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LÁSZLÓFFY ALADÁR

Hattyúkkal ágyútűzben
A 70 éves CSOÓRI SÁNDOR köszöntése
Hiába szól "lelkiismeretre" a 

beprogramozás valamennyi em
beri lényben. Kicsi robotszerűsé
gek gépiesen szűk öntudatára, 
inkább önérzetére, hiúságára futja 
ebből az eredendő betáplálásból. 
Olyanra, ami úgysem igen számít, 
csak azok teljesítményének fényé
ben látszik, alak felállítják a Pütha- 
gorász-tételeket, felépítik az aka
démiák kupoláit s a poézis Eiffel- 
tomyait, meghatározzák a Manhat- 
tanek felhőkarcoló ritmusát s az 
Akropoliszok oszloprendjeit.

Az intézményemberek hagyo
mánya a végtelenből jön, közeleg 
a magyar művelődésben is. A híd- 
lábak ők, akik megpályázott tá
mogatás nélkül, avas jakvaj-ösz- 
töndíjjal m ennek az ösztönük 
után Tibet irányába, vagy vállal
nak meghatározatlan idejű kikül
detéseket Rodostóba, esetleg a 
sosem  létezett osztják-m agyar 
monarchia erdőségeibe, ha éppen 
nem lyukasztanák ki a bőrüket a 
Trianon előtti vagy utáni Segesvá
rokon.

Tőle idézem az egyik lehető 
legpontosabb diagnózist az ügyre: 
"... a mi korunk rengeteget tud, de 
nem volt még idő, amikor ez a 
tömérdek tudás ilyen keveset ért 
volna"... "E nagynak nevezhető 
kor összevissza tördelte az embe
rek jellemét és sokan éppen ezért 
képesek túlélni bukásukat".

Az idő, csak az idő mozdul el 
alattunk, mint úszó jégtábla, mint 
kontinensek tüzes korcsolyapá
lyái a mélyben, ezek a tektonikus 
tízparancsolathordozók, és a költő 
amit ebből megérez, meglát, pa- 
pírkőtábláira felvés, az az eszmé
let szabályszerűsége, a tartósan 
érvényes, sajnos: "Magyarorszá
gon most csend van" — mondja 
1974-ben, a prágai tavasz tankolá
sa s a prágai Charta között vala
hol, akárha manapság állítaná fel

a látleletet— . "Közép-Európa leg
nyugalmasabb szigete vagyunk. 
Azt mondják, ez a szerencsénk. Az 
építés zajtalanabb, de értékesebb 
évei következnek" — konstatálja 
56 és az uniós csatlakozás közt va
lahol félúton — "... Az érem egyik 
fele tehát kezd megfényesedni. Fé
lek, hogy a gyakorlat emberei és a 
politikusok ettől máris világosnak 
látják a másik oldalt is: a szellemit. 
Csakhogy a szellem mindig más
ként építkezik, fejlődik, mint az ipar. 
Gyakran akkor képes a legnagyobb 
erőfeszítésre, amikor a bizonytalan
ság vagy a megrázó üresség szaka
dékperemére érkezik. Azért van 
szüksége a veszélyre, hogy ne ve
gyék el tőle a felelősséget."

Akkoriban, amikor az ellenál
lás egyenesen őrültségnek vagy 
délibábnak tűnt, a történelem bár
melyik szeletében kimutatható: a 
falnakmenő őrült hősök elenyé
sző kisebbségben voltak. Annyi
val volt jobb a helyzet mégis akko
riban, hogy még előttünk volt a 
jövő. Annál többre lehetne értékel
ni, hogy ma viszont már előttünk 
a múlt! Ne felejtsük annak a nem
zedéknek egyik legfőbb fűtőanya
gát: a folytonos reményt, hogy 
izegve-mozogva, sorok közt lóug
rásban ugratva a cenzort és nyíl
tan feszítve a húrt, egy kicsivel 
több szabadsághoz lehet jutni. Ma 
a politikai neurózisban szenvedő 
beteg saját fejében hordja a vas
függönyeit, amint Arthur Koestler 
megjósolta.

Az olyan egyetemes magyar 
személyiség hatását, mint ami
lyenné Csoóri Sándor intézmény
ember, nem zeti m indenes, vi
lágszövetségek és kuratóriumok 
érdemes elnöke satöbbi, satöbbi 
vált a saját és a nemzet elmúlt há
rom-négy évtizedének örököse
képpen — megkerülni, semmibe
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GAAL GYÖRGY

A székely falu kutatója
Em lékkönyv Imreh István tiszteletére

folytatás az 1. oldalról

venni már nem lehet, de mondva- 
csinálni, címkézni, megpróbálkozni 
a lefokozásával (még vagy már) na- 
gyonis lehetséges.

Csoóri Sándor nem a fellegek
ben járó poézis megtestesítője. Az 
elsők között volt, jó harminc-har
mincöt éve, akik felismerték, hogy 
az Árpád-háznak se lenne joga az 
internacionalizmus falova számára 
a legfőbb kapuink lebontásával sza
vazni meg a feltétlen bizalmat. És ha 
ma a globalizáció falova csupán 
más néven futtatott táltos, Pegazus, 
Indtátus, ugyanannak a spanyol lo
vasiskolának a spanyolcsizmájában 
balettezve a porondon?

Mert mennyi is ebben a koreog
ráfiában a Szózatból az az "ekívül", 
ha nehezen elfogadható, hogy vala
mi egyre zsugorodó jégtáblára ha
sonló, s körül az óceán, s mi nem 
vagyunk pingvinek? Csupán má
sok határozzák meg, és másoknak 
kell meghatározniuk, hogy erkölcsi
leg, kulturálisan, nyelvhez, rokoni 
szálakhoz varrva, fűzve, bilincselve 
mekkora s hányán lakjunk rajta?

Legyinthet bárki, hogy rajtunk 
már egy kis pátosz, egy Ids belátás, 
egy Ids fogadkozás aligha segíthet. 
Ez a kor, ez az emberiség úgy elme
rült, úgy elveszett a részletek kide- 
r íth e te tlen ség én ek  gondjaiban, 
hogy soha nem végezhetne, hogyha 
ez volna a tennivalója. A Csoóri Sán
dor érdeme vagy bűne, hogy az ál
landóságra emlékeztet, hogy egész 
léte derűsen és következetesen fel
idézi, folytatja az eredeti irányba ve
zető vonzalmakat, elgondolásokat, 
az elrelaüvizálódás, a megalkuvás, 
az apró árulások korában. Az a 
konstans tényező testesül meg ben
ne, amit egyáltalán nem szeret, nem 
értékel az olcsó rugalmasság, mely 
hol toleranciának, hol mély bölcses
ségnek, hol magas politikának sze
retné kiadni magát.

A költőknek nem dolga a politi
ka, persze. Csak Magyarországon 
tradicionális. Legalábbis Erdélyben. 
A fehéregyházi síktól az RMDSZ 
szamárköhögésrohamaiig mintha 
mégis. S mi lett volna, ha Zrínyinek, 
ennek a "kiművelt főnek", európai 
intellektusnak nem kellett volna 
egy török áfium  prim itíviájával 
szembefordulva pazarolni az ener
giákat? Az az arkangyal, aki a te
remtés előtt belefújt a harsonájába, 
hogy silentium, a Nagyságos Úris
ten most teremteni fog: talán az volt 
az első politizáló magyar költő.

Csoóri Sándor D urcás óda a 
pompei katonához című költemé
nyéből idézek: "Híres vagy pajtás, 
pedig te csak egyszer haltál meg őr
helyeden, nem úgy, mint mások". 
Ezzel köszöntőm  a H attyúkkal 
ágyútűzben, ágyúkkal hattyúgőz
ben továbbvonuló költőt. Ahogy 
könyve dedikádójában ő maga fo
galmazta: "továbbra is ágyútűzben, 
nemcsak hattyúkkal, néha barátok
kal is"...

Az emlékkönyv igen sokol
dalú műfaj: testületek, intézmé
nyek kerek alapítási évfordu
lójára, vándorgyűlések, jubileu
mi közgyűlések anyagának köz
zétételére szokták összeállítani. 
Gyakran írók, tudósok fellépési 
évfordulójára vagy kerek szüle
tésnapjára is a kortársak, tanít
ványok emlékkönyvvel tiszte
legnek. Német példára a ma
gyar egyetemi életben is elter
jedt, hogy a nagyhatású tudós 
professzorok negyedszázados 
tanári jubileumát emlékkönyv
vel tegyék emlékezetessé a ta
nártársak és tanítványok. Szá
zadunk első két évtizedében há
rom kolozsvári orvosprofesz- 
szort tiszteltek meg ilyen kö
te tte l: Purjesz  Z sigm ondot 
(1906), Lechner Károlyt (1915), 
Szabó Dénest (1919). A Haller 
Károly jogászprofesszor 40 éves 
tanári jubileumára (1906) össze
állított kötet nem ennyire tudo
m ányos jellegű: az ünnepelt 
sokoldalú munkásságát méltató 
írásokból áll. A két világháború 
közötti korszakban Kolozsvárt 
az éppen elhunyt tudósok (Már
ki Sándor, Szádeczky Kardoss 
Gyula, Antal Márk) mellett az 
egyetlen működő magyar egye
temi tanár, Kristóf György ka
po tt em lékkönyvet 60. szü
letésnapjára (1939). A második 
világháború után a katedra nél
küli iskolaalapító, Kelemen La
jos születésnapjai késztették 
emlékkönyv-szerkesztésre a ta
nítványokat: a 70. születésnapra 
összeállított Erdélyi Múzeum 
évfolyam alig néhány példányát 
sikerült emlékkönyvvé köttetni. 
A 80. születésnapra viszont a 
Bolyai Tudományegyetem leg
rangosabb kiadványaként jelent 
meg a 45 dolgozatot tartalmazó, 
máig is gyakran idézett "Kele
men Lajos emlékkönyv" (1957). 
A kommunizmus éveiben a ha
sonló — személyeknek tisztelgő 
— köteteket nem lehetett megje
lenteni, ez ideológiai akadá
lyokba ütközött. Ritka kivétel 
azért mégis akadt. Nagy Gyula 
református püspök negyedszá
zados egyházfő i jubileum a
(1987) megünneplésére a refor
mátus egyházkerület közzéte- 
hetett egy 18 teológiai és egy
háztörténeti tanulmányt felöle
lő negyedfélszázlapos könyvet 
(szerkesztette Gálfy Zoltán, Si
pos Gábor, Vetési László).

Természetesnek tűnik, hogy 
a tiltások megszűnésével az 
1990-es években ismét napi
rendre került az emlékkönyvek

összeállítása. Először egy régi 
tudós, az egyetemalapítók nem
zedékének 150. évfordulójára 
készült emlékkönyv (1994, szer
kesztette: Tankó Attila, Péter 
Mihály), meglehetősen vegyes 
tartalommal. Az újjáalakult Er
délyi Múzeum-Egyesület újítot
ta fel a legpuritánabb szüle
tésnapi emlékkönyv-típust. A- 
zért nevezzük puritánnak, mert 
egy életrajzi-köszöntő írás, az 
ünnepelt bibliográfiája és arcké
pe vonatkozik csak a megneve
zett személyre. Ezeken kívül 
tanulm ányok gyűjteménye a 
kötet. Az dső  emlékkönyvet Ja
kó Zsigmond születésének 80. 
évfordulójára (1996) állították 
össze (szerkesztette  Kovács 
András, Sipos Gábor, Tónk Sán
dor), és 42 tanulmányt ölel fel. 
Ezzel szinte párhuzamosan ké
szült az egyetem Magyar Nyelv 
és Kultúra Tanszékén a Szöveg és 
stílus főcímet viselő, Szabó Zol
tán 70. születésnapjára (1997) 
Péntek János szerkesztette 63 
dolgozatot közzétevő emlék
könyv. 1999-ben az Erdélyi Mú
zeum-Egyesület Imreh István 
születésnapjára jelentette meg 
újabb tisztelgő kötetét.

Imreh István a kolozsvári 
egyetemen egykor tanító, ma 
már legendásnak tűnő történész 
tanári kar tagja volt. Mindnyá
jan lelkiismeretes oktatók és 
rangos kutatók, tudósok voltak 
egyszemélyben. Tanítványok 
sokasága tekinti őket mintakép
nek. S szinte valam ennyien 
megegyeznek abban, hogy ta
nárként Imreh örvendett a leg
nagyobb népszerűségnek, őt 
tekintették a legjobb előadónak.

A sepsiszentkirályi unitárius 
családból származó Imreh Ist
ván a kolozsvári Unitárius Kol
légium ban ism erkedett meg 
felekezete évszázados szellemi 
hagyományaival, de aztán édes
apja átíratta a gyakorlatiasabb 
brassói Református Kereskedel
mi Iskolába, ahol a falukutatás
ról, az ÁGISZ-mozgalomról 
hallhatott, olvashatott. A bécsi 
döntés után lett a kolozsvári 
egyetem közgazdász hallgatója. 
Itt mélyülhetett el a filozófiában, 
szociológiában, statisztikában, 
néprajzban és tájtörténetben, 
bekapcsolódott az Erdélyi Tu
dományos Intézet (ÉTI) kutató
munkájába. Különösen a szo
ciológus és statisztikus Venczel 
József volt nagy hatással rá, 
részt vett a bálványosváraljai fa
lukutató programban is. A múlt 
megértése fdé  Kelemen Lajos

egyengette útjait. így lett belőle 
gazdaságtörténész. A székely 
közbirtokosságok történetéről 
írt dolgozatával szerezte meg 
1944-ben a doktorátust. Az ETÍ 
munkatársaként kezdi pályafu
tását, s a kutatás mellett mind 
több és több szervezői feladat 
hárul rá e gyors átalakulást hozó 
években. Végigéli az ÉTI foko
zatos felszámolását, utolsó ügy
vezetője, a magyar nyelvű sza
badegyetem felelőse, a Móricz 
Zsigmond Kollégium választott 
tanárigazgatója. 1950—1953 kö
zött pedig az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület felszámolását köve
tően ő a levéltár megbízott előa
dótanára is. Eleinte a jog- és köz
gazdaságtudom ányi, majd a 
történettudományi karon tanít. 
S mégis van ideje kutatni, nem 
csak a levéltárakban, hanem a 
terepen is: falujegyzőkönyvek, 
falutörvények összegyűjtésére 
vállalkozik. E tárgykörből írja 
első rangos tanulm ányát az 
1947-es Kelemen Lajos Emlék
könyv számára: Székely falutör
vények.

Az 1970-es évekre Imreh Ist
ván a székely falu gazdaság- és 
jogtörténetének válik rangos 
szakemberévé. Különösen a fe
udalizmusról a kapitalizmusra 
való áttérés gazdasági-társadal
mi vonatkozásait feltáró dolgo
zatai hozzák meg az elismerést. 
E téren olyan összegező kötete
ket tesz közzé, mint A rendtartó 
székely falu (1973), A törvényhozó 
székely falu (1983), Székelyek a 
múló időben (1987). Az Erdélyi 
hétköznapok (1750—1850) című 
könyv (1979) három év múlva 
románul is megjelenik, s meg
szerzi a szerzőnek a Román Aka
démia Nicolae Bálcesu-díját

Nem lesz hűtlen a Venczel 
József-i örökséghez sem. To
vább élteti a szociológia és a sta
tisztika erdélyi hagyományait. 
A statisztika módszerét alkal
mazza a gazdaságtörténetre a 
Csetri Elekkel közösen írt Erdély 
változó társadalma 1767— 1821 cí
mű értekezés (1980). A szociog
ráfiai tanulmányok első gyűj
teményes Kriterion-kötetét ő 
gondozza (Változó valóság 1978), 
s Venczel József dolgozatait is ő 
rendezi kötetbe (Az önismeret út
ján, 1980).

A rendszeres, kitartó munka, 
a több száz tanulány, a rendre 
megjelenő tekintélyes kötetek 
meghozzák az összmagyarság 
elismerését Imreh Istvánnak. A
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Magyar Néprajzi Társaság tiszte
le ti (1977), a M agyar Tudo
mányos Akadémia külső (1990) 
tagsága mellett budapesti dísz
dok to rá tu s, tiszteletbeli pro
fesszori dm , Entz Géza-díj, EME 
tiszteleti tagság és a szétszóró
dott tanítványok szerető figyel
me jelzi: jó úton járt, jól sáfár
kodott tehetségével. A hála és el
ismerés talán legszebb megnyil
vánulása a most megjelent, min
den eddiginél terjedelmesebb, 
közel hétszáz lapos emlékkönyv.

A Kis András, Kovács Kas 
Gyöngy és Pozsony Ferenc szer
kesztette kötet túl szigorúan al
kalm azkodik a kialakult szer
kesztési elvekhez. Bevezető kö
szöntő írását Benkő Samu jegyzi 
A múltidéző titka: az élmény és a 
biztos tudás címmel. Nem élet
rajzot ad, inkább a szellemi-kuta
tói fejlődésvonal alakulását kö
veti nyomon, azt, ahogyan az él
ményszerző tanulmányozáson, a 
művészi kivitelezésű cédulákon 
át eljut a tudós az igényes rostá
lásig, majd összegezésig. Jól egé
szíti ki az emberi egyéniségéről 
m ondottakat az a mosolygós 
"munkaruhás" arckép, mely még 
az őt kevésbé ismerőiekéi is meg
érezteti, m iért lehetett diákok 
százainak kedvenc professzora. 
Az Imreh István irodalmi munkás
ságának könyvészete című kötetzá
ró bibiliográfiát Károlyiné Do- 
mahidi Jolán állította össze. Hét 
fejezetben, kereken 400 tételben 
több mint 30 lapon közli a művek 
címét, adatait, nemkülönben az 
Imreh Istvánról szóló írások, 
megemlékezések, vele készített 
interjúk lelőhelyét. Indokolatlan
nak tűnik, hogy az első, 159 téte
les fejezet a Könyvek, tanulmá
nyok, adatközlések közös gyűjtőhe
lye. Az önálló k iadványként 
megjelent füzeteket, köteteket 
külön kellett volna választani, ha 
jól számoltuk, tíznél is többet tett 
közzé a szerző. Véleményünk 
szerint itt, a bibliográfia előtt 
hasznos lett volna egy életrajzi 
adattár: hadd  legyen m inden 
együtt az utókor részére, ha meg 
akar ismerkedni Imreh Istvánnal, 
az emberrel és a tudóssal.

Benkő Samu köszöntője és a 
bibliográfia közé illeszkedik be a 
tisztelgő 46 tanulmány. A szakma 
legnagyobb mai művelőitől, a 
k a rtá rsa k tó l és k o rtá rsak tó l 
kezdve a szétszóródott, de a mes
ter útmutatásaihoz hű maradt ta
nítványokig, a mai középgene
rációig terjed a munkatársak ská
lája. Van közöttük nemzetközileg 
elismert akadémikus, főiskolai 
oktató, hivatásos kutató és vidéki 
tanár is. S elmondhatjuk, vala
mennyi dolgozat megüti azt a tu
dom ányos színvonalat, m ely 
méltóvá teszi az e kötetben sze
replésre A szerkesztők abban is a

hagyományokhoz ragaszkodtak, 
hogy igen demokratikusan betű
rendbe szedték a szerzőket. Az 
átfogott tematika hihetetlenül 
sokrétű, az ókortól századunkig 
terjed, s a történettudománynak 
több mint tíz ágát öleli fel.

Az ünnepelt fő érdeklődési 
körébe vágó gazdaságtörténeti 
tanulmányt heten is közölnek. 
Van közöttük általános vonatko
zású, mint a Bereczki Andrásé, 
aki az időszaki válságok szerepét 
vizsgálja a gazdasági életben, 
vagy a Szabad Györgyé, aki a fa- 
úsztatás XIX. századig terjedő 
törvénybeli szabályozásait veszi 
számba. A többiek konkrétabb 
kérdéseket ragadnak meg: a haj
dúság fogalma, kereskedelmi 
szerepe, letelepítése, jogi állása 
(Rácz István), a kolozsváriak 
marhakereskedése a XVI—XVII. 
században (Pap Ferenc), Ugocsa 
megye parasztságának rétegző
dése a XVIII—XIX. század fordu
lóján (Kovách Géza), a székely- 
földi városok polgárságának

gazdálkodása ugyanebben az 
időszakban (Pál Judit), a balázs- 
falvi görög-katolikus érsekségi 
uradalom gazdasági élete a XIX. 
század közepén (Simion Rete- 
gan). Ezekhez kapcsolódnak a 
helytörténeti-jogtörténeti dolgo
zatok: Oláhfalu és Zetelaka feje
delm i kiváltságainak utóélete 
(Hermann Gusztáv Mihály), a 
m ezővárosi önkorm ányzatok 
m űködése 1811—1835 között 
(Orosz István), a székely köz- 
igazgatás és törvénykezés intéz
ményrendszere a XIX. század 
elejéig (Vofkori Mária), a székely- 
derzsi templomerőd szuszékhe- 
lyeinek használati szabályzása 
(Zepeczaner Jenő). Kiss András 
egy ma már teljesen feledésbe 
merült jogszokásnak, a tolvaj-ki
áltásnak a törvénybeli szabályzá
sát és aranyosszéki gyakorlatát 
m utatja be igen színes dolgo
zatában. A helytörténettel, vidék
történettel kapcsolatos néhány 
demográfiai megalapozású ta
nulmány: Palkó Attila a Felső- 
Maros mente etnikai változásait 
követi nyomon a honfoglalástól 
napjainkig, Szabó Miklós a me

zőségi paraszt népesség összeté
telét vizsgálja a XVIII—XIX. szá
zadban , Pál-A ntal Sándor 
Marosszék népességének adatait 
elemzi egy 1831-es összeírás 
alapján. Kovacsics József a ki
rálykoronázó székváros, Székes- 
fehérvár történetét írja meg a 
millennium alkalmából, különös 
tekintettel a lakosság számának 
alakulására.

A kisebb közösségek, de néha 
egy egész országrész történeté
hez nyújt adalékot a családkuta
tás, genealógia. Ezt a közelmúltig 
háttérbe szorított tudományágat 
négyen is gyarapítják e kötetben: 
Jakó Klára (A Szaldnczyak), Jakó 
Zsigmond (A Famasi Veres csa
lád), Kosa László (A Bodokiak), 
Wolf Rudolf (Bethlen Miklós tordai 
ősei). Jeles személyiségek élettör
ténetének egy-egy vonatkozását 
emeli ki Camil Mure^an (Thomas 
Jefferson), Csetri Elek (Körösi 
Csorna Sándor), Csúcsúja István 
(Mocsáry Lajos) és Sas Péter (He- 
repei János).

Az országos politika érdekes 
kérdésköreibe három dolgozat 
vezet el: Magyari András egy 
1658-1660 közötti Habsburg-pár- 
ti törökellenes erdélyi szervezke
dés eseménysorát göngyölíti fel; 
Szász Zoltán arra keres választ, 
hogy az 1860—1870-es é- vek bal
káni háborúiban a magyarság 
miért a törökökkel s nem az oszt
rákokkal szimpatizál. Glatz Fe
renc egy előadását adja közre, 
m elyben igen tanu lságosan  
elemzi Trianon előzményeit és 
következményeit. A politikatör
ténettel rokon a hadtörténet. Cse- 
rey Zoltán arra mutat rá, miként 
próbált a katonai hatalom beavat
kozni a székely önkormányzatba, 
Egyed Ákos a székely katonai őr
ség 1858-as megszűnésének körül
ményeit vizsgálja, Spira György 
pedig Puchner altá- bomagy 1848- 
as főparancsnoki tevékenységének 
egy szakaszát tárja fel számos do
kumentumodé- zetteL Dokumen
tumokat közöl Kovács Kiss Gyöngy 
is: esemény- közlő leveleket, s ezek 
műfaját ekínzL Néhány érdekes levél 
az 1798-as kolozsvári tűzvész lefolyá
sát részletezi

A nyelv- és írástörténet terén 
két érdekes nyomozást kísérhe
tünk figyelemmel: Benkő Loránd 
egy székely nemzetségnevet ele
mezve bebizonyítja, hogy a szé- 
kelység előbb Sopron vidékén 
élt, majd onnan költözött keletre 
az itteni határok őrzésére; Benkő 
Elek a bardód középkori harang 
eddig titokzatosnak tűnő felira
tát fejti meg analógiák segítségé
vel, s rámutat annak szász ere
detére. Iskolatörténettel szintén 
ketten foglalkoznak: Balogh Béla 
a máramarosszigeti Református 
Líceum történetét kutatva arra fi
gyel fel, hogy meglepően sok szé
kely diák végezte itt tanulmá
nyait 1850 előtt. Nagy György — 
utolsó, félbe maradt — dolgo
zatában egy eddig alig vizsgált 
kérdést közelít meg: milyen vo
natkozásokban marült fel a ko
lozsvári egyetem-létesítés esz
méje az 1848-as forradalom ide
jén.

Van a kötetben ókortörténeti 
(Bodor András), numizmatikai 
(Bura László), építéstörténeti 
(Kovács András), egyháztörténe
ti (Sipos Gábor), agrártörténeti 
(Niederhauser Emil), sőt ökoló
giai m últunkat tanulm ányozó 
(R. Várkonyi Ágnes) dolgozat is. 
Köpeczi Béla az erdélyi diplomá- 
da egy kevéssé ismert alakjának, 
Klement János Mihálynak a tra
gikus pályafutását rajzolja meg. 
Miskolczi Ambrus Eckhardt Sán
dor Michelet-értelmezését elem
zi, Demény Lajos pedig eddig 
kiadatlan XVI. századi, a székely- 
ség múltját megvilágító összeírá
sokra hívja fel a figyelmet.

