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Mitől és hogyan él a nyelv?
Nyelvében él a nemzet —; 

százegynehány éve arra a straté
giára rendezkedett be a nemzet, 
hogy viszont a nyelv életét az ál
talános tankötelezettség bizto
sítja. Aki magyar elemit és ma
gyar középiskolát végez, az kö
vetkezésképpen magyar is lesz, 
illetve — megmarad magyarnak, 
mert magyarul ír s olvas.

Amikor a nemzet egyharma- 
da idegen államiság keretébe ke
rült, a kisebbségi politika akkor is 
az iskolára öszpontosított; ha 
meg tudjuk őrizni, akárcsak fele
kezeti alapon is a magyar tan
nyelvű  iskolát, m egőrizzük a 
nemzeti létünKet is. Ma azonban 
ez egyre nehezebb; a magyar 
anyanyelvű gyerekek harminc- 
negyven százaléka az utódálla
mokban már nem magyar ok
tatási nyelvű iskolákba jár, és ez a 
szám a jövőben biztosan növe
kedni fog. A Kárpát-medencén kí
vül, állítólag ugyancsak másfél
milliós magyarság gyermekeinek 
kilencvenkilenc százaléka jár más 
oktatási nyelvű iskolákba.

Ez azt jelenti, hogy az összma- 
gyarság gyermekeinek egyötöde 
nem jár magyar iskolába. Az ame
rikai magyarság túlnyomó több
sége nem is beszéli anyanyelvét, s 
a magyar származás csak családi 
hagyomány náluk — vagy csalá
di legenda.

Amiből egyenesen követke
zik, hogy a nyelv megőrzésének 
és továbbadásának — noha to
vábbra is a legfontosabb — már, 
nem lehet egyedül eszköze az is
kola. Illetve, amennyiben az, a 
magyar nyelvet beszélők száma 
m ég akkor is emberöltőnként 
húsz-huszonöt százalékkal apad
na, ha volna elegendő természe
tes népszaporulat.

Ezért már régóta hangoztatják 
— hangoztatjuk — "egyesek", 
hogy új stratégiát kell kialakítani. 
A nyelv sorsát az iskola mellett

más hatékony propagádós eljárá
sokra kell ráterhelni.

Egyébként nem tudom, más 
nemzetbéliek hogy vannak ezzel, 
de már ötven éve figyelem értet
lenül, hogy azoknak a magyar 
an y a n y e lv ű  szem élyek n ek  a 
többsége, akik idegen oktatási 
nyelvű iskolákba jártak, nem tud 
magyarul írni és olvasni.

Ez szinte érthetetlennek tűnik 
föl azért, mert sokan vannak, akik
— bár csak magyar iskolájuk van
— minden nehézség nélkül kiol
vasnak idegen nyelvű szöveget, 
egy-két órai gyakorlás után, anél
kül, hogy évekig gyötörték volna 
iskolában. Sokkal inkább a beállí
tottság, a családi és munkahelyi 
környezet játszik ebben szerepet, 
nemcsak a magyar helyesírás ne
hézsége.

(A magyar helyesírás külön
ben nehány részletkérdése miatt
— és nem a lényeges sajátosságai 
miatt — nehezen megtanulható a 
makulátlanság szintjén. Ennek fő 
oka a már századunkban is több
ször, indokolatlanul bekövetke
zett helyesírási reform; ami ön- 
tudatlanul is rombolja a helyes
írás biztonságát, ha az olvasó ré
gebbi kiadású könyveket olvas, 
amelyekben egyes hangok — kü
lönösen az u és ü — más hosszú
ságot jelölő betűkkel vannak írva. 
Ugyanilyen bizonytalanságot kel
tő mozzanat az egybe- és kü-löní- 
rások sokszor megváltoztatott és az 
ésszerűségeb illetve értelmességet 
mellőző szabályzata.

Valamikor a hatvanas vagy 
hetvenes években, az akkor száz
ezres példányszámú Előre napi
lap, több mint egy éven át hosszú 
í ,ú ésú  hangok nélkül jelent meg; 
ez nemhogy senkit sem zavart, de 
egyetlenegy kifogás sem érkezett 
a szerkesztőség címére. Ugyan
akkor a német helyesírás jelenleg

> » > >  folytatás a 2. oldalon

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-száma 3012 
Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKON-t



Mitől és hogyan él a nyelv?
folytatás az 1. oldalról dásukat formulákba öntsék. Per

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

tervezett — "magyar akadémiai 
szellemű" — reformja sok német
nél heves ellenállást vált ki, sze
rintük a német nyelv és irodalom 
épségének, egységének és terje
désének útjába emelni szándéko
zott, tudatos németellenes ak
ció... Eléggé meggondolkoztató 
állítás a mi viszonylataink közé 
átplántálva.)

írtam jónehányszor évtize
dekkel ezelőtt arról a fiatal ajto- 
nyi szerelmes párról, akik, érez
vén magyar helyesírásuk bizony
talanságát és nem akarván egy
m ás előtt nevetségessé válni, 
inkább románul leveleztek, és 
hogy ezen — ők és környezetük
— MILYEN JÓT NEVETTEK 
MINDÉG!

A sors bizarr magyarellenes 
iróniájának tartom, hogy az el
múlt félévszázad alatt, többször 
is, ahányszor valahány túlbuzgó 
és szadista magyar újságíró a he
lyi lapokban gúnyos jegyzetsoro
zatban pécézte ki az üzletek és 
hirdetések magyar feliratainak 
szarvashibáit, a magyar nyelvű 
feliratokat röviddel ezután be is 
tiltották; hibásan és helyesen  
egyaránt.

Ez természetesen csak a vélet
lenek rosszindulatú összejátszá
sa. Az már kevésbé, hogy az 
egyetem és a főiskolák — köztük 
a Bolyai Egyetem és a volt maros
vásárhelyi pedagógiai főiskola
— nem készítették fel a magyar 
nyelvtanárokat arra, hogy a két
nyelvűség, illetve a másnyelvű 
környezet különleges feltételei 
mellett kell majd a magyart taní- 
taniok; semmiféle módszertani 
és pedagógiai különleges eljárás
nak nem voltak birtokában ebben 
a nyilvánvalóan speciális hely
zetben. (Éppenúgy nem, mint 
ahogy a koedukációra, azaz a kü- 
lö n b ö ző  nem ű gyerm ekek  
együttnevelésére sem készítették 
fel annakidején a tanárokat, nem
csak a magyar nyelvű felsőokta
tásban, de a románban sem.)

S z ív d erm esz tő  h elyeztek  
adódtak ebből az egyetlen körül
ményből is. Jártam egyszer — új
ságíróként — egy kisküküllő- 
menti, többségében magyar la
kosságú faluban, ahol akkoriban 
kezdte meg működését egy fris
sen végzett, "máskülönben" jól 
felkészített és nagyon is lelkes 
m agyartanárnő. Elhatározta, 
hogy azt az általában senki által, 
felnőttek által sem értett, nyaka- 
tekert magyar nyelvtani termino
ló g iá t m in d en estő l beveri a 
hetedikes és nyolcadikos tanulók 
fejébe. Nem elégedett meg azzal, 
hogy a gyermekek tudjanak he
lyesen, kifejezően magyarul, ha
nem azt aíarta, hogy nyelvtu-

sze, nem ment. Mentek viszont a 
szülők az iskolába: Kérem, mi 
azért adtuk a gyereket magyar 
iskolába, hogy könnyebb legyen 
neki, és akkor most tessék, éppen 
magyarból a legrosszabbak a je
gyei!

A tanárnő természetesen visí
tott: Ha maguk azt hisziiik! Hogy 
lehet ííígy! Hogy a gyerekek nem 
akarják m egtan u ln i, m ilyen  
mondatszerkesztési sajátosságo
kat von maga utána a melléknévi 
részesülők használata valőrbeli 
preheberefenciájának diszcipli- 
narisztikus paradigmasztikája? 
Mahaaajd megmutatom én ma
guknak!!! — Meg is mutatta: a 
gyerekeket még a tanév során 
mind átvitték a szülők a román 
tagozatra.

U gyanilyen komor végzet 
várt azoknak a magyaróráknak 
egy részére is, amelyeket egy idő
ben a román oktatási rendszer le
hetővé tett olyan magyar tanulók 
számára, akik román középisko
lába vagy főleg szakiskolába jár
nak. (Őszintén szólva nem is 
tudom, létezik-e még ez a rend
szer, s ha nem, mikor szűnt meg?) 
Többször tapasztaltam, hogy mi
lyen nehéz helyzetbe kerültek ezt 
az egy órácskát ellátó magyarta
nárok: ha az osztályozás szigorá
val törekszik fenntartani tan
tárgya tekintélyét, elriasztja az 
óráról a tanulókat, akik abban a 
reményben mennek oda, hogy: 
legalább egy biztos jó jegy! Ha 
engedékeny, szétesik az osztály s 
lecsap rá az igazgatói vagy tanfe
lügyelői ellenőrzés és kinyírja! 
(Itt megint megbosszulta magát 
az a tény, hogy a felsőbb oktatás
ban nem tanították meg a taná
roknak: az osztá lyozás nem  
fegyelmezési eszköz; és egyálta
lán, abban a ma is ható felfogás
ban készítették fel a tanári kart, 
hogy az iskolarendszer nem lép
cső, amelyen magasba lehet elv
ben mindenkinek jutni, hanem 
szűrő, amely visszatartja a feltö
rekvéstől a "gyengébbeket".

Emlékszem, hogy mégis vol
tak magyartanárok, akik e fakul
tatív magyar órákat is hatéko
nyan ki tudták használni. Példá
ul Kormos Gyula (Székely Dávid 
Gyula) a kolozsvári balettiskolá
ban: tanítványai évek és évtize
dek múlva is hálásan, szépen 
emlékeztek magyaróráira és fő
leg — szép magyarsággal!

Jó húsz-huszonöt évvel eze
lőtt, még a Csau féle nagy ostrom 
kibontakozása előtt, volt Kolozs
váron egy értekezlet magas mi
nisztériumi és pártrésztvevők
kel, a könyvkiadás feladatairól a 
közműveltség terén. Már ott el
hangzott (és a felsőbbek buzgón

jegyezték), hogy amint nem talál
hatók a könyvüzletekben és a 
könytárakban a román nyelv is- 
kolánkívüli megtanulását segítő 
tankönyvek, ugyanúgy nincse
nek ilyenek magyar vonatkozás
ban sem, és nem, vagy csak na
gyon nehezen lehet magyar-ro
mán szótárakhoz is jutni és az 
akadémiai román-magyar nagy
szótárnak még mindég nem je
lent meg a magyar-román párja. 
(Azóta sem! S ebben a pillantban, 
mikor e sorokat írom, hív fel egy 
kolozsvári szerkesztőség, és ma
gyar-román szótárt szeretne köl
csönkérni! Ám már régen köl
csönadtam, soha sem kaptam 
vissza. Amit meg is értek.)

Domokos Géza, aki akkori
ban a romániai magyar nyelvű 
könyvkiadás főgéniusza volt, 
nem lelkesedett ezért az ügyért. 
Érthető: ők akkoriban a Szabó T. 
Attila féle nyelvtörténeti szótár 
kiadásába fogtak, annak a megje
lenését iparkodták kötetenként 
kiharcolni a minisztériumtól és a 
cenzúrától, foggal és körömmel, 
más szótár nem fért volna a "ka
pacitásukba" — így ma nálunk 
nincsenek segédeszközök annak 
a számára, aki iskolán (illetve, 
esetleg tanfolyamon) kívül akar
na magyarul, de akár románul is 
tanulni. (Mintha csak azt példáz
nák, hogy nem lehet "csak úgy", 
füzetecskékből megtanulni ro
mánul. Az nagy dolog! Ahhoz 
meg kéne szüntetni az egész ma
gyar oktatási hálózatot!)

S zü kség  volna Tanuljunk 
könnyen, gyorsan magyarul, ro
mánul, szerbül típusú könyvek
re, hangszalagokra, lemezekre, 
képeskönyvekre, m iegyébre. 
H ogy milyenekre? Olyanokra, 
amilyeneket más nyelvek hívei 
adnak ki! Tessék csak megfigyel
ni a francia, angol, német nyelv- 
tanulási és nyelvm űvelési se
gédanyagokat! Nos, pont olya
nokra, illetve éppen olyanokra 
lenne nekünk is szükségünk! Egy 
ízben összeszámoltam: Kolozs
vár és Bukarest egy-egy délután 
bejárható számú könyvesboltjai
ban, összesen tizennyolc nyelv 
tanulásához szükséges segéd
anyagot — könyvet, szalagot, le
mezt, szemléltető eszközöket, 
szótárt — találtam. Volt köztük 
az üzbégül és szuahéliül tanulni 
vágyókat kielégítő anyag, de — 
magyar nem. (Mit ad isten, ép
pen akkoriban, román sem!)

A magyarországi illetékes in
tézményrendszernek sincsenek 
távolabbi tervei a magyar nyelv
vel. Néha ugyan híre jár, hogy 
Békéscsabán vagy Pécsen látott 
valaki a boltokban román turis
táknak készült kis magyar társal
gási füzeteket, vagy kalauzt, de 
mire odaértem, sohsem volt. Sok
szor kerestem nagy budapesti 
könyvesboltokban segédköny

vet magyarul tanulni szándéko
zók részére. Olyan pillantásokkal 
mértek végig, mintha hülyét lát
nának, vagy — pl. a Rákóczi úton
— felajánlottak olyan 3 kötetes 
művet, amelynek a használatá,- 
hoz felsőfokú magyar nyelvtani 
képzettség, legalább is doktorá
tus igényeltetik.

1992-ben részt vettem a Ma
gyar Anyanyelvi Konferencián 
Esztergomban. Már az ott el
hangzó felszólalások nyomán is
— többek közt egy amerikánus 
hölgy kérte, hogy ne legyen a ma
gyar mivolt feltétele a magyar 
nyelv ismerete, hiszen az "alyan 
nehéznek van realizálhatni", fel
emlegettem, hogy lám, az iskola 
nem elég, mert az iskola esetleges
— sokhelyt meg éppen "szük
ségből eredő hiánya természet
szerűen vezet az anyanyelv és 
nemzetiség-vesztéshez; amikor 
szóvá tettem, hogy az utolsó jó 
Bevezető a magyar nyelvbe, ami ke
zem be került, 1941-ben jelent 
meg, magasabb képzettségű né
met olvasók számára, és hogy er
ről is csak német orientalisztikai 
szakkönyvekből értesülhet a 
jámbor magyarul tanulnivágyó 
("a Boronkai"-ról van szó), akkor 
a gyűlést elnöklő vogul tornata
nár-küllem ű főan yan yelvész  
kulcs-csomójával verni kezdte az 
asztalt: lejárt az idő!

Azóta is ennyibe maradtunk. 
Az Anyanyelvi Kongresszusok 
vagy Konferenciák kontinensek
re hangzóan esemcsegnek ügyük 
fontosságáról, működésük nagy- 
nagy fontosságáról, jelentőségé
ről, és arról, hogy továbbra is 
erősen, nagyon erősen fognunk 
kell egymás kezét, és anyanyel
vűnket nem szabad kiöltenünk 
másra.

Vajon valóban letelt volna 
már az idő?... Én még hiszek!
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Magunk gravámen j e
Anűkor Szőcs István e számunk 

első két oldalán megjelenő tanul
mányát behozta a Helikon szerkesztő
ségébe, aligha gondolta, hogy annak 
egyik bekezdésével (a hazai kézi
könyv- és szótárkiadásokról szólóval) 
mennyire az elevenünkre tapint. Né
hány sommás ítéletét talán árnyaltab
bá oldja az itt következő sok hasábnyi 
háttérinformádó - de hátha ezzel fél
reértések tisztázásához is hozzájárul
hatunk. Úgy gondolom, ezt bízvást 
megkísérelhetjük, miután (többek kö
zött) magyar-román és román-ma
gyar szótár elkészíttetésével és ki
adásával a Helikon szerkesztősége is 
m egpróbálkozott. A vállalkozás  
ugyan kudarcba fulladt, ám a tanulsá
gok talán nem érdektelenek. Egyéb
ként mindazzal, amit Szőcs szótárak, 
nyelvkönyvek stb. akut hiányáról s az 
ebből származó áldatlan állapotokról 
ír, maradéktalanul egyet lehetne érte
ni (nincs az a vészharangkongatás, 
mely e tárgyban fölösleges volna, fő
leg, ha erre végül rá is figyelne valaki), 
csupán e kiadványok elmaradtának 
okai húzódnak meg máshol (is), mint 
ahol ő azokat keresi - s így az ún. 
felelősök megnevezésénél is véthet.

A Helikon szerkesztősége már a 
folyóirat alapítását követő hónapok
ban eltervezte irodalom- és nyelvok
tatást segítő kézikönyvek és anto
lógiák szerkesztését és megjelenteté
sét (a szépirodalmi műhely "mellék
gazdaságaként") - ezek sorában me
rült föl egy magyar-román szótár ki
adásának szükségessége is - mint leg
sürgetőbb feladat. ANyelvtudományi 
Intézetben föl is kerestem Szász Lőrin- 
cet, az egyetlen olyan magyar és ro
mán lexikográfiában és lexikoló
giában is jártas erdélyi magyar szak
tudóst, akit egy üyen szótár elkészíté
sére, megszerkesztésére fölkérhetünk. 
Mindenekelőtt végigvettük a megelő
ző, mintegy harminc esztendő szótár- 
kiadásait, kivéve a szakszótárakét. 
Eszerint: román-magyar szótár jelent 
meg 1957-ben (plusz ebből javított ki
adás 1964-ben); ennek magyar-román 
megfelelője 1961-ben (tehát egy ki
adás, ez is csökkentett példányszám
ban). Majd: román-magyar zsebszótár 
1964-ben (második kiadás 1971-ben); 
ennek magyar-román megfelelője 
ugyanazon évben (ám ebből sem volt 
második kiadás). Időközben megje
lent a kétkötetes román-magyar nagy
szótár az R.N.K. Akadémiájának 
kiadásában 1964-ben. S végül: ugyan
csak román-magyar szótár (iskolások 
számára) 1974-ben. Valamennyi itt fel
soroltnak Kelemen Béla nyelvészpro
fesszor volt a szerkesztője, koordi
nátora. Aszótárkészítés tudományára 
nyilván egész életet kell rááldozni, 
egyetlen alaposabb mű elkészülte né
ha évtizedes szívós munkát igényel. 
Szóba került az egyik, cseppet sem 
közömbös buktató is, jelesül, hogy a 
szótárkészítőnek a maga munkáját 
meg kell előlegeznie, ám mi van ak
kor, ha a kiadást vállaló nem nyújthat 
számára a megjelentetéshez kellő ga
ranciát?...

Ám a fentiek alapján bemérhető 
volt, hogy a "portéka" - már akkor - 
közel másfél évtizede hiánycikk volt, 
s bár időközben még kerültek elő el
fekvő készletek, a nyolcvanas évekre 
végképp szótár nélkül maradt a

könyvpiac. így utólag azt sem érti az 
ember, hogyan képzelték el a homoge- 
nizálásunkat megfelelő "segédesz
közök" nélkül annak idején. Igaz, if
jabb korunkból az előttünk járók o- 
lyan intelmére is emlékezhetünk: 
fiam, az állam nyelvét meg kell tanul
ni, de nem ám azért, hogy a magadét 
föladd (ami, ugye, itt az államéval ma
holnap nyolcvan éve nem azonos), ha
nem azért, hogy védhesd magad 
(érdekeidet, jogaidat stb.), nem utolsó 
sorban anyanyelvedet...

Tehát amíg volt szótár, addig is 
rosszul saccolódott meg a szükséges 
mennyiség, no és láthattuk, román
magyar mindig több jelent meg, mint 
magyar-román. Ez nyilván korántsem 
azért volt így, hogy netán a román 
jobban megértse a magyart, s ne for
dítva (is) - hanem valami furcsa "sze
mérmes" m eggondolásból. Mint 
minden nyomdában készült termé
ket, meséskönyvtől bóráinkéig, nyal
ván a szótárakat is cenzúrázták - de 
mennyire! A magyar-román szótárak
kal üyenkor ráadásul az a plusz gond 
adódott, hogy ezek mindig terjedel
mesebbre, vastagabbra sikeredtek, 
mint a román-magyar megfelelőik. 
Ezen pedig Kelemen Béla professzor 
sem tudott segíteni, holott őt - a fáma 
szerint - azzal igazán nem lehetett vá
dolni, hogy a "rendszerhez" ne lett 
volna lojális annak idején.

A szótárelőá llítás egyébként 
nyomda technikailag is igen nyűgös 
foglalatosságnak számított az említett 
kiadások idején, merthogy ez az ipa
rág addig, legalábbis honi viszonylat
ban, egyetlen jelentősebb forradalmat 
ért meg Gutenberg óta, jelesül, föltalá- 
lódott a csattogó szedőgép, mely egy 
sorba igazította az ólombetűt... Em
lékszem, Bálint Lajos, a Kriterion ak
kori (mindenkori) műszaki szerkesz
tője mint küszködött heteken, hóna
pokon át, míg az egyes szavak megfe
lelő hangjai alá a nyomatékjelzés, 
betűk aljához ragasztott pontocskák 
formájában, "kézivezérléssel", odake
rült. (Szász Lőrinc szerint mellesleg a 
hangsúlykitevés a szövegállag jó har
minc százaléka esetében téves, bi
zonytalan vagy vitatható - m ég a 
kétkötetes ún. akadémiai szótárban 
is.) Miután aztán a műszaki szerkesz
tő bajmolódása befejeződött, s a 
nyomdászok az ólomsorokat kender
madzaggal a könyvoldal-tükörnek 
m egfelelően hasábokba kötözték, 
majd amikor ezekből pár száz elké
szült, végre kezdődhetett a könyv/ 
szótár-nyomtatás. De miután a ki
nyomtatott ívek a kötészetre átkerül
tek, a tonnányi ólmot tovább már nem 
őrizték betűsorokba öntve - egyrészt, 
mert az sem volt, ahol, másrészt, mert 
a drága fehérfémből soha nem volt 
elég -, rögvest olvasztották is be a kö
vetkező könyvekhez. Nem kalande
reztek, fotóztak, fóliáztak - így viszont 
újranyomásról szó sem lehetett. Az 
egyszer megadott példányszám tehát 
végleg eldöntötte, hány vásárlóhoz 
juthat el majd a könyv. Ha nagy ritkán 
valamely mű iránt harsányabb érdek
lődés mutatkozott (s ez külön is nem 
keltett gyanút), valamelyik következő 
év kiadói tervébe újra bekerülhetett. 
Későbbi kiadás esetén viszont ez az 
egész ólmos betűbütykölés, kender- 
madzagbogozás kezdődött elölről.

Mindezeken túl Szőcs számonké
rése persze indokoltak maradnak - 
visszamenőlegesen is. Ugyanakkor ő, 
ha emlékezetét megvallatja, talán Ke
lemen Béla professzor "munkatársi 
habitusáról" is föl tudott volna idézni 
egyet-mást. Annak a bizonyos "habi
tusnak" ugyanis alighanem több köze 
volt szótárkiadások elmaradtához az 
általam fölemlegetett áldatlan nyom
dai állapotoknál. Kelemen Béla pro
fesszor ugyanis, hajdani kiadói szer
kesztők elmondása szerint, igen ké
nyelmetlen, sőt kíméletlen partnernek 
számított; úgy tartotta: alapos mun
kához idő keÚ, az idő viszont pénz - 
társadalmi berendezkedéstől függet
lenül... Valamikor a hetvenes évek 
második felében (?) az Előre Kis
könyvtár megkísérelte román-ma
gyar stb. szótár megjelentetését, ezt, 
ha jól emlékszem, be is harangozták 
annak idején, s hogy erre nem került 
sor, az állítólag ugyancsak a szerző
szerkesztő szabta feltételek teljesíthe- 
tetlenségén múlott. (A nagy sikerű 
könyvsorozatnak egyébként Majtényi 
Erik mellett Szőcs egyik kezdeménye
zője, társ-spiritusz rektora volt). Pedig 
az Előre akkoriban pénzforrások te
kintetében is nagyhatalomnak számí
tott. (Valami 240 000 lej honorárium
igényről lehetett hallani, ami azért 
elég hihetetlenül hangzik, ekkora 
összeg ugyanis száz (!) havi fizetésnek 
felelt volna meg azokban az években.) 

*
... H anem  lássuk  a m agunk  

könyvkiadás-kísérleteit. A Helikon 
szerkesztőinek már az indulást meg
előző évekből voltak némi kiadói ta
pasztalataik, azokénál mindenkép
pen több, mint akik 1990-ben vágtak 
bele üyen vállalkozásba. A lapelőd, az 
Utunk évkönyveinek kiadását ma
gunk készítettük elő s azt is eltervez
tük - még valamikor a 70-es-80-as 
évek fordulóján -, hogy antológiát je
lentetünk meg a század Nobel-díjasa
inak műveiből. A kötet összeállítását 
K. Jakab Antal vállalta, a benne sze
replő írók életrajzát is ő írta meg, ám 
ennek a könyvnek a megjelenését ak
kor megakadályozta a cenzúra. Mert
hogy abban miért nem szerepel "de al 
nostru" szerző! Vagyis tegyünk bele 
román irodalmi Nobel-díjast. Mond
tuk, nincs. Holland se. Magyar se, uk
rán se stb. stb. Ha román nincs, an
tológia sem lehet... A könyv kézirata 
szerencsére átvészelte az elkövetkező 
tíz esztendő viszontagságait, 1990- 
ben K. Jakab kiegészítette a nyolc
vanas évek Nobel-díjasaival, a Glória 
nyomda szedte (ez volt az első könyv, 
mely a számítógépeiken készült), álla
mi nyomda nyomta, december elején 
piacra került. És bő félesztendő alatt 
nagyjából elkelt - harmincötezer pél
dányban. Az írószövetség megelőle
gezte költségek visszatérültek, s a 
hozadék a Helikon megjelenéséhez 
mankóul szolgálhatott pár hónapig. 
(Mára alighanem végleg a mesékbe 
költöztek át az üyenszerű könyvsike
rek.) Am hogy kiderült, e könyvtípus 
- lexikon és olvasm ányantológia  
együtt -, amilyen hasznos, oly népsze
rű is, mindjárt az év őszétől elindítot
tuk a Helikonban a hasonlóan épít
kező Szöveggyűjteményt, melyből a 
hétszáz év magyar irodalmának négy
kötetes antológiáját akartuk kikerekí
teni - ugyancsak K. Jakab Antal szer
kesztésében. Addig viszont, míg az 
újabb összeállítás készük s megjelené
se a Helikon hasábjain előre araszol, 
lássuk a legsürgetőbbet, a szótárkia
dás ügyét. S itt visszatérek a Nyelvtu

dományi Intézetben tett látogatás
hoz. Szász Lőrincet pillanatig sem kel
lett győzködni, úgy fogadta az ötletet, 
mint aki régóta, talán évtizedek óta, 
arra vár, hogy egy huszonöt-harminc 
íves ikerszótár elkészítésére fölkérje 
valaki. Mint aki egy egész kutatói pá
lya termését kész csűrbe hordani. Az 
is egyből kiderült, néhai mesterétől 
nem tanulta el a kemény feltételek ki
kötését; honoráriumról nem esett szó 
közöttünk, igaz, a galoppból épp vág
tába váltó infládó közepette ugyan 
mire lehetett volna szerződni? Úgy 
gondolhattuk, miután a szótár rég 
ideje hiánycikk, igen kelendő lesz (ha 
elfogy, többször is utánnyomásuk), a 
ráfordítás megtérül, s majd csak hoz 
is valamit - annyit mindenképpen, 
hogy a szerző tisztességes honoráriu
mot kaphasson.

