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AD O LF MESCHENDÖRFER  

E rd é ly i  e lég ia
Siebenbürgische Elegie 
Más itt a kutak hangja, a perc másként pereg. 
Örök dolgokon ámul és borzong a gyerek. 
Befalazott kriptákban porlad az Ősök csontja.
A  kő tétován mállik, tétován üt az óra.
Látod kapun a címert? A  kéz már rég kihűlt. 
Népek jöttek és mentek, nevük is tovatűnt,
De a halálhörgésben vet a jámbor paraszt, 
Búzáját learatja, tőkékből bort fakaszt.
A tavaszi szél ízes a széna szaga más.
Más az örök hűséget fogadó vallomás.
Vörös hold, annyi éjen egyetlen jó barát, 
Megsápasztod az ifjak lebarnult homlokát,
S érleled, mint az elmúlás kábító illata,
Mint zöldes alkonyaiban a tölgyek bölcs szava. 
Érces csillagok — évek szálltak fejünk felett.
Ó, itt van már szeptember. És lassan ellebeg.

JANCSIK PÁL fordítása

SÁNTH A ATTILA

Talárt e ltű n ö k  
s e m m ié r t  eg észen
Halált hozó fű hazámban nem terem, 
hazám a porba le nem húz, 
nincs hova mennem tőle.
Hazám nem az, amelyben élek 
(s amelyben nem, az sem az), 
hazám nincsen.
Mondják, ahogyan élek, az a hazám, 
vagy a nyelv, amelyben élek, 
viszont jó lenne konkrétan is: 
haza nem a magasban vagy a mélyben, 
hanem a földbe cövekelve.
Igaz, jó lennem mindenütt: New 
Yorkban éppúgy, mint Budap-

vagy Bukarestben, 
és mégis, a legjobb sehol, 
csak telnek az évek.
Álmomban néha őz vagyok, elaggott:
botorkálok magamban,
nem fognak meg bősz vadak benne.
Ne bántsatok, ha eltűnők egy szép 
napon stílusosan reggel —
tartoztam, mint annyian,
semmiért egészen.

JÓZSA ISTVÁN
•  •

Ünnep 
és utána
Sorszámok, nevek, névsorok 

— a Maturandusok 1999, az idén 
érettségizettek, iskoláik és szak
mai választásaik könyve még
sem egyszerű leltár. Folytatódik 
egy tágabb térben, olyan teret fog 
át, illetve idéz maga köré, amely 
országok határain is túlnő. A fel
mérést követve az olvasó az oko
kat, célokat keresi, legfőképpen 
pedig azokat a következtetése
ket, amelyek... Szóval ünnep, 
nyilván, de nem egyszerűen ün
nepi számolkodásról van itten 
szó, összeírni az idén érettségi
zett magyar diákokat tulajdon
képpen annyit jelent, mint tükröt 
tartani, és abban a fránya tükör
ben generációk tevékenységével 
szembesülünk. Nem számolva 
most tanügyiek sztrájkjaival, az 
oktatásügy egyéb nehézségeivel, 
a könyvről szólni is eleve több
szörös felelősség. Értékelni pedig 
csak kontextuaiis megközelítés
ben szabad és lehet. Mert már

pusztán eseményként, ünnep
ként is egy nép szimbólum-, kód- 
és rítusrendszerében azonosítan
dó, ezeket pedig, mint tudjuk, 
ápolni kell, és elsősorban ez úton 
ápolhatjuk.

Iskolák, tanárok, diákok. 
Egyszerű. És mert itt van ennek 
a... kisebbségnek az élettere föld
rajzi és szellemi értelemben 
egyaránt, a könyv átlapoztán 
azon töprenghetünk, mi mindent 
kell észrevenni az idén érettségi
zettek névsoraiban, illetve azok 
körül. Nemcsak nevek sorai 
azok, a Maturandusok kötetei 
olyan adatrendszerek, amelyek 
először is tényszerűek, mint ilye
nek feldolgozásra várnak—mert 
itt van, itt rögzül az a teljes gon

dolati tér, amelyet időnként ki
sebbséginek nevezünk. Adatok, 
tények, megcáfolhatatlan fogó
dzók. Már a létezésük a kisebb
ségfogalom, az ún. kisebbségi 
létforma, illetve interpretálása 
megváltoztatását sürgeti. Mert 
ahogyan ezt a fogalmat használ
ták, élték, benne és általa létez
tek, az eleve többrendbeli té
vedés eredménye. A latin eredeti 
egy népcsoport tagjainak számá
ra vonatkozik, a fordítási hiba és 
elsősorban megélésének módja 
révén itten mennyiségjelző mi
nőséget jelöl, melléknév főneve
sül, és főnévként már úgy adja el 
magát, mintha eleve léteznék —

» > »  folytatás a 2. oldalon

•  Szőcs István: A vendég és látása
•  Lászlóffy Csaba és Bogdán László versei
•  Gömöri György angliai levele
• Lajosi Krisztina: Irodalmi kánonok
•  Jancsó Miklós: Az évad
•  SERÉNY MÚMIA

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-száma 3012 
Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között 
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Bakos Erzsébet: Reggel
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LÁSZLÓFFY CSABA  

N a  d e  a  v á r o s !
í .
Ha úgy érzed, hogy valami egészen kiürült, 
az már a halálhoz viszonyulás létformája: 
előre- és visszajutás oda, ahol 
a körvonalak elmosódtak és a 
legvégső lenni-tudás megértésének 
lehetőségén kívül egyéb nem maradt.
Aggályoskodó műgonddal szemügyre 
venni a rothadásnak indult fércelést — 
"Mikor is érzékeltem először a bomlást? "
Az értelemre sunyító felbérelt lárvaarc, 
avas szag ül meg a puhány ráncok között; 
s közben a fontoskodó pátosz: trónszékre 
sóvárgó gnómok szerepjátszó hajlama!
A rendkívülit mímelő középszer!----------

Forró vérhullám önt el: mit ér álom, 
nyugtalanság, tehetség, képzelet, 
ha nincs más kötőanyag már, csupán 
e törmelék?!... A sírhantok konok 
tusakodása — nem is világvégi, 
csak ezzel a provinciális sötétséggel.
Jön-e a Garabonciás, vagy örökre 
elakadt ő  is, s porladozik valahol?

A "magán egzisztencia" legtávolabb 
jutott a valósággyökerektől 
(nem csupán genetikai eredetétől) — 
mikor gyermetegség már kimondani, 
hogy van valahol egy haza!

2.
Az idő tanítása nyilván ez: magadnak 
vallód azt is, mit legjobban gyűlöltél!* 
Közterek irgalmatlansága, örök 
egyenruhák, örök panaszfal; 
tövében az alámerülő város kétfajta 
egyhangúsága: az idegenségben kifordított 
telkeké, és a tűrésé, a törmelékből 
egészet hazudó törzsi türelemé— a 
remegő szembogarú isten társaságában 
csontigérőközönnyel szedni a nyugtatót!
Na és az engesztelhetetlen indulat 
mit ér, midőn mindent bepiszkol a 
meghódítottság mirigyváladéka?

Mi az, hogy bebiztosított haza?
Hogyha az idegen anyag már 
otthon érzi benned magát?! —
Csak rögeszmék és rég halott morál. 
Családi örökség — mi több: ereklye! 
kergytárgy! — lehet akár egy műanyag- 
szájpadlás is, vagy egy lúdtalpbetét.
Nem kötöttél soha életbiztosítást.
Na de a város!...

A mindenkori
lehetőségek kivetítése a kiürített 
térbe — a hanyatlás éveit (lassan 
évszázadát) az elrendeltetés 
vak közönyével elhantőló űrben —: 
már olyan, mint a tetszhalál.
Kit érdekel a régi arc
kifejezés, amikor a kacat, mely 
fölébe épül: mint valami húsos, 
érzéki ormány, mindent eltakar!

Ki hiszi el még azt, hogy tatárdúlás, 
török, vallon gyújtogatás után is 
tovább éltek ezek a kövek?!...
"A halál a jelenvalóiét 
legsajátosabb lehetősége. "**
Ennek a teljes elbizonytalanodást 
kísérő álkonyi borongásnak 
nem sok köze van a félelemhez.
Mint amikor az öntudatlanságba 
zuhanó feje, szesztől mérgezetten, 
tulajdon két talpa közé szorul.
Hányszor eljátszadoztál a gondolattal, 
hogy úgy vagy, akár a rómaiak: a sűrű 
rengetegből jött vad, értelmetlen 
ordítások jobban megőrjítenek, 
mint maga a mocsárláz!...
A meghaladhatatlan lehetőség: 
csak a jövő? —

Avagy a félreismert 
(félrevert harangját kereső), 
félrevetett múlt is, a mindenkori?!
3.
Mondják: a hódító is tudatában van 
végességének. A békekötésnél átkosabb 
örökség már csak a béketűrés lehet. —

A felszentelt rémülettel útját állni... 
Kinek? minek?
Sebed nem véd már; érzékenységed 
sarcot meddig fizet?
2000. január 15.

•Márai
"^Heidegger.

folytatás az 1. oldalról 
és akikre vonatkozik, azok tartal
m at élnek bele. Pedig nincs, teljes 
értékű személyekről van szó. De 
lett, vagyis van. De nincs. De van. 
De nincs. De van — és így tovább a 
végtelenségig. (Lásd ehhez bőveb
ben a 6th International Conference 
on  M inority Languages, Gdansk, 
1997 anyagát.) "Kisebbség"? Szak
értői vannak, rengeteg szó, szöveg 
folyt el, az eredményeket most ne 
tárgyaljuk. Egyszerűen továbbvit
ték a fogalmi tisztázatlanságot, az 
örökölt hibákat. "Kisebbség"?! "Ke- 
vesebbség". Milyen idegenül hang
zik, ja, a megszokás. Akárhogy is 
legyen, változik a közösség-foga
lom is, annak tartalma és megélés
módja is. "Identitás". M ert ezek a 
diákok is itten... Az első listától az 
utolsóig, Nyoma sincs itt kontex
tusnak, főként szimbolikus jelen
té se k n e k , e g y sz e rű  a d a tre n d . 
Mégis, m int az adatok rendszerint, 
vagy ha úgy tetszik, paradox mó
don nem is csak idézik azt a szimbo
likus teret, hanem  e lvá lasz tha
tatlanul társul az hozzá. Ez a tény
anyag mégiscsak szimbólum jelle
gű-

Adatok, tények, jelképek. Egy
szerű. Akkor válik ez világossá, ha 
sorba állítjuk a Maturandusok- 
könyveket, a sorozat eddigi öt kö
tetét Ebben a pillanatban már a 
kiadó egész tevékenységét is fel 
kell mérnünk, lévén az ennek a lé
tezésformának a tükre és fóruma. A 
kiadó 1990-ben kezdte tevékenysé
gét, olyankor— adták hírül a hatá

ron túl is —, amikor az írott sajtó 
válságban van, egyre több lap küsz
ködik a megszűnés rémével. A for
dulat után az országban csakhamar 
minden ifjúsági kiadvány meg
szűnt, de a kiadó munkája nemcsak 
ezért hiánypótló. Az ország gazda
sági nehézségei ellenére igenis van 
olvasói igény arra, hogy diákok el
érhető áron minőségi olvasmá
nyokhoz jussanak, Diákabrak, Di
ákévkönyv, Maturandusok, Géni
usz. A kiadó irodalmi, művészeti 
tudományos eredményeket maga
zinszerű tálalásban közöl, kiadvá
nyai nemcsak az erdélyiség, nem is 
csak az európaiság gondolatát élte
tik. Nemcsak önismereti értékeik 
miatt fontosak, hanem maga az 
összmagyar kultúra szempontjából 
is, és nemcsak határon inneni és túli 
magyarokat körnek össze, hanem 
bekapcsolnak egy tágabb, univer
zális vérkeringésbe, amely népe
ket, kultúrákat egyesít. A felmé
rések szerint tíz vállalkozásból há
rom, esetleg négy éri meg a negye
dik évet, a Tini vár ezek szerint azon 
kevesek közé tartozik, amelyek 
életképesek. Stabil vállalkozásként 
már ott tart, hogy saját munkatársi 
gárdát nevel: évente újságíró tábo
rokat szervez, 25-30 diák részvéte
lével. A kiadó mára a hazai 
magyar diákélet legfontosabb fó
ruma lett.

Az idei maturandusok is e ma
gyarság szellemi életének — műal
kotások, intézmények — tükre, 
úgy, hogy az intézmények közül az 
iskolákra figyel. Alapinformáció

ennek a magyarságnak a működé
séről, egyáltalán életéről, létezésé
ről. Az önismeret és az értékőrzés 
szakasza — korszaka? — után az 
"átmeneti" fontos dokumentuma. A 
létezésünké? Nyilván. Az utánpót
lásé? Persze. A hitünkvesztésé? 
Adatolva. Ez itt az ünneplésben a 
számvetés, a hát szóval akkor lenni 
vagy nem lenni kérdése, az igenlő 
válasz, és ezzel az újabb kérdés, 
hogy hát akkor... mennyiben is? 
Szóval... fogyunk? Lássuk csak az 
adatokat, hogy az a cintángyéros. 
Íme az ünnep. A nem a sokaság, 
hanem lélek s az egyre szabadabb 
nép gondolata. Rivaldafény, kérem, 
rivaldafény — amely azért nem va
kít el bennünket. A kötet rövid tá
von gondolkodva valóban az 
ünnep hangulatával tölti el az em
bert. Hosszú távon... legalábbis... 
józanságra int. Pár évvel ezelőtt a 
kolozsvári egyetem bölcsészkará
nak végzettéi az ötéves találkozót 
Szegeden tartották, az évfolyam jó 
háromnegyede már ott élt. A meg
maradásban megmaradt néhány 
emberért már nyilván nem utazik a 
többség. Változó arányokkal 
ugyan, de a folyamat évről évre is
métlődik.

Értékelni tehát? Névsorokat. 
Hogyan is lehetne? Intézmények, 
alkotók, nevelők, diákok. Egysze
rű? Vagy magát a felmérés tényét? 
A kiadó megtette kötelességét, 
most már jöjjön az a... társada
lomtudós? Nem, az kevés. De az az 
íróember, aki gondolkodó is egy
ben, és annak él, hogy az itt meg

kezdett, amúgy messze bogozódó 
szálakat kövesse. Kimerevített ké
pet figyel egy folyamatból, doku
m entumot, előzm ényeit, az 
alternatívákat. Mert mit ért az em
ber saját korához? Sokan hiszik, 
hogy ők igenis, sőt nagyon, aztán 
ha belenéznek a Szamosba, akkor 
Tiszában is, Dunában is, de még a 
Fekete-tengerben is Jaltáig meg- 
döglenek a halak. A később kiderü
lő, mert az mindig olyan, hogy 
kiderülő tévedések... Azok aztán. 
Ki az tehát, aki fel tudja mérni ko
rát? És mit jelent ma ez a kérdés? A 
válasz az ilyen könyvekben kezdő
dik. Az egyetlen pontos mérték- 
egységben — emberekben, apropó 
nevek, számok, könyvterjedelem. 
A nevek sora, a számok, a könyv 
terjedelme maga a megcáfolhatat
lan tény, egyben értékelés is. Maga 
az értékelés. A sokat hirdetett lét
forma értékelése. Amely értékelés 
mellett minden egyéb csak üresjá
rat, galagyolás. Itt vannak tehát, ők 
azok, illetve azok közé tartoznak, 
akik tervek, programok, "projek
tek" kompenzáló káoszában, érték
őrzésre berendezkedett generá
ciók után más jelentést élnek azok
ba a sokat kerülgetett fogalmakba. 
Ne feledjük, ők az összmagyar még 
együtt, még itthon levő emberei. 
Egyszerűen még közösség.

Kívánjunk nekik további jó utat 
mindannyiunkig.

Sőt tovább.

M aturandusok 1999. Tinivár, 
Kolozsvár, 1999
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B O G D Á N  L Á S Z L Ó VERSEI
✓

Átiratok múzeuma
A z  ü g y n ö k  d é lu tá n ja

"Meg fogok halni. Nem is oly soká..."
(Petri György: Mosoly)

Meg fogok halni. N em  is oly soká.
Lehet már holnap? Lehet tíz év múlva?
Mindez nem tölt el már különösebb izgalommal.
"Öntsünk tiszta vizet a nyílt kártyákba!
— mondaná választott mesterem, Homálynoki Szaniszló —, 
nem lenne ez azért túl korai? ahogy hallom, 
különösebben nem is vagy beteges, csak képzelegsz, 
s leszámítva gyakori katzenjammereidet 
(nem iszol te tényleg túl sokat?) —  kutya bajod!
A  halált mindenesetre mellőzhetjük.
Kuss a sírba, szent szar!... Látod még én is —
aki valamikor az ötvenes években, egy borús pillanatomban,
barátaim világító emlékezete szerint is mindössze
öt esztendőt adtam magamnak — még én is
megértem az ominózus hetven esztendőt,
hogy beteljesíthessem művemet. Hőstetteimet az ülőkádban.
Pedig én, most hadd ne részletezzem, 
iszonyatos műtéteken estem átal, és egész szomorú, 
zátonyra futó életemben ott szállongott fejem felett 
egy torz fekete holló, hogy elragadjon!...
Nem, nem az, amelyik Szilágyi Erzsébet levelét vitte
vagy hozta Prágából. Nem is Edgar Allan Poe bölcs madara. Nem!
Akkor már inkább a Ted Hughesé. Nagy esetlen szörny.
Szállongó lelkiismeret. M it mondasz? Hogy nem is holló?
Hogy inkább varjú? Hát akkor legyen varjú.
Mindenesetre ott repült üvegkalapom felett évtizedekig, 
önfeledten nézegetve magát bennem; 
ma is fülembe cseng baljós károgása, 
állandóan halaszthatatlan teendőimre figyelmeztetett, 
pedig nagyon sokszor a határidőnapló is lejárt, 
nemcsak a hátáridők...

Hát azt ajánlom,
gazdálkodj okosan erőddel, idődet oszd be.
Hagyd a fenébe az újságírást. A  cikkeket töröld.
Meglesznek majd valahogy nélküled!...
Pótolhatatlan eszmék sincsenek, nemhogy 
pótolhatatlan emberek Nem akarok kérkedni, de 
több tíz kilogramm lefordított költemény és 
sok ezernyi sor után én is hirtelen, 
minden átmenet nélkül hagytam abba a fordítást, 
hogy kizárólag a Versre koncentrálhassak.
S még valami: ne add fel. Olvass és írj.
Olvasd el végre Canetti regényeit, 
nem mintha káprázat lenne az egész, 
de hallani és látni tanít!
Mert csupán ennyi marad.
Oda kell nézni, s akkor esetleg
»sikerül» a valóság, és még azt is elhiheted,
hogy mindez nem volt hiábavaló — játék mozgó tükrökkel —,
nem m it magad kellető idétlen őrjöngés,
menekülés sem a sivatagban, víz nélkül, üldözőiddel nyomodban.
Ha minderre rádöbbensz, beláthatod végre,
hogy mégis leírhatatlanul, tébolyítóan, eszelősen
gyönyörű ez az egész, s ha odafigyelsz,
esetleg hallhatod, ahogy a láthatatlan eresztékekben,
az idő áttetsző emlékműveiben,
téboly ító nász táncukat járják a szűk!...
"Nemcsak az ördög bujkál a részletekben, de az angyal is..."

1999. december 6.

B e n k ő  J ó z s e f  e c e tfá ja
— gyermekhangra —

Nagy tudósunk, Benkő József, 
egyszer Köpecen eltévedt, 
így talált az ecetfára, 
megpihent az árnyékába.
S dgondolta — félig aludt —, 
el is lophatnák a falut. 
Elragadhatná enyészet, 
gonosz, csúf, idegen népek 
dughatnák az iszákjukba, 
ördögök egy egérlyukba...
M it csinálnánk Köpec nélkül? 
A  szív dadog. Belekékül.
De ez a fa kilátszana, 
ott is árnyékot tartana, 
ha ősszel lehullna lombja, 
csupaszon is védne-óvna.
A  szél rázza, meg-megfújja, 
dallamait elsodorja.
Köpeci szelek dudája,
Benkő József ecetfája.

1999. szeptember 7.

K a n n ib á l  r o n d ó
— a variáció variációja —

Fölszeletelve ették meg Lenint.
Ahogy Dózsát bús, félvak társai. 
Finomította? Növelte a kínt.
Kisértenek a Gulág árnyai.

Moszkvai árvák. Nem elvtársai. 
Cukorfalat lett. Vissza sose int.
Jézust álmodó tanítványai — 
Fölszeletelve ették meg Lenint.

Kannibáli sztahanovista sprint.
Alig maradt belőle miami.
No comment. De mi még vártuk Sztálint, 
ahogy Dózsát bús, félvak társai.

Ha látták volna tortává válani!...
S ha ön, elvtikém, erre is legyint, 
viccnek hiheti, meg kell mllani: 
Finomította? Növelte a kínt.

S ha azt hiszi, megviccelik, ha int... 
Elzúgtak már a forradalmai.
Sztálin sem jött és konokul megint 
kísértenek a Gulág árnyai.

Szakácsok, kukták buzgó százai 
kenték fejére mázként a tejszínt.
Ó, ha láthatta volna Márai!... 
Választottak egy árvaházi helyszínt. 

Fölszeletelték.

1998. április 9.
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SZŐCS ISTVÁN

A vendég és látása
vagy Svájcban lenni vendég csodálni naplementét
Vendég és látogató: ez kettő. A vendég 

m indég látogatóba megy, a látogató azon
ban nem  feltétlenül vendégségbe. Vendég 
és látogató fogalma egymásba átjátszik, 
egym ást átfedi; olykor felmerül a lehető
ség, sőt a szándék is, hogy a látogatót elő
léptessék vendégnek, m áskor a vendéget 
visszam inősítsék látogatónak, de azért a 
kettő között roppant nagy a különbség...

egy nagyorrú bolha úgy nálunk kapott volt
ebéden vacsorán mindég csak nálunk vót

Egy szótár így határozza meg a vendé
get: 1. Legszélesebb értelem ben vendég 
m inden idegen, külföldi, aki valahol ide
iglenesen, átm enőben, m int utas tartózko
dik; szorosabb értelem ben olyan valaki, 
akit barátságból, ingyen, akár bizonyos dí
jért szállásra befogadnak, s némely szük
ségesekkel e llá tnak  2. Oly személy, ki akár 
pénzére, akár ingyen, barátságból másnál 
eszik, isz ik  3. n... stb.