Seregszemle ez a kötet, mind 
szerzőit, mind pedig tárgykörét 
tekintve. Mi sem bizonyítja job
ban az Imreh István iránti tiszte
letet, mint az, hogy 80. születés
napja ennyi szerzőt megmozga
tott. Nem kis teljesítmény az 
EME részéről sem, hogy begyűj
tötte, kötetbe rendezte a tanul
mányokat. A kötet egységét és 
használhatóságát talán egy betű
rendes névmutatóval segíthették 
volna. Ilyen mennyiségű szöve
get másként nehéz kezelni.

Örömmel állapíthatjuk meg, 
hogy az EME mára az erdélyi — 
különösen humán vonatkozású 
— tudományos könyvkiadás leg
rangosabb intézményévé nőtte ki 
magát. Reméljük, hagyománnyá 
nemesíti a méltó alkalmakhoz 
szabott emlékkönyvek megjelen
tetését is.

Em lékkönyv Imreh István  
születésének nyolcvanadik év
fordulójára. [Az Erdélyi Múze
um-Egyesület elnöksége megbí
zásából szerkesztette: Kiss Ánd- 
rás, Kovács Kiss Gyöngy, Po
zsony Ferenc.] Az Erdélyi Mú
zeum-Egyesület kiadása. Kolozs
vár, 1999.680 1.
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SZŐCS ISTVÁN

Folytonosság az ámyékbokszolásban

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

Ebben a marginalizálódott, szűk, kicsi er
délyi irodalomban még mostanság is felrém
lik  a transzilvanizmus kísértete. Nem  úgy 
azonban, mintha ez a kísértet járna, azaz 
mintha valóban kísértetjárds folyna, hanem 
úgy, hogy még mindig űzik, vadásszák, rio
gatják. Ha valaki elcsodálkozik egy szép su
dár fenyőfán, avagy egy erdélyi tájképen, 
kirándulást tervez a Hargitára, esetleg köl
csön szeretne kérni egy ritka Makkai-kötetet, 
azonnal éles szisszenetek hangzanak fel, és 
pukkantások, pöfögések, hogy "áhá, megint 
a transzilvanizmus"; persze, megint a tran
szilvanizmus.

Mintha valaha is lett volna, volt volna 
valaha valami veszélyes dolog, amit transzil- 
vanizmusnak neveztek. Létezett ugyan egy 
kicsinyke irodalmi mozgolódás, egy bizako
dó, naiv szellemi program, egy lírai-romanti
kus írói hangszerelőtechnika s egy halk 
szólamtár; de valójában nagyon keveseket 
foglalkoztatott.

Néhány tucat írót és irodalmárt; és né
hány tucat irodalombarátot; akkor is csak 
ennyit, amikor virágjában volt. Hogy az a 
bizonyos szellemi baloldal miért csapott 
mégis akkora ribilliót körülötte, miért riadóz- 
tatott ellene, azt nehéz volna megérteni, ha 
nem ismerné az ember a baloldalnak azt a 
szokását, hogy mindenekelőtt ellenségképet 
rajzol, ha igazolni szeretné "akarásait"; csinál 
magának faragott ellenségképet.

A saját bálványok imádása elképzelhetet
len a konkurens bálványok köpdösése nélkül.

Hiába "mindez a múlté", a már nem létező 
transzilvanizm us ellen kiépített harcál
láspontok ma is üzemelnek és a legkisebb 
gyanús mozgolódásra tüzet vezényelnek. 
Több évtized egyetemi irodalomtörténet-ok
tatása célba ért.

De még ha lett is volna olyan mély és 
kiterjedt és hatékony transzilvanista mozga
lom, amilyen nem volt, csak a baloldal ellen- 
propagandájában, még az sem volna elég in
dok és mentség arra, hogy azok az írói élet
művek és mindenekelőtt azok a regények, 
amelyek ugyebár a TRANSZILVANIZMUS 
JEGYÉBEN FOGANTAK, ma, amikor jófor
mán nincsen működő széppróza, csak szé
pecske prózácska, de Makkai Sándor és 
Balázs Ferenc, Székely Mózes (azaz Daday 
Lóránt), Szántó György és Ligeti Ernő, 4  
mások és mások, Karácsony Benő és Ignácz 
Rózsa, vagy akár Gulácsy Irén neve nincs az 
irodalomtörténeti köztudat előterében; sőt 
irodalmi köztudat sincs; és regényeik nem 
tolonganak a könyvesboltok kirakataiban; 
könyvesboltok még vannak.

Irodalom regény nélkül, amit végig lehet 
olvasni — vagy akár dráma nélkül, amit leg
alább végig lehet aludni—nincsen. Nemcsak 
irodalom, történelmi eszméik ed és sincs re
gény nélkül; arca nincsen a történelemnek 
regények nélkül. S akkor— mi a sorsa, annak 
is, ami van, vagy létezett?

Talán tíz éve lehet az idén, hogy Makkai 
Sándor nagy regény-tetralógiájának sorsa fö
lött sajnálkoztam a Látóban. Mi Emyeiek, 
Szép káértet, Szabad vagy, Holttenger. Legelső
nek a zárókötet jelent meg, 1936-ban, a többi
ek 1940-től 43-ig. Talán ez is az oka, hogy a 
két középső az irodalom emlékezetéből 
annyira kisikkadt Önéletrajz, de a saját tör

ténet mellett családtörténet, valamint "szak
matörténet" a református lelkészeiről”, Er- 
dély-történet — ("A szerfelett bonyolult 
erdélyi élet, az összekavart népek számtalan 
problémája, társadalmi és történelmi tagolt
sága különösen a magyarságot sújtja, a romá
nok fejletlenebb, tehát egynemúbb népi ál
lapotával s így nagyobb súllyal érvényesülő tö
megerejével szemben”. Stb., Várkonyi Nándor) 
— s ilyenformán természetesen magyarság- 
és románság-történet is. Az első kötet 1848, 
azaz ami közvetlenül utána következik, a 
második, a békeidők színes üvegablakán átde
rengő közelmúlt és közeljövő sok rémlátomá
sa, és az (akkori és mai) jelen tudatának 
elzsírosodása; a harmadik a századelő, a ka
tasztrófára válrva — többek közt Tisza István 
és Maniu Gyula alakja is felmerül benne test
közelben — a negyedik — egy mezőségi falu 
(Vajdakamarás) református papja sorsának 
gyűjtőlencséjén át kivetítve, a háború és az 
impériumváltozás.

Azóta, e tíz év alatt sokat írtak Makkai 
távozásáról; hogyan mondott le püspökségéről 
és szülőföldjéül, írtak még családja titkairól is, 
dossziéit nyitogatták, de szót sem szóltak 
mindarról, amiről szólnak e regények.

Ugyanakkor félévszázaddal későbbi pá
lyatársainak önéletrajzi regénysorozatait 
(Nagy István, Méliusz József, Kacsó Sándor) 
agyonidézik, elemzik, méltatják, de nem me
rik meglátni legkínosabb, közvetetten jelzett 
közléseiket, üzeneteiket.

Ezek önigazoló tényirodalmak, a Makkai-so- 
rozat pedig olvasmány, regényesregény, mégis 
több, tartalmasabb és pontosabb tényt rögzít, mint 
utódjaiésnemcsakannyia különbség közöttük, 
amennyi az irodalom és a nem-irodalom között, 
hanem mint amennyi a történetírás és a törté- 
nelemfakítds között. (Fakít-vakft-fekete — ösz- 
szetartozó szavak, csak féltemben nem merek 
szigorúbbakat használni.)

Nagy István, Kacsó Sándor és Méliusz 
József önvizsgálati regényei mindég éppen 
akkor vesztik el érdekességüket, amikor 
"megszerkesztik" a valóságot.

Amikor megjelent Nagy István emlékezé
seinek 1944-ről szóló kötete, az Utunk szer
kesztősége érdekes levelet kapót B. ko
lozsvári műbútorasztalostól...Mivel Nagy 
István is asztalossegéd volt, többször vállalt 
alkalmi munkát nála, s nagyon jól ismerte, 
így többek közt 1944 nyarának legkritiku
sabb pillanataiban voltak együtt. Összeha
sonlítva saját emlékeit a regényben írot
takkal, a levélíró nem győz csodálkozni, hogy 
Nagy István miért nem a valóságos, de érde
kes eseményeket írja meg saját életéből, miért 
talál ki helyette papírízű történeteket? Még 
olyankor is, amikor ennek semmi jelentősége 
nincs.

A levélíró persze nem ismerte fel, hogy 
mekkora különbség van az író arcképén ak
kor, ha az regénye szerint, egy zsúfolt hábo
rús vona ton  egy károm kodó fasiszta  
őrmestertől hall először Románia kiugrásá
ról, vagy ha éppen egy kolozsvári aszta
losm űhelyben; X. — m ár költözködni 
készülő — grófnő bútorainak fényezése és 
csomagolása közben értesül róla hajnaltájt 
Bánffy kegyelmes úr közelben lakó házmes
terétől, aki egy kis bort hozott neki, s a hírre 
ők káromkodtak.

Az író ugyanis kínosan vigyázott arra, 
hogy az a bizonyos "transzilván" világ sehol, 
legyintés-szerűen se érinthesse... Méliusz 
önéletrajzi vallomásainak méltatói, mint leg
utóbb Kovács Albert sem akad fenn a vallo
másoknak hasonló vonatkozású torzításain. 
Például, amikor az igazságtalanul bezárt 
szerző — "igazságtalanul", hiszen "hű kom
munista" volt! — egyik rabtársáról, akit vi
szont nyilván "igazságosan" zártak be, mert 
ennek a transzü világnak karizmatikus sze
mélyisége volt, ordináré, aljas pletykát pró
bál e lsü tn i... Ilyen és n éh án y  m ég 
szemetszúróbb elhallgatás vagy átszerkesz- 
tés fel sem tűnik a méltatóinak. — Annak a 
Daday Lórándnak, aki akkoriban Székely 
Mózes álnéven írt Zátony című regényéért 
"igazságosan" börtönt szenvedett, ugyan e 
név alatt megjelent Csütörtök című regényét 
mai napig nem elemezte, nem méltatta a ma
ga súlya és az ábrázolt világ eredetiségének a 
mértéke szerint sem irodalomtörténet, sem 
politológia, sem történetírás, noha a munkás- 
mozgalom történetének és Erdély impérium
változás utáni történetének egyes vonásait 
nagyon frappánsan, szinte egyedül csak ő 
írta meg; de hát ugyebár több erősen transzü- 
ván vonatkozás van benne.

Érdemes elgondolkozni, hogy a szocrea- 
lizmus korszakában egyes írók átírták, meg
fejelték korábbi műveiket — Nagy István a 
RézMihályék kóstolóját új fejezettel toldja meg, 
Kovács György a Kristófák kincse című regé
nyét, talán legtöbbet érő művét slamposan 
feldúsítja, Méliusz József gondos szerkesztői 
átfésülésben részesíti Sors és jelképét (nehogy 
hungarocentrikus áthallás maradjon benne), 
s amit a legjobban sajnálok, Szemlér Ferenc 
Arkangyalok bukása című regényét, hogy bele
illeszthesse egy nagy trilógiába, felhígítja — 
viszont a háború után keletkezett szoc.-kor- 
szakbeli műveket szerzőik nem igyekeztek a 
Változás után újra szerkeszteni, m árm int 
azok, akik túlélték a fordulatot. Pedig min
denki tudta, hogy a szocialista években nyer
sen beleavatkoztak az írásba... Ennek a 
"hagyományhűségnek" részben, úgy látom, 
éppen az óvatos tanácstalanság az oka — 
hogy viszonyuljanak a transzilvanista ha
gyományokhoz? Pedig végül is a transzilva- 
niszmus nem volt párt, nem voltak titkos 
ágensei, sejtjei, be nem vallható kötődései — 
csak naiv illúziói.

A regény is olyan, mint a vicc — nem az 
számít, hogy kiről szól, hanem hogy miről, és 
főleg, hogy milyen? Mint a szobor és a kép.

Szörnyű tirannusokról festettek kitűnő 
képeket, s ezeket ma nem modelleik szerint 
minősítjük.

Egy budapesti ismerősöm panaszkodik, 
hogy az Országház mellett még mindég ott 
"éktelenkedik" Károlyi Mihály szobra. Pedig 
Varga Imre műve zseniális remekmű. Csak ép
pen címét kellene megváltoztatni, azt ráírni, 
hogy Az áruló. Akkor mindenki megrendülve 
gyönyörködhetne benne, különösen a politi
kusok. így viszont mindenki közönyösen, 
vagy undorral fordul el tőle, csak a név miatt.

Érdemes volna egyszer aszerint átnézni 
és összehasonlítani az első és a második vi
lágháború, valamint a második és a harma
dik (nyilvánosan meg nem tartott) világ
háború közti hazai regények alakjait: hány 
olyan akad köztük, akik, ha szobrok volná
nak, ma is (illetve egy idealizált kultúr-má- 
ban is) a múzeumban vagy a képtárban ma
radhatnának?
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K IR Á LY ZO LTÁ N  

Kurikkulum vité, levél haza 
vagy amit akartok
most hazug verset írok.
elsőként azt hazudom: jól érzem magam bőrömben, 
továbbá lelki és anyagi állapotom stabil, 
szeret egy leány, kapom az ösztöndíjat, 
murok, zeller és feketeretek levet iszom naphosszat, 
úszom és jégkorcsolyázom szabadidőmben, 
francia szerelmes szonetteket olvasok, 
rajongok az orosz realista regényekért.

házasodni készülök, még a gyereket is én
szülöm meg. hétvégén lóversenyre járok,
viszonlag nagy összegeket szoktam veszteni/nyerni/?
valószínűleg politikai pályára lépek,
csatlakozom egy jobbszélső paramilitáris
természetvédő szervezethez, szomszédaim imádnak.
az emberek csak jót beszélnek rólam, minden találkozásunkkor
kedvesen elbeszélgetünk hajdani tanáraimmal.
nyaralót építek, szeretem, tisztelem és becsülöm
polgártársaimat, minden évben megújítom operabérletem.
a csirkecombot és halat nem eszem kézzel.
még hazudhatnék magamról e versben, de talán
azt hazudom: nincs értelme.

GÁL ÉVA EMESE VERSEI
R o b o t
Nincs más életed! Ugye, nem reménykedsz, 
hogy a tébolyból valaha kiléphetsz? 
csak robot van, a nappal, és az éj, 
s félelem, hogy száz gondból kifelejted 
azt az egyet, ami másnapba menthet, 
hogy élj, robot, hogy félj, és ne remélj.
Az ég épp azt játssza, hogy veled érez, 
könnytengerré áztatja a vidéket, 
port rég nem hint szemedbe, csak sarat 
fröcsköl a telkedre is ez a század.
Sebesen szeli át a pocsolyákat, 
s mögötte életed, a sár marad.
A nyomor leválik minden időről; 
ez előre halad, az hátra hőköl, 
a jelenben a múlt mind súlyosabb.
Ha van jövőd, az maga mögött vész el, 
nem kell versenyre olyan sebességgel, 
ami átgázolja az arcodat.

Gyűlölöd a kilátástalanságot?
A semmihez nem menekülnek álmok, 
tehát álomtalan az ébredés.
Próbálsz gátakat emelni a sárból, 
hogy a halál védjen meg önmagától, 
de esélyed halálosan kevés.
1999. november

Sikoly
Az eső hirtelen elhallgatott.
A szél átváltott alig suttogásra, 
mintha hangjukat vesztett angyalok 
szállnának a húrként feszülő ágra,

és megpengetnék benne a halált. 
Köddel vegyült, nehéz volt a sötétség. 
A csend kegyetlenül vigyázzban állt, 
hogy szerteparancsolja jelenlétét,
mikor magára sikoltott a kép, 
s megingatva a függőleges csendet 
kiáltotta: ez a táj nem elég 
se az életnek, se a végtelennek!

Téli álom
Az utca olyan, amilyen az élet: 
az idő lépte-nyoma ráfagyott, 
a sárba, hóba süppedt tévedések 
mintázzák a dermedt domborzatot.
A nyomokban mind mélyülnek az árnyak, 
a nyomtalan felszínen ég a fény, 
de a percek nagy bakancsokkal járnak 
a kis utca hóborított egén,
és a ragyogást lassan eltapossák.
Magas és mély egyformán szürke lesz, 
és arctalanná válik a valóság.
Minden arc egyre értelmetlenebb.
Mert minden arcunk el fog tűnni egyszer, 
minden nyomunk, ami azonosít, 
hogy a semmibe taposott egekkel 
temessük el a világ álmait,
és ne legyen mi derengesse arcát, 
az életet, árnyat, domborzatot.
Ha nincs hová ébredjen, nincs valóság, 
s az álomtalan mindenség halott?
Olyan jó lenne egyszer fölébredni 
akkor is, ha az ébredés halál!
De nem lehet: az álmon túl nincs semmi, 
már nem létezik semmi, ami fáj,
csak eltűnik a széttaposott utca, 
a sár, a hó, az árnyék és a fény.
Még ég a nap, de áttörni nem tudja 
a hályogot az ég halott szemén.

És kezdődött a harc kívül-belül, 
mind meztelenebb lelkiismerettel.
A  tóba a végtelen ég merül,
míg medréig ki nem szárad az ember.
Reszkettek a mélyben a csillagok.
Még volt egy versnyi égbolt az időhöz, 
még volt milyen tájért sikoltanod, 
mikor a mederben az űr tetőzött,
és az egész világ elhallgatott 
torkára dermedt, örök sikoltással, 
mintha hangjukat vesztett angyalok 
szárnyai közt törne el a haláldal,

és szertehullana benne a halál.

Semmi
Ahogy a gondolatból kilopózom, 
hogy kószálhassak végre szabadon, 
valahol túl minden emberi gondon, 
ott, ahol már nem él a tartalom,
érzem, hogy mégsem a semmibe lépek, 
mert lélegzik körülöttem a csend, 
s tudom, hogy nem semmisít meg az élet, 
míg telkemből fonja a végtelent.
Furcsa világ ez: nem létező tájra 
mintázza a hús-vér domborzatot, 
azt, ami nincs, és mégis mintha fájna, 
jobban, mint a vesztett gondolatok,

mert túl az életet termő határon, 
túl minden szerelmes mozdulaton, 
amelyekből egyre épül a várrom, 
gyűl a semmiben is a tartalom,
s a célok, hitek egyszer kiürülnek, 
hamis lesz minden önigazolás, 
minden, amiért éljük életünket, 
megkérdőjelezi a folytatást,
s mind igazabb és méltóbb lesz a semmi 
az emberhez, aki véletlenül 
méltóvá vált önmagát észrevenni, 
mielőtt a semmiben elmerül.

A
É rze lem
Évek múlnak, s az érzés múlhatatlan. 
Elhullnak körötte az évszakok.
A csöndet újra pörgeted magadban, 
mint egy viseltes magnószalagot,
s hallod a semmi sóhaját, a sejtés 
eget gázoló, komor lépteit, 
a magát visszapörgető teremtést, 
ahogy lemond arról, amit tanít.

A távlat már a végtelen üresség, 
múlik a táj, meghalnak a szelek.
Szűnnek a nappalok, tűnnek az esték, 
bepárásodik az emlékezet,
mintha élnél még, s nem lennél sehol már, 
álom, valóság egyaránt tagad, 
hogy elvesztegess mindent, ami voltál, 
csak az az érzés maradjon szabad,
amit a semmi sem tudott megölni, 
mert fájdalom szorozta erejét.
Az érzelem, míg a csendet kitölti, 
életben tartja a múló igét.

1999. november
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LAJOSI KRISZTINA
MI ÚJSÁG AZ IRODALOMTUDOMÁNYBAN

Szirák Péter: Folytonosság és változás
A prózafordulat és a kortárs magyar elbeszélő próza olvasásának története

"Belehelyezve a nyelvbe, amely már 
oly sókat beszélt..."

(Umberto Eco)1
A  kortárs magyar próza olvasói retoriká

ját nagyrészt az ötvenes évektől a nyolc
v an as  évek ig  k ibon takozó  a lakzatok  
határozzák meg. Mészöly Miklós nevével 
fémjelezhető az a hagyomány mely mind a 
mai napig alakítja az elbeszélő próza beszéd- 
módját. Anyelv teremtő erejének hangsúlyo
zása, az alkotónak mint a műalkotás omni- 
potens létrehozójának a háttérbeszorulása a 
szöveg és az olvasó javára, a befejezett mű 
lehetetlenségére való ráébredés, magának az 
alkotás folyamatának kitüntetett pozíciója, a 
történet és az elbeszélés szétválása és az ez
zel kapcsolatos kérdések jellemzik a "közel
m últ" m agyar p rózájának  alakulástör
ténetét. Szirák Péter a Folytonosság és változás 
című könyvében többek között a fent emlí
tett szempontokat figyelembe véve tárgyalja 
a nyolcvanas évek elbeszélő prózairodalma 
olvasásának történetét, hosszabban, rövi
debben elidőzve egy-egy mű elemzésénél. A 
tanulmánykötet tehát, a recepcióelmélet ke
retein belül, a szövegek hatástörténetét elő
térbe helyezve mutatja be a prózafordulat 
óta keletkezett kanonizált szerzők műveit.

Szirák Péter könyve két nagyobb egység
re bontható. A tartalomjegyzéket végigfutva 
fültűnik, hogy az egyes fejezetcímek (me
lyek egy-egy alkotó nevét viselik) jelzős szó- 
szerkezetében egy idő után változás kö
vetkezik be, azaz az első három szerző nevé
hez a hagyomány szó kapcsolódik (A Mészöly- 
hagyomány, A Nádas-hagyomány, Az  
Esterházy-hagyomány), míg ezután az összes 
említett íróhoz az olvasás szó járul (A Krasz- 
nahorkai-olvasás, A Kertész-olvasás, A Lengyel
olvasás, A  Szilágyi-olvasás, A Grendel-olvasás, 
A Garaczi-olvasás, A  Márton-olvasás, A Darva- 
si-olvasás). Ezt a felosztást a szerző a követ
kezőképpen indokolja az Előszóban: "A 
könyv első fejezeteiben megkísérlem a törté
nésben lévő kánon "centrális" olvasásmódja
it tárgyalni, vagyis azokat az életműveket 
(Mészöly, Nádas, Esterházy) szituálni, ame
lyek a mai magyar prózában az értésmódok 
"keretéül", az irodalmi kommunikációba be
lépő művek "hagyományaként" szolgálnak. 
Ezek után foglalkozom az így értett kánon
formálási tényezők folytonosságával (Már
ton László, Garaczi László), módosulásaival 
(Bodor Árdám, Krasznahorkai László, Len
gyel Péter, Kertész Imre, Temesi Ferenc), s 
érintőlegesen: az interpretációs stratégiák 
kanonizálásának és a "regionális" elvárás- 
rendeknek az összefüggéseivel (Grendel La
jos, Szilágyi Is tv á n )^ A  szerző  tehát a 
recepciótörténet során kialakult értésmódok 
közvetítésére, az olvasási hagyomány által 
megőrzött kanonizált értelmezések össze
foglalása nyomán keletkezett történet meg
írására vállalkozott. A tanulmánykötet ob
jektív szempontrendszert dolgozott k i, mely
ben az egyéni vélemény az egyes művek 
elemzésekor jut kifejezésre. Az alkotások esz
tétikumának pozitív vagy negatív megítélése 
helyett inkább a történeti értékükre reflektálva 
tárgyalja a próza alakulását.

Az eddigiekből már valószínűleg kide
rült, hogy Szirák Péter értelmezési stratégiáit 
az irodalomhermeneutika és a recepcióesz
tétika diskurzusai határolják körül, melyek 
az XX. század második felétől az iroda
lomtörténeti és kritikai beszédrend megha
tározó irányzataivá léptek elő. Továbbá meg 
kell említenünk, hogy a könyv megértésho
rizontja a magyar irodalomról való értekezés 
során a Jaussi korszakolási paradigmáit ve
szi figyelembe, tehát az utómodem vagy ké
sőmodem és a posztmodem beszédformák 
megnyüvánulásait követi végig az említett 
szerzők életművében, valamint az egyes 
művek egymáshoz viszonyításakor. Ugyan
akkor föltűnhet, hogy a felsorolás távolról 
sem teljes, sok szerző és alkotás kimaradt a 
történetből. Ez azzal magyarázható, hogy a 
tanulmányok írójának nem volt célja a nyolc
vanas évek pontos bibliográfiájának elkészí
tése, hanem az alakulás jelenségének a 
leírását helyezte előtérbe az irodalomtörté
neti példák alátámasztásával. De hadd vall
jon Szirák Péter maga e hiány jelenlétéről: 
"Bizonyos, hogy az itt konstruálódó 'iroda
lomtörténet' is számíthat a maga 'hiánylistá
jára'. Anélkül, hogy mentegetőznék, legfel
jebb azt mondhatom, hogy ugyan nem lehe
tett célom a közelmúlt irodalmi arcképcsar
nokának teljességre törekvő összeállítása, a 
könyv némely hiányát magam is érzem. Pél
dául egy olyan fejezetét, amely az iroda
lomértés változó móduszainak horizont
jában "burjánzó” Tandori-próza recepciójá
val, vagy a hetvenes-nyolcvanas évek fordu
lóján jelentős visszhangot kiváltó Haj- 
nóczy-jelenséggel szembesült volna, vagy 
egy olyanét, amelyik az évtized folyamán 
számottevő teljesítményekkel jelen lévő Spi- 
ró György munkásságát taglalná. S persze 
folytathatnám a sort, még akkor is, ha hoz
záteszem: az említett esetekben tévedhetek, 
de mai távlatból nemigen érzékelem Haj
nóczy és Spiró — egykor a kánonok centru
ma felé tartó — olvasásmódjának hatás- 
történeti 'jelenlétét', s ugyanez elmondható 
Tandoriról, aki elsősorban líratörténeti kor
szak-konstrukciókban játszik fontos szere
pet."3 Tehát a könyv megírásakor a jelen 
nézőpontja dominál; nem egy rekonstruktív 
nézőpont jellemzi a tanulmányokat, hanem 
az olvasói retorikánkat meghatározó alakza
tok hagyományának hermeneutikája játszik 
szerepet a szerzők kiválasztásában. Ezért ta
lálhatunk számos utalást Ottlik írásművé
szetére, melynek olvasása mind a mai napig 
meghatározza irodalomértésünket.

