is ugyan
az történt, ami De Gaulle-lal is 1969-ben. Ami 
esetükben különös, hogy a lemondásukról szóló 
népszavazást akkor írták ki, amikor meg voltak 
róla győződve, hogy ők a világ urai. Megvásá
rolták a sajtót, a politikai pártokat betiltották, 
háttérbe szorították az egyetemi és a szakszer
vezeti szerveződéseket, az ellenzék felét bebör- 
tönöztették vagy megölték, és a lakosság nagy 
részét, közöttük főként a fiatalokat, szer teszór
ták a világban.

Legalább húszféle verzió tolmácsolta 
többé-kevésbé meggyőző m ódon a refe
rendum  kiírását. Csupán egy verzió me
rült feledésbe, amely látszólagos bana
litása dacára a legközelebb állt az igazság
hoz. Az uruguayi gorillák De Gaulle-lal 
ellentétben és Franco tábornokhoz hason
lóan, önnönm agukat győzték meg saját 
pótolhatatlanságukról.

Furcsa, hogy ilyen hibát soha semmit a 
véletlenre nem  bízó tábornokok követtek 
el.

A teljhatalom m ám orában és abban a 
meggyőződésben, hogy m indent kézben 
tartanak, óvatlanok egyetlen esetben vol
tak csak; lehetővé tették, hogy a nép titkos 
szavazással véleményt m ondhasson ural
mukról.

M indezek tükrében Fidel Castro való
ságos zseninek tetszik.

Vagy, hogy ne vigyük túlzásba, intel- 
lingens ember, aki a régi hibát nem  ismétli

EX LIBRIS

meg. Kuba a hazardőrök szigete, Fidel pe
d ig  tudja, ha pénzed egy m eghatározott 
számra teszed, a következő pillanatban az 
m ár nagy valószínűséggel a kaszinó tulaj
dona. A sorsot túlságosan nem  kell meg
kísérteni, és a kérdezést sem  szabad túl
zásba vinni, ha hosszú politikai pályafu
tásra vágysz.

Fidel már réges-rég túltett Brozon.
N em  lesz tehát szerencséd, am ennyi

ben túl kíváncsi vagy, illetve, ha a véletlen
ben felettébb hiszel.

4. Ködben
A fehér billentyűzeten lekopogott, és 

az egyenetlen tapintású papírra nyom ta
tott szöveg a bőrkabát belső zsebében la
pult. Együtt utazott vele. Keresztül az éj
szakán...

Az utcai lám pák pislákoltak, sárgásán, 
elhalón, akárha gesztenyeágakra, házak 
tornácára és orm ára, kápolnatom yokra a- 
kasztott lam pionok volnának.

M agabiztosan haladt, ism erte az ösvé
nyeket, úgy, m int ősei is, akik csónakon és 
lovon, mezőkön, szűk csapásokon, gázló
kon és ügyesen megjelölt átjárókon, élő 
mocsáron és víz alatt hallgató mély árko
kon át érkeztek a térre, a város szívébe, 
amelyet a sajátjának m ondott. Hallgatóz
va ha lad t— láthatatlan víz paskolt, rekedt 
kürt, a sárban rekedt halak csapkodása 
hallatszott, lezuhantak a fáradt, nedves
ségtől kimarjult törzsek, a tom pa lövés 
után a vadréce fejét vesztve m enekül a 
tocsogón át a nádasba.

A téren haladt, és arra várt, hogy meg
jelenik majd előtte a fekete fa hajóorr, s 
mögötte egyenesen, állhatatosan, tölgyfá
ból k ifaragva m o zd u la tlan u l K ristifor 
Kendjelac* áll még abban a pillanatban is, 
am ikor a csónak a m edernek ütközik, és 
m int valami ügyetlen hüllő, kikúszik a 
sáros, fekete partra. Elképzeli, am int kilép 
a csónakból, s előtte, a dom bon — Hekabé 
a nedves hom okzátonyon épp hosszú fe
hér fenyőbotját szúrja le, maga és állama 
jelképét.

M indez persze csak álom  volt.
Álmodozás nélkül el sem  képzelhette 

életét.
Álmodozás és írás nélkül.
— Néha azt kérdezem , hogyan kevere

dik ki a bajból az az ember, aki nem  ír, nem  
fest, nem  kom ponál zenét, hogyan sikerül 
nekik m egúszni az őrületet, a m élabút, a 
páni félelmet, a m inden em berre leselke
dő gyöngeséget — m ondta G raham  Gre
en.

Hátrafordult. Senki. Csak a köd és a 
lam pionok apró sáiga fényforrásai

Előtte egy hatalmas ház orm a, a kapi
tány hídja az erkélyen, egy zászló a ráfes
tett guzlicássaL

5. Radak úr kincsesbányája
Benyitott a Cirill és Metód szent aposto

lokhoz címzett könyvkereskedésbe
Im m ár közönséges rőfösbolt. A polco

kon és a pulton konfekdós és m éteráru

a 10. oldalon
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» > »  folytatás a 9. oldalról

hevert a töm éntelen bölcselettel, szép tör
ténetekkel vagy m eglepd kalandok leírá
sával teli, bőrbe kötött kötetek vagy sze
rény füzetek, illetve tarka újságok, külön
féle, kövér betűkkel hitvány m inőségű pa
pírra nyom ott heti- és napilapok helyett.

Ő azonban — bár a Radak-féle üzletet 
77 esztendős folyamatos m űködését m eg
szakítva 1941-ben bezárták — a Roham- 
munkás m árkájú harisnya, az Ivanjicán 
gyártott ing és a kínai nyakkendő helyett 
a polcokon ezeket a könyveket és újságo
kat látta , akárhányszor csak betolta a 
tölgyfaajtót.

— A Radak-féle könyvkereskedés va
lóságos varázsdoboz volt könyvtárnyi 
könyvállom ánnyal, külföldi játékszerek
kel, lapokkal és folyóiratokkal, amelyek a 
politikától a tudom ányig , a divattó l a 
sportig a legkülönfélébb területekről kí
náltak tudnivalókat. Kiváló hely, amelyre 
ma is emlékezem  — mesélte el neki egy
szer Jovan Cirilov, egy kikindai az Art 
deko, az Uránia filmszínházban vetített 
fekete-fehér filmek, a Dunai Bánság Szín
házának vendégszereplése korából, egy 
olyan szórakoztató és laza korból, amely
nek szeretettel és dzsessz-akkordokkal 
telt gondtalansága végérvényesen elkal
lódott a m ásodik  világháború m észár
s z é k -h a n g u la tá b a n . A zó ta  já r t  el a 
Radak-féle könyvesboltba.

Az eladók, ez a két ráncokkal és súly- 
felesleggel küszködő kedves asszonyság, 
hagyta, hogy nyugton szem ügyre vehesse 
a kínálatot, tudták, hogy m int az előző 
este, m a sem  fog semm it vásárolni.

— Ö rülünk annak, ha belép egy vásár
ló, m ég akkor is — és ez első pillantásra 
látszik —, ha esze ágában sincs bárm it is 
vásárolni — m ondta az egyikük, aki m int
ha tudná, hogy ő a csicsás m intázatú bok- 
szergatya helyett Danica Bandic könyvét, 
a Tetka Danina knjigát, s a pam uttrikó he
lyett U ras Toponarski fordításában Jókai 
M ó r Mire megvénülünk]ét, vagy Verne 
Gyula regényét, a Sztrogoff Mihályi tartja a 
kezében...

És nem  csupán ennyiről volt szó. Ra- 
dak  a könyvek mellett az irodalom  és a 
szellem e meleg kis zugában, mely párját 
ritkította a vitézséggel és vereséggel ábrá
zolt bánsági térségben, meglelte Ljubomir 
Loticot, a tanítót, a Szerb Matica irodalmi 
szakosztálya tagját, Mileta Jaksic esperes 
atyát, a politikust és az írót, valam int Djo- 
ka Radakot, az ügyvédet, aki diákként 
1848-ban a várost fellázította.

E m e rso n n a l ta lá lk o z g a to tt , aki a 
könyvkereskedő orosz örökösét, az eladó
sodott és m egcsöm örlött Arandarenkót 
bátorította: könyvtár vagy könyvkereskedés, 
oly mindegy, bűvös szoba az, amely az embe
riség legjobb elméit zárta magába — csak egy 
szavunkra várnak, hogy előlépjenek a semmi
ből.

Ide járt Kosztolányi Dezső, később ap
jával, Sam mal Danilo Kis is megjelent, 
majd G arda M arquez és két jó barátja, 
Carlos Fuentes és Julio Cortázar, és késő 
éjjeleken Vargas Llosa, Vlada Bajac és Ra

sa Sajtinac. Pirkadat előtt érkeztek vala
honnan verőfénytől és idegkimerültség
től elcsigázottan Hemingway, Bukowski, 
Ham vas és Alekszandr Genisz...

Amikorra m inden elcsendesedik — a 
lombsusogás és a madárdal is —, dél körül, 
vagy amikor a napfordulót, az élők és hol
tak idejének átlépését is jelezve éjfélt ü t az 
óra, akkor jelenik meg Jerome David Salin
ger. A New Hamshire-i dombot, ahová 
1953-ban visszavonult, egyedül csak J.R. 
kincsesbányája kedvéért hagyta néha el.

Jöttek sokan m ások is, fiatalok is meg 
hajlottkorúak is, sikeresek is, meg olya
nok is, akik sikertelenségüket kötetek mé
tereivel mérték.

M indegyiket jól ismerte.
Különbséget azonban m ár egyre ke

vésbé tudott közöttük tenni.

6. Illatok
Az asszony kinyitotta a bolti kályha 

ajtaját és néhány vékony hasábot tett a 
tűzre. Nyárfa. Fehér és a tűz számára 
könnyen emészthető.

dőlésnél.
Eszébe jutott a gyerekkor, izzó kis tü

zek a ház előtt, ahol a nagyapja élt, ahol 
szülei és ő is éltek, ahol gyermekkora leg
szebb napjait töltötte.

Előjöttek az illatok.
A száraz diólevél meggyúlva a vastag 

füstöt kibocsátó, pislákoló tűzön halkan 
sóhajt és lassan ható, bágyasztó illatot 
áraszt, m int az első csók vagy a hasis. A 
gyógyhatású borostyán bőrszerű, hosszú 
levele, amelyet arany sarló, vagy gyors 
nyű m etszett le, s röptében elkaptak, hogy 
ne érintse a földet, a tűzön bódító illatot 
áraszt, sóst, m int a lányok könnye. Az 
eperlevél, amikor a tűz elemészti, nem 
bocsát ki illatot, csupán ropogni kezd és 
úgy törik, mintha égetett agyagból volna.

A hárs tavaszillatot áraszt.

A gesztenye őszit.
Az udvar végében fügefa állt, ökölnyi 

nagy, édes és kövér term ését nagyanya 
nyári délu tánokon a tornácon aszalta, 
édesítette és rakta el cukorba vagy befőtt
nek. E fa levelecskéit nagyapa utoljára ve
tette  a tűzre. M intha sajnálatot érezne 
irántuk, három  ujjal, ahogyan egy barna, 
átlátszatlan tasakból valam ilyen fűszert 
vesz ki és az ételbe szórja az ember.

A fügelevél illata az őszi tengert idézi.
Eszébe jutott.
Kilépett a kincsesbányából.

7. Harangok zenéje
A köd pókhálószerű hártyáját pillanat 

alatt harangütés tépi szét.
A téren állt.
Az évek során, am ióta csak a tem plom  

melletti épületben élt, m egtanulta a ha
rangszót három  különféle hangra bonta
ni. Az első, a bongás, am ely tulajdonkép
pen a legerősebben hallható, azonnal a 
harang nyelvének fémhez ütődése u tán  
hallatszik, s a harang középső harm adá
nak rezgése kelti. A m ásodik hang tom pa, 
bár ez is az első pillanatban jön létre, ki
hallható csak bizonyos idő u tán  lesz. A 
harm adik hang a harang felső harm adá
ban keletkezik, és kissé kellemetlen.

A harangszó a város jellegzetessége, 
de senki nem  élt ott, aki ezzel kom olyab
ban foglalkozott volna, és rendezett volna 
egy o lyan  koncertet, am elyet A rhan- 
gelszkben, Rosztovban vagy Szentpéter- 
várott rendeznek...

Konstantin Szaradzsev, a két világhá
ború között élt neves harangöntő és m u
zsikus, akiről azt beszélik, abszolút hal
lása volt, s meg tudott különböztetni m in
den egyes m oszkvai harangot, úgy tartot
ta, hogy a harangszó összetettebb m inden 
hangszer hangjánál vagy az em beri ének
hangnál. T izenhat harangos hangver
senyeket rendezett, és azok, akik ezt hallották, 
rendkívüli élményről számolhattak be

— Az orosz harangm űvészet nem  a 
dallamon, hanem  egy m ásik erőteljes ki
fejezőeszközön, a ritm uson alapul —  val
lotta Szaradzsev.

H ősünk tudott erről. Ezt a harangokról 
szóló történetet m eg is jelentette az Ex 
libris rovatában, amelyet a szerbek latin 
ritm usok iránti csodálatának szentelt. Ter
m észetesen  sem m i kifogása sem  volt 
Compaia Segundo és együttese iránt, mi 
több, m uzsikájuk ihletésében egy elbeszé
lést is írt, de szerette volna felhívni rá a 
figyelmet, hogy a divatot követni legfel
jebb az öltözködésben szabad.

A  divat megpuhítja az agyat, és ilyen mú
landó és könnyen emészthető divatsikdy mód
jára tette ezt a népet magáévá a kommunizmus, 
a ti tóizmus, a nacionalizmus, az igazságos há
ború, a semmivel sem kiváltott megtorlás, az 
üt ff, a tőrbe csalás, a gyors szex, a tömegszex...

írta akkor.
E szöveget idézte m agában azon a he

lyen állva, amelyről azt hitte, azon talál
koznak össze a kalapács tem plom i ha
rangfüzérre m ért ütésével ú tra  kelt han
gok.
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Ez csak egyszer történt naponta, és kö- 
telességszerűen ezen időben és ezen a he
lyen megjelent. Viszont nem  különböz
tette m eg a két tem plom  és a községháza 
tornya egyidőben megszólaló harangjai
nak muzsikáját, hogy a ritm usról ne is 
beszéljünk.

Itt a harangok zajt csap tak

8. A spenótfészek tojása
A harangok zenéje a hegyes tornyok 

fölötti égbe veszett.
A köd ujjai összezárultak megint. Át

láthatatlan, de világos és fehér lett. Téli 
köd. M int az Izlanddal szomszédos szige
teken. Óriási testét figyelte a négyzet ala
kú  ablakon át, am ikor m egpihent a lép
csőfordulón abban a lakóépületben, ahol 
Király Éva, a közm űvállalat hivatalnoka is 
lakott. Szép fiatalsaszony, hosszú, fekete 
hajjal és karcsú alakkal. Régóta ismerték 
egym ást és gyakorta találkoztak. A vélet
len ismeretség őszinte barátságot hozott. 
Érdekes m ódon az irodalomról egy eset 
kivételével soha nem  beszélgettek, ekkor 
Éva, m iközben az édességet és a kávét az 
asztalra tette, megjegyezte:

— Tetszik az elbeszélésed, am it az új
ságban olvastam.