A vendég azonban nem  feltétlenül ide
gen, igen gyakran, sőt leggyakrabban kö
zeli ism erős, jóbará t, rokon. Legfőbb 
ismertetőjele az, hogy bánnak vele: fogad
ják, megvendégelik, vendégül látják, nagy 
vendégséget csapnak a számára. A látoga
tóval ilyesm it nem  tesznek, a látogatót 
csak beengedik, esetleg fogadják, esetleg 
megkínálják, de csak szertartásosan, ke
nyérrel és sóval, egy pohár itallal, kávéval, 
állott sütem ényekkel. A vendéget jól akar
juk lakatni, a látogató esetleges megkíná- 
lása form ális, szertartásos, vagy éppen 
mágikus... a látogató a megkínálással ide
genből ism erőssé lép elő, vagy legalábbis 
eltűrtté, jöttm entből m egtűrt jövevénnyé; 
ő  m aga m eg sokszor azért kíván valamit, 
hogy m ágikus befolyásra tegyen szert. 
(Már vízzel is óvatosan kínáljuk meg, locs- 
csintsunk ki egy kicsit előbb a földre; ha 
édességet kér, azt tagadjuk m eg tőle, ab
ban m ár ördöngös mesterkedés van; ha 
káposztalevet kér, annál ég a pokol, csak 
korhely; aki ördög m ódra látja a vendéget, 
az ennie ad neki, de innia nem.)

a szülői bizottság vegyen két kiló kávét...
azt a borjút le kell vágni, hozzanak fel 

a pincéből bort a kicsi hordóból...

A látogató valóban "direkt" látni akar 
valam it vagy m indent, ezért minél m aga
sabbról jön, annál veszélyesebb, lásd tan- 
felügyelői látogatás, püspöki vizitáció, 
tábornoki szemle, legrettenetesebb maga 
az Isten látogatásai (Kecskemét sokszori ve
szedelm éről írta M ikszáth, a várost oly 
gyakran látogatta Isten, hogy m ár odava
lósi lakosnak is tekintették.) A látogatás, a 
vizit itt azonos az ellenőrzéssel.

A veszélyes látogató elől el kell zárkóz
ni; el kell őt riasztani, de ha ez nem  lehet
séges, akkor á t kell alakítani vendéggé:

vendégül kell látni. A vendéggel szemben 
tám asztható legfőbb követelmény, hogy 
csak azt lássa meg, amit m utatnak neki, 
cserébe a sok eszem-iszomért.

de annak a szeme olyan szörnyű volt 
mikor kinyitotta a ház világos volt

A vendég nem mereszti a szemét, ha
nem  kellemkedően hunyorog, pislog, sőt 
kacsint, de nézni főleg a tányérjába s a 
poharába néz... A vendég démonikus át
változását jelzi a nagyra kitátott szem!

A vendégnek csak egyetlen dologhoz 
van szüksége szemre: hogy belássa, mikor 
kell távoznia. Akámilyen kedves vendég, 
három  napig untig  elég. H arm adnapos 
vendégnek coki a neve.

tatatata-tatatiti 
a vendégnek nincsen szórni 
a vendégnek szömi volna 
ilyen soká nem maradna

Ha m ár valam it meglátott a vendég, 
amit nem  kellett volna (ami nem  az ő sze
mének való) jobb ha máris szedelőzködik.

a cselédlány könnye a kovászba hull 
ne keress csókot ez a ház kigyúl 
haza találsz még szedd a lábadat 
füstölgő szemek világítanak

Sokféle módja-szabálya van a vendé
geskedésnek, fogása a vendégm araszta
lásnak, és megannyi fajtája a látogatónak. 
M indez azonban egyelőre nem ad felvilá
gosítást magára a vendég szóra. Hogy mit 
is jelent pontosan? Illetve, hogy honnét 
ered? Mi az etimológiája?

*
A  Magyar Nyelv Történeti-Etimológiai 

Szótára szerint a vendég: "Ismeretlen erede
tű. A jelentések feltehetően az eredeti 1. 
jelentésből (idegen származású, m áshon
nanjött személy, otthontalan személy) ma
gyarázhatók. Avidékés az idegen szavakkal

való kapcsolata hangtani és alaktani okok 
m iatt kevéssé valószínű. A vesz ige szár
m azékaként való m agyarázata téves." — 
így szótárunk, s közli m ég legrégebbi írá
sos előfordulásainak alakjait; 1138: Wen- 
deg ; 1153: V andiga  (V endega); 1198: 
vendic; 1211: Wendech, Vendek, Vendug; 
1328: Vendygh; 1372: "Es vendege hyva 
zent ferencet hogy estue uele ennek", azaz: 
vendége hívá Szent Ferencet, hogy este 
vele ennék.

M indebből azonban semm i utalás arra, 
hogy a vendég szó eredeti jelentése "ide
gen személy" vagy "otthontalan" lenne. A 
vesz ige szárm azékaként való m agyaráza
tát azért kell elutasítani, m ert az m inden
képpen  a legkézenfekvőbbnek látszik: 
m iszerint az volna, aki valam it ebenni, 
ebz'nni akarna. Bárczi Géza Magyar Szófejtő 
Szótára (1941) m ég ezt vallja: "alkalm asint 
a venni ige (1. vesz) szárm azéka, ennek az 
igének régen gyakori fogad, vendéget fogad 
jelentéséből. Iráni (őszét) és török egyezte
tése nem  fogadható el."

Régi szótárunk, a Czuczor-Fogarasi 
(1874) szerint: "E szónak gyöke ven a jön 
ige m ódosulatának látszik: m intha volna 
jöndég v. jöendék...", majd elfogadhatóan 
megmagyarázza a szó végét, de nem  a 
kezdő v  hangot. Az a megfigyelése azon
ban elháríthatatlan, hogy "Gyökre nézve 
egyezik vele a latin venio, m elyből az ad- 
vena származott".

A latin venio azt jelenti, hogy jön, az 
advenio: odajön, m egérkezik, eljön, az adve- 
na: jövevény, idegen, bevándorolt, jött- 
m e n t, k ö ltö z ő  (m a d á r) , az  adventor. 
idegen, vendég. M indebből kiderül, hogy 
a szó magából a latinból így nem  jöhetett 
át, a ven tőnek lehet köze a venio tövéhez, 
ám  anélkül, hogy belőle szárm azna. In
kább azt m ondhatnánk: egy tőről, egy kö
zös őshajtásról erednek... bíborpalástban, 
a nyelvek ősi hajnalán.

A vendég ugyanis, függetlenül attól, 
hogy idegen, barát vagy rokon, hogy kel
lemes vagy kellemetlen, várt vagy hívat
lan, feltétlenül az a személy, "aki jön", 
illetve valahova vendégnek megy. Tehát a 
helyváltoztatás, az elm ozdulás-érkezés és 
az ideiglenesség, időlegesség a legfonto
sabb "határozmányai", vagyis a "fugitivi- 
tás". A ddig vendég a vendég, am íg jön, jól
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lakik (a lakni szó m inden jelentésében), 
aztán távozik. A vendégoldal csak alkal
m anként kerül fel a szekérre; vendéghajat, 
azaz parókát sem  visel valaki állandóan, 
legalább éjjel leveti.

N em csak azért volt oly kedves sze
mély a vendég, m ert jött és eloszlatta az 
unalm at, m ozgalm asságot, szenzációkat 
hozva, hanem  m ert biztosan ham ar el is 
m ent. Ha nagyon m egült vagy végleg 
m eg akart m ifelénk telepedni, könnyen 
átalakulhatott vendégből jövevénnyé, sőt 
rú t jött-ment is válhatott belőle. Elgondol
koztató, hogy bár a vendégnek lényege a 
jövés és m enés, ennek a nevén nevezése 
egészen csúnya színezetet adna neki.

Vannak esetek, am ikor a vendégségbe 
akárm ilyen rövid időre jött személyt láto
gatónak nevezni éppenséggel mulatságos 
volna: ilyen a lakodalom. A násznép m in
den tagja vendég, sohasem  látogató, mint 
ahogyan a gyásznép, a halottas toron részt 
vevők sem  látogatók, m ég ha halott-nézni 
is jöttek.

M indég ez lehetett a vendég szó értel
me? Valószínűleg igen; írásbeliségünk le
gelején is felbukkannak Vendég személy
es helynevek. Látogatóknak azonban nem

kereszteltek senkit és semmit.
Más nyelvekben a vendég és látogató 

fogalomköre gyakran több szó között osz
lik meg. Német: Gast, angol: guest és host, 
francia: hot, orosz: goszty, m ind visszave
zethető a latin hostis szóra, amely azonban 
"idegent", "ellenséget" jelent!

Valamilyen kapcsolatban áll különben 
a hospes szóval, amely egyszerre tesz ven
déglátót, házigazdát, de: vendéget, ide
gent is! E szóból szárm azik különben 
nemcsak a hoszpitálitás — vendégszere
tet — szava, hanem  a hospital — ispotály 
— "kórház" jelentésű szó, amelynek ere
detileg fogadó, szálló, szálloda a jelentése. (A 
hotel is ide tartozik.) A m agyarban a ven
dég és vendéglátó fogalma m indég élesen 
szétválik, a vendég és vendéglős élesen 
m egkülönböztethető, m ár első pillantásra 
is.

E hostis szóhoz mégis közünk van: a 
gazda ebből ered. Az etimológiai szótár a 
goszpoda — tehát a hospesból eredő —

szláv szóalakból kívánja levezetni, ám  
hozzáteszi: "a teljes m agyar goszpoda alak 
hiánya m iatt e m agyarázat nem  egészen 
m egnyugtató". De nem  ám! Nem csak 
azért, m ivel a gazda szó nyilván közelebb 
áll a Gast szóhoz, de a régi nyelvben "ven
déglátó" értelme is volt, amiből őriz még 
valamit a vendégség házigazdája.

Amennyiben azonban a Gasf-ból szár
mazik, hogyan lett éppen az ellenkezője; 
vagyis nem  vendég, hanem  vendéglátó? 
Ebben az esetben lehet elvonás a gazdálko
dás szóból, aminek középkorból feljegy
zett értelm e vendégszerető, azaz: vendé
gekkel — gaszt-okkal, goszfy-okkal foglal
kozó, "gazdó"...

A szavak hajlamosak arra, hogy na
gyon is nyakuktekerten eredjenek a legvá
ratlanabb helyekről. A szentáldozáshoz, 
azonkívül finomabb cukrászati termékek
hez használt ostya latin neve hostia. E szó 
eredeti jelentése a latin nyelvben "áldozati 
állat", "áldozat". Ismerni kell a hajdankori 
népeknek azt a szokását, hogy áldozatok
hoz szívesen használtak nemcsak idegen 
— tehát bitangjában lelt, talált vagy rab- 
lott-lopott állatot, hanem  idegen embert is 
(különösen vörös hajút, vagy albinót). A

borral és kenyérrel áldozás során sütött leg
légiesebb, legátszellem ültebb "kenyér" 
így nyerhette a latin kultúrkörben az áldo
zat szavától éppen az ostya nevet. Ehhez 
hasonlatos a zsidók pászká)a, ami húsvéti 
áldozati ételük. (Ennek, m árm int a hús- 
vétnak héber eredetije a peszach, az Egyip
tom bó l való m egm enekü lés ünnepe , 
am inek időpontja gyakran egybeesik a ke
resztény húsvéttal. Az ünnepség fontos 
m ozzanata volt egy bizonyos tánc, am e
lyet bicegve jártak, a "biceg" eléggé hason
lít a "peszach"-hoz! íme, egy kis délibá
bizmus; alább még adagolunk egy keve
set.) Az ostya légiessége onnét ered, hogy 
a zsidók a sivatagban a nyers kenyértész
tát vékonyan kövekre kenték és így süttet- 
ték meg a nappal; egyébként m inden ke
nyérsütésnek az volt a legősibb formája, 
hogy a lisztpépet megtüzesített kövekre 
kenték — talán ezért keny-ér? —, csak 
később amolyan kupakot, fedőt, "haran
got" borítottak a kőre, majd e harangot

egybeépítették a kővel s így keletkezett a 
sittől Általában a kő, ko, kova nagy szerepet 
játszott a főzésben (innét a kohó, Küche, 
kuchnya szavak is talán?).

M indég is csodálkoztam , hogy a hóstát, 
vagyis a "mezőgazdasági jellegű külvá
ros" jelentésű m agyar szót a ném etből 
akarják m egm agyarázni, holott a ném et
ben  idevágó  jelen tésben  hason ló  szó 
n incs. (N ém etü l a m egfelelő  "létesít
ményt" Stadtm ayerhofnak, azaz város
m ajornak nevezik.) L atinu l a hostatius 
melléknév annyit tesz, hogy "áldozati álla
tokkal ellátott". Nos a hóstátban tartott állat- 
állomány, hacsak nem  tud ták  idejében 
levágni — egyébként a levágás is "áldo
zás"! — az ellenség m artalékául esett.

Egyébként feltételezhető, hogy a latin 
host- tővel, amelyből a Gast, goszty, gazda, 
hot- stb. ered, összefügg a latin custos "őr, 
felügyelő, pásztor, csősz" jelentésű szó is, 
s ez is belejátszott a gazda jelentéskörének 
kialakulásába.

A továbbiakban — szabad a gazda.
*

ingyen el a szél amelyik hozott
akármilyen csavargónak szállási 

nem adhatok

miképpen ydegenektel zom tálán
bozzosagokual ylletetik uala

Noha annyiszor, szinte m ániákusan 
próbálkoznak egyes nyelvészek ismeret
len eredetű szavainkban idegen szavakat 
vagy szógyököket felfedezni, addig  a ven
déggel ezt nem  teszik meg. P ed ig— volna 
rá "alkalom"? Volna, bőségesen is.

Nemcsak a Fogarasiék által szóbaho- 
zott latin venio (jön) töve, de m ég sok más 
latin szó ezen kívül is. És nem  is csak a 
veneo: eladásra kerül, elkel, vagyis "venni 
(megvenni) való”; m ég inkább itt van a 
vendo, vagyis: árul, elad. A vendég, akár 
vett, akár eladott, kereskedő lehetett, aki 
felkereste a távoli, világtól elzárt telepese
ket, tanyákat, udvarházakat. A venia: "szí
vesség, kedvezés, kegy" — a vendég
séggel kapcsolatba hozható  fogalm ak. 
Még izgalmasabb vendégfajta a vindex: 
védő, m egm entő, oltalmazó, kezes, aki 
vindicál (vindico), de nem csak jogot formál 
valamire, hanem  szabaddá tesz, fölszaba
d ít rabszolgát, jobbágyot. Sok lehetőséget 
kínálna a vinum, a bor is, am ire ugyancsak 
rájám ak a vendégek, a vinetum: szőlős- 
kert, ám  nekem  jobban a ventus tetszene, 
a szél, annál is inkább, m ert a vendég is 
száll, m int a szél: megszáll, szállást keres, 
aztán tovatűnik. A szállodaipar ezt tanú
s i g

És ott van a ném et nyelv: a vendég 
szónak ebben óriási családja lehetne, s 
nemcsak a windig, amely szeles, szellős; 
nemcsak a vándor-Vianderer s ennek ro
kon szavai, ám  van egy, am elyik éppen- 
úgy hangzik, m int a vendég, egy m agyar 
i-ző nyelvjárásban (csak ott hosszú í-vel): 
wendig; jelentése pedig  "fürge, hajlékony, 
mozgékony, fordulékony." A vendégség
gel m ennyire összefüggő fogalom  a sür-

» » >  folytatás a 6. oldaton

5



HELIKON
» > »  folytak az 5. oldalról

gés-forgás! S aki m egérte valaha egy né
m et csap a t, sereg test beszálláso lásá t, 
ugyancsak tapasztalhatta, hogy mekkora 
és m icsoda ott a wendig-ség; a windem "te
ker, csavar" m egannyi fordulata kívánko
z ik  a vendégséggel való kapcsolatba 
hozásra.

A szláv nyelvekben fájdalm asan (már
m int nyelvészeink szám ára fájdalmasan) 
kevés az idevágó szó, talán a oeno-val len
ne mit kezdeni, am i m enyasszonyi aján
déko t, illetve a m enyasszony  árá t je
lenti?... Erről jut eszembe, állítólag valami 
finnségi nyelvben a ven azt jelenti, hogy 
vő. Ennek a szótáram ban nem  akadtam  a 
nyom ára, ellenben a ventó, amely puhát 
jelent, és átvitt értelem ben petyhüdtet — 
jelent idegent is. H ogy e két eléggé külön
böző jelentés azonos szóra m egy-e vissza, 
nem  tudom , a ventovieras viszont vadide
gent, nagyon idegent jelent; amiből a vier as 
ö n m ag áb an  is "idegen", "ism eretlen", 
"vendég”. A szó ősjelentése: "szélről való, 
melléki", am in azért érdem es megakadni, 
m ert a m ongolban az idegen jelentésű szó 
eteged, ugyancsak "szélről való", "oldali" 
alapértelm ű (tege: oldal). Ez a vieras nem
csak "idegen", "szélen levő", "környéki", 
hanem  egy vieria alakú "gördül, gurul, fo
rog, pereg" igével is kapcsolatban levőnek 
látszik: a vieroa m eg azt teszi: elidegenedik, 
kerül; viszont a vierailla a vendégség m in
den fajtáját jelenti: látogatást, vizitet, am i
ből kitetszik, hogy a s z o ro s , takarékos 
finn em bernek a vendég az lényegében 
mégiscsak "idegen", akiről a lelke mélyén 
(a nyelv lelke mélyén is) úgy  tudja, hogy 
afféle "környéki", "környékező", "körbe já
ró", tehát: tekergő.

Velencén rőt az este
nem ing a bárka teste

Érthető, hogy a latinnal (s részben a 
némettel) szem ben oly óvatos a szaknyel
vész, hiszen ha elm élyed valaki a latin 
szókincsben, szótövekben, ham ar szédül
ni kezd s belehull abba az örvénybe, ami 
Berzsenyi Dánielt és Szabédi Lászlót is 
elragadta, mivel annyi o tt a m agyarral 
egyező s m éghozzá sokágúan összefonó
dó  szó, am it az ism ert történelm i érintke
zésekkel s a fogalom ban levő őstörténeti 
elméletekkel m egm agyarázni nem  lehet; 
— ám  m ost hagyjuk is őket, mivel nem
csak délről incseleg a délibáb, hanem  sa
játos m ódon az északi fénnyel is össze
játszik.

Azt m ár régen is, M agyar Adorján előtt 
is, több szófürkész állította, hogy a vendég 
szó a "velencei" jelentésű, nem  is tudom  
milyen nyelvű "venedik' vagy a latin vene- 
ticus (ugyancsak "velencei", azaz "vene- 
tiai") népnévből ered: s mivel a velenceiek 
általában kereskedői minőségben jöttek 
hozzánk, vettek, eladtak, ezért egybekap
csolódott velük a vendégeskedés fogal
ma. Ezt a felfogást azonban ma még a 
m egcáfolandók között sem  tartják szá
mon. Pedig?

Itália északnyugati részének őslakóit

csakugyan Venetinek hívták, s Velence és 
környéke ró luk  nyerte  Venécia nevét. 
U gyanakor a szlovén-karintiai szlávok, 
valam int hajdan feljebb, a bécsi m ezőn is, 
a Visztula és Elba közt ma is élő egyes 
szláv törzsek ugyancsak viselték a vend 
(venedi) nevet. Tőlük ered Bécs mai német 
neve Wien, a rómaiak idején Vindobona. 
Lásd még: "Windisch Grätz".

M agyar Adorján szerint m indem e né
pek azonosak a pannonokkal, akik időszá
m ításunk  kezdetétő l fogva részint el- 
szlávosodtak, részint elnémetesedtek, el- 
olaszosodtak és elmagyarosodtak. Ügy 
látszik, e tekintetben a kelta népekhez ha
sonlítottak, akik, ahol csak tehették, el
hagyták eredeti nyelvüket, s beolvadtak 
az újlatin, germ án és szláv nyelvű népek 
közé. E pannon-venetek legrégebbi tör
zse, mely identitását elvesztette, a Föld
köz i-tenger déli s keleti partja in  élő 
punok voltak, akik a telepeiket körülvevő 
sém itákba olvadtak, s ők lettek a fönícia
iak néven közism ert nép. (Fáy Elek sze
r in t  a kár n ép b ő l k e v e rte  ki ő k e t a 
történelem .)

a vendégajkú népben ki találna gyönyört itt?

A  punok és a velenceiek ősei (venetek) 
között az azonosságot M agyar Adorján 
szerint az jelzi, hogy m indkét nép nagy 
hajós és nagy kereskedő volt, hajóik vitor
láit egyaránt sárgára és pirosra festették a 
Pinus pinea fenyőfajta tanninjával, nem 
csak ékítésként, hanem  m ert a tanninsav 
a rothadástól is óv: m indkét nép nagy 
m estere az üvegnek és — a pénznek, am i
nek a neve penni, pfenning, sőt még a kínai 
fen is egybecseng népnevükkel, a punnal... 
Ám  miféle-fajta nép lehetett ez a pun-feni- 
cei-pannon-vend-venet, m ielőtt sokfelé el
vesztegette volna identitását? M agyar 
Adorján érveinek a fényében úgy tűnik, 
hogy a finneknek mindenesetre rokonai 
voltak. Nem csak a finnek m ások által 
h aszná lt neve, vagyis a finn, fennicus 
cseng egybe a föníciaiak, punok nevével, 
hanem  az is tudnivaló, hogy a punok az 
úgynevezett vörös népek közé tartoztak, 
finnül-észtül pedig puna=pír, vörös szín, 
punainen pedig: vörös... És ami egy ennél 
is fontosabb érv: finnül a vene annyi, m int 
csónak, ladik, sajka; ahonnét venemies: 
csónakos, sajkás, evezős, venevaja: csónak
ház és venelaulu gondolásdal, vagyis bar- 
karola.

ím e egy ilyen pénzes, bíboros-festé- 
kes, üveges, csónakos, dalos kereskedő 
nép alkalmas lehetett arra, hogy nevéből 
a vendég forma megképződjék! Nagyon 
hihető, bárm ennyire fantasztikus: ám  ép
pen úgy nincs rá szilárd bizonyítékunk, 
m int a többi megfejtésre!