A könyv címében jelzett két jelenség kö
zül nagyobb hangsúly esik a folytonosságra, 
hiszen a szerző látásmódját a szöveggel való 
receptív együttműködés jellemzi, így az al
kotásfolyamat törésvonalai is a hagyomány
hoz képest értelmeződnek, a változásokban 
is egyfajta logikai folytonosság meglétét fel
tételezve vizsgálja a művek olvasásának tör
ténetét. A szövegek egymást olvasva jönnek 
létre, a szövegköziség akkortájt kibontakozó 
jelenségének, sokfajta értelmezési lehetősé
gének kiaknázásával Inkább ugyanannak az 
irodalmi hagyománynak a változatairól beszél

hetünk, a folytonosság kü
lönböző m egnyilvánulási 
formáit érthetjük a változá
son.

A z egyidejütlenségek egy
idejűségének p rob lém ájá t 
érintve tér ki a könyv a kano
nizálás kérdésére. Az egy

idejű recepció más szempontok alapján ka
tegorizálta a műveket, mint azt az utókor 
teszi, így nagyobb hangsúlyt fektetett olyan 
művekre, amelyek a mai olvasásunk néző
pontjából teljesen közömbösek, azaz kiestek 
a mai kánonból. Ez nem értékítélet akar len
ni, csupán egy tényállás megállapítása. Gon
dolok itt olyan szerzőkre, mint Fejes Endre, 
Sarkadi Imre vagy Sánta Ferenc. Ez is jól 
tükrözi az egykori és a mai olvasói horizon
tok közti különbség meglétét, mely létfon
tosságú kom ponense a jelenkori kánon 
alakulásának. Szirák Péter könyve főleg 
azon szerzők műveit tárgyalja, akik ma is 
időtálló esztétikai közlésképességgel rendel
keznek, és hatásuk kimutatható a kortárs 
magyar prózában.

Énnek a szempontnak figyelembe vétele 
magyarázza, hogy a szerző könyvét Mé
szöly Miklóssal indítja. Mészöly jelentősége 
mai szemmel főleg abban áll, hogy a hatva
nas-hetvenes évek történeti poétikáját meg
kerülve, a m agyar irodalmi hagyomány 
továbbírására vállalkozott, de úgy, hogy az 
általa használt jelrendszer nem engedte meg 
a társadalmi áttetszőség uralkodó olvasás
módjának beszüremkedését a műveibe. A 
mészölyi próza értelmezésére termékeny ol
vasási lehetőségként tárulkozhat fel az ösz- 
szehasonlító irodalomtudomány keretein 
belül végzendő elemzés, főleg akkor, ha a 
hetvenes-nyolcvanás évek Mészöly-olvasá- 
sának és a francia nouveau románnak a hason
lóságait tartjuk szem előtt, amikor is az 
(malakító szöveg, az öntükrözés és a kombináció 
játszották a főszerepet. Ezt a tényt Szirák 
Péter is megemlíti, mintegy a mészölyi ha
gyomány folytatásaként értelmezett két to
vábbi szerző olvasását is előrejelezve: 
Esterházyét és Garacziét. Ez nemcsak a bri- 
colage-szerű prózanyelv megvalósításában, a 
metafikdós regény kidolgozásában, vagy a 
különböző nyelvi regiszterek egyidejű szere
peltetésében valósul meg, hanem az értékhi
erarchia m egóvásának  a vágyában , a 
hagyomány otthonteremtő létének a hangsú
lyozásában is. Tulajdonképpen sem Mé
szöly, sem Esterházy műveiben nincs jelen az 
a fajta szellemi otthontalanság és centrum- 
nélkülség tudata, amely általában a poszt
modem kor sajátja. Mindkét író esetében (és 
általában a könyvben tárgyalt alkotók eseté
ben is) olyan nagy hangsúllyal jelenik meg a 
magyar kultúra szimbolikája, a magyar szö
vegvilág idézethálózata, valamint a hagyo
mányos értékek említése (akár hiányként 
való megnevezése), hogy ebből inkább a ha
gyomány újraolvasásának az igényét szűr
hetjük le, és nem az ettől radikális elsza- 
kítottságnak az érzését A Termelési-regénnyel 
kapcsolatban Szirák Péter is megjegyzi: "A 
kilencvenes évek disszeminádós prózájának 
kontextusával szemközt a Termdési-regény- 
ben a jelentésóvó szólamok fölerősödtek. (...) 
Míg a hetvenes évek végén a m ű "felszaba
dító” hatása a derűs irónia olvasói magatar
tását emelte ki, dicsérte vagy kárhoztatta, 
addig 1993-ban Szegedy-Maszák Mihály a
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kételyre, a groteszk humorra, a halál és a 
gyász hangsúlyos jelenlétére hívta fel a fi
gyelmet."4 Ez az attitűd nemcsak a Termelési
regényben figyelhető meg, hanem Esterházy 
majdnem minden művében, főleg a XIX. szá- 
zadiság jelenik meg hangsúlyozottan, akár
csak Mészöly Miklósnál.

Szintén a hagyomány, ha tetszik, a folyto
nosság kérdése körül forog Nádas Péter alko
tásainak nagy része. Az Egy családregény vége 
a történelmi és irodalmi párbeszédnek az 
addigiakhoz képest eltérő módozatait szó
laltatja meg. "A történeti Most és a mitikus 
Egykor — "tragizáló" — ellentétszerkezete, 
a hanyatlás permanendája itt is, mint az élet
mű más írásaiban, alapvető képzet. A Család- 
regény végében az értékvesztés linearitását 
oldja a történet töredezettsége és az elbeszé
lés enyhe körkörössége. A gyermeki beszéd
forma imitálása, az archetipikus jelképiesség 
(kert, vér, hal, kígyó), a ritmus lassúsága az 
olvasóban a statikusság képzetét kelti. Mint
ha a világ állandó vagy visszatérő, mindene
setre megváltozhatatlan törvényeknek lenne 
alávetve."5 Az a tény is említést érdemel, 
hogy miként lép párbeszédbe a mű, az akkor 
már nagy visszhangot kiváltott Iskola a hatá
ron című alkotással, mely az akkoriban a 
megszólalás lehetőségétől megfosztott pol
gári kontextust is magával hozza, akárcsak 
Esterházy Pápai vizeken ne kalózkodj! regénye 
a gasztronómiai szimbólumaival, melyek 
azonnal asszociálják a magyar olvasó szá
mára Krúdy és Márai világát.

Nádas továbbírja az Egy családregény vé
gét az Emlékiratok könyvében, ahol az erotikum 
mint a másik megtapasztalása, a kiüresedett 
értésformák helyett a bizonyosság erejével 
föllépő test játssza a főszerepet. Ugyanakkor 
a "szellem", a másik neve, takarja a testet, 
tehát leleplezhetetlenné teszi azáltal, hogy 
hangsúlyozza elsőbbségét. A nyelvhez kö
töttség tapasztalata jut érvényre akkor is, 
amikor a nyelv hatalma alól szeretnénk sza
badulni. Végső értelemben ez éppúgy a tra
díció kikerülhetetlenségét közvetíti, mint 
Esterházy sokkal affirmatívabb hangneme.

Nemkülönben ugyanez olvasható ki Ker
tész Imre Sorstalanság című regényéből is, 
ahol a saját kultúra és egy idegen kiöl túrához 
kötő nyelv drámáját beszéli el a narrátor, a 
nyelvi világok elválasztó voltára helyezve a 
hangsúlyt egy tragikus történelmi szituáció
ban.

A tö rtén e lem , m ás vonatkozásban  
ugyan, de nem kevésbé fontos szerepet ját
szik Szilágyi István prózájában, valamint 
Grendel Lajos írásaiban. Itt is a saját és az 
idegen kultúra érintkezésének problemati
kája erősödik fel, valamint a saját és a saját
nak gondolt kultúrához való hovatartozás és 
az attól elválasztottság tudata kerül előtérbe. 
Az irodalmi és a kulturális tett, azaz az iro
dalom mint kulturális aktus a kisebbségi 
helyzetben külön dimenzióba kerül. A máig 
is ható esztétikai érvénnyel bíró irodalom 
ebből a helyzetből adódó kihívásokra művé
szi választ adott (ad), amely talán értékesebb 
etikai tettnek minősül a későbbi korok szá
mára azáltal, hogy a magyar nyelv és kultúra 
m indenhatóságának tudatát közevetítik, 
mint az ideológiailag, politikailag áttetsző 
jelrendszert használó szerzők művei.

Ezen a ponton fölvetődik a kérdés, hogy 
a magyar irodalmon belül létezik-e központi 
és regionális kánon, valamint, hogy ez régión

ként müyen különbségeket mútat. Vélemé
nyünk szerint nem célszerű ilyen felosztás
ról, megosztásról beszélnünk, már csak azért 
sem, mert a kisebbségi helyzetben élők a 
magyar kultúrához tartozónak vallják ma
gukat, nem érthetetlen a különböző régiók
ban magyarul beszélők nyelve.

A magyar nyelv többközpontúságáról 
régóta heves viták folynak a szodolingvisz- 
tikában is, és meglehetősen konszenzus nél
kül zárulnak le. Azok, akik tiltakoznak a 
m agyar nyelv többközpontúsága ellen, 
többnyire azzal érvelnek, hogy kialakult 
ugyan mindenhol egy regionális köznyelv, 
de a sztenderd nyelvváltozat éppúgy jelen 
van a kodifikádóban szerepet játszó intéz
ményekben (pl. sajtó, oktatásrendszer), mint 
az anyaországban. így a kisebbségi magyar 
irodalmat nem külön kánonok szerint tarta
nánk célszerűnek tárgyalni, hanem a magyar 
irodalom kánonján bdül, hiszen ezek a mű
vek is a nyelvi-kulturális folytonosságot 
hangsúlyozzák.

A különböző nyelvek és az ehhez kötődő 
kultúrák megszólalási lehetőségd, valamint 
ezek jelentésalkotó módozatai játsszák a fő- 
szerepd Garaczi prózájában is. A különböző 
nyelveken az anyanydv különböző változa
tait értjük, ilyen értelemben írja tovább az 
Esterházy hagyományt, és ezáltal jelent kihí
vást a magyar posztmodem próza folyto
nosságának olvasói alakzataira kíváncsi 
értelmező számára. "Garaczi a 'tisztán tart
ható' irodalmi beszéd felbomlását poétizálja, 
a magas- és tömegkultúra eggyéolvasztásá- 
val, a fiktív, az imagin ári us és a mitikus új
fajta összjá tékával. Ez az, ami a prózaírói 
technikáktól eltekintve kicsit eltávolítja ezt a 
prózát az Esterházy-hagyománytól, hiszen 
"az évtized második felében ldbontakozó 
újabb 'hullám' (Kukorelly, Garaczi) szövege
it az irodalom preformált eljárásainak nem
id en tik u s  fe lhasználása , az esztétista  
jelentéstani identikusság radikálisabb 'áthe
lyezése', a 'nagy dbeszélésektől' való na
gyobb távolság jellemzi."7

Hogyan alakul majd a kánon, az a jelen 
perspektívájából aligha előrdátható, és a jós
lásokba bocsátkozás nem is volt célja a 
könyvnek. Mindazonáltal a tanulmánykö
tetben fdvázolt olvasástörténeti konstrukdó
egyik legátgondoltabb, legtájékozottabb ér
telmezése az adott témakörnek. A könyv ér
tő megnyilatkozásai éppúgy szólhatnak e 
korszak elbeszélő prózairodalmának kutató
ihoz, mint valamely kortárs magyar író alko
tását kézbe vevő olvasóhoz.

Önmagunk olvasói tapasztalatával is 
párbeszédet folytathatunk, ha eltöprengünk 
a könyv egy-egy fejtegetésén, hogy idézzem 
Szirák Pétert: "az (újra)olvasás, ha valóban 
megvalósul, akkor az nemcsak a művek 'át
helyezése', hanem egyszersmind az olvasó
nak e dialógusban önmagát is folyvást 
megkérdőjelező, önmagát is újraértő teljesít
ménye."8

Szirák Péter: F olytonosság és vá lto zá s. 
Csokonai kiadó, A lföld Könyvek sorozat, 
Debrecen, 1998.

'Umberto Eco: Nyitott mű, Európa, Bp., 
1998. p. 336.

Szirák Péter: Folytonosság és változás, Cso
konai kiadó. Alföld-könyvek, Debrecen, 1998. p. 
8.

\J . o. p. 8 .458„ S4Z, ‘14., 715„ *126.

ORBÁN JÁNOS DÉNES 
Protokoll-nosztalgia
Ünnep nincs. Csak hétköznapok. Pár 
hétköznapóra. Mit ellophatok. Az 
ünnepeket ellopta más. Ez itt csak 
amolyan megszokás. Megtörtént 
tucatszor, bárkivel. Mégis, miért hogy 
érdekel? Egy régi, annyiszor játszott 
lemez? (Vagy nem kétkedések ideje ez?)

Most itt ül, egy kicsit megkopott.
Ahogy van ez, ahogy egy nő 
szokott. Nem érdekel, vele mi 
történt? Csupán szeme, csak az 
kell, tükörként? Hogy lássam 
benne: még mindig én? A szerelem, 
a hím, a rém? Protokolláris 
nosztalgiázás. Elégtétel? Levezetés?
Tán más?

Miért tűröm most ezt a fásult rapet, 
s egyenlítem a borsos cechet, 
s hallgatom őt, ha már nem érdekel, 
s tudom, nem viszem magammal el? 
Csak úgy elnézem, hajdani macskát, 
s eszmecserélünk valami csacskát.

Úgy lefogytál! —
Neked meg nőtt a melled, 

mióta nem vagyunk egymás mellett."

S hogy higgye azt, még mindig kívánom, 
fölajánlom a pezsgői s lakásom.
Tudom jól azt, és ő  is mondja: 
ez a protokoll végső pontja, 
mint ha megszeg, agyontipoma 
egy kegyetlen, halotti torina).
Ha megszegné, s ágyamba jönne, 
eleredne biztos a könnye.
Mit is tennék? Hajdani macskám 
meztelenül hajdani vackán, 
és: "— Másként mozogsz... —

Más ízű melled, 
mióta nem vagyunk egymás mellett."

Pár pohár, négy rongy, két hétköznapóra 
— egy felesleges találkozóra.
Megtörtént tucatszor, bárkivel; 
protokoll csupán. Kit érdekel?
Ünnep nincs, csak hétköznapok.

Távol lakom. Mégis gyalog.
Ha mégis, mégis megszegte volna 
s eljött volna a halotti torra, 
ha mégsem ketten kétfelé, 
a vég utáni vég felé!
S meztelenül hajdani macskám 
ott vacogna sírva a vackán, 
és: "— ügy, ahogy akkor... —

Édes a melled...
Jó volt, jól van így, egymás mellett..." 
Hajdani macskám ott vacogna...

De ünnep nincs. Csak hétköznapok van.
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ha majd minden rabszolga nép szerkeszti:
járm át megunva olajra lép Fekete Vince 2000

KUDELÁSZ NOBEL 
B a lla d a
a b e le  n em  tö r ő d é s r ő l
Utánam semmi, semmi nem marad.
Elosztok, mint a füst, ha értem 
halál és élet egyszer hajh akap.
Az ágy kihűl, kihűl a székem, 
kihűl a vers, csak félig készen, 
s egy túlvilági amazonnal 
örök légyotton elenyészem.
Szó nélkül menni kell, azonnal.

Csak még egy rím, csak azt legyen szabad! — 
Hiába kérem, földi létem 
vékony fonálja pengve elszakad.
Na és, mi van? Hisz úgyse kétlem, 
hogy itt is éppoly észrevétlen 
vagyok, mint ott leszek. Fazonnal 
kimért időm ha már leéltem, 
szó nélkül menni kell, azonnal.

Utánam semmi, semmi nem marad. 
Miközben éppen hevenyészem, 
vékony fonálja pengve elszakad, 
kihűl a vers, csak félig készen.
Kihűl a test, a földi fészkem.
Vagyok, mit ott leszek. Ezennel 
tudtomra vettem: hogyha éltem, 
szó nélkül menni kell, azonnal.

M e ly b e n  
m a g á ra  c é lo z
Elrúgtam húsznál több tavaszt 
a lét borától részegükén. 
Morzsoltam nyelv alatt panaszt, 
füveztem, álmokat megültem, 
pecsét gyanánt a létbe sülten 
élem, amit lehet. Kaszál 
a céltalanság mindenünnen — 
szívem a test-tutajra száll.

Se pénz, se másegyéb kölönc 
a földi búhoz nem köpül le, 
s nem laktat el a lelki konc, 
hogy állok egyszer üdvözülve, 
a földi poklon szentre sülve 
a mennyben. Túlvilági bál
ra nincs jegyem előre véve, 
szívem a test-tutajra száll.

Holnap talán már vége lesz, 
mi tegnap évtizedre ígért.
Talán a nő keresztbe tesz, 
talán halál akaszt ki cégért 
nyakamra, és leírja: így élt...
Es visszatérni nem dukál 
a félig égett gyertyavégért. 
Szívem a test-tutajra száll.

R ondó a szerelem ről
M a  m ég  h iszek , h iszek  sza va d n a k , 
h is ze m , h o g y  jo b b ik  énem  n á lad , 
m a  m ég  se  k ö n n y , se  ja j ,  se  bánat.
És holnap hogyha megtagadlak, 
nem lesz nehéz a föld alattad, 
szerelmesen ha búgod másnak:
M a  m ég  h iszek , h iszek  sza va d n a k  — 

íg y  á tve red !  —

és így tovább. Ma még rabodnak 
vetem magam eléd, a lábad 
nyomát is felnyalom. Alázat, 
hiszed te, hogyha átkarollak 
és búgom, hogy hiszek szavadnak.

í g y  v e r lek  á t.

A já n la t
Halál, még nem vagyok egészen 
öreg. S a terveim halommal.
O ld ju k  m eg e z t — ha ára lészen  — 
szó  nélkü l. M e n n y i kell? A zo n n a l...

A já n lá s , m a g a m n a k
N e m  k is , fekete, m e ssz i p o n t  
a sors a  lé t céltáblá ján .
Saját célpontom én vagyok, 
ki szívén test-tutajra száll.

LÁSZLÓ NOÉMI 
K é p
Nagy tóba érek egyszer. Vékonyabb 
leszek az őszi ágnál, csendesebb 
a fellegekből hulló éjszakánál.
Eltűnők, mint földeken az első kósza hó, 
oda jutok, ahová víz sodor, 
ahová bokrosodó szél leejt.
Nagy tóba érek egyszer. Mindenütt 
sima és mozdulatlan lesz a táj, 
mint mélyen alvók vékony ajaka, 
ha múltak nem zavarják.
Nagy tóba érek. Mélyre csobbanok, 
míg valahol egy isten szendereg, 
és lassan, nagyon lassan lengeti 
álomba süllyedt karját.

K é rd é s
Mai gondom nem is kevés.
Hogy védekezik a mosoly,
Mit gyámolít a nevetés.
Üzenetet hogyan kohol 
A szem. Hol rándul az ideg,
H a  va la k ih ez ta r to zo l.

Hajad hosszát ki szabja meg.
Véred valóban érte hiúi,
Vagy csupán elméletileg.

M ily e n  v a g y  k ia lva tla n u l.
Harag, bosszankodás, közöny 
Testedben mivé alakul.
Merre bujkál a káröröm.
Keresztül jutsz a tű fokán,
Vagy megtorpansz a b'lszűbön.

K ésőn  b eszé lsz , v a g y  tú l korán .
Leginkább miről faggatod.
Az első éjszaka után
Maradsz, vagy faképnél hagyod,
M e r t önerőből többre m ész .

Is te n v e r te  e g y  á lla p o t.

Pofon
Esős a délután. Mozdulni sem szabad.
A baj tökéletes, ha nem mented magad.
N e m  b ú js z  k i a hurokból a g y e n g éb b  fé l jo g á n .
E g y csepp , eg y  ok , e g y  v ég szó . E sős a  d é lu tá n .

Nem figyel arra senki: hogyan is folytatod.
A babonáról egyszer le kéne mondanod. 
Megérkezik a holnap, minek elébe menni.
Nagy lavinák omolnak. Nem figyel arra senki.

ő s z  v a g y  te  is , jo g o d  va n  m eg h a ln i e g y  k ic s it. 
Á g tó l levé lig  a ls zo l, fé tis tő l fé tis ig ;
És hallgatsz fényesedve, és hallgatsz megkopotton. 
A színeváltozáshoz — ősz vagy te is— jogod van.
Távolodó madárraj, sok apró fájdalom,
Sok d u zz a d ó  esőcsepp  le p u s z tu lt  ágakon; 
í g y  m é s z  d ,  íg y  m a ra d sz: e ső -b o n to tta  szá rn n y a l  
K is tü k rö k  belsejében tá vo lo d ó  m a dárra j.
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GRECSÓ KRISZTIÁN

A hatujjú kéz
"(...) a vad szelek Házunk táján (...)"

(Heinrich Heine)
Patócsné
házm esterasszonynak különösen

(tisztelettel Patócsné)
Levelet kaptam  Patócsnétól.
Hajnaltájt osonkodott a postaládához, 

ürített, aztán léc. Lihegés, papucscsatto
gás, lihegés. Patócsné szigorú asszony, és 
igen karakán. Mégis, m ost m intha félt vol
na, hátha m ár kidobott az ágy, próbáltam , 
de nem  m ent, hosszú fetrengés u tán  tara
josra feküdt hajjal ülök a konyhában, zac- 
cos kávé, dekkvadászat.

H onnan tudta, Drágám, hogy így van 
m indez?

Látta ugye, ahogy vonulok a folyosón 
vastagtalpú cipőmben, és szolárium bam a 
bőröm  csoki. Feszes bársonypólóm  bordái 
összezavarták. Kedveském, m it akar m a
ga tőlem? Ezeket, ugye, nem  gondolja ko
m olyan, olyan eszes kis buksija van m a
gának; aki a házmesterségig, mi több a 
m egbecsült házm esterségig vitte, ilyet az 
nem  ír!

Ma szolcsi és kozmetika u tán  beugrók 
a dolgozóba, Klárikának mondom; puszi, 
felveszek egy m arék drazsét és magamra 
csukom  párnás irodaajtóm  Patócsné köz
ben, m int a tavaszi szellő: húsén, fejemben 
motoszkál. Kicsit bágyadt a hangulatom , 
m int m indig, ha nem  alszom  eleget, vagy 
ha reggelre elfogy a Marbi. Amit szeretek. 
H ullám os vonalakkal fogócskázoma nap
tárban. Láss csodát! Olyan a balfelső vo
natocska, m int Patócsné kék köpenyén a 
csík alul. Apró fodrocskák, ülepecskék, 
lejtők, kapaszkodók: az emberi sors m in
den  fájdalma, buktatója.

Asszonyom , ne higgye, hogy m inden
ről lem aradunk, hogy az em ber élete há
rom  nagy esem énye közül (keresztelő, 
esküvő, temetés) csak egyen lehet igazán 
főszereplő. N em  így van: o tt volt m agának 
a férje temetése! M ár nem  is emlékszik, 
hogy sírt az egész ház? N ekem  még hosz- 
szú  hajam  volt, maga végigsimította, nem  
haragudtam , hogy nem  az általam  válasz
to tt keresztnevem en szólít, hanem  csak 
úgy  egyszerűen (szipogva) belebúgja a 
nagy világba:

Sanyikám, ekkora fájdalom!
Klárikának m ondom : m ára ennyi, a 

kabrióval m egyek haza, tankolok lóvét, és 
felszaladok Erzsikéért, hogyha végzett 
m ár sztepperobikon, dobjunk be valahol 
egy salátát. Erzsiké éppen tusizik, de a 
héten adott kulcsot, hogy bármikor, ami
kor szeretném. Telefonálnom se kell. Meg
állók a kád mellett, és u ta t engedek vérbő, 
rúzsos ajkainak nadrágom ba. Erzsiké rám  
kapcsolódik, így sokáig bírom, m ár tiszta 
száraz a háta. Ugyan, hagyd m ár a franc
ba, zsörtölődik, de én m indig felveszem a 
m obilom, ha csöng.

Elvégre azért van, nemdebár? Dolgozz 
csak, Erzsikém!