N em  válaszolt, m ert tudta, ez a m eg
jegyzés a Selyem útja cím ű írásra vonatko
zik, am elyet azon a héten hozott le a helyi 
újság.

— C sak  egy álom , sem m i több — 
m ondta.

— Álom  csak vagy sem, az elbeszélés 
kiváló. Ism ered a magányt. M ega nőket is
— érvelt Éva.

—  A történetet kitaláltam. Soha nem 
láttam  nőt önkielégítés közben— mondta.

Éva elnevette magát.
— H át kellett volna? — kérdezte.
Ő  hallgatott.
— Belepusztulni a nosztalgiába, vala

m i olyasm i u tán , amelyet soha át nem 
élhetsz — így m agyarázta ezt Hervé Jon- 
cour.

Ez jutott az eszébe, am ikor a köd fürge 
m acskaként kapaszkodott a háztetőkre.

Éva soha többé nem  említette elbeszé
léseit. H ő sü n k  nem  hitte  volna, hogy 
egyáltalán olvas, m ert a vendégszobában
—  s ez a kis garzonlakás egyetlen helyisé
ge volt — soha nem  látott sem újságot, 
sem  pedig  könyvet. Egy fotőj, amelyben 
ült, kétszemélyes, feltételezése szerint eb
ben aludhatott, egy asztal — üveglapú és 
alacsony —, és a televízió. Semmi más. 
Éppen elegendő. Hogy mi vonzotta ebbe 
a csendes lakásba, ehhez a szép és egysze
rű  asszonyhoz, áld egy m ásik város utcáit 
járta, amely negatívban, az égre vetülve 
vagy a földben, a valódi város alatt húzó
dott.

Az ajtó elé érkezett és sorolni kezdte 
azokat a fogásokat, am elyeket Király Éva 
nagy étterm ek, óceánjáró hajók, a fogadá
sokat kedvelő úri házak főszakácsi jártas
ságával készített el — kettejüknek. Pedig 
Király Éva ki nem  lépett e városból, ebből 
a lakásból, legfeljebb, ha munkahelyére 
vagy a piacra vette útját.

HELIKON

Annál jobban furdalta a kíváncsiság, 
hol tanult meg göngyöltspárgát, kukori
cával töltött paradicsomot, rántott sajtot, 
rizses fürjet, halleveseket és spenótfészek
be ültetett tojást készíteni.

Lenyomta a kilincset és arra gondolt, 
mi várja ma este...

9. A hagyma ritmusos tánca
Sietve csukta be maga m ögött az ajtót, 

m intha attól tartana, hogy a lépcsőházba 
sunyin beszivárgó köd az ő kis szobájuk 
szentségét sem  tartja majd tiszteletben.

Azon a napon érzett effajta szorongást, 
amikor először állt a küszöbön, kezében 
egy szirmahullatta tulipánnal. Az aluljá
róban m ég gyönyörű volt, de  a perzselő 
napot nem  bírta.

K irály Éva fuldokolva nevetett: — 
Nincs szükség rá... N em  kell udvarol
nod...

— Nem  muszájból...
— A kkor sem. Én nem  akarom! — 

m ondta, am ikor egy percre sikerült elko
molyodnia. És jól megnyom ta az "én"-t.

Hallgatagon ült a fotelban, jobb lábfe
jét a bal térdére fektetve, és Éva m ondat- 
zuhatagai csak sokára tudták magukkal 
sodorni énjének egy részecskéjét. A  többi 
to- vábbra is m ereven ült, nehogy egy 
óvatlan m ozdulattal széttiporja a köré te
lepedett virágszirmokat.

Éva mosolya m ost más volt. Nincs rá 
magyarázat, hogy miért, de az ilyet ösztö
nösen megérzi az ember.

— Ülj le — m ondta, még m indig mo
solyogva.

M áskor svédasztal várta, m ost két sze
mélyre terített. Gyertya és gyufásdoboz. A 
szoba fülledt melegében kéjesen bizserge- 
tő érzések helyezték készültségbe hím tag
ját.

Gyomra tiltakozott az erőszak ellen, 
villájáról kárörvendően peregtek alá a sült 
rizsszemek előbb az asztalra, onnan a ki
fényesített linóleumra. Éva gyors m ozdu
lattal markolta fel őket egy szalvétával.

Előbbuggyanó mellek. A bordó frottír
köntös bizonytalan körvonalai.

— Most megajándékozlak — szólalt 
meg az asszony vacsora u tán  és megle- 
gyintette az arcát. Tétova, lóetető m ozdu
lattal nyúlt a keblei felé, ám  gyöngéd, de 
határozott elutasításban volt része.

— Erre nem  lesz szükség. Csak a sze
meidre.

Perceken át nézte az egyre távolodó 
asszonyt, aki hátát — vele szemközt — a 
virágmintás, nagydarab, puha párnának 
vetette. Kettévágott lila hagyma ritmusos 
tánca a reszelőn. Elnyűhetetlenül.

— Most... ha megengeded... — zihálta 
később — ... én is megajándékozlak...

Király Éva arcán kéjes öröm  villámlott 
át.

Az ajtó alatti résen - mintha rockkon
certen — javában tódult befelé a köd.

Kérdőn nézett az asszonyra.
— Á nem... valaki cigarettázik a folyo

són — hazudta Éva, és ő boldog volt, hogy 
először életében nem hisz neki

10. Isten szaváért cserébe
Éjfél után, pontosan kettőkor a torony

óra m utatója hangtalanul landolt a két 
hatalmas számjegy: az 1-es és a 2-es közöt
ti senkiföldjén.

Legalábbis így képzelte, m ert látni 
semmit nem  láthatott, ugyanis a tejfehér 
gombolyag m egszállta a galam bok ked
venc szálláshelyét is. Némelyik közülük 
fuldokolva-gurgulázva fordult le a gua
nóval vastagon bevont gerendáról.

A városka lakói m indig megcsodálták 
a szom széd város tem plom tornyában  
csengő-bongó zenélő óra táncos figuráit, 
de sohasem jutott eszükbe, hogy ők is 
beszerezhetnének egyet. Talán m ár nem  is 
élnek m anapság olyan zseniális mesterek, 
akik értenének az efféle szerkentyűkhöz.

Feljegyezték, hogy a m últ század ötve
nes éveitől kezdve m ásképp szólnak a 
környék harangjai.

Persze, csak a figyelmes hallgatónak 
tűnik fel az a fájdalom, amely a m inden 
harangszót jellemző ünnepélyességen és 
derűn túl ezeknek a visszhangjában rezo- 
n á l

Az 1848-as esztendőben, Szent A ndrás 
havának 28. napján egy Gábor Áron nevű 
berecki székely szem lesütve áll Sepsi- 
szentgyörgy főterén. E lszorul a szíve, 
am ikor az estéli harangszó felcsendül. 
Hídja, hogy nagyot vétkezett Isten ellen. 
Azt mondta: lesz ágyú. Isten szaváért í- 
gérte cserébe.

Holnaptól kezdve harang nincs többé. 
Csak harag.

Alig fél év m últán, am ikor a kökösi 
csatában ágyúgolyó sodorja le a lováról, 
elgondolkozhatna azon, hogy m it ér Isten 
szava, ha a szabadságért állítják csatasor
ba. De ekkor m ár Isten előtt áll.

A főtér lám pái sebesült szentekként 
állnak a ködben. Fehér kötéseiken átszi
várog a glória sárgás fénye

A Iáhatatlan toronyban hajnali órák fe
lé hanyatlik a mánus.

Halk, tom pa puffanások.
A harangozó reggel károm kodva do

bálja bele a m egm erevedett m adárteste
ket az elrongyolódott reklámszatyorba.

11. Tenyerek
A gondolatra, hogy az asszony egyszer 

s m indenkorra bezárta az ajtót mögötte 
(talán a kulcsot is lenyelte) m egborzon
gott. H irtelen és kíméletlenül kimetszette 
az életéből, m int egy jóindulatú dagana
tot. Olyan könyörtelenséggel, amilyenre 
csak egy nő képes.

A hajnal még messze, s a köd, m int egy 
jóravaló gazdaasszony, szitálni kezdi a 
havat. Felfogott a tenyerében néhányat a 
fehér m ákszem ekből és szétm orzsolta 
őket. Nyom talanul tűntek el, még csak be 
sem  nedvesítették a kezét.

Egy sötét kapualjból mocorgást hal
lott. Bozontos fejű hajléktalan alvó arcát 
pillantotta meg, aki álm ában ösztönösen 
feléje nyújtotta a tenyerét. M egfogta a 
durva, átfagyott kezet, m egszorította és

» » >  folytatás a 12. oldalon
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» > » /blyiatds a ll. oldalról 

tovább lépett.
Jól ism erte az emberi tenyérfajtákat, 

könnyen és könnyelm űen alkotott véle
m ényt a gazdáikró l Az értelmiségi tenye
re sima, m int az íróasztal teteje, és hűvös, 
m in t egy üres papírlap . Tollak százai, 
k önyv lapok  ezrei vékonyítják  a felső 
hám réteget, majd a következőket, m íg az 
erek hálózatának pontos térképe ki nem 
rajzolódik a szem ünk előtt. Kézfogáskor 
jól érezhető a nyughatatlan értelem  sem
mivel össze nem  téveszthető lüktetése

A túl erősen ujjaira fonódó és túlságo
san pe tyhüdt kéz gazdáitól egyaránt óva
kodott. Ú gy vélte: ezek bárm ire képesek.

A bütykös, eldurvult, elkínzott m un
kástenyér figyelmeztetés: ha sietsz, máris 
indulj tovább. Ha nem, izgalmas kincske
resésben lehet részed. Fáradozásod vagy 
busásan, vagy egyáltalán nem  térül meg. 
M indenesetre, elhagyott ház lakóit meg 
ne ítéld!

A nedves tenyér az érzelm ek és a gát
lások heves harcáról árulkodik. Amit egy 
ilyen tenyérben kézfogáskor érzel, az eb
ben a csatában elfolyt vér. Érted, vagy 
ellened.

Az öregek aszott tenyerében kiszáradt 
folyóm edrek barázdáit tapinthatod. Egy
kor a M arson is volt élet. Kérdés, hogy 
milyen.

Az anyja kiázott, vegyszerszagú, érdes 
tenyere m indig édes borzongással töltötte 
el. Róla m ind a mai napig két dolog jut 
eszébe: m osás és m osogatás. Busásabb 
honorárium aiból néha kézkrémet vásárol 
neki, de az a bőr soha nem  simul ki.

— E g y sz e r  é rs z ű k ü le te m  lesz  — 
m ondta az anyja és szom orúan rakosgatta 
a tányérokat a jéghideg tisztálóvízbe.

Később valóban érszűkületre gyana
kodtak az orvosok.

De az okát senki nem  tudta.

12. Leltár a könyvtárban
N em  volt kedve m ég hazam enni. Job

ban m ondva, gondolkodni nem  volt ked
ve, hogy hol lakik. Megesik ez még a m es
terekkel is. Gondolatai — pihenő gladiá
torok — félálomban rá vicsorogtak: "Hol
nap, ha akarod, m eghalunk érted az aré
nában, de m ost hagyj aludni!"

A várost átszelő folyót utoljára gyerek
korában látta befagyva. Anyja tiltása elle
nére, ú tban  a könyvtár felé, gyakran kelt 
át a jégen. A lába alatti halk reccsenések 
különös élvezetet jelentettek szám ára. 
H osszú percekig bám ulta az itt-ott jégbe
fagyott halakat. Érthetetlen volt, hogy mi
ként kerültek oda. H a csak arra nem  gon
dolt, hogy a fagy úgy következett be, m int 
egy földrengés.

A könyvtáros néni a magas pult fölött 
áthajolva vette á t a könyvekkel m egrakott 
szatyrot, majd biccentett, ami azt jelentet
te, hogy szabad az ú t a titkos szoba felé. 
Sietnie kellett. A Duncan m ár felvonta a 
vitorláit, Lord Glenarvan idegesen für
készte a rakpartot.

A szobában gom olygott a füst. Volt, aki 
pipázott, m ások cigarettáztak. Verne előtt
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hatalmas kupacban a napilapok 1912-es 
évfolyamai. Ma az április m ásodik felében 
megjelenteket böngészi és elégedetlenül 
csóválja a fejét. H ét évvel és öt héttel a 
halála után süllyedt el ama híres óceánjáró. 
Istenem, de kár! Pedig micsoda téma...

A legsötétebb sarokban a vüágtól elvo- 
nultan egy magas homlokú, határozott te
kintetű, csokornyakkendős idősebb úri
ember, szorosan összezárt vékony ajkai 
súlyos gondokról árulkodnak. Róla azt 
suttogják, hogy egy edinborói ügyvéd el
adósodott fia, akinek az a fura rögeszmé
je, hogy regényírással törleszti tartozásait. 
Pedig hitelezők m ég soha nem lépték át a 
könyvtár küszöbét, és a közvélekedés sze
rint is fordítva áll a helyzet: az öregúm ak 
tartozik a világ, de nincs ember, aki ezt 
elhitetné vele. Illetve lenne, az Oroszlán
szívű, de őt igencsak lekötik királyi teen
dői a Szentföldön, nincs ideje bogaras 
vénemberek lelkivilágát pátyolgatni. A 
pufók arcú, bajuszos, mosolygós férfi, aki-

Bardócz Lajos rajzai

nek a göndörkés haja mintha m inden pil
lanatban elszállni készülne a feje tetejéről, 
m ár többször intett neki, de ő szándéko
san nem figyelt rá. Majd később. Előbb az 
otromba, vastag szemüvegkeretes öreg
em bert vette szemügyre, aki gondosan 
hátrafésült hajjal, fehér ingben ült Vemé
vel szemközt és századvégi újságokat la
pozgatott. Időnként közel hajolt a szö
veghez (vagy képhez?), mintha nem  akar
na hinni a szem ének Nem  merte megszó
líta n i, p e d ig  a k ö n y v tá ro s  n én i az t 
mondta: amúgy barátságos ember. 'Tes
sék, vidd ezt el, de senkinek ne szólj arról, 
hogy tőlem  kaptad!" Kedvetlenül tette el 
a könyvet. Nem  szerette az "ajánlott" iro
dalmat. Nem  is vette elő, csak m iután két
szer is elolvasta a "Három testőr "-t... M ár a 
címe is bizalmatlanságot keltett benne: 
"Híd a Drinán

Végül nem  bírta letenni. Órák előtt, 
alatt és után ez adott értelmet az életének. 
És m ost nem  meri m egm ondani neki... 
Ahogy ott állt mögötte, úgy rémlett neki, 
mintha... Úristen, az öregember fülén át

szűrődött a fény! M intha valaki szöggel 
átlyukasztotta volna...

Rémülten el akart rohanni, de a küszö
bön a pufók, bajszos férfi m ég elcsípte a 
frakkját. "Várj csak, itt van — m ondta sze
m érm esen mosolyogva —, a folytatás..." 
"A jövő héten m ég nézz be — kiáltott u tá
na —, addigra talán a Bragelonne Vicomte- 
tal is elkészülök!"