Egyébként Velence neve a középkor 
mélyén még Venőce volt magyarul; léte
zett viszont egy Velence nevű tárgy: szélvi
torla, szélkakas (amely talán összefügg a 
latin velum=vitorla szóval); talán a velen
ceiek állhatatlan szélkakas-politikája mi
a tt  szó já ték o síto tták  á t így Veneciát 
Velencére?... Vaj ki tudja...

»

mint fellegek égen ß m en  kép

tűnik a régi jön új
vendég annak a körme olyan szörnyű

nagy volt

A pedikűrös és m anikűrös által m un
kába vett személy is "vendég", persze; a 
szálloda lakója a vendéglőbe, fogadóba, 
kocsmába, bárba, cukrászdába betérő em 
ber is az: és kiváltképpen vendég volt az 
ember a borbélynál. Ma kezd kim úlni a 
nyelvhasználatból, de régebben m ég álta
lános volt a kuncsaft: vendég, vevő, kliens, 
paciens, rendelő , üzletfél értelem ben. 
Nagy múltja van e csúnya kis szónak is, 
hogy beleborzongunk.

Eredetije, a ném et Kundschaft tulajdon
képpen ismeretségi kör, azaz vevőkör. De 
jelent m ég tudomást, sőt hírszerzést, felderí
tést is. Kunde, az vevő (bizonyos körök 
szóhasználatában fickó, pasas, sőt "pali" 
is), azonban kundgeben, kundmachen: "ki
m utat, kinyilvánít, közhírré tesz, tudo
másra hoz". A szó a können: tudni, bírni, 
képes lenni és kennen=ism erni szavakkal 
tart rokonságot, az angol knowledge-dzsel 
és a görög "ismerni" jelentésű igével: gnoti 
se autón: ismerd meg m agad és jó kuncsaft 
lesz belőled!

ha szerettem vége már
őnála vendég volt szívem

Befejezzük e vendég-játékot, vissza
csukjuk az album  fedelét, amelyből jövés- 
tű n é s ,  s ü rg é s - fo rg á s , id e g e n s é g  és 
ism erősség, eszem -iszom , bará tság  és 
szem telenség bélyegei szo tyog tak  elő. 
Csak m ég egyet: más nyelvű szótövek 
után forgolódva, a vendég szóban a forgás 
képzetét is felfedeztük — vajon a m a
gyarból nem  jutnánk ugyanerre az ered
ményre? Lásd a ványad-fonnyad szavak 
tövének gyümölcseit. A venerék (egy régi 
ital neve) s fannyarék példáját: a ven tő 
egybecseng a fon szóval, m árpedig a fonás 
lényege a sodrás, p'ódrés, am i körm ozgást 
idéz elő, a ványadttal ped ig  a ványól, 
amely éppenúgy textilipari tevékenység, 
m int a fonás. A z  "idegent" jelentő finn ven- 
fo-ban benne van "petyhüdt, erőtlen" is, 
akárcsak a "ványadt"-tal rokonságot tartó 
"vén"-ben! A vendég ilyen értelem ben vén 
deg (azaz dög) is lehet, aki dagadtra eszi 
majd magát nálunk? Ha kinek így tetszik, 
így is tarthatja. (Annál is inkább, mivel a 
vencsel, oencsellő ugyancsak egy forgó 
gépalkatrész.)

Szerintem mégis par excellence ven
dég az, aki a násznép tagja; aki a vőle
génnyel jövend, hogy "megvegye" s el
vigye a m enyasszonyt, a venni és vinni 
szóból származik, m int veendék...

Oh boldog hajdankor, am ikor a vényre 
m enyasszonyt adtak és nem  barbiturialt!

(Az említettek mellett A  Magyar Nyelv 
Értelmező Szótárából is halásztam  ki idéze
teket.)
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GÖMÖRI GYÖRGY
ANGLIAI LEVÉL

A magyar irodalom
Frankfurttól
Edinburghig
Sok m inden történt az idén Budapes

ten, Frankfurtban és persze Nagybritan- 
n iáb an  is. M á rm in t k u ltu rá lis  téren: 
m iután három  különböző pályázat alap
ján a budapesti Frankfurt Iroda m egszer
vezte a könyvvásárra kiküldendő, más 
nyelvekre lefordított m agyar könyveket, 
kiderült, nem  mindegy, ki milyen alapon 
került ki a könyvvásárra, am inek 1999- 
ben M agyarország volt a főszereplője. 
Azok a szerzők, akiket m ár am úgy is for
d íto ttak  ném etre — Esterházy, Nádas, 
vagy Kertész Imre — a Rohwolt kiadó 
standján kaptak helyet, és bőven írt róluk 
a ném et kulturális sajtó; azok viszont, aki
ket csak az Iroda tám ogatása segített ki 
Frankfurtba, kevés kivétellel "marginális" 
szerzők m aradtak, nemigen vették őket 
észre.

A ném et u tán  az angol volt a legfonto
sabb nyelve a fordítóknak, én is m int an
golra fordító vehettem  részt "hivatalosan" 
a vásáron. A Frankfurti Irodának köszön
hetően szám os magyar irodalmi m ű jutott 
el ide angol fordításban: hogy m ást ne 
m ondjak, nem  kevesebb m int három Jó
zsef Attila-válogatás, am elyek közül egy 
Am erikában, egy közös magyar-ír kiadás
ban és egy Angliában készült. (Sajnos ér
dem ben itt nem  foglalkozhatom  velük). 
Mi Clive W ilmer barátom m al, aki nemrég 
a Népszabadság h a sá b ja in  m o n d ta  el, 
m ennyit adott neki a m agyar líra angolra 
fordítása, egy újabb Petri György-vers vá
logatást tettünk le az asztalra, így aztán 
m eghívtak bennünket a frankfurti Litera- 
turhausban rendezett "angol fondítói estre”.

N em  csupán ennek az estnek az alap
ján gondolom  úgy, hogy a program ok 
egyrésze rosszul volt megszervezve. Ezt 
az estet például az utolsó pillanatban hat 
nappal előre hozták, egyetlen olyan rész
vevő kedvéért, akinek jelenléte nem  is 
volt igazán fontos az est szempontjából. 
Ez aztán  jelentős közönség-csökkenést 
eredm ényezett, s az, hogy a beszélgetés 
viszonylag jól sikerült, javarészt a vitave
zető Szegedy-M aszák Mihály találékony
sá g án ak  és e ré lyének  köszönhető . A 
vitapartnerek között voltak hazai és nyu
gati szerzők, nyugati m agyar fordítók, 
egy nem  m agyar anyanyelvű, de m agyar 
szárm azású fordító (Richard Aczel) és a 
m ár em lített Clive Wilmer, az egyetlen 
valódi angol. A vita azt próbálta tisztázni, 
a versfordításoknál m eddig szabad és le
het e lm enni az eredeti szöveg "teljes" 
visszaadásában, vagyis a fordítás nem  je
lent-e esetenként bizonyos (nyelvileg el
kerülhetetlen) disszimiMciót is? Lehet-e, 
példának okáért, egy m agyárul rem ek he
xameterekben verselő lírikust angolra is

hexameterben fordítani, am ikor az angol 
nyelv erre a célra alig alkalmas?

Magán a vásáron számos erdélyi íróba 
ütközhetett a látogató, két-három  vásár
helyi vagy kolozsvári kiadónak standja 
(kis karton-rekesze) is volt, ahol a kiállí
tott könyvek szomszédságában kávézni 
is lehetett. Nem  lepett meg, hogy itt talál
koztam  régi barátommal, Kányádi Sán
dorral (Sándort lassan az összes világ
nyelvre fordítják), aki ezúttal m int az er
délyi szász népköltészet fordítója szere
pelt a program ban, Sebestyén M ártával 
összekötve. K ántor Lajosról m ondták, 
hogy itt járt, de m ár el is ment; feltűnt 
v iszont a terjedelem ben és sokoldalú
ságban egyaránt jelentős Kovács András 
Ferenc, áld egészségügyi sétát végzett a 
pályaudvar nagyságú m agyar pavilonon 
át. Hallottam  németre fordított verseskö
tetéről, ami érdekelt volna, m ert nem  tu
dom  elképzelni, hogyan oldotta m eg a 
fordító KAF nyelvi akrobatikus m utatvá
nyait, illetve szellemes stílusutánzatait. 
Angolul a Kolozsvárról Budapestre el
szárm azott Páskándi Géza abszurd da
rabjait vehette kézbe a vásár látogatója — 
ezek többsége még Romániában született 
1969—70 táján, de csak most fordították le 
őket angolra, ami azért kár, mert ha ez 
m ondjuk 25 évvel korábban történik, meg
lehet, ma Páskándi nevét világszerte Havel 
vagy Mrozek neve mellett emlegetik.

De visszatérek Angliába, hogy ne ok 
nélkül álljon alcímként az "Angliai levél" 
— nem  a postázás helye a döntő. Itt is 
tö rtén tek  érdekes dolgok, pé ldáu l az 
egyik angol-m agyar kulturális társaság 
nemrégen három  új "hungarikáról" rende
zett könyvbem utatót, s ezek közül az 
egyik gróf Bánffy Miklós könyve, a "Meg- 
számláltattál..." volt, ami most, íme, meg
jelent angolul. M ár ez a tény sem  ér
dektelen, de még érdekesebb, hogy egy 
angol író Bánffy regényét valamelyik lap
ban az "év könyvei" között emlegette! Be 
kell vallanom, hogy Bánffyt inkább csak 
hírből ismerem, de ezek (meg a "Helikon"- 
ban közölt szövegek) után fogom keresni 
írásait.

December elején két olyan kulturális 
alkalom is adódott, ahol erdélyi m agyar 
szerzőket csillogtathattunk meg az ango-

Fazakas Tibor Illúzió

GERGELYÁGNES  
A  h a v a s o k r ó l
Holdtöltekor, azt mondják, van egy vásár, 
hol embert adnak, embert vesznek.
A hasadékon túl, a hegyen is túl 
az angyalok hajókat delejeznék.
Kifutni a nyílt tengerre egyszer...! 
Gyermek keze az apjáéban reszket. 
Üstfoldozók, ha erre jártok, 
minek is vetnétek keresztet.
Az ablakban keskeny zongora hallgat. 
Muskátlin ül egy akkordja, a legszebb.
A kiáltás, akár az egymásra dobott 
csontok, évtizedeken átneszezhet.
Ahogy a tejből félhullámzik a tenger. 
Ahogy a vasaló parazsán ők jeleznek. 
Ahogy az angyal elfordul, mert nem lehet 
nézni, mikor gyereket sebeznek.
Éjfél után, azt mondják, végre csönd lesz. 
Se part, se horhos nem vár rájuk többet. 
Alszik hajós, zsandár, katona, kalmár. 
Tenger csillaga, világítsd meg őket.

lók előtt. Az elsőre Edinburghban került 
sor, ahová (az ottani egyetem  irodalmi 
társaságába) C liver W ilm errel eg y ü tt 
m eghívtak egy irodalmi előadásra. Ezen a 
m agyarról angolra való fordítás problé
máiról beszéltünk, számos versfordítás
sal illu sz trá lv a  szav a in k a t. K e zd tü k  
Radnótival és Petiivel fejeztük be, de köz
ben elhangzott egy Dsida-vers is, a "Nagy
csütörtök", angolul "Maundy Thursday". 
Nem először olvastunk Dsidát angolul, de 
m inden alkalommal be kell vezetnünk a 
verset azzal, hogy elm agyarázzuk a nagy
érdeműnek, mi is az a kocsárdi állomás. A 
skótok értik a vers bibliai vonatkozásait, 
de a Kocsárdot, azt el kell m ondani. H ogy
hogy nem, az est végén odajön hozzánk 
egy fiú, aki amerikai-m agyar származék, 
de sokat utazott Közép-Európában; azt 
mondja: "Szálltam át én is Kocsárdon... 
nem  sokat változott a Dsida ideje óta”... 
Kicsi a világ, de nagy a líra.

Az elm últ évtizedekben elég sok angol 
m egtanult m agyarul, néhányan közülük 
fordítók is lettek. M int például az a Ber
nard Adam s, aki decem ber 8-án a londoni 
egyetem en  felo lvaso tt erdély i em lék
iratírókból készített fordításaiból. N eve
zetesen Mikes Kelement és A por Pétert 
fordított, akik közül az elsőre máris akadt 
kiadója: 2000 m árciusában fog megjelenni 
a Paul Kegan kiadónál a "Törökországi 
levelek" angolul. Esemény ez — és nem 
csak az itteni m agyarok életében. Hogy 
hányán veszik észre és kik olvassák el a 
Zágonból Rodostóba szakadt atyafi leve
leit? meg nem  m ondhatom . De — m int a 
példa m utatja — nem  csak a m ai Magyar- 
ország, hanem  a m agyar történelem , a 
m agyar kultúra múltja is kezdi érdekelni 
az angolokat. Nincs tehát igaza annak, aki 
eleve alábecsüli "hirünket a világban", aki 
folyton azon sopánkodik, hogy kis nép 
vagyunk és nincs olyan jó "propagandánk", 
mint egyes más, saját m últjukat léggömb
ként felpumpáló európai népeknek. Egy 
Mikes sok trak fejedelemmel felér...
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fE R ÍN V  tHÚMIH 153
H •ha ma/'d m inden rabszolga nép sze rkesz ti:

járm át megunva olajra lép F ekete Vince ZüUU

SZÁNTAI JÁNOS VERSEI
T ég lák
— cummings fordítása közben — 

pereg
az est

szelíd vakolata 
a járókelők haja 

tele sötéttel az utca 
a házak 

minden 
csendes

a háztetők fölött 
elővillannak 
a reggel
(tegnap? holnap?) 
téglái

A z  e le fá n to k  b e s z é ly e ib ő l
— mintha-cummings —

a Tavasz akár egy mintha-kéz 
mely ablakunkon így benéz 
(mutatja kézséggel a Márvány) 
illata csupa menta méz 
pattog a sok pánt mint a máz

Kórus: mintha-kéz 
mintha-szárny 
szembogáron 
mintha-árny

szobát szobával összenyit 
nem összetörve téréit

egy gondolatnyi zöldet idetesz 
egy mintha-résnyi fényt meg amoda 
odébb mozdul a délután-retesz 
és előgöngyölődik a csoda

az ablakon egy mintha-kéz benéz...

I s te n i  á rn y  j á té k
Kovács Ildikónak

2. Fény ujja hegyén 
Árnyék moccan feketén 
Vászon hó-egén

2. A  játék rövid
Add árnyék hogy lehessek 
Holdad udvarán

3. Gyermek ifjú vén 
Vonulnak át a vásznon 
Lassuló árnyak

4. Fehér fekete
Egymást teremtve játsszák 
A  felhő figyel

5. Fény és hang élén 
Ringó bábok fel és le 
Mértéked szerint

F élé jfé lk o r
— Jeremiás Mueller tanügyi tanácsos 
tiszteleg Incze Ferenc szelleme előtt —

Féléjfél lépdel könnyedén 
utca kockaköves egén.

Bagoly rikolt, ablak vakul, 
a csönd elméje elborul.

Kacskán lehajló lámpafény, 
féléjjelmeszes véredény.

Hosszan ível, hélyből-puhán 
fölötte át egy éji lány.

Tócsa ölén ülő kerek 
holdarcon rettenet remeg.

Nevét kergette délután,
Most vad köd rágja, Zsófi tán.

Utcasarokról visszanéz, 
szemét üvegesíti kéz,

hullámzó tetőkről eső 
boszorkány-rongya szemfedő:

bűbájos szele nem-ég, 
kifordult pokolfenéki.

Kapu alján szellet moccan, 
sután vakog: a fent lent van.

Fagyott ajak formáz imát, 
szavát féléjfél szövi át.

KIRÁLY ZO LTÁ N

M á s o d ik  b e s z é lg e té s  
m a g a m m a l
(Fekete Vincének, reggel fél nyolcra) 
2 gondolat sem bánt engemet
2 üveg vörösbor
3 unicum után
4.-nek már csak konyak jöhet 
5-kor találka a lófarkánál
6 százhatvanhat
7 szentség es szexparti
8- kor nevetve balra el
9- től koncert a Pubban
10- re készen a baj
11- szer fizetem majd vissza
12 pár pincérszem figyel
13 biztos péntek
14- én fizetés
15- e ha március, akkor forradalom
16 évesen letartóztattak Pesten
17 gond kezd bántani engemet
18 a Marcsa, vele már szabad
19 egyhíján húsz
20 év a legszebb kor
21 dupla ász 
22-es csakis csapda

S z o m b a t, s z o b á m b a n  
k é p z e lő d ö m
írnék
de nincs melegvíz 

elmennék a szeretőmhöz 
de nincs melegvíz 

benéznék a színházba 
de nincs melegvíz 

elmennék a kocsmába 
de nincs melegvíz 

olvasnék
de nincs melegvíz 

borotválkoznék 
de nincs melegvíz 

kutyát sétáltatnék a Szamosparton 
de nincs melegvíz 

elmennék a másik szeretőmhöz 
de nincs melegvíz 

mosogatnék 
de nincs melegvíz 

kávéznék ott a sarkon 
de nincs melegvíz 

hazajönnék a kocsmából 
de nincs melegvíz 

írtam
de nincs melegvíz.
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GAL ATTILA VERSEI
A p ré s lu d e
1
Ki vét az erény ellen — szolgáljon; 
s ne játszhasson keze 
vörösbőrű szolgákon.
Csaknem pokoljárás, míg a másik 
eszét vesztve süllyeszt 
karkötőt, bagázsit — 
s mit cseled sötétté túrt, az utat, 
hátán egy lámpás 
az újdonsültnek mutat.
Egy asszony, szamárul megcsalva, 
világít majd a kárhozat alfelén — 
új hölgyem erősít a fényen, 
s lakásunk, a kényszer, 
immár ragyogó fészer.
Időt nem beszél az égöv, 
hajnaldiót rágcsálunk, bételt — 
telnek munkás nappalok, 
az ajtóköz 
is kombiné-bélelt.
Egyre zöld-furcsább a kép, 
furcsaföld körit 
emlővel, katánggal — 
torkonragadt, ízbevegyült arcok — 
vacsorák lébe 
csúszó kanállal; 
langyos fényben az 
undornak zacska, s a hűség 
csak szaglászó, kis macska.
Mire visszajössz e túlvilág halált hal — 
loboncom
új lakomák díszletét bújja,
Léthévizet forrón szétpergetek: 
hasadt szíved fújja, 
játszom veled újra.
2
"Aludni szeretnék, neked kell a tánc" —
dobálom magam
hogy lefogsz, s iderántsz;
ruhákból kibújni
ismét vesződés —
kevés az öröm,
verés, iszonyú vesszőzés.
Ideront báji fedezékében, 
megles a tikon, 
s oda gusztusom, mindenem 
oda, ha láttál — 
karjaimnak iszonyú 
a taszítása,
szemérmesen, csapkodásban 
hátrál —
guzsalyát nem hagyja párka,

nem is perdül, 
hogy táncba szökne — 
topánodon kín dúlat — 
kacajod dévaj 
rokkába lök le.
Muzsika nélkül forgunk, 
csak lovak horkannak 
az éjben —
füvekbe tép minden lépés, 
minden lépés csak 
e nyomorú kéjben — 
de a táncnak kell engedni, 
mint dorgó 
kiscsikó s anyja 
a friss zabnak; 
dackantárba fogózom, 
s a lószemek szépségemben 
megfiadznak.
3
Napját megfontolja minden kikelet, 
s újra csendesebben 
nő az árny,
bíborhalvány köntös földrenyúlt 
lábakkal, gyönyörű 
hímzés alkarján...
Szalag fut az arcán végig,
szétkapcsolt gyöngysor,
cseppfolyam,
paplan alá bújt egészen,
s zuhog főj tón, bodoran.
Megbámulom, míg az ágyból morg —
torpanásom
férfias, bár gyáva,
az éj átbukik szemein,
hogy elmosson, mint
mancsos, sötét láva.
Megfontol, elébem szökne — 
markában gombolódnak 
a karmok,
oldalába fény csapódik, 
s álugor, mint fűvel 
benőtt halmot.
Előzményt feledve ülök kedvesemmel,
mozdultára várva,
széthasadt arcán remegés fut,
aztán mosoly —
újra karokat tárna,
cikcakban forr a hús,
percek müve, és nincs
közelben ölebe;
mozdul a lég, s ágyunkban
hatalmas párduc
ideges közele.

M e se , ha  én o lv a s o m
Haldoklóm egy levélgályán, 
zöldhullás, száradás táján, 
s vonszolnak hátukon
füvek, bábák, tengerek; 
temetülök nyolc halomba, 
egyre-másra hencegek:

szép fejemet hajtom ágba, 
ásót forgató kézbe, 
napkirályok varkocsába;

mindent hímként hajt az ina, 
s lánynevetés partjaira 
immár dámát tepemek.
Nádas rám már nem gerjed,

szülémnek lepelben visszaad, 
úrnőjét váró gilisztahad,
s kardcsörgő hősök... tehernek érzik, 
hogy kezdetben arcomra emelték 
szemüket, s most a földet nézik;
lábuknál vergődő levélgálya, 
díszférgekkel teli árbocfája: 
negyedik próbához áll rajt,
s indul megannyi királyi sarj, 
kalandor, avagy hagymáim 
közt turkáló nekromanta, délceg 

sírrabló:

hajnalig vágtázik ezernyi paripa, 
tajtékot köpiilő vad ló.

1. (amelyben a népszerűséget méltatja)
Csodálom, hogy férhet 
ennyi magam egy tükörben — 
ballade-ot már kettői írtam, 
s mintha vétkeznék, szűköltem.
Egyikben a rútság gúnyol, 
másikban a fríz lány csábít — 
révületem grand guignol-t 
mocskol, s villon-kedvem rávitt, 
hogy kifényezzem tükröm; 
csillogása rettentsen elégiát, ne 
kelljen szegeket magamba ütnöm: 
tömött erszénybe nyúlhasson a marok,
mer' összedolgozik ma Ronsard,
jómagam és Clement Marót.

2. (amelyben a mocskolódó 
ihletet panaszolja)
Jóváhagyás nélkül még 
én sem haladok; bősz 
marsallként cibál az ihlet, 
hogy fricskázzak valagot — 
vonszoljam trónusomra, 
s ha hízelg, hogy zsengéd még bája, 
várjon rá egy szép apródom, 
telepedjen rája...
Míg papírra szavakat ültetek, 
vétektől szabadon ülhetek — 
feladatul egy gázéit kiróna, 
s elmém a hús csatáin vívódna —

de ruha nélkül láttalak máma,
jóváhagylak apródostul, állva.