Tessék, itt Márk, búgok rádiós hango
mon a kagylóba. Kedves Patócsné! H át 
m ár a m obilszámomnak is utánajárt? És 
éppen a legjobbkor hív, na mondja! Most 
m ár a maga hangját akarom  hallani végig. 
Ön szerint m i ez köztünk, ugye olyan, 
mintha a pincsi kutyája lennék? Kedves 
Patócsné, ha ez így lehetne, bárm it eszköz
lök, pénz nem  akadály, kedvesédasanyám  
nevére.

Illeged bennem  m agát a m elegség, 
m int pormacskák a huzatban. Gyere Er
zsikém, bedobunk egy sálit valami jó kis 
helyen! Szeretném m agam  arról biztosí
tani, hogy jól vagyok, nem lehetek m inden 
ízemben tárgy. A hím tagom  Patócsné ü- 
vegmosója, kezem szapora cérnakesztyű 
a nyári napokra. Édes Istenem, soha az 
életben nem  esett még jól muskátliszag! 
Most m intha a legízesebb Im pulse parfüm  
volna, tartós, m int az örök élet.

Unatkozom.
Patócsnénál m inden nap ünnep, ahogy 

az egyet elüti az óra, megjelenik valami 
abból a szerelemből, amit az élet iránt 
érez, csörgők le koriban a lépcsőn, hallom 
pattogni bentről a ritmust: három  plusz 
kettő;

Klárika megerősítette Erzsiké vélemé
nyét.

Erzsiké véleménye: keresni kell egy 
pszicho lógust az em bernek m agának, 
nyugaton például pszichológusa m inden
kinek ugyanúgy van, m int autója. Autóm  
nekem is van. A pszichológus akkor is jó, 
m eg lehet hozzá járni, ha nincs semmi 
bajunk, mert lehet, csak a felszínt karcol- 
gatjuk, közben foszlik, rohad valami be
lül. Azt álmodom, kezelésen vagyok. Al
momban is tudom , hogy álmodok, le is 
szögezem, jól telebeszélték a lányok a fe
jem ezzel a marhasággal. Pszichológusom 
kedvenc bőrfoteljében forog, én a plafont 
bámulva Patócsnéról mesélek. Hogy mi
lyen varázslatos az olyan butaság, amiben 
nem  lehetünk száz százalékig biztosak, 
ahol m indig m arad egy nyúlfarknyi ké
tely, bizakodás. Pszichológusom hirtelen 
arcom fölé hajol: de hiszen maga a Patócs
né!

Kérem szépen, tetszik tudni, én ezt az 
egészet a szó nemes értelmében gondol
tam!

Izzadtan kibotorkálok, tiszta nyári haj
nal, éppen  olyan m inden, m int m ikor 
m egkaptam  a levelet. M eggyújtok egy 
Marbit. Álm omban gyengének m utatkoz
tam  Patócsné előtt! Felhívom  Erzsikét, 
azonnal jöjjön; igen most, fogjál egy taxit, 
tíz percen belül itt legyél! Durva végbél- 
szeretkezésre vágyom. Erzsiké tenyere 
alatt csúszkáljon a hamutartó.

Kifogni az aranyhalat.
Patócsné nehezíti a lelkem, m int egy 

hirtelen tám adt őszi szél: mar. A függö
nyön át beszűrődő árnyakat sasolom: há
nyaveti Patócsné, precíz Patócsné, siető 
Patócsné, ölelkező Patócsné.

Megfogni Isten lábát.
Eizsike késik, nics kedvem  az élethez 

se már, szopás alatt az jut eszembe, hogy 
Isten tényleg nem  ember, m ert akinek

megfogják a lábát, az rugdos.
Távozáskor Patócsné éppen a lépcső

házat mossa. A nagy találkozás. Fején gu
m izott nejlon, alatta csatocskák p ú p o 
sodnak, m int tóparti dombok. Egy köze
pest a fenekére sózok. A vártnál sokkal 
nagyobbat csattan a löttyedt, hideg, puha 
húson a tenyerem, Patócsné átbukfence
zik a felmosóvödrön. Iszonyú jajveszéke
lés, m inden csurom  víz, a csatok elsza
badulnak: Patócsén fejecskéje érett szőlő
fürt. Csupa kecskecsöcsű szem  Ujjaim
ban az érintés élménye, akár csuklón a 
levetett óra helye, ahogy az am putált test
rész fáj.

Elélveztem
Drágám, egyetlenem, ne sírjon! Drá

gám, egyetlenem  T. Patócsné, könyörög
ve kérem, ne!

(muskátliágak,
hortenzialevelek)
Fogd m eg a kezem, suttogja Patócsné, 

és két fél jonatánalm a arca kipirosodik. Az 
apró hegek, sebecskék tüzelni kezdenek, 
csak az ajka feletti bibircsók áll mereven, 
érintetlenül. Egy ú t jelenik m eg gondola
taimban: egy betoncsík átszalad a sínen, és 
m int tüdőkben érről az erecskék, leválik 
róla egy földes. H irtelen kanyarodik, a 
bokrok u tán  rögtön, így nem  látni a sínt, 
szinte sejteni lehet a sok balesetet, m inde
nütt levágott kezek, lábak.

K ifordulunk az üveges folyosóra, a 
lendület óriási, hátitáskám m al kilökök a 
tartóból néhány növényt. Véletlenül. A 
hortenzia, sikít fel Patócsné, ujjaim  közül 
kisiklanak ujjai, kapkodva töm ködni kez
di vissza a földet. Figyelem az otthonka 
ívét, az anyagot, ahogy követi a párnás hát 
m inden rándulását. Törzsemmel taszítok 
egy aprót a testen, az enyhén egyensúlyát 
vesztve bebillen a könyöklő alá. Milyen 
csodálatos lenne itt, kiszolgáltatottan gör
nyedve m agam évá tenni az asszonyt! Na, 
mondja Patócsné, szuszog.

M iért nincs m agából kettő, drága?
Az egyik csak állna velem  szemben, 

tehetetlenül a szemembe nézve, a gondo
lataim at is kitalálná, am int intézem  a m á
sikat: összecsomagolva, összegöngyölve, 
sírva, ríva a könyöklő alatt.

A főtérre indulunk, az ábécébe vásárol
ni: kenyér, tej, élesztő, szalámi, sajt, m in
den, am i hiányzik. H űvös van, de bőr
nadrágom  alatt így is m intha izzadnék, 
érzem, hogy megrajzolja alsónadrágom  
pántja a derekam. Igen is, m eg nem  is, 
állok: akár egy nagy, és egy kis villanyosz
lop, drágám  válogat, valam it m indig sejt 
az ember; de hová illantak belőlem  ezek 
az apró kis gyanúk: nem  gondolok sem
mit! Patócsné drága, m aga sem  gondol 
semmit, vagy egyedül vagyok ezzel a do
loggal? Sütizzünk, m ondom , látni aka
rom , ahogy rész in t lem orzso lódnak  a 
csupasz íny alatt, részint m eg visszahulla
nak érinthetetlen ajkairól a linzer dara
bocskák, m intha m indegyik egy-egy apró 
szikladarab lenne. Egy frissen ültetett er
dő, szabályos fasorokkal, hosszak és átlók

» » > / b í y i a f c í s  a 10. oldalon
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mindenfelé, a pontosság matem atikai va
rázsa: ott érezni ilyet! D rágám  benyála- 
z o t t  u j ja ira  ra g a s z tg a t ja  a 
m orzsam aradékot, tunkol, közben halk 
böfi, kérjek m ég egy kólát, kérdezem.

Tudja, eleinte m inden dolog egyfor
m án  fo n to s  az é le tb en , ném ely ikkel, 
ahogy az idő telik, valam iért mégis többet 
foglalkozunk, és higgye el, valójában úgy 
van, hogy azok az értékesebbek, tényleg, 
csak arra nem  tudok  rájönni, hogy szagol
juk ki az elején.

Patócsné nem  engedélyezi, hogy laká
sán költsem  el az éjszakát, hideg ágyát 
ném ileg felm elegítsem . Belevetem m a
gam  az életbe, a biliárd, a csacsó lelki ba
jokra a legjobb orvosság. W hiskyt kérek, 
következőleg tekilát, és egy dobozos sört, 
m ohón iszom , arcom on csorog le a lé. 
Csocsi, m ondom  a srácoknak, megpasko- 
lom a hátuk, M arbimról ledobom  a nej
lont. Valami furcsa van, így telik el az óra, 
kettő, golyóim  egymás u tán  nyelik a lyu
kak. Erzsiké megjön, hangosan a fejemhez 
vág m indenfélét, kiabál m indenki előtt, és 
faképnél hagy.

Reggel drágám  a balkonon áll, fején a 
szürke nejlon, m agam hoz ölelném innen 
lentről, m osolygok és egy puszit dobok 
felé. Nevet, és beiszkol a lakásba. H árm a
sával szedem  a lépcsőket, vállam  m uskát
liágak csapkodják, fejem felett horten
zialevelek. N yom om  a csengőt, m int a sü
ket. Patócsné, nyisson m ár ajtót, mi a fran
cot tököl, nyom jon egy csókot a hom 
lokom ra, kérdezze: hogy telt az este, Sa- 
nyikám? Végre csörög a kulcs, papucs- 
krasnyogás: a legédesebb zörejek. Nem  
bírom  idegekkel, nagyot taszítok az ajtón, 
a kilincs drágám  hasfalába fúródik.

Ez nekem fáj, nekem sajog!
M ég soha az életben, de  úgy egyálta

lán, soha nem  takarítottam  hányást. Min
denféléket m esélnek erről, hogy répa, 
m eg kukorica, hogy átható bűz, hányin
ger. Nem , dehogy! Sűrű, meleg lé, izgal
m asan diszkrét, ahogy csiklandozza a 
tenyér legapróbb redőit, talán az anyatej, 
de lehet, m ég az sem  ér fel a hányással.

Kérem, m ondja m eg nekem  valaki, mit 
csináljak most?

A dolgozóban egész álló nap esz az 
ideg, nem  tudok csinálni semmit, felka
pom  a mobilt, ledobom  a mobilt, kit hív
hatnék, m ikor baj van? Csak ilyenkor zű 
röktől, nehézségektől m egviselten kap 
észbe az ember: igazi barátai, édes társak 
jóban-rosszban, nincsenek!

Délben nem  bírom  tovább, és felhívom 
azt az új szám ot, szeretem, családias, ba
rátságos hangulat árad onnan m indig, és 
m egkérdezik m indenekelőtt, hogy kim le
gyenek.

Patócsném , felelem.
Jó, guigulázza a vaníliás hang, leszek 

a Patócsnéd, és m ár kezdi is a nyögést, 
halk  szuszogásból erősödik, fúvódik a 
hang, és apró sikolyként pukkan ki, "most 
előveszem a mellem, kibuggyan a melltartóból, 
érzed, feszes, gyönyörű melleim vannak", ki
csit hátradöntöm  a széket, hogy jobban

10-----------------------------------------------

m agam hoz férjek, kézre álljak, gyönyörű
ek a melleim, mondja megint a nő, m ásod
perc  a la t t  sza lad  ki a h ím tag o m b ó l 
m inden vér, a kurva anyádat, üvöltök bele 
a telefonba, a feszes melleiddel együtt azt, 
érted, és drága mobilomat a papírkosárba 
vágom.

(egy kis mókus, 
egy nagy medve)
Patócsné állapota nem  javul, m it nem 

javul, romlik, sehol az életben ilyet még 
nem  láttam, fekélyesedik vagy üszkösö- 
dik a seb, a jó fene tudja! Nem  is seb az 
igazából, hanem  csak olyan vérömlenyek 
(vagy aláfutások?) keletkeztek. Gyönyö
rű, titokzatos rajzok, csak ne fájnának a 
drágám nak. Olyan, m intha festmény len
ne maga Patócsné, a festményen egy fest
mény, am i egy festm ényt ábrázol, így 
tovább a végtelenségig, az időtlenségig, a 
lehetetlenségig. M inden nap körbepuszi- 
lom, körbenyalogatom: "egy kis mókus, egy 
nagy medve, ha meggyógyul, nem fáj!", m or
molom naponta fölötte a varázsigét.

Okolom magam: én állat, én állat, hogy 
tehettem  ilyet?

Patócsné nem  akar kórházba menni, 
legbelül én sem  akarom, hogy odamenjen. 
M indenki tud ja, hogy kórházba vagy 
m egszületni, vagy m eghalni járnak az 
emberek.

Ma délben  m egérzem  az asszonyi 
kegy egyszerre arisztokratikus, m ind
azonáltal m egszeppent ízét. A megeny
hült, omlós m ozdulatoktól olvadok, m int 
a csokoládé. Egész délután az esély tuda
tától m egzabolátlanodva mosom a folyo
sót, néha zsömle alakúra összerándul a 
gyomrom, a szívem úgy dobog, mintha 
dobhártyám on akarna kiszakadni.

Erzsiké Klárikával benéz, az üveges 
folyosón öntözöm  a muskátlikat éppen, te 
m it művelsz, kérdezik elképedt hanghor
dozással.

Nincs nekem kedvem beszélni ebben a hely
zetben!

Néznek, én is nézek, végre eloldalog- 
nak, tétován, szegetten, és persze elfelejtik 
becsukni m aguk m ögött az ajtót.

Barna kenyeret hozok, az egészsége
sebb, sovány tejet hozok, az egészsége
sebb, v itam int sokat, m eg ásványi a- 
nyagot; drágám  búzavirágot látott a tévé
ben, nincs nekem  szavam  se rá, hogy 
mennyire örülök ennek; a búzavirág örök 
élet! Jaj, legyünk m ár túl ezen az egészen, 
olyan, m int egy rossz álom, csak egyálta
lán nem  ébredünk fel belőle. Néha megál
lók, és csak nézek, hogy m ég az öregisten
nek is sírni lenne kedve, bámulok, az aká
cos meg vissza rám , kezemben a szatyor, 
és várom, hogy m eginduljanak arcomon 
patakokban lefelé a könnyek.

Patócsné a H íradót nézi, m egnyugo
dott egy kicsit. Délután kiakadt az állkap
csa a nagy jajgatásban, kis híján a szívem 
szakadt meg, hogy egy közepesnél kicsit 
nagyobb pofonnal vissza kellett, hogy 
igazítsam  Álltam, néztem  arcán a vöröslő 
ujjnyomokat, ujjhegyeim egyenként láng
ba borultak, merevedés nélkül fröccsent

ki belőlem az izgalom fehér teje, és lefolyt 
lanyha szerszám omon a herémre.

Ha öntök m ég egy bögrényit a lan
gyosból, éppen jó lesz, nehezen állja majd 
kezem, drágám  fagyos lábának viszont 
éppen  ez kell: jól átm elegedjen. Mellé 
huppanok és hallgatom  a szuszogását. Jó 
meleg, kedvesem, ugye, ez kell magának: 
forrón körbefonja valaki, lemorzsolja ro
pogós ízületeiről a fájdalom kukoricasze
meit. Megma szírozzuk a hátikót, sutto
gom  fülébe, forduljon hasra, édes. Erős 
ujjaim összeillesztik az alaktalanra kopott 
ízületeket, megvigasztalják a végtelen év
tizedektől fáradt porcokat, és elsimítják 
egy kicsit a hát morcosán hullám zó redőit. 
Ujjaimból azonban lappangva elillan az 
erő, a dinam izm us tiszta tükre elfátyolo- 
zódik, puha, plüssös sim ogatásom  néhol 
inkább sejthető, m int érezhető. Drágám  
bíbor ajkait aprócska sóhajok hagyják el.

Ó, virágzó búzam ezők, az életből élet 
lesz, és megint csak élet, a létezés vatta- 
cukros végtelensége, hiszen testünkből 
test, lelkűnkből lélek születik egykor, a 
haláltól nem  kell félni, a halál kenyeres 
pajtásunk, Patócsné!

Feszes pólóm  eltűnik habtestem ről, fi
nomra borotvált mellkasom  drágább lesz 
magának, m int a leghímesebb takaró, é- 
rintése kellemesebb akárm ely m irhánál, 
parfüm öm  illata tömjénnek erejével hó
dít.

Na, m ondja d rágám  és fészkelődni 
kezd.

Nehogy, az istenért, nehogy elbizony- 
talanítson, elkeserítsen, szívem, el ne oltsa 
bennem  a rem ény tüzét, fel ne idegesed- 
jek, túlhevítve a kielégületlen vágytól, fel 
ne! A keserűség, akár egy halom  föld, el
torlaszolja gyom rom  kapuját, m ozdulata
im  h a tá ro z a tla n o k , szö g le tesek . N a, 
mondja drágám , és m intha m egérezné re
m ényvesztett zavartságom , enyhén m eg
emeli hordó alakú testét. M agam  sem  
tudom , hogyan erősödik fel tűzzé, m it 
tűzzé, lánggá ez a kis biztatás! Testem 
többé nem  hallgat parancsra, öntudatlan  
bódultsága: métely.

Szorítom a mellet.
Tapasztalt, öreg bőr, kíváncsian hűvös, 

tenyérnyi bimbókkal, Szorítom  a mellet, a 
bugyikát finoman arrébb tessékelem, csi- 
csicsi, drágám , súgom  fülébe, csicsi, te ri- 
banc, rivallok rá hirtelen, és végigszántok 
a száraz, kopasz járaton.

Ó, virágzó búzamezők, tavasszal újjá
születő platánsorok, hadd legyek kereszt
apátok!

Drágám sírása csuklásig, majd fulla
dásig erősödik, teste hol erőtlen, hol meg 
pattanásig feszülnek apró izmai. Mi van 
m ár magával, m i lesz már, m i lesz már, 
bassza meg, m eg ne dögöljön, de  kurvára, 
meg nem dögöljön itt nekem, na kérem!



ORBÁN KINGA

"A dolog a medvéktől is függ..."
A m agyarországi iroda

lomkritika Bodor Ádám Sinistra 
körzet című kötetével kapcsolato
san azt fogadja el a legjobb közelí
tésnek, ami pusztán narratológiai 
szempontokat érvényesít. A poszt
modem irodalmiság korszakában 
az a közelítésmód a legadekvátabb, 
ami nem lép túl a szöveg nyelvisé
gén, legjobb, ha kizár mindenféle 
nyelven túli (valóságos világra vo
natkoztatható) megfeleltetést. Ki
zárólag narratológiai szempontú 
elemzést lehet végezni (lásd Bengi 
László: A szöveg-szegmentumok ite
rációja mint az epikai világ megalkotá
sa, Szép L iteratúrai Ajándék, 
1997/1-2), de kérdésem az, etikus- 
e ezzel a művel szembeni!) csak a 
narratológia és nyelviség keretén 
belül maradni? Nem tudom, nem a 
mű lényegiségét hallgattatja-e el az 
olyan elemzés, amely nem hangsú
lyozza, hogy a mű teremtett, fiktív 
világa (az eseményeivel, az embe
rek közti kommunikáció módoza
tával) egy nagyon is jól megha
tározott realitásra emlékeztet? A 
mérvadó irodalomkritika magára a 
történetre alig összpontosít. Kiin
dulópontja, hogy a Sinistra körzet 
ellenáll "a szövegvilágon kívüli lét
közeggel történő közvetlen megfe
leltetésnek"1, s ennek függvényé
ben óvakodik minden olyan értel
mezés meghozatalától, amely vala
milyen módon utalna a szövegen 
túli realitásra. A korszerű iroda
lomkritika inkább elfogadja a törté
netnek egy olyan olvasatát, ami 
mitológiai vagy bibliai motívu
mokra apellál, mintsem egy olyat, 
ami egy groteszk történelmi hely
zetre hivatkozik.

H. Nagy Péter például a "kelet
európai régió elmaradottságát, em
bertelenségét stb., mint szövegen 
kívüli tapasztalatot kondicionáló 
olvasásmód ellenében biblikus mo
tívumokkal próbálja meg értelmez
ni a területről szökni akaró em
berpár alakját".2 (Erre rímel rá 
Pozsvai Györgyi értelmezése is. Ó 
úgy véli, hogy Andrej Bodor a gol
gotái utat és az "önmegismerés stá
cióit" járta be Sinistrán...) Tóth Zsolt 
véleménye szerint a Sinistra körzet 
olvasása közben a politikai párhu
zamok helyett inkább "tudatunk 
rejtett zugaiban lappangó ősképek
re összpontosítsunk."3 Duba Gyula 
is "óv a regionális tapasztalatoknak 
e fiktív világra való rávetítésétől."4

E rövid lélegzetvételű dolgo
zatban nem szándékszom felgön
gyölíteni az elemzők azon moti
vációit, amely arra készteti őket, 
hogy a posztmodem műértelme
zésnek engedve lemondjanak arról 
a világról, amelyet ők is felismer
nek a mű hátterében. Annál is in
kább nem, mert meggyőződésem, 
nem mindig érdek vezérli őket...

A magyarországi olvasó azt az 
abszurd történelmi valóságot nem 
élte át, így a történet bizonyos szeg
mentumait nem tudja az emlékezés

horizontja felől értelmezni, s akar
va, nem akarva szövegen túli ka-

Easzkodók (mitológia stb).
eres és éré szorul. Ezekkel viszont 

nem tud a történet felé közelíteni, 
legfeljebb a történettől elszakadó 
magyarázatok létrehozására képes.

A dolgozatban az ún. posztmo
dem diskurzusban részt nem vevő 
írók (tehát a szövegen túli világot 
felvállalók) értelmezésére is kité
rek. Célom végül is nem a szöveg- 
centrikus elemzés feletti ítélkezés, 
hanem annak érzékeltetése, hogy a 
megfelelő emlékezet horizontja nél
kül miképpen olvasható félre a Si
nistra körzet.

A  regény hangulatának, törté
netének ismerős ismeretlensége 
egyszerűen provokálja a (közép- 
kelet-európai) olvasót arra, hogy 
megvallja, a regény összegésze ill. 
maga a Körzet mit is idézett fel ben
ne. így pl. Márton László olvasatá
ban "történelem utáni tájat", amely 
a történelem pusztulása nyomán 
kialakult zónák (utalás Tarkovszkij 
STALKER c. filmjére) egyike és "ter
mészeti kulisszák mögé bujtatott 
nagy kiterjedésű koncentrációs tá
bort" (Holmi, 1992/12); vagy Ács 
Margit esetében "fegyenctelepfélét" 
és "fogolytábor-börtönt" (Holmi, 
1992/12). Folytathatnám a sort, de 
talán ennyi is elég annak érzékelte
tésére, mennyire másfajta (történel
mi?) tapasztalatot hív elő a regény 
a magyarországi olvasókból, mint 
az erdélyiekből. Ellenvetésül u- 
gyan felmerülhet, az idézetek nem 
azokat az értelmezéseket fókuszál
ják, amit a regény egésze váltott ki, 
hanem a cselekmény színhelyének, 
a Körzetnek a beazonosításai ezek, 
bizonyos hétköznapi, történelmi és 
kulturális élmények alapján. De 
mégiscsak regényértelmezésről 
van itt szó, hiszen Bodor a Sinistrá- 
ról mint körzetről mindig csak 
annyit állít, hogy az egy rezervá
tum, természetvédelmi terület és 
határátkelőhely.

Az erdélyiek számára a Sinistra 
körzet sem fegyenctelepet, sem lá
gert, sem történelem utáni tájat, ha
nem kizárólagosan Romániát, pon
tosabban a diktatúra éveinek lét- 
közérzetét idézi meg.

Ács Margit a tanulmányában 
ezt írja: "a Sinistra körzet még évek 
múlva, Andrej Bodor visszalátoga- 
tásakor is fegyenctelepféle, kijárási 
tilalommal és karhatalmi őrizettel." 
(Holmi, 1992/12) A szerző itt az 
utolsó fejezetre (Géza Kökény éj
szakájára) utal, amely Andrej Bo
dor hazalátogatásáról szól. Ez a 
villámlátogatás természetesen a Si
nistra törvényszerűségeinek meg
felelően zajlik le, vagyis Andrejnek, 
ahogy megérkezik Dobrinba, rög
tön be kell jelentkeznie a hegyiva- 
dászoknál, akik kiszabják tartózko
dásának idejét (huszonnégy óra, 
mert kijárási tilalom van) és helyét 
(ami nem lehet más, mint az újon
nan épült vendégfogadó). Andrej

H E L I K O N

persze megszegi a Sinistrabeli ren
deleteket, és nem a fogadóban tölti 
az éjszakát, hanem régi kedvesénél, 
Aranka Westinnél, vagyis magán- 
személynél (!), s ezért vérbeli sinist- 
rás módon büntetik: a huszonnégy 
óra lejárta előtt azonnal bevonják a 
tartózkodási engedélyét és örökre 
kitiltják a körzetből. Az erdélyi eb
ben a fejezetben (is) tisztán felisme
ri a '80-as évek végéről származó 
egyik "történetünk" valós darabjait. 
Andrej Bodor ezúttal külföldiként, 
vadonatúj Suzukival és görög útle
véllel érkezik e tájakra, ezért a kül
földieknek kijáró tortúrákon kell 
átesnie. S hogy ez mennyire hason
lít a '80-as évek végén Erdélybe lá
togató külföldi megpróbáltatásai
hoz, csak az tudja, aki ezekben az 
időkben külföldi rokonát látta ven
dégül, de először a rendőrségre je
lentette be, majd szállodai szobát 
foglalt le neki, mert házába nem 
szállásolhatta el...