A könyvtár rácsos ablakai m ögül hal
vány fény szűrődött ki.

Valószínűleg leltárellenőrök.
A sírástól m aszatos arcú könyvtáros 

néni félig aléltan ül a székén, miközben 
arról vallatják: m ent-e a könyvek által 
elébb a világ?

13. Megszerették ezt a földet
A főtérről keskeny, sötét utcácska ve

zet a várhoz.
Amióta egyik ismerősét, éjszakai ki

ruccanásából hazatérőben, m egharapta 
egy apró term etű korcs, nem  szívesen járt 
arrafelé. Elborzadva gondolt a hasfalba 
döfött injekciós tűre.

A köd azonban, furcsa m ód, eloszlatta 
a félelmét. Biztonságban érezte magát, 
m int akit tetőtől talpig golyóálló páncélba 
öltöztettek

A gondozatlan, mégis im pozáns várfa
lak büszkeséggel töltötték el. Elhatározta: 
ha az a dög ma éjjel rátám adna, küzdeni 
fog az életéért. Ha muszáj, akár a sírba is 
magával viszi ellenfelét. M indig lelkiis- 
meret-furdalást érzett, am ikor a vár köze
lében járt. A csonka bástya úgy hatott rá, 
m int a kéregető hajléktalan az ábécé ajta
jában.

M egtapogatta kívülről a bőrkabát bel
ső zsebét. A kézirat a helyén volt.

De miért is hozta magával?
A Szarkakő a környék legm agasabb 

pontja. Gyerekkorában gyakran kísértette 
a gondolat, hogy egyszer szemből, a szik
lafal kiszögelléseit használva m ásszon fel 
a csúcsra. Ahogy teltek az évek, úgy csök
kent benne a virtus, és nőtt a m élység iránt 
érzett iszonyata.

ASzarkakőt állítólagegy távoli vulkán 
kitörése dobta erre a vidékre. Az ősei is így 
érkeztek ezer és egynéhány száz éve a 
népek fortyogó kráteréből Harcias férfiak 
és nők, akik nem  féltek a haláltól, ugyan
akkor reálisan fel tud ták  m érni lehetősé
geiket és kis motyójukat, benne m inden 
vagyonukkal, örökké vánkosuk alatt tar
tották, készen a menekülésre.

Aztán m egszerették ezt a földet, és úgy 
vélték: az is őket. Ettől kezdve, ha időle
gesen elm enekültek is, később visszaszál- 
Üngóztak.

A Szarkakőről m esszire látni.
Kisebb tatár, török csapatok nyom tala

nul tűntek el. Ha azonban m aga a Dicső
séges N agy Kán vagy a Fényességes 
Padisah szállt hadba, nem  erőltették a dol
got. Felszívódtak a környező hegyek la
k a tla n  ren g e teg e ib e n . T u d tá k , hogy  
előbb-utóbb még Basta m artalócainak is el 
kell menniük. El is mentek. Akárcsak a két 
világháború gőzös fejű seregei.

Amikor leült a szám ítógép elé, és a
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képernyőn megjelent a világháló, érthe
tetlen szorongás lett ú rrá  rajta.

A gondosan összehajtogatott kézirato
kat m indig m agával hordta.

14. Rettegés
A vár a század derekáig laktanyaként 

fungált, aztán a hadak elvonultak, és attól 
kezdve kam aszok és süldőlányok élesítet
ték elm éjüket a várudvarba költöztetett 
középiskolában. A várfal egyik kiszögel- 
lésébe sportpályát telepített az iskola ve
zetősége. Fagy idején felengedték vízzel. 
Ő  is ott tanult m eg korcsolyázni.

Ó vatosan rálépett a jégre. A hideg a 
csontjáig hatolt, közeledett a napfelkelte.

Közel kétszáz éve egy decemberi haj
nalon a császár egy jórészt átvirrasztott 
éjszaka u tán  fáradtan lép ki a sátrából. Az 
őrök a m egfáradt tüzek körül bóbiskol
nak, de  m ost nem  rója m eg őket. Sűrű 
ködoszlopok nyom ulnak keletről nyugat
ra, és ettől a császár arca felragyog. Tudja: 
nyert ügye van! Azok ott toil nem  értenék 
az ő boldogságát, csak bám ulnák a kis- 
káplárt, ezt a "parvenüt", aki népeknek, 
o rszágoknak  ak a r parancso ln i, holott 
annyit sem  tud, hogy ez a nap csatára 
tökéletesen alkalm atlan. És m ivel szá
m ukra valóban alkalmatlan, harmincezer 
katonájukat hagyják holtan vagy sebesül
ten a csatatéren, na m eg a közeli tó szétlőtt 
jegének szilánkjai közt fuldokolva, száz- 
nyolcvan ágyújuk pedig Párizsba döcög, 
hogy beolvadjon a Vendőme tér oszlopá
nak alapjaiba. A kiskáplár szobrának na
gyobb dicsőségére.

K ésőbb a szövetségesek ledöntik  a 
szobrot, s nem  tudván eldönteni, hogy kié 
legyen, beolvasztják IV. H enrik szobrának 
alapanyagába. Alig másfél évtized m úl
tán egy új hatalom  szorgalmazására a csá
szár szobra ismét a m agasba emelkedik, 
az tán  m egin t eltávolítják, hogy végül 
1875-ben újólag visszakerüljön a helyére.

Tehát, ha zseni vagy, ne aggódj, előbb- 
utóbb oda kerülsz, ahol a helyed: a galam 
bok feneke alá. Az utóbbi időben né
hányszor előfordult, hogy azt álmodta: 
háború van, és ő kapujuk betonoszlopa 
m ögött hasal kezében a kalasnyikow al, 
körülötte pattognak a golyók, az ellenség 
m ár az utcában jár, házról házra közele
dik, és ő  lázasan agyai azon, hogy idős 
szüleit m iként m enekíthetné ki erdőkön- 
hegyeken át ebből a pokolból..

Néha csodálatosan jó dolog felébredni.
A  háborúmentes időszakok a nemzetálla

mok világában természetellenesek, nem lehet
nek tartósak, mert előbb-utóbb lelepleznék 
őket, megfosztanák létalapjuktól, szervezőel
vüktől. Míg a reneszánsz idején Pico de la 
Mirandola számára elegendő m it Velencéből 
Páduába utaznia, ha meg akart szabadulni a 
kellemetlen háborús állapotoktól; míg a közép
korban Maimonides zsidó filozófus arról írha
to tt, hogy: "A hadak elindulása előtt a 
hírnököknek végig kellett járniuk a sorokat és 
felszólítaniuk a távozásra azokat, akik féltek, 
vagy a háború igazságos mltáról nem voltak 
m eggyőződve.m íg Isten Békéjének intézmé
nye megtiltotta a háborúskodást aratáskor (és

sok más esetben is), századunk főben járó bűn
nek kiáltotta ki az egyén szabad választását: ha 
az illető "rosszul" választ, más szóval viszo
nyul az eszméhez, amelyet seregeink védeni 
hivatottak, lelövik, mint egy kutyát.

De ham arosan m ár választása sem 
lesz. Mert a totális háború, szelektíven, 
lemészárol mindenkit, aki nem  tartozik a 
nemzetállam  által definiált "mi" fogalom
körébe.

Nem  lesz tehát szerencséd, ha elhi
szed, hogy szabad vagy.

15. Beléndek
és mandragóragyökér
Im ádta a hajnalokat.
A nyáriakat, am ikor az ég alja lilára 

változik, s a szürkés-kékes derengésben a 
narancssárga fényű utcalámpák úgy állnak 
sorfalat, m int kellemes emlékek az ember 
életútja mentén, és a télieket, amikor a köd 
háta mögött — mint egy horrorfilmben — 
szinte észrevétlen emelkedik fel az új nap 
mocskosszürke, loboncos árnya.

A felébredt hó csikorogni kezdett a tal
pa alatt, a napkeltekor felélénkülő szél 
vörösre csípte az orrát és a fülcimpáit.

Reménykedve nyomta le a szerkeztő- 
ség kilincsét, de az ajtó zárva volt. A fő- 
szerkesztő csak fél tíz körül érkezik, a töb
biek nyolckor. Margó, a titkárnő — aki 
nem  volt se kövér, se vidám , ellenben 
igencsak szemrevaló kebleket m ondha
tott a m agáénak — m inden reggel pont
ban hétkor veszi birtokába a szerkesz
tőséget, bekapcsolja a fűtést, kiengedi a 
sarkokban  m eg te lepede tt bagófüstö t, 
nagykabátban mosogatja el a szanaszét 
heverő kávésbögréket, borospoharakat, s 
a koránkelő önjelölt firkászokat, türelmet
len klienseket m indig ugyanazzal a két 
szóval zavarja el: zárva vagyunk.

Hozzá azonban — talán az Ex libris rovat 
magas olvasottsága okán— mindig kedves volt

Margó (kebelcsodája) m egragadhatta 
a fantáziáját, m ert a tegnap éjszaka vele 
álmodott. Legnagyobb bosszúságára egy 
sz irénázó  m en tőau tó  k izökkentette  a 
meglehetősen intim  helyzetből, s hiába 
próbált visszaaludni, az álom  nem  folyta
tódott.

Címét a szerkesztőség kézzel írt házi

telefonkönyvéből nézte ki orvul. Egy tel
jes órát ácsorgott a lépcsőház előtt, de  nem  
m ert becsöngetni.

Azt mondják: egyszer a könyvei közül 
hónapszám  ki nem  m ozduló Nicola Nic- 
coli m estert rejtélyes kór tám adta m eg a 
rejtekhelyén. Soha senkinek nem  beszélt 
róla, de azokban a napokan Héliodorosz 
Aethioptikaját lapozgatván jött rá a rosz- 
szullét. Joggal feltételezhető tehát, hogy 
valaki titokban beléndek és m andragóra
gyökér őrleményével hintette m eg a híres 
regény lapjait, az ókor remekeiért rajongó 
m ester pedig nazálisán avagy orálisan be
lélegezte azt.

Napokig egy falat nem  m ent le a tor
kán, órák hosszat állt az ablakban fájdal
m as só h a jto záso k  és nyögdécse lések  
közepette, s am ikor jóakarói rátörték az 
ajtót, éppen azzal foglalatoskodott, hogy 
tüzet csiholjon csodálatos könyvtára alá.

Hetekig ágyhoz kötözve őrizték a nagy
tiszteletű férfiút, s a Lorenzo Medici által 
kirendelt ápolók azt suttogták városszerte, 
hogy lázas révületében valamiféle ferrarai 
némbert emleget, bizonyos Lukrécia Borgj- 
át, az igen szép, kellemes és művelt, ámde 
köztudottan feslett erkölcsű nőszemélyt, 
akinek — Niccoli mester szerint — "a kis 
lábujja többet ér, m int az alexandriai köny- 
tár tekercsei együttvéve".

Találkozni sohasem  talá lkozhattak , 
azon egyszerű oknál fogva, hogy Niccoli 
egyszer sem  tette ki a lábát a városból, a 
Borgiákpedig hatalm uk csúcsán sem  tu d 
ták bevenni Firenzét.

A mester, ahogy az lenni szokott, ki
gyógyult betegségéből és ott folytatta, 
ahol abbahagyta. Barátai, akik megsejt
hettek valamit, előzőleg tapintatosan el
tűntették  könyvtárából Héliodorosz re
m ekm űvét, Nicola Niccoli ped ig  soha 
nem  érdeklődött holléte felől.

A könyvtár is, a nő is m aradt a maga 
helyén.

M indketten beérték azzal, hogy tu d 
ták: bárm ikor elpusztíthatják egymást.

16. A nő
— Szeretem ezt a nőt — m ondta, m i

közben elfordította a zárban a kulcsot. Fá
rad tnak  érezte m agát, de  tud ta , hogy 
hiába próbálna elaludni, nem  jönne álom  
a szemére. Idegenül bóklászott le s fel a 
lakásban, végül kinyitotta a hűtő ajtaját. 
M egderm edt padlizsánkrém , sárguló tej
föl, s egy tortaszelet, amelyről messziről 
érzett, hogy átvette az alatta szendergő 
pörköltnek a szagát. Az u n do r kerülgette, 
ezért becsapta az ajtót. Betöltötte a kávé
főzőt és a tűzhelyre tette. A kávé ismerős 
surrogását várva cigarettára gyújtott és 
nekilátott, hogy m ég egyszer utoljára át
olvassa a kéziratot. De nem  volt türelme 
hozzá. Az asztalra dobta és az ablakhoz 
ment. Az oszladozó ködből a város reggeli 
csörömpölésének a hangjai szállingóztak.

— Gyűlölöm  ezt a nőt — szólalt m eg 
hangosan, és boldog volt, hogy először 
életében nem  hisz önmagának.

*A szájhagyomány szerint Nagykikinda ala
pítója
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HELIKON

Beszélgető nemzedékek
> » »  folytatás az 1. oldalról

A z 1960-as és 1970-es években  
induló szerzők egy létező kifejezés
ből kiindulva fogalmazhatták m eg 
saját öndefiníciójukat

Egy interjúkötet nyilván nem  
h e ly e t te s íth e t i  a z t  az iro d a 
lom történeti m unkát vagy tanul
m á n y k ö te te t ,  a m e ly  e g y m á s  
vonatkozásában (vagy külön-kü- 
lön) tárgyalná e könyvben m egszó
laltatott alkotók m unkásságát. A  
nom inalista szem lélet előnye az, 
hogy a második világháború utáni 
erdélyi irodalom története végig
gondolható (és -írható) a "Forrás
nemzedékek" szót használva is, de 
an élk ü l is . A z  1998-as interjúk  
m indkét esetben megkerülhetetlen 
forrásanyagot jelentenek.

A  szó  védelm ében m indeneset
re elm ondható, hogy viszonylag jól 
körülhatárolható —  konszenzuális 
—  jelentésre tett szert mindhárom  
Forrás-nemzedék fogalma, legfel
jebb az egyes nem zedékek kollekti
v itásh oz, illetve egyén i szabad
sághoz fűződő viszonyát ítélik m eg  
különbözőképpen az egyes iroda
lom történészek . A z is v ilágossá  
vált többé-kevésbé, h ogy  egyes  
szerzők melyik nem zedékhez tar
toznak ebben a konstrukcióban. 
Szilágyi Dom okos, Lászlóffy Ala
dár, Hervay Gizella, Szilágyi Ist
ván, Lászlóffy Csaba, Bálint Tibor, 
Pusztai János viszonylag egyértel
m űen az "első Forrás-nemzedék
hez", Farkas Árpád, Király László, 
Magyari Lajos, Kenéz Ferenc, Fe- 
renczes István, Csíki László és tár
saik a m ásodikhoz, Szőcs Géza, 
Egyed Péter és Cselényi Béla pedig  
a harmadikhoz tartoznak. (Ez utób
bi nem zedék pontosabb körülírásá
ban sokat köszönhet az irodalom- 
történetírás Martos Gábor Marsall- 
bot a hátizsákban d m ű  1994-es köte
tének, am ely egy bevezető tanul
mánnyal ellátott interjúsorozatot és 
eg y  m iniantológiát tartalmaz.) A  
konstrukció "hibái” abban rejlenek, 
hogy olyan jelentős alkotók, mint 
Bodor Adám , vagy később Bogdán 
László, M ózes Attila, Bállá Zsófia 
és Markó Béla viszonylag nehezen  
illeszthetők be a rendszerbe. Nem  
kedvez ez a felosztás azoknak a 
szerzőknek sem, akik esetleg "újra
felfedezésre" szorulnak, és a pálya
m ó d o su lá so k , h a n g v á ltá so k  is 
problém ákat okoznak. M indene
setre sokkal szerencsésebb m egne
vezések ezek, mint a román iroda
lom történet évtizedekre lebom ló 
"hatvanas", "hetvenes", "nyolc
vanas" [saizedsti, saptezedsti, opt- 
zecisti] m eg n ev ezése i, h iszen  a 
F orrás-nem zed ék ek et az iroda
lomtörténetírás m inden esetben je
lentős elsőkötetesekhez (Lászlóffy- 
h o z /S z ilá g y ih o z , Király László- 
h o z /F a r k a s  Á rp á d h o z , ille tv e  
Szőcs Gézához), vagy antológiák
hoz kapcsolja.