3. (amelyben sorsa fölött kesereg)
Ez szemrehányás lesz, s te látod majd 
kárát... beírni tentával egy frissen 
mosdott dámát!
Dacolni fog, megmondom, 
csakúgy feketül a bőre — 
jambusba szedted a lokniját, 
s még hőbörögne tőle!
Paszományos, hős szavak, 
s mi elmédből azonmód fakad, 
tüzes liliomként díszéig a vállon — 
ő brokáttal takarja, nehogy 
témává váljon:
versednek bár kurtafarka álljon,
tintanyaló maradsz, sor(s)okba élvező Byron.

4. (amelyben a régiekről ábrándozik)
Tetőre vonulnak faunok, driádok — 
csoportkép gyöngyöző borlével, 
nyársakon rimánkodó nyájok.
Plajbászommal lopom az ünnepet, 
s kirándulás asszonyokkal rohangálok — 
míg kiútat riválgás szüntetett, 
lábukról ledöntött varázsos mákony... 
hogy át most gőzölgő nyársakon, 
hogy át most görögös fákon 1 
Rohanjon velem a legszebb beste, 
arcából kikevert pírt 
ecsetem a hegyaljba fest le —

vörösét ringatja az álomi táj,
driádok, faunok, szerteömlőbáj.

f'fllfltfV  MÚMIA
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Mozi
M intha sem m i sem  változott volna. A 

sötétbarna, nyikorgó széksorok, az olajtól 
bűzlő fekete padló, a m álladozó stukkófü
zér a beázott plafonon, a koszos, szakado
zott vetítővászon, m elyen celluloid álmok 
m egfoghatatlan raja suhant át az idők fo
lyamán. M inden olyan volt, m int régen. 
Egyedül én lógok ki a sorból, gondolta 
fölényes elégedettséggel, miközben fehér 
szmokingjára ügyelve óvatosan leeresz
kedett az egyik székre. Alig voltak néhá- 
nyan a félhomályos, áporodott levegőjű 
hodályban. A cifra, régim ódi csillár sze
m erkélő fényében arcok helyett elmosó
d o t t  fo lto k a t lá to tt ,  eg y m ásra  hajló  
árnyakat. Milyen sok idő eltelt azóta, álla
pította m eg tárgyilagosan, m intha másva
lakiről lenne szó. Lassú, fegyelm ezett 
m ozdulattal föltette a szem üvegét és kör- 
bekémlelt.

— Mi van, tata, kukkolgatunk? — röf- 
fent rá a háta m ögül valaki.

Összerezzent. O lyan valószerűtlennek 
tűn t a helyzet, m intha csak álm odná. E- 
lőbb oda akart fordulni, hogy kikérje m a
gának  ezt a p im asz hangot, ám  némi 
töprengés u tán  úgy  döntött, hogy azért 
sem  válaszol a provokációra, s úgy  tesz, 
m int aki nem  is hallotta a sértegetést. Dö- 
gölj m eg, m orm ogta m agában, eléggé 
hozzá nem  illő m ódon, s m intha csak is
m erős u tá n  ku tatna , tün tetőén  tovább 
szemlélte a gyér szám ú közönséget.

— Neked m ondom , télapó! — reccsent 
m egújra a hang. — Mi az?! Nem csakdisz- 
nó vagy, hanem  süket is?!

Ezúttal m ár tényleg nem  volt más vá
lasztása, cselekednie kellett, m ielőtt a né
zők figyelmét m agára nem  vonná gyá
vaságnak tűnő passzivitásával.

— H ozzám  beszél, uram ? — fordult 
hátra üggyel-bajjal a szűk ülésen. — Bizo
nyára valakivel összetéveszt...

A borostásképű, lerobbant férfi sötéten 
bám ult rá, majd lefejtve m agáról a mellet
te ü lő  nő karjait, dühösen előrehajolt és 
töredezett, fekete fogai közül förtelmes 
pálinkabűzt fújva, folytatta a szitkozó- 
dást:

— Igen, te seggfej, ho-hozzád be-be- 
szélek — dadogta gyűlölettel te lve  — 
Azért, m ert ilyen fra-francos a szerelésed, 
m ég nem  kell úgy  fölvágni.

— H agyd m ár békén, Mókuci, — csi- 
títgatta a nője — m ég ránkhozod a balhét. 
N em  látod, m ilyen finom  úriember... In
kább engem  végy kezelésbe — vihogta 
halkan, s valószínűtlenül sovány testével 
m egpróbált újból párjára tekeredni.

— Te zálogházi ribanc, hát így be
zsongtál tőle?! — vágta szájon visszakéz- 
ből a férfi. — Majd én m egm utatom  ne
ked...

— N em  m utat m eg m aga neki semmit 
— szólalt m eg csendesen s átnyúlva a 
széktám la fö lött m egragadta a részeg 
ütésre em elkedő kezét s nagyot csavart a
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csuklóján. Érezte, am int az inak és a cson
tok m egroppannak az ujjai alatt.

A m ásik bam bán m eredt rá, m int aki 
nem  hisz a szemének, karja erőtlenül ver
gődött a szorításban.

— Csak vicceltem, főnök — nyöszö
rögte fájdalomtól eltorzult arccal.

— Menjen, aludja ki magát! — nézett 
egészen közelről a zavarosan csillogó sze
mekbe s elengedte a férfi csuklóját.

A részeg vinnyogva tápászkodott föl 
helyéről s karját tapogatva a kijárat felé 
tántorgott.

— M egm ondtam  szépen , hogy ne 
kezdjél ki egy ilyennel — botladozott u tá
na óbégatva az asszony. — Mihez kezdek 
m ost így veled?

Mintha csak e komikus párviadal vé
gét várta volna a mozi láthatatlan sze
mélyzete, a villanyok sorra kialudtak, s 
elkezdődött az előadás.

Zavartan ült a sötétben, a felindultság- 
tól reszketve. Képtelen volt a filmvászon
ra figyeln i; a kép ek  jelen tés né lkü l, 
összefüggéstelenül peregtek előtte. Már 
bánta, hogy bejött ide. Pedig olyan jó öt
letnek tűnt, am ikor a melléje beosztott ta
n á rn ő v e l a Botos u tcában  sé tá lgatva  
megpillantotta a mozi bejáratát. Milyen 
lehet a felnőttkor gondosan fölépített vé
dőfalai mögül átlesni a gyermekkor ku
sza, áttekinthetetlen bozótosába? Valami 
üyesmit m ondott az őt lelküsmeretesen 
kalauzolgató, szabadidejét "hasznosan 
megszervező" klimaxos vénkisasszony
nak, am ikora dohos kapualj előtt megáll
tak. Igazából nem  is annyira a barnára 
fakult plakáton m eghirdetett vadnyugati 
film érdekelte. A pergő nyelvű, tudálékos 
aggszűz elől akart m indenáron elmene
külni nosztalgikusra hangolt költői kér
désével.

Tulajdonképpen mit keresek én ebben 
a lerobbant illúzióüzemben, töprengett 
nyugtalanul. Most, hogy végre magamra 
m aradtam , egyszerűen kisétálhatnék a 
hátsó ajtón. Mire várok m ég  mit akarok 
bebizonyítani azzal, hogy itt rostokolok 
továbbra is. Egyáltalán szükségem van-e 
valamit is bebizonyítanom, hiszen annyi 
év telt el és annyiszor bizonyítottam  már, 
gondolta.

Jobb lett volna talán nem vállalni ezt 
az újabb kiküldetést. Valami halaszthatat
lan m unkára kellett volna hivatkozni, 
vagy betegszabadságra menni. Elég fiatal 
tanár van m ár az Egyetemen az ilyen pro
tokolláris feladatokhoz. Ő m ár belefáradt 
ezekbe a tanügyi bűvészm utatványokba, 
az érettségi vizsgák szemfényvesztő att
rakciójába. Épp elég fontoskodó igazgatót 
látott m ár pályafutása során és sunyin bó
logató helybéli szaktanárt, a protekcióval 
sündörgő diákokról nem  is beszélve. Ele
ge volt m ár a dúsan m egrakdtt asztalok 
körül tülekedő javítóbizottsági tanárok 
csámcsogásából, a környékbeli kis- kirá

lyok avas anekdotáiból, melyeken kötele
ző nagyokat röhögni. Elég volt ebből az 
egész cirkuszból, m elynek — úgy érezte 
— semmi köze az ő választott hivatásá
hoz. Hogy mégis elvállalta, m ég ez egy
szer, az érettségi bizottság elnöki szerepét, 
az azért volt, m ert szülővárosa középisko
lájába nevezték ki.

Azóta, hogy fölkerült az Egyetemre, 
idestova m ár harm inc esztendeje, né
hányszor tért csak vissza hajdani városá
ba. Am olyan zártkörű , biztonságos lá
togatások  vo ltak  ezek: d iák talá lkozók  
vagy temetések. M indig ugyanazon az ú t
vonalon, ugyanazokkal a kitérőkkel, az 
éppen  esedékes, jelentésüket vesztett, 
sem m itm ondó szavak kíséretében. M int
ha valami pontosan rögzített, m eglepeté
se k tő l m en tes  é v e z re d e s  s z e r ta r tá s t  
végzett volna m indannyiszor. Harm inc 
év óta m ost először nyüt lehetősége arra, 
hogy kedvére elidőzhessen gyerm ekkora 
helyszínein, anélkül, hogy valaki is sze
mére vethetné az emlékezés bocsánatos, 
ám  nyilvánvalóan gyengeségre utaló bű
nét.

Igen, a kísértés túl erős volt ahhoz, 
hogy nemet m ondhasson; tudni akarta, 
m aradt-e m ég valam i gyerm ekkorából, 
hajdani énjéből. N éhány nap u tán  azon
ban kénytelen volt bevallania önm agá
nak, hogy rémesen unatkozik. Pedig még 
a Kuvarra is kimerészkedett, gyerm ekko
ri csatározásaik színhelyére. A m  az őser
dőnek képzelt hajdani bozótos helyett, 
melyben naphosszat kószáltak, rejtőzkö
dő ellenség nyom ait kutatva, emeletes, 
egyforma panelházak betonrengetege fo
gadta, s a koszos falak között kergetőző 
vézna, beesett szem ű külvárosi kölykök 
ügyet sem  vetettek rá. Ez a város is csak 
olyan volt, m int a többi, m elyekben az 
évek során rövidebb vagy hosszabb ideig 
tartózkodott. S az, akit m egpróbált fölku
tatni, örökre eltűnhetett valam elyik haj
dani sikátor mélyén. Az egészből m egm a
gyarázhatatlan m ódon ez a hom ályba me
rült m oziterem  m aradt m eg érintetlenül. 
S m ost ahelyett, hogy örvendene e külö
nös meglepetésnek, itt kucorog elbizony
talanodva a nézőtér sötétjében. N em  a 
magamfajta embernek találták ki a nosz
talgiatúrákat, vonta le ném i töprengés 
u tán  a konklúziót, m intha csak valam e
lyik előadását fejezte volna be. Azt hi
szem, visszalépek

A sötét term en árnyék osont végig, 
megállt mellette, lopva körülnézett, majd 
lehuppant a szomszédos ülésre.

— Be voltál tojva az előbb, mi?! — 
fordult feléje vigyorogva, m intha a gon
dolataiba látott volna.

Elképedve nézett a cingár, közepes ter
m etű kamaszra, aki a lábát lóbálva, fölé
nyesen figyelte

— M ár azt hittem , soha többé nem  
találkozunk— sziszegte a fiú fenyegetően 
a fülébe. — Engem  pedig senki sem  hagy
hat csak úgy egyszerűen faképnél...

— Te vagy az, Csingacsguk?! — szólalt 
meg végül rekedten.

— Még szép! — vágta rá gőgösen a
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másik.
— N em  változtál semmit... — nézte 

hitetlenkedve a koravén, kegyetlen ka
m aszarcot, az éles, keserű ráncot a szája 
sarkában, a gúnyos tekintetet, mely kö
nyörtelenül becserkészett m indent.

— Te sem, kicsi barátom  — leltározta 
föl sunyin a fiú. — Olyan vagy, m int régen. 
Csak a m éreteid m ódosultak, belül sem
mi.

— Egyetemi tanár vagyok — próbált 
ellenkezni.

— Beképzelt a lak
— Elismert szaktekintély, akit a diákok 

im ádnak — folytatta egy árnyalattal han
gosabban.

— Tátott szájú és beszart.
— Hallgass, Csingacsguk! M ár semmi 

hatalm ad fölöttem. Azzal a részeggel is 
olyan könnyedén elbántam  az előbb. Ha 
láttad volna az arcát... — m agyarázta sza
porán.

— Pofa be! — vágott közbe türelm etle
nül a m ásik  — N ekem  te m indig egy gyá
va, pitiáner alak m aradsz, érted?! — hajolt 
egészen közel hozzá, s m ielőtt ő fölhábo
rodva tiltakozhatott volna e megalázó vád 
ellen, hirtelen fölugrott és eltűnt a sötét
ben.

Leforrázva ü lt a helyén, megszégye- 
nülten , tehetetlen, torokszorító dühvei. 
M ár bánta, hogy nem  húzott be egyet an
nak a kis senkiházinak Úgy legalább m eg
győződhetett volna, hogy az egész az ő 
képzeletének a szüleménye. H ol is lehet 
m ost Csingacsguk, töprengett lázasan. 
Egy ideig a környékbeli nyaralókat fosz
togatta, akkoriban, am ikor ő elkerült in
nen. Aztán néhány évet lehúzott a sitten. 
Később azt m ondták, hogy belépett az ide
genlégióba. Azóta nem  hallottak róla sem
mit.

M ire idáig jutott gondolatban, valame
lyest lecsillapodott. Úgy látszik, elfárad
tam  a nagy hajtásban, ideje kisebb se
bességre váltani, gondolta. Lopva az órá
jára nézett: m ég legalább negyedóra volt a 
vetítés végéig. Nagyot sóhajtott, fölállt és 
a fal m ellett tapogatózva elindult a m osdó 
felé. A sötétzöldre m ázolt ajtót, m int ré
gen, csak nehezen, vállal tudta benyomni. 
Csípős, fojtogató klórszag csapott az orrá
ba. Tétován, hányingerét leküzdve belé
pett, ám  m ielőtt körülnézhetett volna, 
hirtelen éles, elviselhetetlen fájdalom ha
síto tt gyom orszájába. M egtántorodott, 
nekiesett a falnak, majd — m intha csak 
lassított visszajátszáson— lerogyott a sze
m etes padlóra.

— Remélem, m ost m ár elhiszel engem — 
m éregette fentről ellenségesen a rossz ar
cú kamasz.

— Eléggé hiteles a névjegykártyám, 
ugye?! A fájdalom  m indig valódi — simo
gatta elégedetten az öklét. — H át azt hit
ted , hogy el tudsz szakadni innen? — 
rúgta oldalba koszos, szakadozott torna
cipőjével. — H ogy m egválhatsz tőlünk?! 
Bújhatsz bárm ilyen m askarába, a jó öreg 
Csingacsgukot úgysem  tudod félrevezet
ni. Csak az fáj — folytatta elmélázó han
gon egy újabb jól irányzott rúgás kísé

retében —, hogy elárultál minket. Meg
szöktél előlünk, cserben hagytad közös 
emlékeinket... Ez a legnagyobb gyávaság 
a világon, kicsi barátom  — köpött ki un 
dorodva. — Ezért m ost meglakolsz.

Föléje hajolt, s halkan szitkozódva 
módszeresen püfölni kezdte. Kezét maga 
elé tartva megpróbálta elkerülni az ütése
ket. Aztán kétségbeesett kapálózása köz
ben valahogy eltalálta a másikat. Csin
gacsguk megtorpant, hitetlenkedve nyúlt 
az orrához, a vér vékony csíkokban folyt 
le ujjai között.

— Ezért még számolunk! — sziszegte 
gyűlölködve.

Ő azonban m ár nem  figyelt a fenyege
tésre. M intha m ár nem  lett volna rajta ké
nyes, elegáns ö ltözete  sem; elfelejtett 
m inden  h írnevet, szakm ai dicsőséget, 
nem  szám ított m ár semmiféle elismerés, 
közmegbecsülés. Egyedül az volt a fontos, 
hogy minél több ütése találjon, s minél 
kevesebbet kapjon ő maga. M egint gyer
m ek volt, akit sarokba szorítottak és m eg
aláztak, akivel könnyedén el lehet bánni.

— Mit csinálsz itt, kurva kölyke?! — 
m ordult Csingacsgukra az illemhelyről 
kifelé tántorgó részeg. — H úzz el innen a 
büdös francba! — emelte rá valószínűtle- 
nül inas és csontos öklét.

— Ezt m ég megkeserülöd... — tápász- 
kodott föl a földről véres arcát tapogatva 
a fiú és kifutott az ajtón.

Valami artiku lá la tlan  köszönésfélét 
m otyogott a bam bán vigyorgó részegnek, 
majd lassan, botladozva visszatámolygott 
a helyére. M inden csontja fájt, kapkodva, 
nehezen lélegzett. Undorodva érezte, a- 
m int a vér édeskés íze szétárad szájában. 
Valahol ajtó csapódott, veszekedés hang
jai hallatszottak Rettegve várta a villany 
fölgyújtását. Tudta, amint vége a filmnek, 
többé m ár nem  rejtőzködhet a moziterem 
védelmező sötétjében. Tudta, hogy nem 
védheti meg m ár semmi előlük. Fehér, mo- 
nogramos zsebkendőjével idegesen töröl- 
gette verejtékes homlokát és nyakát.

Amikor végre fölharsant a befejezést 
nyugtázó gyér füttykoncert, igyekezett 
minél tovább húzni az időt. Úgy tett, m int
ha a lerobbant berendezésben gyönyör
ködne; meg-megállt kifelé menet, hossza
san nézegette az olcsó, tizenkét ágú üveg
csillárt, tekintete elkalandozott a páho
lyok fakó aranyozott cirádáin, .műértő
ként szemlélte az előcsarnok falára akasz
tott légypiszkos olajlenyomatokat.

Utolsónak lépett ki az ajtón, hunyorog
va a sűrű, m ézszínű ragyogásban.

— Jaj, drága professzor úr, m ár azt hit
tem, sohasem jön ki — lelkendezett a kijá
rat előtt a hervatag tanárnő. — Tudja, én 
im ádom  a cowboy-filmeket, csak nem  
akartam  megzavarni az emlékezésben — 
villantotta rá cinkosan tizennégy karátos 
mosolyát. — Majd este, a vacsoránál elme
séli ugye nekem, hogy m it látott? — karolt 
bele ügyefogyott kacérsággal. — Nem  tu 
dom , mondtam-e már, nagyon elegáns eb
ben a szmokingban...

És elindultak tétován a színes, széles
vásznú alkonyatban.

F A R K A S  W E L L M A N N  E N D R E

m á s o d o s z tá ly
(szerelmünk többször pálya
munkáért járó pályabér volt) 
koszorúmhoz újabb babért told 
a hónapokig tartó formabontás, 
keskeny nyomtávon ziháltunk 
baljósán döcögött a bíbor kisvonat, 
hiúbb mint elmém csőd lesz a vége; 
hihetetlen a kattogás hogy 
a terminálig érne: 
visszavonom minden válaszomat, 
nos, mit kér a kény elemért cserébe?
(milyen szerencse — tán stratégia —
menettérti jegyre költeni
mond a pályázó vagyis a pályamunkás)

n n g y o -m ix
az asztalnál nem tudtam mért sunyit
hogy bikinit hord-e vagy
hőkezelt fémbugyit
ajkán ahogy ívesen folyt a nyál
sosem értettem mért rinyál
mert mindketten tudtuk: az lesz
még egy éjszaka: über alles
s mielőtt a kéj leve elönt
napok kérdése, domesztikálom önt
hiába hajol át a koszló pulton
a kéj szagát érzem már
minden outputon
hajtsa le kis fejét mint bogár
nem érdekel a lelke
hogy épp ejakulál
s na persze hogy nincs semmi jobb
mintha psychém aljáig leszop
nem mintha ott lenne a lényeg
de tudatig hatolnak a tények
s míg szájában feszül a dorong
nem értem hölgyem miért borong
így lesz ez mindig hogyha hív
de véletlenül ma nem vagyok erektív
sóder ez is mint minden más
pályázhat rá egy nőstény júdás
de amúgy is a fasz rég kivan
nyaralhatnék most
egy fémbugyiban
utolsó sztori ez: megalamúr
fél és szeret aránytalanul 
szerelmünkért na még egy könnyet 
még egy utolsó kispályás hőstett 
mit látni hagy ma az akarat 
pofájában minden 
csak holnapi kirakat 
hagyjon hát fel a piszkos tervvel 
mintha látnám: bekurvul ezerrel 
mosolya csak festék az üvegen: 
nos? süvegcukrom vagy süvegem? 
és megérthetné végre az eszmét 
nem akartam mást csak a testét...
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------------------ HELIKON---------------------

MÁRKUS BÉLA

Paródia plusz szeretet
Ismeretes, hogy Thomas Mann 

a József és testvérei két kötete között 
írta meg a Lotte Weimarban dmű 
regényét. Ebben Goethe beszél ar
ról, hogy "a kultúra egyenlő paró
dia plusz szeretet". Amazokban 
pedig a testvéreivel békét kötő Jó
zsef magyarázza el, hogy "csak já
ték volt és jelkép, ami velem 
történt". Nincs ugyan jele, sem nyi
latkozat, sem vallomás vagy mű
helybeszélgetés formájában, hogy a 
JAK-füzetek 97. darabjának szerző
je, Papp András a Nobel-díjas író 
példája nyomán fordult volna a mí
toszokhoz, egészen pontosan a Bib
liának ugyanahhoz a részéhez, 
amelyik Jákob fia halálával ér vé- 
et: az Ószövetség-beli Mózes első 
önyvéhez — a paródiára és a sze- 

retetre, a játékra és a jelképre utaló 
szavak mégis helytállóaknak tet
szenek az ő regényével kapcsolat
ban is. Nem a nevetségessé tétel 
igyekezete vezeti el Noé történeté
hez. Nem torzképet rajzol, nem hit
vány másolatot készít: utánzása 
kimerül az özönvíz megjövendölé
séről, kezdetéről és végéről szóló 
bibliai szavak lehető leghűsége
sebb követésében. Ha Mózes első 
könyve 5. fejezetében írva vagyon, 
hogy Noé ötszáz éves volt, amikor 
fiakat nemzett, Sémet, Hámot és Já- 
fetet—akkor ez ugyanúgy szerepel 
a regényben is, azzal a csekély or
tográfiái különbséggel, hogy a kö
zépső fiú neve Khámra változik. 
Ha az Isten azt tanácsolja Noénak, 
hogy a bárka hossza háromszáz, 
szélessége ötven, magassága pedig 
harminc könyök legyen, — akkor 
ezektől az adatoktól az elbeszélő 
nem lát okot eltérni. Mint ahogy az 
élőlények begyűjtése és őrzése iste
ni javaslatának közlésétől sem. A 
szeretetteljesen parodisztikus játék 
tehát nem a mértékektől és megne
vezésektől, de nem is a lényegi cse
lekményszáltól való eltérésben 
mutatkozik meg. Nem abban, ami 
írva vagyon. Hanem abban, ami a 
könyvek könyvéből hiányzik, ami 
ott kifejtetlenül maradt, ami nem 
kapott nevet.