Ács Margit figyelmét nyilván 
nem az ragadja meg, hogy Ándrej 
Bodor külföldiként látogatott haza
— hiszen ez számára nem hívó szó
— hanem az eseményeknek azokra 
a paramétereire reflektál (tilalom és 
őrizet), amelyek alapján be tudja 
azonosítani a könyv hátteréül szol
gáló lehetséges világot. Ezért lesz a 
Sinistra körzet újfent fegyenctelep- 
féle...

Pedig az utolsó fejezet egy sora 
leránthatná a leplet erről a fegyenc- 
telepféleségről, de úgy látszik, ha 
nem beavatott olvasó kezébe kerül 
a szöveg, akkor még a legexplici- 
tebb kifejezés sem lesz a múlt jelző- 
fényecskéje. Ugyanis Andrej kito- 
loncoltatásának oka nem is a kijárá
si tilalom megszegése, hanem "a 
nép vendégszeretetével való visz- 
szaélés" vétsége. Hogy melyik or
szág és melyik korszak retoriká
jában kristályosodott ki a nép ven
dégszeretetének ideológiája, azt in
kább nem árulom el a kedves 
olvasónak...

Valójában az erdélyi olvasó ak
kor helyezkedik teljesen szembe a 
magyarországi olvasattal, ha a tör
ténet valamely aspektusában ő a ro
mániai helyzet specifikumát ismeri 
fel, míg a tanulmányíró — mivel az 
emlékezés és a tapasztalat tartomá
nyai felől nem közelíthet — egé
szen más doméniumokból kiindul
va tölti fel jelentéssel a történet bi
zonyos részeit. Ennek bizonyításá
ra csak egyetlen példát hoznék.

Tudjuk, hogy a Körzetijén, pon
tosabban a rezervátumban med
vékről gondoskodnak a sinistrabé- 
liek. Sok embert tartanak el a med
vék, főként asszonyokat, akik az er
dei gyümölcs begyűjtésével van
nak megbízva, sőt hosszú időn ke
resztül Andrej Bodor is ebből él, az 
erdei gyümölcs-betakarító központ 
diszpécsereként kezdi el pályarutá- 
sát Sinistrán. Körülbelül száz, száz
ötven medve van, táplálékuk u- 
gyanaz, mint a sinistrabélieké (sőt

néha lódögöt is kapnak) és tartóz
kodási helyük — a rezervátumon 
belül — "egy romos kápolna és el
hagyott beomlott bányák."

Pozsvai Györgyi a történet eme 
aspektusát így értelmezi: "Egy el
hagyott kápolnában és bányák mé
lyén, vagyis a lélek felső, ill. alsó 
régiókba vezető útjának archetipi- 
kus pontjain, a megtisztulás, ill. az 
ismeretlenbe történő alászállás jel
képes helyein — a benső megújulás 
és az (ön)megismerés groteszk — 
profán ellentétezéseként medvék
ről gondoskodnak. A mitikus ha
gyományok a medvét mint szent 
és/vagy áldozati állatot tisztelik; az 
ember állati alteregója a lélek meg
testesülése. A soha meg nem mutat
kozó állatok rezervátumáról, mint 
a titokzatos sötétségben lakozó is
meretlenből, mint a "valami"-ről 
(...) gondoskodnak/gondolkodnak 
az ittlakók."5 Pozsvai számára sem 
a medve, sem a romos kápolna nem 
telik fel a szöveg terében másodla
gos jelentéssel. Ezért — a mű szö
vegétől függetlenül — keres egy 
olyan entitást, amelyben e három 
szó: medvék, kápolna, bánya egy
mással összefüggésbe hozhatóak. S 
ezt a mitikus hagyományok leírásá
ban meg is találja...

Az erdélyi olvasó az emlékezet
horizontjában jelöli ki a két szó he
lyét, számára úgy a medve, mint a 
romos kápolna nagyon jól ismert, 
közös történetek fémjelzői. És nem 
csak a regénytől elszakadó olvasói 
elme avatja őket azzá, de a szöveg 
is megengedi hogy emlékek hívó
szavaivá,váljanak. Mind a két szó
hoz olyan jelentéssá vök kötődnek a 
szövegből, amelyek képesek fel
idéztetni az olvasóval a m últat 
(Szerintem az író a bányát "csak" 
azért jelöli ki a medvék lakhelyéül, 
mert a bánya köré be tudja "rajzol
ni" az írásművészetében előfor
duló, meghatározott jelentéssel 
bíró motivikus elemeket is. Pl. a 
hajtójárgányt.. Andrej Bodor nem 
véletlenül megy hajtójárgányon a 
fia megkeresésére, mert ezzel utaz
ni, annyit tesz, mint a teljes remény
telenség és kilátástalanság helyzete 
felé tartani. Ezzel haladt a részleg 
felé Weiss Gizella, ezzel megy a re
zervátumba Andrej is...)

Mi tudjuk jól, hogy a 70-es és a 
80-as években a hegyeink mind 
megannyi medverezervátummá 
váltak, hiszen a nagy despota iszo
nyatosan elszaporította e "lelkes" 
állatokat; annyira, hogy falvakra, 
fürdőhelyekre is úgymond szabad 
bejárásuk volt. De nem állatbaráti 
szeretet vezérelte, medve csak az őt 
megillető vadásztrófeának terem
hetett e vidéken. Olyannyira csak 
annak, hogy törvény volt a medve 
életének védésére, s ha megtörtént, 
hogy a túlszaporodott állatok egyi- 
ke-másika embert ölt, akkor sem 
lehetett kilőni, mert törvény tiltotta, 
így kvázi az az eset állt fenn, hogy 
a medvék élete értékesebbé vált, 
mint az emberi élet

A Sinistra körzet szövegében a 
medve nem az önmegismerés és a 
lélek szimbóluma, sokkal inkább a

» » >  folytatásán, oldalon
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> » »  folytatás a 11. oldalról
fenti történet jegyei kris
tályosod- nak ki benne. A re
gényben és a valós helyzetben 
kialakult "medve-ember reláció” 
csak árnyalatokban különbözik 
egymástól. A valóságban néha 
többre tartották a medve életét 
az emberénél, a regényben a 
medvéknek biztosítanak létfel
tételeket, nem az embereknek.

Vizsgáljuk meg, milyen 
mondatok terében kristályoso
dik ki ennek bizonyítéka...

A sinsitrabéliek legfőbb ele
dele az erdei gyümölcs és gom
ba, de ez sem korlátlan mennyi
ségben, mert a termény orosz
lánrésze a medvéké. "(A med
vék) fogják megenni, amit te 
leszüretelsz" — tájékoztatja 
Andrejt Nichifor Tescovina. A 
medvéknek kijár a lódöggel és 
egyéb eleséggel feldúsított por
ció, aminek a szállításáról külön 
apparátus gondoskodik ("kis- 
vasúton, bádoggal bélelt vago
nokban, kiselejtezett bányász
csilléken (...) eleséget szállítottak 
a természetvédelmi területre a 
medvéknek."). Ezzel szemben a 
sinistrabélinek a túlélésre akkor 
van esélye, ha beáll erdei gyűjtö- 
getőnek, "a szűkös időkben bi
zony biztos kenyérnek számított 
ez", mert így a kincstári puttony 
mellett a maga tarisznyáját is te
leszedhette.

De van Nichifor Tescoviná- 
nak egy koronamondata, ebből 
rögtön kiviláglik, ki is az úr Si- 
nistrán. A medvék élelmezését 
nem a vidék gyümölcsállomá
nya szabja meg, "(...) a dolog a 
medvéktől is függ, mit kívánnak 
majd"...

Be kell végre látni, a Bodor- 
művek értése néha nem szöveg
hez, hanem valóságélményhez 
kötött, és félreértelmez a legzse
niálisabb elemző is, ha nem ér- 
zi/érti a szöveg finom jelzéseit 
arról a világról. Olyannyira apró 
utalások ezek — néha csak egy 
mondat, vagy annyi se, néhány 
szó —, hogy a beavatatlan olva
só észre sem veszi, elemzésekor 
elfeledi, de a beavatott e szöveg
szilánkoknál megtorpan, meg
áll, mert annak a világnak a 
darabjait ismeri fel bennük. 
Pozsvai Györgyi egyszer figyel 
fel a kápolna szóra (amikor And
rej, a narrátor a medvék lakhe
lyéül említi) és elfelejtkezik egy

korábbi félmondatról, pedig az 
megkérdőjelezi az értelmezését 
(miszerint a kápolna a "megtisz
tulásnak" vagy a "lélek felső ré
giókba vezető útjának" tere). Ez 
a fél mondat így szól: "Az erdei 
kápolna bontásán dolgozó kő
művesek találtak egy reggel (a 
vörös kakas) lábnyomaira (...)"

Szeretnék olyan elegáns ér
telmezést adni, mint Pozsvai, de 
nem tudok; az erdei kápolna 
bontása (majd medvék lakhe
lyeként való fukcionálása) má
niákusan csak azt az egy éjszaka 
alatt lebontott bukaresti kápol
nát juttatja eszembe (vagy a víz
alatti székely falu templomtor
nyát, bár elismerem, ebben a 
templomban nem medvék, ha
nem halak laknak...).

A kápolna szó értelmezésé
hez — a bodori narratológia sa
játosságainak megfelelően — a 
mű textualitást nem teremt. 
Mind az értelmezésnek, mind a 
saját reflexióimnak a referenciái 
szövegen túliak, de hogy a szó 
köré rendeződő jelentések/ese- 
mények (romossá tették, majd 
medvéket etettek benne) az em
lékkel vagy a Pozsvai-féle értel
mezéssel vannak összefüggés
ben, annak eldöntését végül is 
az olvasóra bízom...

Végezetül csak ennyit: a ma
gyarországi recenziók azt su
gallják, hogy a Sinistra körzetet 
leginkább a nyelvisége miatt ol
vassák, mert narratológiai, kom- 
pozicionális sajátosságok és 
morálproblematikai kérdések 
foglalkoztatják az olvasót...

Akárhogyis van, az erdélyi 
olvasónak nem a mű nyelvisége 
az elsődleges, hanem a humor 
általi feloldozó hatása a kiszol
gáltatottság, szorongás és tehe
tetlenség emlékei alól. Számára 
a kötet titka abban áll, hogy álta
la válik elmondottá — tehát el 
nem felejthetővé — egy közös
ség-országi?) közérzete a törté
nelem egyik igen figyelemre
méltó pillanatában.

Jegyzetek
1Pozsvai Györgyi: Bodor 

Ádám, Kalligram Könyvkiadó, 
Pozsony, 1998, p. 169.

*u. o. p. 208
3'4u.o. p. 207
5u. o. p. 155

Vetró Balázs rajza

JÁNOS SZABOLCS

A mágikus 
rítustól
a képszínházig
A színháztörténet-írás mint önálló 

tudományág léthelyzete alapvetően

Earadoxális: kutatásának tulajdon- 
éppeni tárgya, a színjáték valójában 

nem létezik, az előadás a függöny le
gördülte után múltbeli eseménnyé vá
lik. így a színháztörténész számára 
egyedüli lehetőségként megmarad a 
rekonstrukció kísérlete az egyszeri e- 
lőadásról szóló dokumentumok (le
írások, kritikák, jelmezek, kellékek, 
díszletmodellek) segítségével. A szín- 
háztörténet-írás alapelvei és módsze
rei ehhez a rekonstrukciós kísérlethez 
szolgáltatnak lehetséges szemponto
kat és eljárási módokat.

Színháztörténeti összefoglalójá
ban Peter Simhandl mindezeket a gya- 
korlati nehézségeket tudatosítva, 
rekonstrukciós kísérletének alapjául a 
színjátéktípus-leírás Hans Knudsen, 
Karl-Heinz Kindermann (magyar vi
szonylatban Hont Ferenc, Székely 
György, Kerényi Ferenc) által kialakí
tott gyakorlatát választja. Ez a komp
lex leírási mód lehetőséget ad a 
színház társadalmi meghatározottsá
gainak vizsgálatára, illetve különböző 
eszme-, művészet- és stílustörténeti 
vizsgálódásokra egyaránt. Ezt a szán
dékát a szerző az előszóban be is vall
ja: "A színház, illetve az élet valósága, 
valamint a társművészetek között hú
zódó határokat a könyv nem vonja 
meg élesen, minthogy a médiumot ép
pen határterületei felől érték újra meg 
újra jelentős, megújuláshoz vezető im
pulzusok.” (8. o.)

Összefoglaló műről lévén szó, 
óhatatlanul felvetődik a válogatás kér
dése. Esetünben a korszakok és témák 
megválasztásában a jelenkori színház 
szempontjából való fontosság volt a 
vezérlő elv; a szerzők és színművek 
kiválasztását az 1944 utáni kor szín
házi repertoárjában elfoglalt helyük 
határozta meg.

A könyv első nagy egysége a szín
ház történetének áttekintése a kezde
tektől a barokkig. A szerző nem in
dokolja, hogy a barokkot miért tekinti 
korszakhatárnak, de ez a kérdés a 
könyv egésze felől nézve könnyen 
megválaszolható: a barokkal zárul le a 
színháztörténetnek az a korszaka, 
amelyet Moliére alakja jól szemléltet: 
egyszemélyben volt drámaíró, rende
ző, színész s ugyanakkor színházi vál
lalkozó, akinek saját színtársulata XIV. 
Lajos udvarának szolgálatában áll. Az 
időbeli távolság ellenére a színháztör
ténész abban a szerencsés helyzetben 
van, hogy ebből a korból olyan meny- 
nyiségű forrásértékű dokumentum
mal rendelkezik, amely lehetővé teszi 
számára a színházi előadásnak mint 
komplex folyamatnak a vizsgálatát A 
szerző célja a színháztörténetnek fo
lyamatként való bemutatása, s ez az 
elv meghatározza a fejezet anyagát: a 
különböző rítusokat a szerző egyrészt 
a színház előzményeinek tekinti, más
részt pedig ezeknek a rítusoknak a to
vábbélését véli felfedezni a későbbi

görög színjátékokban; a Távol-Kelet 
kathakali és nő-színház elemei bukkan
nak fel az avantgárd színház gyakor
latában; a hindu rítusokat megjelenítő 
Bali-szigeti táncszínház eszközeire épí
tette a kegyetlen színházról szóló elmé
letét Antonin Artaud; az indiai tánc
dráma prológusában a vidusaka (tréfa
mester) beszélget a színigazgatóval és 
a főhőssel, ezt az eljárást majd Goethe 
Faustjában látjuk viszont.

Ebben a fejezetben a legnagyobb 
terjedelemben az Erzsébet-kori Anglia 
színjátszásával foglalkozik Simhandl, 
hisz e kor angol színházának fejlődése 
mindmáig példaszerű. Az anglikán 
reformáció, I. Erzsébet politikája s az 
ebből adódó gazdasági fellendülés 
eredményeképpen egy meglepően 
modern színházi intézményrendszer 
épül ki: az ókor óta ebben a periódus
ban újra hivatásos színészek alakítot
tak (akik részvényesekként társtulaj
donosai voltak a színházi részvény- 
társaságnak); ekkor épülnek a nagy 
londoni színházak— a The Globe, Ine 
Swan stb. —, amelyekben naponta fél 
tucatnál több társulat lépett fel. Azzal 
párhuzamosan, hogy növekedett a 
színész társadalmi presztízse, a szí
nésszel szemben a színház egyre ma
gasabb művészi igényeket támasztott, 
amelynek révén a színművészet rövid 
időn belül kivételesen összetetté és ár
nyalttá fejlődött. Ez a rendkívüli válto
zás véleményem szerint annak is 
következménye, hogy — a minél vál
tozatosabb és gazdagabb repertoár 
iránti igény kielégítésére — kialakul
tak és elkülönültek a különböző színé
szi szerepkörök. A színész számára 
lehetővé vált, hogy szerepkörének ele
meit mesteri módon kimunkálhassa. 
Mindezekhez még hozzájárult egy 
olyan drámaírói generáció feltűnése, 
amely magas művészi fokon tudott 
eleget tenni a konkrét színházi igé
nyeknek. Shakespeare, Marlowe, John 
Lyly szoros kapcsolatban állt a szín
házzal, Shakespeare több darabját e- 
gyenesen a Globe színpadára szánta, 
vagy a Globe színészeire szabott egyes 
szerepeket. Shakespeare drámai örök
sége egyaránt jelentett példaképet 
Lessing, a Sturm und Drang művészei 
vagy a nyers színház koncepcióját az ő 
műveire építő huszadik századi ren
dező, Peter Brook számára.

Majdnem ugyanilyen súlyt kap a 
majd egy évszázaddal későbbi Fran
ciaország színházi kultúrája, amely
nek éppúgy része a királyi udvar a 
maga szigorú etikettjével, XIV. Lajos 
teátrális öltözködési ceremóniáival s a 
pompázatos önreprezentáció más for
rná- ival (ünnepség, lakoma), mint a 
Comédie Franqaise. A színpadon is az 
udvari élet egyik alapkategóriája, az 
illendőség vált meghatározóvá, s a 
színház arra törekedett, hogy össz
hangban legyen az udvar normális és 
ízlésbeli normáival. Ebbe a keretbe 
éppúgy beleilleszkednek Corneille és 
Racine klasszikus tragédiái, mint Mo
liére vígjátékai. A színházi gyakorlat 
előterében a szó állt, a művészek egy
szersmind képzett szónokok is voltak, 
akik a retorika szabályainak megfele
lően deklamálták a költői szöveget, a 
színészek viselkedésmódját, a jelme
zeket, a díszleteket egyaránt az udvari

» » » » » »
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ízlés határozta meg.

A francia színházról szóló alfe- 
jezet már átvezet a második na
gyobb szerkezeti egységbe, amely a 
polgári kor színjátszását tanulmá
nyozza. A polgári dráma létrejöttét 
ugyanis Simhandl a francia klasz- 
szikus tragédia merev szabály- 
rendszere elleni lázadása követ
kezményeként magyarázza. Aszer- 
ző koncepciójában a polgári kor ka
tegóriáját a XVin. század közepétől 
a körülbelül 1900-ig terjedő idő
szak megnevezéseként használja, 
anélkül, hogy meghatározná, mi
lyen értelemben használja a polgár, 
polgári fogalmakat: helyenként a 
polgárság szociológiai (rendi) ala
pú értelmezését használja (például 
az 1848 utáni német színjátszásról 
szóló alfejezetben), máshol pedig 
(például a német klasszika színhá
za esetén) a fogalom tenbrucki ér
telmezésére hagyatkozik. Ez utóbbi 
értelmezés jogosságát indokolja az 
a tény, hogy a XVIII. század máso
dik felében kialakult egy olyan kul
túra, amelyben az egyén csak pol
gárként vehetett részt (vö. Fried
rich H. Tenbruck: A polgári kultúra, 
in. Wessely Anna [szerk.]: A kultúra 
szociológiája, Osiris, Bp. 1998.). Ez 
azonban nem jelentett valamiféle 
kizáró jellegű osztálykultúrát, sok
kal inkább egy új, az embert, a sajá
tosan em berit előtérbe állító 
értékrendre és erkölcsfelfogásra 
épülő képződményt. Azt, hogy ez a 
kultúra nem kizárólagosan rendi 
alapokon szerveződött, (hallgató
lagosan) maga a szerző is elfogadja, 
elismerve a művészetpártoló arisz
tokraták, német hercegek döntő 
szerepét a polgárinak tekintett 
színházi kultúra létrejöttében. Eb
ben a korban radikális változások 
figyelhetők meg a dráma- és szín
házelmélet terén. Diderot, Merder, 
Lessing elméleti írásaikban elvetet
ték az Arisztotelész tragédiaelmé
letének félreértésén alapuló franda 
klasszikus tragédia gyakorlatát. 
Munkásságuk nyomán alakult ki a 
polgári dráma, amelynek különbö
ző típusai a következő évtizedek 
színházi repertoárjának legsikere
sebb darabjai lettek. A színház in
tézménye szempontjából is fontos 
ez a periódus, ugyanis ekkor való
sult meg az áttérés a vándorszínját
szásról az állandó színházakra, és 
alakult ki az a színpadtípus (doboz
színpad), amely a XIX. század vé
géig fennmaradt A színház ebben 
a korban elsősorban morális intéz
mény, az erkölcsök nemesítésének 
egyik fő eszköze volt.

A Sturm und Drang, a német 
klasszika, az európai romantika 
színházáról szóló fejezetek főleg az 
adott korok drámai alkotásainak 
rövid eszmetörténeti bemutatását 
nyújtják. A letűnt színjátékok re
konstrukciója legerősebb elemük, a 
drámaszöveg felől történik, a többi 
színjátéktípus-meghatározó elem 
rovására. Bár a mindenkori szín
házi viszonyok (színházeszmé
nyek, közönségigény stb.) megha
tározzák az egyes drámák színpadi 
értelmezését, ebben a keretben nem
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kap helyet a XVI—XVII. századi 
színműirodalom fogadtatásának 
interpretációja. Ez azért kelt hiány
érzetet, mert nem esik szó például 
annak a Shakespeare-nek a recepci
ójáról, akit a Sturm und Drang mű
vészei az Originalgenie megtes
tesítőjeként bálványoztak. Pedig a 
Shakespeare-művek különböző 
színpadi adaptációinak (pl. a Ham
let Schröder-féle átdolgozásán ala
puló) értelmezése a valós kö
zönségigényekről tanúskodnak. 
Korabeli színházi jelentőségükhöz 
képest nagyon kevés teret kapnak a 
korszak népszerű színműírói, Kot
zebue, Iffland, Ziegler. Nem méltat
ja figyelemre a kor népszerű szín
játéktípusait, az érzékenyjátékot, a 
vitézi játékot és a végzetdrámát.

Színháztörténeti szempontból 
komplexebbek a bécsi színházról, 
illetve az 1848 utáni német színját
szásról szóló alfejezetek. Ez utóbbi 
egyike azon ritka részeknek, ame
lyekben kiemelt jelentőséget kap a 
klasszikusok—Moliére, Shakespe
are, Kleist — színházi fogadtatásá
nak értelmezése. A megjelenítés 
egyik alapkövetelménye a historiz
mus volt, a díszleteknek a lehető 
legpontosabban kellett reprodukál
niuk a múlt képzetét. Fordulatot je
lent a színház szempontjából a na
turalizmus, aminek következtében 
átértelmeződött a színház funkció
ja: míg a XVIII—XIX. század fordu
lóján a színház morális intézmény, 
a naturalizmus színháza már nem 
tanítani akart, nem szólította meg a 
közönséget, hanem a viszonyok le
hető legpontosabb megjelenítésére 
törekedett. Ezért felújítja a "negye
dik fal" diderot-i fikcióját, annak ér
dekében, hogy a közönség elhigy- 
gye, hogy a színpadi akció maga a 
valóság. Úgy vélem, hogy ez a min
den idealizálással, szépítéssel 
szembeszegülő, sok esetben már a 
politikum felé elmozduló színházi 
gyakorlat egyaránt kiváltotta a ha
talom és a polgárság ellenérzését, 
ez pedig a naturalista színházak 
(pl. a Freie Bühne) bezárásához, 
egyes drámaírók (pl. Gerhard Ha
uptmann) elleni perek beindításá
hoz vezetett. A naturalizmus ta
gadásaként született impresszio
nista és szimbolista irányzatok 
színház-teoretikusai pedig már 
olyan kísérleteket tettek, amelyek 
véleményem szerint a színház lé
nyegének új meghatározására irá
nyultak. így tudom értelmezni 
Hoffmannsthal Jedermann és A salz
burgi nagy világszínház című szín
m űveinek a salzburgi ünnepi 
játékok keretében megvalósuló 
szabadtéri előadásait.

A mű harmadik nagy szerkezeti 
egysége a német nyelvterület XX. 
századi színházának történetét tár
gyalja. Számomra nem derült ki, 
hogy az eddigi gyakorlattal ellen
tétben, amelyben a német színházat 
a kor európai színházával össze
függésben szemlélte, miért szán 
külön fejezetet a XX. századi német 
színháznak. Úgy tűnik, ez szemé
lyes preferencia következménye. 
Elfogadva azonban a szerző által 
használt keretet, be kell látnunk, 
hogy sikerült a XX. század német

színjátszásának fejlődését a maga 
folyamatszerűségá>en bemutatnia. 
Max Reinhardt rendezői színházá
tól Brecht epikus színházán, a náci 
kor színházán keresztül úgy jut el a 
német újraegyesítést közvetlenül 
megelőző időszak színházához, 
hogy mindig megtalálja azt az átve
zető mozzanatot, amely összetartja 
a különböző láncszemeket. A né
met birodalmi öntudat, a náci ideo
lógia, majd a vesztes háborúval 
való szembenézés kényszere, ké
sőbb a dráma elpolitizálódása (fő
leg az NDK-ban) olyan támpontok, 
amelyek lehetővé teszik egy ilyen 
rendszer felépítését. Annak ellené
re, hogy Simhandl sok esetben csak 
drámaszövegek rövid interpretáci
ójára szorítkozik, mégis viszonylag 
határozott véleményt formálha
tunk a tárgyalt korszak német szín
házáról, főleg azokban az esetek
ben, amikor az írott szöveg kisebb 
tekintéllyel rendelkezett (például 
Reinhardt, Brecht színházában). 
Mindazonáltal — épp a különböző 
politikai, ideológiai jellegű korláto
zások miatt — nem tartom szeren
csésnek a német színjátszás ér
tékmérőként való felhasználását, 
ami a darabok kiválasztását illeti.