A  kötet interjúit egy intézm é
nyes program keretében készítet
ték a kolozsvári Láthatatlan Kol

légium  1 9 9 7 /1998-as évfolyam á
nak diákjai. Az intézmény, amely 
1993-ban Cs. Gyímesi Éva kezde
ményezésére jött létre, néhány éves 
kim ondottan elm életi jellegű, az 
egyetemi oktatást a kutatás irányá
ban k iegészítő  tutoriális képzés 
után 1996 őszétől bekapcsolódott 
egy átfogó kutatási tervbe, amely 
az irodalomtörténeti mozgások, a 
kánonalakítás elméletével és gya
korlatával foglalkozott. Amikor a 
Vissza a Forrásokhoz című interjúso
rozat első része 1998 januárjában 
megjelent a Helikonban, Cs. Gyí
mesi Éva így összegezte rövid be
vezetőjében a program célját: "A 
legifjabb erdélyi bölcsésznem ze
dék tagjai —  akárcsak az előző  
nem zedékek —  nem elégszenek  
m eg azzal, hogy elfogadják az isko
lai és egyetem i tankönyvek, kézi
könyvek lapjain átörökített, többé- 
kevésbé merev irodalomszemléle
tet és értékrendet A  hagyománnyal 
kezdeményezett közvetlen párbe
szédre vállalkoznak, hogy elsősor
ban a maguk számára, mai néző
pontból újraolvassák-írják az iro
dalmat és annak történetét. A  ko
lozsvári Láthatatlan K ollégium  
m ost nem csupán e jogos nem zedé
ki igény m egszólaltatója, hanem  
szakmai partner abban a szegedi 
egyetem en kezdeményezett négyé
ves kutatási programban, mely a 
magyar irodalom és kritika 1957 és 
2000 közötti történetének újszerű 
m egközelítésére vállalkozik. (...) 
Közös célunk többek között azok
nak a kanonizádós stragégiáknak a 
feltárása, ahogyan az irodalomkri
tika és -történetírás szűri, válogatja, 
értékké avatja a műveket, vagy ép
penséggel egy-egy m egcsontoso
dott kánon lebontására törekszik. 
Tanszékünkön már több —  főként 
magiszteri —  szakdolgozat szüle
tett a kanonizáció tém aköréből. 
Szegedi előadásaim és szemináriu
maim (Új horizontok —  változó káno
nok) szintén ebbe az összefüggésbe 
illeszkednek. A  Láthatatlan Kollé
gium  tagjai az első Forrás-nemze
dék által teremtett értékek szem lé
letének felfrissülését szolgáló és a 
kánonképződés titkait fürkésző te
vékenységbe kezdtek. Ennek elő
munkálataihoz tartozik az a nyil
ván os in terjúsorozat, m elyet a 
nem zedék író és kritikus tagjainak 
szíves közreműködésével —  elmé
letileg átgondolt kérdéskörök alap
ján —  e tanév folyamán készítenek."

A kezdeti terv szerint közel azo
nos kérdések hangzottak volna el 
az egyes beszélgetéseken. A  kér
déssor — am ely a nemzedéki érték
rend jellegét, a kritikák fényében 
kirajzolódó énképet és annak "vál
lalását", az irodalomtörténeti hely
re von atk ozó  reflexiót próbálta 
körvonalazni —  el is készült, s az 
interjúk előkészítése során m indvé
gig fontos kiindulópontot jelentett 
Menet közben azonban nyilvánva
lóvá vált, hogy személyre szabott 
kérdésekkel sokkal tágabbá lehet 
tenni a beszélgetést, ahogy az is, 
hogy nemzedélctudat hiányában a

nemzedéki jegyeket firtató kérdé
sek  irá n y tév esz tést jelenten ek . 
Összességében elmondható: m ind
annyiszor kiderült, hogy az illető 
szerző mit gondol az első Forrás
nem zedék  k ifejezés jelentéséről, 
ugyanakkor a beszélgetésnek ez a 
vonulata gyakran egészen más jel
legű, szem élyes alkotói problémák
nak rendelődött alá.

Néhány szerző, akiket az iroda
lomtörténeti tanulmányok az első  
Forrás-nemzedék tagjaiként tarta
nak számon, nem jelzett vissza az 
interjút vagy levélinterjút kérő kül
deményre. Ezekben az esetekben 
m indannyiszor közbeékelődő or
szághatárok is nehezítették a kap
csolatfelvételt. Persze a "teljességre 
törekvés", amely egy hipotetikus 
nemzedéki jelenség körüljárásakor 
elvárható lenne, ebben az esetben 
illuzórikus maradt volna akkor is, 
ha m ég két-három interjúval kiegé
szíthettük volna a kötetet. Szilágyi 
Domokost, Hervay Gizellát, Palo- 
csay Zsigmondot (vagy a "tisztelet
beli" n em zed ék tagn ak  szám ító  
Páskándi Gézát), akik a hatvanas 
évek költészeti fordulatában fontos 
szerepet játszottak, már nem szólal
tathattuk volna meg. Az a Szilágyi 
Domokosról szóló kerekasztal-be- 
szélgetés, amelyik nyolcadikként 
végül bekerült a kötetbe, egyrészt a 
n em zed ék i k anon izáció  (talán) 
központi figurájának megkerülhe- 
tetlensége miatt fontos, másrészt 
egyfajta önarckép is arról az értel
mezői közösségről, amelyik vállal
kozott arra, hogy újragondolja az 
e ls ő  F orrás-n em zed ék  iroda
lomtörténeti helyét.

A  K ollégium  terve, hogy  az 
egyes Forrás-szerzőkről szóló mű
helytanulmányokkal egészítse ki a 
körvonalazódó interjúkötetet, vé
gül nem valósult meg. A z interjúk 
m égis kirajzoltak egy-két csom ó
pontot, amelyek az irodalomtörté
n eti m o zg á so k  szem p o n tjá b ó l 
kulcsfontosságúnak tűnnek. Ab
ból, hogy a Forrás-szerzők többsé
ge a n em zed ék tu d at hiányáról 
b eszél, k étlépcsős k an on izád ós  
modellre következtethetünk. Fellé
pésükkor a későbbi Forrás-szerzők 
kevéssé tudatosan, az ellenbeszéd  
retorikája mentén próbálják saját 
irodalom koncepciójukat m egfo
galmazni. Lászlóffy Aladár így szá
mol be erről, némi önkarikírozás- 
sal: "Mikor bennünket azzal vádol
tak, hogy úgy írunk, mint a lejárt, 
polgári avantgárd nem-tudom-mi, 
akkor mi nagyjából csak két dolgot 
nem tudtunk: hogy mi is az az 
avantgárd, másrészt pedig, hogy ki 
az a Tristan Tzara és André Breton, 
mert ugyebár akkor még a Koszto
lányi elvtárs és a Babits dvtárs sem  
álltak valami jól. (...) Mi annyiban 
voltun k  avantgárdok, h ogy  ké
sőbb, amikor erre rányitották a sze
münket, akkor ezt valóban tuda
tosan műveltük." A z ellentmondás 
retorikájából az következett, hogy a 
fiatal költő elvetette azt, aminek a 
nevében vádolták, és előbb-utóbb 
hagyom ányt kezdett keresni ah
hoz, amit írt, és egyre tudatosabban 
k apcsolódott az avantgárdhoz.

R en d k ív ü l fo n to s , h o g y  ta lán  
m indegyik m egszólaltatott Forrás- 
szerző vagy kritikus beszámol o- 
lyan támadásokról, am elyek idő
sebb "szőrösszívű versszerkesztők" 
és "vaskalapos esztéták" részéről 
érték őt. Ezek a reakciók, amelyek  
már jóval a Forrás-kötetek megjele
nése előtt elkezdődtek, mégiscsak  
kialakítottak valam iféle "másság
tudatot", vagy egy másfajta nyelv  
iránti igényt, am ely negatív érte
lemben öndefinícióként is szolgál
hatott akkoriban. N yilván rendkí
vül szórt és ellentm ondásos m ó
don, hiszen az érvrendszer, amely- 
lyel akkoriban a kritika védelm ébe 
vette a fiatal szerzők et, olykor  
ugyanabba a rendszerbe illesztette 
őket, amellyel előbb-utóbb szem be
kerültek. Kántor Lajos, aki az ötve
nes évek végétől több vitában is 
részt vett a nem zedék oldalán, így  
emlékszik erre: "ezekben a viták
ban akarva-akaratlan fel kellett 
venni azt a term inológiát, am it 
használtak a tá- madók. Ha valaki
ről azt mondták, hogy tagadja a 
szocializm ust vagy internacionliz- 
must, és elzárkózik egyfajta indivi
dualizm usba, ahelyett, hogy né
pünk nagy vívm ányait és az élet 
mindennapjait vállalná, akkor nyil
ván nem lehetett abban a közegben  
azt mondani, hogy: hülyeség, ami
ről beszéltek (...) Bálint Tibi kap
csán az egyik vád például az volt, 
hogy a kisszerűséget, a jelentékte
len témákat dolgozza fel. Akkor pe
dig nyilván azzal kellett védekezni, 
hogy ez így nem igaz, hogy igenis 
jelentős, amit leír.”

A  "pozitív kanonizáció" e lső  
igazi esélye a hetvenes évek elején 
merült fel, amikor Kántor Lajost és 
Láng Gusztávot a budapesti Aka
dém iai Kiadó felkérte, hogy írja 
m eg a romániai magyar irodalom  
második világháború utáni törté
netét. Ez az irodalomtörténet, a- 
mely a Kriterion kiadásában jelent 
m eg előbb (Romániai magyar iroda
lom 1945— 1970), bizonyos értelem
ben "nemzedéki nézőpontot" ér
vén yesíte tt, k özp on ti értékként 
mutatta fel a Forrás első nem zedé
kének munkásságát (noha a kötet 
érvrendszerét a szerzők már nem  
minden esetben vállalják). Ebben a 
kötetben már hangsúlyosan feltű
nik a Forrás-nemzedékek fogalma 
is, és finoman elkülönül egym ástól 
az első két Forrás-nemzedác érték
rendje is. Ezt az első pozitív kano- 
n izá c ió t árnyalja aztán  tovább  
Kántor Lajos Korváltás cím ű 1979-es 
tanulm ánykötete, am ely nyíltab
ban és pontosabban fogalmaz, és 
amelyben Kántor már nem az előző  
nemzedék kritikusaival vitázik, ha
nem a második és a harmadik For
rás-nemzedék képviselőivel: Csiki 
Lászlóval, illetve Tamás Gáspár 
M iklóssal, Á goston  Vilm ossal és 
Molnár Gusztávval. Am ikor Kán
tor az első Forrás-nemzedék költé
szetének  jegyeit ö sszeg z i, a kö
zépfok  használata azt az iroda
lomtörténeti távlatot jelzi, am ely  
egyaránt figyel az előzm ényekre és 
a további változásokra: "a Forrás 
úttörőinek általános jellem zésébe 
kívánkozik a m egm erevedett költői
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pózok elvetése, az adott politikai 
pillanatnál mélyebbre és mesz- 
szebbre látást biztosító költői távlat 
igénylése, a személyesebb lírai 
hang jogainak visszakövetelése és a 
forma szabadabb kezelése." (129.) 
Ehhez kapcsolódik ugyanakkor a 
nyugatos és az avantgárd hagyo
mányhoz való visszacsatolás mint 
meghatározó nemzedéki sajátos
ság; "Az újítás viszony-fogalom, lé
nyegi eleme a tér és idő. Előfor
dulhat — a Forrás esetében is rész
ben ez történt —, hogy az elfelejtett 
vagy félreállított hagyomány újra
felfedezése, tudatosítása forradal
mi tettnek számít." (126.)

A pozitív kanonizáció másik 
fontos fóruma — és erre valóban ez 
az interjúsorozat hívja fel első ízben 
hangsúlyosan a figyelmet — a het
venes évek elejétől évente kiosztott 
"Pezsgődíj", és a köréje szerveződő 
kerekasztal-beszélgetés, amelyet az 
Utunk minden évben leközöl Az Év 
Könyve címmel. Ez a sajátos "civil 
kezdeményezés" azonban alapo
sabb vizsgálatot igényel.

Az alternatív irodalmi díjat, a- 
mely egy üveg pezsgőt jelentett az 
azévi díjazottnak, több visszaemlé
kezés szerint is Láng Gusztáv kez
deményezte. A zsűri, amely évente 
összeült, és megvitatta az előző év
ben megjelent köteteket, voltakép
pen spontánul szerveződött: azok 
vettek részt a beszélgetésen, akik 
akkoriban a legaktívabb, leginkább 
véleményformáló kritikusoknak 
számítottak. A díj tizenhárom éves 
története során a vitákban részt vet
tek: Bretter György, Egyed Péter, 
Földes László, K. Jakab Antal, Kán
tor Lajos, Láng Gusztáv, Marosi Pé
ter, Mózes Attila, Rácz Győző, 
Szőcs István és Tamás Gáspár Mik
lós. Közülük azonban csupán Kán
tor Lajos és Marosi Péter, illetve — 
egy beszélgetés kivételével — K. Ja
kab Antal vettek részt mindegyik 
vitában, a zsűri összetétele évről 
évre apró változásokon ment át. A 
beszélgetések során a kritikusok 
többször is próbálták megfogal
mazni azokat a kritériumokat, a- 
melyeknek az "Év Könyve" eleget 
kell hogy tegyen. Legpontosabb
nak Láng Gusztáv 1972-es megfo
galmazása tűnik: "az irodalmi fej
lődés távlatában próbáljuk mérle
gelni egy-egy könyv jelentőségét 
Azt a szerepet kell néznünk, ame
lyet egy könyv játszik vagy játszani 
fog irodalmunkban." Ennek az 
alapelvnek megfelelően a Pezsgő
díjat nem mindig vers-, próza
vagy drámakötet nyerte el, néha 
esszékötetek is sikerrel vagy jó 
eséllyel pályáztak az elismerésre. A 
Pezsgő-díj kényszerű megszűnésé
ig egyfajta ellenkánonként műkö
dött a hivatalos, tankönyvek által 
képviselt irodalomszemlélettel 
szemben, ugyanakkor függetlensé
ge, civil jellege folytán viszonylag 
jól leképezte a kánonformáló tekin
téllyel bíró korabeli kritika opcióit

A díj második évétől— 1972-től 
— kezdve az Utunk minden tavasz- 
szal nagy terjedelmet szentelt a vi
taanyagnak, amely a díjazást kí
sérte. Ez a vitaanyag az értékelés és

kanonizáció mechanizmusainak 
vizsgálata szempontjából sokkal 
többet jelent, mint maga a díj. Mivel 
lehetőség nyílt az egy éves könyv- 
termés számbavételére és a poten
ciális díjazott művek rövidebb- 
hosszabb elemzésére is, a kritiku
sok érvrendszere és értékpreferen
ciája nem csupán a szavazásban, 
hanem explicit módon, a vita során 
is megnyilvánulhatott.