Szász Lőrinc tehát pár hetes ké
szülődés után hozzálátott a munká
hoz, m ellyel számításaink szerint 
(lévén szó jó erdélyi hagyományok
nak megfeleően egyszemélyes "csa
patmunkáról"), másfél-két esztendő 
alatt készülhetett volna el. Közben a 
Helikon szerkesztősége akkor már a 
folyóirat nyomdai előkészítését, (sze
dést, tördelést), maga végezte az ún. 
mesterpéldányig; úgy gondoltuk, a 
szótár nyomdai előmunkálatait is el
végezzük "házüag", s így csak a papír- 
és a nyomtatás költségét kell majd - 
m egelőlegezendő - előterem teni. 
Hogy rendre kiderüljön, ez a "csak" 
nagyságrendekkel meghalad minden 
általunk mozgósítható - egyáltalán 
"belátható" - pénzforrást. Persze e- 
gyelőre amüyen ütemben Szásztól 
kaptuk a kéziratot, délutáni, esti órák
ban ki is szedettük a szerkesztőség 
számítógépein, s így mintegy három
negyed éven át sikerült a nyomában 
maradnunk s az általa diktált tempót 
tartanunk. így jutottunk el a szövegál
lag mintegy tíz-tizenkét ívnyi, egyhar- 
madáig... És azután kudarcélmények 
sorozata:

1. Ki ne emlékeznék rá, hogy a 
Román Akadémia, vagy valamelyik 
nyelvtudományi tartozéka egyszer 
csak kezdeményezte, hogy jó volna, 
ha az i hang osztódással visszapáro
sodnék - vagyis föltámasztották az ä 
betűt Azt aztán, hogy a régies betűjel 
(is) újra bevezettessék-é, vagy sem, a 
szakma méltóztatott vitatni sok-sok 
hónapon át. Majd persze a parlament 
is. Míg megtörtént a nagynemzeti rá- 
bólintás, hogy igen, kell nekünk az á, 
Szász Lőrinc nyilván állt és várt. Mert 
mi mást tehetett volna. Egy új, tudo
m ányos igénnyel készülő szótár  
ugyanis nem kerülhetett ki a kezéből 
a meghaladott román ortográfia sze
rint. Ezek után persze a már kész fe
jezeteket is át kellett volna dolgozni, 
kezdeni mindent élőiről, jóllehet 1996- 
ig nem tisztázódott megnyugtatóan a 
két betű helyes használata. Aztán más 
bajok is esőstől szakadtak ránk.

2  1993 nyarán a Romániai írók 
Szövetsége gazdaságilag csődbe ju
tott, oly mértékben, hogy a leköszönő 
alkalmazottaknak nem hogy a fizeté
sét, de a bérek után befizetendő társa
dalombiztosítási járulékot sem tudta 
rendezni. Pénz híján az általa addig 
támogatott folyóiratok (köztük a Hel- 
likon) megjelentetését is felfüggesz
tette, majd beszüntette, hozzátéve, 
hogy aki (tovább)élni akar, az keres
sen magának más gazdát, támogatót. 
Számunkra üyen nem "adódott"; s et
től kezdve egy ideig híjával "legitimi-
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tásnak" is - csak éppen megjelentünk. 
Mert még volt némi papírunk, talán 
fél évre elegendő; no és a nyomda 
vezetője, a mai világban cseppet sem 
mindennapi gesztus: talán tucatnyi 
Helikon-számot nyomtatott ki úgy, 
hogy nem kérdezte meg, mikor s főleg 
miből fizetünk. Olyan volt ez az idő
szak, mint mikor huszonegyezés köz
ben tizenkilencre ráhúzunk egy lapot, 
s nem merjük megnézni, bejött-e - há
romnegyed esztendeig. Volt egy roz
zant xerox masinánk, mely ott, ahon
nan küencvenben megtámogattak ve
le, őskövületnek számított, ezen ke
resztlevéltől szakdolgozatig mindent 
fénymásoltunk, ami adódott; készítet
tünk rajta gyászjelentést is, számosat. 
A "bevételből" rendeztük a telefon- 
költséget s a mellékdíjakat, néha még 
kávéra is futotta. De ez a sánta "üzlet
ág" csak addig hozott valamit, amíg a 
szerkesztőség a Főtér közelében, tu
catnyi hivatal tövében székelt, s a "ve
vőkör" az utcáról beszédeleghetett. 
Mert miután a polgármesteri hivatal a 
Helikon-székhely bérleti szerződését 
nem újította meg, befellegzett ennek 
is. A felszólításoknak, hogy menjünk 
a szemünk vüágába, igaz, egyelőre 
nem tettünk eleget, aztán segítettek, 
vagyis következett a karhatalmi kila
koltatás. Rendőrosztagi segédlet, fal
ból kitépett komputercsatlakozók - 
megannyi kultúratámogató önkor
mányzati gesztus; mert ugye, mit ke
res Kolozsváron egy magyar irodalmi 
folyóirat a Zsigmond-kori várfalak 
(ma már csak "virtuálisak") vonalán 
belül. Na de ezt nem folytatom, mert 
jeremiád kerekedik belőle, az pedig 
nem a mi műfajunk. A Helikon szer
kesztőgárdájáról ugyanis bármit el le
het mondani, csak azt nem, hogy bú- 
valbélelt széplelkek gyülekezete vol
na. Elapadt a másolni való okmány, 
sokszorosítani való gyászjelentés; ke
rült egészen másfajta megrendelés: 
készítsünk szellemi fogyatékos gyer
mekek számára iskolai feladatlapot. 
(Nem semmi, ugye?) Rákossy Tibor 
rakta a gombácskákra a pöttyöket, 
Lászlóffy Aladár rajzolta a nyuszit, a 
mackót s a hét törpét, Nagy Mária 
sorba igazította őket a képernyőn; le
het, némelyik mozgássérültnek sike
redett, de a szerkesztőség gondjaiból 
így is elcipeltek valamit...

És e viszontagságos hónapok alatt 
még mindig szedtük a szótár kézira
tát. Csak éppen biztatni nem mertük 
Szász Lórin cet, hogy a munkát ő is 
újrakezdje, miután majd az Akadémia 
ortográfia-ügyben döntést hozand. 
Erre már nem futotta a vállalkozói ön
bizalmunkból, miután háromnegyed 
év óta nem láttunk fizetést. Mert hol 
volt ekkorra már az az írószövetség 
vagy bárki intézmény-jótevő, aki szó
tárkiadáshoz nyomdaköltséget előle
gez s vagontételnyi papírt vásárol, 
akkor már világpiaci áron, honilag: ki
lóját egy dollár s húsz centekért. 
Mindezenközben:

3. nonstop (könyv)piackutatás és 
szponzorkerítgetés. Megkerestünk 
két-három könyvforgalmazásban, - 
kereskedésben jártas ismerőst, lássuk, 
milyen érdeklődésre számíthatunk, 
ha a szótárunk megjelenend. Lelkese
dés helyett kelletlen hümmögés: per
sze jó volna, talán el is kelne, de miért 
a magyar-románnal kezditek? N o
csak. Magyarázzuk, hogy abból min
dig kevesebb volt stb. Igen, igen, 
öregem, de ha mégis a román-ma
gyarral indítanátok, azzal "belőhet

nénk" a román piacot. (Az áldóját a 
román piacának - hogy fog Szász Lő
rinc egy üyen fordulatnak örvende
ni...) Na meg most valamennyi éppen 
van is - így a partnerek. Micsoda van? 
Hát szótár. Na ne... - És tényleg volt 
neki. Néhány doboznyi. Magyaror
szágról hozták (küldték?): jó fogású, jó 
kötésű, borítója strapabíró; olyan kivi
telű, amilyent mi akkoriban az itteni 
nyomdákban sok pénzből sem tud
tunk volna előállítani. (Kiderült, Szász 
Lőrinc ismerte a behozott szótárat, 
szerinte a külcsín a belbeccsel messze 
nem kvadrál. Sebaj, a miénkkel majd 
fordítva lesz. Na meg ez rég elfogy, 
mire a miénk piacra kerül.) ...S az 
árak? Nézz szét a standokon, öregem. 
Hát igen. Az volt az az időszak, ami
kor támogatásként átjött számos 
könyvrakomány (mi is kaptunk i- 
lyent), s az itt szőrén-szálán piacra ke
rült. Volt ezekben valamennyi Ma
gyarországon eladatlan maradt klasz- 
szikus szépirodalom (ez akkor nálunk 
kincsnek számított), de a nagyobb há
nyad lektűrtől érzelgős ponyváig ré
szint olyan szubkultúra, ami ott már 
leszállított áron sem kellett senkinek. 
De Üyen adományformában talán 
még mindig le lehetett írni az adóból. 
Nálunk ez a portéka még jó ideig ve
vőre talált - aztán persze itt is elfekiidt. 
Igaz, amíg vették is: félpénzen-kótya-

mértékben - tekintettel a máig nem 
reális könyvárakra - továbbra is leosz
tódik az olvasó felé), de még így is jut 
belőle annyi a kiadóknak, hogy talpon 
maradhassanak. Ebből csak a szerző 
nem lát honoráriumot, ennek kilátásai 
továbbra is akár a kutya vacsorája, oly 
bizonytalanok. Legtöbbször azzal a 
bizonyos 30 tiszteletpéldánnyal ma
rad, ha a várva-várt mű végre megje
lenik.

Ezekután, hogy a könyvpia d  küá- 
tások semmi jóval nem kecsegtettek, 
gondoltuk, majd csak sikerül nekünk 
is alapítványi támogatást felhajta
nunk. A Petre Roman miniszterelnök
sége idején - mára aligha emlékezhet 
rá valald -: született valami román
magyar kulturális egyezmény csábos 
m űvelődéspolitikai programmal, 
amiről a jámbor egyelőre nem tudhat
ta, hogy blöffkollekáó. Nos, ebben 
"külön tételként" is szerepelt közös, 
kölcsönös érdekeltségű könyvkiadás
támogatás. Ez az, gondoltuk, ezt az 
egyezményt a mi szótárunk finanszí
rozására találták ki, mert mire, ha nem 
erre? El is indultunk rögvest keletre is 
meg nyugatra is, hogy kiderüljön, a 
megállapodásnak elérhető, megneve
zett gazdája, aki, úgymond, érdemben 
valami konkrét kipipálhatóval is meg 
lenne bízva, egyik oldalon se létezik. 
Petre Románt - pár hétre rá? - félrerá
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vetyén - bár ez az áru alighanem így 
is jelentős haszonnal fordult könyvke
reskedőink kezén. Ez amúgy nem lett 
volna baj, hisz ezzel végre - még ha 
üyen mankókkal is a hóna alatt - a 
magyar könyvárusítás beindulhatott 
s konszolidálódott valamelyest Er
dély városaiban. Am épp az említett 
mankóknak köszönhető nevetségesen 
alacsony könyvárak késleltették a sa
ját könyvkiadás és -nyomtatás bein
dulását; ezek a műhelyek ugyanis 
szinte a start pillanatától vüágpiad 
áron jutottak papírhoz, nyomdai fo
gyóanyaghoz stb. - és eleinte még 
mankó sem került a hónuk alá. A 
könyvek előállítási költségéhez igazít
ható árképzésről tehát szó sem lehe
tett - megközelítőleg sem. Másrészt 
(talán a fokozódó infláció keltette 
pszichózis miatt) megdőlt (vagy egye
lőre nem állt vissza) az a Kós Károly 
kiadói gyakorlatától nagyjából a Do
mokos Gézáéig érvényes könyvárká
non, mely szerint egy vidéki napüap 
ára egyenlő egy tojás árával, egy "át
lag" könyvé egy küó húséval, a lexiko
né, mondjuk, egy rúd téliszalámiéval 
és így tovább.

Időközben szerencsére létrejöttek 
s mozdultak könyvek megjelenését e- 
lősegítő alapítványok; szerepükről az 
elmúlt években elég sok szó esett; két
ségtelen, ezek támogatása nélkül Ro
mániában a magyar könyvkiadás ott 
sem tartana, ahol. Persze miután az 
tón. alapítványi támogatásokból jó 
esetben az előállítási költségekrészbe- 
ni fedezésére futja (mely bizonyos

molta a második bukaresti bányászjá
rás; kormányok váltották egymást itt 
is m eg amott is; az említett meseal
bum, kiderült, ugyanolyan tévékame
rák számára celebrált államközi kul- 
túrdiplomádai hókusz-pókusz volt, 
mint a többi. Sebaj, nézzünk szét a 
korábban említett "létező" könyvala
pítványok háza táján, ezek csak nem 
zárkózhatnak el. Élvben nem is, csak 
hát a működési szabályzatok... Me
lyek szerint náluk mindaddig pályáz
ni sem lehet, míg a mű nem nyom
dakész. Mi több, míg a támogatandó 
könyv nem hozza valamely kiadó ré
széről a megjelentetés pontos költség- 
mutatóit. (Lejben, forintban, dol
lárban.) E szigorban persze van logi
ka, elhárítja, kizárja a felelőtlen ígérge
téseket s az ebből származható el
számolás-bonyodalmakat. így aztán 
mikor azt kérdeztem: jó, jó, de "addig" 
miből éljen a román szótárat készítő 
magyar tudós - tudhattam előre a vá
laszt. Melyet elnézó-megbocsájtó 
kényszeredett mosolyba csomagolt a 
megkérdezett. (Az ábra anatómiája 
Szőcs tollára kívánkoznék.) Hogy az
tán később - a helyzet fügemutogató 
iróniája még ez is -: magam e könyv
kiadást támogató alapítvány kuratóri
umi tagjaként hasonló mód hárítsak 
baráti megkereséseket... Kétségtelen, 
könnyebb volt tízszer rábólintanunk 
három ív terjedelmű vers- vagy pub
licisztika-gyűjtemények kiadására -, 
látványosabban hasznosult az örökké 
szűkös pénzmag is - mint egyszer egy 
harminc íves félkész tudományos

munkára. Na meg a monumentális 
Szótörténeti Tár egy-egy újabb, meg
jelenés előtt álló (100 kiadóiív terjedd- 
mű) kötetének a támogatandó művek 
sorában továbbra is kiemelt helyet 
kellett biztosítani. (De ne akarjam ez- 
zd  Szócsőt bőszítem.)

Bár az általunk elképzelthez ha
sonló szótárat az elmúlt évek alatt má
sok sem jelentettek meg Romániában, 
s nem is kezdeményeztek effélét a ná
lunknál sikeresebben ügyködők sem, 
tudomásunk szerint - mégis máig ott 
rág bennünk valami rohadt hiányér
zet e fiaskó okán. Talán meg kellett 
volna próbálnunk kieszközölni vala
mi olyan ösztöndíjat Szász Lőrinc ré
szére, m dy munkáját a szótár meg- 
jelenés-küátásaitól függetlenül is foly- 
tathatóvá teszi. Csakhogy sajnos - 
közben erről is meggyőződhettünk -: 
hatvanon túli magyar tudományos 
kutatók támogatása sem (a) Sorosnak, 
sem (a) Széchenyinek nem szívügye... 
Az elmúlt nyáron fölhívott tdefonon, 
hogy őrizzük-e még a kéziratait, mert 
elvinné azokat. Hogyne őriznénk, 
mondtuk, sőt a szedést is megtartot
tuk, az máig ott tárolódik a számító
gép merevlemezén. Bejött, a két de
gesz raffiaszatyomyi paksamétát föl- 
nyalábolta, közben lemezekre mentet
tük a meglévő szedést, s azt is oda
adtuk, hátha majd hasznát veszi. A 
veszteségből bár ennyi Helikon-ap
port...

K. Jakab Antal szöveggyűjtemé
nye, mdyet hat iskolai éven át közöl
tünk, 1996-ban végre gazdára lelt. 
Tőkés Elek (Stúdium Kiadó) elkezdte 
megjelentetni sorra az egyes iroda
lomtörténeti korszakokat felölelő kö
teteket. És nem tud belőlük annyit 
nyomtatni, hogy dég legyen. Ez némi 
elégtétd számunkra is.

*
...Ebből az egész siker-kudarc libi

kóka-meséből bizonyára okulnunk 
kellene, bár az ún. tanulságok mindig 
a kihagyott alkalmakat, lefutott játsz
mákat dajkálják visszamenőlegesen. 
Talán az sem véletlen, hogy a Helikon 
fentebbi kezdeményeiről alig esett szó 
az elmúlt nyolc esztendő alatt. Az iro
dalmi műhely élete valamiképp mint
ha örökké üvegkalickában zajlana, 
ahová, vélhető, bárki betekinthet ked
ve szerint. Csak legtöbbször torzíta
nak az átlátszónak hitt falak. Azt 
például életvitelünk láttán általában 
ismerőseink sem szavaznák meg ne
künk, amit szerkesztőségi teendőin
ken túl nemegyszer magunkra vál
lalunk. Ez persze számunkra így ké
nyelmesebb, merthogy sem közösség
ként, sem amúgy nem jellemez ben
nünket, fontoskodhatnék, fennforog- 
hatás kényszer, sem más nagymér- 
vűsködés. S miközben valahogy nem 
kerültek be a "szótárunkba" a lobby- 
prodzsekt-imidzs-íéle okádék neologiz- 
musok - észrevétlen kikoptak onnan a 
harc-szenvedés-küzdelem-áldozat-íéle 
szakadt ködmönűek. Pedig alkalmas 
szövegkörnyezetbe pólyáivá m ég 
ezek is hozhatnának a konyhára vala
mit. Például az a diszkréten önsajnáló 
magunkriszálás, hogy ó(h), mi e régió 
kortársi magyar irodalmáért mennyi 
áldozatot hozunk... Az se baj, sőt, ha 
ilyenkor közeliinkbe ólálkodik az 
elektronikus média (kamera előny
ben, de mikrofon is megteszi). Gyo
mor kérdése. Pedig rég észre kellett 
volna vennünk, hogy "a jó bornak 
nem kell cégér"-féle elaggott krédók 
fölött alighanem végképp eljárt az 
idő.
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POMOGÁTS BÉLA
Egy abszurd  társadalom  realista k ép e

Bodor Ádám  e lb eszé lése i
Bodor Ádám írói indulása 1969- 

ben m eglepte az erdélyi magyar 
irodalmi életet, am ely akkor még 
egészen  m ás elb eszé lő  paradig
m ákhoz és technikákhoz volt szok
va, m inthogy a kor irodalmának 
legjobb alkotásai is a két világhábo
rú közötti "népies realizmus" ha
g y o m á n y a it  őr izték , a leg töb b  
epikus mű ezeknek a hagyom á
nyoknak a fenntartásával próbált 
úgy-ahogy eleget tenni a rossz em 
lékű "szocialista realizmus" erősen 
propagandisztikus elvárásainak. 
Bodor Ádám köznapi sorsokat és 
többnyire emberi kudarcokat ábrá
zo ló , fegyelm ezett és szűkszavú  
tárgyiassága sem m ik ép pen  sem  
volt m egfeleltethető az elbeszélő  
irodalom akkori elvárásainak.

Végletes és végzetes helyzete
ket, egy kivégzést, egy öngyilkos
ságot, egy bebörtönöztetést vagy 
éppen egy reménytelen szabadu
lást idézett fel, és csupán jelzéssze
rűen utalt azokra a drámai konf
liktusokra, amelyek hőseit pusztu
lásba taszították. A z erdélyi ma
gyar irodalomkritika is az ábrá
zolásban és az elbeszélő techniká
ban tapasztalt szokatlanságra, új
szerűségre hívta fel az olvasó fi
gyelm ét. Érdemes idézni a kolozs
vári kritikus K. Jakab Antal szavait, 
amelyekkel az ifjú kolozsvári írót 
ajánlotta az olvasó jóindulatába: "Bo
dor Ádám novellái... meghökkente
nek, mintha sohasem tapasztaltunk 
volna hasonlót, és megnyugtatnak, 
mintha csak visszaemlékeznénk va
lamire, amit elfektettünk."

Ez a szellem es jellemzés érvé
nyesnek tetszik a későbbiek során 
is. Bodor Ádám novellái elemi ter
m észetességgel szövik  egymásba a 
hétköznapiságot és a képtelensé
get, az élet m indennapi folyását és 
a rém álom szerű esem ényeket, a 
m egszokott és a szokatlan élethely
zeteket, epikai motívumokat. Aki 
Erdélyben ismerős, az ismerősként 
m ozog Bodor Ádám  világában is. 
Ismerősek számára a színterek: az 
átalakulóban lévő régi városok, a 
havasok alatt m egbúvó apró fal
vak, a m agashegyek embereinek  
m agánya és babonás h itvilága  
vagy éppen a sok évtizedes elnyo
m ó rendszer köznapi valósága, az a 
"hétköznapi kom m unizm us", a- 
m ely a maga abszurditásában volt 
valóságos és a maga realitásában 
képtelen. Ismerősek az emberek is, 
akik köznapi gondjaik szorításában 
próbálják valahogy elviselhetővé  
tenni sorsukat, aztán ha kibuggyan 
belőlük  a szó , különös, gyakran 
groteszk szem élyes drámákat tár
nak fel előttünk. Ezek a kisebb és 
nagyobb drámák alkotják a Bodor
novellák tárgyi anyagát. N em egy
szer képtelen konfliktusok, ame
lyeket az író tömör és ötletes előa
dásmódja olykor m ég fel is erősít, 
groteszk helyzeteket teremtve, a 
közép- és kelet-európai "abszurd" 
irodalom hagyományai szerint. Az

elbeszélő hang táigyilagos nyugal
mát és a párbeszédek mozgalmas 
realizmusát ezek a váratlanul fellépő 
groteszk fordulatok teszik félreérthe
tetlenül közép- és kelet-európaivá.

A  Forrás-írónemzedék képvise
lői, akik közé Bodor Ádám is tarto
zott, az ötvenes-hatvanas évek ha
mis lírai és epikai konstrukcióit vál
tották fel a nemzetiségi valóság tel
jesebb és hitelesebb felfedezésének  
igényével és a maradéktalan m űvé
szi önkifejezés vágyával. Nem ér
ték be azzal a sematizálódott ro
mantikával, amellyel az előttük já
ró elbeszélők próbáltak számot ad
ni a korszakos társadalmi változá
sok következm ényeiről, saját ta
pasztalataikra támaszkodtak, ag
gálytalanul számoltak be a köröt
tük élő közösség belső konfliktusai
ról, a kisebbségi lét szociális és kul
turális gondjairól. Új valóságszem 
léletet és lélekábrázolást hoztak, és 
ezzel párhuzamosan személyesebb 
hangot, az európai prózairodalom  
modernebb áramlatainak elbeszélő 
eszközeit.

Bodor Ádám esetében ezt a sze
mélyesebb epikai kifejezésmódot a 
valóság sajátos— az abszurd iroda
lom  látásm ódjával érintkező —  
szem lélete és ennek következmé
nyeként a valóságábrázolásban al
kalmazott groteszk írói eszközök  
szabják m eg. Történetei m indig  
pontosan  m egrajzolt térben ját
szódnak, szereplőit néhány vonás
sal is plasztikusan ábrázolja, pár
beszédei olyanok, mintha az utcán, 
a piacon, a hivatalban leste volna el 
őket, az elbeszéléseiben alakot öltő 
cselekm ény m égis nehezen meg- 
foghatónak bizonyul, legalábbis a 
n o v e lla o lv a sá s  h a g y o m á n y o s  
módszereivel. A kronológiai rend
re, analitikus lélektanra, drámai 
kompozícióra épülő klasszikus no
vellaformát a cselekmény különös 
sűrítése, a pusztán jelzésekre szo
rítkozó jellemzés váltja fel, a törté
net végső kifejletét az olvasó csak 
sejtheti. Az abszurdba hajló gro
teszk történeteknek inkább az at
moszférája igazít el az író szándé
ka, mondanivalója felől, mintsem  
cselekménye, kömyezetrajza, dia
lógusai.