A mű talán legkomplexebb ré
sze a negyedik fejezet, amely az 
avantgárd színházról értekezik. (A 
szerzőnek a kor színházáról önálló 
kötete is megjelent Bildertheater 
címmel.) A könyv felépítését követ
ve, az előző fejezetek kapcsán már 
szó volt a színháztörténet ezen kor
szakáról, így most csak néhány, ed
dig nem érintett aspektusra térek 
ki. A színpadi történés ebben a kor
ban már nem a valóság realisztikus 
leképezése, hanem annak egyféle 
utópisztikus-fiktív ellenképe. Ez a 
kor szakít végképp a színházi illú
zió elvével, a színpadi akció immár 
önálló tér- és idő-törvényszerűsé- 
gékkel rendelkező, autonóm művé
szeti képződménnyé vált. Annak 
ellenére, hogy az avantgárd fogal
ma problematikus, Simhandl — 
felkínálva a fogalom egy értelmezé
si lehetőségét — éppen az avant
gárd fogalmát használja átfogó 
kategóriaként a XX. század mint
egy háromnegyed részét átfogó bi
zonyos színházi jelenségek megha
tározására. Erre azért van szüksé
ge, hogy az egymástól is gyökere
sen eltérd színházi kísérleteket 
ugyanazon keretben tárgyalhassa. 
A hagyományokkal való szakítás, a 
radikális újítás, a szándékos bot
ránykeltés, a sokkolás azok a főbb 
jellemzők, amelyek mentén a szá
zadforduló utáni színházi kultúra 
leírható. Ebbe a keretbe éppúgy be
lefér az olasz futurista színház, 
mint Artaud kegyetlen színháza, az 
Odin Színház és a happening. A 
hagyományokhoz való kritikus 
(esetenként elutasító) viszonyulás 
megnyilvánulásaként értelmezhe
tő a hagyományos színházi tér le
bontásának kísérlete, vagy pedig a 
klasszikusok műveihez tapadó ren

dezői konvenciók elvetése (ebből a 
szempontból jelentősek Peter Bro
ok Snakespeare-rendezései). A 
szerzőnek végül is sikerült megva
lósítania abbéli szándékát, hogy 
felmutassa azt, amit a modem szín
ház a hagyományozott elemekből 
átvett és beépített saját eszköztárá
ba, s általánosabban azt, ahogy az 
évezredek alatt kialakult teátrális 
hagyományhoz viszonyult.

Erénye a kézikönyvnek, hogy 
mindvégig követi a színház funk
cióinak változásait, ebből vezetve 
le az adott kor színházi kultúrája 
bizonyos elemeinek módosulásait. 
A különböző korokban megfogal
mazódott színházeszmények bizo
nyára alternatívát jelentenének a 
korszakolás meglehetősen eklekti
kus kategóriarendszerével szem
ben. A különböző tudományterü
letekről (történelem, művészet- és 
stílustörténet) származó kategóri
ákra épülő korszakolás az egyik 
oka annak, hogy Simhandl sok e- 
setben csak egy adott kor dráma
szövegeinek értelmezésére vállal
kozik.

Zavarólag hat a jegyzetappará
tus hiánya. A jegyzetek mellőzését 
a szerző a könnyebb olvashatóság 
kedvéért tett engedményként ma
gyarázza. Így azonban majdnem 
visszakereshetetlenné válnak 
egyes idézett szövegrészek, ez a mű 
kézikönyvként való használatát ne
hezíti meg. Némileg kárpótol a leg
fontosabb forrásmunkákat tartal
mazó, tematikusán tagolt iroda
lomjegyzék. A fordítással kapcso
latban csupán két kritikus észre
vételem lenne: a német iroda
lomtörténeti terminológiában az 
1794-től 1805-ig terjedő Korszakot 
deutsche Klasszként ismerik, a ma
gyar terminológiában ennek meg
felelője a német klasszika, nem pedig 
klasszicizmus. Kétlem azt, hogy Pe
ter Simhadl a német szövegben a 
Klassidsmus fogalmával élne, hisz 
ez értelemzavaró lenne. Másik ész
revételünk az irodalomjegyzékhez 
is kapcsolódik: érdemes lett volna 
feltüntetni az egyes forrásmunkák 
létező magyar fordításait is, annál 
is inkább, mivel a fordító ezeket 
használja. Külön erénye a könyv
nek a gazdag képanyag, amelynek 
révén az olvasó vizuális élményt is 
kaphat a szövegben tárgyaltakról.

A korszakolás, a válogatás 
problémájából adódó egyenetlen
ségeket is figyelembe véve, Peter 
Simhandl műve betölti rendelteté
sét: információgazdagsága lehető
vé teszi a kutató számára a mű 
ötlettárként való használatát, a 
színházat szeretők számára pedig 
élvezetes és hasznos olvasmány le
het.

Peter Simhandl: Színháztör* 
ténet

Fordította Szántó Judit, h. n.,
Helikon Kiadó, 1998, 5641. 

(Universitas — Színháztudomány)
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LÁSZLÓFFY CSABA 
A

Ajulat
(regényrészlet)
Ifjú vitéz volt, akárcsak én. Úgy emlék

szem rá, mint egy ficánkoló csődörre.
Lefekvéshez készülődtem a táborban. Az 

ágylepedő ráncait simítottam el éppen, mi
kor megállt mellettem és bűvölten pillantott 
rám.

"Felhozom ide — mondta vidáman. — A 
kisüstit, amit a tömlőben elástunk, ma illik 
feltámasztani a föld alól. Ez ad erőt a harchoz" 
— villantotta rám fogait, és kiviharzott.

Amikor beléptek, durván megragadta a 
hajadont és ruhástól a hátára dőtötte. A ser
dülő korú arc úgy világított, mint televény 
alól kikandikáló fehér kő. Az ajtó nyitva fe- 
lejtődött. Behatolt az éjszaka hidege; de őket 
ez nem zavarta, elmerültek egymás ölében.

A ládámon ott állt egy füstös Madonna- 
arc, azt néztem sokáig. Majd valósággal szé
gyenkezve kilopakodtam a szabad levegőre.

Tisztán hallottam, amint boldog lihegés- 
sel utánam kiáltja: "Ezért érdemes volt há
rom martalócot megölnöm!"

Lándzsák, nyilak, lószerszám szerte
hányva mindenütt. Loholva körülkémlelek: 
kemény combok, feszülő tomporok. Abajtár- 
saim csupaszon!... Nekem mégis úgy tűnik, 
hogy csak most igazán maskarások. A kiser
dőben a tisztás felé vezető úton lehajolok, és 
felkapok egy marék földet. Azt szagolom; s 
közben könnyezve, árván dünnyögöm: Szí
vembe mártva reng a dárda!...

Az ébrenlét határán kimerültén hever, 
mint akit a hullámverés valamilyen falánk 
időtlenségbe vetett. Kiforgatott arc — ("nem 
ismert helyzetekben! ki vagyok?") —; voná
sait átrendezi a láz.

Nem akárm ilyen álombéli ébredések 
ezek. Az alvás rendszerint közönséges tudat
vesztés, esetleg út, folyosó a nemlét felé. De 
most a képzelet örökkévalóság-díszletei mö
gött különös, fojtott párbeszédek, vonzal
mak születnek...

Mint aki nem rémül halálra, ha leveti a ló: 
lélegzetvisszafojtva lesi a húsnak a szenve
dés szederjes patináján átütő üzenetét

Csak elgondolni, hogy kivé tehette volna őt 
a szenvedély szeszélye?... Alantas sorsúvá. Szá
nalmas teremtménnyé— azt, aki hűségével ara
nyozta be királyok, fejedelmek pecsétjét!

Mégis— egy tevékeny élet után is érzi —: 
személyiségéből mintha lefaragtak volna va
lamit. Vagy önként mondott le károsnak hitt 
ösztöneiről?... Útközben észre sem veszed, 
hogy öncsalás is érhet.

*
Az ájulat m egint
A folyó (bennünk) az anyaméhből üzen. 

Futnék mégis a szerelem elől. Velőmben a 
teremtmények áldását, átkát érzékelem. De 
zavar a test tudatlansága.

Bár, lehet, vétkezem azzal is, hogy nem 
látom okosságom korlátjait. Ilyenkor fejem 
búbjától a lágyékomig reszketek a mécsláng 
olvadékony, kék üvegében. Legelőször a tö
rök Portán fogott el ez a bizonytalan félelem. 
Hátha akaratlanul is megfertőződöm; ho
gyan tudom  m ajd húsom ról, imáimról, 
csontjaimról lemosni, lekaparni a ragályt?!... 
Aztán rájöttem: előbb az agyamból kellene 
kiirtani.

Párnák, papucsok; a pasa átható tekinte
tével engem is célba vesz a parázna vágy. 
Imbolygó orsó-árnyak tánca.

"A bujaság nem ismeri a kemény gőgöt."
A bugyogós török nem ismer gúnyt. De 

mikor kimondta, forróság öntött el, mint haj
dan a sütőszobában.

Mikor még tudatlanul vonaglott teste a 
víz gyöngéd anyaölében! Az első képzelgé
sek! Akár egy cetben, öntudatlanul úszott 
évszázadokon át.

Emese asszony friss pogácsával kínálta. 
Ő, midőn elfogadta, elpirult és behunyta sze
mét. Mint aki tudja, hogy testébe tövis hatolt, 
s a lelke rejti a szúrást — úgy védekezik.

"Szép, gömbölyded fehémép" — búgta 
az ő fülébe a plébános; s a mécsest magasba 
emelve, studírozta a viruló menyecske bájait.

Világosban történt meg minden. Órákig 
hallatszottak a plébános becézgető szavai; 
játszadozott telt párjával a nagy ágyban, 
mint kandúr a gomolyaggal. Bolhacsípés, 
recsegés nem okozott aggodalmat. Deres 
szakágával, másmilyen tudástól is kidudo
rodó homlokával ő volt a hős. Zord, vörös 
arcát nem rejtette el csuklya, amint mancsát 
a pogácsás asszony combjai közé fúrta, s a 
nagy darab húst könnyedén forgatta maga 
fölött; még dobolt is a farán. S a komaasz- 
szony egy mukkanás nélkül tűrte.

S ő szánalmasan kicsinek, jelentéktelen
nek érezte magát mellettük akkor. És várat
lanul megéhezett.

Nyomott hangulatban kezdődött a rákö
vetkező nap is. Az éhség természetes dolog, 
gondolta. De az érzéki vágyak, mint a narko
tikum, befolyásolják a cselekvés irányát, 
vagy eltérítenek a céltól.

Különben is (közben azt figyelte, mint 
csavarják pokrócba a visszafoglalt várban ta
lált fél karú, ismeretlen íródeák hulláját)... az 
egész olyan, mint egy érzéki csalódás; mint 
mikor a vándorbűvész nyulat varázsol elő a 
kalpagodból.

"A csöcsei még kukkra állnak!" — vissz
hangzott benne egy begerjedt zsoldos lelke
sedése. (Zománcként fénylő bőr, feszes 
idomok és istállótrágya szag! — gondolta ő. 
— Egészséges nő, akár egy fej vöröshagyma; 
nyakhajlásig öntöd magadba a sört — mert: 
"kurázsi kell ehhez is, pajtás!" —, hogy meg
alázkodhass előtte. Másnap aztán képes 
vagy eladni egy lóért... De néha még egy 
véka gabonáért vagy áfonyáért is.)

Ezt a ragyogó némbert (vagy "ringyót") 
szétvetett lábakkal látta később, mint annyi 
bajba jutott fehérszemélyt.

»
Az én természetem volt netalán a bizton

ság?
Vagy inkább a meggyőződés volt a börtö

nöm?!... (Énalattam sosem állt lángban az 
ágy.) Egy bujálkodás miatt kockára tenni 
mindent?! Nem elég, hogy pestis, pánik, lá
zadás, árulás veszélyezteti a sereg nyugal
mát!... A megszállott bélpoklosok átkos 
természete a tisztítótűzben majd lehűl.

Balassi Bálintnak ihleténél is hevesebben 
felcsapó perlekedő szenvedélye jutván 
eszembe, nehezemre esik elhinni, hogy Er
dély fejedelmének megbízásából azzal a Páz
mány Péterrel kell szembenéznem, kinek 
természet- és lélekismerete— a költői beszéd 
term észetm ám orával összevetve —úgy 
hangzik, mint biztos törvény, mint fegyelme
zett rend.

Haragos porfelhő terjeng Gyulafehérvá

rig, a fejedelmi kancellária ablakáig, vala
hányszor hírnökkel riaszt egyik vagy másik 
földesúr, hogy kinyisszantottak, felprédál- 
tak egy darabot megint az ő jogos birtokából. 
A visszaéléseket buzgón körmölő lakájok 
előtt egyszer, türelmemet vesztve, odaszól
tam: "Nemesi birtoknál mikor lesz fontosabb 
az ország, és nemesi szabadságnál a lélek 
szabadsága?!... Gyertek el oda, hol nem véd 
meg a protestáns fejedelem szoknyája. Én ott 
voltam annak idején Kassán, mikor Belgiojo- 
so gróf martalócai erőszakkal verték ki a 
lutheránusokat a Szent Erzsébet templom
ból, hogy átadják a pápistáknak."

Erre aztán megindult a bősz, vádaskodó 
handabanda, hogy ők ne tudnák (?): a kato
likus szerzetesek nyelve alatt kígyóméreg 
rejtőzik. Még a fejedelem pap-bizalmasának, 
Alvinczi Péternek a szájából is messzire 
hangzik a panasz s a Pázmány Péter korho- 
lása, de úgy, hogy azt az Esztergomban szé
kelő érsek is meghallja. "Az ő lelkét terheli a 
sok dúlás és latorság — dörög Alvinczi —, 
amelyet Magyarországban véghez visznek 
az idegen nemzetből felfogadott zsoldosok! 
"Templomokat ganéjjal undokítanak, ár
nyékszékké tesznek az istentelenek, protes
táns lelkipásztorokat kínoznak meg kegyet
lenül; de az udvarházakba is betörnek, nem 
riadván vissza a nemesasszonyok és serdü
lőleányok meggyalázásától sem.

Bethlen Gábor széles ábrázatán egy ránc 
se mozdul. De valahányszor megkondul a 
templom harangja, őnagysága nyugalmát is 
kikezdi a kétség: hogyan lehetne elkerülni, 
ezen meg azon az oldalon is, a rontást?

"Eredj és mondd meg Pázmánynak — 
utasít fojtott hangon —, hogy fékezze meg a 
szitkot lövellő szoknyás papok száját, akik 
lutheri meg kálvinista tévelygőknek nevezik 
a népet, a prédikátorainkat pedig dühös hol
lóknak!... Csoda-e, ha türelmük elapadván, 
azzal vágnak vissza a pápista papoknak, 
hogy: ti, csahos kutyák?!

"Ilyet mégsem közölhetek a kegyelmed 
nevében az esztergomi érseknek, aki bölcsen 
látja, hogy még ha mi, erdélyiek a magunk 
módján fohászkodunk és vakarózunk is, de 
magyar fejedelem nélicül menten a gallérunk 
alá pökne a német...-

"De bezzeg álnok eb s kalandor voltam 
neki, ki az ő kegyelmes földi urát kiforgatja 
Erdélyből s a világból!... És az nem különös, 
hogy amikor a fejedelmi szék nekem felkí
nálkozott, képes volt a védelmébe venni a 
zölfülű Báthory Gábrist? Aki úgymond nem 
lator volt és nem gyilkos, hanem katolikus 
mindenekelőtt!..."

Tudvalevő, hogy az erdélyiek csak a drá
gaság miatt morognak. Habár az elmúlt év
ben is jó ezüstű, "öreg" polturát — aprópénzt 
— hozának be Felső—Magyarországról az 
itteni búzáért, de a fejedelem megtiltá, hogy 
bárki is élhessen ama forintokkal; ötpénzes 
garast veretett vala, hogy avval éljenek biro
dalmában. Csakhogy igen rút, fertelmes ál
lapotra jutottak ezáltal ném ely erdélyi 
polgárok. A Bethlen Gábor garasáért: egy 
forintért másfelet adtak, három jó ezüst du- 
kátért egy forintot örömest. így aztán, aki 
régi adós volt, erővel megadta olyan garas
sal, amit Bethlen Gábor maga veretett abban 
a reményben, hogy a hamis pénz egy eszten
dő alatt abrogáltátik. Az emberei ott ólálkod
tak minden soka dalomban, s vesztes volt az, 
kitől elvették a pénzt, és az is, aki a ládájában 
veszteg tartotta otthon. Bethlen viszont ily
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furfanggal vereté ötpénzes garasát, amellyel 
ma is élünk... Hallottam, hogyan beszélnek 
róla a háta mögött azok, akiknek nagy káruk 
volt a pénzváltozásból: hogy ő csak a maga 
hasznát nézi! De ennél vészesebbnek látszik 
a háborúskodását felpanaszlók hangja, akik 
szerint Bethlen minden elméjét a német csá
szár ellen élezte ezen esztendőkben: ha meg 
is békéit, csak azért tette, hogy több külföldi 
befolyással és még nagyobb katonai erővel 
megint reá támadhasson. Békesség pedig 
csak úgy lett, hogy a Habsburg császár hat 
vármegyét átengedett neki.

Volt alkalmam elnézni betegségében is, 
fáradt, beárnyékolt halántékával ezt az érett 
férfit, s beláttam: jóllehet gyakran téved s 
tépelődik maga is, minden gondja megma
radni itt a nagy mindenség részeként. Hang
ja lehetőleg barátságos (nem érződik benne 
fenyegetés és fölény): minden elégedetlensé
get feloldani kész. Titokzatosságában is kita
karva képes látni őt, aki számolt már azzal, 
hogy úgy utazunk a jövendő felé, miként ha 
összeszegezett szálfákon egy viharzó folyón; 
s a tutaj ha nincs jól rögzítve, egy-egy fa törzs 
elszabadul alólunk. (Mint amikor át akar
tunk volt jutni a Vágón, s a hordókba rakott 
országpénze a vízbe esett; de a súlya miatt 
szerencsére nem tudott messzire úszni, s a 
hordókat, ha nagy fáradsággal is, de kiha
lásztuk.)

A fejedelem közben megenyhülni látszik 
(nem neheztel ő jobban Pázmányra, amiért 
más formában veszi magához az Úr testét s 
hitét); szokása szerint már kedélyesen anek- 
dotázik:

"Egyszer egy gyóntató — mondja meg
enyhült hangon, csaknyak-inai feszülnek—, 
akit a váradi pasa kezéből szabadítottam ki 
jó pénz ellenében, hálából bevallotta nekem, 
hogy milyen kockázatos a pápista pap hiva
tása. Ha nem hiszel a vezeklő őszinteségé
ben, mondta, bármily csekély is az elkövetett 
bűn, a feloldozás formális aktus, szerepját
szás marad az Isten színe előtt... De hát én 
nem a Fennvaló színe elé küldelek — hiszen 
a Pázmány széke ha fenn is van, néhány 
lépcsőfokkal csal: lejjebb esik. Mindazonáltal, 
ha gyóntatni kezd téged, s látod, hogy mi
közben a te őszinteségedben kételkedik, fon
dorlatos, szépítő szavakkal fel akarja men
teni a császára szolgálatában álló igazi bűnö
söket, egy perdg se feledd, hogy nemcsak a 
legnagyobb ész ő Magyarországon, de a leg
nagyobb Szerepjátszó is.”

Végül azzal váltunk el: legyen az én köz
benjárásom Pázmánynál közvetítő üzenet a 
Habsburg császárhoz, hogy ne csodálkozzék 
őfelsége, ha a magunk oltalmáért és lelkünk 
mentségéért feltámadni (ebbe ravaszul a tá
m adást is beleértette Bethlen) kényszerü
lünk!

Az útnak még harmad részét sem tettem 
meg, de a rosszul rugózott s keményen pár
názott kocsi máris felkavarta a köveimet. A 
hasító fájások miatt mindegyre meg kellett 
állnunk. Ráadásul a folyóvizek is úgy meg
áradtak, hogy egyik reggel csak úsztatva le
hetett volna átjutni a túlsó partra.

Egy álom megfejtésével még tartozom, 
m agam nak legalábbis. Az elindulásomat 
megelőző éjszakán addig forgolódtam az 
ágyamban, mígnem egyik álomból a másik
ba, egy riasztóbba átúszva egyszer csak sáros 
lábak tapicskoltak körülöttem . Kámzsás 
szerzetesek leptek meg (nyakuk és fülük tö
ve is retkes volt a kosztól); gúnyosan felszó

lítottak — mintha bizony hitvitára ké- szül
tem volna —, hogy fejtsek meg egy talányt: 
hogyha a megváltó földön túli boldogságra 
vágyott, hisz nekünk is azt ígért, miért fes
tünk, faragunk szenvedő vonásokat orcájá
ra?... S máris végigfektettek előttem egy, a 
falakon túl, a semmibe vesző, színes feszüle
tet, amelyen a sivatag-dűnőként hullámzó 
ráncokat s a krátermély szemet mutogatták 
nekem.

Sajgó csontokkal ébredtem, a nyakam is 
megmeredt, mint akit álmában keresztre fe
szítettek. De valahogy jó érzéssel töltődtem 
fel mégis, hogy, lám, egészen józan gondol- 
kodásúaknak mutatkoztak azok a szerzete
sek. Persze álmomban...

A huzat feltépte az ablakszámyakat. Di
deregve keltem ki az ágyból. Készülődés 
közben aztán mind jobban nőtt bennem a 
szorongás.

Mint követ ritkán tettem ki magam köz
vetlen fizikai veszélynek. Ezúttal nem ide
genbe s nem ellenség, hanem az enyéim közé 
készültem. Mitől kellene hát tartanom?

Voltam m ár olyan helyzetben, igaz, 
Szombathelyen, amikor el kellett hallgat-

Paul Sima: Tél

nőm, hogy más felekezetű vagyok, mint a 
többség. A kíváncsi csődület nem gyanította 
kilétemet, különben sem érdekelte őket más, 
csak a törvényes végzés, amely tulajdonukba 
adta a templomot A kevesekben pedig, akik 
nem menekültek el a városból, tudat alatt 
valahol nőtt a tisztelet a győztesek iránt, kik
nek mesterkedése s hangoskodása sikerrel 
járt.Úgyhogy közönséges provokátornak te
kintettek volna esetleg — nem egyszerű el
lenségnek  — ezek is, azok is. M inél 
okosabban igyekeztem volna érvelni előttük, 
annál veszedelmesebbnek. S a botrány per
sze a spionokat is előcsalja ilyenkor; ők teljes 
biztonságban érezhetik magukat a császári 
hatalom árnyékában, kedvükre ki-bejárnak a 
templomkapun. Néhány éles szemű, látszó
lag szótlanságba burkolózó alak az idegen 
zsoldosok szeme láttára készségesnek mu
tatkozik közbenjárni, hogy elkerüld a tömlö- 
cöt... M ert hiszen a hatalom magasabb 
beosztást viselő alkalmazottjai (a kincstári 
listán feltüntetett, megfizetett alkalmazko- 
dók) hajlandók nagyvonalúan kezelni a hit
beli ügyeket is, amennyiben jószántadból 
elhagyod egyházadat.

Az ilyen szövetségben ne keress érzelmi

kötést; az ész diktálja, némelykor megját
szott eleganciával. Hányszor találkoztam ve
le itthon is: amíg én Konstantinápoly vagy 
Bécs felé fürkészve a támadó vagy a felmen
tő sereget lestem, Öméltóságáik a birodalmi 
ígéretekre füleltek: latolgatván magukban, 
miszerint ahol nagyobb a képzelőerő, lám, 
ott az oltárok is díszesebbek!... Szóval, ne
hogy kiderüljön, hogy mégis a pápai elkép
zelés szerint történik a feltámadásunk!...

*
Hasonulni a határokhoz mért, (kim érhe

tő hivatáshoz. Ha a vadság riadóztat, úgy
sem hallatszik a poézis. A teremtés szünetet 
kénytelen tartani.

Körülzártak, Bálint! Nehezen tudom már 
innen kivágni magamat.

Midőn a sors nem karddal, másképpen 
kényszeríti meghátrálásra a hanyatló erejű 
férfit. Futásra készteti önnön tehetetlensége 
elől.

'Szál kopjámmal bátran káromolva!" — 
Ezt csak Balassi Bálint tudta. Milyen nyíltan 
állt ki vérrel festett szablyájával Istene elé is! 
Milyen egyszerűnek tűnt minden, amikor 
még vele voltam...

Engem csak Pázmány színe elé küldtek. 
Mégis be jókor jött, Istenem, az az áradás, 
amelyik miatt nem tudtam elmenni hozzá 
személyesen.

Levélírás'közben az egyházfő megfelelő 
megszólításával és körüludvarlásával baj
lódtam éppen, midőn előkerült egy nekem 
küldött korábbi levele. A törvénytiprásról 
szólt: azokról, akik "döggel, karddal, rabság
gal fenyegetve" üldözik el földjéről s hajléká
ból a m agyar embert, legyen az akár a 
legnagyobb birtokos.