Mivel a Láng Gusztávval és 
Kántor Lajossal készített interjúk
ban apróbb tévedések és idősík-ke
veredések jelentkeztek (Bretter 
György például nem kapott Pezs
gő-díjat, csupán két jelölést Sütő 
András ellenében), fontossá vált 
egy teljes lista összeállítása a díja
zott szerzőkről és művekről. A név
sorból viszonylag egyértelműen ki
derül: ez az az időszak, amelyben a 
Forrás első nemzedékével induló 
szerzők előtérbe kerülnek a kritika 
értékrendszerében.

A díjazott szerzők és kötetek a 
következők (zárójelben a díjazás 
évével, amely az előző év könyvter
mésére vonatkozik): Páskándi Gé
za (1971, Az eb olykor emeli lábát),

nonon belüli ellenkánon" iránti 
igény is, amelyet főként Tamás Gás
pár Miidós és K. Jakab Antal pró
bálnak érvényesíteni azáltal, hogy 
következetesen szavaznak Szőcs 
Géza versesköteteire, illetve 1974- 
ben Bretter György Párbeszéd a je
lennel című esszékötetére. Szava
zataik ritkán esnek egybe a vég
eredménnyel, bár Szilágyi Domo
kos, Bodor Ádám, Pusztai János, 
Köntös-Szabó Zoltán, illetve Lász
lóffy Aladár 1971-es kötete ebbe az 
értékrendbe is beleférnek.

Ez a vitaanyag azért különösen 
fontos, mert az erdélyi magyar iro
dalom recepciója — legalábbis a 
megjelent tanulmányköteteket te
kintve — a hetvenes évektől egyre 
inkább áttevődik Magyarországra, 
Bertha Zoltán, Görömbei András, 
Pomogáts Béla, Széles Klára, Sza- 
kolczay Lajos, Martos Gábor vagy 
Szász László több kötetükben is 
foglalkoznak ennek a korszaknak 
az irodalmával, az a jelentős kriti
kai anyag viszont, amely az Utunk, 
a Korunk vagy az Igaz Szó hasábja
in lappang, csak szórványosan és 
hatalmas késéssel szerkesztődött

Lászlóffy Aladár (1972, A hetvenes 
évek), Szilágyi Domokos (1973, Saj
tóértekezlet), Sütő András (1974, Iste
nek és falovacskák), Bodor Ádám 
(1975, Plusz-mínusz egy nap), Szilá
gyi István (1976, Kő hull apadó kút
ba), Lászlóffy Aladár (1977, Ahétfejű 
üzenet), Panek Zoltán (1978, A földig 
már lépésben), Bálint Tibor és Pusz
tai János (1979, holtversenyben a 
Zarándoldás a panaszfalhoz, illetve A 
sereg), Székely János (1980, A nyuga
ti hadtest), Köntös-Szabó Zoltán 
(1981, Kár volt sírni Jeruzsálemben), 
Kenéz Ferenc (1982, XYZ), Király 
László (1983, Amikor pipacsok volta
tok). A tizennégy díjból kilencet a- 
zok a szerzők kaptak, akiket az iro
dalomtörténet vagy egyértelműen 
az első Forrás-nemzedék tagjának 
tekint (Lászlóffy Aladár, Szilágyi 
Domokos, Szilágyi István, Bálint 
Tibor, Pusztai János, Köntös-Szabó 
Zoltán), vagy pedig különféle élet
kori vagy szemléletbeli sajátossá
gok miatt hajlamos a nemzedék 
tagjai közé sorolni (Páskándi Géza, 
Bodor Ádám). A vitaanyagokból 
kiolvasható ugyanakkor a hetvenes 
évek közepére egy sajátos, "ellenká

kötetekké a kilencvenes évek máso
dik felétől. E recepció latens volta 
rendkívül megnehezítette a kilenc
venes években az erdélyi magyar 
irodalom értékrendjének újragon
dolását.

A "Forrás-nemzedékek" fogal
mát — ez az interjúkból is kiderül 
— nem érdemes mechanikusan a 
Forrás sorozathoz és a megjelenési 
dátumokhoz kapcsolni. Gyakran 
történt meg a sorozat történetében, 
hogy egy-egy szerző kötete "meg
késett" (mint a Bodár Ádámé), vagy 
hogy a kiadópolitikai véleüen telje
sen más szemléletű, más nyelvet 
használó szerzőket helyezett egy
más mellé. A sorozat (amelynek ne
ve Domokos Gézától származik, az 
Igevár című visszaemlékezés-kötet 
tanúsága szerint) használható tájé
kozódási pontot jelent, de az az iro
dalomtörténeti munka, amely ezt a 
korszakot próbálná újragondolni, 
mindenekelőtt az egyes művekből 
kiolvasható értékopciók, hagyo
mányválasztó gesztusok mentén 
juthatna használható következteté
sekig. Meggondolkodtató az a jel

lemzés is, amit Szilágyi István ad a 
hatvanas évek végének politikai 
megenyhüléssel is színeződő "ér- 
tékmegáradásáról": "Mire az ő szí
neváltozásukra [az előző írórajéra] 
sor került, nemcsak mi (akkor hu
szonöt-harminc közöttiek) készül
tünk el a magunkigazolás jó né
hány opuszával, de úton volt, sőt 
érkezőben az utánunk következő 
raj — máig emlékezetes novellái
val, versciklusaival. [...] így tehát az 
az értékmegáradás, aminek itt a 
hatvanas évek második felére tanúi 
lehetünk, szerintem e hármas fölfu
tás eredménye; ritka szerencsés 
szinkronpillanat". A nemzedéki je
lenségeket tehát mindannyiszor ér
demes a maguk történetiségében, 
változásaikkal együtt vizsgálni. 
Úgy tűnik, a hatvanas-hetvenes é- 
vekben a nemzedékek "egymásra 
csúsznak", saját értékopcióikon be
lül a különböző nemzedékekhez 
tartozó alkotók — Székely Jánostól 
és Kányádi Sándortól Szőcs Gézáig 
— egyaránt képesek csúcsteljesít
ményeket produkálni, ugyanakkor 
mintha a háború utáni első három 
nemzedék értékpreferenciái is kö
zelednének egymáshoz. Talán ez az 
erdélyi magyar irodalom mindmá
ig legsokszínűbb és legszínvonala
sabb korszaka.

*
A Vissza a Forrásokhoz című in

terjúsorozat csapatmunka eredmé
nye. A beszélgetéssorozat ötlete Cs. 
Gyímesi Éva programvezetőtől 
származott, a koncepció kidolgo
zásában pedig a Láthatatlan Kollé
gium segítségére voltak Odorics 
Ferenc és Szilasi László, szegedi 
egyetemi tanárok. Az egyes beszél
getések egy-egy kulcspillanatában 
a Kollégium tanácsadói-tutorai: 
Szilágyi Júlia, Selyem Zsuzsa, 
Visky Ándrás és Láng Zsolt segítet
tek kérdéseikkel, észrevételeikkel 
továbbgördíteni a párbeszédet 
egy-egy váratan, bejáratlan irány- 
ba.A Láthatatlan Kollégium 
1997/1998-as évfolyamának tagjai 
(Bartha-Balog Emese, Czintos 
Emese, Hevesi Zoltán István, Joi- 
kits Melinda, Orosz Judit, Palkó 
Mária, Vallasek Júlia, Zudor Imola, 
Ármeán Ottilia, Darabos Enikő, 
Mihálycsa Erika, Nagy Sándor At
tila, Silló Jenő, Szabó levente, vala
mint e sorok írója) aktívan részt 
vállaltak az interjúk előkészítésé
ben, Bartha-Balog Emese, Czintos 
Emese, Hevesi Zoltán István és 
Szabó Levente pedig az interjúk le
jegyzésében és megszerkesztésé
ben is részt vettek. Köszönet illeti a 
projektet támogató romániai Nyílt 
Társadalomért Alapítványt, vala
mint a Helikon szerkesztőségét, 
amely nyilvánosságot biztosított a 
sorozatnak, és ötletekkel szolgált 
az előkészítés, illetve a koncepció 
kialakítása során.

1A Polis Kiadónál megjelenés előtt 
álló Vissza a Forrásokhoz dmű interjú- 
kötet előszava. A Forrás első nemze
dékének íróival és kritikusaival 
készült interjúk első közlésben a He
likon 1998-as évfolyamában jelentek 
meg.
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SEBESTYÉN MIHÁLY

Monológ lassan sötétedő háttérrel
Hányán is voltak?
Tudod, a legelején, annál az első pillanat

nál, amikor felberregtek a gépek. Felbőgtek 
a motorok.

Hajnal volt? Kora délelőtt? Nem. A kez
dés soha nem eshet kora délutánra.

Elvégre nem csökkentett helyáras előa
dás. Kikönyörgött rendkívüli vetítés.

Nem, a délután már csak következmény: 
pár óra választ el az utómunkálatoktól. A 
gálaesttől.

A gépeknek mindent rögzíteniük kel
lett. Nem m aradhatott ki egyetlen tekintet
váltás, párbeszéd-törmelék, hirtelen száj 
elé kapott kéz. Sem a várakozás, sem a 
kifulladás. M indennek ott kellett maradnia 
a nyersfilmen. És amikor az egész tekercset 
lecsévélték a dobról, a tekercsek kisiklanak 
a lencse mögötti kamrából, a film végre 
dobozba kerül, fekete papírba csomagol
ják: csak akkor, csakis ezután következhet 
a vágás.

Szeretnék találkozni a vágóval.
Ne viccelj: a vágóknak édesmindegy. A 

vágók nem is találkoznak a szereplőkkel. A 
vágók később jönnek be, éjszakánként dol
goznak. Ujjatlan mellényben járnak, ragasz
tószalagok csüngnek ki a legváratlanabb 
zsebekből — olyanok, mint valami különle
ges futónövények. A Rendező mellettük fúj
ta t  Deresedő halánték, gyűrött arc, mint egy 
kitépett, ökölben összepréselt füzetlap, Ken
tet szívnak és egy pillanatra a vágóasztalon 
felejtik hideg sörüket, amikor izgatottan fel
állnak. A hőség megreked a vágófülkében.

A Rendező felszökik, a feketével beta
pasztott ablakhoz megy, szórakozottan meg
kaparja az üveget, váratlanul visszafordul, 
csak derékból:

«Van itt, fiacskám egy jelenet, mondja 
rekedtesen, mintha hadarna, pörgesse csak 
vissza!»

A vágó feltekint. Megérez valamit. Tulaj
donképpen csak most kezd kibontakozni fá
sult imaimából. Hiszen már annyi ilyen fil
met látott: fátyolosat és összecsapott amatő
riát, alulexponáltat, olyat, melyet benne fe
lejtett a labor az előhívóban, és makacsul sa
látába bokrosodót, remekművet és hamis 
pátoszt, rendelt filmet, elvetélt kísérletet, 
m űmadarat, víg fusériát, tavaszi szonátát 
könnymártásban.

Reménykedj! Végeredményben még fel 
is figyelhet reád. Esetleg megsejt egy keveset 
a szereplők erőlködéséből. A kínokból, ame
lyek egykor szerelemnek és lebegésnek tűn
tek. Annak álcázták magukat. Az öledben 
ültek. És ha a Rendező kiszalad egy újabb 
korsó sörért, a vágóra bízva a következő snit
tek sorsát — forgatókönyv mellékelve —, a 
magára maradó talán ráérez a jelenetek kö
zötti összefüggésekre, a titkok és reményke
dések párharcára. Párba foglalva — akár az 
egyetlen régi gyűrű két kova Talán, talán 
mégsem metszi el a legszebb mozdulatot a 
beteljesülés, a kiábrándulás, a meghalás e- 
lő tt Hinned kell, hogy mégsem kiált föl dur
ván és nyűgösen: «Unom az egészet!»

Mit vagy úgy oda?
Mokkáskanálnyi olcsó lelkizés egy kisa- 

dag nem-lét előtt?
Tüdőm, máskor, mással... ugyanígy.
Mégis... Ugye elmarad a mozdulat, mely

a szemétkosárba vágja az egész estére terve
zett filmet?

Ugyanis seregnyi ember futkosott min
denfelé az első forgatási napon. Látszólag 
céltalanul loholtak. Azt hitték a balgák, a 
reménykedők, az alkalom vétlen szülöttei, 
azt várták a potyalesők, sőt némelyikük hir
dette is nagy hangon, hogy ebből, taticsek, 
nagy film lesz. A szereplők besétálnak a tör
ténelembe, valakikké lépnek előbbre, hiszen 
olyan felségesen indul. Annyi lelkesítő szót 
lehetett hallani minden sarokban, a folyóso
kon, a filmgyár körül, kint a városban, az 
utcákon és tereken ismeretlenek újságolták 
egymásnak: «Hallottad?»

A jóslatokat kellett volna hallanod, a sze- 
rencsekívánatokat, garmadával. Kis levél
kék, névjegyek borítékban, ott hevertek az 
előszoba ezüsttálcáján egymáson, a párnán 
Anya feje mellett, az asztalon, melyet csakis 
erre az alkalomra rojtos virágmintás terítő
vei varázsolták mássá. A díszleteket pompá
san oldották meg.

Igazán hittek benned. Mert másként nem ér
demes.

A teremben mozgolódás támad. Ez az 
utolsó mondat úgy hangzik, mintha egyene
sen a külvilágnak szánták volna, a legszéle
sebb nyilvánosságnak.

Kinek szónokoltok ti tulajdonképpen? 
Gyűlt már némi zacc, akarom mondani: pub
likum? Vagy tán a Jövőnek?

Kérem a nagy szavakat kerülni.
Akkor talán ez: "A sarkon befordulni látszik 

egy vírus. Influenza A vagy B-törzsőrmester." 
Remélem, ez megfelel a sajtónak?