A név elvezet bennünket a te
remtő gondolathoz — magyarázza 
egy helyütt Jáfet, a mű teremtett vi
lágára is érvényesen. Mert az írás 
csupasz cselekményváza minde
nekelőtt azáltal telítődik meg hús
vér életekkel, eleven sorsokkal, 
hogy Papp András nevet ad a bib
liai névteleneknek: az asszonyok
nak, Noé feleségét Noémire ke
reszteli, a fiúk közül Sém felesége, 
a köznépi pásztorlány a Mirjam ne
vet kapja, Khámé pedig az Egyip
tomból hozott Szatisz lesz. A leg
kisebb, Jáfet viszont — és ez a re
gény értékszerkezetét tekintve is 
mély elgondolásra valló újítás, azaz 
eltérés a Bibliától — csak az özön
víz után házasodik meg. Jegyesé
vel, a fazakaslány Gestinával ők 
lesznek tehát a katasztrófát követő
en az első emberpár, Ádám és Éva 
erkölcsökben igényes, tudásban

gazdag utódai. Gestina névadója a 
bárkán sereglő állatoknak, saját ne
ve viszont annak a Gestinannának 
Cégi szőlővessző"-nek) a rövidített 
alakja, akit hazájában istennőként 
tisztelnek. Az írás titkának ismerő- 
jeként, álom fejtőként, továbbá az 
agyag megmunkálójaként, élethű 
szobrok gyúrójaként ő az, aki meg- 
örökítője akar lenni az özönvíz há
romszázadik napján történteknek. 
Egyrészt megformázza Noéminak 
azt az angyali arcocskájú újszülött 
gyermekét, aki egyszere volt fiú és 
lány, és akit ugyan a sajátjának is
mer el Noé, ám mégis a vízre ereszti 
le, azaz pusztulásra ítéli, mert a 
bárkán senkinek sem lett volna sza
bad megszületnie. Gestinát az ve
zeti, hogy ha nevet sem adtak a 
gyermeknek, legalább agyagba for
málva megmenti az emlékezet szá
mára, vagy legalábbis megment va
lamit belőle. Ugyancsak ez a szán
dék indítja arra, hogy egy agyag
hengerre jegyezze föl a velük tör
ténteket. Ám amennyire élethűre 
sikerül az agyagfigurája — Noét 
úgy megtéveszti, hogy még beszél 
is hozzá —, annyira kudarcra ítélt 
vállalkozása az írás. Hol is kezdje? 
— töpreng —, az esővel, a vízzel, a 
jelennel, a múlttal? Nemcsak azt ír
ja le, ami volt, és nemcsak úgy, 
mintha kitalálná. "Nem, ő nem talál 
ki semmit. A szavak találják ki a vilá
got.” Jó volna tán úgy mesélni, 
ahogy Noé beszélt Jáfetnek, a leg
kedvesebb fiának, míg össze nem 
különbözött vele: híján minden er
kölcsjobbító célzásnak, "csupán a 
szavak és az elbeszélés öröméért", 
akárha — utal a kép a szőlőevés és 
a borfogyasztás örömeit felfedező 
özönvízi hajósra — egy-egy súlyos 
és ízletes fürtről csipkedné le sze
menként a "múlt idő egy-egy kivé
teles pillanatát". A derűs beszá
molók helyett azonban csupán e- 
gyetlenegy mondat jelenik meg a 
hengeren. Gestina nem jut tovább a 
regény nyitányában is szereplő, így 
a műnek keretet adó, egyszersmind 
a körkörösség érzetét megteremtő, 
az örök visszatérést sugalló gondo
latnál. "Ez mind volt már egyszer" — 
rója fel a Noétól hallott szavakat.

S amit ekképpen megörökít, az 
nemcsak hátra, a múltba mutat, 
nemcsak azt árnyékolja be — a mű 
első mondatában szereplő — barna 
felhővel, hanem a jövőt is. És a je
lent, a mát, azt az egyetlenegy na
pot is, amelynek éppúgy krónikája 
a regény, mint ahogy az özönvíz 
előtti és alatti időket is megidézi a 
különböző alakok emlékezései ré
vén. Az a bizonyos 300. nap, ami
kor az apadó vizek között már lát
szanak az elpusztított élet nyomai, 
a földhátak, a csupasz ágú fák, las
san megszüntetheti ugyan a kény
szerű összezártság és egymásra
utaltság helyzetét, ám nem oszlat
hatja el azt az erős érzetet, hogy 
miként eddig, ezután is "örökös rin- 
gásban és bizonytalanságban” tartja 
őket az Úr. És miután szinte újra

tanulták már, hogyan tegyék a lába
ikat, akkor ezt a tudást megkeseríti 
majd a bizonyosság: ők, akiket az
zal áld meg az Isten, hogy "Szapo
rodjatok, sokasodjatok, és töltsétek 
be a földet! Féljen és rettegjen tőle
tek minden földi állat és minden égi 
madár, kezetekbe adom őket min
den földi csúszómászóval és a ten
ger minden halával együtt", ők 
tehát, akikkel és akiknek az utóda
ival szövetségre lép az Isten—sem- 
mivel sem különbek, semmivel 
sem igazabbak és feddhetetleneb
bek, mint az elátkozott és pusztu
lásra szánt elődeik voltak. Noé a 
szurkos ládikóban a saját gyerme
két küldi halálba, lelkiismerete há
borgását zavartsága s kínzó hány
ingere jelzi. Khám olyan életet él, 
amelynek semmi köze nincs az is
merős törvényekhez, az előző életé
hez vagy az alámerült világhoz: 
annyira rabja lesz az álmokat látta
tó gyanta, a "megfeketedett könny
cseppek” szívásának, a kábító pi- 
pázásnak, hogy elvonási tünetek je
lentkeznek nála. Szatisz, a felesége 
adagolja számára a gyantát, ám el
lenszolgáltatásként elvárja, hogy 
kincseket, ékszereket hozzon föl 
neki a víz aljáról. Az asszony a há
zasságot olyan üzleti vállalkozás
nak tekinti, amelyet nem szégyell
ne kétszeresen is bűnös viszonyra 
cserélni föl: sógornőjével, Mirjam- 
mal kezdene szerelmeskedni. Sém 
engedelmessége és szolgálatkész
sége mögött rögeszmék húzódnak 
meg, ezek pedig az apja szerint ki
szárítják a szívet. Hiába hagy elég 
időt az imádkozásra és hiába mé
lyül is el benne, mégis talán ahhoz 
a Mirjamhoz lesz hasonlatos, aki a 
férje szerint nagy dolgosságában, 
tűzhely körüli szorgalmatosságá- 
ban hovatovább összetéveszti az ál
dozati füstöt a fazekak alól felszálló 
füsttel. Noé szavai azonban — Ez 
mind volt már egyszer — a pontos 
önismereten túl az Úrra is rá valla
nak, éppen arra az Istenre, aki (Az 
Ige hatalmáról értekező Northrop 
Frye szerint) dührohamában vízbe 
fullasztja az egész világot, majd lel- 
kiismeret-furdalása rohamában is
mét ugyanolyan emberekkel népe
síti be a Földet, megígérve, hogy 
soha többet nem tesz ilyet: aki meg- 
érezvén a Noé lemészárolta állattö
meg kellemes illatát, kellőképpen 
kielégül és visszavonja az átkot, 
melyet Káin testvérgyilkosságáért 
szórt a Földre.

Parodisztikusságról beszélni 
épp eme isteni elképzelések és elha
tározások miatt lehet. Keserű, sze
retetteljes azonban ez is. Amit a 
regény csak nyomatékosít azzal, 
hogy Káin történetének analógiájá
ra a kétnemű Noé-gyermek veszni 
hagyásán túl fölidéz még egy gyil
kosságot. Jáfet lelkét nyomja ennek 
a súlya: a vízözön kezdetekor a bár

kájukra fölkapaszkodó fuldokló
nak hiába vetett kötelet, hiába akar
ta m egm enteni, az apja nem 
engedte — dühében és tehetetlen
ségében, de nem kis részben a szé
gyene miatt bújik el aztán a bárka 
aljában, hogy elő se jöjjön a vízözön 
végéig, inkább választva az állatok 
közelségét, semmint a családjáét. A 
bárkán töltött napokat tehát gyil
kosságok keretezik. Bűnök. Az 
utolsó nap azonban meghozza Noé 
számára legkisebb fia igazának fel
ismerését is. Annak belátását, hogy 
bár az Úr szava szólt úgy: Te be- 
szállsz a bárkába, mégsem lett vol
na szabad mások élete árán men
teni a magukét. A tényében több
ször nyomatékosított, ám a tartal
mát tekintve hiátusként megjelenő 
elbeszélő közlés, mely szerint Noé 
lemegy Jáfethez, a fiához, hogy va
lami fontosat mondjon neki, bizo
nyosan az engesztelés ígéretét fedi. 
És a vigasztalan vigaszét. Hogy ha 
ez mind volt is már egyszer, még 
sincs más választás, mint újra meg 
újra nekikezdeni. Élni, megszenve- 
dettebben, de tán becsületesebben 
is, mint eddig.

A harmincharmadik esztende
jén, azaz a krisztusi koron túl tartó 
Papp Andrásnak ez a munkája 
nemcsak fantáziadús, de gondola
tilag, intellektuálisan is gazdag. 
Nemcsak a szuggesztivitásával tű
nik ki, de a nyelvi igényességével, 
választékosságával is — habár egy- 
pár közhelyes, publicisztikus for
dulattól jó lenne megszabadulnia. 
Nemcsak a mitikus történet újraér
telmezésének erkölcsi komolysága 
ragadhat meg, de az a konstrukci
ós, kompozíciós készség és képes
ség is, amely hiánytalanul illeszti 
egymásba a különböző elbeszélő 
elemeket. A történetmondás sodrá
sa, a leírások szemléletessége és a 
reflexiók, magyarázatok eleven ter
mészetessége következtében az 
idő- és térváltások mentesek min
den mesterkéltségtől és erőlködés
től. Mintha a szerző csakugyan úgy 
tudna már beszélni, mint a hőse, 
Noé: csupán a szavak és az elbeszé
lés öröméért. Ennél azonban több
ről van szó. Bár ez sem volna kevés 
egy olyan fiatal esetében, aki még 
csak a második köteténél tart. Szám 
szerint. Mert a Feledés egyenletes nö
vekedése (1994) után a Te beszállsz a 
bárkába annak a meggyőző bizony
sága, hogy jóval előbbre jár korosz
tálya nem egy futtatott írójánál. Sőt, 
a más nemzedékekkel közös ver
senyfutásban is élmezőnyben lenne 
a helye — ha az irodalmat ilyen 
versengésnek, futóbajnokságnak 
képzelnénk el.

PAPP A N D R Á S: Te be- 
szállsz a bárkába, József Attila 
Kör, Kijárat Kiadó, 1998
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JANCSÓ MIKLÓS

Az évad
Színházi körkép, kórkép — korkép
Színhely: (Színházigazgatói 

iro d a  h az án k b a n . Színház- 
igazgató fáradtan ül az íróasztal
nál. Előtte telefonok, fax mo
biltelefonok stb. Felsóhajt:) ősz  
van. Hullanak a falevelek. A ter
mészet is készül a nagy pihenés
re. A télre, (elkeseredetten) Csak 
én vagyok itt nyakig a munká
ban: színházat kell csináljak. 
Színházat kell csináljak művész- 
érdekecskék egyeztetésével, ki
szolgáltatottan könyvelőknek és 
sértett női és férfiúi hiúságok
nak... Ha Isten színházi alkalma
zottakkal fog neki a világterem
tésnek, nagyon elhúzódott volna 
a dolog. Adám esetleg visszaadta 
volna a szerepét, Évát pedig... A 
művésznő biztosan kikérte volna 
magának, hogy ő nem hajlandó 
amolyan oldalborda-szerep elját
szására. (eltűnődik) A világiro
dalom jeles szerzői írtak királyok 
drámáiról, szerelmesek tragédiá
járól, apa- és anyagyilkosságról, 
testvérszerelemről— csak a szín
házigazgató tragédiáját nem ír
ták meg. Akit éjjel fél 2-kor fel
telefonálhat a Kikérem Magam
nak művész és akinek elpana
szolhatja, miszerint az ifjú kol
léga nem köszön neki elég ille
delmesen, és mármost az ő szín
házi helyzete milyen? Vagy a 
másik művész, aki lelki-művészi 
problém áit nem  a szemembe 
mondja, hanem levélben adja át 
nekem, irulva-pirulva — és én el 
kell olvassam a 20-30 oldalas kéz
iratot, aminek a lényege — érte
kezés a Semmiről. Pontosabban: 
a művész úr nem akar póthasat 
tenni magának, mert az előnyte
len neki, meg hogy a frizuráját is 
csak úgy nyíratja, hogy... És a fia
talok... az egyiknek lakás kell, 
mert hogy nincs hol aludnia, (dü
hösen) A színész játsszon, ne 
aludjon. Mert ha alszik, közép
szer lesz, akivel nincs mit kezdje
nek  a sz ín h ázak , (fá rad tan  
legyint).

Mi, sz ínház igazga tók  va
gyunk a művészet mártírjai: ha jó 
előadás születik, az érdem a ren
dezőé, színészé. Ha bukik a da
rab, a színházigazgató a bűnös. 
Istenem, hátha egyszer megírja 
valaki a Színházigazgató tragé
diáját— méltó minőségben az 
Ember Tragédiája mellé? Persze, 
ebben a 'Színházigazgató Tragé
diában” nagyobb szerepe lesz az 
Éváknak és Mefisztóknak, mint a 
másik, abban a bizonyos Ember 
Tragédiájában... Az Úr talán meg 
sem jelenne. Csak a darab végén 
rebegné el: te szegény, küzdj és 
bízva bízzál... (lehajtja fejét az új-

ságkötegre, amiben a színházról 
írt dicsérő kritikák olvashatók. 
Elalszik és álmot lát, amelyik az 
első álom-jelenettel kezdődik).

A vendégrendező.
Megszólal a zene. A direktor 

— ne feledjük — álmodja a jele
netet — révülten feláll. Betoppan 
két ajtónálló feszesen, mint a- 
hogy színpadon az szokás egy ki
rály vagy uralkodó színrelépése 
előtt. Kis hatásszünet után nemes 
egyszerűséggel belép a Vendég
rendező.

Direktor: Isten hozott, kedves 
Mester, minálunk.

M ester: (szerényen moso
lyogva közel lép az Igazgatóhoz, 
megöleli). Jól nézel ki. Jót tett ne
ked a nyaralás. A hegyi levegő.

Director: (hanyagul) A svájci 
Alpokban nyaraltam... Tudod, 
kell a kikapcsolódás.

Mester: Kell. Azért vagyok én 
is itt. Kikapcsolódni (kis szünet). 
Szép időnk van. (élénken) Apro
pó: az idő: pénz. Hogy mindjárt 
a lényegre térjek.

Direktor: Várj. Ne beszéljünk 
még a m űvészetről. Hallgasd 
meg, kérlek, előbb azt a kórus- 
művet, amit a te tiszteletedre ta
níttattam  be a színészeimmel. 
Címe: Isten hozott minálunk.

M ester: Kedves figyelem, 
(küntről — ugyanis a színház
irodába nem fért volna be a színé
szekből álló vegyeskórus — 
felhangzik az ének. Másfél óra 
éneklés után az énekesek elhall
gatnak. M ester m eghatottan) 
Kedves. Köszönöm neked. Még 
egyszer. Nahát. Ez jól esett. Egé
szen meghatott...

Direktor: Foglalj hát helyet.
Mester: (élénken) Nem ülök 

le. Ha művészetről tárgyalok, ak
kor nem bírom a nyugalmi álla
potot: jön, hogy rohangáljak. Eb
ből néha kellemetlen félreértések 
is adódtak pályám során. New 
Yorkban például adtam egy inst
rukciót a színészeimnek, aztán 
kirohantam két napra az alkotói 
izgalomtól hajtva. Hát nem abba
hagyták a gazemberek a próbát? 
(nevet) No de mi ismerjük egy
mást...

Direktor: Igen.
Mester: Shakespeare-t ren

deztem. Rómeó és Júliát. Ugye 
erről volt szó?

Direktor: Igen.
M ester: R óm eóra v en d ég e t 

hozok, Júliára vendéget hozok.
Direktor: Igen.
Mester: Shakespeare viszont 

nem vendég. Ő a mienk: az em
beriségé, nemzetek feletti, tehát 
minden nemzeté ő. Ő lesz a stáb

HELUCON

ból a hazai alkotó. Ugyanis a ven
dég díszlettervező, a vendég 
kosztümtervező, a vendég zene
szerző — mind vendég.

Direktor: (nagyot nyel) Igen.
Mester: Te csak a színházadat 

adod. És a költégvetést.
Direktor: (a költségvetés szó

ra elsápad, kiveri a hideg verej
ték).

Mester: A honoráriumokról 
most ne beszéljünk.

Direktor. Ne. De. Illetve ne. 
De mégis. Mert muszáj.

Mester: Mi nem szoktunk ki
csinyeskedni.

Direktor: Tudom.
Mester: Jobb, ha tisztázzuk 

már a munka elején.
Direktor: Jaj Istenem, jaj Iste

nem, jaj Istenem...
Mester: Van valami baj?
Direktor: Semmi az égvilá

gon. Csak azt mondtam: jaj Iste
nem... (hirtelen belényilallik: az 
aligazgató évek óta, ha színházi 
költségvetésről vagy szubven
cióról van szó, egyfolytában ezt

hajtogatja: Jaj Istenem, jaj Iste
nem, jaj Istenem. Hirtelen szána
lommal és szeretettel gondol 
beosztottjára).

Mester: Megsúgom neked, 
mennyit kérek. Itt a falnak is füle 
van. így beszélik. Európában.

Direktor: Súgd, kérlek.
Mester: (odahajol a direktor 

füléhez és súg).
Direktor: (mozdulatlan arccal 

tudomásul veszi az elhangzott 
összeget. Hirtelen váratlanul fel
nevet).

Mester: (sértetten) Mit ne
vetsz?

Direktor: (könnyei potyog
nak) Eszembe jutott az aligazga
tó. Amikor megtudja, mit kérsz,

a mentők szállítják el. Pláné ha 
megmondom, hogy én megad
tam neked a kért összeget.

Mester: (hűvösen) Nem köte
lező az európai minőség, amit én 
biztosítok neked. Az én nevem 
sok színházi idétlenkedést elta
kar. — A Rómeómra évekig hi
vatkozhatsz majd, mint művészi 
eseményre... Előadásom megbír 
10 bukást — annyi előadást szúr
hattok el a Rómeóm szakmai égi
sze alatt, mellett és után. (szünet) 
Persze, ha nem kell neked egy kis 
európai hír — ha nem kellek én, 
úgyis jó. Kifizeted az utamat és 
elválunk.

Direktor: Nem engedlek el
menni. Vár téged a művészet. És 
a nézők kíváncsiak a munkádra. 
Az eredményre.

Mester: Akkor velem ne alku
dozzatok. Ha kell nektek Európa, 
fizessétek meg. Ha nem kell, ra
gadjatok bele a vidéki középsze
retekbe.

Direktor: Nekem nagyon kell 
Európa. Illetve a Rómeó és Júlia 
kell nekem.

Mester: A Rómeót elkészítem 
6 hónap ala tt Vagy esetleg 6 hét 
alatt. Egyéb szerződéseim függ
vényében. Meglátom. Június 18- 
án m indenképpen lesz itt egy 
Rómeó előadás, mert meghívom 
ide nyáron a családomat, szeret
ném , ha nekik eljátszanátok 
majd az előadást. A többit meg
látjuk.

Direktor: Köszönöm... (sértet
ten) Európa, te drága.

Mester: Bizony. Európa az 
drága. De visszatérve a produk
cióra. A tömegszereplők. Renge
teg statisztára lesz szükségem. És 
zenekarra. 22 tagú zenekar kell 
az előadáshoz. Grandiózus, lát
ványcentrikus az, amit elképzel
tem: a nagy Em beriségforga
tagban 2 emberke tragédiája vil
lan fel — de az Élet megy tovább, 
nem  tö rté n t sem m i... H ogy 
mondja Shakespeare a prológus
ban? "E két szerelmes sírja lesz a 
hant, mely a csaták vasát elfölde
li"... Shakespeare el meri mesélni 
a nézőnek, már a darab elején, 
hogy mit fognak látni. Ebből ki
indulva... (és a Mester beszél, be
szél. A direktor tudja: a Mester 
igazi művész: izgalmas dolgot 
készít majd a színháznak. Az elő
adás emelni fogja a színház rang
ját. A Mester beszél, szavai alapján 
körvonalazódik egy nagy formá
tumúnak tűnő előadás).

Mester:... és táncosok is kelle
nek.

Direktor: Lesznek táncosok... 
A fővárosi balettiskola végzősei 
rendelkezésedre állanak. 100 
vagy 200 táncos kell?

Mester 154 táncos kell. Négy 
elöl. 150 hátul a színpadon tán
col. Direktor: Bűvész nem kell? 
Van bűvészem ugyanis, (elkese- 

> » »  folytatás a 14. oldalon
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» » >  folytatás a 13. oldalról
redetten) És hívhatok egy torreá
dort. Madridból.