Bretter György, a fiatalon m eg
halt kolozsvári magyar filozófus, 
aki elméletileg megalapozott tanul
mányokban kísérte figyelemmel az 
erdélyi magyar irodalom újabb fej
lem ényeit, arra figyelm eztetett, 
hogy nem a történetek építésében 
kifejeződő írói logika, hanem in
kább az író erkölcsi-pszichikai tar
tása teszi lehetővé azt a kommuni
katív kapcsolatot, am ely minden 
sűrítettség, jelzésszerűség ellenére 
is létrejön az olvasó és a szöveg  
között. "Bodor Ádám — ad jellem
zést Bretter György —  a végső em 
beri dadogás erkölcsi értékeinek 
krónikása. Az egyént közvetlenül 
kifejező állítás és tagadás persze 
csak az egyént kifejező környezet

ben lehetséges: ahol az 
ember elveszti kommu
nikációs leh etőségeit, 
ott az író sem beszélhet 
Abban a nyelvi szituáci
óban vagyunk, amely

ben nincs jelentősége az informáci
ónak, a fogalmaknak, csupán az 
igenre és a nemre korlátozott gesz
tusnak. A  gesztushordozó helyzet 
általában nem végletes: inkább kü
lönleges. Ez a különlegesség ko
rántsem az író különcködő ízlésé
ből, hanem az alaphelyzetekre kor
látozódó nyelvi szituációkból szü
letik."

Bodor Ádám többnyire valóban 
jelzésszerű, absztrakt térben helye
zi el "hőseit", ponosabban esendő 
embereit, akik szinte sohasem ma
guk irányítják sorsukat, mindig ki
szolgáltatottak körülményeiknek, 
magának a történelemnek és a ha
talomnak, pontosabban mások ön
zésének  vagy rosszindulatának. 
Epikai absztrakciója m égis m ás, 
mint a nyugat-európai abszurd iro
dalomé: nem az emberi lét képte
lenségét próbálja igazolni, inkább a 
társadalomban és a történelemben 
fellépő erőszakot, ésszerűtlenséget, 
a kártékony mítoszokat leplezi le. 
Azt a "köznapi" abszurditást, ame
lyet a sok évtizedes közép-európai 
diktatúrák és különösen a bukaresti 
despotizmus (amely sikeresen egye
sítette a balkáni fanarióta és a moszk
vai hagyományokat) kitermelt.

A történelmi és társadalmi lét és 
a hatalom abszurd működésének  
vizsgálata, illetve leleplezése a kö
zép-európai "abszurd" irodalmak
ban igen gyakori volt a hatvanas
hetvenes évtizedben. A  magyar Ör
kény István, az ugyancsak erdélyi 
Páskándi Géza és Szőcs Géza, a len
gyel Slawomir Mrozek, a cseh Bo- 
humil Hrabal, a román Marin So- 
rescu m űveiből ismerős m indez. 
Ezek az írások nem az emberi lét 
ontológiai tulajdonságának tekin
tik a képtelenséget, miként a nyu
gati abszurd irodalom  mesterei, 
hanem az emberi történelem bűnös 
kisiklásának, amelyet a hatalmi ér
dek, az uralom vágy és a fékezhetet- 
len erőszak okozott. Ennek a kö
zép-európai abszurdnak a képvise
lője Bodor Ádám is, m időn kiszol
gáltatott hőseiről groteszk képet ad 
és szerencsétlen hányattatásaikat 
nyomon követi.

Az abszurd világ bemutatása 
ugyanakkor nélkülöz minden ro
mantikus vagy éppen szürrealista 
mozzanatot. Bodor Ádám ábrázoló 
módszere a hagyományos realista 
módszernek ahhoz a huszadik szá
zadi változatához igazodik, vagy 
legalábbis abból merít, amely a be- 
haviorista lélektani irányzat nyo
mán alakult ki, elsősorban a húszas 
és harmincas évek amerikai elbe
szélő irodalmában. Ez az irányzat, 
amely az emberi viselkedésformák 
tanulm ányozását tartotta a pszi
chológiai kutatás feladatának, és 
kifejezetten elutasította a szem élyi
ség mélyebb rétegeinek vizsgálatát, 
nagy hatást gyakorolt például He
m ingway ábrázolásmódjára és el
beszélő technikájára. A z amerikai 
írónak p ed ig  éppen  a hatvanas

években (a Nobel-díjas A z öreg ha
lász és a tenger általános közép-eu
rópai sikere nyom án) vo lt igen  
nagy hatása az akkor fellépő fiatal 
írónem zedékekre, M agyarorszá
gon  például M oldova György és 
Fejes Endre írásaira.

A  behaviorista lélektan hatásá
ra kialakuló elbeszélő technikák ér
vényesülnek Bodor Ádám novel
láiban is. A  lélektani elem zések hi
ánya, a párbeszédekkel vagy m oz
gásformákkal történő jellemzés, a 
cselekm ény gyakori végletessége 
és brutalitása, a rendkívül szűksza
vú és jelzésszerű narráció a realista 
hagyomány megújításának készsé
gét mutatja, egyszersm ind a "hét
köznapi történelem" abszurditását 
fejezi ki. A  behaviorista tükörben, 
amelyet Bodor Ádám  a közép- és 
kelet-európai és nyomatékkai a ro
mániai valóságnak állít, a történel
mi és a társadalmi lét szörnyű va
lósága jelenik m eg, és a m ű éppen  
attól válik szürreálissá, hogy a rea
lista szöveg a torz történelmi és tár
sadalmi lét borzalmát jeleníti meg.

A z ábrázolás módja és az ábrá
zolt valóság: a jelölő és a jelölt kö
zött így drámai viszony jön létre, ez 
a v iszon y  teremti m eg a Bodor 
Ádám -elbeszélések rendkívül nyo
m asztó, lehangoló atmoszféráját. 
Értelmetlennek tetsző köznapi küz- 
d e lm ek , n e m e g y sz e r  g ro te sz k  
k o n flik tu so k , k ép te len  em beri 
helyzetek révén alakul ki ez az epi
kus atmoszféra. Ilyen atmoszférája 
van több olyan elbeszélésének, kö
zöttük a Vissza a fülesbagolyhoz cí
m űn ek , am elyek  atm oszférája , 
emberi világa és cselekm énye a Si
nistra körzet nyom asztó epikai vilá
gát k é sz íte tte  e lő . E zek nek  az 
elbeszéléseknek a szereplői kiszol
gáltatott emberek: a Vissza a fülesba
golyhoz című elbeszélés egyes szám  
első szem élyben beszélő narrátora 
például a rendőrségnek tesz kisebb 
szolgálatokat, egy másik szereplő
je, Musztafa Mukkermann ember
telenül kövér német-török kamion
sofőr, akit a főszereplőnek m eg kel
lene figyelnie, harmadik szereplője 
ugyancsak török, Adam  Szelim, aki 
végül egy felrobbanó öngyújtó tra
gikomikus áldozata lesz. Á  történet 
színhelye egy határmenti város va
lahol Romániában, valahol Kelet- 
Európábán, ahol különféle em be
rek, különféle nem zetiségek, kü
lön féle civ ilizációk  találkoznak. 
Mindez a méltán híres regényt elő
legezi.

És a fülesbagoly? Ez a madár az 
erdőben él, és az erdő a természetes 
élet, az egyszerűség, a biztonság  
szimbóluma: ide vágyik vissza az 
elbeszélés ismeretlen erők között 
őrlődő, kiszolgáltatott főszereplője. 
Idegenül sodródik a városban, a 
társadalom kiismerhetelen labirin
tusában, a "fák között jól érzi ma
gát". A  groteszk  m otívum okból 
építkező elbeszélést nosztalgia szö
vi át: az elveszített belső béke, a 
társadalmi lét zűrzavarában elérhe
tetlen biztonság és nyugalom  iránt, 
amely talán csak a természeti létben 
található meg, ha valahol egyálta
lán megtalálható.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

A varázskor
Székem en ülök, álombéli vándorlása

im tól kábán s farkasszemet nézek egy va
kítóan fehér papírlappal, amelyre írnom  
kell. Tulajdonképpen élnem  kellene! —  
dőlök hátra, egy  pillanatra m egvillan a 
szoba sarkában a kobold gúnyosan vi- 
gyorgó képe is, de amikor mégiscsak írni 
kezdek, eltűnik.

"... tulajdonképpen be kell ismernem, 
már hosszú  esztendők óta készülök erre 
az utazásra. Amióta láthattam a tatár lo
vas nyergéből sikoltozó lány vörös arcát, 
am ely m ég annál a zászlónál is vörösebb 
volt, am ely egy régi május elsején kúszott 
fel városom  gyárának óriási veres murok- 
ként vagy mutatóujjként az eget böködő 
kém énye hegyébe, m élységesen felhábo
rítva a burzsu jókat...

Amióta nem  tudom  elhessegetni ma
gam  elől a kalmükök vasmarkában sikol
tozó titokzatos, fehér ruhás, szentpéter
vári lány szív  alakú arcát.

Világos, teljesen világos, mi a teendő: 
ki kell szabadítanom  őket, csak az nem  
világos egyelőre, hogy hogyan?...”

Egy pillanatra az álombéli homályos, 
nedves, dohszagú folyosó tűnik fel ismét. 
A  177-es szoba előtt állok és didergek, 
m iközben felém zúdul a törvény oroszlán
jának bűzlő hatalmas teste és mindent el
tölt a dühös morgás, pillanatokra a szolga 
távolodó idétlen vihogását is elnyomva...

Sajnálom, hogy nem  derült ki: be tud
tunk-e m ég ugrani —  a közvetlen halálfé
lelem  m egsokszorozhatta volna erőnket
—  a keresett szoba kicsiny vasajtaján? Az 
sem , hogy egyáltalán nyitva volt-e ez az 
ajtó?, de bronz karoszékemben ü lve az 
írást átm enetileg abbahagyva már ebben 
is kételkedtem

Sőt abban is, hogy egyáltalán vártak-e 
ránk a szigorú tekintetű, késésünk miatt 
felháborodott államhivatalnokok...?????? 
képzelhetetlennek tűnt számomra, hogy  
ezeken a folyosókon m indennap végig- 
caplasson egy büszke, rendíthetetlen és 
gőgös állam ügyész. Egyre inkább hajlot
tam ama feltételezésre, hogy az idézés 
egyszerűen csapda volt, ezzel tudták elér
ni, hogy eljöjjünk ide, bár azt nem  értet
tem, hogyan rem élhették, hogy a szo
baszám ozások összezavarta folyosólabi
rintusban egyáltalán eljuthatunk idáig, 
önm agunk kínálva élő tápláléknak a tör
vén y  bizonyára kiéhezett (kiéheztetett) 
oroszlánjának...

Ha csapda volt is, gondolom , m ég tel
jesen feleslegesen , egyáltalán nem  volt 
tervszerűen átgondolva az egész!...

Na, elégedett vagy, te hős? —  jelenik 
m eg hátam m ögött vigyorogva a kobold. 
A  szem közti ablak üvegében, ebben az 
elm osódó tükörben láthatom tigrismoso
lyát.

Ma nem  vitatkozók vele, eltolom  ma
gam  elől a fehér papírlapot, felállók, ki
m egyek  a fürdőszobába, zuhanyozok, 
m elegítőruhát öltök, kosárcipőt húzok, ez

futás közben jobban tartja a bokámat, 
igyekszem  lazán öltözködni, lehet, futni is 
kell majd, lehet, verekedni kell, a m ozgá
somat, amennyire ez egyáltalán lehetsé
ges, ne korlátozza öltözék. Tudom, me
zítelenül kellene elindulni, de pillanatnyi
lag fogalmam sincs, milyen évszakba, plá
ne napszakba érkezem  m eg városom  
múltjába, és pontosan hová?

Igaz, ez részben tőlem is függ, hiszen, 
ha erősen gondolok egy időpontra, beáll
va a bűvös körbe és a varázsszavakat elsut
togva talán oda is repülhetek, de az is 
lehet, m égsem  érkezem időben oda, lehet 
időzavarba kerülök, erre, ahogy egyszer a 
dém on figyelm eztetett rá, minden esé
lyem  m egvan —  így hívják az időutazók  
a körkörös időrom jai k özött a n y íl
egyenesen labirintusban kóvályogva ama 
viharokat, amelyeket erős emberi akarat 
is előidézhet, hiszen az egyik —  m agya
rázza a nagy időutazó, Borges, ide akar 
repülni, a másik oda, és terveik, keresztez
ve egym ást, igen könnyen összelapíthat
ják az idő érzékenyen pulzáló folyosóit, 
így ezek olybá tűnnek majd, mint bűnbá
nó öregasszonyok imái, kacskaringózván 
a m indenség homályába vesznek.

És az utasok — figyelmeztet Borges —  
így tévednek el legtöbbször saját életük
ben is.

De nekem most célom van, tervbe vet
tem, hogy egyszer megírok egy álmot —  
igen, egy saját álmomat —, s ez a MŰ 
olyan lenne —  egyezkedek magammal s 
talán a rejtőzködő, de bizonnyal gúnyo
san vigyorgó kobolddal — mint egy —  
IGAZI ALOM, az álmok minden lázas 
kábulatával, áttekinthetetlenségével, lo
gikátlanságával, összefüggéstelen ségé-

Benczédi Lili: Álmodozó

vei, furcsaságával, céltalanságával...
U gyan o lyan  kábító és u gyanolyan  

megismételhetetlen.
Mindegy.
Vállalnom kell a veszélyeket, de —  fi

gyelm eztetem  m agam  —  nem  kockáztat
hatok feleslegesen semmit.

M agamhoz veszek egy gázsprayt —  
biztos ami biztos — , elképzelem  a tatárok 
vagy a kalmükök arcát, amikor szem befú
jom velük, válltáskámba rejtem zseblám 
pámat is.

Beállók a varázskörbe. .
Érdekes, m ost se kobold, se dém on, 

egyik kísérőm (vagy kísértőm) sincs jelen, 
noha általában m ég álmaimba is elkísér
nek, az egyik, hogy állandóan m egint és 
újult erővel ”kilengések"-re, afféle pajkos 
csínyekre csábítson, a másik, hogy m eg
védjen a csínyek és küengések időnként 
drasztikus és brutális következm ényeitől.

Állok a varázskörben —  magányos kö
zéppont magányos körben —  és igyekszem  
egyelőre nem  gondolni semmire.

M eg kell tisztítanom  gondolataim at 
minden felesleges becsvágytól, em lékeze
temet is ki kell ürítenem  —  olybá képzel
jétek, ah ogyan  m ondjuk  szo rg o s há
ziasszony a porszívó zsákját —  tisztán 
kell állanom  az idő lángoszlopa előtt, 
hogy kedvére repíthessen m agával, ha át
engedem  m agam  örvényeinek, és nyom 
ban utána erősen gondolok az időpontra 
is, utánanéztem , 1687 tavaszán volt az 
utols= tatár betörés Sz. szabad királyi vá
rosban —  talán sikerül kiszabadítanom  
azt a szöszke kislányt. H ogy m ihez kezd  
szabadságával s hogy m ihez kezdek vele 
én, m ég nem  vüágos?

Egyelőre sem m i sem  az.
Lehunyom a szem em , az időpont is 

elfütyöl fejem ből, lázasan az érzelm ek  
rámtörő rohamától, mint egy varázsigét 
m ondom  a szöveget:

"Április a kegyetlen kihajtja 
A z orognát a holt földből, beoltja 
A z emléket a vágyba, felkavarja 
Esőjével a tompa gyökeret.
Tél melengetett minket, eltakarva 
Felejtő hóval a földet, kitartva 
Egy kis életet elszáradt gumókkal 
Nyár tört ránk, átkelt a

Stranbergersee-n 
Zápor suhogással; az oszlopok közt 

megálltunk,
Napfényben elindultunk, a

Hofgartenbe mentünk, 
Kávéztunk s egy óráig társalogtunk.
Bir gar keine Russin, stamm aus

Litauen, echt deutsch." 
Aztán m inden összekeveredik.
A magyar kártya egyik hirhedett figu

rája, a tök fükó képződik m eg előttem: nő, 
nő, nő, eltakar mindent, gúnyos vigyoigá- 
sa ingerel, elfordítanám a fejem, de nem  
bírok mozdulni.

N ézzük egymást.
Zuhanok.
"Éjszaka sokat olvasok és télen Délre 

költözök" — kiáltom m ég teljesen feles
legesen.

Félek.
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HATÁR GYŐZŐ

Nostalgitis
purulens
Vannak felismeréseink, amelyek alapve- 

tőek ugyan, de eleve csorbák és életlenek. 
Hogy a történelemben minden csak egyféle
képpen történik; hogy a megtörténtet más 
szögből nézni, más megvilágításba helyezni 
lehet, de keresztülvinni, hogy másképpen 
történt légyen, mint ahogy valójában meg
esett — nem lehet.

Alapvető felismerés mind a kettő, de ép
pen eleve-kicsorbult életlenségénél fogva 
kevesen tudják megszívlelni; mindenesetre 
oly aranyszabály, amely nem elegendő, hogy 
kihúzza a nosztalgiázás méregfogát. Vá
gyódásaink, hogy visszajussunk olyan tör
ténelm i időkbe, am elyeknek (utólagos) 
tündéri fénye elbűvöl, nem szűnik sem azért, 
mert lehetetlenségével tisztában vagyunk, 
sem mert az akkor élők közül egyes kor-ta
núk negatív értelemben nyilatkoztak a kor
ról.

Pedig nem szem- és fültanúkról van szó, 
sokkal többről— annak, aki a birodalomban, 
amely vágyolgásunk tárgya, a korban, aho
vá visszajutni szeretnénk, testi valóságában 
benne élt és onnan, sem előre, sem hátra, el 
nem szökhetett, akárcsak mi a magunkéból. 
Nem hiszünk nekik, túltesszük magunkat 
rajtuk vagy bagatellizáljuk, amit a korról 
mondtak.

Azt is tapasztalhattuk, hogy voltak to- 
borzó erejű eszmék, amelyekből birodalmak 
születtek. A 19. sz. eleje óta delejezte a dél- 
szlávokat az egyesülés eszméje; de semmi 
akkorát bukni nem tud, mint a siker. Ma — 
gunyorosan — Ex-Jugoszláviának hívják azt 
a "beteljesült álmot", amiről megálmodóinak 
késő unokái alkalmasint úgy gondolkoznak, 
hogy "akkor lássam, amikor a hátam köze
pét". Ilyen, jórészt mesterségesen szított 
"Nagy Eszme” volt a Risorgimento; az olasz 
"nemzet" egyesülésének fő akadályát Auszt
riában látták. A szétesőfélben lévő Olaszor
szág láttán ma már egyesekben dereng, hogy 
"olasz nép", "olasz nemzet" mesterséges fo
galmak; hogy ne adjunk hitelt a Risorgimento- 
propaganda üledékének: nemzedékek éltek a 
Monarchia felségterületén, olaszságuk nem 
hátrányukra —  előnyükre vált; Rossini mint 
"hű alattvaló" jelentkezett Bécsben, karrierje 
onnan indult, szerencséjét ott csinálta meg.

A nemzetiségi óriásállam szovjet kísérle
te, kudarca, traumája után megértjük, na
gyon is megértjük annak a meg-megújuló, 
tartós nosztalgiának az érzelmi bázisát, 
amely a Monarchiát álmodja vissza: hivata
losan "sikeres" nemzetiségi államalakulat 
volt, s jóllehet nagyhatalmi állása hanyatló
ban, már-már csak külsőségekben nyilvá
nult, mégis, "birodalom" volt, s annak, aki 
beutazta, világot jelentett. Hiába volt Kari 
Krauss gyűlölködő szarkazmusa, aki Auszt
riát ízelae szaggatta; hiába volt Robert Musil 
előkelő undorgása "Kákániától", a Monar
chia végnapjaiban: mind a kettő süket fülek
re lel annál, akinek elméjébe befészkelte 
magát a biedermeier Ausztria nosztalgiája.

HELIKON

Ki fegyelmét, ki engedékenységét — ki 
közbiztonságát, ki kedélyességét kívánja 
vissza: megértjük. Ki építészetét, íróit-festő- 
it, lángelméit sírja vissza: megértjük. A 
visszahozhatatlan után kapkodó észjárását 
követni tudjuk még akkor is, ha tempera
mentumát, világlátását nem osztjuk: jóhisze
mű, hiszen olyasmit szeretne visszahozni, 
ami neki értékes, becses, szerinte felülmúlja 
értékeit a kornak, amelyben benne él. De 
napjainkban a nosztalgiázásnak egy olyan 
kóros megnyilvánulását is tapasztalhatjuk, 
amelynek "észjárását" követni nem tudjuk; 
látleletet veszünk róla, sorbarakjuk tüneteit 
és gennyes-büdös váladékolása alapján már 
adódik neve is: nostalgitis purulens.

ELSŐ TÜNET. "Feltekintések". A beteg 
mind gyakrabban tekint fel az égre. Ha nő, 
akkor boldogoskodó, "földöntúli" kifejezés
sel, mintha áldott állapotban lenne és — ha 
nem is szűzen, de legalábbis a szentiélektől 
foganna Valaki Egészen Kivételes Személyi
séget, aki nekünk Elküldetett (Andropov? 
Szuszlov? Vagy Brezsnyev Maga?). Ha férfi, 
akkor mintha magas fehér gipsz-szoborra 
vetné fel tekintetét, egyre feljebb: annál ma
gasabbra, minél inkább Lenin —  s ezalatt 
tenyérbizsergésén érzi, micsoda vastag pré
mium-borítékot nyomtak a kezébe. Boldo
goskodó, "földöntúli" arcjáték-rángások 
közepette, tudat alatt már számolja is.

MÁSODIK TÜNET. "A Megszépítő Kö
zelség". A beteg így sóhajt fel: "Istenem, 
mintha csak tegnap lett volna!" Anosztalgiás 
ábrándok megrohanják: szédeleg, kóvályog, 
hozzátartozóit huzamosabb ideignem isme
ri meg; a hivatalos közeget is — ápolót, köz- 
rendőrt, adóellenőrt — csak emlékezetének 
nagy megerőltetésével: "nem ők: egyik sem 
az igazi" mondja alig hallhatóan (révetegség, 
gyöngyöző verejték-karéj a homlokon).

HARMADIK TÜNET. Az "arany keret". 
A betegnél halludnatórikus jelenségek, bel
ső "hangok", akoazmák formájában feltet
szik a néhai Pártállam. Amegvágyás, a mind 
erősebb vágyolgás következtében azonban a 
transzban látottak mintegy "bearanyozva" 
jelentkeznek; nem ritka a Nagy Egészet ma- 
gábafoglaló teljes "Arany Keret". Ä tünet fo
kozott gennykiválasztással jár. Javallat: 
fektetés, nyugtatok, elfüggönyözött ágy- és 
szobasötétítés. Nem ritka a gügyögő félrebe- 
szélés: "itt vagy! Mégiscsak vagyl Én a tied, 
te az enyém!". Extrém esetekben: szájzár 
(képtelen kigügyögni, de szűnös-szünhetet- 
len gondolja).

NEGYEDIK TÜNET. Az "Ikonosztáz". 
Jóllehet a Pártállamot — örök szerencséjére 
— nem a Francia Forradalom idején érte utol 
a bukás, mert akkor Vezéralakjainak feje a 
guillotine alól a fűrészporos kosárba hullott 
volna, a beteg kóros fantáziája ezeket a feje
ket a fűrészporos kosárból egyenként kikap- 
d ossa  és m agasra em elve, fe lh e ly ez i  
Ikonosztázára. A Fejek bámulatos Színevál
tozáson mennek át (mely betegünk képzele
tére korlátozódik); és mihelyt a tulajdon 
apoteózisuk Felmenetelében megragyog
nak, a páciens "becézni" kezdi őket:

— Ó, akinek Lángelméjére ráismerek: ez Ő! 
Csak Lantpengetőnek is, mi óriás! S hát még ha 
csak az lett vdna! De a Barátja is volt a Vezérnek: 
már Pusztaszernél találkozott vele!

— Ó, a Barátja: a Második Legnagyobb!

A Tanítvány! Akiről háramlott, másodjára, a 
Másodalapítóra, a hatalom és a dicsőség! Mi
csodás lesugárzás!

— Ó, ez az ő Börtönfényképe, Feltáma
dáskor! Pártigazolványa! Második Rövid 
Életrajza! Jelek és Csodák!

— "Tiltás, tűrés, támogatás"! Aranyangyal, 
akárki mondta! Nem cenzúra volt, hanem a 
Gyógyító Kés! Életmentés! Völgyzárógát a 
szennyáradat ellen, Hegel pallértervei szerint 
(különben is: jóban volt a jezsuitákkal és 
visszaadott nekik egy templomot).

— Ó, aki nekünk, értelmiségi létére a 
Legnagyobb volt, a Nagyon-Nagy! Micsoda 
mestercsellel intézte el a Prágai Zökkenőt. 
Ahogyan annak a Tavasznak a vitorlájából 
kifogta a szelet — azt csak ő  tudta! Nagy 
idők, nagy emberek!

— Ki hallott akkor olyanról, hogy "mun
kán élküli"? Mindenki beutalt volt és minden 
beutaltnak kijárt a vajaskenyér! Az volt a hej 
világ vetett ágy! A tejjel-mézzel folyó! Az 
aranykor! Arany keretben, a bearanyozott!... 
A Második Eljövetel: mikor? mikor?

— Amikor még volt cenzúra, s hozzá kör- 
mönfonás, ahogy kijátszani kell! Még volt 
eszmény, amit érdemes kiküzdeni a cenzúra 
ellenében! Érdemszerzés: a megérdemelt ér
dem jól-megszolgált- s önmagába-visszatérő 
jutalma! Még voltak hivatalok s azoknak 
packázásai: de egyikben te, a másikban én — 
volt tenyerünk, kennivaló, s került belőle 
trabant és ennivaló!

— Amikor még volt Napiparancs és Mi- 
heztartásvégett! Önkéntesség és annak He
lyes Értelmezése: csak a bolond nem lépett 
egyszerre, csak a hülye nem volt fejlődőképes! 
A szép idők, amelynek megszépítő közelségé
ből Recsk volt a Legvidámabb, hiszen ahogy 
a barakkoknak vége volt, őr és őrizetes össze
ölelkezett és punktum: ki-ki elvette a másik 
eladó lányát, a többi a családban maradt! Ha 
leintemáltak, együtt internáltak le s nem volt 
egymás szemére hányni valónk!