Csendet kérünk!
A Rendező rekedt hangja jéghegyeket 

metsz darabokra.
Felvétel indul!... Motorrr, és!
Csapó. Hol a csapó? A jelenetek be van

nak számozva. Elméletben. Sorszámmal el
látottak. Ez nem puzzle. Minden perc drága. 
A producer, ez az undok és hájas pacák min
den garast a fogához ver. Ez a koccanás le
gyen a film  zenéje — javasolja. Nem 
fogadják el. A legkisebb költséggel kell a 
filmet tető alá hozni. A legkisebb áldozattal 
kell megterhelni. Majd a kasszasiker fog 
mindenkit kárpótolni. Kárpótlási hivatalok 
nyílnak filmgyárszerte. Az áldozatok sorba 
állnak. Évek szerint rendezett ügyiratok, 
személyi iratgyűjtők. Doszár-huszárok sür
gölődnek. Demokraták — bürokraták.

Reflektorok! Kérem m eggyújtani az 
összes fényszórót!

Meggondolja magát.
Meggondoljuk magunkat. Habozunk. 

Nagyon összeráncolódunk.
Csak egyet kérek, egyelőre. Felső hatos. 

Szűkített. Bele az arcába az egész foltot... 
Kitűnő.

Még égnek, ugye, a reflektorok? A Jupi- 
ter-lámpák. A Mars-lámpák a Mars-mezőn, 
Párizsban. Az Uranus-lámpák ködös téli éj
szakákon az Uránia mozi sarkánál? Ott, 
ahonnan nagyapáink kihajoltak egyszer, 
hogy kitűzzenek egy zászlót. Milyen zászló 
volt? (Nincs több válaszlehetőség. Ja, nagya
páink sem lettek kvízmilliomosok...) ASza- 
tumusz-lámpák — az időt felfalók. Krónosz 
római öccsei. Tényleg, Rómába soha nem

jutottál eL Poi morire?
A lámpák, hiszen emlékszel, amelyeket 

az évek során rendre bekapcsoltunk. Még a 
kezdet kezdetén vagyunk, ugye?

Egy riadt női fej emelkedik fel a párnáról. 
Kopogtattak. Máris a lakbérért jöttek volna? 
Pongyolát kap magára, kisiet az előszobába. 
A kamera hosszan követi a sárkányokkal 
tekerőző selyemkelmét a kabátok, bolyhos 
sálak, nedves bakancsok közé. Elsötétül a 
kép. Senki nem jön vissza. Ki fizette ki a 
villanyszámlát? lücsoda mosta fel a cemen
tet? Ki gyújtott be a fürdőszobába? Hol van 
a szemüvegem?

A szereplők és a statiszták összekevered
nek. Teáscsészék mindenütt. A díszletek vár
fokain, az emelvényeken, ládák tetején. Sok 
rummal. Nagymama citromot csavar bele. 
Kissé rothadt, megpuhult citromot. «Mond
tam, hogy ne hagyjátok a mélyhűtőben!» 
Férfiak dideregnek ujjasban a kályha előtt. 
Olyan disznóölő sapkában vannak. Befutot
tak felmelegedni, a hátukat a tűzhelynek ve
tik. A böllért várják, az asszonyok tálat 
mosnak. Ott állunk a lemészárolt cuga mel
lett, semmilyen sajnálat nincs a szívünkben, 
ellenben kaptunk egy darab szárazkenyeret, 
azt rágcsáljuk jobb híján. Apa cujkát tölt, 
összetegeződik a böllérekkel. Ők is részt 
vesznek a forgatáson. Hatásos jelenetek. 
Nem, katonák nem kellenek. Még csak az 
hiányzik, hogy mindenfelé szétmászkálja
nak, mindenbe beleüssék az orrukat, össze
karcolják a szalonpadlót azokkal az ócska 
csizmákkal. Az egyik sarokban azonnal vic
cet mond egy kucséber: Mi az, nagy, vörös és 
büdös a lába? Tudják. Ócska.

A civilek azt hiszik, hogy a Rendezőtől 
kicsikarhatnak egy jelentősebb domborítási 
lehetőséget, ha rájön, micsoda különleges te
hetség rejtezik horgasinukban. A zsigerek- 
ben.

Arról beszélnek, mibe kerül manapság 
egy fél disznó. Régi árak, valamikori vágá
sok. Mesés szalonnák, hosszú gumibot-kol- 
bászok lógnak a fejük felett. Szárazfüst szag. 
Lukácsék füstölője a bútorgyár mögött. A 
karajos naccsága, így hívta a feleségünket. 
Mert a legelvetemültebb időben is betért a 
csarnokba, s megérdeklődte, szelíd eréllyel. 
Csak hogy ki ne essék a gyakorlatból. Ugye
bár, készülni kell a jövendőre

Nem kellene beszélni a Rendezővel? 
Esetleg megkenni... mert, ugye... ő sem 
szent. Egy apró figyelmesség, egy csekély 
márkás ajándék, amit zsebbe lehet csúsztat
ni. Nna, egy üveg válogatott ital... mit mond
jak... csodákat tehet

Ellenkezőleg. A Rendező a balkáni cse
lekből nem kér. Különben is, kérem, a Ren
dező úr már minden szerepet szétosztott, 
mint Lear király, szétosztogatta a bútorokat, 
az antik fekete úriszobát, a kerek dohányzó- 
asztalt, a metszettkristály üvegű könyves
polcot, amibe már nem fértek föl Dosz
tojevszkij összes művei, szétosztotta a lepe
dőket, kendőket, a levendulaillatú damaszt- 
abroszokat, a szakadt, agyonmosott térítő
két, a vásznakon ragadt régi filmjeleneteket, 
az első musztereket, Mister Moon mosolyát 
és Mrs. Kattle kacérságát, a szülési fájdalma
kat, amikkel anyát bevitték a szanatóriumba, 
az első sírásokat és a mindenkori sírásókat.

A beugrás elképzelhetetlen, nekem elhi
heti. Láttam a szereposztást. A forgató- 
könyvbe beleolvastam. Régen nem írtak 
ilyen erőteljeset. Remekmű, túlzás nélkül az.
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Sokan könyörögtek érte. Még Steven Spiel
berg is ideszólt telefonon, de letagadtuk.

Nekünk azt mondták kinn a büffében, a 
kávéslány súgta, hogy sok lesz a rögtönzés. 
A Rendezőnek csak nagyon halovány elkép
zelései vannak az élettel töltött sztorikkal 
kapcsolatosan. Hozzávetőleges. Aproximáci- 
ós játékfilm.

A kifejezést már bejegyezték a bíróságon.
Azt írták róla a szaklapok, hogy "érzésből 

rendez", meg hogy... várjunk csak... megvan: 
"hagyja magát sodortatni az eseményekkel". 
Amint egy sarkangyalnak volt pofája oda- 
szúmi: "filmjei önmagukat filmezik".

Gyanúsan jól hangzó handabanda. Első 
hallásra tetszetős, aztán ha jobban belegon
dolunk, kiderül, hogy a Rendezőnek köze 
nincs a saját filmjéhez, a film önálló életet 
kezd élni, napfényes éjszakákon, zimankós 
júliusi zokniban kicsorog a dobozból, a való
ságot saját ízlése szerint mázolja át. Vattáz, 
kikotor, patyomkinfalakkal veszi körül a te
ret, sivárosít, szilikonnal dúsít.. Amit Holly
woodban is mindegyre tudnak.

Semmit sem tudnak. Dilettáns széplel- 
kek. Rutin, ravaszság, regényes üresség.

Olyan határozottan mondja, hogy a Ren
dező egy percre meginog.

Nem kellene most, ebben a pillanatban 
abbahagynia? így még adott a happy end 
lehetősége. Virtuálisan.

Itt Európában egészen másmilyenek a 
mozik. Például nincs bennük happy end. És 
a zúzmarás zoknik nyomot hagynak: pad
lón, tenyéren, arcon, a szem tükrén. Valahon
nan valahová tartanak. Krimi. Most akkor 
forgasson Detektíviusz bácsival a korrupció
ról? Vagy találjon ki történeteket, amelyek
ből ki van metszve egy darab, s a végén 
zseniálisan illeszti helyére vissza Detektívi
usz bátyó Krikett kapitánnyal az oldalán? 
Nem. Elég volt a rejtélyekből.

Szóval innen is hiányozni fog?
Most mit kíváncsiskodunk, várjuk ki a 

végét, azt hisszük, olyan sok az a hatvanöt- 
hetven év, amit leforgatnak?

Együtt vagyunk, ezek szerint. Többen 
már a műszak kezdete előtt bejöttek. Apa 
hazatért a munkaszolgálatból, anya a kettős 
buszról szállt le, a rokonság beszaladt némi 
kölcsönért, s ha már ott voltak, mindenki 
kapott kóstolót, a májas egy kicsit túlfűsze
rezett, a tavaszi szél vizet áraszt, Jusztina 
ennek ellenére átlépi a folyót és visszajön 
szolgálni, André feladott egy hosszú levelet, 
amelyben benne vannak az összes telefon
csengetések, a laboratóriumi körülmények 
közé helyzett honvágy és két felhőkarcoló 
kicsinyített mása, az Empire State Building, 
valamint a Chrysler-Building modellje átlát
szó betűkből...

A műszak előkészítette a nagyobbik stú
diót. Bemikrofonozták. A fényeket össze
vissza hajlítgatták. A Felvétel indul tábla már 
csak arra vár, hogy vörösen felizzon. Mint 
egy úttörőknek szánt filmben. Ifjúsági ka
landfilm. Kalandféreggel.

Olyan állandónak látszik a stáb. Össze
kovácsolt sorsközösség. Feltöltött akku.

Lézengők, kóbor lovagok és örökké itt 
csellengő élelmesek. Jótanácsok, szidások, 
biztatások, keresztkérdések, csillagtúrák, 
vonalas klisék, rojtos füzetlapokon üzene
tek: Ebédelj nélkülünk, moziba mentünk; hiába 
hívtunk telefonon, hol vagy, kutyafüle; mi van 
azzal a verssel, amit nagyapád születésnapjára 
ígértél, megírtad egyáltalán; hol vannak a beígért

csillagok, a jósolt nagy felfedezések?
A  kíváncsiskodók a kerítésen kívül re

kedtek, lábujjhegyre csipeszkedve figyelik, 
mi folyik odabenn. Hihetetlenül gyorsan hí
re futott az utcában. Előbújtak a régi nagy 
verekedők, késelők, késleltetők, hajléktala
nok, hajadonok, hajdan volt szerelmek, a 
Rendező régi szeretői, hormonkezelő sze
mélyzete, a főszereplők előítéletei, balíté
letei, baljós h iedelm ek és régi, k ihűlt 
kacagások a nagyszünetből. Egy régi srác, 
kopott térdű, tudod, aki megtagadta, hogy 
felnőjön, inkább huszonöt éve belefulladt a 
Marosba, felfedezi a kerítésből 'kifont lyu
kat", azon át sorra beszivárognak. Mint az 
álmok. Szorongások. Meg nem érinthető 
érintések. Homlokon felejtett nyomok.

Nélkülük úgysem tudjuk elkezdeni a for
gatást.

Pedig a Rendező számtalan alkalommal 
kitiltotta a hívatlan vendégeket. Mégis vala
hogy megérzi az ember: nem tudunk igazán 
szigorúak lenni. Olyanok, mint a korcs eb 
vagy papagáj, amit egy valahai operatőr 
vagy egy régen elhervadt titkárnő felejtett 
idebent a filmgyárban, még vízözön előtt.

Ők mind nagyon fortélyos szerepet ját
szanak: az örökkévalóság tartozékai. Kaca- 
tok, melyek nélkül nincs lomtári emlékezés. 
Több személyben egyszerre öltenek testet. 
Ki- s bejárnak a testen, ráncot sem vetnek, 
gyűrődést se hagynak, olyan erős a suhogás 
közelükben, hogy tóvá süketülhetsz, ha nem 
vigyázol. Ha szabad ezt mondanom.

Többen rábólintanak.

Finta Edit Prométheusz

Kezdjük már. Az órabérből fizetettek 
nem zsörtölődnek. Az idő nekik dolgozik.

Egyikük elégedetten elmosolyodik, mint 
egy igazi műsorvezető. Fölényes mosoly vil- 
lódzik át az ajkak védvonalán. Mint mikor a 
neonfények kigyulladnak. Tulajdonképpen 
senki sem tudja, mit keres itt, hiszen nem 
vesz részt a játékban. Úgy tesz, mintha ő 
lenne a főudvarmester. Második ügyelő, 
színpadi beszólító. Mintha ez a nyikháczi 
hatalmat kapott volna valakitől a szereplők, 
a Rendező, a vágó vagy a producer fölött. 
Feltolta magát egy polcra, ahonnan a stúdiót 
kényelmesen szemügyre veheti. Kritizál, 
megjegyzéseket és használt fogpiszkálókat 
ejt i á .  Mint akinek hatalma van az infarktus, 
a májzsugor, a rák, agytumor és a féktávol
ságon belül lelépők felett. Holott vizet sem

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

vihetne a Rendezőnek, akinek minden a fe
jében van, minden a szívébe van döfve, a 
lába szárát nyaldossa lángtenger gyanánt az 
EGÉSZ: a szereplők pontosan azt fogják 
mondani, követni, játszani, érezni, amire a 
Rendező már megszámlálhatatlan fehér- és 
véresre dörzsölt éjszakán keresztül gyötörte 
magát a saját ágyában, a más ágyában, a 
zöld-, fehér- és kártyaasztal mellett, a kései 
tehervonaton, az utolsó kivilágított metró
szerelvényben, a fürdőszobában gondolt, 
miközben kinyírta benövéseit a bal- és jobb
lábán, a konyhában, mialatt egy joghurtot 
ivott és mézet nyelt, mert fájt a torka, a kony
ha szibériás volt, és a szomszédból a hajlék
talanok a torka mélyéig bámultak át hozzá, 
midőn hamburgert gyömöszölt magába fél
tenyérrel egy tolerancia-tanácskozás szüne
tében, és ezeken a jeleneteken dolgozott a 
csupabőr-króm felvonóban is, mely járműv 
a pénzmágnáshoz, a válóperre, a tárgyalóte
rembe, az egyeztetésre, randevúra, temetés
re, villásreggelire, éjszakai fejmosásra vitte, 
röpítette, vonszolta.

Minden velünk esett meg. A  legfontosabb 
dolgok már mind megestek. Egyszóval nem érhet
nek meglepetések.

Ezt is sejtetted?
Most miért némultál el? Miért hallgatsz? 

Menj szépen játszani.
Játszd szépen azt, hogy játszol, hogy 

ágyat vetsz a rongyból varrott szereplőknek
— hősnek, gyávának, górénak, kulinak, sla- 
pajnak és slemilnek, a negyven detektívnek 
—, betolod a matchboxokat a garázsba, ezek 
sofőrjei várnak holnap reggel, tisztelettel éb
resztenek, lefekszel, lefektetnek, megvágod 
a kezed, megvágnak egy húszassal. Szalad
gálj, kedvesem, fuss tejért, színházjegyért, 
segélyért, külhoni kiküldetésért, elnökségi 
tagságért, a böllérekért. Lélegezz mélyeket a 
hegyi levegőből, a benzingőzös otthonból, a 
ködből, füstből, az áfiumból. Foglalj helyet, 
érezd magad otthon, a cukrászdában, a vá
róteremben, a gyűlésen, a stadionban, a tor- 
na terem  k isp ad ján . Foglalj v á ra t, 
álláspontot, árnyékos nyugágyat, part- és 
zsebkendőszegélyt, sírhelyet. Templomi 
ülést. Rádféme egy kis vakhit.