Mester: Nem kell torreádor. 
De azért bűvész legyen.

Direktor: Említettél zenekart. 
Meghívjuk a Budapesti 100 tagú 
cigányzenekart.

Mester: Lehet. Ez már a ti dol
gotok. Az enyém más. Legalább 
15 külföldi meghívást garantá
lok.

Direktor: De hogy utazunk 
külföldre? 100 zenész, 154 táncos, 
színészek, műszak, én, a könyve
lőnő, az aligazgató, a... Miből? 
Milyen pénzből?

Mester: (finom mosollyal) Én 
külföldi meghívást garantáltam. 
Azt nem mondtam, hogy az elő
adás el is jut külföldre. A sajtóban 
viszont jól adja magát: lehet nyi
latkozni a külföldi meghívások
ról.

Direktor: (kifakad) Rettenetes 
ez a dolog: pénz. Hát azé a művé
szet, akinek pénze van? Azé a 
művész, aki pénzt tud érte adni? 
Azé minden?

Mester: Azé, kedvesem. Aki
nek pénze van, mindene van: jó 
élete, jó színháza. Már ugye, ha 
kell neki jó színház.

Direktor: Elkeserítő dolog: 
ennyire kiszolgáltatott legyen a 
művészet. Mindent csak a pénz, 
a pénz, a pénz határoz meg.

Mester: Az igazi művészet 
nem mindig kiszolgáltatott. ír
hatsz remekművet, majd sok év 
múlva felfedeznek, post mortem 
kapsz egy kitüntetést. Vagy fog
jál neki festeni, talán egyszer te is 
bekerülsz a Louvre-ba. Mint Van 
Gogh. M iu tán  m egdög lö tté l 
éhen, vagy hülyén. A színházat is 
lehet heroikusán, pénz nélkül csi
nálni; olvasd át a színháztörténe
tet. (szünet) Úgy is lehet csinálni, 
hogy jövedelmezzen. Miért csak 
a jó építészeket fizessék meg? A 
jó színházi szakembereket is meg 
kell fizetni.

Direktor: (sóhajtva) Egy ká
vét hozhatok? (kiszól a titkárnő
nek) Egy kávét kérek. (Titkárnő 
behozza a kávét).

Mester: Nos, jelképesen koc
cintsunk a kávéval, a sikerre. 
Mert siker, az lesz.

Direktor: Tudom. Siker lesz. 
Szakmai mindenképpen. És ez a 
fontos. Egészségünkre.

Zene szól, vendégrendező
nek szárnyai nőnek, eltűnik, mint 
a jó tündérek, mikor elindulnak a 
Csipkerózsika c. Walt Disney- 
rajzfilmeken a Hercegért. Helyet
te kopottabb szárnnyal, fáradtan, 
tépett toll-felhőt hullatva maga 
után, berepül a direktori irodába 
a házi rendezd. Elkezdődik a má
sodik álomjelenet, a 

Házi rendező
címmel.
Házi rendező: Hívattál, direk

torom?

Direktor: (úgy tesz, mintha 
dolgozna, szorgalmasan ír, szá
mol): Igen. Hívattalak, (tovább 
dolgozik)

Házi rendező: (türelmesen 
bóbiskol, mint a próbákon szo
kott, mikor már a színészek ma
guk tó l rájö ttek : m it is kell 
csinálni).

Direktor: (szomorú. A szín
házi szervezők  felm ondtak , 
ugyanis néhány bérlő elküldte 
őket az anyjukba, amikor meg 
akarták nekik magyarázni, miért 
nem azt kapják bérletben, amit 
bérletben ígért nekik a színház. A 
direktor — furcsa ötletnek en
gedve — a second hand üzletből 
alkalmazta legújabb szervezőit. 
Megfigyelte ugyanis, hogy ezek 
az eladók használt rongyokból, 
mások által elviselt cipőkből ko
moly klientúrát alakítottak ki. 
Úgy gondolta, hogy a nézőtobo- 
rozáshoz ezek a használt ruhake
reskedők  kom oly segítséget 
nyújtanak. A dolog sajnos balul 
ütött ki: az egész város plágium
ról beszélt, hogy hát a színház 
plagizál, az európainak mondott 
előadások mind lemásolt, lopott 
előadások stb. Kiderült, a rossz
indulatú  pletyka abból eredt, 
hogy az immár színházi, egykori 
viselt ruhaügynökök azzal pró
bálták a bérlőket becsalogatni a 
színházba, hogy így érveltek:

— 'Tessék jönni színházba, ez 
az előadás már Magadaszkáron 
is bevált, alig viselték. A művé
szetben is a second handé a jövő." 
Színházunk semmi eredetit nem 
produkál, ne tessék félni holmi 
ősbemutatótól stb. stb.

A direktor dühében kirúgta a 
szervezőket. De az égető nézőhi
ány elkeserítette. Most éppen an
nak korrigálásán fáradozik.)

Érdekel, hogy alkotok telt há
zakat?

Házi rendező: (mérsékelt ér
deklődéssel, ugyanis sejti, direk
tor hogyan teremt nézőket) Igen.

Direktor: Nézd csak. A terem 
600 férőhelyes. I. felvonásban ül 
300 néző, másodikban marad 
150, harmadikban marad 50 né
ző. Ezeket összeadom 300+150+50 
az annyi, m int 500 néző. Jó? 
Nem?

Házi rendező: De.
Direktor: Kell a nézőszám a 

színházi statisztikához. Igaz, ma 
már mindenki tudja, hogy szoros

frigyre lépett a költői fantázia és 
a nézőstatisztika-gyártás. De sen
kit sem érdekel. Ez a csodálato
san izgalmas a kultúrában: a 
kultúra iránt már nem csak a fo
gyasztók, a gyártók sem érdek
lődnek. Totál közöny. Fentről is 
hálTstennek. Le vagyunk tojva. 
Apropó: Letojás: Kellene rendezz 
valamit. Egy színdarabot, mond
juk. Amit megálmodtál.

Házi rendező: Nem szoktam 
a munkámat művészi álmokkal 
megterhelni, mert az álmok ha
zudnak. Petőfi szerint az álmok 
nem hazudnak, de szerintem az 
álmok hazudnak, mert mások a 
XIX. század álmai, és más a XX. 
század álma. A XX. század álma 
alma. (hirtelen elhallgat) Érdekes 
szójáték, nem?

Direktor: Talán a tárgyra tér
nél. Van valami elképzelésed va
lamilyen darabról?

H. Rendező: (hirtelen) Ne
kem minden általam megrende
zendő darabról van elképzelé
sem, ha eszembe jut bemutatóig. 
Ha nem jut eszembe semmi el
képzelés bemutatóig, az azt je
lenti, hogy az, ami nem jutott 
eszembe, nem volt egy jó elkép
zelés, így nem kár érte, hogy nem 
jutott eszembe, viszont ami ma
radt abból, ami nem jutott eszem
be, az megvalósult az előadá
somban. Nekem ez a művészi 
eredőm. A lepárolódott tiszta 
koncentrátum, ami mentes min
denfajta buta kísérlettől, tétova 
bizonytalanságtól.

Direktor: Valami olyasmiről 
kellene elképzelésed legyen, 
amihez nem kell sok próba. És 
kevés pénz kell. Ugyanis a Ró
meó és Júlia egy vagyonba ke
rült. De ez nyflt titok — ott a 
minőség, ahol a pénz.

H. Rendező: (megbántva) Te
hát az én előadásom alig kap 
pénzt, tehát az én előadásom 
nem lesz minőség.

Direktor: Rozoga konyhaasz
talon is lehet remekművet írni. 
Antik íróasztalon is születtek för- 
medvények... (büszkén) Te kapsz 
egy háromlábú konyhai asztalt...

H. Rendező: Köszönöm, (szü
net) Mégis lenne egy álom. Egy 
színdarabról. Amit kis teremben 
rendezek meg.

Direktor: Stúdióban?
H. Rendező: Igen.
Direktor: Stúdióban a ven

dégrendezők rendeznek. A stú
dióban többen látják a minősé
get.

H. Rendező: De kevesebb né
ző fér a terembe.

Direktor: De többször fér az a 
kevesebb néző abba a terembe. 
Az előadásszám is számít. De 
mennyire számít. A te rendezé
sed 5-ször játsszuk.

H. Rendező: És ha sikerem 
lesz? És ha telt házam lesz?

Direktor: Akkor háromszor

játsszuk az előadást. Vannak 
színházi szempontok — ha nem 
tudnád. A rendezőnek, akire ha
ragszom, nem lehet nálam sikere. 
A nekem tetsző előadásokat nyo
mom, erőltetem, ráerőszakolom 
a nézőkre, színészekre. Mert én 
egy nyavalyás ízlés-terrorista va
gyok.

H. Rendező: (döbbenten) Te 
most komolyan beszélsz?

Direktor: (elmosolyodik) Fe
nét. Az alkalmazottaim monda
nak efféléket rólam. A m űve
letlenek. Acselédlelkűek... a...

H. Rendező: (megkönnyeb
bülten nevet ő is) Hát, ami igaz, 
igaz. Tavaly is az előadásom 7- 
szer ment. Pedig 15-ször annyi 
nézőm volt, mint az elit-produk
ciónak. Mégis levetted műsorról.

Direktor: Nem levettem — 
félretettem. Aranytartaléknak. 
Ha nem lesz nézőnk, néhány év 
múlva elővesszük a te rendezése
idet, az kihúz minket a bajból.

H. Rendező: Te most viccelsz, 
vagy komolyan beszélsz? Most 
én mit gondoljak az eszemmel?

Direktor: Ne gondolj semmit, 
hanem készülj az új rendezésed
re! Távozz most, nincs több időm 
rád — közeledik Szilveszter, kell 
valami vidám dolog ezeknek a 
butuska nézőcskéknek. Menj hát, 
álmodj, alkoss — dolgozz —, ne
kem most dolgom van.

H. Rendező: Isten veled, Di
rektorom. Találkozunk a boldog 
színházi mezőkön. Átadom a he
lyet a soron következő alkalma
zottnak, aki majd nevettetni fogja 
az embereket, (magában kajánul) 
Kész röhej. (elrepül).

Kezdődik a harmadik álomje
lenet

És vége, avagy közeledik az újév
címmel.
Szín: Igazgatói iroda. Igazga

tó ül egy háromlábú széken, író
asztala sincs, kopott az iroda, két 
üres konzervesdobozzal és egy 
spulni spárgával szorgoskodik. 
Karácsony van, ezt egy zöld fe
nyőág jelzi a falon. A fűtőtesten 
fagylalt hűl, a betört irodaabla
kon sivít a téli szél stb.

Alkalmazott bejön dideregve: 
Hívattál, direktor úr?

Direktor: Igen. Foglalj helyet 
— illetve ülj le ide a székemre.

Alkalmazott: Nem vagyok én 
arra méltó.

Direktor: Nem jelképesen ér
tettem, csak most ülj rá, amíg be
szélgetünk. Én már úgy átfáz
tam, hogy muszáj tornásszam.

Alkalmazott: Tényleg hideg 
van.

Direktor: Év vége. A költség- 
vetést levágták, még a titkárnőt is 
levágták.

Alkalmazott: Csak nem? Reg
gel még élt...

Direktor: Képletesen értem, 
na. Nem tudok fizetni egyelőre 
Év vége, tudod. Egy pohár vízzel
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sem tudlak megkínálni, mert a 
vizet is elzárták, a telefont is ki
kapcsolták, most próbálok két 
konzervdobozból és spárgából 
összeütni egy városi telefont. 
Gyerekkorom ban m űködött... 
Az Ügyes kezek könyvecskéből 
inspirálódtam  annak idején... 
Fagylaltot akarsz? Kicsit lejárt a 
szavatossági ideje, de azért még 
ehető.

Alkalmazott: (összerázkódik) 
Nem kérek.

Direktor: Kár. De térjek a lé
nyegre: kellene valami vidám 
szilveszteri műsor. Rád gondol
tam: üsd össze néhány nap alatt. 
Ha bemegyek parizert venni, 5 
dekát, szilveszteri műsor-jeggyel 
kell fizessek. Pénzt nem fogad
nak el, csak színházjegyet. Nézd 
ezt a használt nyakkendőt: két 
felsőerkélyért kaptam. A xíné - 
szék sem fogadnak el fizetést: 
színházjegyet kémek, hogy ne 
haragudjon rájuk a mészáros, a 
fodrász, a tanárok, a középiskolá
sok, az egyetemisták, miszerint 
nem tudnak nekik kabaréjegyet 
szerezni december 31-ére. Rád 
gondoltam, a kezedbe teszem a 
vidám műsor sorsát. Már elad
tunk 10 házat....

A lkalm azott: (felp illant a 
mennyre, azt hiszi, most itt a 
nagy lehetőség, hogy betörjön a 
szalonéba, mint totál színházi em
ber, aki tud kabarét írni, rendez
ni, játszani) Mégis, hogy kép
zelted el a műsort?

Direktor: Rátok bízom, akik 
csináljátok. A stábokra.

Alkalmazott: Kellene valami 
jó próza. Az mindenképpen kell.

Direktor: írjátok meg, válo
gassatok, van elég humor a ma
gyar irodalomban.

Alkalmazott: (kezd a helyzet 
ura lenni) És kell nekem 10 szép
fenekű balerina.

Direktor: Kapsz 10 szépfene
kű táncosnőt. Bár ha jól meggon
dolom, 10, az sok... rengetegbe 
kerül. Elvonják egymásról a fi
gyelmet. A néző nem tud egy
szerre 10 fenékre koncentrálni. 
Egy táncosnő többet mond, mint 
10. Illetve a szép feneke mond 
többet.

Alkalmazott: (savanyú kép
pel) Vagyis egy táncosnő fog tán
colni! Nem lesz az kevés?

Direktor: M inőségre men
jünk, ne mennyiségre (szünet). 
Most jut eszembe, a balettkar fog
lalt szilveszterkor. Viszont java
solok neked 3 darab cserkész
leányt, 12 évesek, tegnap láttam 
őket egy iskolai ünnepélyen. Lel
kesek. ígaz, soványak, csak úgy 
szúr a térdük, de van, aki a sová
nyát szereti esztétikailag.

Alkalm azott: (magába ros- 
kad) Zenekar is kell.

D irektor: Kölcsön adom a 
színházi m agnetofont nektek. 
Van egy kis hibája, minden 6-ik

másodpercben nyekken egyet, 
de azért jó. Olyan zenét kell válo
gatni, amibe belefér a nyekkenés. 
Izgalmas feladat.

Alkalmazott: Az...
Direktor: Azokkal a színé

szekkel dolgozol, akikkel akarsz, 
olyan szerepet osztasz nekik, 
amit akarsz. Holnapra én meg
csinálom a szereposztási elkép
zelésemet, kitesszük a próba- 
táblára, aztán meglátod.

Alkalmazott: Meglátom?
Direktor: Én is besegítek ne

ked szereposztani. Mert egy sze
reposztás elkészítése, az egy 
stratégiai művelet. Az élszíné
szek egy részét elengedtem szil
veszterezni, őket nem oszthatjuk 
ki. Plakát nem lesz, hiszen úgyis 
eladtunk már minden jegyet. A 
műsorfüzetről ne is álmodozzál: 
szünetben ki lesz írva, ki mit ját
szik az előadáson. Egy fekete táb
lára, krétával. Ha ugyan lesz 
pénz fekete táblára és krétára, 
mert mind csak pénz, pénz. Min
denki pénzt követel tőlem (fogja 
a fejét, miközben Alkalmazott

ijedten hallgat). A világításról 
csak annyit: ott vannak a színházi 
szellőztetőablakok. Délutáni elő
adáson jó fényt biztosítanak. Este 
intim kabaré íesz. Félsötét. Bízza
tok a szó erejében. A verbaütás-
ban.

Alkalmazott: (mindent be
vesz) Igaz. A kabaré lényege a 
poén. Sötétben is el lehet sütni 
mindent. A szó: fegyver. A politi
kai szatíra gyilkol, mert nevetsé
gessé tesz. igazi nemes, verba- 
litásra alapuló, díszletet semmi
be vevő előadás lesz! Visszaadjuk 
a szó erejét (lelkesen) és seggbe
rúgjuk a látványt! Kiállók a füg
göny elé...

Direktor: Nem állsz ki a füg
göny elé, mert nincs függöny. El
vitték zálogba. Csóré színpadon 
játszotok.

Alkalmazott: Felültetem a né
zőket a színpadra...

Direktor: Az az én gondom. A 
felültetés. Alkalmazkodjanak a te 
nagyszerű műsorodhoz a nézők. 
Mert a néző kell alkalmazkodjon 
a művészethez — és nem fordít
va. Képzeld, mi lett volna, ha Jó

kai nekifog írni egy regényt — 
mondjuk a Kőszívű ember fiait 
—> és akkor az olvasók beleszól
nak, hogy "bocsánat, de én ezt 
nem így képzelem el, nekem ne 
tessék megölni a regény végén 
Baradlay Jenőt, mert akkor szo
morú leszek". Mire szegény Jó
kai...

Alkalmazott: (félbeszakítja) 
így igaz. Úgy kell a nézőkkel bán
ni, mint én bánok a feleségemmel. 
Most is a kórházban van. Eldön
gettem. Tudod, az én fele-ségem 
egy hárpia: egyetlen viccemen 
sem nevet, amit neki kitalálok.

Direktor: Hihetetlen. Biztos 
semmi humora nincs, azért nem 
nevet azon, amit mondasz. Vagy 
gondolsz. De én bízom benned: a 
népszínház híve vagyok, a mű
vészet jusson el mindenkihez. Te 
meg olyan közérthetően vagy 
művész. És ez nagy szó.

Alkalmazott: (nem figyelt a 
Direktorra) Szegény feleségem. 
Ma tényleg nem kellett volna 
bántsam. Nem telefonálhatok in
nen a kórházba?

Direktor: Sajnos, csak ilyen 
konzervdoboz telefonom van. 
Városi vonalra nem alkalmas, 
csak belső beszélgetésre. Nézd 
csak: itt a falon 5 konzervdoboz 
van. 2 konzerv: aligazgató, 2 kon
zerv: főkönyvelő, 3 üres konzerv
doboz: drama turg.

Alkalmazott: Apropó, dra
maturgja lesz á kabarénak?

Direktor: Persze hogy lesz. 
Kettő is. Tavasszal. Akkor majd 
átbeszélitek, mi volt a szilveszteri 
műsor tanulsága.

Alkalmazott: Tulajdonkép
pen a nagy komikusok is drama
turg nélkül dolgoztak. Ha el
gondolom, ChapUn is.

Direktor (ünnepélyesen): Is
ten 6 nap alatt teremtett egy töké
letlen világot. Neked 8 napod 
van egy tökéletes kabaré létreho
zatalához. (a 4. konzervdoboz
hoz lép, beleordít) Pénztár!

Alkalmazott: (ijedten) Jézus, 
Mária, mi történt?

Direktor: A konzervtelefon, 
tudod. Csak úgy működik, ha a 
beszélő kissé megemeli a hangját. 
Figyelj csak (a távolból egy elhaló

hang hallatszik) Tessék, igazgató 
úr!

Direktor: Hogy áll a kabaré 
jegyelővétel?

Pénztárosnő hangja: 12 telt 
ház van eddig. A többi előadásra 
is nagy az érdeklődés...

Direktor: Emelje a helyára
kat...

Alkalmazott: De ha felemelt 
helyárak lesznek, kérek munka
társnak 5 asszisztenst. A kezem 
alá.

Direktor: Minek neked asz- 
szisztens?

Alkalmazott: Tulajdonkép
pen semminek. Csak jól esne ne
kem a tudat, hogy vannak asz- 
szisztenseim . Feleségem már 
nem biztos, hogy van, belehalha
tott a verésbe, íegalább asszisz
tensem legyen.

Direktor: Nem kapsz asszisz
tenst. (vigasztalóan) Úgysincs 
plakát, nincs hová felírni az 
asszisztenseket. Hogy megma
radjon az ámuló színháztörténe
lemnek.

Alkalmazott (hallgat szomo
rúan)

Direktor: A jó színházi előa
dás, kedvesem, olyan, mint a... 
népköltészet. Híre szájról szájra 
terjed, nem kell neki sem reklám, 
sem plakát, sem beharangozás... 
Az emberek beszélik, az emberek 
eljönnek a színházba... Csak a 
rossz színháznak kell ideológia. 
Hogy mi a rossz színház, kérdez
néd, ha rám figyelnél! Bevallom: 
nem tudom. A rossz színház: ha 
zsúfolt ház van. Mert akkor az a 
színház ócska, népieskedő, gon
dola tmentes stb. A rossz színház: 
ha üres a nézőtér. Mert bármilyen 
érdekes is az előadás, ha a kutyá
nak sem kell, akkor legyen az a 
kutyáké. A jó színház: ha zsúfolt 
a nézőtér. Mert a színház a néző
kért van. Tudjuk. A görögök 
30.000 nézőnek játszottak. A jó 
színház: ha alig lézeng egy-két 
igazi néző a nézőtéren. Mert a 
művészet a kevesek kiváltsága. 
Londonban építettek egy köz- 
W.G-ből olyan színházat, amibe 
belefér 14 néző... Nos, ez a szín
ház... A megfoghatatlan. A XX. 
századvégi színházi életben itt, 
Erdélyben egy dolog, a megfog
ható a megfoghatatlanban. Hogy 
mégis mi az a megfoghatatlan — 
találd ki te, ked- vesem.

Dramaturg: (be, kezében bő
röndök) Indulhatunk, direkto
rom? Az útlevelet ne felejtsd...

Direktor: Mehetünk.
(Hirtelen vadul megszólal a 

zene. A Direktor megébred.
Betoppan két ajtónálló fesze

sen, ahogy az egy király vagy egy 
uralkodó színrelépése előtt szo
kás. Kis hatásszünet után, nemes 
egyszerűséggel belép a Vendég
rendező.)

Direktor: Isten hozott, kedves 
mester, minálunk.
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LAJOSI KRISZTINA
MI ÚJSÁG AZ IRODALOMTUDOMÁNYBAN

Szegedy-Maszák Mihály: Irodalmi kánonok
avagy  a m agyar irod alom (értelm ezés) e sé ly e i
"Nem abszolút tudás van, hanem sokkal in

kább egy textudlis végtelen, az interpretáció vé
geérhetetlen szöveghálója."