ÖTÖDIK TÜNET. A "Hagymáz". Tályo- 
gos kiütések, gerincferdülés. Á beteg oldalt- 
facsarodva ellóg és ahelyett hogy leküzdené, 
átadja magát a búskomorságnak. Örvös ba
golynak, füsti fecskének képzeli magát: "el
száll". Nagylábujja körm evastagodását 
faragja egy rosszul-fent bugylibicskával és 
bosszúsan motyog: "akkor ez nem volt. Volt 
éle neki, vagy ha nem volt, volt mivel-hol, 
megfenni. Akkor ez nem úgy volt". Érintésre 
vadállati üvöltést hallat; percekig remeg 
(szorongásos neurózis), a táplálékot vissza
utasítja: tudni véli, hogy "gyógyíthatatlan".

A nosztalgiázásnak ez az a kóros meg
nyilvánulása, amiről azt mondottuk: a nos
ta lg itis purulensben  szen ved ő  észjárását 
érteni megértjük, de követni nem tudjuk.

Ápolójának mindenekfölött lelkére köt
nénk — a világért se emlegesse előtte, hogy 
az "arany keretben" visszasírt, jajveszékelve 
visszakövetelt Pártállam, lén yege és jogi 
meghatározása szerint m i volt. Azt, hogy in
tézményes tömegbúntény, soha a beteg előtt ne 
mondja. Olyan ez, mintha a katolicizmus 
valamelyik nagy szentjének, pl. Nagy Szent 
Teréznek, m ennyezetre-lebegés alatt azt 
mondanák, hogy Jézus Krisztust cunilingus 
közben lefilmezték a samariai bordélyház
ban.
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m í N v  múio 3
ha m ajd m inden rabszolga nép  s z e r k e s z t i :  AQQ
já rm á t m egunva o la jra  lép  F e k e te  V ince zfo

ORBÁN JÁNOS DÉNES

Don Quijote második szerenádja
madonna ó madonnám 
e mindhahűig-esten 
tested vackomra dobván

beh rádzuhanna testem 
szived is széttapodnám 
úgy dulakodva ketten

ki küldött így be hozzám 
az ördög tán az isten 
szokás szerint letosz rám

hát egyéb dolga nincsen 
gallérom bárha óvnám 
a lé nyakamba liccsen

madonna 6 madonnám 
míg el nem ér a vég a 
fantáziám csak ocsmány

Erünnisz-köpte gésa 
ágyékod egyre nyalnám 
csak dugnád erre néha

hogy „de la Mancha hadd lám 
mit produkál a paplan 
alatt vagy tette halvány

s csupán a ríme pattan" 
csak néha erre dugnád 
és csúszna mint a szappan

s én feltúrnám a bundát 
visítnál mint az emse 
hullna-fröcsögne úgy rád

heréim drága vemhe 
s mi hibbanásig ajzott 
tejfel-melledre kenne

csillámló hála-rajzot 
húspemzliként a nyelvem 
ám csak magamba1 bagzok

és sül a szív a lerben 
kopogtat ó az aggkor 
e tercinákba verten

puháivá mint a vackor 
la Mancha így köszönt le 
míg ágyékába‘ parkol

halála csontos ökle 
és sül a szív a lerben 
kopogtat ó az aggkor 
e tercinákba verten

puhulva mint a vackor 
la Mancha így köszönt le 
míg ágyékába1 parkol

halála csontos ökle 
érzem hogy itt motoz már 
tói is írt a köldöködbe

madonna mia hozd már 
láthatnád jó la Mancha 
vergődik mint a rozmár

a jegesmedve mancsa 
alatt s te egyre késel 
kérésre sem parancsra

nem találnád az ételt 
nem vetkeznéd hiányod 
mért hogy belém se nézel

a léttől szinte hányok 
maradtam itt a gáton 
életnyi szörnyű álmok

kínjában vérbe' látom 
múltam s jövóm a malmok 
forgatják széllapáton

madonna drága hallnod 
kell ezt a durva fúgát 
telkemből tépnek almot

sátáni cenlrifúgák 
az Úr is erre vágtat 
és csúfolódva búgják

hogy meghibbanva látnak 
holnaptól és a lelkem
bélelte rongy szobákban

lehetne falnak esnem 
e szép szerelmi eszmét 
e bagzó nyári esten

ó felmutatva ezt még 
magom elédbe szórom 
csak immár szedni kezdnéd

és csüggnél már a szómon 
hisz nem marad belőlem 
csupán pár sanda bókom

mit tyúkelmédbe lőttem 
teérted porba rogyván 
verselve agyba-főtten

madonna ó madonnám 
te vérbaj lakta mellény 
a döghalált na hozd rám

azért is számba venném 
Nesszosz-kiszabta lajbi 
jó de la Mancha mellén

menekülsz ott ahajt ni 
lelkemben ruszli csótány 
úgy próbálsz elszaladni

madonna drága ó tán 
hinnéd nem lenne bingó 
galandom szép piócám

molylepke-csókú ringyó 
burján la Mancha máján 
beteg szivemre fingó

te légy a bú a báj ám 
a büh s a baj s a lét-rák 
a latrok házatáján

nyomván felém a létrát 
melyet az ördög áttolt 
"búsképú balga lépd át"

istennek lábszagától 
búzlüngő sárga zokni 
mondd színt mikorra váltói

ímé hogy kezd zokogni 
erője élte fogytán 
zuhan la Mancha fogd ki

madonna ó madonnám 
csak fölcsendülne hangod 
„velődet is kiszopnám"

ugrálnánk mint a majmok 
berregnénk mint a tapsik 
nem kell csupán behagynod

hatolni báva hapsid 
la Mancha bús dorongját 
ne mímeld már a vaksit

ne játszódd hát a rondát 
malacolnánk na mér'ne 
mint válunál a kondák

madonna mondd mi kéne 
feleljél ó caramba 
ragadj már rá a lépre

la Mancha áll a bamba 
a túlvilági postán 
versében földagadva

címzettem ó madonnám 
e pár költői képre 
bámulj jer ríva hozzám

foglald keretbe végre 
mindazt mit összeszőttem 
a hibbanásba lépve

a szerelmedbe főtten

BENŐ ATTILA
*

(Árnyalatok)
Az ágaskodók 
és a gyökerek.
Aki fennmarad, 
aki lepereg,

ha vissza se néz, 
ha lát partokat.

A kéz, mikor oszt, 
mikor tartogat.
Kinek nyoma vész, 
ki kopogtat,

a dülöngélők 
és a holtak.

(A tér)
Kocka voltál, büszke sarkaidra.
Azt hitted, szobor-magad maradhatsz, 
és elrejtőzhetsz minden sodrástól.
De benned lebbent a sárga szélvész,

és tovasodort kavicsmezőkön, 
a fény szilánkjai között, karcolt 
vágyaiddal a konok falakba 
ütköztél, és lassan már lekoptak

sarkaid az örök kényszer árban; 
az éleidről sem tudhatod, hol 
tompultak el; lám szabályos gömb vagy: 
kész bármilyen irányba gurulni.

(Boltívek)
Vélt magunkhoz törpülten.
Mint köd, oszlanak a boltívek.

De árnyékunk fölénk tomyosodik.
Élünk tagadásaink mennyezete alatt.

Magassághiány.
Távlathiány. Egtelenség.
Mint szűk cipót, viseljük a jelent.

Hallgatásunk nem csöndet érlel, 
csak zsoltár nélküliséget.
Még az üres pohárban is megcsendül a fény.

De ha az asztalról leszédül a tekintet,

csak a szilánkok, 
csak a csörtető idő...

(Pirkadat...?)
Pirkadat az éjjeli őrnek?
Part a tengeriszonyban?

Elrejtenek téged a hasonlatok.
Csak önmagadhoz vagy mérhető.

Szóképek szövete fátyol az arcodon.

Napfogyatkozást borongok: verssé idézlek, 
de rád nem vetül árnyék.

Mint könnyű ruha 
lehull rólad 
a szavak hálója.

(Kavicsok)
Szavaid kavicsként hullnak 
most a csend tavában

Fölzavart tükör homálya.
A hang mélyre süllyed.
Felszínhez feszül a szándfk.
Fénybe kövült szárnyak.

Árnyék lép a víz acélján.
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HELIKON

KUDELÁSZ NOBEL

Keresztek  
a tálcán

Isten bocsásson meg nekem, mert nem 
tudom, hogy mit cselekszem.

Éjjel angyalok látogatnak meg, szárnyuk 
villogó csatabárd, szemük, tekintetük hor
gas, húsomba tépőnyílhegy. Nem tudok töb
bé különbséget tenni angyal és ördög között, 
képük, jelentésük úgy simul össze bennem, 
ahogyan két tenyerem simult eddig, ha 
imádkoztam — ma már ezt sem merem meg
tenni.

Húsz évvel ezelőtt, egy októberi napon 
fogadtam örök szótlanságot, és zárkóztam 
négyszer négy lépésnyi cellámba. Húsz éve 
az egyetlen mosoly az az apró sugár volt, 
amely a napszak függvényében mindig más
hol helyezkedett el a szemközti falon, egyet
len szikrája a külvilágnak, melytől erős 
akarattal, de hittel és meggyőződéssel vonul
tam el, hogy átrendezzem magam, és megta
láljam  a fö ld i béke m agva it, m elly e l 
teleszórhatom fölszántott, fölégetett, parla
gon hagyott lelkemet. Lépteimmel a földdel 
szórt padlót a hosszú évek alatt négy ujjnyi
val mélyebbre döngöltem: a falak mentén 
láttam a különbséget.

Húsz évem alatt mit tettem? Másoltam az 
ajtórésen beadott kódexeket, hagytam min
dennap tiszta zuhatagként magamba ömleni 
a szent szavakat, az imákat, és hittem, hogy 
a világ szennyeitől, a tallérarcú gonoszságtól 
ilyenténképpen végleg megszabadultam. 
Igen, isten gyermeknek éreztem magam, szá
mon azzal az angyalok szabta mosollyal kel
tem mindig, amit nem testem, de lelkem 
erősödő izomzata tanult el az álmaimban 
megjelenő szentektől. Az a kis fény, a min
dennapi üzenet, és az én mosolyom hangolt 
össze, úgy éreztem, végérvényesen kis cel
lámmal, melyben egyre biztosabban, egyre 
gyorsabban utaztam a megbocsátás, a felol- 
dozás szent pillanata felé.

Aztán egy éjszakán eljött hozzám a Go
nosz, hogy megkísértsen. Vártam. Hiszen 
húsz évig csak erre a pillanatra vártam! Arra, 
hogy végre szembesülhessek vele, és tiszta
ságommal végre egyértelműen, végleg elri
asszam magamtól.

Azt álmodtam, hogy cellám két, szem
közti falán egy-egy gyönyörű lányarc jelent 
meg. Smaragdszín, izzó szemükben a csábí
tás mérlegén mérték súlyát esélyeimnek: ser
penyőik egyikén szent életem, igazi életem, 
másikán pedig lehetséges, szemfényvesztő, 
pompás, minden létezőt leigázó életem állt, 
egymást kiegyenlítve. Megértettem: választás 
előtt állok: eladom a lelkem a világnak, majd a 
pokolnak, vagy folytatom a szigorú aszkézist, 
biztos utamat a mennyek országa felé.

Döntenem nem volt nehéz. Lelkem erős 
pajzs volt már akkorra, porszemnyi szenny 
nem foltozta, és a pokoltűz fényét a mennyek 
tiszta fényével verte vissza. A két lány szája 
kinyílt, és lassan közeledett felém. Vörös, két
ágú kígyónyelvük számhoz ért, nyelvemet 
kereste; keserédes ízt éreztem számban, 
nyelvem megnyúlt, megkeményedett, pal
lossá változott, melynek faragott keresztva
sát fogsorom képezte, és egyetlen erőteljes 
suhintással tőből lemetszettem mindkét dé

moni alak nyelvét. Vérük arcomra fröccsent, 
és még nagyon sokáig hallottam fájdalmas 
sikolyaikat, még akkor is, amikor ők már 
eltűntek, belevesztek a sötétségbe, ahonnan 
jöttek, és azok a sikolyok győzelmemet iga
zolták, visszafordíthatatlan győzelmemet a 
Gonosz követei fölött, és maga a Gonosz 
fölött. Tiszta lettem, teljesen tiszta.

Reggel, ébredésem után még sokáig nem 
nyitottam ki a szememet. Feküdtem kemény 
tölgyfapriccsemen, háton, karjaimat fejem 
alá téve, és hálás szavakat mormoltam ma
gamban az Úrnak, amiért erőt adott ahhoz, 
hogy az éjszakai harcot oly könnyen meg
nyerjem. A szavak, mivel húsz éven keresz
tül nem ejtettem ki őket fennhangon, alakot 
kaptak, jelentésük szorosan összeolvadt 
képzelt, tehát hiteles alakjukkal, és az emberi 
arcok helyett ezek a szavak népesítették be 
négyszer négy lépésnyi világomat, és azt a 
határtalan világot, mely csukott szemeim 
mögött jelent meg. Magam is szóvá váltam, 
elfelejtettem húsz évvel azelőtt és utoljára 
látott arcomat, és azon a reggelen éreztem, 
hogy végleg beleolvadtam abba a világba, 
melyet kerestem, ahol nincsenek arcok, nincs 
test, hiányzanak a lélekre aggatott súlyos tar
tozékok. Testemből kiléptem, nem húzott 
immár a föld felé semmi, repültem, szálltam,

lebegtem, emelt a hit és a dicsőség, a győze
lem es az alázat.

Ám abban a pillanatban, amikor kinyitot
tam a szememet, mindez szertefoszlott, és 
nyirkos rémület lett úrrá rajtam. Húsz évem 
alatt annyira megszoktam cellám méreteit, 
hogy a világ összes mérőeszközét utánam 
lehetett volna állítani. Tudtam, hogy ágyam
tól balra, másfél lépésnyire van az asztal, 
éreztem a távolságot, és könyveim súlyát a 
sarokban, anélkül, hogy hozzájuk értem vol
na. Az asztal, a szék, a tölgyfapriccs, a köny
veim és az olajmécses: ez volt cellám, ez volt

húsz évnyi életem, és mindennek tudtam a 
pontos helyét.

Milliméterre tudtam a két szemközti fal 
közti távolságot, és szememet kinyitván 
éreztem, hogy valami változott körülöttem 
az éjszaka folyamán. Fölkeltem, és kimértem 
a távolságot a két fal közt. Három ujjnyival 
volt kevesebb. Kimértem mégegyszer, de 
ugyanarra az eredményre jutottam.

Egész nap nem tudtam mit kezdeni ma
gammal. Kétségek kezdtek gyötörni, kinyi
tottam egy kódexet, hogy folytassam  a 
másolást, de nem sikerült, reszketett a ke
zem, és a tust is kiborítottam az asztalra. Az 
ajtórésen betaszított ételt érintetlenül vitték 
el, és estefelé egy papírra festett fekete ke
resztet találtam a helyén: közös jelünket, ami 
azt hivatott ellenőrizni, hogy minden rend
ben van-e. Válaszom egy fekete kereszt volt, 
amit a meglévő mellé rajzoltam: igen, rend
ben van minden.

Másnap ugyanazzal az érzéssel keltem 
föl, mint az azt megelőző napon. Újra neki
láttam a mérésnek, és azt állapítottam meg, 
hogy cellám most már két tenyérnyivel lett 
kisebb. Számomra érezhetően téglalap ala
kot kezdett ölteni, ugyanis csak az a két fal 
húzódott egymáshoz közelebb, amelyen a 
két arc megjelent. Behunyt szemmel, homlo
komra borított tenyérrel ültem a priccsen dé
lig, amikor fölálltam, és elfogyasztottam az 
aznapi ételadagomat.

A fatálcára ezúttal egy vörös tussal festett 
keresztet helyeztem, és vártam a választ. Sö
tétedésig imádkoztam, de zavart voltam, 
szavaim tévetegen bolyongtak bennem, és 
nem voltam biztos abban, hogy megtalálják 
a helyes utat, mint ahogy abban sem, hogy a 
megfelelő alakot öltik az Úr előtt.

Harmadnap reggelre cellám egy teljes lé
péssel lett kisebb. Ajtóm alatt várt a válasz: 
zöld kereszt egy kék papírszeleten. Nem, 
nem adom föl, gondoltam, hiszen húsz évnyi 
hatalmam nagyobb minden hatalomnál, 
amire a Gonosz képes lehet.

Csakhogy én a Gonoszt legyőztem, és 
megkaptam a jelt is arra vonatkozóan, hogy 
csatám sikeres volt, és vár rám az öröklét. 
Vagy mégsem? Kit győztem hát le? Nem  
tudtam másra gondolni, mint arra, hogy még 
mindig nem vagyok elég, még mindig kevés 
vagyok ahhoz, amit magamnak választot
tam, és most szemmel látható jelt is kaptam 
erre. Alig-alig akartak a szavak megmozdul
ni bennem, úgy éreztem, belesüllyedek vala
mibe, a kétkedés, a bizonytalanság mo
csarába. Tehetetlennek éreztem magamat. 
Húsz évem alatt csak érzelmeimet rendez
tem át meg át, mindent gondolati és értelmi 
síkon kellett csupán megoldanom, hiszen a 
világhoz többé-kevésbé kötő cellám annyira 
nyilvánvalóvá, biztossá vált, hogy el is feled
keztem létéről. És most, méretei csökkenésé
vel tudom ásom ra hozza, hogy  létezik, 
tudomásomra hozza, hogy sarokba szorít
hat, a szó szoros értelmében.

Az éjszakát éberen töltöttem, figyeltem, 
hallgatóztam, vártam, hogy halljam a cella 
mozgásait. Csak a prices reccsent olykor, ha 
megmozdultam, és azt hittem, hogy minden 
rendben lesz, ám reggelre a falak még köze
lebb húzódtak. Az asztal keresztben állt, 
mert már nem fért a prices és a fal között.

Kétségbeestem. Gondolataim kavarog
tak, imádkozni sem tudtam, csak topogtam 
a megmaradt helyen, és vártam, hogy a fatál-

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

ca megjelenjen az ajtórésben. És mégis, ho
gyan adjam tudtukra, hogy mi történik? Raj
zoljam le a cellát többször egymás után, úgy, 
ahogy lassan átalakult? Mit értenének belő
le? Ugyan mit? Valamit mégis tennem kell. 
Hátat fordítottam a kolostoron kívüli tágas 
világnak, már csak halványan emlékszem  
arra, hogy milyen is az, és most a húsz év 
alatt fölépített új, határtalan, igazi világ for
dít nekem hátat?

Asztalhoz ültem, és a következő sorokat 
vetettem papírra:

"Cellám mérete pár nap alatt felére csökkent. 
Ezt másképp nem tudtam volna közölni, csak 
szavakkal. Kérem, bocsássanak meg ezért,és adják 
valahogyan tudtomra, hogy mi történik."

Estére megjött a válasz: saját üzenetemet 
küldték vissza, két vastag, vörös kereszttel 
rajta. Tudtam, hogy ez mit jelent: súlyos bűnt 
követtem el azzal, hogy a szabályzatot meg
szegve írott üzenetet küldtem, de ezt hajlan
dóak e ln ézn i, ha vezek elek  érte, és a 
továbbiakban mindent úgy csinálok, ahogy 
addig.

Azon az éjszakán megjártam a poklot. 
Almomba visszatért a két lányarc, ám ezúttal 
többedmagukkSl: lóarcú démonokkal, halfe
jű, embertestű, kecskelábú ördögfajzatokkal, 
és kacagtak, mind kacagtak, szemük zölden 
és fehéren világított, és vérfagyasztó kacajuk 
vad ritmusára táncot jártak körülöttem. Ká- 
bultan, reszketve és verejtékezve ébredtem, 
hogy észrevegyem: cellámban már csak az 
ágy volt, amelyen feküdtem; az asztal, a

szék, a könyvek, minden eltűnt az éjszaka 
folyamán.

A józan ész elhagyott, nekiestem az ajtó
nak, és dörömbölni kezdtem rajta. Vertem a 
nehéz, vasalt ajtót ökleimmel, és ordítottam, 
hogy fájt bele az egész testem, de nem szava
kat, mert szájam, nyelvem elfeledte őket, or
dítottam, ahogy csak bírtam, artikuláüanul, 
fölvetett fejjel, összeszorított szemekkel. Az 
utolsó dolog, amire még emlékszem, az, 
hogy kinyílik az ajtó, és megjelenik előttem 
négy kámzsás alak, arcuk fehéren rámvillan, 
és én, aki húsz éve emberi arcot nem láttam, 
a látványtól eszméletemet veszítettem.

*
A rendi főnök úgy döntött, hogy alkal

matlan vagyok, és kizártak. De ugyan hova 
mehettem volna húsz évnyi szótlanság  
után? Itt, ahol most vagyok, nappalaim elvi- 
selhetőek, de éjjelente angyalok látogatnak 
meg, szárnyuk villogó csatabárd, szemük, 
tekintetük horgas, húsomba tépő nyílhegy: 
nem tudom, hogy mit cselekedtem, és nem 
tudom már, hogy hová tartozónak véljem 
magam, csak abban vagyok biztos, hogy azt 
a húsz évet, amit ott töltöttem, abban a ko
lostorban, és az azalatt megszerzett hatalmat 
bármikor eladnám, odaadnám annak az első 
emberi, vagy emberfölötti lénynek, aki haj
landó lenne elvenni tőlem, de nem tudom 
odaadni, mert nem kell senkinek. Maradnak 
hát a mindennapi pasztillák, a séták a kert
ben, melyekre engedélyt kaptam, és az a 
napi két óra egy megértő, mosolygós, meleg 
tekintetű orvossal, aki megígérte, hogy egy 
félév alatt újra megtanít engem beszélni.

Lepkeszárnyak
Li An-Si először madarakkal próbálko

zott. Kócsagok fehér szárnyaira, hollók feke
te szárnyaira festette rövid verseit, de az 
eredménnyel nem volt megelégedve. A szár
nyak nehezen csukódtak, elszáradtak, és le
törtek a halott madártestekről. Ekkor élő 
madarakkal próbálkozott. Apró erdei mada
rak szárnyaira festette sorait, majd szabadon 
engedte őket. Messzi, déli országokból ka
méleonokat hozatott, rájuk írt, majd magá
ban kuncova figyelte, hogyan vált színt 
mindegyik állat más-más környezeti hatások 
alatt, s hogyan váltanak velük együtt színt 
versei is. Li An-Si mégsem lelte kedvét ben
nünk, nem tudta elviselni, hogy verseinek 
gazdaállatai rovarokat, élőlényeket pusztíta
nak létfenntartásukért.

Ekkor virágokra írt. Ám ez sem volt meg
felelő: a virágokról egy-egy gyors zápor le
mosta sorait, kedves verseit, és Li An-Si 
életében a legjobban a kritikát gyűlölte. Há
zába vitte hát a virágokat, de bármüyen gon
dosan is gondozta, ápolta őket, szirmaik 
lekókadtak, ráncok barázdálták, s velük 
együtt öregedtek meg versei is, hogy végül 
tehetetlenül a cserép alá helyezett tálba hull
janak.

Egy meleg májusi napon, amikor Li An-Si 
a házához közeli mezőn járt, gondolataiba 
merülten, egy korai lepke, még bágyatag és 
gyenge, pihennei szállt vállára. Látszólag 
nem volt ereje továbbrepülni, és Li An-Si 
gyöngéden nézett rá: lám, a kis teremtés az 
ezernyi virág és fűszál közül inkább őt vá
lasztotta. Hazavitte hát a lepkét, virágaira 
tette, és egy-két óra elteltével a lepke már

vidáman röpködött a falak közt, 
kiutat keresve. Li An-Si nézte, ho
gyan cikázik föl és alá, röptében 
pontos szerkezeteket keresett, de 

nem talált. Figyelte vékony, színes szárnyait, 
ahogy nyütak és csukódtak, ha a lepke egy 
pillanatra leszállt megpihenni, és hirtelen 
nagyszerű ötlete támadt: igen, lepkék szár
nyára fog írni! A lepkéket nem veri meg az 
eső, mert előre megérzik közeledtét, és elbúj
nak előle; táplálkozásuk pedig a lehető leg- 
költőibb: virágról virágra szállnak, éhüket 
édes virágporral csillapítják. Li arra gondolt, 
hányféle alakot öltenek versei, amíg végső 
változatukat elnyerik, akárcsak a lepkék. 
Igen, gondolta, végre megtaláltam a megfe- 
ld ő  formát alkotásaimhoz!

Még aznap készített egy vékony ecsetet 
magának, és minden betűnél más színű tus
ba mártva ecsetjét, ráírta a lepkére legszebb 
versét. A lepke a munka befejeztével magas
ra szállt, cikázott tovább a szobában, amíg Li 
ki nem nyitotta az egyik ablakot, melyen 
keresztül kirepült, bele a sokszínű alkonyat
ba, a világba. Li még sokáig nézett utána, 
akkor is, amikor a sötétség már leszállt, csak 
nézte azt a pontot, ahol utoljára még látókö
rében volt a versét szárnyain hordó lepke, 
versének szabad, szép nagykövete.

A lepkék azóta színesebbek lettek, szár
nyaikon azonban, ha közelről, és nagyon fi
gyelmesen nézzük, még mindig rajta vannak 
Li sorai. Li régen meghalt, azóta az írott so
rokat könyvlapokon tálalják, melyek épp 
úgy nyílnak és csukódnak, mint a lepkeszár
nyak, de nehezek, mozdulatlanok, repülni 
nem tudnak, és egyre kevesebb bennük a 
hímpor, egyre kevesebb rajtuk a szín.

KIRÁLY ZOLTÁN 

Találkozás
Jöjjenek a félfülú 
tébolyult festők.

Jöjjenek a kiirtott erdők 
és a boldog nagymamák.

A tűzoltók és a 
szakadt koldusok.
Államelnökök tűzpiros 
játékautókban.

Keleti bölcsek a 
Szamoson dióhéjban.

Antarktiszon olvadó 
pénztömegek postán.

A  nem írók 
és nem olvasók:

Megjöttem.
Itt vagyok.

Ötven év múlva. 
Vers
Néha fejemre 
száll
egy avantgárd 
pillangó.
Isteni mosoly 
és kuruc 
tárogató.
Kuruc vagyok s 
szeretem 
a Fradit, 
ha elásom a 
hullám...

labanc.
Sír fejemben
egy
szirén(a).