Lesz sütemény, csatlakozás, felszólalás, 
gól.

Hallgass. Hallgass rádiót, szónokot, hall
gass a szívedre, agyadra, ágyastársadra. 
Hallgass a nagyobbakra. Ki mondta, hogy 
jobban jársz?

Mondj híreket, átkokat, mondókákat, 
rémhíreket, csütörtököt. Adj hálát, egy tüzet, 
adj-király-katonát, csontot, csákányt, csup
rot, ládát.

Válassz, kisfiam, m agadnak barátot, 
színt, társat, hitvest, foglalkozást, ellenséget, 
asztalt, képviselőt, temetőt, ügyvédet, címet, 
öröklakást, hazát.

Szóval: menj és cselekedj belátásod sze
rint. Ne tétlenkedj. És persze figyelj a Rende
zőre. Úgyis úgy érzed mindvégig, hogy nem 
kapsz egyetlen utasítást sem, és elválasztha
tatlanul hozzád tapad az érzés, mintha a 
többiek jobban ismernék a szerepüket, mint 
te; velük többet törődik a Rendező, a gond
viselés, a hivatal, a gyámhatóság, ő k  a társa
ság központja, a nagy kedvencek, belőlük 
lesznek a főnökök és a kivételezettek, az 
övék a gyorsabb és csillogóbb matchbox a 
sztrádán, a pompásabb tündérek a hátsó ülé
sen. A nagyobb lakás. Nekik jutott a hálásabb

> » »  folytatás a 18. oldalon
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feladat, övék a címszerep a rólad szóló darabban.
Ne vessz bele a látszatba. Te Vagy A Fő

szereplő. A te nevedet nyomtatják a legvas- 
kosabb betűkkel a plakátra.

Sőt, hovatovább az egyedüli szereplő 
vagy ebben a filmben. Mutatványos bódé
ban. Látványban. Te vagy maga a vegytiszta 
látszat

Mégis, hová tűntek a többiek? Mikor 
somfordáitak el? Miért mind, hiszen az előbb 
még az egész világ itt volt körötted. Minden
kit meg lehetett számlálni, érinteni, megfog
ták a kezedet, és tessék, nem is emlékszel, 
mikor eresztettek szélnek. Kiszórtak. Alábo
csátották. Leejtettek, mint egy macskaköly- 
köt. — Kelj fel és járkálj, szaladgálj, keress, 
végy... stb.

Meghajoltál. És mire fölegyenesedtél: 
már teljesen magadra maradtál. Pedig a sze
med sarkából láttad, hogy gyermekeid el
mennek golyózni, diszkóba, golyót töltenek 
a puskába, a földgolyó gurul a lábuk alá. 
Homályosan rögzítetted, hogy a szereplők 
körötted mozognak, összesúgnak a hátad 
mögött. Hallottál egy oldott kacagást, elmo
solyodtál, azt hitted, a te viccedet mondták 
el a messzebb álló lánynak, pedig...

Elszéledtek. Más városba költöztek, el
váltak, megharagudtak, művirággá szelí
dültek. Mikor?

Nem vetted volna észre a Rendező inté
sét? Vagy a rendészek tereltek le bombariadó 
miatt mindenkit a színpadról? És magukkal 
vitték a díszleteket.

A stúdió összes ajtaja zárva. Bársonyosan 
görbülő falak. Mint a tér, akár a kozmikus 
fény. Csend van. Érdekes, észre sem vette, 
mikor hallgatott el a kísérőzene. Te bukkan
tál rá egy apró lemezboltban Honkongban. 
Vagy a Dal utcában? Olyan régen volt. Teg
nap, holnap előtt, máskor.

Hol vagytok?!!
Még mindenki nevét fel tudnád sorolni, 

csak az arcok olyan távoliak, egyre kisebbek. 
Viselj szemüveget Okosabbnak fogsz látsza
ni. Persze öregít is. Istenem. Mit képzelsz, 
rajtad nem fog az idő? Ne áltasd magadat, 
amice.

Folyton azért nyaggatsz, hogy áruljam 
már el, hová poroszkáltak el a többiek. Azok, 
akik — állítólag — itt tátották a szájukat, 
táncoltak, csókolóztak, didergő nyelvüket a 
tűz fölé tolták, ágyba bújtak, szavaltak. Böl- 
lérek, katonák, gyerekek voltak, fiad, le
ányod, Apa és Anya, nagyapa hátizsákkal 
indult el a cipészhez, nagymama beleszere
tett a kántorba. Fontoskodtak valakik, ütö- 
gették a hátadat és rossz vicceket mondtak? 
Azt mondod, játszottál, veszekedtél velük, 
szeretted őket, megsimogattak, azt kérde
zed, mi történik azokkal, akiket megsirattál 
valamikor?

Volt itt valaki egyáltalán? Én nem láttam 
senkit sem.

És Rendező sem volt. Különben is, el kéne 
oltanod azt a gyertyacsonkot. Jószerivel tel
jesen szétfolyt a tányéron.

A te arcod volt?
Besötétedett. Már semmit sem látni
Valahonnan mégis, mintha... ha,... ha... 

zaj szűrődne id e  Nem hallod?
A földszintről? A második lépcsőfokról? 

A kövek között a széL
A mennyből?
Hé, emberek, van itt valaki?
...talán az ist..

----------------------HELIKON —

Benkő András halálára
Az erdélyi magyar zenetörténetírás ge

nealógiájában az 1923-as születésű Benkő 
András a harmadik nemzedék Seprődi Já
nos és Lakatos István után. Más és más 
viszony fűzte őket egymáshoz. Amúgy ál
talában elmondhatjuk, hogy Lakatos Seprő
di kezéből vette át a stafétabotot, de valódi 
filiációról nem beszélhetünk esetükben. 
Benkő András ezzel szemben tényleges La
katos-tanítvány volt, mestere tanársegédjé
vé, majd kollégájává, végül pedig utódává 
lépett elő a közben számos átszervezést és 
átkeresztelést megért kolozsvári zenemű
vészeti főiskolán. Benkő Andrásnak a taná
rával szemben tanúsított tanítványi ra
gaszkodása utánozhatatlanul nagyszerű 
példa, én legalábbis nem ismerek hozzá 
foghatót. Elkészítette és folyamatosan bőví
tette bibliográfiáját, akkor is rendszeresen 
látogatta, amikor az aggastyán már sem 
nem látott, sem nem hallott, és a vele való 
értekezés csaknem lehetetlen volt, holta 
után pedig átfogó értékelő tanulmányt írt 
róla. Ilyen a tanítványi hűség. A tudo
mányban viszont Benkő András kíméletle
nül meghaladta mesterét, mind kutatási 
területeinek kiterjedésében, mind a mód
szer tekintetében, mind teljesítményeinek 
maradandó értékében.

Benkő András indulásakor még nem 
volt Kolozsvárt zenetudósképzés. A tanítói 
után zenetanári képesítést szerzett. Karve
zetéssel, orgonálással, zenekritikaírással, a 
Bartók Béla Dalosszövetség titkáraként mű
vészetszervezéssel is foglalkozott. Nemze
tiségi kultúránk nagy nyeresége, hogy 
végül a zenetörténetírás mellett kötelezte el 
magát végleg, ha nem is kizárólag. 1949-ben 
nevezték ki Lakatos tanársegédévé, és né
hány éven belül bizonyított. 1957-ben már 
Molnár Antal, Szabolcsi Bence és Ujfalussy 
József írásai mellett jelent meg a Kodály- 
Emlékkönyvben Székely László kótáskönyve 
című, terjedelmes és nagy körültekintéssel 
megírt közleménye, amelyben a XVIII. szá
zadi Erdély egyik jelentős zenetörténeti for
rását tárta föl. 1960-ban egy korai ko
lozsvári Haydn-bemutatóról szóló dolgo
zatát közölték a Szabolcsi Bence és Bartha 
Dénes szerkesztette Zenetudományi Tanul
mányokban, annak újabb jeléül, hogy a ma
gyar zenetörténetírás nagyjai befogadják az 
erdélyi újoncot, munkatársuknak tartják, 
számítanak kutatásaira. Ennek a szépen 
bontakozó kapcsolatnak a politikai égbolt 
besötétülése vetett véget. A rendszer egyre 
nehezebben tűrte, majd kifejezetten akadá
lyozta a magyar zenetörténészekkel való 
együtműködést, kivált a külföldi közlést, 
eladdig, hogy voltak fekete esztendők, ami
kor a román hatóságok még az új magyar 
zenetudományos szakirodalom behozata
lát is tiltották. Ha elképzeljük, hogy jobb 
időkben hogyan bontakozhatott volna to
vább Benkő András pályája, őt is amaz ál
datlan korszak áldozatának kellene hogy 
tartsuk. Ha azonban abból indulunk ki, 
amit teljesített, a korszak hősei között kell 
kijelölnünk a helyét

Mint egy amolyan egyszemélyes erdé
lyi magyar zenetörténeti intézet, mindent 
felvállalt, ami csak ebbe a munkakörbe be
lefér, dokumentumok fölkutatásától, közlé
sétől és zenetörténészi értékelésétől a 
zenetörténeti múlt népszerűsítéséig. Az er
délyi fejedelmi udvar, régi városaink és az 
erdélyi kollégiumok zenei életéről, vala
mint a református egyházzene történetének

a köréből közölt dolgozatai rég beépültek a 
szakirodalomba. Nagyobb részt neki kö
szönhetjük, amit Apáczai Csere János vagy 
a két Bolyai zenetudományos művéről tu
dunk, és a közelebbi előd, Seprődi János 
jelentőségére is főleg az ő szerkesztésében 
megjelent kötet döbbentette rá az utókort. 
Bartók romániai hangversenyeinek szen
telt, úttörő monográfiája, a Romániában 
adott Bartók-interjúk példamutatóan mód
szeres feldolgozása, kiadatlan Bartók-leve- 
lek közreadása és számos idevágó dkke ré
vén értékes helyet vívott ki magának a nem
zetközi Bartók-kutatásban. Sajnálnunk kell, 
hogy mindmáig nem jelent meg Bartók és 
Románia című értekezése, amelynek érde
méért 1976-ban a zenetudományok dokto
rává avatták. Bartók romániai fogadtatása 
után Kodály romániai fogadtatását is meg
írta.

Amit e pár szóban felvázoltam: Benkő 
András pályájának fővonala, de korántsem 
az egyetlen. A kolozsvári magyar zenetör
ténész természetesen románul is közölt, a 
román zenetörténetbe vágó kérdésekről is. 
A rendszeres zenetudomány területén is 
megtalálta a maga témáit: esettanulmánya
ival a hazai Bach-, Mozart- és Beethoven- 
irodalmat is gazdagította. Több főiskolai 
jegyzetet írt. Zene tudományos köteteket 
szerkesztett. Bibliográfiai jegyzékei nélkü
lözhetetlenek. Sosem tartotta rangjához 
méltatlan dolognak a népszerűsítő iroda
lom művelését. Külön ki kell emelnem mél
tatlanul meghurcolt Zenei kislexikonát, 
amelynek kinyomtatott első kötetét a cen
zúra 1983-ban csaknem bezúzatta, és a- 
melynek második kötetét olvasatlanul ve
tették vissza. Van munkásságának egy sajá
tos vonása, amelyet egyetlen más zene- 
történész ismerősömnél sem vettem észre 
hasonló mértékben: a napjainkban történe
lemmé váló jelenkor eseményeit és jelensé
geit is zenetörténészi hozzáállással és 
szenvedéllyel vette számba. Mindent föl
jegyzett, ami csak a jövőben zenetörténeti 
adalékká válhat Ismeretes, hogy írásainak 
vonulata mögött hatalmas oktatói múlt ér
deme tornyosul: zeneművészek és -tanárok 
nemzedékeit tanította zenetörténetre. Ke
vesebben tudják róla, hogy mennyit dolgo
zott különböző egyházzenei bizottságok
ban, s hogy miután a zeneművészeti főisko
láról nyugdíjba vonult, a református vallás
tanárképzésben is szerepet vállalt

A román államvezetés 1968-ban a Mű
velődési Érdem ül. fokozatával tüntette ki. 
1987-ben a Romániai Zeneszerzők Szövet
ségének a díját adományozták neki. A Ma
gyar Népköztársaság művelődési kor
mányzata 1981-ben a Bartók Centenárium 
Diplomájával és Emlékérmével jutalmazta. 
Hetvenötödik születésnapja alkalmából ze
netörténész kollégái neki ajánlott tanul
mánykötet megjelenésével köszöntötték, 
amelyben leánya s egyben tanítványa is, 
Benkő Judit közölte 1998 februárjáig közre
adott írásainak jegyzékét 1999 novemberé
ben, amikor a Magyar Köztársaság Ér
demrend kiskeresztjével tüntették ki, lau- 
dációmra válaszolván kutatói tervekről, e- 
lőtte álló feladatokról is beszélt Bár minél 
többet tető alá tudott volna még hozni ezek
ből, mielőtt a súlyos és hosszan tartó beteg
ség felmorzsolta erőit!

Isten nyugtassa!
LÁSZLÓ FERENC
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Csíkszeredáról volt szó
— A  kü lönböző n y e lv ű  szerkesztőségek között m ilyen  v o lt a 

kapcsolat? M iu tá n  kisebbségi kérdésekkel is foglalkozni kezdett a 
m agyar szerkesztőség, nem  tám adtak konfliktusok a rádió berkein 
belül?