(Geoffrey H. Hartman)1

Az Irodalmi kánonok Szegedy-M aszák 
M ihály legújabb m agyar nyelven megje
lent tanulm ánykötete. A könyv egyrészt 
újraolvassa a szerző néhány korábbi m un
káját, ugyanakkor új lehetőségeket vet fel 
az irodalom kutatást illetően, valam int el
töpreng a m agyar irodalom  jövőjéről — 
dióhéjban így lehetne összefoglalni az Al
föld Könyvek sorozatában megjelent kötet 
bonyolult, a legújabb hazai és külföldi 
szakirodalom ban jártas, mérhetetlen tu 
dásról tanúságot tevő gondolatmenetét.

Szegedy-M aszák Mihály nemcsak az 
irodalom ban, a zenében és más m űvésze
tekben is rendkívül tájékozott, m eghatá
rozó m unkásságú, széles látókörű iroda
lom történész, így a jelenleg tárgyalandó 
kötet értelm ezését önkéntelenül is koráb
bi m unkáinak összefüggésében próbáljuk 
elhelyezni. Az általunk kiragadott szem
pontok  és szövegrészek csak töredékét 
tudják bem utatni annak a széles értelme
zési skálának, amely a könyvben megjele
nik, így föladtuk azt az illúziónak tűnő 
célt, hogy hiteles képet adjunk a tanul
m ánykö te trő l. "Szám unkra egyedül a 
próbálkozás adatott", hogy idézzem  Sze
gedy-M aszák egy korábbi tanulm ányá
nak mottóját.2

A kötet m egértéshorizontja által kije
lölt értelm ezési szem pontok, a mai ma
g y a r  iro d a lo m tu d o m á n y b a n  nagyon  
ellentm ondónak látszó iskolák elméletei
nek közelítésére tesznek kísérletet, m ind
végig mérlegelve a dialógus és a megértés 
esélyeit vagy éppen esélytelenségét. Mind 
a herm eneutika, m ind a dekonstrukció 
szakirodaim ának alapos ismerete teszi le
hetővé, hogy ne elvből, tetszőlegesen ítél
je m eg az egyes iskolák téziseit, hanem  
m indvégig a szövegek közelében m arad
va tárgyalja a műveket.

Egy m ásik írásában a szerző kijelentet
te, hogy D erridát a "lángész és a szélhá
mos" határain mozgó bölcselőnek tartja, 
és azok, akik csak az egyik m egtestesülé
sét látják a francia filozófusban, általában 
nem  veszik a fáradságot, hogy (figyelme
sen) végigolvassák írásait. Az Ir o d a lm i k á 
n o n o k  szerzője gondosan áttanulm ányoz
ta a Heidegger, Gadamer, Jauss m unkás
ságát, d e  éppen olyan jól ismeri Derridát 
vagy Paul de M ant is. Valószínűnek tart
juk, hogy csakis e mély tudásanyag birto
kában közelítheti egymáshoz valaki az 
am úgy különböző nézőpontú iskolák né
hány állítását, kísérelheti m eg a Gadam er 
á lta l o ly  soka t em legete tt "H orizont- 
verschm elzung"-ot, vagy Szegedy-M a

szák fordításában, a "látókörök metszé- 
sé"-t. Az ilyen gondolkodásra nagy szük
sége van a m agyar irodalm i életnek, 
amelyet sajnos m ég ma is inkább jellemez 
a viszály, m int a vita, az értelmetlen, mes
terségesen gerjesztett szócsaták, m int az 
egymás m egértésére és m egismerésére 
irányuló dialógus.

Tehát ilyen értelemben is az Irodalmi 
kánonok különleges próbálkozásnak szá
m ít a mai m agyar irodalomkritikában. 
Nem  követ dogm atikusan egyetlen irány
zatot sem, mégis egységes szemlélet jel
lemzi. A könyv pontos m agyar nyelven 
íródott, m entes m inden nyelvi előkelős
ködéstől és ködösítéstől, mely általában 
je llem ző je  sok  m ai m ag y ar szak iro 
dalomnak.

A kötet egyik méltatója némi iróniával 
a következőket írja a szövegek nyelveze
téről: "Szegedy-Maszák M ihály szintén 
nagyon határozott nyelvhasználati elve
ket dogozott ki m agának  Száműzi az 'és ' 
kötőszót, a 'hanem ' helyett m indig 'de '-t 
használ, a végsőkig eltökélt abban, hogy 
nem  ír 'való ' szót. (R 'Valószínű, hogy a 
háború ingatta meg Kosztolányi bizalmát 
a nem zetiségekkel megbékélés esélyei
ben' [p. 161.] '...a Babitsosai összevetés 
kínálja a legjobb kiindulópontot' [p. 33.].) 
Idegen szavakból a lehető legkevesebbet 
használ, sőt m ég annál is kevesebbet. A 
telefont ma M agyarországon egyedül 
Szegedy-Maszák hívja ' tá v b e szé lő n e k '. A z  
intertextuális ' s z ö v e g k ö z ( ö tt) i ' , a kanoni
kus 'kánoni', legalább a rag, képző legyen 
magyar. Szíve szerint a rom antikának és 
m etafiz ikának  is m agyar nevet adna. 
Nem  tudom , mi a látszat, az igazság az, 
hogy ezeket az elgondolásokat a leg
messzebb menőkig tiszteletben tartom, és 
nem  kínos kötelességből, d e  örömmel és

tiszta szívből. Sőt. Tán szeretem  — ám de 
nem  csodálom".3

Az idézett cikk h u m o rá t értékelve 
m egjegyezzük, hogy Szegedy-M aszák 
Mihály stílusától, nyelvétől távol áll a pu- 
rizm us, a pejoratív értelem ben vett orto- 
lögia, csupán tanúságot tesz arról, hogy 
lehet (ahol lehet) m agyarul értekezni az 
irodalomról, fölösleges idegen szavakkal 
bizonygatni a szöveg tudom ányos jelle
gét, elég ha ezt jelzi a fogalmazás pontos
sága és é rv e lő  lo g ik á ja , v a la m in t a 
tényanyag, am i az irodalom kritikába be
kerül. Egyébként a könyv szerzője leg
alább négy nyelven olvas, így érzékeli a 
m agyar szaknyelv  pon tatlanságait, az 
egyes elméleti írások fordításainak gyat
ra, felületes terminológiáját. Ezért, ahol 
nem  lehetséges a m agyar fordítás, vagy 
félrevezető lenne, ott zárójelben leírja az 
idegen szót, és utána lefordítja, á t próbálja 
ültetni magyarra az illető kifejezést.

Ez a gyakorlat rögtön átvezet a követ
kező tárgyalandó kérdéskörhöz: a fordí
táshoz. Szinte valam ennyi tanu lm ány  
érinti a fordítás problémáját, hiszen a for
dításhoz való viszony sokat (mindent?) 
elárulhat az egyes szerzők nyelvszemléle
téről, ugyanakkor a kánon fogalma is szo
rosan összefügg a fordítással, például a 
nem  anyanyelven íródott m űvek eseté
ben.

Szegedy-M aszák nyelvszem léletét is 
tükrözi az általa feltett kérdésre, azaz, 
hogy M i a f o r d ítá s , megkísérelt válasza
dás.4 Számba veszi a lehetséges fordításér
te lm ezéseke t, a fogalom  szű k eb b  és 
tágabb hatósugarát, valam int a szó törté
nete során kialakult jelentéseket. Végül 
Gadam er 1989-ben írt tanulm ányának cí
mével válaszol a kérdésre: L e se n  i s t  w ie  
Ü b e r s e tz e n  ( O lv a s n i  a n n y i t  j e l e n t ,  m i n t  f o r 
d íta n i) , azaz inkább a tágabb fordításértel
mezés áll közelebb a szerzőhöz, semm int 
az e k v iv a le n c ia -e lm é le t , a forrásszöveg for
mai és tartalm i pontosságának a m egőrzé
se helyett inkább a célszöveg jó hangzását 
tartja fon to snak  akárcsak Kosztolányi, 
akinek idézi az Á b é c é  a fo r d ítá s r ó l  é s  f e r d í
té s rő l című tanulmányát: " D é s ir  helyett ér
te lm i fo rd ítá sa  te h á t  v á g y ,  d e  z e n e i 
fordítása inkább ez lehetne: v e z é r . E két 
nehézség közt tétováz az, aki idegen ver
set akar átültetni."5

Az idézett részlet elárulja, hogy Kosz
tolányi legalább annyira figyelt a j e l e n tő  
síkjára, m int a j e l e n te t t  világra. Ugyanak
kor Babits inkább a jelentett elsődlegessé
gét hang sú ly o z ta , és h itt  a tökéletes 
fo rd ítha tóság  eszm ényében, noha sok 
versében ügyelt a hangszim bolika hű  
visszaadására. Ez persze inkább a fordítás 
h ű  vagy h ű tle n  voltának a kérdéskörére 
tereli a figyelmet, és nem  a fo r d í tá s  vagy a
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fordíthatatlanság p ro b lém ájá t tárgyalja . 
Nem , m ert Babits, ahogy azt A z európai 
irodalom történetében kifejtette, hitt abban, 
hogy a kultúrák (az európai kultúrák) oly
annyira  hason lítnak  egym áshoz, hogy 
nem  okoz különösebb nehézséget az átjá
rásuk. "M ár 1912-ben, D ante fordítása 
közben írott 'm űhelytanulm ányában ' az 
'egységes kultúrát' nevezte m eg a fordítót 
vezérlő eszm ényként. Abból kiindulva, 
hogy a 'költem ényben a forma a lényeg7, 
egyértelm űen a forrásszöveg leképezése
ként határozta m eg a fordító föladatát: 
'm ennél hívebbek m aradunk a szöveghez 
formailag, annál több kilátásunk van arra, 
hogy tartalmilag is hívek m aradhatunk, 
legalább ahhoz, ami a tartalom ban lé
nyeg.' ...Akkor kell egy m űvet újrafordí
tani, ha a m ár létező átköltés 'm egham i
sítása az eredeti vers hangulatának.'"6 Ba
bits később Tóth Á rpádot is azért dicsérte, 
m ert fo rd ítá sa ib an  az e rede ti szöveg 
hangzásának pontos visszaadására töre
kedett: ”'a z  eredeti tónusának  pontos 
visszaadása', a 'tökéletes form ahűség s 
hangulati szigorúság" a cél, vagyis a cél
szöveg csakis akkor hiteles, ha 'ekviva
lens ' az eredetivel, tehát 'sz igorú , ta- 
nulm ányos hűség7 jellemzi.7 Nem  vélet
len, hogy Babits világosan elkülöníti a for
dítót az  alkotótól, a za z  a fordítást az 
alkotástól: "August W ilhelm Schlegel m a
ga nem  nagy költő. De milyen tökéletes 
átérzéssel tu d o tt belehelyezkedni más 
költők világába! Milyen valószínűtlenül 
bravúros és mégis eleven m űvészettel fa
ragta a kem ény német nyelvbe a romanti
ka nagy kö ltő ideáljának  százféle han
gulatú  verssorait! Shakespeare hatása ke
vesebb lenne a világon, ha ő nem  lett vol
na. H ány kitűnő szellem kapta e nagy 
hatást először általa! A m űfordító is a vi
lágtörténelem  munkása: m inthogy a méh, 
ki egyik virágot a m ásikkal m egterm éke
nyíti, m unkása a virágtenyészetnek, bár 
maga nem  virág."8 Ezzel szemben Koszto
lányi a versfordításaiból készített első 
gyűjtem ényében hangoztatja, hogy a for
dító éppúgy alkotó, m int a költő: "Alko
tásnak látom  a m űfordítást, nem  m áso
lásnak."9 Az anyanyelv egyszerre jelent 
börtönt és szabadságot, hiszen m egada
tott a kifejezés lehetősége, de csupán azt 
tudjuk kifejezni, am it a nyelvünk engedé
lyez. Közel áll ez a gondolat a romantikus 
ny e lv szem lé le th ez , va lam in t a H um 
boldt, Sapir és W horf által képviselt elmé
letekhez, m elyek azt hangoztatják, hogy a 
nyelv m eghatározza beszélője világszem
léletét.

Az elmondottakból következik, hogy 
Kosztolányi a befogadó nyelv elsőbbségét 
hangsúlyozta, valamint a befogadó elsőbbsé
gét az alkotóval szemben, hiszen egy mű 
csak a befogadókon keresztül válik iroda
lommá (kanonikussá).

"'Sok m indenre nem  emlékszünk. De a 
nyelv, rejtetten, m indenre emlékszik' — 
írta Kosztolányi."10 Tehát az idegen nyel
vű  szöveg reminiszcenciái kiesnek a mi 
olvasói horizontunkból. A fordítás vi
szont sok olyan "emlékkel” gazdagíthatja 
a szöveget, melyek az eredetiből hiányoz

nak. Azaz a fordításkor valami m indig el
vész, és valami m indig gazdagítja a szö
veget. Tulajdonképppen ez történik min
den olvasáskor is, az értelmezés lényegé
nek m ondható a vakság és belátás.u

Szegedy-Maszák a következőképpen 
összegzi ezt a gondolatmenetet: "Fordítás 
és kánon viszonyát végülis egy kettős 
igazság határozza meg, amelyet így ösz- 
szegezhetünk: a költészet lényegénél fog
va fordíthatatlan és ugyancsak lényegénél 
fogva m indig fordítás."12 Erre a m ondatra 
reflektálva az Irodalmi kánonok című kötet 
egyik kritikusa a következőket mondja: a 
fent idézett szövegrész "inkább olyan írás
m ódnak a terméke, amely az értelmezett 
és értelmező szöveg közötti különbség ta
gadásábó l k iindu lva  hozza létre  tá r
gyát."13 Szegedy-M aszák igen fontosnak 
tartja az eredeti szöveg és a kritika közti 
különbséget: "Annyiban vállalhatónak is 
tartom  a dekonstrukciót, amennyiben az 
nem egyéb, m int 'új összefüggésrendszer
be helyezés szüntelen m ozgása'.14 Ebből 
nem  következik, hogy 'm inden  kritika 
költészet prózában'1 , s az értelmezett és

értelm ező szöveg közötti különbségnek 
efféle tagadását nem  is fogadom  el. Még 
akkor sem, ha tudom ásul veszem, hogy a 
szövegközöttiség általános érvényének 
tudatosodása immáron kérdésessé teszi, 
van-e értelme egyetlen irodalmi szöveget 
boncolgatni. Annyi bizonyos, hogy a helyi 
szővegmagyárazás és a nyugati hagyo
mány megtestesüléseinek értelmezése fe
szültségbe került egymással, és a m agyar 
kultúra jövőjének szempontjából végze
tes tévedés volna, ha nem  vennénk tudo
m ást erről."16

Végül lássuk a könyv címében is sze
replő központi kérdéskört, azaz a kánon 
fogalm ánakSzegedy-M aszákáltal megkí
sérelt értelmezéseit.

A Bevezetésben a következőket írja: 
"Nincs olvasó, ki ne venne tudom ást a 
kánonokról, melyek egyrészt segítenek a 
m egism erendő m űvek kiválogatásában, 
m ásrészt viszont korlátozzák az ízlés nyi
tottságát."17 Azt is m ondhatnánk, hogy a 
kánonok egyfajta transzcendenciával ren

delkeznek, eleve adottak  és teljhatalmú- 
ak, de ugyanakkor m egfoszthatók szent
ségüktől, hiszen annak ellenére, hogy a 
történetietlenség benyom ását keltik, vál
toznak az idők során. H arold Bloom 1994- 
ben m egjelentetett könyvében a kánon 
m indenhatóságát hangsúlyozza,18 m íg  
Paul de Man és általában a dekonstrukció 
hívei a kánonok lerom bolásának a szük
ségességét látják fontosnak. Paul de Man 
szerint az irodalom  lényegéhez tartozik, 
hogy folyton érvényteleníti a kánonokat. 
Itt érdemes megjegyeznünk, hogy míg Pa
u l de Man a kánonok lerombolásáról be
szél, ő m aga csak és kizárólag kanonizált 
művekkel foglalkozik, ezek közül is a leg
többet az angol romantikusokkal. Tehát a 
kánon ellentm ondásos lényegéhez tarto
zik, hogy m indig létezik, ha nem  ilyen, 
akkor olyan form ában, de van, és a leg
több esetben zá rtn ak  és önkényesnek 
m ondható. Mi sem bizonyítja ezt jobban 
annál a ténynél, hogy Harold Bloom az 
említett könyvében csak néhány alkotóra 
korlátozza a kánont, ezek közül is a leg
több angol, amerikai. Az a tény, hogy szer
zőként a nevét adta a könyvhöz, rela- 
tivizálja az általa felállított hipotézis hite
lét, egyrészt azért, m ert gyakran hivatko
zik szubjektív olvasói benyom ásaira, am i 
nem  lenne baj, csak m indenképpen m eg
kérdőjelezi az állítások m egalapozott vol
tát (például azt, hogy kihagyja a kánonból 
Yeats-t vagy Blake-et), m ásrészt viszont 
az ő olvasói, egyéni kánonjának is tekint
hető a könyv.

Vajon m ennyire lehet nemzeti kánon
ról beszélni, és m ennyiben szükséges 
nemzetközi örökséget föltételezni? — fo
gas kérdés, melyre aligha lehet egyértel
m ű választ adni. A m agyar irodalm on 
belül ez a kérdés m ár többször is fölme
rült. A legegyértelműbb álláspontot talán 
H orvát János képviselte, aki a nemzeti iro
dalom szerves fejlődését tartva szem előtt 
a m űvek tárgyalását a nem zeti kánonban 
tartotta érdemesnek. Azonban a huszon
egyedik században ez a koncepció m agá
ban rejti az elszigetelődés veszélyét. H a a 
m agyar irodalm at m eg akarjuk ism ertetni 
a világgal, akkor tanácsosabb összehason
lító kontextusban elhelyezni a m agyar 
m űalkotásokat. Ez a koncepció kerül elő
térbe Szegedy-M aszák könyvében.

"A különböző értelm ező közösségek 
összehasonlító vizsgálata, a kultúraközi 
herm eneutika sokat ígér az irodalom tu
dom ány szám ára, de  nem  m inden esetben 
egyform án kivihető. Egy észt költem ény
nél az értelmezési lehetőségek köre sokkal 
szűkebb, m int egy angol regénynél. Talán 
még azt a kérdést is föl lehet tenni, hogy 
m ennyire képzelhető el hatás- és befoga
dástörténet az első esetben.”19 Aközpont és 
perem irodalm ának átértékeléséhez, az 
egész történelemszemlélet m ódosulására 
lenne szükség. A kis nem zetek szám ára 
azonban nem  m egoldás a bezárkózás, az 
irodalom nak csak az adott nemzet hagyo
m ányában való tárgyalása, m ert így kire- 
kesztjük m agunkat a nem zetközi megí-

» » >  folytatás a 18. oldalon
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télés látóköréből. Szegedy-M aszák sze
rint akkor lehetne igazán bekapcsolódni a 
világ más tájainak és nyelveinek irodalmi 
kutatásába, ha m űködne egy világnyel
ven k iado tt folyóirat M agyarországon, 
m ely összekötné a m agyar ku tatást a 
nemzetközivel.

A szerző kitér a nem  m agyar m űvek 
m agyar irodalombeli megítélésére, Babits 
M ihály és Kosztolányi Dezső világiroda
lom-értelmezése kapcsán. Néhány lénye
ges különbséget m ár m egem lítettünk a 
fordításról alkotott vélem ényük ismerte
tésekor. Babits inkább hangoztatta a káno
nok egyetemességét, az európai kultúra 
összetartozását, m íg Kosztolányi inkább 
az egyes nyelvi világok elválasztottságára 
hívta fel a figyelmet, a nyelvi hagyomány 
m indenhatóságát hangsúlyozta. Ez a kü
lönbség term észetesen nemcsak elméleti 
m unkáikban  figyelhető m eg, hanem  a 
kö ltészetükben  általában . K osztolányi 
nem  az alkotó, hanem  a befogadó felől 
határozta meg a m űalkotás lényegét; "'A 
költem ény nem  a papíron van, hanem  
bennünk '- felfogásától elválaszthatatlan 
az alapföltevés, hogy a jelen m indig saját
m agát keresi a m últban, ezért a kánonok 
hiábavalóságra vannak ítélve."20

Ugyanez a gondolat fogalm azódik új
ra a könyv utolsó m ondataiban: "A káno
nok lényegéhez tartozik, hogy m ár a meg
alkotásuk pillanatában érvényüket vesz
tik. N élkülük elképzelhetetlen m űalkotá
sok m egközelítése, de a megértés egy
szersm ind a létező kánonok rombolását 
teszi szükségessé. Ez a kettősség oly
annyira elválaszthatatlan a m űvészet s 
így az irodalom  létezési módjától, törté
netiségétől, hogy egyetlen olvasó sem  
függetlenítheti m agát tőle. Olvasni annyit 
jelent, m int m egtagadni olyan kánonokat, 
am elyeket elődeink alakítottak ki."21 Nem  
véletlen, hogy a szerző a kánon peremére 
szorult m űvekkel is foglalkozik, például 
Kem ény Zsigm ond regényeivel, amelyek 
sok m agyar olvasó számára ma m ár nem  
jelentenek egyebet történeti értéknél. Sze
gedy-M aszák Mihály rendkívül tág szö
vegem lékezetében ezek a m űvek m in
denképpen esztétikai értéket képviselnek, 
akárcsak azok a Kosztolányi-regények, 
am elyek az elm últ évtizedek recepciójá
ban igazságtalanul háttérbe szorultak.