Csendélet
Viszockijt hallgatva, 
szibériai munícatábor 
fölött szállók, 
langyos húgyszerű  
sört iszom Jerofejevvel.

Tudom, nem jön értem a sétahajó, 
elhagytak szerelmes szerelmeim, 
hullok mint agg csapiáros 
a ködbe.
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HELIKON

BARTHA-BALOG EMESE

Hát o valóban te vagy?
("vízum a képzelet csodálatos birodalmába")1
Az Előjátéknál számos dologra 

lehet gondolni. Érdekelhet minket 
az Előjáték előjáték volta — mihez 
előjáték és milyen ez a bizonyos? 
Ezentúl pedig szóbajöhet az előjá
ték elő-játék volta. Egyaránt kiin
dulhatunk az előjáték elő vagy akár 
játék voltából. Elő, mint valamit 
megelőző, bevezető, előkészítő vagy 
éppen elsőként elkövető. És játék, 
mint játék Játék az írással, iroda
lommal, stílussal, témával, könyv
vel, hangnemekkel. Bármivel.

Erre már lehet alapozni az olva
sás során. Az olvasó ugyanis min
dig fogódzókat keres. Szóval játék.

Ennek tudatában először a játék 
játék jellegét keressük Azt, hogyan 
is lehet tologatni a figurákat a sakk
táblán, kombinálni a szereplőket, a 
tárgyakat és a történeteket a szö
vegben. Hogyan jutunk el a szer
kesztőtől a papírkosárba kerülő 
kéziratoktól a gyufáig és onnan 
Prométheuszig, Bettiké csókjától a 
szerelem templomáig. Hogyan is 
indul ki a pillanatból, hogyan tágít
ja ki azt, hogyan is működhet az 
asszociációs lánc.

Néha nehéz eldönteni, melyik 
az igazán fontos a szövegben, a tör
ténet, vagy csupán a pillanat maga, 
mely asszociációs láncaival jócskán 
túlnő a történet keretein, s gyakran 
azt a hatást kelti, mintha az esemé
nyek bemutatása csak statisztálna a 
pillanat megjelenítéséhez.

A történettel is játszanak. Ez a 
történet nem az a történet. Még 
csak nem is kifejezetten történés. 
Lehet, hogy történik valami, lehet, 
hogy történt — a fontos azonban 
csak az, ahogyan rá reflektálnak, 
vagy amit elindít. A gondolatfüzér 
Stream of consciousnes. És így nyil
vánvalóvá válik, hogyan kerül az 
esernyő és a varrógép a boncasztal
ra.

Uganakkor úgy tűnik, hogy a 
történetnél a megjelenítés módja is 
fontosabbá válik. Az olvasó figyel
mét egyaránt lekötheti Mathild, a 
kivénhedt takarítónő és a daliás Ali 
szerelmének megjelenítése vagy a 
narrátor kilétének találgatása. Az, 
hogy ki lehet a filmtörténet mesélő- 
je, aki lépten-nyomon megszakítja 
a filmkockaszerű emlékek peigését 
némi meditációval és konyhafilo
zófiával (Átváltozás). Vagy az, ho
gyan ugrik be minduntalan egy 
"filmrészlet" (filmparódia), majd 
tűnik el az egész anélkül, hogy ma
radandó nyomot hagyna az eredeti 
"történet" menetén. Szövegszem- 

ntból a megszakítások, betétek 
tározottan hasznosnak bizonyul

nak. És különben is, a szöveg a fon
tos és nem a történet.

Feltűnhet a megírás pillanata is, 
mely a szövegbe beleépülve, mivel 
a körkörösség elvére alapoz, a fik
ciószerű valóságot fikcióvá avatja. 
(Mill blues variációkkal, mikor erős 
kék fény csapódik a sötétbe) Játék a 
körrel.

A probléma nem ezzel van. Bele 
lehet kapcsolódni a játékba. De a 
szövegek telítettek. Túlcsordulnak 
önmaguk tartalmától és az asszoci
ációktól. A tartalom túlnő a formán, 
a forma a tartalmon, az asszociáci
ók és a tudatfolyam pedig mindket
tőn. Valahogy nehezen találja el az 
arányokat. A lehetőségek megvan
nak, de nem aknázza ki őket kellő
képpen. Elvész a játékban. Néha ez 
így jó. Az egyensúlytalanság igen 
izgalmas lehet. Néha a meglepetés 
erejével hat az, hogyan lehet ennyi 
mindent (témát, tárgyat reflexiót, 
leírást stb. — a fontossági sorrend 
változhat) összesűríteni egyetlen 
keretbe, úgy, hogy mégis működ
jék. A különböző perspektívák, 
hangnemek, hangulatok bámulato
san kiegészíthetik egymást és egy 
egyedi szövegvilág bontakozik ki 
általuk. Néha. Néha pedig érthetet
len, hogy miért kell ennyi mindent 
összezsúfolni, mikor az asszociáci
ók önmagukért vannak és nem egy
másért, mikor meg egymásért, 
akkor nem önmagukért és elvesz
nek egymás társaságában és önma
gukban. A stream of consciousness 
átka.

Ugyanakkor nem szabad meg
feledkeznünk az előjáték előjáték 
voltáról. Arról, hogy mindazt, amit 
játszunk, játszanak vagy a játék so
rán történik, megelőz valamit. Sőt 
Valamit. Az ismeretlen megérde
mel egy nagy kezdőbetűt. Ismét
lem, nem a történet a fontos. Nincs 
is vége. Minek. A tudatfolyam- 
technikának nem ez a lényege — és 
végül is nem az a fontos, hogy meg
tudjuk, boldogan vagy kevésbé 
boldogan élt-e Ali Mathilddal, mi 
lett a beszélő kéz sorsa, vagy a kí- 
sértetvonat utasáé. Elvégre az olva
só is játszhat. Ha Szophoklésszel 
találkozik, akkor Szophoklésszel. A 
fontos az, hogyan és milyen képet 
tudunk összeállítani, és megtalál- 
juk-e azt a pontot, ahol mi is asszo
ciálni kezdünk, tekintve, hogy még 
az előjáték folyamán feladtuk, 
hogy egyáltalán követni tudjuk az 
"események" menetét, és már csak 
a szövegre és az asszociációkra tu
dunk figyelni. Elég ha hagyjuk ma
gunkat sodortatni az árral. A vég 
elkerülendő, tekintve, hogy az ma
ga a testet öltött "borzalom" (vö. 
Előjáték). Éppen ezért már mi sem 
akarjuk átélni a megsemmisülést, 
mely "nem a mienk" és nem "gya
koroljuk a halálunkat" sem. (vö.: 
még mindig előjáték). Nincs biztos 
pont a játék tényén kívül, mint 
ahogy nincs végkifejlet sem — leg
feljebb a folyamattal számolha
tunk.

"Elképzelném, milyen képet 
vágnának az emberek, ha egy 
könyv közepe táján csak úgy, min
den további nélkül félbeszakadna 
egy teljesen lényegtelen mondat 
közepén..."2

Ha nem is mindig ilyen áldrasz-

tikusan, de általában megkímél 
minket a vég borzalmaitól.

Az író szabadsága, a szövege és 
az olvasóé. Aki nem unatkozik, 
csak tanácstalan. De kárpótolnak 
minket az elszakadt filmért, elka
landozó gondolatfolyamért. Ha 
mással nem, ígérettel. A meglepetés 
erejével. A nyitott helyekkel. És a 
várakozás állapotával, amit gene
rál.

De.
A történetformálásba — az üres 

helyek révén — beleszólhatunk. A 
megformálás módjába már nem. 
Pech. Tűréshatárunk ugyanis vé
ges. Iróniaérzékelési küszöbünk 
határértéke is. Itt az irónia ugyanis 
fontos szövegszervező és szövega
lakító tényező. Csakhogy nekünk 
kell eldöntenünk, hogy egy bizo
nyos szövegrészt mikor kell a játék- 
szabályok értelmében komolyan 
venni, és mikor nem. És ez így van 
jól, kivéve ha egyre gyakrabban ta
lálkozunk gyanúsan szentimentá
lis és gyanúsan irodalmi igénnyel 
megírt passzusokkal. Ez egy meg
lehetősen szikár próza lenne, enyhe 
rejtős beütésekkel, fanyar humorral 
és iróniával, de a lendületet lépten- 
nyomon megszakítja egy-egy mon
dat, ami elcsépelt jelzőivel és 
határozóival agyonüti a többieket. 
Ez a Lakatos-féle próza gyenge 
pontja. Mintha tudná, hogyan sze
retne írni, mit is szeretne tulajdon
képpen, de nem tud ellenállni an
nak, hogy leírjon, megjelenítsen bi
zonyos dolgokat— kellőképpen ér
zékletesen, képszerűen és termé
szetesen költőien.

Esetenként elsüthető stílus- és 
hangulatparódiaként, mint a Mene
külés kísértetvonatának "ellenhan
gulata", a "férfias, Roger Moore-i 
szenvedéssel tekintetemben elgo- 
nodolt, magányos szélcibálta séta a 
téli dühében acsargó tenger part
ján. A sötét, zavarosszürke hullá
mok elnyelik tükörképem, örvé
nyek tesznek a magukévá, s mohón 
hurcolnak magukkal mélytengeri 
háremükbe, hogy az őselem rövid 
időn belül a maga tökéletességére 
formálja át."

Az archetípusokra és dagályos 
jelzőkre itt még enyhítő körülmény 
az irónia, sőt, új megvilágításba he
lyezi az egészet, de van ahol — iró
nia vagy egyéb hiánya miatt ott 
marad, ahol: irodalmi igénynél és 
túlhajszoltságnál. Gyermekbeteg
ség és virágos stílus. Vagy fordítva.

"A dac csikorogva húzta le a re
dőnyöket, s a hirtelen támadt sötét
ségben a csak azértis gőgje kéjelgő 
játékot űzött agyonkínzott önérze
temmel. Előjött belőlem a minden
kiben ott rejtőzködő inkvizítor, 
hogy részesítsen a fájdalomokozás 
szadisztikus gyönyöreiben. És én 
szégyenszemre hagytam. Sőt! En
gedelmesen hajtottam fejem a keze 
alá, mert nincs nagyobb gyönyörű
ség a földön, mint azokat bántani 
meg, akiket igazán szeretünk. Nem 
szóval. Hallgatással. A csönddel, 
melyről a szó, mint golyóálló üveg
ről a lövedék— tehetetlenül és dol- 
gavégezetlen pattan bele a sem
mibe"3.

Prbáljuk meg kivetíteni a képet. 
A csikorgó redőnyökkel, a hallga
tás falával meg a golyóálló üvegről 
visszapattanó lövedékkel egyetem
ben. S mi végett? Hogy kiderüljön 
az alapvető igazság. Hogy beleme
rülhessünk a kínlódó férfilélek rej
telm eibe és agyonkínzott 
önérzetébe. De mért kell mindezt 
ennyi szóvirággal és képpel köríte- 
ni? És mért muszáj az alapigazsá
gokat kimondani, mért kell szen- 
tendózusan fogalmazni?

Kinyilatkoztatás és megfogal
mazáskényszer. Leírás és megírás
kényszer. Érzékletességkényszer.

Mint ez.
"Az utcalámpák körül ködfosz

lányok izegtek-mozogtak, s ártat
lan hancúrozásukat bizalmatlanul 
figyelték a tömbházak tiltakozó
szemei."4

Ha már titokzatos, az csakis bi
zalmatlan lehet,

vagy:
"A hópelyhek eredménytelenül 

buzgólkodtak, a négy fekete sáv el- 
pusztíthatatlannak bizonyult, (vö 
latyak)5

esetleg:
"Igaz: sírós egy gyerek volt, éj

szakákon át bírta cérnával, míg vé
gül kibillent a bölcsőből, és két 
csontos kéz fogta ki, biztosítván 
számára azt, amit a világon senki 
más: az örökös ringatást"6 (a halál 
nyilvánvalóan csontkezű)

Néha stílusimitáció, paródia. 
De a halál csontkezére meg a bizal
matlan tömbházszemekre nincs 
mentség.

Kár.
De ettől függetlenül: játéknak 

elég izgalmas, előjátéknak kellő
képpen ígéretes. Van benne fantá
zia. Csak azok a patetikus részle
tek....

L a k a to s M ih á ly :  Előjáték. 
Mentor kk. 1995.

1.14. old.
2.13. old.
3.10. old.
4.49. old 
5.29. old.
6.38. old.

Benczédi Sándor: Tengerihántás
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Asszonylíra
Magyar Köl tűnők Antológiája? 

A  lehetséges olvasó némi szkep
szissel lapoz a kötetbe. Meghatá
rozhatatlan érzések mellkasá
ban, elmosódott kérdések a fejé
ben: ujjai bizonytalanok. Topo
rog. Hogy mások lennének a nők, 
mint a férfiak? Hát igen... De a 
könyv szép formátumú, és a fel
vetődött gondolatok izgalma se
gít legyőzni az ellenérzéseket. 
Hazafelé menet megállapítja: ne
héz feladatra vállakozott S. Sárdi 
Margit és Tóth László.

Tudja, külföldön már szinte 
divat, csak idehaza szokatlan, de 
lehet az összeállítás fő szempont
ja, hogy milyen nemű a költő? 
N em  válhat ez em ancipációs 
megmozdulássá? Irodalom a fe
m inizm us szogálatában? Meg
különböztethető nőköltő, köl
tőnő, költő?

Látja azonban, az antológia 
válogatóit — szerencsés párosí
tásnak tűnik: az irodalomtörté
nész nő, a költő férfi — nem ezek 
a problém ák foglalkoztatták: 
egyéni ízlésüket és értékszem
pontjaikat hangsúlyozva és a mi
n ő ség e t szem  e lő tt tartva 
szemezgettek évszázadok vers
term éséből. "...ám írjanak és 
zengjenek a nők, de ne kívánja
nak kiváltságos állást szemben a 
kritikával", "mert különben az 
irodalom életgyökere lenne meg
támadva" — idézik fel az Arany 
János-i bölcs gondolatokat. Arra 
törekedtek, hogy a válogatásuk
ban szereplők megérdemeljék a 
poéta minősítést. (Az előszóból 
és a válogatásból is kitűnik: szán
dékosan mossák össze a nőköltő 
és a költőnő fogalmát.) A kötet a 
XVI. századtól, Dóczy Ilonától 
napjainkig, László Noémiig ível. 
A szerzőket kronologikus sor
rendben mutatják be, így az anto
lógia egyben irodalomtörténeti 
áttekintés: nyomon követhetők a 
különböző korok főbb motívu
mai, asszonyszerepei, műfajai.

Mi készteti írásra a nőket? A 
régi magyar irodalomban inkább 
kimutathatók a verselés kiváltó 
okai: bujdosás, gyász, szerelem, 
válás, anyaság, Istenben való hit; 
s mindezek formai megnyilvánu
lásai is behatárolhatóbbak: ima, 
könyörgés, temetési ének, verses 
levél. Századunk költőnői vi
szont leromboltak szinte minden 
tematikus és formai korlátot. A 
válogatás is kettősséget tükröz: 
míg 1900 előtt a költőnő fogalmát 
tágabban értelmezi S. Sárdi és 
Tóth, s így azok is szerepelhetnek 
összeállításukban, akiknek mun
kássága csak egy-két ismert vers
ből áll (például Dóczy Ilona, 
Ládonyi Sára, Telegdy Kata), ad
dig a huszadik századi verska- 
valkádban szigorúbb mércét 
alkalmaznak, elkerülve ezzel az

értelmetlen névsorolvasást.
Dicséretes, hogy kevésbé is

mert, elfeledett költőnőket is fel
vonultatnak, s hogy kötetük  
érinti a határon túli és az emig
ráns magyar irodalmat is. A ver
sek előtt rövid élet- és pályarajz 
olvasható (nemegyszer iroda
lomtörténeti érdekességeket fel
villantva), majd a szerző műve
inek, köteteinek felsorolása, vé
gül a róla szóló irodalom pontos 
megjelölése következik. A né
hány női tárgyat ábrázoló színes 
fénykép még igényesebbé teszi a 
kötetet.

Az olvasó nem róhatja fel az 
összeállítók hibájaként — hisz az 
egyéni ízlés szerepét emelik ki 
—, de néhány költőnőt (többek 
között Cilczer Olgát és Szakács 
Esztert) szívesen látott volna 
még az antológiában. Az ismer
tebb szerzők művei közül pedig 
lehetett volna bátrabban válasz
tani, s nem a legnépszerűbb vers
sel előállni (gondol itt például 
Kaffka Margit: Pétiké jár című 
versére). Talán nem döntötték el 
egyértelműen, hogy kinek szán
ják kötetüket; mert az antológia 
helyenként kuriózumokat mutat 
be, másutt a szerző legjellem
zőbb versét közli.

S hogy sikerült-e "minden 
asszonyi kézimunka-dilettantiz
mustól megtisztulva", "igaz mű
vészi mivoltában" (Schöpflin 
Aladár) megmutatkoznia min
den szerzőnek? — erről nincs 
meggyőződve, de nem bántja na
gyon, mert kapott, úgy érzi, ka
pott valamit: hangulatokat.

Felkel az íróasztal mellől, a 
széket, mint rendesen, helyére 
igazítja, fiókjában kotorász: sza
lagot és csomagolópapírt húz 
elő. Határozott léptekkel megin
dul az ajtó felé. Értékesnek és 
szépnek találta a könyvet az ol
vasó. És most nyugodt szívvel, 
tisztább fejjel: a jó döntés bizton
ságot adó mozdulatával ajándé
kozza asszonyának.

Magyar Költőnők Antológiája
Összeállította: S. Sárdi Margit 

és Tóth László
Endklopédia Kiadó, Budapest, 

1997.
MAJOR ANITA

DOMOKOS JOHANNA 
* * *
nem szívem  de nyelvem  oldja  fe l am iben terem t
ahogy mozdulok, e térből ne feledjük a vonást: haza

e lé tező  nyelvtelen
hazám otthon keresem

m ely boldogság szülés pengeréme ez  
a külső akármilyen képernyőn vibráljon előttem

elszakad m elyen oda- s v issza v isz :  a vers 
e sokszorosítható találkozással ne érjek célt így: köszönöm

sírnom kell
téralatti formaelőtti ismétlése valaminek

a verbális rabságnak
dobódjak újra el messzire: köszönöm

(se) eleje (se) vége
állok a helyemen, a nyelv és a tér miért mozdul el

* * *

attól a visszaáramlástól mely e részegvalót saját magával 
tölti újra és újra fel zárul le a vadvan útja 
hogy a belőle kapott szelídüljön meg

és az agy a szív védettség teljessség kuszáltságát 
fényképezni kezdi nyelvvel, illően, magukat mondva 
mint nyelv a nyelvet, pontosan

ebben az ide-oda billenő homokórában 
pörögnek a képek egymásból egymásba 
hogy keressem a másat a hasonlót az ugyanazt 
mert összeroppant bennem a szerkezet 
és fénytelen labirintust belülről szenvedek

mintha elszabadulton, pontban sejtben kimozdítottan 
köldökön ismét csókkal, labirintus kilincs nélküli kapujával, 
igen újból és újból mert szívre agyra szorul a nem  
golyót köpni

miért máskor emlékezni, mi most űzne, hát űzzön kosként előre
mint mulasztás előtt (mér)legelve
annyiszor jó  a világ ahányszor még megjelenne
nyitottabb anyagba s vérembe mérgembe keveredne
e zárt szédületbe
a fény úgy szűrődik be mint végtelen nézőpontú vakkép 
kép mögötti kép melyik elemén feslik tovább 
míg fény fényt enged magán át

e sokszorosan nyitott képben egymásra rakódott ének 
ahogy és amikor mégsem képzelhetem el 
jönnek a túlnanbeliek: (m)ilyen vagyok! 
testben testek összekavart történésemléke 
lélekben lelkek elfeledtetett törvényemléke

és jövendő jósoltatik

szülni és születni
paradicsomi emlékekkel e méhszárszékben 
újnak látni e világot, beélhető térnek e labirintust 
melyben egymásra visszhangzanak égi és földi szólamok

itt vesztődtem el én is egy kis mindörökké

ÍZERÉN'1 MÚMIA
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KIS GYÖRGY RÉKA

A prevenció
—  Ú gy jó, ha m inden dolog kettő 

—  jutott egy napon erre a következte
tésre Sz. E, az úrnő, m inden gondola
tok fejedelme és úrnője... —  Vagyis —  
helyesbített rögtön, kevéssel azután, 
m ivel szerfölött kedvelte, ha gondola
tai pontosak és következtetései szigo- 
rúan  zárt e g y s é g k é n t  lo g ik u sa n  
felép ített rendbe szerveződnek  — , 
nem lehetséges, nem ésszerű és nem  
helyes, ha m inden dolognak nincs egy  
ellentettje. Maga a dolog teljes, és az 
illető dolognak a hiánya épp akkora 
méretű és kiterjedésű, mint a dolog  
maga, m elynek hiányát ekképp, hiány 
voltában jelöli. S m ilyen jó, hogy ez 
m indennel így van!

Ha kidobom a gyereket az abla
kon, mert egy rejtélyes és természetét 
tekintve, autotelikus pillanatban, erre 
vonatkozóan harsan fel az utasítás 
bensőmben, ez nem jó. M ivel a gyerek 
hiánya arra a bűnre emlékeztet, m e
lyet egy belsőleg kontrollálatlan pilla
natban e lk övettem , s akkor mi a 
valószínűsége annak, hogy életemet a 
legnagyobb józanságban, kimérten és 
m in tegy  "kontrolláltan" töltsem , s 
m ely életnek a célja maga ez a gyerek 
volt?! H ogy az ember akár a halált is 
vállalná érette.

Ú gyhogyhát, feleim, jó lesz óva
toskodni, már ami a külcsínt illeti! Az 
élet általam oly alakváltozatokat ölt, 
melyekre soha nem számítottam, s oly  
gazdag változatokat és változatossá
gokat produkál, melyek önmagukat 
hatványozva akár a végtelen érzetét is 
ébreszthetik az alkotóban. S milyen  
távolságra került akkor tőlünk a min
denható valóság?

Ekképpen sokkal jobb, sokkal gyü
m ölcsözőbb és célravezetőbb, ha e kri
tikus p illanatban nem  a gyereket, 
hanem —  m integy preventive —  a 
gyerek sárga-kék, háromkerekű bicik
lijét lendítem ki az ablakon, m ely a 
földre érkezvén, ripityára törik. Há- 
Há! Van hát az égi dolgoknak földi 
mása, s az angyalszárnyon földre szál
ló jármű a gyermeki helyváltoztatás 
szim bólum a lesz. Az ember mintegy 
elvarr egy fonalat az általa szőtt-készí
tett, színes takaróban —  ez az Ariad- 
né-fonala — , s ha e fekete vagy vörös 
fonál körül minden omlik és bomlik, 
csupán e szál a garancia arra, hogy a 
dolgok más irányban (ezúttal vertiká
lisan!) is "történnek". A  szövetből per
sz e , nem  m arad sem m i, s am it a 
kezedben tartasz végül, az nem más, 
mint egyetlenegy szál cérna, a fonal a 
végtelenben, a végtelen fonala.

Vagy kidobsz egy hatalmas követ 
mondjuk, az ablakon, egy megkövült 
és kínjában önmagába tekeredett csi
gát az ammonitesz-gyűjteményből, a 
nappali szoba homályos és párás ab
laküvegén át; a kő nagyot döndül és 
puhán belem élyed a sárba, a csene- 
vész, sápadt zöld  fű közé, —  de ez már 
prevenció. Garancia arra, hogy a gye
reknek nem esik bántódása, hiszen a 
gyerek a lépcsőházban, épp  lefele, az 
udvar fele tart.

S lent már a csiga. Vagy a bicikli. 
M indez rég lent van már, mire a gye
rek játszópajtásával az udvarra érke

HELIKON

zik. S ilyen a régtől fogva várva várt 
álom: egy csinos kis vastricikli a tava
szi gyepen.

Bár mindez a rajzon másképp sze
repel; — mondják, hogy a primitív 
(gyermeki) fantázia m integy előre-, 
fö> vetíti, a világ fölé projektálja azt, 
ami számára fontos. Egy békés családi 
otthon a rajzon, egyetlen dim enzió
ban, egy síkon csupán, egy papírvé
kony, barna törzsű fa, amint az égnek 
mered, s a kemény grafitú, mostoha 
színes ceruza nyomán hatalmas, ke
m ény szirmú, színes virágok törnek 
az égbolt felé. A  Nap maga leginkább 
egy szelet lyukacsos sajthoz hasonlít, 
sugarai pedig, melyek a kerítést céloz
zák meg, szigorúan megszúrják, bein
jekciózzák a zsíros növényeket. S 
m indezek fölött, a bolyhos és lankás 
fellegek paplanmintázata közé ékel
ve, ott stagnál a bicikli (tricikli), a pro
jekt része. V ersenyszerűen  égnek  
meredő kerekekkel, akár egy roller... 
N ode, erről nem volt szó. Ismeritek a 
63-mas számú vadmacska történetét?! 
A z úgy volt, hogy 63 darabszámú tör
ténet volt, s e történetek külön-külön 
m indegyike egy-egy vadmacskáról 
szólt, s így lett összesen 63 darabszá
mú vadmacska. S mindegyiket lelőtte 
a vadászbácsi, vagyis készítette a pus
káját, hogy lelőjje. De ez már preven
ció: maga a készítés.

Hát nem vagyok én egy zseniális 
nő? —  kérdezte ezek után Sz. E, az 
úrnő, a gyerek anyja. Jogom van jónak 
lenni, s ez már prevenció. Garancia 
arra, hogy a gyerek jó lesz. Magyaror
szág nem volt, hanem lesz —  ezt is 
gondolta.

És miért kezelik az írót úgy — kér
dem én — , mint deviáns elemet, mint 
a társadalom deviáns elemét, mint 
számkivetettet? S nem úgy kellene ke
zelniük inkább, mint kiváltságos ele
met, hiszen az író ír, lát, megfigyel, 
jegyez, elem ez, s plusz energiát bocsát 
ki és dolgoz fel akkor, amikor más 
békés járókelő csupán sétál, vásárol, 
néz és bámul munkaidő után?