Mert Ferdinánd császár elődjének és pél
daképének idején is ez történt már. Rögesz
més, rideg kedélyű  Rudolf! Szemének 
vizenyős szivárványa a fáklyafényben meg
villanva eszelősnek látszott, de máskülön
ben hideg, mint a mocsár. Ez a "gondviselő" 
tekintet kész volt elveszejteni bárkit... Te tud
tad ezt legjobban, Dlésházy István atyámu- 
ram és igazi védelmezőm! A császári kamara 
a felségárulás vádját akasztotta nyakadba, s 
hamis tanúskodások alapján fő- és jószág
vesztésre ítélt, hogy elkobozhassa mindene
det. Mekkora öröm volt számomra, midőn 
titkon tudattad velem, hogy morvaországi 
birtokodról sikerült megszöknöd Lengyel
földre.

"Hogy onnan aztán Ali basához küldött 
hízelgő levelével a kereszténység ellen han
golja a kedélyeket!" — pillantott rám fensé
ges tekintettel az esztergomi érsek (mert 
levélírás közben az ő arcképét helyeztem 
magam elé).

"Qlésházy báró, sorsunk gondviselője- 
ként, éppen a keresztényi méltóságot szán
dékozott m egvédeni — siettem  ellent
mondani neki. — Kedvezőbb politikai han
gulatot igyekezvén teremteni a protestánsok 
védelmére... S egyben az európai egyensúlyt 
is..."

"A javatokra!" — Az én Pázmányom 
most erőteljesen bólintott. Viselkedése eddig 
nem árult el semmilyen rosszallást vagy fö
lényt; mértéktartóan, komolyan figyelt rám, 
mint méltó vitapartnerre.

"Hozhatsz-e olyan áldozatot, mely az or
szágnak halálod után is javára leend?” — 
kérdezte tőlem (vagy inkább önmagától?!), 
ezzel is csak növelve bennem a kétségeket... 
» » > / b í y t a t á s  a 16. oldalon
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folytatás a 15. oldalról

Melyik országnak? — szaladtam előre gon
dolatban. Mert haza csak egy van (itt ben
ned, repedezett ereidben), ország viszont, 
melynek sorsát császár, király, fejedelem 
vagy pasa igazgatja, legalább három.

Pázmány méltóságteljesebbnek és gon
dolkodásában első perctől fogva józanabb
nak tűnt, mint a sok — hol fénybe vont, hol 
árnyékba burkolt — kiismerhetetlen ábráza- 
tú  uralkodó... Nehogy lótolvajnak nézzen. 
Tisztán a gátlásaid miatt nem mentél el hoz
zá személyesen?! — ékelődött kishitűséggel 
nyomorgatott énemmel egy másik, lelkem 
legbelsőbb kamarájából kiüzenő hang. — 
így viszont még azt gondolhatja rólad: az 
ilyenek rendszerint képtelenek megkülön
böztetni Krisztust a latortól!...

Nem kaptam elég levegőt, egy óriási pö- 
cegödör látomása hajszolt. (Lehet, hogy lá
zam  is vo lt az özönv ízben  fu lladozó  
vidéken.) Undorítónak tetszett volna mente
getőzni. De elindulni is.

"Attól tartok, hogy nem mehetek Nagy
ságod eleibe, ezért hát kénytelen vagyok le
vélíráshoz folyamodni — hangzott a Páz
mánynak címzett első fogalmazványom. — 
Ez az én lassúbb (el)járásom lészen azért a 
kulcs, amivel nemcsak Nagyságod ajtaja 
nyílik meg nekünk, de fülei is kegyesen fog
nak hajlani könyörgéseink meghallgatására, 
etc..."

Túlságosan hfzelkedőnek tűnt máris, 
amit papírra róttam. Hol maradunk az óhaj
tott egyensúllyal7.'.

"Remélte Nagyságod bizonyára, hogy 
igen eszes, tudós, bölcs ember vagyok, aki 
elhiszem Nagyságodnak, hogy főpapi hiva
talából és könyörülésre való indulatától ve
zérelve irgalmasságot gyakorol rajtunk. 
Mert ki az idegeneknek is szokta segítségét 
és jóakaratát gyakorolni — mondtam az 
enyéimnek —, titeket, tulajdon véreit ne se
gítene Őnagysága? Ne értené meg nyavalyá
tokat, hogy orvosságot keressen sebetek 
gyógyítására?!"

(A diplomata hangja végre! Bethlen Gá
bor nem vallhat szégyent velem.)

"...Mert hiszem, hogy akit a szerencse a 
legmagasabbra helyezett, nem annyira azt 
szereti, hogy nagynak, mint inkább, hogy 
jónak hallja magát mondani, és két különbö
ző dolgot: a hatalmat és a szerénységet ve
gyíti magában... Öledbe tétetett, Isten által, a 
köz ügye, de azért az ölbe, hogy ott melen- 
gettessék. Gonoszok és becstelenek azok, 
akik az uralomban csak az uralmat nézik, 
gőgösen, tunyán, és azt, hogy ők nem a pol
gárokért vannak, hanem a polgárok — (nem, 
inkább: az alattvalók) — vannak őértük."

Megállj! Ez így könnyen vádaskodásnak 
tűnhet; akár fenyegetésnek is.

Érvek kellenek. Többet kell forgatnom 
Pázmány hitünkkel vitázó kalauzát és prédi
kációit, legalább ma este.

"Keresztény atyám írja éppen, hogy mi 
dolgunk nekünk a teremtett állatok nemére 
és természetire?!... Akinek az örök ige szól, 
sokféle vélekedésből kifesel..."

(Ez így igen-igen szűrmentén van, végtére 
nem tinók — még hogyha ők az erőtlenebb 
kevesek is —> akiknek érdekében szólnom 
kell.)

"Az erősebbnek látszó gonosz bizakodá
sa mindig kevélységből és a gyenge megve
tésébő l szárm azik , ám de végül m aga 
megcsalatásával végződik... Erre is nagysá
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god tanít. Isten utálkozik — ebben is egyet
értünk — az embercsúfolókon, kik feleba
rátaikat megszégyenítik, megháborítják..."

Végre eljutottunk a háborgatottakhoz; a 
nyüt háborúsághoz.

"Mi volna ezen üldöztetés — okos, világi 
uralkodók szándékában —■, ha nem a ke
vélység parancsa! S megvan a kieszközölt 
"mennyei" áldás is a megfontolt, megterve
zett gyilkos hajszához? A Belgiojoso-féle ka
landorok öldöklésvágyához?... Mostanában 
olvastam Nagyságod példázatát ama szép, 
fehér hölgyről, ki mikor kergetői elől szalad
va sárba talált, rá nem mene; inkább megöleti, 
mint bemocskolja magát!

A bűn veszedelmes rútságára utal Nagy
ságod. De a kényszerű, külső, felszíni mo
csok — mondjuk, az esendő test ügyefo- 
gyottsága — a nagyobb vétek-e; vagy inkább 
a türelmet nem ismerő lélek erőszaktevé
se?... Orvosnak mindenik halandó egyfor
mán kóreset — Isten gyermeke. így egy
formán ki van szolgáltatva a fájdalomnak, a 
rontásnak.

Hát a pap?! Őt ki hatalmazza fel a kü
lönbségtételre? A halál ismerete?...

Hogyan erősödjék lélekben és tudásban 
(a kiváltságos gondviselőhöz méltó kívána
lom volna ez), ebben az áradásos időben a 
járványoktól is üldözött felvidéki nép, ha a 
szeretetről való prédikálás mézben megmár
tott, mérgezett retek?...

A császárpárti urak és méltóságok között 
természetszerűen nagy az aggodalom, lát
ván, hogy Erdély fejedelme, Bethlen az an
golok, a dánok és a hollandok oldalán 
megindul ellenük. Azzal a szándékkal nyil
ván, hogy lecsillapítsa a szóit dühöt. Mely 
kevesebb keresztényi türelemben való biza
kodást ígér a m egtért híveknek, m int 
amennyi rémületet... Nagyságod szava most 
a tét. Anélkül Ferdinánd császár őfelsége 
aligha tudja rábírni a sokat szenvedett s talán 
még többet hitegetett alattvalókat a gyorsan 
és ingyen — mindössze a hitvány életük 
árán (!) — elérhető túlvilági boldogságra. 
Már pedig atyám (ha jól olvasom sorait) a 
toleránsabb tisztító tűzre kegyeskedik bízni 
a megtévedt lelkeket, nem a feneketlen po
kolra.

Hát még, ha az a pokol itt, a földön e- 
mészti el azt, akinek útját nem a pápisták 
egyengették az örökkévalóságban lakozó is
teni gondviselés felé.

De hiszen nagyságodat ha mostoha anyja 
pápistává tette is, az édes szülei protestán
sok valának, s a Mindenható Isten véghetet- 
len kegyelme folytán, lám, nem született 
nyomoréknak avagy egyéb fogyatékosság
gal.

Gyarlók vagyunk; nehéz elbírni az örök
kévalóság gondolatát. Legfeljebb ahogy az 
ember szervezete a romlandó növényi és ál
lati eledelt megemészti s feldolgozza, értel
münk is úgy szívja magába a földi matéri
ájukban elporladt elődök szellemi értékeit...”

A zsoldosokat, jaj, ki ne felejtsem!
"Azt kéri Erdély fejedelme, oltalmazzon 

meg bennünket is Nagyságod Istene a min
dent felprédáló jövevény hadaktól, kik olya
nok nekünk, mint gyümölcsnek a féreg, még 
hogyha ragyaverte is az a gyümölcs...

Végezetül: mind várhatunk távoli ke
gyekre, áldásra, szerencsére. Inkább éljünk 
úgy, ahogyan szeretnénk. Számunkra ennyi 
az örökkévalóság esélye"

*

"Kibújt belőlem a sztoikus — neheztel 
magára, joggal, a lábadozó beteg, a virrada
tot ingatagon fogadó Rimay. — Tán jobb lett 
volna Pázmány békére hajló természetét, 
igaz hitét taktikusabb hangnemben szembe
síteni a Szentszékkel való kapcsolatával."

Kettőjük közül vajon melyikük találja 
meg előbb a halált hozó egyensúlyt?

Az ember elbúcsúzik legkedvesebb tár
gyaitól... A gyöngyház kalamáris, a gyertya
tartók, a veres bársonyhüvelyes szabíya 
(mindenik egy-egy keserves, hosszú út em
léke!), a vörösréz mozsárütő, a kerekded 
spongya, a szúette kopott-zöld láda... A pen
navágó kés és két, halcsontból készült kanál
— nem válik meg tőlük soha. Mert aki elad, 
olyan, mintha menekülne. És aki vesz, mintha 
attól félne, hogy tönkremegy. A testek egymás
ra való hatását lemérni fény nélkül elképzel
hetetlen, vagy legalábbis érdektelen. A fény 
pedig a mi szemünkből sugárzik rájuk.

A Platónt követő Ludlio Vanini szerint— 
nem sokkal ezelőtt tette közzé munkáját A 
természet csodás titkairól címen Itáliában — 
megismétlődik az emberi történet "Achille- 
usz ismét Trójába megy; feltámadnak a haj
dani kultuszok és vaílások... semmi sincs 
most, ami még nem volt; s ami egyszer már 
létezett, újból lesz..."

Még ha mindez nem is partikulárisán 
érvényes — mint Platón állította —•, hanem 
általánosan.

Minden dolog visszanyer(het)i korábbi 
állapotát; persze csak megelevenedő emlék 
formájában. Elképzelhető, hogy egy későbbi 
állapot a valóságban megegyezik valamely 
előzővel, de az csupán a variációk végtelen 
számát feltételezi, nem egy konkrét állapot 
körforgását.

Ha úgy fogynánk el, apránként, mi is 
(gondolhatja Rimay — vagy egy későbbi, 
hasonló életkorú, függő életét, függetlenít
hető gondolatait, állapotát újraálmodó, kita
lált! társa), ha úgy fogynánk el, mint egy 
piramis, melyet minden ezeregy évben érint 
meg szárnyával egy madár!*

Nyerni akaratoddal nyerhetsz a jelenben
— ismeri(k) föl lehetőségét(üket) és korláta- 
it(kat). "Aki a jelent látja, az mindent látott, 
ami csak valaha volt, vagy valaha lesz” — 
állította Marcus Aureíius. A múlt pillanatok
ká zsugorodik. Szerencsére azért van az ér
zés (többek közt a n o sz ta lg ia , m ely 
végtelenszerűvé növelheti a letűnt pillana
tot), hogy az ember megfeledkezhessen néha 
a spekulatív teóriáknak kiszolgáltatott hely
zetéről.

Az időtartamtól függetlenül senki sem 
veszíthet el más életet, csak amit él* (Borges 
nyomán)

(Penész fér aranyhoz)

Kifújom magam. A hajnal éppen felde
rengett.

Minden haszontalan kancsal képzet el
inal. A csukott szem mögött vízsodrással 
magával ragadó látomás. Jéghideg, folyé
kony gyermeki öröm borít be; a vékony pó
lyán áttetszik a fény, am íg a törékeny 
álomhéj rám nem fagy egészen.

Az ébrenlét már nem mohó ígéret. Mosa
kodáskor fülemben, orromban a nyesegetés- 
re váró , erős sző rszá lak : kü lönös, új 
mulatságnak számít, ha megérintem őket. A 
természet nagy éhsége ritkán gerjedt föl ben
nem; az ész és a virtus mindig idejében lecsil
lapította férfikedélyem.
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Kiszállásokkal 1022 napot töl
töttem. A gyűjtőutakon kívül ide 
sorolandók a vidéki tudományos 
ülésszakok, kerekasztal-megbe- 
szélések, ünnepi, évfordulós, 
szabadegyetem i előadások , 
könyvbemutatók, iskolai rendez
vények tanárok és diákok bevo
nására a gyújtőmozgalmakba 
stb. Valamennyi fenti számadat 
nyugdíjazásomig érvényes; utá
na számontartásukkal sajnálatos 
módon felhagytam, de gyakorlá
sukat még nagyobb ütemben 
folytattam.

Már csak távoli emlékként 
merem említeni útkereső ifjúsá
gom éveket igénylő számos fog
lalatosságai közül irodalomtör
téneti cikkeimet és tanulmánya
imat; nyolc iskolai tankönyv 
szerkesztését; két könyvkiadó: a 
Móricz Zsigmond Kollégium és a 
Méhkas Diákszövetkezet vezeté
sét; szerepemet a Móricz Zsig
mond Kollégium, majd a Szabó 
Dezső Kollégium, általában a 
népkollégiumi mozgalomban és 
egyéb ifjúsági mozgalmakban; a

Magyar Népi Szövetség közmű
velődési munkáját stb.

A Ferenc József Tudo
mányegyetemen 1943-tól, har
madéves koromtól gyakornok 
voltam, a munka mezején tehát 
42 évet töltöttem. A gyakomok- 
ságot a Bolyai Tudományegyete
m en tan á rseg éd k én t, m ajd 
adjunktusként folytattam. 1948- 
ban a rom ániai egyetemeken 
megszűnt a néprajzi oktatás és 
csak 1990-ben indult újra. A köz
beeső 43 tanév alatt, felsőfokú ok
ta tás  és u tá n p ó tlá s  nélkül, 
szerepem felértékelődött: aligha
nem valam ennyi kezdő vagy 
már nem kezdő néprajzosnak ka
tedra nélküli levelező és tanács
kozó tanára lettem, hiszen archí
vumi állami állásomban én vol
tam Erdélyben az egyetlen hiva
tásos, néprajz szakot végzett és

FARAGÓ JÓZSEF
A  K r ite r io n -k o sz o r ú  á tv é te lére
M egilletődve köszönöm  a 

Kriterion Alapítványnak, hogy 
felfigyelt munkásságomra és azt 
Kriterion-koszorú adományozá
sára méltatta. E kitüntetésben 
nagy szerepe volt Domokos Gé
zának, az Alapítvány alapítójá
nak és elnökének, akivel régtől 
fogva sokszor találkoztam éle
temben. Először a sepsiszentgyör
gyi Székely Mikó Kollégiumban: 
ő mint kisdiák, én az érettségi e- 
lőtti évben mint nagydiák. Ami
kor később a Kriterion Könyv
kiadó igazgatója lett és azt a kom
munizmus nagy nyomása alatt a 
nemzetközi hírnévig oly páratla
nul felvirágoztatta, számos köte
temnek biztosított megjelenést, 
és sokszor meghívott szerte Er
délyben a szűkebb körű erdélyi 
irodalomtörténetünk számára is 
oly emlékezetes Kriterion-na- 
pokra és író-olvasó találkozókra. 
Az utóbbi évtizedben tudomá
nyos pályámat távolabbról is to
vább kísérte figyelmével, míg
nem most ismét személyesen ta
lálkozhattunk és baráti kezet szo
ríthattunk.

Ami említett pályámat illeti, 
egy zaklatott történelmi kor azt is 
oly zaklatottá tette, hogy bár né
hány részletére sikerülne rövi
den emlékeztetnem. Kezdem a 
rosszával. 1944-től huszonhárom 
éven át nem mozdulhattam ki az 
országból, olyan ok vagy okok 
miatt, amelyeket sohasem közöl
tek velem, utána pedig két-há- 
rom évenként egyszer mehettem 
rövid időre az úgynevezett szo
cialista országokba, el egészen a 
berlini falig. A kommunista rend
szer 1989-es bukása után, az az
óta eltelt tíz év alatt, hatvannyolc 
éves koromon túl a nyugati uta
zásokat és néprajzi intézmények 
megismerését, a nemzetközi tu
dományos kongresszusokon és 
konferenciákon való részvételt, a 
világ folkloristáival a személyes 
kapcsolatokat és tapasztalatcse
réket, valamint a külföldi szak- 
irodalom ismeretét nyilvánvaló
an már nem lehetett pótolnom. 
De itthon sem kedvezett a sze
rencsém. Magyar voltam és egy
szerű párttag sem voltam: két 
olyan tény, amely az akkori Ro
mániában bármilyen magasabb 
beosztásomat vagy felelős tiszt
ségemet lehetetlenné tette; állá
somhoz mérten még nyugalom
ba vonulásomkor is a legminimá
lisabb nyugdíjat kaptam. Végül 
pedig az egyik legjelentősebb 
hungarológiai szaktudományt, a 
néprajzot műveltem, márpedig 
népünk hagyományainak kuta
tása és az eredmények népszerű
sítése zavarta az állampolitika 
rangjára emelt társadalmi homo- 
genizálás doktrínáját, vagyis —

reánk nézve — a romániai ma
gyarság beolvasztását, eltünteté
sét. Piros pon tnak  szám ított 
volna, ha elfogadom, sőt hirde
tem, hogy a romániai magyar 
folklór valójában magyar nyelvű 
román folklór, mint ahogy a ro
mániai magyar irodalmat is ma
gyar nyelvű román irodalomnak 
minősítették. (E 'logika" alapján 
vajon anyanyelvűnk is magyar 
nyelvű román nyelv lett volna?)

Folklorista pályám kevésbé 
nyilvános része a Román Akadé
mia ama Folklór Intézete, mai né
ven a kolozsvári Folklór Archí
vum keretei között folyt, amely
nek 1949-ben alapító tagja, 1985- 
ös nyugdíjazásomig főkutatója 
voltam , azóta tanácsadó pro
fesszora vagyok. Az Archívum 
munkatársaként egymagámban 
vagy csoportosan  Erdély és 
M oldva 112 helységében 191 
gyűjtőúton vettem részt, s ezek 
eredményeként az Archívum tá-
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rolói valamennyi népköltési mű
fajból 7600 hallás utám és 3100 
magnetofonfelvételemet, össze
sen több mint 10.000 gyűjtésemet 
őrzik. Ezek közt legnagyobbra 
becsülöm a balladákat, valamint 
több mint 2000 mesét, amelyek
nek némelyike a 150 gépelt lap 
terjedelmet is meghaladja. Gyűj
téseimnek elenyésző része látott 
nyomdafestéket, pedig ha folklo
rista utódaim hozzálátnának a 
kiadásukhoz, csak a mesékből 
25-30 vaskos kötet telnék ki.

Saját gyű jtéseim en  k ívü l 
mintegy 90.000-es nagyságrend
ben gazdagítja az Archívumot 
különösen az ifjúság számára a 
sajtóban és az iskolákban az álta
lam kezdeményezett és szerve
ze tt gyű jtőversenyek  és p á 
lyázatok anyaga, szintén számos 
folklórműfajból.

doktorált m agyar folklorista. 
Sokszáz levelem tanúsítja, hogy 
hány önkéntes vidéki gyűjtővel 
tartottam szoros személyes kap
csolatot és segítettem munkáju
kat bemutatkozó levelüktől gyűj
teményeik elkészültéig.

Didaktikai pályám  csúcsa
ként 1990—91-ben Budapesten 
az Eötvös Lóránt Tudomány- 
egyetem Folklór Tanszékén az el
ső meghívott romániai magyar 
néprajzos vendég-professzor 
voltam.

Holtig tartó nosztalgiám a- 
zonban az 1959-ben megszünte
tett Bolyai Tudományegyetem
hez fűz. Éveken át az újraindítás
ért küzdő Bolyai Társaság alelnö- 
ke voltam, de idősebb vezető tár
saim m al együtt lem ondtunk, 
hogy helyünket átadjuk a fiata
loknak. (Ma azt mondom: rosz- 
szul tettük.) A Budapesten szé
kelő Bolyai Egyetem Barátainak 
Egyesülete erdélyi képviselője 
vagyok. Az Egyetem újraindítá
sáért itthon és külföldön sorozat- 
nyi tanulmányt közöltem és elő
adást tartottam, s erdélyi szer
kesztője voltam a Budapesten 
megjelent két emlékkönyvünk
nek: Az erdélyi magyar felsőoktatás 
évszázadai (1990) és A Kolozsvári 
Bolyai Tudományegyetem 1945— 
1959 (1999).

E két kötettel eljutottam pá
lyám m inden bizonnyal legis
mertebb vonulatához: nyomta
tásban megjelent műveimet A 
Kriza János Néprajzi Társaság 
1988-ban adta ki, több mint hét
száz tételt tartalmazó bibliográfi
ámat cikkeim, tanulmányaim és 
közel 70 kötetem adataival. Ez 
utóbbiakat természetesen nem 
m ind m agam  írtam , ugyanis 
több tudományos és népszerű ki
adásban gondoztam klasszikusa- 
ink  (Fazekas M ihály, Petőfi 
Sándor, Kriza János, Arany Lász
ló, Kóbor János-Vajda Ferenc, Be
nedek Elek, ő sz  János és Sinka 
István) gyűjteményeit, részben 
műveit. Hasonlóan több kortár
sam (időrendben Nagy Olga, 
Konsza Samu, Kovács Ferenc, 
Bállá Tamás, Albert Ernő, Antal- 
né Tankó Mária és Apácai Bölöni 
Sándor) gyűjteményeit rendez
tem sajtó alá. A kortársak ürü
gyén említem, hogy 1975—1999 
között először a tatár M amut 
Nedret, majd folytatólag Hege
dűs Imre, Demény István Pál, 
Nagy Olga, Vöő Gabriella, Ke
szeg Vilmos, Pozsony Ferenc és 
Kardalus János doktori szigorla
tának voltam bizottsági tagja. 
Köteteim sorát, számos összeha
sonlító  m agyar-rom án tanul
m ányon kívül, tizenkét olyan 
magyarra fordított román nép
költési gyűjteménnyel folytatom, 
amelyeknek anyagát a műfordí
tók keze alá válogattam, szer-
» » >  folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalról

késztettem, bevezető vagy záró
tanulm ánnyal és jegyzetekkel 
láttam el. Legkedvesebb műfa
jomból, a népballadákból hat kö
tetet közöltem.

1968—1978 között én szállí
tottam a Ljubljanában megjelenő 
nemzetközi népballadakutatás 
bibliográfiája, 1977—1986 között 
a Bonnban kiadott nemzetközi 
néprajzi bibliográfia számára a 
romániai magyar anyagot.

Ha egy világégés előtt arra 
kapnék engedélyt, hogy mondjuk 
öt-hat kötetemet megmentsem, 
vérző szívvel talán a következő
ket választanám: Romániai ma
gyar népdalok, Jagamas Jánossal 
(1974); a Népismereti Dolgozatok 
hat kötetes sorozata, dr. Kós Ká
rollyal (1976—1994); a Kalotaszegi 
magyar népviselet, Nagy Jenővel 
és Vámszer Gézával (1977); a Bal
ladák földjén című tanulmánykö
tetem (1977); a Bihari gyermek
mondókák, Fábián Imrével (1982) 
és az Ószékely népballadák összesí
tő kritikai kiadása (1998, másod
szor 1999).