A szövegköziség olyan adottság, mely 
szorosan hozzátartozik  a kánonok lét
módjához. A m ai kulturális viszonyok kö
zött egyre inkább csak szövegek között 
lehet olvasni. Az egyes szövegek emléke
zete nem  mellékes akkor, am ikor a kánon
ba b e k e rü lé s rő l v an  szó, és a nyelv  
determinálja ezt az emlékezetet. Egy más 
nyelvű olvasónak fordításban jelentékte
lennek tűnhet egy olyan m ű, mely a m a
gyar irodalom  szem pontjából a kánon 
törzséhez tartozik. Ezért lehet, hogy a 
nyugati kánon azokat a m agyar m űveket 
fogadja be, melyek a m agyar irodalomban 
csak a m ásodvonalba tartoznak. Talán ez
zel m agyarázhatnánk, hogy Bloom a The 
Western Canon cím ű könyvébe ugyan be
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vette a m agyar irodalmat, tehát a nyugati 
kultúrához tartozónak véli, de olyan há
rom cím et említ, amelyek a m agyar olvasó 
tudatában nem  biztos, hogy az említett 
szerzők három  legjobb m űveként élnek.22 
A nyelvben élő és nyelvvel kísérletező 
szerzők m űvei gyakorlatilag lefordítha- 
tatlanok. "A megértés történeti lényege 
szorosan összefügg a jelentés szövegkö- 
zötti természetével. Valószínű ez okoz
hatja, hogy a puszta jóindulat nem  elég 
ahhoz, hogy átléphessünk egyik értelme
ző közösségből a másikba. Belépni lehe
tetlen  valam ely hagyom ányba, csakis 
állni lehet benne."23

Láthatjuk, hogy nem  valószínű, hogy 
azok a m űvek kerülnek be a nemzetközi 
kánonba, amelyek a nemzeti kánon meg
határozó alkotásai. A m agyar irodalom, 
mivel viszonylag elszigetelt nyelven író
dik, és nem  igazán vannak jó írók és köl
tők, akik tudnának  annyira m agyarul, 
hogy az egyes m űvek fordítására vállal
koznának, viszonylag ism eretlen (ma
rad?) a nagy nyilvánosság előtt.

Kosztolányi "1930. február 2-án Lenni 
vagy nem lenni címmel tartott előadásában 
— mely értekezőként egyik legfontosabb 
m egnyilatkozása — nagyonis egyértel
műen szögezte le, hogy a m agyar irodal
m at csakis az anyanyelvű olvasók ítél
hetik m eg hitelesen: 'N e áltassák m agukat 
azok a kiválóbbak, vagy szerencsésebbek, 
kiknek könyvei esetleg külföldi piacokon 
is futnak, hogy ott buzogányukkal bever
hetik a dicsőség érckapuit. Különlegessé
gek m aradnak arrafelé, örökre szívesen 
vagy nem  szívesen látott vendégek. Nem  
az a fontos, ami ott künn történik velük. 
Az a fontos, ami itthon történik. (...) M ind
nyájan messzire visszanyúló, tétova emlé
k e k b ő l tá p lá lk o z u n k , v íz ió k b ó l és 
halludnációkból, egy-egy szó hallucináci- 
ójából, mely évszázadok sziklabarlangján 
echót ver. (...) M inden nagy költészet csa
ládias. A család tagjai az idegen számára 
jelentéktelen, érthetetlen adom ákat m e
sélnek egy ldsgyerekről, aki hajdanában 
m indnyájunk ismerőse volt, emlékeznek 
valamire, amire az idegen nem  emlékez

het, és elmosolyodik. Valami ilyesmihez 
hasonlít a költészet. N yelvünk szellemé
ben él, m elyben összefo rradunk  vala
m enny ien , akárm ifé le  p o litik a i h iten  
élünk. Nem  dicsekszünk azzal, hogy hűek 
vagyunk ehhez a nyelvhez. Mi m agunk 
vagyunk a hűség. N em  állítjuk azt sem, 
hogy csak vele, általa, érette lélegzünk. Mi 
m agunk vagyunk ez a nyelv. Vér vízzé 
válhat, pártot is ü thet, de ez a szellemi 
közösség m egronthatatlan, elm ozdítha- 
tatlan.'"24

Véleményünk szerint ez az idézet akár 
összegzése is lehetne Szegedy-M aszák 
Mihály Irodalmi kánonok cím ű könyvének, 
mely iránym utató felvetéseivel, újszerű 
megközelítési módjával, a párbeszédet e- 
lőtérbe állító értekezői stílusával hasznos 
olvasm ány m inden irodalm ár számára.
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% c m z x —
Európa és Közép-Európa
Se szeri, se száma azoknak a konferenciáknak és publikáci

óknak, amelyek így vagy úgy elmarasztalják ezt a térséget, 
mondván: a kis államok, nemzetek és nemzetecskék e konglome
rátuma azt a benyomást kelti, hogy itt valamiféle furcsa, izgága 
emberfaj él, amely képtelen nagy politikai egységek létrehozásá
ra. E nációkra — úgymond — a kicsinyesség, a vakság, még jó 
esetben is köldöknézés és az integrációra való képtelenség jel
lemző.

A kicsiség volna az elmarasztalás oka? Aligha, hisz Nyugat- 
Európában is léteznek apró államok, s mégsem kínozza őket "a 
másik Európába" olyannyira beleszervesült komplexusok sora. 
E boldogabb kis államokkal a közép-európai és balkáni államok 
csupán a "népek tavasza" élményében osztoznak, egyébként az 
államalkotás folyamatainak folyamatos deformációi sújtották 
őket.

Ahhoz, hogy megértsük a közép-európai gondokat, fel kell 
tárni azokat az erővonalakat és felületeket, amelyek Európát 
létrehozták. Természetesen: Európa fogalmának tartalmához 
nincs semmi köze az Európa elrablásával kapcsolatos ógörög 
(valószínűleg már általuk is örökölt) mondának. E tartalmat 
illetően a 17. és 18. század fordulóján a belga Paul Hazard "találta 
fején a szöget", amikor kijelentette: Európa az örökké nyugtalan 
gondolat.

Az első, európai földön felvirágzott nagy kultúra és civilizá
ció a "görög csoda" volt, ám ez sem volt előzmények nélküli, ui. 
a görögök egy sor keleti kultúrából, úm. a sumérból, óbabiloni
ból, asszírból, egyiptomiból, hettitából és achájból merítettek. 
Tehát Napkeletről, legközvetlenebbül a mezopotámiai kulturális 
központból kell az európaiságnak magát eredeztetnie. Nem vé
letlen: az asszír nyelvben az Európa fogalmának szógyöke "nap
nyugtát", "alkonyatot" jelent, míg az Ázsiáé a "felkelő nap 
verőfényét".

A görögöket követően a civilizációs terjeszkedés iránya to
vábbra is kelet-nyugati marad. Róma vált az Európa-gondolat 
örökösévé, mégpedig annak ellenére, hogy a birodalom jellegze
tesen a Földközi-tenger köré szerveződött, s így az európai mel
lett magába olvasztotta az ázsiai és afrikai kultúrákat is. Ennek 
megfelelően nem is foglalkoznak az európai kultúra fogalmával.

A kereszténység kezdetei, Róma hanyatlása, a gótok (ők már 
keresztények, de ariánusok voltak) időleges örökösödési remé
nyei után következtek a frankok: Clovis és Nagy Károly (742— 
824). Az előbbit a hagyomány az "első császárnak" tartja, az 
utóbbi rangmeghatározása: "imperator Europaeus".

Lassan véget ért a népvándorlás kora, létrejön a Német-római 
Birodalom (962), bekövetkezik az első, azaz az egyház és a világi 
államok közötti hatalommegosztás, ami Bizáncban és az iszlám 
világban elképzelhetetlen. Tehát az a bizonyos "civilizációs lég
huzat" Európa még nyugatibb részei felé tartott.

A 11. század és a 14. század között gazdasági-kulturális 
felvirágzás és a népesség megháromszorozódása következik be. 
Kialakultak az új műveltség ismérvei, és az aktív életvitel normái 
az Alpokon túli Európában elméleti és gyakorlati gyümölcsöket 
teremtek. A sorra-rendre kialakuló egyetemeken dívik az "aka
démiai szabadság" és a "szabad művészetek" eszménye. Hát 
igen: ez a sematikusan "sötét középkornak" nevezett időszak 
korántsem volt annyira sötét.

A germán világ, azaz a mai Közép-Európa, Skandinávia és 
Kelet az egyetemalapításban elmarad a román világ mögött. Az 
első egyetem e területen a prágai (1348), de aztán ugyanebben az 
évszázadban több más is keletkezik (Krakkó, Bécs, Heidelberg, 
Köln, már a következő század elején: Lipcse, s egészítsük ki a 
szerzőt a rend kedvéért: Pécs. — A szerk.). A gótikus katedráli- 
sok, a tanító szerzetesrendek és a nyugati típusú városok elterje
désének határa a lengyel és a magyar királyság. A "civilizációs 
léghuzat” tehát keleti irányt is vett.

A különféle királyságok terjeszkedései még mindig nem a 
"nyelvi egységesítés" jegyében folytak (e tekintetben Szűcs Jenő 
téved, aki a Trois Europes című 1985-ben kiadott munkájában III. 
Ince pápa Sacerdotium et Imperium kezdetű bulláját úgy értel
mezi, hogy az "előre megszentelte a nemzeti államokat").

Mindenesetre az akkori államok többségében nagyfokú nyel
vi-nyelvjárási változatosság uralkodott. A nyelvi egységesítés 
kezdetei a reformátorok munkásságához kötődnek.

FUTALA TIBOR könyvismertetése, KISEBBSÉGKU- 
TATÁS, 1999/8

—  I9 & E X

CSODÁLATOS 20. SZÁZAD A ZENÉBEN 21.
A Mester és a... Szimfónia

Sosztakovics szem élyében 
próféta vonult át a 20. század ze
néjén. Életével, életművével vé
g ig járta  a VIA DOLOROSA 
szenvedéseit. Ót magát és zenéjét 
sokszor meghurcolták. Alkati sa
játosságokon kívül ezzel is ma
gyarázhatók szem élyiségének 
feszültségteli vonásai, a fényké
pein látható ideges nyugtalanság. 
Életének minden rezdülése ott re
meg, ágaskodik, gesztikulál min
den leírt hangjában. Felmagasz- 
tosulások váltakoznak végtelen 
mélységű letörésekkel. Művei
ben alig van felhőtlen nyugalom, 
derűs könnyedség, áradó boldog
ság. Mindenütt csupa dráma, tra
gikus színek, vad hajszák uralják 
a hangzást. A legfeltűnőbb eleme 
az ERŐ! Ez a látszólag törékeny 
alkatú ember a legerősebb akara
tú alkotók egyike volt száza
dunkban. Az önmagának kijelölt 
útjáról sohasem tért le. Zenéjében 
minduntalan ott lappang a meg
váltás igézete.

1906-ban született, apáink, ta
náraink nemzedékében. Tulaj
donképpen a 13-as nemzedék 
korai képviselője, a Britten-Lu- 
toszlavszki központú új zenei á- 
ramlaté. Ez a nemzedék OLDAS- 
jellegű a korábbi két nemzedék, a 
80-as és 97-es zeneszerzők megkö
tő, klasszikus mintákat formáló 
alkotóival szemben. De oldás a 
Haydntól kezdődő 200 éves fejlő
dés egészét tekintve is. Hovato
vább mind jobban látszik, hogy 
amit mi bécsi klasszicizmusnak 
(Haydn-Mozart-Beethoven) neve
zünk és az azt követő romantikus 
zene az 1913-as nemzedékkel be
zárólag egyetlen nagy ívvé áll 
össze azonos jellegzetességekkel, 
ideálokkal, célokkal és végered
m ényekkel m egáldottan. Egy 
ilyen fejlődés végén nehéz dolga 
van a sereghajtó nemzedéknek: a 
maradék energiákat kell hasznosítani 
maximális takarékossággal. A for
mák, köztük a szonátaforma, a 
ciklusépítmények, köztük a szim
fónia, az opera, és főleg a roman
tikus dráma-opera majdnem tel
jesen perifériára szorultak, mire a 
13-as nezedék nagyjai elérték har
mincéves éltekorukat vagyis ön
magukra találtak m űvészetük
ben. Akkor már a negyvenes évek 
elején jártunk a második világhá
ború szélv iharában . Világos, 
hogy e nemzedék zenéje mindun
talan visszatér a háború rémál
mához, a belőle való szabadulás 
művészi képéhez. Nagy művek
i  10 1  idői sJTi . CTl kJT^ sSTl *■

születnek a háború látomásával: 
Britten War Requiemje, Sosztako
vics Leningníd-szimfóniája a kü
lönösen kiem elkedő alkotások 
közül való. De szinte alig van 
olyan alkotás ebből az időből, 
mely ne utalna közvetve vagy 
közvetlenül a háborúra. Egy OL
DÓNEMZEDÉK kerül abba a le
hetetlen helyzetbe, hogy tragikus 
sodrású világban éli meg zenetör
téneti pillanatát.

Sosztakovics hét évvel idő 
sebb nem zedékének központi 
tagjainál. Ez előnye és hátránya is 
egyben. 1940-re már megalkotja 
életművének meghatározó opu- 
szait, az első és ötödik szimfóniát 
(1926,1937), a Kisvárosi Lady Mac
beth operát (1932), a vonószene- 
kar és szóló trombita kísérte c- 
moll Zongoraversenyt (1933), a g- 
moll Zongorakvintetet (1940). Ezt a 
sort tetőzi be 1941-es keltezéssel a 
C-dúr Szimfónia (nr. 7, "Lening
rad").

Bevallom, sokáig idegenked-. 
tem Sosztakovics zenéjétől. Az 
ilyesmi nehezen megmagyaráz
ható, mert bár tudom és elisme
rem e zene értékeit, igazából még 
nem értem vagy nem szeretem 
mindaddig, amíg nem jön el értem. 
Ez velem a hárfaversenyem be
mutatóján történt meg, amikor 
m űvem  u tán  Sosztakovics V. 
Szimfóniáin hangzott fel, megle
hetősen közepes előadásban... és 
mégis lenyűgöző hatást tett rám. 
Azóta minduntalan visszatérek 
ehhez a muzsikához képzeletben, 
és vadászom  CD-lemezen is. 
Hogy találkozásom  Sosztako- 
viccsal ne legyen puszta véletlen, 
a minap a  Muzzik TV-adó egyik 
késő éjjeli hangversenyén meg
hallgathattam a szerző X. Szimfó
niáiét, Solti G yörgy vezény 
letével. Ekkor még jobban elmé
lyült a kapcsolatom ezzel a mély
ségeket bejáró, majd végtelen 
magasságokba fellendülő zenei 
gondolkodással, emberi létél
ménnyel. Szinte kedvem kereke
d e tt egy újabb Sosztakovics- 
szimfóniát írni. Miért ne? — gon
doltam. Hiszen Prokofjev úgy ír
ta Klasszikus-szimfóniáját, hogy 
elképzelte , hogyan írt volna 
Haydn akkor, 1910 után. Britten, 
Purcell világába élte bele magát. 
Sosztakovics? - Bár nem mondta 
ki sohasem —, de érezzük, tud
juk, ott lebegett szeme előtt, ho
gyan írna zenét Beethoven a 20. 
század közepén Európa keleti ré
szén. Akkor miért ne komponál
hatnánk egy szimfóniát azzal az 
ötlettel: hogyan ima ma szimfóni
át, itt, most 2000-ben Sosztako
vics? Csupán képzelőerő dolga!!

TERÉNYI EDE
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HOL-
A  múlt évi Berzsenyi-díj kitüntetettje 

Csiki Boldizsár Marosvásárhelyen élő ze
neszerző volt

M ú lt év végén megjelent dr. Czirják 
Árpád érseki helynök Erdélyi Magyar Brevi
áriumának második kötete, melyben a név
napok rendjét követve, májustól augusztusig 
mintegy száz, Erdélyben született kiválóságát 
idézi meg a magyar múltnak.

A  budapesti Széphalom Kiadó Jósika 
Miklós emlékkönyvet adott ki magyar, fla- 
mand és francia nyelven. A kötet bemuta
tója január végén lesz Budapesten Mezey 
Katalin, Bedő Árpád és Lászlóffy Aladár 
közreműködésével.

Január 31-én nyílik a "Miklóssy Gábor 
és növendékei” képkiállítás a budapesti Vi
gadó Galériába. Megnyitja Tőkés László és 
Sümegi György.

Szófiában az Izdatyelsztov Lice jelen
tette meg Szász Endre címlapjával Nino 
Nikolov bolgár költő Új Középkor című kö

tetét, melyben Áprily Lajos, Dsida Jenő és 
Lászlóffy Aladár verseiből készült műfor
dításai szerepelnek.

A  Korunk 12-es száma "Kolozsvár 2000 
küszöbén" súlypontú összeállításában szá
mos magyar, román, német szerzőt szólal
tat meg.

A  Vigília decemberi számában Krisztus 
történelmi szerepe kapcsán több mint két 
tucat kultúr-személyiség nyilatkozik, a 
szerkesztőség felkérésére. A hazai írók kö
zül Kántor Lajos és Lászlóffy Aladár szere
pel írással.

A  Hitel januári számában jelent meg 
Végh Balázs: Kanonizádó a huszas évek 
erdélyi magyar irodalmában című tanul
mánya és Faragó József: A néphagyomá
nyoktól a nemzeti hagyományokig dm ű 
tanulmánya.

Imreh István 80. születésnapjára a szak
ma emlékkönyvvel tisztelgett az EME ki
adásában.

A  Kriterion Könyvkiadó Gordiusz so
rozatában, András János fordításában je

lentették meg magyar nyelven is Ludan 
Boia nagy vitákat ldváltó Történelem és mí
tosz a román köztudatban d m ű  tanul
mánykötetét.

A  kolozsvári Erdélyi Híradó — Előre
tolt Hdyőrség kiadásában nemrégiben je
lent meg Szálinger Balázs Kievezni a vajból 
dm ű verseskötete. A könyvet Orbán János 
Dénes szerkesztette.

A  kolozsvári Koinónia Könyvkiadó 
megjelentette a Széna Molnár Albert for
dította Imádságos könyvecskét. Az 1621-ben 
Heidelbergben megjdent m ű alapján Válo
gatta és az útószót írta P. Vásárhelyi Judit, 
bevezetőjét Madaras Péter jegyezte.

Szegeden a forradalom  és szabad
ságharc 150. évfordulójának lezáró ünnep
ségeképpen az önkormányzat és az Er
délyi Örmény Gyökerek nevű kulturális 
egyesület rendezésében Kiss Ernő emlék
táblát avattak.

-MI

B o ly a i F a rk a s-a fo r izm á k
VÍZSZINTES: 1. Az első aforizma kez

dete (zárt betűk: G, A, A, E, E, Y). 15. 
Gyep. 16. Nem érdes felületű. 17. K öp 
penhágaiak. 18. A bibliai Jákób testvére.
20. Nemrég berukkolt fiatalok. 22. Há
rom, oroszul. 23. Nobélium és urán 
vegyjele. 24. Magyarországi város. 26. 
Arad járműjele. 27. Szekrény-tartozék.
28. Zola egynemű hangzói. 29. Ródium. 
31. Kezembe nyújt (két szó). 33. Véd. 35. 
KNU. 36. Fára vés. 37. Andor Éva. 39. 
Amerídum és tellúr vegyjele. 40. Sziget 
az ír-tengerben. 42. Küogramm. 43. Tal
pon levő. 45. Kiürített laktanya. 47. ... 
Loránd besztercei születésű író (Zátony, 
Csütörtök). 49. Ábrándozva mehetnek 
a jövő elébe. 52. Tudós-jelző. 53. Ilyen 
arcképcsarnokról is hallani. 54. Nincs 
ülőhelye. 56. Értéke. 57. Női név. 60. 
Borbély-szerszám. 62. Kötőszövet. 63. 
Dieter ..., az Egy ifjúság regénye írója. 
65. ...-fere. 67. Több európai fővárost 
átszelő folyó. 69. ...-zöld, olajszínű. 72. 
Szín. 74. 'M int a könyvben a ..., hever
nek" Petőfi: A Tisza. 76. Kettévágott tűz
álló tégla. 78. Kiengesztelődő. 81. Léha 
egynemű hangzói. 82. Helyhatározó 
rag. 84. Hajít. 85. Elszenvedő. 86. Ago
nizálni kezd. 89. Király, latinul. 91. Ká
lium  és v an ád iu m  vegyjele. 92. 
Gumitömlő. 93. Erdélyi folyó. 95. Ku
tya. 97. Koros. 99. Az első aforizma befeje
ző része (zárt betűk: P, S, K)

FÜGGŐLEGES: 1. A második aforiz
ma kezdete (zárt betűk: I, K). 2. Közleke
dési balesetet okozó. 3. Hímzéssel

készült kézimunka. 4. 
Ä igm ond Anna. 5. A 
jelenlegi magyar igaz

ságügyi miniszter névbetűi. 6. Asztád- 
um. 7. A függőleges 1. folytatása (zárt be
tű: B). 8. Kerget. 9. Kezd amnéziás lenni. 
10. Tehén, románul. 11. Avolt Kelet-Né- 
metország betűjele. 12. Nagy Ákos. 13. 
Régi, ódon. 14. Tdepülés Marosvásár
hely keleti kapujában. 19. Vizes, romá
nul. 20. Furdancs-elem! 21. Hegygerinc.
25. Orbán Imre. 30. Törökméz. 32. 
Ázsiai főváros. 34. Bősz afrikai folyó 
(két szó) 38. Mattia Pascal k é t ..., Luigi 
Pirandello műve. 41.... Catávéncu, Ca- 
ragiale-figura. 43. Bántás. 44. Három
atomos oxigénmódosulat. 46. ...-plán, 
repülőgép. 48. Összeomlott kád! 50. Új 
nemzetközi fizetőeszköz. 51. Össze
varr, ki-... 55. Kínai hosszmérték. 58. 
Fordított személyes névmás. 59. An
na..., Juhász Gyula verse. 61. Híres or
szággyű lés he lysz íne  volt. 64. 
Kolozsvári költő-szerkesztő névbetűi. 
66. Színben különbözik. 68. Argon. 70. 
Imreh Karola. 71. Deli... a szigeti vesze
delem bátor harcosa. 73. Felküldi 75. 
Nagy ...hazai folklorista, írónő. 77. 
Népgyűlés, piac az antik görögöknél.
79. Ilyen főzeléket is szoktak  készíteni.
80. Rigó is, lúd is van üyen. 83. Szé
kely..., Kodály Zoltán műve. 86. Mo- 
szat. 87. Kálium és ezüst vegyjele. 88. 
SYK. 90. Xenon és hidrogén vegyjele. 
92. Határtalan csend. 93. Kassák Lajos 
lapja fordítva. 94. Ketrec. 96. Neves 
írónk névbetűi (Tücsök és bogár). 98. 
Még egy helyhatározó, rag.

K. KOVÁCS ANDRÁS

A HEUKON 2. számában közölt, Két poén dm ű 
rejtvény megfejtése: Ne keverd össze a régiségkereskedővel!, 
Mert a kocsmában kiverték és lenyeltem.
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