Én például megláttam egy csúnya 
kislányt, úgy 8-10 éves lehetett, de le
het, hogy m ég kisebb, úgy 5-6 éves, 
mondjuk. Barna haja volt neki, hátul a 
tarkóján összefogva egy csinos kis gu
mival, egy hajfogóval, a kislány fekete 
cipőt (szandált) és fehér zoknit viselt, 
fekete-fehér mintás közönséges kar
ton bokorugró szoknyát (melyet ki 
kellett vasalni!), fölötte kopott piros 
trikót. Rámosolyogtam, pedig csúnya 
volt, ügyetlen és torz. így akartam én 
egy kedves néni lenni, azaz azt kíván
tam, hogy bárcsak egy kedves, szőke 
néni lehetnék számára majd... egyko
ron. S a kislány visszamosolygott. In
kább nézett. S hogy miért nem történt, 
nem történhetett mindez fordítva?! Ez 
itt most a gond. —  De ez prevenció. 
Ergo: minden jó, úgy, ahogy történt. S 
örültem, hogy volt erőm mosolyogni. 
S ettől megkönnyebbültem, úgy érez
tem, hogy könnyebb lett a lelkem.

Bár m inden  történhetett volna  
másképp —  gondoltam ugyanakkor 
kajánul. —  Történhetett volna pont 
fordítva.

Úgy — mondjuk —, hogy az utca
sarkon egy csúnya kislány (úgy 8-10 
éves) rámmosolyog, s én visszanézek. 
— De ez már prevenció.

SÁNTHA ATTILA

Nem sokat, 
de éltem
Féltem mindig a verstől, 
felfalja egyszer a testem. 
Mindig csak módjával 
írni, nem túl személyesre, 
shaa vad túlságosan 
jönne, retirálni azonnal.
Pedig éltem én, 
nem sokat, csak éppen, 
benne a gyomrában, 
ha megfogott a vad. 
Gondoltam, magamból 
kilátni minő dóré — 
max. a test elrejti, 
hogy nem létezik.

O ly asszonyban
Oly asszonyban élek én, 
kivel járni, menni, 
inni, ülni, halni jó, 
kivel beszélni és hallgatni, 
akiről a mese szól, 
aki édesen nevet, 
kivel ugyanazt mondanánk, 
ha egyszerre szólanánk, 
ki megkérdi, "mi baj, édes ", 
és már nincs is semmi, 
kivel baj nem érhet, 
míg élek.

Bordal
a csillagomról
Hadd meséljek, hadd vigadjak, 
Asztalomon kupa bor, 
hadd szóljon a muzsika 
és aközben bordalom.

Nehezen és illékonyán 
szálldogál a páragőz, 
asztalomon bor kupában 
és csak semmi szeriőz.

Hadd meséljem szépen azt el, 
milyen az én életem: 
hét bor után kihunynak az 
ősz csillagok keleten.

Nehezen és illékonyán 
szálldogál a páragőz, 
asztalomon bor laipdban 
és csak semmi szeriőz.

Nem tudhattam mire vélni, 
meghalnak a csillagok, 
és te babám merre lehetsz, 
édes kicsim, csillagom.

Nehezen és illékonyán 
szálldogál a páragőz, 
asztalomon bor kupában 
és csak semmi szerióz.

Vékony kezed, kerek arcod 
vajon éppen hol lehet, 
merre lesik a sok latrok 
méltón formás testedet.

Nehezen és illékonyán 
szálldogál a páragőz, 

asztalomon bor kupában 
és csak semmi szeriőz.

Az a lányka messze honban 
vajon éppen ki lehet, 
felsejlik a bor aljában, 
csillagom 6, egyetlen.

Nehezen és illékonyán 
szálldogál a páragóz, 
asztalomon bor kupában 
és csak semmi szeriőz.

A z éj angyala
Mióta a verstől nem 
tőled félek, éjszaka.
S ha eljön az éj szaka 
ágyból kelek és haza

megyek hol még nincsenek 
emberek sem haza 
csupán virág illata
az illatban meg ott lebegsz 
halál híres angyala.

Némán 
a szerelemről
Alászálltam, mint méla tót. 
Vártam nyolcig és tízig, 
mégsem szólt a telefon, 
nem tudhattam hol lehetsz, 
hallgatott a mobilam.
Most érzem a tegnapon 
lejöttek az angyalok, 
s hogy míg ketten tutajoztunk, 
szívemhez nőttél 
a tutajon.
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A legifjabb erdélyi bölcsészgeneráció tagjai — akárcsak az előző nemzedékek — 
nem elégszenek meg azzal, hogy elfogadják az iskolai és egyetemi tankönyvek, kézi
könyvek lapjain átörökített, többé-kevésbé merev irodalomszemléletet és értékrendet. 
A hagyománnyal kezdeményezett közvetlen párbeszédre vállalkoznak, hogy első  
sorban a maguk számára, mai nézőpontból újraolvassák-írják az irodalmat és annak 
történetét.

A kolozsvári Láthatatlan Kollégium  most nem csupán e jogos nemzedéki igény 
megszólaltató ja, hanem szakmai partner abban a szegedi egyetemen kezdeményezett 
négyéves kutatási programban, mely a magyar irodalom és a kritika 1957 és 2000 közötti 
történetének újszerű megközelítésére vállalkozik. Szegedi irányítója Dr. Odorics Fe
renc, docens, aki az Elméleti Munkacsoportban maga is egyetemi hallgatókkal, dokto- 
randuszokkal együtt végzi a filológiai és értelmező tevékenységet. A tervek szerint a 
munka eredménye négy kötetben fog megjelenni.

Közös célunk többek közt azoknak a kanonizációs stratégiáknak a feltárása, aho
gyan az irodalomkritika és -történetírás szűri, válogatja, értékké avatja a műveket, vagy 
éppenséggel egy-egy megcsontosodott kánon lebontására törekszik. Tanszékünkön 
már több — főként magiszteri — szakdolgozat született a kanonizáció témaköréből. 
Szegedi előadásaim és szemináriumaim (Uj horizontok — változó kánonok) szintén 
ebbe az összefüggésbe illeszkednek.

A Láthatatlan Kollégium tagjai az első Forrás-nemzedék által teremtett értékek 
szemléletének felfrissülését szolgáló és a kánonképződés titkait fürkésző tevékeny
ségbe kezdtek. Ennek előmunkálataihoz tartozik az a nyilvános interjúsorozat, melyet 
a nem zedék író és kritikus tagjainak szíves közreműködésével— elméletileg átgondolt 
kérdéskörök alapján — e tanév folyamán készítenek.

Kolozsvár, 1997. december 8. CS. G y ím esi Éva

Vissza a Forrásokhoz 1.
— beszélgetés Kántor Lajossal —

Balázs Imre József: Elhangzik néha, a For
rás-szerzők részéről is, hogy a "Forrás-nemze
dék" irodalom történészi találmány. M it 
mondana erről az irodalomtörténész?

Kántor Lajos: Magam sem tudom ponto
san, hogy ki adta az Irodalmi Könyvkiadó 
sorozatának a Forrás nevet. A kiadó kolozs
vári fiókszerkesztőségének volt bizonyos 
önállósága, már csak azért is, mert itt jelen
tős, vagy jelentősebb írók és szerkesztők dol
goztak, mint a bukaresti központban — 
abban az időben Kacsó Sándor volt a fiók
szerkesztőség vezetője. Neki és a körülötte 
levő fiataloknak mindenképpen szerepük 
volt egyrészt abban, hogy a sorozat elindult, 
másrészt talán a névadásban is.

A "nemzedék" nevét nyüván a könyvso
rozat adta, és az embléma, amelyet Cseh 
Gusztávval rajzoltattak meg, de a történet 
sokkal korábban kezdődött valójában. Az el
ső Forrás-nemzedéknek nevezett társaság 
1956 utáni, vagy valamiképpen '56-os nem
zedéknek is lehet nevezni, mert azok, akik 
később a Forrás sorozatban indultak, akkori
ban töbnyire bölcsészhallgatók voltak a Bo
lyain. A társaság összefügg ezzel az idő 
szakkal, és összefügg bizonyos fokig — de 
inkább csak szervezésüeg— az akkori Bolyai 
Diákszövetséggel, hiszen a fiatal írók, köl
tők, zenészek első nem zedéki fellépését 
1958. január 14-én a diákszövetség szervezte. 
A folyóiratban való jelentkezés azonban még 
ennél is korábbi, hiszen azt hiszem, az első 
csoportos jelentkezés az Igaz Szóban volt, és 
Gálfalvi Zsolt vezette be. Abban a számban, 
ha jól eemlékszem, Lászlóffy Aladár és Szüá- 
gyi Domokos biztosan megjelent, talán Jan
csik Pál is, olyanok is voltak viszont, akik 
később semmiképpen sem tartoztak a For
ráshoz, mint például Tóth István. Aki még az 
első Forrás-nemzedékkel együtt indult, de 
igazából sohasem tartozott a nemzedékhez, 
az Csávossy György.

B.I.J.: Vagyis igazából nem az volt a nemze

dékhez tartozás szempontja, hogy kinek volt For
rás-kötete...

K.L.: Nem igazán. A Bölcsészkar vélemé
nyem szerint nagyon fontos szerepet játszott. 
Egyszer azt írtam — és Szisz nagyon gúnyo
san válaszolt rá —, hogy egy olyan típusú, de 
nyilván más jellegű társaság alakult itt ki, 
mint a Négyesy-szemináriumon. Az akkori 
egyetemi előadók közül igazából Szabédi 
Lászlót lehetne említeni, akinek a tanítvá
nyai közül az első Forrás-nemzedék megha
tározó szereplői kikerültek. Valójában két 
évfolyam volt, amelyekből az első Forrás
nemzedék kialakult, a mi évfolyamunk, 
amelyik '54-'55-ben indult és a következő, az 
'55-'56-os, amelyikben Szilágyi Domokos 
volt a "központ", legalábbis mai szemmel. 
Később természetesen kiegészült a társaság, 
de ugyanakkor nem mindenki lett Forrás- 
szerző. Amikor azt mondjuk, hogy Forrás
n em zed ék , n y ilván  m indenk i azokra  
gondol, akiknek Forrás-kötetük volt, de ezt 
egyrészt szűkebben, másrészt szélesebben 
kell elképzelni. Volt egy hangulat az egyete
men, amely kapcsolódott '56-hoz, és azok, 
akik akkoriban az egyetemen voltak, ma
gukba szívtak egy másfajta szemléletet a ko
rábbihoz képest, talán a kritikai-irodalmi 
lapokból is.

Kínálkozik egy érdekes párhuzam, ami
ről eddig sokat beszéltek, éspedig az — amit 
érdem es len n e m eg v izsg á ln i iroda- 
lomtörténetileg és esztétikailag is —, hogy 
megítélésem szerint a Forrás első nemzedéke 
ugyanazt a funkciót töltötte be az erdélyi 
magyar irodalomban, mint a Juhász Ferenc 
és Nagy László nemzedéke a magyarorszá
giban — bár van egy pár éves különbség. 
Szerintem nem lehet azt mondani, hogy Ká- 
nyádi töltötte volna be azt a szerepet, mert ő 
eléggé egyedül volt. Páskándi tulajdonkép
pen már a Forrás társaságához tartozott, lé
vén, hogy egy évvel fölöttünk kezdte az 
egyetemet, bár az ő kötete, a Piros madár még

nem a Forrásban jelent meg, és a korábbi 
nemzedékkel indult az Ifjúmunkásban— is
mert anekdota, hozy ő fedezte fel Kányádit, 
bár fiatalabb volt nála.

Zudor Imola: Akkor azok után, hogy körvo
nalazódott maga a nemzedék, rákérdeznék arra, 
hogy melyek voltak azok az értékek, amelyeket 
képviselt, beszélhetünk-e egyáltalán a nemzedék
re általánosan jellemző értékrendszerről, tudatos 
kánonrombolásról ?

K.L.: Azt hiszem, a kánonrombolás meg
határozó volt. Véleményem szerint így je
lentkezik minden erősebb nemzedék, ha 
van, akivel szemben fellépni. Ennek egy na
gyon határozott politikai jelentése is volt. 
Nagyon erős volt az irodalmon belül is a 
neo-proletkult, amelyet nem csak az a nem
zedék képviselt, amelyik ebben nőtt fel, te
hát a Majtényiék, Márkiék, Szász Jánosék, 
Sütőék nemzedéke, hanem szinte az egész 
második világháborút túlélt értelmiség, 
akarva, nem akarva, csatlakozott ehhez ma
ga Szabédi is, vagy Szemlér, aki az Erdélyi 
Helikonban indult. Természetesen ezeknek 
a "behódolásoknak" megvoltak a személyes 
okai, és nagyon sokak esetében egyfajta sze
mélyes félelem játszott szerepet. Tény, hogy 
akkor, amikor ezek a tizenéves és húszas 
éveik elején járó fiatalok elkezdtek verset, 
prózát, kritikát írni, akkor egy nyúlós, szín
telen-szagtalan massza nem hagyta érvény
sülni, létezni ezt az új irodalmat. A közlés, a 
nemzedékként való jelentkezés lehetőségét 
ki kellett vívni. Döntően másak voltak aztán 
a második Forrás-nemzedék, vagy mindmá
ig, például az Előretolt Helyőrség vagy Se
rény Múmia köré tömörülő társaság közlési 
lehetőségei. A Forrás-szerzők elmondhatják, 
hogy milyen szörnyű szerkesztői beszélge
téseknek lehettek tanúi vagy részesei példá
ul az Utunk szerkesztőségében; ahogyan az 
akkori tisztes költők, szerkesztők kéziratok 
visszadobásával védték, talán nem is tuda
tosan, az említett sáncokat. Ezzel szemben 
nyilvánult meg tehát a Forrás-szerzők érték
teremtési kísérlete.

Z.I.: Konkrétan, az említett szociológiai-poli
tikai értékrenden túl vagy kívül milyen irodalmi 
vonatkozású értékeket emelt be újként az iroda
lomba a Forrás-nemzedék?
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K.L.: A költészet terén talán megfogha
tóbb ez, azt hiszem, de a prózában is nyilván 
felmutatható. Egy elszürkitett, és átlagszint
re, vagy az alá süllyesztett poszt-nyugatos 
irodalom létezett akkor egyrészt — gondo
lok itt például Szemlérre —, másrészt pedig 
egy petőfis, népi, agitatív jellegű hang. Kiss 
Jenő egy jellegzetes példa, aki a kettőt együtt 
képviselte. Ma már szinte el sem lehet hinni, 
hogy akkoriban József Attila nem volt benne 
az irodalmi köztudatban. Érte meg kellett 
küzdeni, Szabó Lőrincről nem is beszélve. 
Nem véletlen tehát, hogy neki ajánlanak ver
set, vagy róla írnak könyvet, államvizsga
dolgozatot az első Forrás-szerzők. A kassáki 
avantgárd akkoriban szintén teljesen háttér
be volt szorítva. A Forrás-nemzedék legjobb
jai őket fedezik fel, és őket próbálják meg 
"továbbími" a nagyhatású nyugati költők 
mellett.

A prózában akkoriban egy lerontott, el
szürkitett Móricz-utóélet volt jellemző, eh
hez képest például az, hogy Bálint Tibor 
Krúdyt és Nagy Lajost fedezte fel magának, 
és rajtuk keresztül találta meg a saját hangját, 
valami újat jelentett

Tehát az esztétikum terén egy másfajta 
hagyományhoz való visszanyúlás jelentette az

újat... Namármost, ha megpróbálnánk lebontani 
a núvekben megjelenített értékkategóriákat, pél
dául közösségi, erkölcsi, vagy intellektuális érté
kekre, mi derülne ki a Forrás-nemzedékről? Úgy 
tudom, a Forrás-szerzőket érték olyan vádak, 
hogy individualisták, hogy nem törődnek a közös
séggel...

K.L.: Igen, ez a vád tulajdonképpen két
szer is megjelent. Először, amikor még csak 
"fiatal szerzőkként" jelentkezve, egy prolet- 
kultosan felfogott kollektivizmussal szem
ben ítéltetnek individualistának. Ez e- 
gyébként, ha az ember megnézi akár a Lász- 
lóffy, akár a Szilágyi Domokos első kötetét, 
mélységesen nem igaz, hiszen nagyon sok 
rossz vers van bennük, amelyek éppen egy
fajta kollektivizmus kifejezői. Ebben az is 
benne van, hogy volt egyfajta kényszer, 
hogy ahhoz, hogy közölni tudja azokat a 
verseket, amelyeket azért írt meg, mert nem 
tudta nem megírni, azért egy május l-jére

vagy augusztus 23-ára tőle kértek ilyen vagy 
olyan verset. Nekem is kellett kérni, mint 
fiatal Korunk-szerkesztőnek, '59-től. Szilá
gyi Domokosnál elég sok ilyent lehet találni, 
és amikor az Élnem adjatok anyagát gyűjtöt
tem, akkor eléggé sok gyenge verset hagy
tam ki, amelyek különösen az Utunkban és 
az Előrében jelentek meg. Lászlóffynál, pél
dául a Szertartás egy nemzedék nevében dmű  
versben szintén jelen van az adott történelmi 
korhoz tartozó nemzedéknek egyfajta opti
mista kicsengésű megjelenítése. Biztos azon
ban, hogy a meghatározó nem ez volt, 
hanem az egyéniség érvényesítése/érvénye- 
siilése, és itt utalnék arra, hogy amikor a 
második Forrás-nemzedék — Farkas Arpi- 
ék, Király Ladék, Magyari Lajosék társasága 
— megjelenik, nagyon kevés idő múlva je
lentkezik egy olyasfajta szemrehányás, hogy 
a Forrás első nemzedéke nem a nemzetet, 
vagy a magyarságot jelenti, hanem egyfajta 
individualizmust, szemben azokkal, akik 
például a sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör 
köré csoportosultak. Létezik egy ilyesfajta 
kategorizálás, hogy a Forrás második nem
zedéke a nemzeti vonal, az első pedig az 
általánosan emberi, és/vagy individualista. 
Én ezt nem tartom egyébként reálisnak, nyil
ván a helyzet fügvényében másképp nyilvá

nulnak meg bizonyos elképzelések. Tény, 
hogy először az egyéniség jogainak az újra- 
érvényesítése fontos volt, és sokkal kevésbé 
volt lehetséges a nemzeti szempontok érvé
nyesítése. Azonban ha az egész életműveket 
nézzük, nem hiszem, hogy azt lehetne mon
dani, hogy a Szilágyi, Lászlóffy vagy Hervay 
Gizi költészete nem képviseli a magyarsá
got. Egy másfajta megközelítésben ugyan
úgy képviselik, csak Szilágyi Domokosnál 
például sokkal önkritikusabb, önkínzóbb 
módon, mint Farkas Árpádnál vagy Magya
ri Lajosnál.

B.I.J.: És milyen volt a nemzedék, vagy pél
dául Szilágyi Domokos viszonyulása a transz
cendens értékekhez?

K.L.: Emlékszem, ez volt az egyik vád
pont, amikor az első versek és kötetek meg
jelentek, hogy elszakadtak a valóságtól, és 
hogy egyfajta "kozmikus köd" jellemző pél

dául a Lászlóffy Aladár korai költészetére. 
Szilágyi Domokosnál is megjelenik valami 
hasonló az első kötet hosszabb verseiben, 
csak másfajta "terminológiával". De ez min
denképpen eltérést jelentett attól a földhöz
ragadt költői szemlélettől, ami mondjuk az 
Anikónén '-szerű, úgynevezett "népi realista" 
alkotásokat jellemezte. Elő kell venni azokat 
a lapszámokat, akár az Igaz Szót, akár az 
Utunkot, hogy láthatóvá váljon az a közeg, 
amiben megjelennek ezek a fiatalok.

Azt hiszem, a második világháború óriá
si szakadást jelentett, éppen azáltal is, hogy 
legyőzte az egész emberiséget fenyegető fa
sizmust. Talán ez magyarázhatja, hogy pél
dául Szabédi, aki egyszer már nagyon  
tisztán látott, utána hogy tudja elhitetni ma
gával, hogy "ez nem úgy van, hanem így 
van", hiszen nem történik közben olyanfajta 
változás a társadalomban, sőt: a társadalom 
minden jelensége ellentmond neki. Egy új
fajta messianizmus érvényesül a második 
világháború után, és ez tulajdonképpen nem 
is messianisztikusan jelentkezik, hanem va
lami primitív, naiv pátosszal és hihetetlen 
szürkeséggel. Igazából ezzel szemben lehet 
megérteni azt, hogy akkoriban mit jelentett 
a Forrás első nemzedéke.

Szilágyi Júlia: Úgy érzem, még messzebbre 
is lehetne menni, hiszen a polgári értékek lejára
tásának folyamatával kell itt számolnunk, ami 
Nyugaton is végbement, mert a második világhá
ború egyben az addig szilárdnak hitt értékvilág
nak a történelmi szétesését is jelentette. Nem 
lehet azt mondani tehát, hogy ezek az emberek 
kezdettől hazugok, vagy bértollnokok lettek vol
na, hiszen ez rendkívül primitív magyarázat len
ne egyszerre több értelmiségi nemzedék drá
májára Nyugaton is, és nálunk is. Kellett az a 
katartikus állapot, amibe került az értelmiség a 
második világháború után: hogy egyáltalán meg
menekültek emberek. És ezek az emberek egészen 
különböző értékpozíciókat foglaltak el a történel
mi eseményekkel szemben, de egy dologban meg
egyeztek, hogy az emberi élet értéke érvényes. 
Hogy milyen értékekkel társul az emberi élet, 
ebben voltak a különbségek, de a polgári értékeket 
kompromittáltnak tekintették amiatt, hogy lehe
tővé tették a világháború kirobbanását, hogy te
hetetlenül asszisztáltak embermilliók elpusz
tításánál. Akkor pedig felvetődött a kérdés, hogy 
mi érvényes még abból, amiben hittünk, amiben 
neveltek minket. Tehát akkor már nem lehetett 
megállni, hogy meddig menjen a dolgok újragon
dolása, újraértékelése vagy felszámolása. Ezt le
hetett aztán manipulálni...

K.L.Még egy vonatkozása van ennek a 
dolognak, a második világháború bécsi dön
tés utáni négy évének kérdése, amelyet egy
fajta mámor jellemzett. Ellenhatásként aztán 
az is jelentkezik az első időkben, hogy a 
nemzeti eszmények alkalmatlannak bizo
nyultak, hogy megváltozott a politikai hely
zet, és az internacionalizmus az, amelyik a 
kérdéseket megoldja.

Z.I.: Amiről eddig még egyáltalán nem be
széltünk, és én úgy éreztem, hogy nagyon fontos 
jelensége az akkori irodalmi közegnek, az a kriti
ka, és itt két nevet említenék: a Kántor Lajosét és 
a Láng Gusztávét. Milyen szerepe volt Önöknek 
a kritika nyelvének megújításában?

K.L.: Én azt hiszem, hogy ez eléggé ösz
tönös volt az első időkben, legalábbis az én 
részemről, de természetes igény volt az, 
hogy ennek az új csapatnak az elismertetésé- 
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ért harcoljon az ember, olyan eszközökkel, 
ahogy teheti, diákszövetségi szervezés által, 
kiadóknál. Először pedig a lapokban kellett 
megharcolni ezt a harcot, hogy ez a nemze
dék nemcsak hogy egyenrangú, hanem mi
n ő ség ileg  — nem csak erkölcsi, hanem  
esztétikai értékben is — több, jobb, mint a 
közvetlen elődök versei, prózája. Tehát egy
fajta önvédelmi harcként indult ez a kritika, 
és eszközeiben később kezdett a kor szintjén 
valamennyire nagykorúsodni. De nem volt 
nehéz fölvenni a versenyt, mert ami akkor 
meghatározó volt az Utunkban vagy az Igaz 
Szóban, az egy teljesen átpolitizált publicisz
tika volt. Marosi Péter például, aki egyéb
ként nagyon jó szerkesztő volt, állandóan 
különféle tematikai alapú csoportosításokat 
végzett, például a mezőgazdaság vagy ipar 
vagy különféle kampányok szerint. Marosi 
pedig még legalább tudott írni... Hát ebben 
a közegben nem volt túl nehéz jelentkezni, 
később lett ez a kritika tudományosabb, 
strukturalistább megalapozású. Ez az irány
zat nem jött nekünk rosszul, de ez nyilván 
már egy későbbi időszak, inkább a '60-as 
évek vége, '70-es évek eleje.

Láng Gusztávnál, azt hiszem, erőtel
jesebb volt egyfajta irodalomtörténeti meg
alapozottság korábbról, és ő afelől közelített 
a Forráshoz. Emlékszem, őt is meg kellett 
győzni, hogy Szilágyi Domokos jó költő, és 
érdemes rá odafigyelni, mert nem volt szá
mára nyilvánvaló első perctől kezdve, pláné 
mivel Páskándi barátja volt. Persze nagyon 
hamar elemzően csatlakozott a kortársak ol
vasásához. Aki valamivel később jelentke
zett, és az egész társaságból messze a leg
tehetségesebb volt kritikában, az Jakab Anti 
volt, aki zseniális kritikus lehetett volna, ha 
folytatja, de csak éppen elkezdte, és nagyon 
hamar abbahagyta, így azok a lehetőségek, 
amelyek az ő írásaiban voltak, sajnos, nem 
teljesedtek ki. ő  ugyan négy-öt évvel fiata
labb nálunk, mégis: alkatánál, beállítottságá
nál fogva sokkal inkább lehetett volna az első 
Forrás-nemzedék kritikusa, mintsem a má
sodiké. Persze ez is ugyanolyan problemati
kus, mint az, hogy hová számítjuk Bodor 
Adámot, aki 1936-os születésű, de jóval ké
sőbb jelentkezett és bontakozott ki, mint az 
első Forrás-nemzedék többi tagja, bár egész 
élményanyaga, és minden egyébb körül
mény azt indokolná, hogy ehhez a nemze
dékhez tartozzon. Jakab Anti pedig például 
az egyik első nagyon jó értője és magyarázó
ja Bodor Adámnak vagy Szilágyi Domokos
nak egyaránt.