— Azt tapasztaltam , hogy az amerikaiak, függetlenül 
korm ányuk politikai megfontolásaitól, nem  nemzetekben, 
hanem  országokban gondolkodnak. Tudják — m árm int a 
politikával foglalkozók —, hogy ilyen kérdés van, de ez 
nekik peremjelenség. A probléma puszta léte a nyugati 
politikai közvéleményben csak a legutolsó évek szovjet
unióbeli és kelet-közép-európai fejleményei nyom án tuda
to so d o tt. A rád ió  v eze tő ség e  ezen  felü l az e lm ú lt 
évtizedekben nyilván rettegett az egyes nemzeti szerkesz
tőségek közötti súrlódások, harcok lehetőségétől. A ki
sebbségi ügyek  felvetésére irányuló  m inden kísérlet, 
m ondhatni a legtöbb estben, komoly ellenállásba ütközött. 
Egy-egy szerkesztőnek komoly bravúrt kellett végrehajta
nia, hogy ilyen kérdésre is kitérhessen. Én — ezt nyugodt 
lelkiismerettel állíthatom  —, ahol lehetett, ott beleszőttem 
kommentárjaimba. Fogalmazásaim eleve az összmagyar- 
ságot tartották szem előtt. S hogy a szomszéd állambeli 
osztályok figyelme és érzékenysége milyen volt, arra is 
elm ondok egy személyes példát. Ez Bede István főnöksége 
idején történt. A párizsi Le M onde, a francia terület legte
kintélyesebb lapja vezető helyen cikksorozatot indított bu
karesti tudósítója, Michel Tatu tollából az erdélyi m agyar 
kisebbség helyzetéről. Én éppen akkor betegen feküdtem  
otthon. Bede felhívott — a szerkesztőségben alig tudott 
valaki tisztességesen franciául —, nem  vállalnám-e a cik
kek lefordítását, azaz három  részben, húsz-húsz perces 
terjedelemben való feldolgozását. Bedének nyilván sike
rült kiharcolnia, hogy ezt a tudósítást leközölhessük. Ez 
volt emlékezetem szerint az első eset, am ikor az erdélyi 
nemzetiségi állapotokat ilyen részletességgel tárgyalhat
tuk. Az újságszám okat taxin hozták ki hozzám  M ünchen 
külvárosába és vitték el a kész műsorszöveget. M iután az 
így feldolgozott tudósítás kiment az éterbe, a rom án szer
kesztőség nyom atékos kívánságára az amerikai vezetőség 
az általam  készített szöveget visszafordíttatta angolra, 
m egadva a lehetőséget az ellenőrzésre, hiteles volt-e, amit 
írtam , nem  került-e bele valamilyen ferdítés. A román 
osztály kéziratom  egyetlen szavába sem tudott belekötni. 
Jellemző példa volt ez arra, hogy román kollégáink milyen 
árgus szemekkel, m ilyen gyanúval figyeltek m indent, ami 
a nemzetiségi kérdésről a m agyar adásban netalán elhang
zott. Szom orú volt tapasztalni (a helyzet a későbbi évek
ben, új emberekkel javult) ugyanazt, amit a jó szándékú és 
közeledést kereső m agyar a Kárpát-medencén belül megél: 
nehéz a tém áról európai szellemű beszélgetőpartnert talál
ni. Példa egy apró eset, a napi munkámból. Ceausescu 
körúton volt Erdélyben, nekem kellett róla beszámolnom. 
Felmerült egy rom án városnév, ahol beszédet m ondott, a 
helység m agyar nevére volt szükségem. Hogy időt nyer
jek, felhívtam  a rom án kutatási és dokumentációs osztályt, 
házi nevén a román researchöt. Kérdésemre azt a választ 
kaptam: egy pillanat. Majd jött valaki más (a főnök?). 
M egismételtem a kérdésem, amire, a kagylótól egy kicsit 
távolabb, hangos fogcsikorgatást hallok, majd néma csend. 
Bizonyos idő m úlva jött a felelet: Mi ezt nem  tudjuk. 
Utánanéztem : a város Csíkszereda volt. Amikor az ember 
ilyen m entalitásba ütközik, némileg megérti, m iért féltek 
az am erikaiak a nemzetiségi kérdéstől.

(SKULTÉTY CSABA: A SZABAD EURÓPA RÁDIÓ 
TÖRTÉNETÉBŐL, Budapest, 2000.)

—  IflpEX

ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 3.
Vasárnap délelőtti muzsika

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

N em rég iben , ko rareggeli 
hangverseny keretében a televí
zió képernyőjén Otto Klemperert 
láttam és hallottam vezényelni. 
Legendás hírű karmestere volt a
20. századnak. A képernyőről na
gyon idős ember arca "tekint" 
ránk, messze révedező szemek
kel, a száj körüli ernyedt izmok
kal, a fejtetőt koronázó, még 
mindig sűrű hajjal. Ülve vezé
nyel, de szálfa termete még ebben 
a kényszerű helyzetében is érvé
nyesül. Hosszú karjaival hajlott 
kora ellenére is biztos mozdula
tokkal irányítja zenekarát. A lon
doni sz im fo n ik u so k a t vezé
nyelve Beethoven összes szimfó
niájának előadására vállalkozott 
— volt BÁTORSÁGA vállalkozni! 
A hatalmas hallgatóság a terem 
háttérsötétségéből bukkant elő a 
tételek szünetében vagy a művek 
végén felhangzó tapsvihar perce
iben. Kísérteties látvány és mégis 
rendkívül felemelő: túlmutat va
lahogyan magán a fizikai életen, 
felülemelkedik rajta és minket, 
hallgatókat-nézőket is magával 
ragad egy MÁS VILÁGBA.

Ó, a szép múlt! Ifjúkorom va
sárnap délelőttjei jutnak eszem
be, amikor rádióra tapadó füllel 
hallgattam a csodálatos muzsi
kát, lestem hozzáértő muzsiku
sok zenemagyarázó szavait és 
átszálltam egy másik valóságba, a 
ZENE VALÓSÁGÁBA. Ezért a 
másik valóságért hallgatjuk a mu
zsikát és keressük azokat a zené
szeket, akik valóban át tudnak 
vinni minket a varázshídon. Otto 
Klemperer ezek közül való — öt- 
lik fel bennem az első gondolat 
vezénylését látva, hallgatva.

Pedig valahogyan már semmi 
sincs rendben a felhangzó muzsi
kálás stílusát, tempóit, kifejezés
beli lassú kibontakozását illetően. 
Régies! M intha csak üzenetet 
közvetítene egy régi korból, pe
dig csak ITT, a szomszéd század
ban történt mindez. És mégis 
TEGNAPként hat. Vajon vannak 
tegnapi tartalmak is, amelyek 
mára már elvesztették értelmüket

ésígy ha tásukatis?Demég meny
nyire, hogy vannak ilyen előadá
sok, alig lehet meghallgatni egy
20. század eleji, de akár ötvenes 
évekbeli felvételt anélkül, hogy 
ne éreznénk tegnapinak, avult
nak, netán ósdinak. Tisztelet a ki
v é te leknek , m ert éppen  az t 
bizonyítják, hogy létezik a napi 
kifejezéstartalom fölé kerekedő 
előadás is. A tegnapi tartalom egy
szeriben, maivá válhatik. Ez ér
vényes Klemperer Beethoven- 
dklusának tartalmi világára is.

Hallgatom a beethoveni világ 
muzsika-üzenetét, régi és mégis 
új, vajon mi a titka Klemperer ve
zénylésének?

Kis papírcetlikre írom fel gon
dolataimat, úgy, ahogyan időtle
nek  bennem . A B eethoven- 
szimfónia végre  ismét zeneüeg 
szól. Emberi tempók, nincs sem
mi sietség, van idő mindent el- 
m ondani a hangokkal. Nincs 
hajsza! Visszamentünk egy em
beribb létbe? Klemperer hagyja 
játszani zenekarát csak a szem
öldökét emeli meg néha, de azt is 
csak három millimétert. Nem ide
gesíti sem a zenekari játékosokat, 
sem a közönséget (az újabb dőa- 
dások ezt gyakran megteszik!). 
Nagy dolog ez a pihentdő gesz
tus az ideges 20. században. Alig 
van szünet a tételek között, mint
ha csak lemezről szólna a muzsi
ka. Nincs verejtékezés, töröl- 
közés, nincs ideje a hallgatóság
nak, hogy fészkelődjék, köhög
jön, zajongjon — nem engedi a 
m ajdnem  m atuzsálem korú és 
mégis végtelenül fiatal szellem
iségű KARMESTER. Nincs eről
ködés! Minden erőlködés végül 
erőszakosságot szül. Ijesztő lassú 
tempók indulnak és két szempil
lantás után rabul ejtenek. Pedig a 
lassú tempó a legnehezebb a vilá
gon — karmesternek, zenekari já
tékosnak és még a közönségnek 
is! —, mert nemcsak hanggal kell 
kitölteni a fizikai teret, de monda
nivalóval a LÉLEKTERET is. 
Ámulva hallgatom ezt a ráérősén 
régi és mégis vadonatúj zendést. 
Fantasztikus élmény. Ez lenne Be
ethoven igazi zenei arca? — 
Annyi mindenféle róla készített 
zenei portré után? De hogyan csi
nálja mindezt Klemperer? Min
dent elmagyarázott a próbákon, 
minden zenekari játékos egyben 
zenetudós is? Mi a titok? Az, 
hogy a p iano tényleg piano? 
Hogy a crescendo valóban cres
cendo? Vagy az, hogy most és itt 
a ZENE ismét ZENE!? A tegnap 
és a holnap Klemperer muzsiká
lásában MÁ-vá sűrűsödik, a min
denkori Ma pillanatává.

TERÉNYI EDE

---------------------- 19



HELIKON

Májusi évfordulók
1 — 80 éve született Vladimir Colin román író

— 270 éve született Gustaf Philip Creutz svéd költő
— 70 éve született Jánky Béla erdélyi költő 
— 100 éve született Szerb Antal író
— 120 éve született Pierre Teilhard de Chardin 
franda filozófus

2 — 100 éve született Willi Bredel német író
— 225 éve született John Galt skót író
— 70 éve halt meg Virgiliu Monda román író

3 — 210 éve született Henryk Dembinski lengyel író
— 240 éve született August Friedrich Kotzebue német író

4 — 225 éve született Johann Friedrich Herbart 
német pedagógus

5 — 25 éve halt meg Richard Hughes angol író
— 90 éve született Elza Kezbere lett költőnő 
— 180 éve született Vilhelm Lagus finn író

6 — 40 éve halt meg Lucian Blaga román költő
— 190 éve született Christian Morgenstern német költő

7 — 225 éve született Berzsenyi Dániel költő
— 575 éve született Giovanni Pontano olasz író
— 140 éve született Rabindranath Tagore indiai író

8 — 150 éve született Miloslav Bella szlovák költő 
— 140 halt meg Teleki László író

9 — 230 éve született Ráhel Levin német írónő 
— 125 éve született Teffi orosz írónő

10 — 480 éve halt meg Sebastian Brant német költő 
— 125 éve született Ivan Cankar szlovén író

11 — 120 éve halt meg Henri-Frédéric Amiéi svájci író
— 1090 éve halt meg Bölcs Leó bizánci író

12 — 80 éve halt meg Emília de Pardo Bazán spanyol írónő
— 80 éve született Marian Porumbacu román költő

13 — 100 éve született Murilló Monteiro Mendes brazil költő
14 — 230 éve született Robert Owen angol szociológus

— 100 éve született Rab Gusztáv író
15 — 400 éve halt meg Baranyai Decsi Czimor János 

erdélyi humanista
— 120 éve született Nieolae N. Beldiceanu román író 
— 180 éve született Thales Bemard francia író
— 90 éve született Max Frisch svájd író

16 — 70 éve halt meg Johan de Meester holland író
17 — 120 éve született Jakabffy Elemér erdélyi publidsta 

— 170 éve halt meg Köteles Sámud filozófus
18 — 90 éve halt meg loan Adam román író

— 20 éve halt meg William Saroyan amerikai drámaíró
19 — 90 éve halt meg Böhm Károly filozófus
20 — 80 éve született Wolfgang Borchert német író 

— 150 éve halt meg Stanko Vraz horvát költő
21 — 80 éve született Andrej Dmitrijevics Szaharov orosz tudós

— 230 éve halt meg Christopher Smart angol költő
22 — 110 éve született Johannes Becher német költő

— 130 éve halt meg Friedrich Halm osztrák író
23 — 130 éve született Garabet Ibraileanu román kritikus 

— 125 éve halt meg Jankó Král szlovák költő
24 — 150 éve született Bartók Lajos költő

— 70 éve született Christian Maurer romániai német költő
25 — 320 éve halt meg Pedro Calderón de la Barca 

spanyol drámaíró
26 — 25 éve halt meg Martin Heidegger német filozófus

— 110 éve született Pár Lagerquist svéd író
27 — 30 éve halt meg Vidor Chereste^iu román történész

— 130 éve született Heinrich Mann német író
— 20 éve halt meg Pilinszky János költő

28 — 100 éve született Idk Manger jiddis költő
29 — 90 éve született Léá Goldberg héber írónő
30 — 125 éve született Vladimir Nazar horvát író
31 — 50 éve halt meg Hermann Broch osztrák író
? — 1000 éve halt meg Ibn al-Haddzsádzs arab költő

Vélemény
R ejtvényünkben H o rv á th  Im re 

négysorosát idézzük a vízszintes 1. 
és függőleges 25. sorokban.

VÍZSZINTES: 14. Vizesedény. 15. 
H orváth  Imre-vers. 16. Ausztráliai 
futóm adár. 17. Róka egynem ű hang
zói. 19. H angtalanul tóduló. 20. Ko
vács S ándor. 21. T ám ogatók. 23. 
Punguta c u ... báni, román népmese.
24. Allátkert. 25. Részben adtak. 26. A 
kendertörő. 28. A fátum. 30. Spanyol 
és m agyar autójel. 31. Az istenek.... H. 
G. Wells regénye. 33. Föld, németül. 
34. Figyelgess. 36. Fonetikus mással
hangzó. 37. Mecsekből való! 39. Leve
gő, rom ánul. 40. Antal Szidónia. 41. 
Ellenvetés. 42. A. S. 43. Majszol. 45. 
Célkitűzés. 47. H azai irodalm i folyó
irat. 49. Átm enő osztályzat. 51. Hely
határozórag. 52. Kripton. 53. Ilyen 
óra is van. 55. Idegen női név. 57. 
H arap. 58. Oxigén és ozm ium  vegy- 
jele. 59. Fordított méhlakás. 61. Zsi- 
vány. 62. Nagy Sándor. 63. H 2O. 65. 
Üres polc! 66. H iányosan adtad! 67. 
Lalo-opera. 71. N em  a fonákja.

FÜGGŐLEGES: 1.... Anna, Kosz- 
tolányi-regény. 2.... László, az Iszony 
írója. 3. Prahova-völgyi város. 4. Két
jegyű mássalhangzó. 5. Eszmedús. 6. 
Indulatszó. 7. Kerékabroncs. 8. M últ 
idő jele. 9. Férfialak a Bánk bánban.
10. Sajtó, hírközlő eszközök neve. 11. 
Karola páratlan hangzói. 12. Szibériai 
folyam. 13. Csúcstartó (sportoló). 18. 
Meg van parancsolva. 22. Kinyomoz
zák. 23.... végeztével, m iután befejez
te teendőit. 24. Nem  egészen zord. 27. 
Talál. 29. Szelén és kén vegyjele. 31. 
Etéd egynem ű hangzói. 32. Este be
tűi. 34. K. S. 35. Egyik m agyar "cso
kis" helységből való. 38. ... György, 
hazai író, költő (I=Y). 41.365 nap. 43. 
Teória része. 44. Szabályos zárt tört
vonal. 46. R. A. 48. A hét vezér egyike 
50. Sérülés. 52. Mezei növény. 54. ...- 
biri. 56. Csillagunk. 57. C a p u l..., ten
gerparti helység. 60. A fahajtás. 63. 
D eli..., Demirhám hős ellenfele a Szi
geti veszedelem d m ű  Zrínyi-műben. 
64. Gyárfás Olga. 68. A Kalevala for
dítójának névbetűi. 69. L. K. 70. Félig 
arra! 72. Zágoni Viola. 73. EY.

K. K O V Á C S A N D R Á S

A H ELIK O N  7. számában közölt, Wűss Albert 
című rejtvény megfejtése: A funtineli boszorkány; Ti
zenhárom almafa; A kastély árnyékában; Elvásik a veres 
csillag.
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