Talán nem szerénytelenség 
megjegyeznem, hogy ily m un
kássággal a hátam mögött, ame
lyet m ost nagyon felületesen 
vázoltam, nem a Kriterion-ko- 
szorú volt első kitüntetésem. Fel
sorolom őket, korántsem kérke
désből, hanem két más okból: 
egyrészt legyenek együtt egy er
délyi tudomány- vagy művelő
déstörténeti számbavétel szá
mára, másrészt utánuk egy ta
nulságot szeretnék levonni. Te
hát: 1948-ban a magyar kormány 
Petőfi-emlékérme; 1964-ben a 
Párizsban székelő International 
Society for Folk-Narrative Rese
arch (a Népi Próza Kutatásának 
Nemzetközi Társasága) válasz
tott tagja; 1976-ban a Magyar 
Néprajzi Társaság, 1979-ben a 
Helsinkiben székelő Kalevalase- 
ura (Kalevala Társaság) tiszteleti 
tagja; 1984-ben a Magyar Népraj
zi Társaság Ortutay Gyula em
lékérme; 1987-ben a Nemzetközi 
Magyar Füológiai Társaság Lotz 
János emlékérme; 1988-ban a 
Magyar Tudományos Akadémia 
tiszteleti tagja, amelyre a leg
büszkébb vagyok; 1993-ban a 
Turkuban székelő Folklore Fel
lows (Folklór Társaság) válasz
tott tagja; 1996-ban Budapesten 
A Bolyai Egyetem Barátainak 
Egyesülete tiszteleti tagja; 1996- 
ban a Nemzetközi Magyar Füo
lógiai Táraság tiszteleti tagja és 
1999-ben a Zürichi Magyar Tör
ténelmi Egyesület alapító tagja. 
Itt példaként hangneme miatt 
kötelességemnek érzem idézni 
— magyar fordításban — a Kale
vala Társaság díszoklevelének 
alábbi sorait: "A Kalevala Társa
ság ezennel meghívja Önt nagy 
érdemei elismeréséül külföldi

tagjai sorába azzal a meggyőző
déssel, hogy Társaságunk elveit 
és törekvéseit nagyra fogja érté
kelni és támogatni."

Tanulság: kitüntetéseimet Pá
rizstól Budapesten át Helsinkiig 
és Turkuig mind külországban, 
eddig egyet sem itthon kaptam. 
Igaz, itthon a fiatal Kriterion-ko- 
szorún kívül mindössze két ma
gyar lehetőség jut eszembe, s 
ezen a szűkös kínálaton el kelle
ne gondolkodniok művelődési 
vezetőinknek: az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület jeles 
elődeinkről elnevezett számos 
díja és az Erdélyi Múzeum-Egye
sület tiszteleti tagsága, de nem 
biztos, hogy ezekben valamikor 
is részesülök.

Bevallom, többre is vágytam. 
Jó két emberöltőnyi idő alatt fel
halm ozott egyetemi, tudom á
nyos és élettapasztalataimat a 
tudomány közvetlen szolgálatán 
túl szerettem volna egész nemze
tiségünk számára kamatoztatni, 
de félezernél több alapítványunk 
és több m int 250 művelődési 
egyesületünkben egyetlen olyan 
tiszteleti, elnökségi, vezetőségi, 
kurató rium i, tanácsadói stb. 
tisztség sincs, amelyet a nálam 
gazdagabb  é le ttapaszta la tú , 
munkásságú és tekintélyű, hazai 
és nemzetközi hírű kiválasztot
tak és kinevezettek el ne foglal
tak volna, miközben külorszá
gokban is méltó módon képvise
lik nemzetiségünket. Nem aka
rom név szerint felsorolni azokat 
az intézményeinket (elsősorban 
természetesen a mindent felölelő 
Romániai Magyar Demokrata 
Szövetséget), amelyeknek szol
gálatomat többször is felajánlot
tam, de hála az Égnek, olyan jól 
állunk, hogy az én segítségemre 
nincs szükségük.

Ennek ellenére boldog va
gyok, mert már fiatal koromban 
hivatásomra leltem és egész éle
temben ennek élhettem. Hivatá
som azonban ezerszer több és 
fontosabb egyetlen ember bol
dogságánál, mert a romániai ma
gyarság anyanyelvéhez és mű
velődéséhez, vagyis létéhez-sor- 
sához kötődik. A folklór magyar
ságunk költői névjegye és bi
zonyítványa; a folklórkutatás és 
n ép sze rű s ítés  ön ism eretünk  
gyarapításának, öntudatunk erő
sítésének, összetartásunknak és 
megmaradásunknak egyik mun- 
kálója. A sors nekem azt a felada
tot szánta, hogy a romániai ma
gyarságról folklórjának méltatá
sával tegyek tanúbizonyságot, 
én pedig köszönöm a sorsnak ezt 
a rendelését.

Ehhez az élethivatáshoz ad 
nekem a Kriterion-koszorú újabb 
erőt és biztatást.

’Elhangzott Csíkszeredán  
2000. január 7-én a Kriterion-ko
szorú átvételekor.

Márciusi évfordulók
1 — 1960 éve született M. Valerius Martialis római költő 

— 120 éve született Gües Lytton Strachey angol író
— 410 éve született Grigore Ureche román krónikás

2 — 240 éve született Camille Desmoulins francia publicista 
— 125 éve született Jászi Oszkár filozófus
— 70 éve halt meg David Herbert Lawrance angol író

3 — 1060 éve halt meg Ibn Abd Rabbihí arab író
— 60 éve született Köntös-Szabó Zoltán író
— 25 éve halt meg Németh László író

4 — 170 éve halt meg Gyarmathi Sámuel magyar nyelvész
5 — 40 éve halt meg Asztalos István erdélyi író

— 50 éve halt meg Edgar Lee Masters amerikai költő
— 80 éve született Radu Stanca román író

6 — 525 éve született Michelangelo Buonarotti olasz
képzőművész, költő

7 — 150 született Thomas Masaryk cseh szociológus
— 125 éve születet Hiador Sztripszky ruszin történész 
— 130 éve született Thury Zoltán író

8 — 75 éve halt meg Balogh Endre erdélyi író
— 80 éve született Homyák József erdélyi író
— 230 éve született Pápay Sámuel irodalomtörténész

9 — 80 éve halt meg Haralamb Lecca román író
— 75 éve született Dumitru Pácurariu román kritikus

10 — 60 éve halt meg Mihaü Afanaszjevics Bulgakov orosz író
— 220 éve született Frances Trollope angol írónő

11 — 80 éve született Dennis Joseph Enright angol költő
12 — 190 éve született Hunfalvy Pál tudós

— 70 éve halt meg Alois Jirásek cseh író
— 50 éve halt meg Heinrich Mann német író

13 — 130 éve halt meg Charles de Montalambert francia író 
— 100 éve született Pétre P. Panaitescu román történész

14 — 25 éve halt meg Ivó Andric horvát író
— 1160 éve halt meg Eginhard frank krónikás
— 90 éve született László Gyula régész

15 — 30 éve halt meg Fernand Crommelynck belga író
— 170 éve született Paul von Heyse német író

16 — 60 éve halt meg Selma Lagerlöf svéd írónő
— 360 éve halt meg Philip Massinger angol drámaíró

17 — 180 éve született Anne Bronté angol írónő
— 320 éve halt meg Francois de La Rochefoucauld francia író 
— 1820 éve halt meg Marcus Aurelius római író

18 — 100 éve született Győry Dezső költő
— 170 éve született Szinnyei József irodalomtörténész

19 — 50 éve halt meg Edgar Rice Burroughs amerikai író
— 480 éve született Jorge de Montemayor spanyol költő
— 20 éve halt meg Teodor Naum romár filológus

20 — 230 éve született Johann Christian Friedrich Hölderlin
német költő

— 25 éve halt meg Tiberiu Vomic román író
21 — 90 éve halt meg Kanyaró Ferenc irodalomtörténész

— 70 éve született Tiberiu Után román költő
22 — 210 éve született Johan Börjesson svéd költő
23 — 80 éve született Radu Lupán román író 

— 100 éve született Juan Marín chilei író
24 — 170 éve született Robert Hamerling osztrák költő
25 — 200 éve született Nászif al-Jázidsi arab író
26 — 125 éve halt meg Kriza János magyar költő

— 375 éve halt meg Giambattista Marino olasz író
27 — 125 éve halt meg Edgar Quinet francia író
28 — 75 éve született Victor Tulbure román költő
29 — 90 éve született Kecskés József erdélyi közgazdász
30 — 120 éve született Sean O' Casey ír író
31 — 150 éve halt meg Giuseppe Giusti olasz költő 

— 100 éve született Szabó Lőrinc költő
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%CmEX—
(...)
Kicsi nép sok nyelv emlékeivel és sok megszálló hata

lom  itt m aradó dalaival küszködik. Egy dal akár orosz 
nyelvű is lehet, ha egyszer nem  kell félni ruszki szuprem á- 
ciótól, amely harckocsikkal taposta a pesti aszfaltot néhány 
évtizede...

H ogyan kezdődik a november? Úgy, hogy október utol
só napjaiban az örm ényországi parlam entben, Jerevánban 
(Erivánban) géppisztollyal csinálnak "igazságot".

U gyanakkor m egszületett az ötlet, hogy állítsunk no
vem ber negyedikén gyertyát az ablakba.

A közeli kocsmából kihallatszott (hiszen 99-et írunk), 
am int valaki azt "húzatta", hogy "...és a Csendes Óceánnál 
véget érnek a csaták!" (Aid nem  tudná, ez az am uri parti
zánokról szóló, birodalm i dal.)

Jó-e, ha valaki éppen novem ber 4-én nyilvános helyen 
dalol ilyesmit? Hiszen 43 éve piros volt a vér a pesti utcán, 
végső soron ezen "amuri partizánoknak" is köszönhető
en... (...)

H iszen ma m ár könnyes szemmel hallgatja m indenki a 
Radetzky-marsot! (Pedig az is egy vérfürdős birodalmi 
hadsereg emléke.)

Az október és a novem ber összeragadt a m agyar törté
nelemben. Előttünk pedig ott a m últ, azon át m együnk a 
jövőbe, ha akarjuk, ha n e m

1599 október 31-én, azaz pontosan négyszáz éve ölte 
m eg a csíkszentdom okosi Balázs Mihály, vagyis Ördög 
Balázs a bíboros-fejedelmet, Báthori Andrást. Cserébe Ró
ma egy-kettőre kiátkozta a szentdomokosiakat.

(Zárójelben: fél évszázaddal korábban, am ikor megöl
ték a m ásik bíborost, Fráter Györgyöt, Róma addig  csűrt- 
csavart, am íg meggyőzte önm agát, hogy igazándiból nem 
is történt semmi. M artinuzzit, az Utyesenovity Györgyöt, 
a bíborost, az önálló Erdély egyik megteremtőjét végül 
eltem ették., hetven nap után. A ddig csak ott hevert a 
Gyulafehérvár-közeli alvinci kastély m árványpadlóján. 
Érthető, György barát esetében egyenest magáról Ferdi- 
nánd bécsi királyról kellett volna kim ondani pápailag, 
hogy m ocsadék gyilkos... a Báthori András warmiai bíbo
ros, erdélyi fejedelem esetében pedig csak egy szakadt, 
éhező csíki falu népét kellett egyházi átokkal sújtani.

Ism erjük be, feleim, hogy ez azért pápailag és rómailag 
mégiscsak egyszerűbb feladat volt. Ráadásul egy Csík- 
szentdom okos nevű, éhező falu nem  tud visszaütni a 
Szentszéknek úgy, m int Habsburgék. Visszaütni...? Eszem
nél vagyok, hogy ilyen szót használok...?)

Na, elég is ennyi a zárójelből, ne vigyen el az indulat.
Vagyis hát október 31-e, az Ú r 1599-ik esztendejében. 

M ihály vajda (a Vitéz) m eghülyítette a nyom orult széke
lyeket, hogy tám ogassák őt s akkor jó lesz nekik.

Kell-e több? Uramisten, balázsmihályék (ti. szegények, 
akik csak nyom ort és fejszét ism ertek — bár a fejszét újab
ban Kalasnyikovnak, harckocsinak, páncélozott harcjár
m űnek , vagy csapásm érő  lézervezérlésű  levegő-föld 
rakétának hívják), nem  értitek...?

Aki éppen novem ber 4-én a "Katyusa" című szovjet
orosz dalt énekelte bele a m ások által gyújtott gyertyafény
be... és az, aki egy Kalasnyikov sorozata 9 milliméteres 
lövedékeivel parlam entet, korm ányt, (örmény)országot 
"irányít"... érti?

Értjük-e azt, amiről azt hisszük, hogy értjük? Lehet, 
hogy csak azért véljük érteni, mert négyszáz éve történt...? 
S ha velünk, m agunkkal történik, akkor m ár m indjárt nem 
értjük?

Részlet (d.cs.) cikkéből, Erdélyi Örmény Gyökerek 99. 
november.

— I^ípTX

CSODÁLATOS 20. SZÁZAD A ZENÉBEN 22.

A Misztikus és az ... 
oieaux-hangok

Messiaen egy életet töltött el 
a templomok titokzatos, feleme
lő világában. Organam űvész- 
ként élte meg muzsikuspályáját, 
meditáló prófétaként zeneszer
zői életművét. És persze közben 
tanított. Generációnk egyik leg
nagyobb TANÁRA volt; néhány 
szerencsésnek közvetlenül, a 
nagy számú többinek fjedig mű
vein és zenei nyelvezetéről írt 
nagyszabású elméleti munkáján 
át "küldött" távoktatást.

Különös a messiaeni muzsika. 
Van benne messiási küldetéstu
dat, belefeledkezés a természet 
csodáiba, végtelen meditációhaj
lam. Furcsák a harmóniák, majd 
minden akkordot ajouté (ragasz
tott) hangok "varázsolnak" hang- 
zísfürtökké. Ikon-vonalvezetésű- 
ek a melódiái, nem is európai, in
kább keleti misztikától áthatot
tak. Formái végtelenül szabadon 
áramlanak, mint a folyóvíz, a- 
mely kavicsok felett gördül át, so- 
ha sem  ism éte lve  egyetlen  
alakzatát sem: VÉGTELENSÉG 
FORMÁBA REJTETTEN.

Chronochromie — az Idő-színei
Hatalmas zenekari tabló ez a 

hét tételes mű, afféle meditativ 
szimfónia. Csupa madárhangból 
épül fel, amit a szerző szorgalma
san gyűjtött és fel is használt kü
lönböző műveiben (pl.: Oieaux 
exotiques, zongora-2 lidarinét-kis 
fúvósegyüttes-xilofon, harangjá
ték és ütőhangszerek).

Jól tudjuk az állathangok csu
pán hívójelek, a kommunikációt 
szolgálják az egymástól távol lé
vő egyedek között. Szó sincs ze
nei jelenségről. Csupán mi, em
berek, tekintjük annak. Számunk
ra ezek az esetenként nagyon 
szép dallamvonalak és komplex, 
izgalmas szerkezetű ritmusok ze
neként is értelmezhetővé, átélhe- 
tővé válnak. Az EMBER minden
ből zenét tud alakítani, mert eleve 
ZENEHORDOZÓ. Alig van o- 
lyan természeti jelenség, amit ne 
hallott volna meg ZENEKÉNT is 
az emberiség. Messien oiaux-imá- 
data nagyon is megszokott jelen
ségből válik ki, de egyénivé az

A  *  » *  ■
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emeli, hogy a madárhang-jelen- 
séget művészeti központi lénye
gévé tudta emelni. így új zenei 
nyelvezete nagyszerű hangzó 
alapanyaggal és ráadásúl soha- 
nemhallott exo tikus sz ínekkel 
gazdagodott.

De Messiaen igazi ÉN-je orgo- 
nam u zsik á jáb an  ny ilvánu l: 
SZENT VÍZIÓKBAN.

Visions de l'Amen (1943) bár 
kétzongorás darab, de transzcen- 
des jellege felfokozott miszticiz
musa az orgonaművek világához 
vonzza. A cím adás világosan 
árulkodik a szerző szándékáról. 
U-gyanúgy a L Ascension — quat- 
re méditations symphoniques 
(1933), a szimfonikus zenekari le
tét mellett orgonaátíratban (a 
szerző átírása!) vált igazán nép
szerűvé. Mindkét mű az orgona
zenében való gondolkodásának 
szép példája. Hiszen az orgona 
igazán alkalmas a mély hittől át
hatott vallásos zene ihletett meg
szólaltatására. A tem plom ban 
szellemi-lelki, építészeti miszti
kus kömyzezetbe illeszkedik be 
az énekhang és fuvóshangszerek 
között félúton. "Lebegő" orgona
hangzás. Ehhez még a különleges 
fényhatások is hozzájárulnak; 
gyertyák remegő fényjátékától a 
vitrókon át beszűrődő színes 
fénysugarakig. Maga a környezet 
is ihletforrás. Á barokk zene a ma
ga robusztus napfényragyogását 
viszi be a templomba, a modem 
templomi orgonamuzsika már a 
templom belső világából születik 
újra, mintegy BELÜLRŐL építi 
fel sajátos világát. A nagy hang
versenytermekbe is magával vi
szi ezt a fényt és térköltészetet. 
Ezért hatnak Messiaen művei a 
hangversenyteremben is templo
m i m isztikum  varázsával. A 
m isztikum  keresése M essiaen 
művészetében még egy vonatko
zásban mutat fel érdekes ered
ményt: sikerült teljesen megújíta
nia a lassan teljesen ellaposodó 
európai ritmikát és az ennek ke
retül szolgáló, rendkívül gépies 
metrikát (ütemrendszert). Mes
siaen az első, aki biztos kézzel 
nyúl a keleti (hindu) ritmusvilág 
sajátos elemeihez, ő  a 20. századi 
európai zene talán egyik legna
gyobb ritmus-újítója.

Quartettet írt az "idők végeze
tére", akkor 1940-ben, világhábo
rús fogolyként ez a gondolat 
természetesnek tűnt. De hátraha
gyott álétműve inkább "muzsika 
az idők kezdetére".

TERÉNYI EDE
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A  Kortárs idei 2-es számából kiemelen

dő Vári Attila Cselédfarsang című regényé
nek első részlete.

A z Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány 
kuratóriuma (Gálfalvi György, Kántor La
jos, Lőrincz György) kisregény-pályázatán 
nyertes szerzők; Penckófer János (Hamut- 
her) és Zsidó Ferenc (Jómagam és egyéb állat
fajták); a m ásod ik  d íja t — ugyancsak  
megosztva — Balogh László (Szelleminduló) 
és Gáspár B. Árpád (Orient Lux) nyerte el. 
(Harmadik díjat nem osztottak ld.)

A  Magyar Tudományos Akadémia Füst 
Milán Fordítói Alapítvány Kuratóriuma kiosz
totta az 1999. évi fordítói díjakat. Nagy díj
ban részesült Marinella O' Alessandro és 
Vickó Árpád a magyar irodalom olasz, illet
ve szerb nyelvű megismertetéséért. Rend
kívüli Füst Milán ösztöndíjat kapott Jurij 
Skrobinec ukrán műfordító. A díjakat Sza
bolcsi Miklós, a Kuratórium elnöke adta át.

A  Kortárs-díjat Alexa Károly, Egyed Pé
ter és Nagy Gáspár vehette át.

A  Magyar Örökség Díjat a Magyar Szen
tek templomában ítélték oda Fodor And
rásnak a pannon líra és az irodalmi közjó 
érdekében kifejtett tevékenységéért.

Esterházy Péter vehette át az Európai 
Irodalomért elnevezésű 1999. évi osztrák ál
lami díjat Peter Wittmantól, a kancellári hi
vatal államtitkárától, Bécsben.

A  Magyar Zsidó Kulturális Egyesület rö- 
vidpróza-pályázatának első díját Balia D. 
Károly A tizedik dm ű írása nyerte el.

Gábor Andor írói Jutalomdíjat kapott 
Kertész Ákos.

A  Magyar Kultúra Napja alkalmából ja
nuár 2-án a Márai Sándor-díjákat Sándor 
Ivánnak és Závada Pálnak adományozta a 
nemzeti kulturális örökség minisztere ne
vében Várhegyi Attila politikai államtitkár. 
Nemes Nagy Agnes-díjban részesült Réz Pál 
és Szabó Magda. Kopré Józsefet irodalmi és 
tanári munkásságáért a Magyar Kultúra Lo
vagja címmel tüntették ki.

Sütő Andrást Szféra Glóbus díjjal tüntet
ték ki a budapesti Operaházban január 22-én 
rendezett Szféra Estélyen.

Rákos Sándor Kossuth-díjas költő-mű

fordító 78 éves korában elhunyt. Az írószö
vetség nevében Pomogáts Béla búcsúztatta 
a Farkasréti Temetőben.

H etvenöt éves korban m eghalt Ka- 
utzky Norbert író, költő. A Rákoskeresztúri 
Újköztemetőben Szentmihályi Szabó Péter 
búcsúztatta.

Kodolányi János születésének 100. év
fordulója alkalmából emléktáblát avattak 
az író tiszteletére a XVII. kerületi plébánia 
épületén. Az emléktábla Ács József szob
rászművész alkotása. Az írószövetség ne
vében Jókai Anna mondott beszédet.

Kuczka Péter Kossuth-díjas költő, író, 
szerkesztő, műfordító 76 éves korában el
hunyt. A Farkasréti Temetőben Szalay Ká
roly emlékezett az íróra.

A  Magyar Kultúra Napján (január 22.) 
alakult meg a Magyarország Európában Ala
pítvány, amelynek elnöke államfői tisztsé
gének lejártát követően Göncz Árpád lesz. 
Ä Magyar Kultúra Napján ezután minden 
esztendőben az előző év legjobb irodalmi 
alkotásáért (vagy megosztott díj esetében a 
legkiemelkedőbb művekért) ítéli oda az el
ismerést a szakmai zsűri.

-MI

Aforizma
Rejtvényünkben Tudor Musatescu aforiz

máját idézzük a vízszintes 1. és függőleges 23. 
sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az aforizma első része 
(zárt betűk: S, A, T, A). 15. Gárdonyi Géza- 
mű. 16. Eszmény. 17. Amely irányba. 18. 
Ravasz Károly. 20. Könyörög. 21. Francia 
személyes névmás. 22. Olasz és luxembur
gi autójel. 23. Dicsekszik. 26. Szélhárfa. 28. 
Kicsinyítő képző. 30. Egykori iráni uralko
dói cím. 31. Ozmium és indium vj. 32. 
Igekötő. 34. Féregféleség. 37. Üres nagy
szoba!. 38. Hangtalanul igéz. 39. Nagy te
lepülés. 41. Kötőszó. 42. Óriáskígyó-fajta. 
44. Ittrium és tantál vj. 46. Vedelő páratlan 
hangzói. 47. Kassák Lajos lapja volt. 49.... 
Ferenc, neves magyar csatár volt. 50. Ilyen 
halottról is hallani. 52. Híres országgyűlés 
helyszíne volt. 54. Részeshatározói rag. 56. 
Verssorok sorvégi összecsengése. 57. Egy
házi gyűlés. 59. Egyik Kárpátok. 61. Tapé
ta rokonnemű hangzói. 63. Lóbiztatás. 64. 
Egyik tréfás sírfelirat szerint erre a sze
mélyre esett rá a malom köve. 65. Vonat
kozó névmás. 67. A 13 vértanú városa. 69. 
Házőrző. 70. Idegen női név. 72. EGA. 73. 
Nem szabad tenni. 75. Tova. 76. Híres ma
gyar focicsapat, becézve. 78. Kis folyóvíz. 
79. Kiürített farm! 80. A .... csinosodása. 
Kármán József egyik műve. 83. Román 
személyes névmás. 84. Belga, spanyol és 
hazai autójel. 86. Volga-mellékfolyó. 87. A 
Tücsök és bogár írójának névbetűi. 88. Tri
kó. 90. Női név fordítva. 92 RU. 94. Sír. 95. 
Ruhát tisztít. 97. Latin kötőszó. 98. A bras

sói színház neve. 101. Nagy katonai alaku
lat. 103. Tizenkét hónapos. 105. Megvásá
rol.

FÜGGŐLEGES: 1. Nagy Antal. 2  Óra 
is van ilyen. 3. Rövid harisnya. 4. ZR. 5. 
Nap, románul. 6. Szigligeti személyneve. 
7. Rege. 8. Günter Grass-féle "dob". 9. Ige
kötő. 10.... Máté, a Doberdo írója. 11. Rész
let a témából! 12. Ipari növény. 13. 
Fonetikus mássalhangzó. 14. Fájdalmas 
békeszerződés. 19. Magad. 23. Az aforizma 
második része (zárt betűk: A, I, E). 24. Szén, 
nitrogén, vanadium vj. 25. Az Ida regénye 
című mű írója. 27. Orosz gépkocsi-márka.
29. Nap betűi. 33.... Lajos, magyar író (Az 
urak, Jubilánsok). 35. Üres lencse! 36. ...- 
dáb. 40. ÁV. 43. Becézett női név. 45. Bútor. 
47. Római számok, összegük 1500. 48. 
Finn nemzeti eposz. 51. Kötőszó. 53. Or
bán Tibor. 54. Szél és hegy a Keleti-Kárpá
tokban. 55. Kicsinyítő képző. 58. Toldalék. 
59. Az andezit is ez. 60. Üres tarisznya! 62 
Egyfajta fúvós hangszer. 64. Hangtalanul 
dobó. 66. Reményekkel kecsegtet. 68. 
"Csendes" folyó. 69. Alkotórész. 71. Juttat. 
74. Sérülés. 75. Mutató névmás. 77. Becé
zett női név. 81. ... Sorescu, román költő. 
82 London folyója. 85. Már jó előre. 89.... 
Idő, e lap verspályázatát nyerte meg 1920- 
ban Tompa László. 91. Kínai hosszmérték. 
93. Magyar szappanmárka. 96. Tagadó 
szó. 99. Kertben dolgozik. 100. Bankbetét!
101. A Görzi elégiák költőjének névbetűi.
102. Ám. 103.365 nap. 104. Kétjegyű más
salhangzó.

K. KOVÁCS ANDRÁS

A HELIKON 3. számában közölt Bolyai Farkas-afo
rizmák dm ű rejtvényünk megfejtése: A gazdagéra van
nak, akik ügyelnek, hogy magok lophassanak. / A pénz ritkán 
esik okos és jó ember kezébe.
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