Kétségtelen, hogy a nemzedékért harcol
ni kellett, és az '56 utáni "elszámoltatáskor" 
például megtörtént, hogy Földes László, aki
vel én egyébként nagyon jól voltam, a Forrás 
első nem zedékét vetette oda, mondván, 
hogy ezzel nekünk úgysem ártanak. Éppen 
a katonaságnál olvastuk a Földes cikkeit az 
Utunkban, amelyekben én például mint re
vizionista szerepeltem.

ZJ.: Fellapozva a korabeli sajtót, nagyon 
hangsúlyosoknak éreztem a vitákat. Mi állt ezek
nek a hátterében, és irodalmi szempontból pro
duktívak voltak-e?

K.L.: Azt hiszem, itt ismét a helyért, létért 
való küzdelem volt a meghatározó, mert biz
tosítani és igazolni kellett, hogy az első For
rás-nem zedék  nem egy m egátalkodott 
szocializmusellenes vagy kozmopolita ban
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da. Úgy emlékszem, ezekben a vitákban 
akarva-akaratlan fel kellett venni azt a termi
nológiát, amit használtak a támadók. Ha va
lakiről azt mondták, hogy tagadja a szo
cializmust vagy internacionalizmust, és el
zárkózik egyfajta individualizmusba, ahe
lyett, hogy népünk nagy vívmányait és az 
élet mindennapjait vállalná, akkor nyüván 
nem lehetett abban a közegben azt mondani, 
hogy: hülyeség, amiről beszéltek, de valószí
nűleg még nem is volt bennünk egyértelmű
en kialakulva, hogy ez eleve hülyeség. Ez 
csak fokozatosan alakult Id, részben a viták 
primitív hangvételének hatására is. Olykor 
ezekben a vitákban, és főleg a korábbiakban, 
egy-egy munkáslevelező is megszólalt, a 
negyvenes évek végi, ötvenes évek eleji gya
korlatnak megfelelően. Az akkori álláspont 
ugye az volt, hogy a párt ideológiáját a kriti
kusnak kötelessége képviselni, tehát ő viszi 
be az irodalomba az ideológiát, az eszmét. 
Bálint Tibi kapcsán az egyik vád például az 
volt, hogy a kisszerűséget, a jelentéktelen 
témákat dolgozza fel. Akkor pedig nyilván 
azzal kellett védekezni, hogy ez így nem 
igaz, hogy igenis jelentős, amit leír, a korról 
szól és a nép érdeke, szóval ez a terminológia 
kikerülhetetlen volt azok számára, akik ben
ne voltak a korszak irodalmi életében. Persze 
azok, akik nem publikáltak azokban az évek
ben, mentesek maradtak ettől. Viszont an
nak, aki ezt nem vette föl, egyáltalán esélye 
sem volt arra, hogy közöljön.

Annak alapján megítélni az akkori író
kat, kritikusokat, hogy hányszor írták le azt, 
hogy szocializmus, vagy később, hogy: em
berarcú szocializmus, nem lehet, inkább azt 
kell megnézni, hogy ezzel mit próbáltak 
megvédeni, minek próbáltak helyet csinálni. 
Ezek az írások mint kritikai szövegek ma 
nem kívánkoznak valami gyűjteménybe. Én 
magam elborzadtam, amikor újraolvastam a 
Forrás-kötetemben megjelent, és annak ide
jén nagy botrányt kavart Régi és új a lírában 
című írást, hogy ez tulajdonképpen milyen 
rossz szöveg. Szilágyi Domokosról, Lász- 
lóffy Aladárról, Jancsikról szólt, szemben 
Szemlérrel, Márkival mint negatív példák, 
de mint szöveg, ma, harmincöt év után nem 
vállalható, annak ellenére, hogy amiért ak
kor hadakozott, az talán érvényes. Akkor 
volt az is, hogy egyszerre estem a nacionaliz
mus és a kozmopolitizmus vádjába ezzel a 
tanulmánnyal, amelyiknek a terminológiája 
lényegében azonos volt a Korunk terminoló
giájával.

ZJ.: Ez tehát azt is jelentette, hogy amit a 
kritikus mondott, azt elfogadták, vagy bevonult 
az irodalom történetébe?

K.L.: Igen, ez eléggé így működött, és 
még később is tovább élt, hogy igenis a kri
tikus az, aki tudja, hogy mi a helyes a társa
dalom ban, és ezt lehetett pozitívan is 
felhasználni. Marosi Péter például eléggé 
hamar felismerte, hogy a Forrás első nemze
dékének milyen szerepe van, és megpróbál
ta őket az Útunk köré tömöríteni, sokkal 
inkább, mint ahogy például az Igaz Szó tette.

Z.I.: Ebben a körvonalazódó irodalmi közeg
ben nem beszéltünk még a szerző és az olvasó 
viszonyáról, és egy másik, arctalan intézményről, 
a cenzúráról, amely nagyon is hathatott erre a 
viszonyra...

K.L.: Azt hiszem, a drámák esetében kü
lönösen jól megfogható író és olvasó viszo
nya. Voltak kortárs drámák, amelyeket

nagyon nehezen fogadtak be a színházak, 
rendezők. Mielőtt ez beindult volna, nagyon 
érdekes volt, hogy a lapokban megjelent Pás
kándi- vagy Kocsis-szövegeket, például az 
abszurdoidokat, elkezdték játszani az isko
lákban, nagyon-nagyon jó előadásokon. Ez 
azért jellemző dolog, mert a diákok a taná
ruk ellenében játszották el a darabokat. Ez a 
beszédmód éppen azért alakult ki, mert így 
lehetett a cenzúrát kijátszani. Nemcsak egy 
közérzet volt benne, hanem a maga abszurd 
voltában egy rendszert, egy szemléletmódot 
jellemzett, és erre igenis ráérzett az olvasók 
eléggé széles rétege. Azt hiszem, ez meg
szűnt, mert az irodalomnak már nincs olyan 
tekintélye és olvasottsága, mint akkor volt. 
Megváltozott a közeg, és már többször emlí
tettem, hogy a közeg ismerete nélkül nem 
lehet megérteni ezt az irodalmat.

B.I.J.: Éppen erre akarok rákérdezni... Itt fel
vetődik egy olyan probléma, hogy mi, tehát egy 
olyan nemzedék, amelyik nem láthatott bele abba, 
hogy hogyan működik ez a közeg, egyáltalán ho
gyan nézhetünk vissza. Selyem Zsuzsa írta nem
rég, egy Bajor-kötet kapcsán, hogy az akkori 
müvek "adottnak vettek egy jelentésadó kontex
tust, amely mára eltűnt, és ott maradt a szöveg, 
magára ". Hogyan kellene Ön szerint olvasni eze
ket a célzásokkal teli műveket, hogy helyes, vagy 
helyesebb legyen az olvasat?

K.L.: Biztos, hogy, hála Istennek, nem le
het visszaállítani azt a közeget. Lehet, és ér
demes is a szövegköm yezetet megnézni, 
hogy jobban értse az ember, hogy akkor mit 
jelentettek a szövegek. Ez persze csak egy 
szűk, szakmai körben jelenthet magyaráza
tot bizonyos művek akkori sikerére. De azt 
hiszem, az igazán jó művek fölébe emelked
nek ezeknek az esetlegességeknek, például a 
Bartók Amerikában, vagy a Bolyai János Vásár
hely üt t. Az idő természetes válogatása az, 
ami megmarad ezekből a művekből. Talán a 
prózában igazán nehéz ügy ez, meg kellene 
nézni, hogy például a Szabó Gyula Gondos 
atyafisága, ami nagy esemény volt, amikor 
1955-ben megjelent, hogy néz ki mai szem
mel — hisz többször is hallottam neves ifjú 
irodalmároktól, hogy ez egy sztálinista mű  
volna. Persze ez is a kollektivizálásról be
szélt, de akkor azért volt új, mert úgy tűnt, 
hogy ez egy más hang, emberi hang Asztalos 
István, Horváth István, Kovács György ak
kori művei után. Szabó Gyulánál nem viasz
bábuk m ozogtak, hanem  igazi emberi 
kapcsolatok voltak megjelenítve, s ez nagy 
szenzációt jelentett.

Z.I.: Azt hiszem, a következő kérdésre nagy 
vonalakban már elhangzott a válasz, de a konkre
tizálás kedvéért mégis megkérdezném, hogy éréz- 
e a ‘89 előtti és utáni irodalom között éles 
törésvonalat?

K.L.: Nem hiszem, hogy lenne, az irodal
mi életben van inkább, pozitív és negatív 
értelemben egyaránt. Például természetes 
emberi és irodalmi kapcsolatok szűntek meg 
a román irodalommal. Az irodalomban 
egyébként szerintem csak annyi a változás, 
hogy új csapatok, nemzedékek jelentek meg, 
és '89 után van megint egy tehetséges csapat, 
akik ráadásul még lehetőséget is kaptak a 
közlésre. Mégis azt hiszem, nem az iroda
lomban történt a változás, inkább az irodalmi 
szokások és lehetőségek változtak meg. Az 
irodalom becsülete is visszaesett termé
szetesen. Ma a publicisztikának jóval na
gyobb súlya van, mint az irodalomnak,
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pláné ha még a tévé képernyőjéhez is hozzá
jut a szerző.

Szilágyi Júlia: Nem gondolod, Lajos, hogy 
esetleg az azok is közrejátszhat ebben, hogy az 
irodalom ebben a régióban hagyományosan fel
vállalt nem-irodalmi szerepeket is, hosszú ideig? 
A történelem alakított ki az irodalom számára egy 
olyan szerep-többletet, amely lényegében most 
szűnt meg. Tehát a közéletiség fogalmazódott át, 
és az irodalom talán visszaszorul a saját medrébe. 
Itt valami olyasmi is lehet, nem tudom, egyetér- 
tesz-e ezzel, hogy az irodalmat az autoritárius 
társadalmak ideológiai szereppel ruházzák fel, az 
lévén a funkciójuk, hogy bizonyos (politikai) esz
méket fejezzenek ki. Hogyha ezt a funkciót elvesz
ti, vagy felszabadul alóla — kérdés, hogy hogyan 
értelmezzük ezt a változást —, akkor nyilvánva
ló, hogy nem fűződik bizonyos érdekcsoportoknak 
érdeke ahhoz, hogy használják az irodalmat. Nem 
gondolod, hogy egy ilyen jelenség is végbemegy?

K.L.: Biztos, hogy egyrészt arról van szó, 
hogy normalizálódik a helyzet, tehát az iro
dalom visszakerül oda, ahol tulajdonképpen 
lennie kell. Mellette tehát létezik és előtérbe 
kerül számos egyéb megnyilvánulási mód: 
politika, szociológia, pszichológia, és hason
lók. De mondok egy ellenpéldát: Mircea Di- 
nescu, aki szerintem nagyon jó verseket ír, 
mint költő, sosem tud úgy hatni, mint azzal, 
ha odaül a kamera elé, és vitázik, beszélget 
valakivel, valamiről. Versben ugyanolyan jó, 
de ha versben mondja el, annak sosem lesz 
akkora hatása, mint ha így, vagy egy Cata- 
vencu-vezérdkkben mondja el ugyanazt. Ha 
élne Szisz, és ma írná meg az Ez a nyár-t, 
akkor meg sem közelítené azt a hatást, mint 
ha ugyanazt publicisztikában próbálná el
mondani. Tehát egyrészt valami normalizá
lódott és az irodalom a helyére került, 
másrészt teljesen abnormális viszonyok is 
kialakulnak az irodalom hatását illetően, 
mert jelentős szerzők m űvei egyszerűen  
nem jutnak el, vagy nem úgy jutnak el az 
olvasóhoz, ahogy korábban.

B.I.J.: Végül azt szeretném még megkérdez
ni, visszatekintésképpen, hogy hogyan látja Kán
tor Lajos magát és a Forrás-nemzedéket a 
tankönyvek, irodalomtörténetek tükrében?

K.L.: A tankönyveket nem nagyon isme
rem, valamikor a hetvenes években akartak 
beszervezni egy tankönyvírásba, és amikor 
odahívtak minket, és elmondták, hogy mi
lyen arányok kell legyenek benne, hogy kik 
szerepelhetnek és ldk nem, akkor öt perc 
m úlva kirohantam , és soha többé tan
könyvközeibe nem kerültem. Én azt hiszem, 
hogy a Láng Gusztival közösen írt iroda
lomtörténetünk, bár a megfogalmazásai biz
tos sok tekintetben már idejétmúltak, mégis 
jelentett valamit, mert tényleg kodifikált, ka
nonizált bizonyos viszonylatokat, és nem 
véletlen, hogy akkor — írd és mondd — száz 
dkk jelent meg róla, és hogy annyian támad
ták, mert ez az értékrend bekerült később 
egyéb helyekre is. Akkor azzal vádoltak, és 
ma tényleg el is lehet fogadni (akkor persze 
az ember igyekezett védekezni), hogy a For
rás első nemzedéke szempontjából íródott ez 
az irodalomtörténet. Valóban így íródott, va
lószínűleg szükségszerűen, és úgy érzem, 
hogy ez nem baj. Viszonylag hamar, tulaj
donképpen tíz évvel az első Forrás-kötet 
megjelenése után sikerült ezt a kanonizálást 
megtenni, és elfogadni ezt az értékrendet, 
Bréda Fenék és mások azóta kifejtett ellenvé
leménye ellenére.

BJ.J.: Magyarországon átvették ezeket a 
szempontokat?

K.L.: Én azt hiszem, nagyjából átvették 
Bertháék, Görömbeiék; Czine Mihályt kellett 
annak idején meggyőzni arról, hogy Szilágyi 
Domokos jó költő, és nem volt olyan köny- 
nyű. De elfogadta, és ma minden felsorolá
sában ott van Szilágyi Domokos is. És végül, 
miután kitelepedett, igazolódott az is, amit 
Bodor Ádámról írtunk. És úgy érzem, hogy 
ennek az ellenpróbája is érvényes, tehát 
azokról, akik háttérbe szorultak ebben az 
összeállításban, nem derült ki, hogy zseniá
lisak.

Selyem Zsuzsa: Említetted, és én eléggé ré
mülettel hallottam — sokszor félreismerjük ön
magunkat —, hogy kénytelen az ember bizonyos 
vitákban felvenni a vitapartner diszkurzusát, 
szóhasználatát, és hogy az ember a közegel
lenállás miatt nem tud kitömi egy bizonyos disz- 
kurzusból. Most, utólag látsz-e olyan utat, rést, 
ahol mégiscsak ki lehetett volna tömi, amit persze 
akkor, annyi tapasztalattal nem vesz észre az 
ember?

K.L.: Nem tudok nagyon határozott vá
laszt adni, ma is úgy látom, hogy, legalábbis 
a hatvanas évek végén, nem volt más út. Más 
út az elmenés vagy az elhallgatás volt. Min
dig a Deák Tamás példájára szoktam gondol
ni, aki tényleg vállalta azt, hogy ő egy 
polgári szemléletű író, és ezért hajlandó volt 
teljesen kivonulni. Esszéket írt, nagyon ke
véssé lehetett jelen az irodalmi életben.

A későbbi években talán már inkább le
hetett volna, ha az ember vállalja azt, hogy 
nincs úgy jelen az irodalmi életben, és meg
próbál fölépíteni magának valamit. A '70-es 
évek közepe táján, azt hiszem, nagyon kevés 
impulzus kellett volna nekem, hogy egy tel
jesen másfajta irodalomtörténeti-esztétikai 
összefoglalót írjak a romániai magyar iroda
lomról, A láz enciklopédiájának a struktúráját 
fölhasználva, arról, hogy milyen emeletei 
vannak a romániai magyar irodalomnak. A 
gondolat megszületett, megszületett egy tíz
húsz flekkes írás is, de végül nem kezdtem 
hozzá ennek a gondolatnak a kidolgozásá
hoz, mint ahogy egy másikhoz sem: egy 
olyanfajta ö sszefog la lás m egírásához, 
amelyben egyformán jelen van az irodalom 
és a különböző művészetek, összehasonlító 
elemzésben, a kor szellemét megragadva. Ez 
az irodalomnak egy más közegben való el
helyezését jelentette volna, és akkor már 
meg lehetett volna írni, de addig nem igazán 
látom, hogy lehetett volna más utat követni.

Páll Zita: Lenne egy kérdésem, az Imola 
egyik kérdéséhez kapcsolódva némiképp... Ön 
szerint léteznek-e ma Erdélyben irodalmi káno
nok, van-e valamiféle pluralitás az irodalom meg
ítélésében? Egyáltalán létezik-e egy olyan 
kritikusi gárda, amelyik képes a kánonalakításra ?

K.L.: Azt hiszem, nagyon cseppfolyós ál
lapotban van most az új irodalmi kánon. 
Ahhoz, hogy kialakuljon, olyan lapok kelle
nének, amelyeket először is: olvasnak, vagy: 
egy bizonyos körben olvasnak. Azonkívül, 
hogy ezek a lapok rendszeresen foglalkozza
nak az irodalommal, és ne csak esetlegesen, 
ne csak alkalmi recenziók legyenek, hanem 
legyen egyfajta állandóság. Nem véletlenül 
említettem többször is Marosi Pétert. Rá na
gyon sok mindent lehet mondani, de egy 
dolgot nem lehet kétségbevonni: hogy ő az 
Uhuiknak évtizedeken át meghatározó szer

kesztője volt, és tudott kánont alakítani, 
vagy alakíttatni. Tudott "manipulálni" — és 
ennek lehettek pozitív vagy negatív követ
kezményei. Volt egy kritikusi gárda, akik 
írtak, vagy írtunk, és ő nagyon jól tudta azt, 
hogy mikor milyen szerzőt, milyen művet 
kinác kell odaadni, hogy körülbelül azt írja, 
amit ő gondolt. És mivel akkor tízezer pél
dányban jelent meg körülbelül az Utunk, és 
széles körben olvasták, ennek nyilván meg
volt a hatása.

Ennek kapcsán eleveníteném fel a "Pezs
gő-díjat" is, amelyet aztán nagyon ügyesen 
sajátított ki Marosi és az Utunk. Ezt annak 
idején Láng Guszti találta ki, és én valósítot
tam m eg— ketten csináltuk végül is. Először 
csak úgy sikerült lenyeletni, hogy Cseke Gá
bort, az Ifjúmunkás főszerkesztő-helyettesét 
sikerült meggyőzni, hogy adja le, mint egy 
áprilisi tréfát. Amikor Bodor Pálnak ítélték 
az írószövetség költészeti díját Szilágyi Do
mokossal szemben — akkor jelent meg a 
Búcsú a trópusoktól, a Bodor Pali kötetének 
pedig A meztelen lány volt a dm e —, mi 
nagyon felháborodtunk, és akkor született 
meg a Pezsgő-díj: hat kritikus összeül, és 
eldönti, hogy melyik az év legjobb könyve. 
Ez aztán olyan fórummá vált, hogy sokkal 
nagyobb tekintélye vo lt— bár csak egy üveg 
pezsgőt jelentett —, mint bármelyik írószö
vetségi díjnak, amivel pénz is járt. Az idők 
során olyan szerzők kapták meg, mint Szilá
gyi Domokos, Páskán di, Bodor Adám, ké
sőbb Sütő is. Önkéntes alapon szerveződött, 
és változott is az összetétel, Láng volt benne, 
én voltam benne, Marosi, Földes, Bretter, Ta
más Gáspár Miklós, Jakab Anti, Szőcs István, 
tehát mind kolozsváriak. Amikor valaki el
ment, kilépett, vagy meghalt, akkor került be 
valaki más, úgy mint a Francia Akadémiára. 
A második alkalomtól aztán Az Év Könyve 
címen, két nagy Utunk-oldalon, vagy néha 
több oldalon is, megjelent a vita teljes szöve
ge is, úgyhogy évről évre követni lehet. Ez 
valóban kanonizált, hiszen többet jelentett, 
mint bármi más. Ez a legjobb időszaka véle
ményem szerint a romániai magyar iroda
lom nak, amikor már m egvolt egyfajta 
szabadság, amikor már lehetett szabadon 
dönteni, és lehetett szembefordulni a hata
lommal. Persze ez nem volt nagyon kemény 
szembefordulás, de egy más értékrendnek 
az érvényesítése volt a hivatalossal szemben.

Fórumokat tehát lehet teremteni, és ha 
ma összeülne öt fiatal kritikus, és végigvitat
ná akár csak az ő nemzedékének a köteteit, 
vagy az egész termést, akkor alakíthatna új 
kánont.

B.I.J. : Azt gondolom, az is hiányzik a mai 
irodalmi életből, hogy az idősebb kritikusok nem 
nagyon nyilatkoznak meg a fiatal irodalom ügyé
ben. Semmi esetre sincs az a vehemens ellenkezés, 
mint a Forrás-nemzedékkel szemben...

K.L.: Lehet, ez talán részben azzal is 
összefügg, hogy egyre kevesebbet olvasunk, 
másrészt pedig tényleg egy békésebb kor
szakot élünk. Nem feltétlenül szükséges az 
a műveket visszautasító vehemencia. Ma 
már azt sem lehet például mondani, hogy 
minden dologról, ami feltűnést, pozitív  
visszhangot vált ki, Szőcs rövidesen megírja, 
hogy miért rossz. Most már Szőcs sem csinál
ja ezt, pedig megvolna rá a lehetősége.

BJ.J.: Köszönjük szépen a beszélgetést.

szerkesztette: Balázs Imre József
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HELIKON

BÁGYONI SZABÓ ISTVÁN

A Tordai Országgyűléstől 
a magyar szecesszióig
Kultúra és együvé tartozás 
Köröstől—Kriesch Aladárnál
"Egy nagy — legnagyobb — kincset is

merünk, ezt ápoljuk, keressük: az élethez 
való örömöt" — kezdődik a Körösfői-Kri- 
esch Aladár által jegyzett Művészi Program, 
amelyet a Magyar Iparművészet 1909. évfo
lyamában hirdettek meg, s amit azóta is a 
magyar szecesszió művésztelepének, a gö
döllői művészkolónia elképzeléseit tömörítő 
felhívásaként kezel a szakirodalom.

A századelő eme, akár hedonistának is 
nevezhető életszemlélete nem volt általános 
az alkotók körében; a tény azonban, hogy az 
ország legkülönbözőbb részeiből verbuváló
dott művészközösség a zászlajára tűzte: az 
akkori magyar valóságot ábrázolni szádéko- 
zók szemléletváltását tükrözi. Úgy tűnik, az 
irodalomban ez a váltás hamarabb megtör
tént — a Vörösmarty-Kölcsey által fémjel
zett, önmarcangoló, szinte egész nemzetét 
temető költői-írói magatartás már-már aka- 
démistának tetszik. Az építészet egészét 
meghatározó nagyságok rátalálnak a maguk 
útjára — a népi építészet elemeire, valamint 
az angol preraffaeliták természetközeli, te
hát úgyszintén egyszerű "nyelvezetére" tá
maszkodtak (Kós Károly és társai például). 
Tennünk kell a dolgokat — mondotta a Gö
döllői Iskola két alapítója is, Körösfői és 
Nagy Sándor —, de nem a nemezthalál képét 
felsajdító herderi jóslat súlya alatt, hanem 
ellenkezőleg: a magyarságot meghatározó és 
megtartó, népi kultúrákban még fellelhető 
jegyek (és lehetőségek) ismeretének a biz
tonságában. "A mi feladatunk az — írja Kö
rösfői 1896 elején a tordai Bethlen Máriának 
—, hogy visszalopjuk népünk tudatába 
mindazt, amit az idők során kimosott belőle 
a mostoha sors. Azt, hogy a munka, a hit, s e 
kettő együttes megléte nyújthatja számunk
ra meg a történelmünket még ezer évvel. A 
bizakodás — és nem a lemondás!"

Az életörömből táplálkozó magyar sze
cesszió képlete tehát adott: a magyarországi 
művészeteknek a hazai motívumkincsből 
kell építkezniük, azokat a jegyeket kell fel
mutatniuk a világ előtt, amelyek az itt lakó 
embereket meghatározzák. Az e stílusban 
alkotók felfogása szerint ígyen áll helyre a 
műélvező (vagy néző) és a műalkotás között 
hajdan megbomlott egyensúly — eképp ala
kul ki a műélvezetet és műértést betetőző 
harmónia. A harmónia problematikája a gö
döllői művészkolónia tagjainak majd' min- 
denikét fogalalkoztatta — az alapítóktól el 
egészen az építész Medgyaszay Istvánig, a 
grafikus Undi Mariskáig, vagy a bútorterve
ző Toroczkai Wigand Edéig. Nem lényegte
len hangsúlyoznunk, miszerint a művé
szetek szintézisének az igénye Európa-szer- 
te olyan időszakban jelentkezik, amikor az 
élet más területein— például a politikai küz
delmekben, esetleg a nemzeti önazonosság 
eléggé sokszínű megnyilvánulásaiban — ezt 
nem sikerült elérni. Van, aki úgy vélekedik, 
hogy a "szintetizáló művészeteszmény" (a 
Gesamtkunstwerk) igenis egy már egységes, 
tehát fejlődésének csúcsán lévő szellemi nem

zet bizonyságtétele — amely a gazdaságot, 
az árnyalatok sokaságát átfogni képes: a ma
gasan képzett festő- és szobrászművészettől 
számítva el egészen a "mélynek" mondott 
iparművészetig. Az esztétikum és funkcio
nalitás így kerül egyetlen fogalomkörbe — 
művészet és élet egyazon síkra.

A harmónia, az egység gondolata (mint a 
művészeti ágakban eladdig nyomon nem 
követhető vonás) nem hiába jelentkezik épp 
a millenniumi évek küszöbén minálunk; a 
Monarchia államaiban elképesztő gazdasági 
fellendülésnek lehettünk szemtanúi, az ipar 
és kereskedelem fejlettsége az egész nagyha
zára kiterjedő modem úthálózatot követelt, 
egységes adminisztrációra került sor, egysé
ges architektúrát sugalló középületek jelen
tek meg. A dekorativitás és a célszerűség 
eszménye az eddig eldugott, kis, vidéki mű
helyekig érezteti hatását.

Balgaság volna azt hinni, hogy az új stílus 
hívei— jelesül a Gödöllői Iskola megalapítói 
— nem látták a gazdaságilag fejlett ország
ban fel-felbukkanó ellentéteket, amelyekkel 
a nagypolitika csak igen ritkán tudott meg
birkózni. A szecesszió mint művészeti orien
táltság, mint a népi és a magas kultúrából 
egyaránt táplálkozó stílus, a maga korában 
értékeket és érdekeket áthidaló és egymás
hoz közelítő lehetőségnek bizonyult — és 
szinte az egyetlen módozatnak. Ezek a jeles 
mesterek legtöbbször olyan témákhoz nyúl
tak, melyek az örök emberi értékekre utal
nak: a család nagyszerűségét, a hit és lel
kiismeret szentségét, az egyszerű népi élet
vitel felemelő voltát fogalmazzák meg mun
káikkal. A mese és a hitvüág elemei, a 
mindennapi élet és a megtartó hagyomány 
momentumai mind-mind e stíluseszményt 
gazdagították. (Szellemi elődjüknek az an
gol John Ruskint és William Morrist, a pre- 
raffaelita mozgalom teoretikusait tekin
tették; de az élet-munka-művészet hármas 
egységének a megteremtéséhez Tolsztoj 
munkásságához fordultak.) Körösfői művé
szeti programja ugyan 1909-ben látott nap
v ilágot, a m agyar szecesszió  göd öllő i 
műhelye azonban már évekkel annak előtte 
felbukkant a magyar képző- és iparművé
szetben, meghatározván azok irányultságát. 
A millenniumi ünnepek éveiben, a vüágkiál- 
lítások azóta is tartó folyamatában nincs 
olyan művészeti megnyüvánulás, amelyen a 
kolónia tagjai ott ne lennének. Nem véletlen- 
szerű, hogy a századelőn megindult erdélyi 
gyűjtésnek is, a népi iparművészet motívu
mainak a mentésekor mind Körösfői, mind 
pedig társai aktív, sőt, meghatározó résztve
vői voltak. (A Malonyay-féle sorozat első és 
második kötetét zömmel ők látták el illuszt
rációs anyaggal és jegyzetekkel — egyik-má
sik művész a nevét is erdélyi kapcsolatainak 
köszönheti.) A kolónia művészeinek első 
igazi "bemutatkozása" erdélyi földön: Ma
rosvásárhelyen történik. A székely főváros 
ma is álló Kultúrpalotájának a felavatása 
(1912) talán a legjobb alkalmat nyújtotta ar
ra, hogy egy stílusteremtő csoportosulás a 
maga összművészeti elképzeléseivel, immá
ron teljes valójában, bemutatkozhasson. Lé

nyegében itt mutatkozott meg a magyar sze
cesszió tervezésben, építészetben (Komor 
Marcell és Jakab Dezső volt a tervező), mind 
pedig a belső ornamentika kivitelezése terü
letén. (A mozaikokat Kőrösfői és Nagy Sán
dor rajzolta meg, a domborműveket na
gyobbrészt a szobrász Sidló Ferenc készítet
te, a bronzreliefeket és mellvédeket a gödöl
lő iek  s tílu sá h o z  ig a zo d ó  K allós Ede 
mintázta, a színes ablakok Nagy Sándor és 
Toroczkai Wigand művészetét dicsérik, per
sze a kivitelező Róth Miksa nevét sem sza
bad mellőzni...)

A Gödöllői Iskola kiteljesedése, a magyar 
szecesszió szellemiségének a körvonalazása 
szempontjából ki kell emelnünk Körösfői- 
Kriesch egy másik művet: az 1896-ra elké
szült hatalmas festményét, a Tordai Or
szággyűlést. A művészeti ágak egységében 
és harmóniájában gondolkodó, Erdély-barát 
festőművészt hamar rabul ejtette a téma — 
az 1568-as tordai diéta, amelyen a világon 
először hirdettetett ki a szabad és független 
vallásgyakorlás lehetősége, a lelknsmereti 
szabadság, mint tény és törvénybe iktatható 
passzus. Ennél nagyszerűbb "anyagot", en
nél többet mondó és üzenettel teltebb moz
zanatát európaiságunk történelmének nem 
ragadhatta volna meg magyar művész ak
kortájt.

A Tordai Országgyűlés dm ű olajfestméy 
egyetlen hatalmas üzenet: felhívás az egy
ségre Istenben, figyelmeztetés a másság és a 
harmónia egyeztetésének szükségességére
— amint azt nemrég a reformátusok III. vi
lágtalálkozójának tordai rendezvényén  
megfogalmazták.

A kompozíció középpontjában a vallása
lapító Dávid Ferenc áll, a fényzuhatagban 
égre emeli bal karját, a feszületre, az együvé 
tartozás evangéliumára és szimbólumára fi
gyelmeztetve — körötte a XVI. századi er- 
d ély  nagyjai, János Z sigm ond, H eltai 
Gáspár, Csáky Mihály, Blandrata György, 
Báthori István, Báthori Kristóf és a reformá
tusok püspöke, Melius Juhász Péter.

A lélekábrázolás tökéletes, az üzenet ma
ga helyett beszél.

Ennél a pontnál visszatérhetünk a már 
jelzett művészi programhoz. Az öröm "tüzét 
szítjuk minden erőnkkel — folytatja Körös
fői — önmagunkban és egymásban. Egyedü
li segítőnk ebben a magunkhoz és másokhoz 
való szeretet. Magunkat szeretjük akkor, ha 
tisztán élünk; ha hallgatunk a bennünk élő 
mennyei szózatra. Másokat akkor szeretünk, 
ha a nagy, közös életfa kis hajtásainak, leve
leinek, virágainak tekintjük magunkat..."

A magyar szecesszió egész nyelvterüle
tünkön évtizedekig hirdette azt az egységet
— megpróbálva pótolni is azt —■, amelyet a 
mostoha idők ki-kilúgoztak mibelőlünk... És 
azóta is lúgoznak. Pedig a mienk volt, és 
Európát jelentette számunkra. Hogy azóta 
mi minden történt életben, munkában és 
művészetben, magunk tapasztalhatjuk. Egy 
dolgot nem lophat el tőlünk az idő, mégpe
dig a hitet a megbonthatatlan és békediktá
tumoktól fel nem szabdalható kulturális 
egységben. Ez az a virtuális "felépítmény" — 
nevezzük így, még rossz kifejezéssel szólván 
is —> amely még áll, jóllehet az "alapját" 
szétm arcangolták.
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"Nyelvünk is foszlik, szakadoz..." — akár Márai Sándor 

Halotti Beszédének sorát is választhatta volna mottóul az 
Anyanyelvűnk jövője címmel a Magyar írószövetség és a Ma
gyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, ismertebb né
ven: az Anyanyelvi Konferencia által rendezett tanácskozás. 
[...]

Gál Sándor író Kassáról: Azok a területi átrendezések, 
amelyek Szlovákiában ma is folynak, mind azt a célt szolgál
ják, hogy úgy darabolják fel a szlovákiai magyarságot, hogy 
minden kerület, minden járás szlovák többségűvé váljék. Kö
vetkezésképpen a nyelvi retorziók is ilyen értelemben hatnak 
és érvényesülnek a közigazgatásban, gazdaságban, minden 
másban, s ezt nyilvánvalóan csak tetézi az az állami, az a 
nemzetállami törekvés, amit a mai szlovák kormány nyelvtör- 
vényeiben juttat kifejezésre és a nyelvrendőrséggel tetőz be. 
Úgyhogy nálunk gyakorlatilag az elmúlt 70 évnek a végered
ménye az — s ezt nem én találtam ki, hanem a nyelvünk 
tudósai —, hogy a szlovákiai magyarságánál a középső, tehát 
a köznyelvű réteg gyakorlatilag hiányzik már. Van egy felső 
réteg: a szépirodalom, a publicisztika nyelve, és van az alsó 
réteg, amely a konyhába szorult. A kettő között van egy óriási 
hézag, egy űr, a köznyelviségé, amit nem tudom, milyen mó
don lehet majd visszaállítani.

Péntek János kolozsvári tanszékvezető tanár: A nyelvi 
hűséggel, a nyelvhez való kötődéssel most már ennyi évtized 
után tényleg gondok vannak, mert nagyon sokan úgy érzik, 
hogy az anyanyelvnek nincs kellő használati értéke, nem biz
tosít kellő jövőt az érvényesülésben. Nem jelent kellő garanci
át, mert van természetes asszimiláció is, de a külső kisebbségi 
régiókban elsősorban egy asszimilációs nyomás érvényesül, és 
éppen olyan törvények révén, amelyek az anyanyelvhaszná
latot korlátozzák, és amelyek diszkriminatív jellegűek. Példá
ul az oktatásban, amikor felvéteti vizsgákról van szó, vagy 
egyáltalán érvényesülni kell az oktatás valamilyen fokán. A 
remény az, hogy részben a magyar nyelvnek a jogi helyzete 
rendeződik ezekben a kisebbségi régiókban. A mostani tör
vények, tehát az új törvények, amelyek ezt garantálnák, már 
valamennyire egy európai folyamatnak a részei, és ha az em
bernek nincs is nagyon sok illúziója, mégis azt reméli, hogy 
ezek az integrációs folyamatok valóban a régióknak, a regio
nális nyelveknek, a kis nyelveknek a használatát fogják segí
teni, bátorítani. Itt most elsősorban ebben lehet bízni, mert ha 
marad ez a nyomás, és ugyanezek a folyamatok, amelyek ma 
működnek, akkor itt nagyon szomorú a jövő. Ezt meg kell 
mondanom. Akkor itt várhatóan tovább megy ez az egész, az 
ezt követő nyelvcsere, és ez fokozatosan még a most tömbök
ben élő magyarságot is veszélyezteti.

Tabajdi Csaba: 1989 óta folyamatosan mind a három ma
gyar kormány, a Német-, az Antall- és a Hom-kormány a 
határon túli magyarokkal kapcsolatos politikájában ezt tekin
tette a legfontosabb kérdésnek: megpróbálni fékezni és meg
á llítan i az a ssz im ilá c ió s  folyam atot, am ely sajnos a 
Kárpát-medencei magyarság körében végbemegy. Ezt szolgál
ja az, hogy az Illyés Közalapítvány segítségével és a Művelő
dési Minisztérium támogatásával hozzájárulunk magyar 
nyelvű könyvek, tankönyvek, folyóiratok kiadásához, megje
lentetéséhez. Tovább segítjük, hogy legyen értelmisége a ha
táron tú li m agyarságnak, ösztönd íjasokat fogadunk, 
posztgraduális képzésre fogadunk fiatalokat. De folyamato
san szeretnénk az ösztöndíjpotitikát úgy megváltoztatni, hogy 
ott a határon túl kapjanak inkább ösztöndíjat a magyar fiatalok 
és itt elsősorban posztgraduális képzésre kerüljön sor. A har
madik ilyen eszköz: a kisebbségvédelem, a jogvédelem. A 
tárgyalásokon mindenkor ez a legfontosabb kérdés. És ezen a 
téren nem lehet semmiféle kompromisszum. Tehát nem lehet 
semmiféle engedményt tenni, hiszen a magyarság nyelvének 
a megőrzése a határokon túl, itt a Kárpát-medencében olyan 
kérdés, amely nem képezheti alku tárgyát. És azt hiszem, hogy 
bármiféle kisebbségi politikának ez kell hogy legyen a legfon
tosabb törekvése.

A magyar nyelv jelene és jövője. SZÜLŐFÖLDÜNK, 
1997 december — 1998 január
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ZENE — SZÓ 14.
"Emelem poharam..."

"Az szép újesztendőre..." De 
vajon szép lesz-e? Visszanézve az 
elmúlt esztendőkre, erre kevés ki
látásunk van. Kezem, mely a po
harat tartja, kicsit ingadozik a 
"meredek" magasban, vajon mer
re is kellene hogy kilendüljön, 
még fennebb, büszkén magasra 
tartva a pezsgőspoharat, mint va
lami fáklyát? Vagy ernyedten le
engedve, kételkedőn, szom o
rúan, lehanyatlóan, az — "olyan 
mindegy" gondolatával — beletö
rődőén? Mindkettőre van hajlan
dóságunk: az e lső t az örök, 
velünk született REMÉNY emel
teti magasba velünk, a második 
mozdulatot pedig az örök kétke
dés sugallja belénk. Pedig bőven 
van emlékünk a magasba lendülő 
poharak ünnepi mozdulatáról is. 
Manapság mindent ünnepelünk 
— a zenében is! Régebb kerek év
forduló-számokat vártunk ki tü
relmesen, most már évenként 
ünnepeljük, mint valami kerek 
évfordulót, a nagy zeneszerzők 
születésnapját, elhalálozásának 
időpontját. így aztán van 103-ik, 
105tik, 106-ik születésnapi feszti
vál is, és csak annyit kell tennünk, 
hogy a 100-as számot kicseréljük 
200-ra, és ott van immár egy má
sik ünneplő-dátumsorozat is. Ki 
tudja, maholnap ezt tesszük a 75- 
ös évfordulószámmal is, majd az 
50-nel és 25-tel. Ünnep tehát vol
na bőven, köszöntés is akad hoz
zá, csak éppen az ünnep tartalma 
kezd lassan teljesen kiürülni. Mert 
ugyebár nem lehet csupa ünnep
ből élni. Szükség van a szürke 
hétköznapokra is, a várakozás 
idejére, az ünnepre való felkészü
lés kellemes örömére, a munka 
ízére-zamatára, egyszóval: az 
ÉLET normális ritmusára, rítusára. 
Ha állandóan ünnep van, ha a 
pezsgőspoharat magasba emelő 
kéz állandóan fent van, akkor 
nincs ünnep és... nincs is mit ün
nepelni.

A kesernyés, lemondó moz
dulat, az "ugyan minek" tagadó 
gesztusa sem vezet sehová. Min
dig nehéz volt az emberiségnek, 
és mindig volt öröme, boldogsága 
is. Minden év egyformán hoz po
zitívumot és negatívumot, e két 
véglet változó egyensúlyú moz
gása adja meg életünk folyásának 
értelmét, szépségét, teljességét. 
Minden korban tudták ezt az em
berek. Tudtak úgy ünnepelni, 
hogy nem tévesztették össze az

D iksi-buksi gara jcár.
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ünnepet a hétköznapokkal, és 
tudtak úgy dolgozni a hétközna
pokon, hogy m egérdem elten  
válthattak át az ünnepnapokra.

A Kodály-gyűjtötte, nagysza
lontai újévköszöntő jut eszembe: 
"Új e sz ten d ő , v íg sá g szer ző  
mos'kezd újulni, /  újulással, víg 
örömmel mos' kezd hirdetni." 
1 Iarmadik versszakában: "Alsó 
szépek, felső kékek, dicsérd Ura
dat, /  Urad áldja menny, főd, ten
ger, te megtartódat!" Arany János 
népdalgyűjteményének kéziratá
ban az előbbi versszak kezdősora 
így áll: "Alsó kék ég, felső szép 
ég,...” A népdalszöveg kicsit szür
realista fogalmazását oldja fel 
Arany János változata. A megle
pő az, hogy a költő milyen ponto
san jegyezte le a dallamot; Kodály 
változatához képest az Arany le
jeg y zése  m in d ö ssze  egyetlen 
hangban tér el, és a dallamsorok 
kezdőütemeinek hármas lükteté
sét "változtatja meg" Arany sza
bályos kettős lüktetésűre. Bár ki 
tudja? Lehet, Aranynak így éne
kelték az akkoriak. Arany életé
ben, k ö ltészetéb en  m ég így  
fonódik egybe a zene és a szó. Haj, 
mi lett belőle azóta?!

A Kodály-lejegyzésnek van 
egy utóirata is: "Az (énekhez) fű
zött vers hanglejtése a közönsé
ges beszédtől kissé eltér". Alább 
közöljük a magyar énekbeszéd 
egyik népi változatának ezt a ’'be
szédes" változatát. Most, hogy a 
zene a mindennapi beszédből is 
teljesen kiszorult, nagyon ideje 
van ilyesmikre emlékezni az új év 
küszöbén is. M agyarságtuda
tunkhoz a zeneileg szép magyar 
beszéd is hozzátartozik.

De félre gonddal, bajjal, az óév 
minden terhével, idézzük fel a 
legrégibb magyar verses (éne
kelt?) újévi köszöntést 1574-ből 
(Ilosvai Péter: História Alexandri 
M agni, Debrecen) a Magyar Nép
zene Tára, Jeles napok c. kötetéből: 
"Az egek teremtő, /  Csillagok 
építő, /  Mennek földnek Istene, /  
Az kit ez világra, /  Szabadulá
sunkra /  Szép szűz leány szüle /  
Ez új esztendőnek, /  Ti kegyel
meteknek /  Kezdetit megszentel
je. /  Békesség, boldogság, /  Bor, 
búza, gazdagság /  Házasokat 
újétsa! /  Isten ellenségtül, /  Gyü- 
levész gaznéptül /  Marhátokat 
megtartsa. /... /  Mint nagy mély 
örvénybül /  Víz buzog mely éke
sen: /  Istennek áldása /  S meg- 
szaporétása  /  L egyen  ily  
bűségessen /  Marhátok seregén /  
S házatok cselédjén, /  Szívbül kí
vánom Amen."

BOLDOG ÚJ ESZETENDŐT 
KÍVÁNOK!

TERÉNYI EDE
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HOL-
Bécsben 1997. november 16-án került 

sor Lászlóffy Csaba szerzői estjére, ame
lyen Hőgye Zsuzsa szegedi színművésznő 
előadta a szerző Áldozó Judit dm ű mono
drámáját, Lászlóffy Csaba pedig verseiből 
olvasott föl. Budapesten, a Káról i Gáspár 
Református Egyetemen, a Károli esték rendez
vénysorozatának keretében november 18- 
án került sor Lászlóffy Csaba új próza- és 
verskötetének bemutatójára Újabb fondorla
tok avagy újabb középkor? címmel. Bevezetőt 
Bertha Zoltán mondott, klasszikus gitáron 
közreműködött Deák-Sárosi László.

A Tiszatáj 11. száma közli László Noémi 
az utolsó próbatétel, átváltozás, aurora borealis, 
Hodfény-szonáta, Történet hézagokkal és Kró
nika című verseit.

A  Kortárs 12-es számában olvasható 
Bogdán László búcsú belégiától dm ű verse.

A Mozgó Világ 11-es számában Lász
lóffy Aladár Rubik-kocak dm ű verse. A Hitel 
novemberi száma hozza a költő Kis úrimuri 
látomás és Kannibalizmus dm ű verseit.

A z  Alföld decemberi számában olvas
ható Sigmond István Kihez vagyunk beoszt
va? dm ű novellája.

A Jelenkor 11. számában Kovács András

MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK
ROMÁNIAI EGYESÜLETE
4300 M arosvásárhely
Városháza u. 1 sz. Tel/fax: 40 65 168-688

FELHÍVÁS
Gyakorlati szakaszához érkezett a hiva

talos megnevezések, gazdasági fogalmak 
szabatos, egységes használatának kialakítá
sáért indított programunk.

Felhívunk mindenkit, hogy segítsen, ja
nuár 31-ig juttassa el vagy a MŰRE székhe
lyére (4300 Marosvásárhely, Városháza u. 1 
sz., Tel/fax: 065 168-688), vagy az Anya
nyelvápolók Erdélyi Szövetségéhez (4000 
Sepsiszentgyörgy, Gábor Áron u. 16 sz. tel: 
067 311-940; fax: 067 351-374) azokat a sza
vakat, m egnevezéseket magyar, román 
vagy más nyelven, amelyekkel munkájuk 
során találkoznak és úgy érzik, hogy nem 
sikerül könnyedén, a magyar nyelv szelle
mének megfelelően használniuk őket. Pol-

Ferenc "teszi közzé" Lázáry René Sándor 
Clair de Lune, Montmartre, 1907 dm ű versét.

A Korunk 11-es számának tartalmából: 
Székely András Bertalan A velenczei örökség 
időszerűsége; Cs. Gyímesi Éva Értelmiségi 
önreflexiók; György Béla Zsolt Vállalkozói 
életforma, vállalkozói társadalom; Poszler 
György Elvetélt Nagyregény vagy Töredékes 
Novellafüzér? (Tamási Áron: Czimeresek);

gármesteri Hivatalok osztályainak, hivata
lainak, beosztásainak megnevezése is ide 
tartozik, és minden olyan fogalom, amely a 
változó társadalmi életben megjelenik a hi- 
vata los n yelvhasználat során. Termé
szetesen javaslatokat is küldhetnek egy-egy 
fogalom magyar megnevezésére. Néhány 
oldalas szójegyzékre gondolunk, amelyet 
munkacsoportunk egységes listába foglal, 
majd dr. Péntek János professzor vezetésé
vel az AESZ és a MURE közös bizottsága 
javaslatokat dolgoz ki az egységes, szabatos 
megnevezésekre.

A terminológiai jegyzéket kézikönyvként 
is m eg akarjuk jelentetni, am ely vala
mennyiünk számára fontos gyakorlati se
gédeszköz lesz.

Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége 

Magyar Újságírók Romániai Egyesülete 

Árkos, 1997. november 22.

Polcz Alaine Együtt — a halálban és a gyász
ban; Moldova György Ha jönne az angyal...; 
Bárdi Nándor A minőség fölénye (Németh 
László és a revízió); Szabó Géza Vállalko
zom, tehát vagyok?;Márton László Hogyan 
lettem vállalkozó; Pethő László Alapítványok 
és vállalkozások; Varga E. Árpád Erdélyi nép- 
számlálás, 1850.
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Hóesés
Kiss Jenő versének egyik szakaszát idézzük 

a vízszintes 1., 70., függőleges 1. és vízszintes 
40. sorban.

VÍZSZINTES: 1. A z idézet első sora (zárt 
betű: T). 17. Szeben m egyei város. 18. D ics
fény. 19. ... Imre, A  bércre esett fa dm ű  
könyv írója. 19/ a . Lantán. 20. Vízátneme- 
resztő  szövet. 21. Előtte, ném etül. 22. 
G yenge m inőségű szén. 25. Hangtalanul 
verő. 26. Igekötő. 27. Nem zetközi Olim
piai Bizottság. 29. Angol borókapálinka. 
30. Okos. 32. Földalatti. 33. Római kettő. 
34. Kunyhó. 36. ...—szeg, magyarországi 
város. 38. Aga betűi. 39. Magyar kozmeti
kum-márka (c=k). 44. Hasznos rovar, név
elővel. 47. N ői név. 50. Oxigén és ittrium 
vegyjele . 52. Vidám, humoros. 53. Becé
zett női név. 54. Nem  tud tovább haladni. 
56. Lelki traumát vált ki. 59. Nem az. 60. 
Bibliai próféta. 64. A z igazság. 67. Lőrincz 
Sándor. 68. Névelők. 73. Kapcsolat is van 
ilyen. 77. Kicsúfol. 79. Itterbium. 80. Hang, 
harmónia és ritmus együttesen. 81. Rob
bantó szerkezetet beállít: 82. Tag betűi. 83. 
Ötvenöt római számmal. 84. Igekötő. 85. 
N e hátra. 86. Számnév. 88. Orosz férfinév. 
89.... Piaf. 92. Hazai folyó. 93. Kutya-nyak- 
ék. 95. Hazai hírszerző szolgálat. 96. Ők 
Bukarestben. 97. Becsület, tisztesség latin 
szóval. 98. L. G. 100. Falatozó. 103. N yom 
dai nyom ólem ez. 105. M ezei vad. 106. 
Hajdani iskola "táska". 109. Nyertest ke
res. 112. Ü . E.

FÜGGŐLEGES: 2. Haláltusa. 3. Tiszte
letet tevő. 4. Oxigén és tellúr vegyjele. 5. 
Nyelvtani tan. 6. U. G. 7. Vissza: Dieter... 
az Egy ifjúság regénye szerzője. 8. Vissz
hangjáról híres meredek szikla a Rajna 
mellett. 9. Kárt okoz. 10. Téli sporteszköz. 
11. A  Tücsök és bogár írójának névbetűi. 12. 
A rege. 13. Nigériához tartozik. 14. Berké- 
lium. 15. Főütőér. 16. Még egy női név. 21. 
Kutyafajta. 23. ... Lajos, magyar színész 
volt. 24. ...-zug. 25. Las..., USÁ-város. 28. 
Szereplő a Csongor és Tündeben. 31. Perzsa 
uralkodó. 32. Molnár Róza. 35. Kicsinyítő 
képző. 37. Maros megyei falu. 4 1 .1. D. G. 
42. N eon és vanádium vegyjele. 43. Há
romtagú együttes. 45. Kérdő névmás. 46. 
Fenő. 48. Zsebre vág. 49. Szemmel ver. 51. 
Törtekkel kapcsolatos fogalom. 55. A  sza
badba távozó. 56. Kassák Lajos lapja. 57. 
Házastársakként összead. 58. ... ismeri 
m eg az ember egymást. 61. Kórházi szoba. 
62. A zonos magánhangzók. 63. L. M. 65. 
Még egy női név. 66. Kétjegyű mással
hangzó. 71. Bajuszt gondoz. 72. Feleség. 
74. Motorkerékpár márka. 75. Ember ..., 
Isten végez. 76. Vonzó, kellemes táj. 77. 
Ném et nagyváros. 78. Elvágódik. 85. Latin 
kötőszó. 87. Márta-változat. 88. Talál. 90. 
Tóték sokat készítettek az Örkény-színda- 
rabban. 91. Szerző. 94. R. K. 99. Gyom. 100. 
Szérűhöz tartozik. 101. Kerek szám. 102. 
Cink és kálium vegyjele. 104 .1. O. T. 107. 
...ung, lendület. 108. Y. 0 . 109. Félszárnyú 
sas! 110. Helyhatározó rag. 111. ...ül, helyet 
foglal.

K. KOVÁCS ANDRÁS
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A HELIKON 24. számában közölt, Plautus-vígjáté- 
kok dm ű rejtvényünk megfejtése: A hetvenkedő katona, 
A kísértet, A foglyok, A szamárvásár, A ladik, A karthagói, Az 
ikrek.
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