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•  Jan Banville: Interjú 

Salman Rushdie-val
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•  Sigmond István:

Föld felett és föld alatt
•  Bustya Endre:

Szétszaggatott Biblia — 
darabokra szaggattatok ország

•  Szöcs István: Almus
első  vezérről Hollywoodban

•  Pintér Lajos verse
• SERÉNY MÚMIA

Következő számunktól 
újra elkezdjük a szöveg
gyűjtemény közlését.

Az 1995-96-os tanévben 
továbbra is a világiroda
lom oktatását kívánjuk 
segíteni. Összeállításain
kat az elméleti líceumok 
humán osztályainak (eb
ben a tanévben a XII. 
osztálynak) ajánluk.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

KÉT TENGELY
Azok számára, akik bármilyen oknál fog

va aggódva tekintenek a jövő felé, nincs na
gyobb  v ig a sz  és b iztatás, m int az újak 
sereglése. Irodalmunk esélyeit két tengely  
mentén lehet felrajzolni, vizsgálni. Egyik az 
érkezések mechanizmusa. A hogy 1920 után, 
a "kóskárolyos időkben” kirendelte az ég, 
hogy szinte egyből, teljes szélességében ki
alakuljon a magyar irodalomnak Romániá
ban rekedt szárnya, elkezdődjék am a”szé- 
kely a lajtorjával" vonulás, m elybe érdemes 
beletartozni s ahonnan érdem es a kiem elke
dés. A  proletkult első rohama után a "For- 
rás" -n em zed ék  je len t m eg  így , eg y b ő l  
számosán, hogy már a m ásodik vonulata 
teljes szélességében átszőtte létünket. Most 
az utóbbi évtized egyesek szerint "vérvesz
teségnek" tekinthető ki- és elvándorlásának 
a "kiheverése” lenne a feladat, ha nem  azzal 
lennénk elfoglalva, szerencsénkre, hogy egy  
szám os és egyből világos: nagytehetségű és 
rem ényű új seregrész beérkezését szem lél
jük. M ég m indig szem le ez s nem visszavo
nulásunk. Miközben egyre világosabbá vált 
az is, hogy számunkra az egyetlen járható 
kiút a m inőség (is) lett.

"Kis népek védőpajzsként emelik maguk  
fölé irodalmukat" — állapította m eg egy  jó 
fél évszázada Hankiss János; m agától adó
dik a kérdés: mennyire hatékony a kultúra 
mint védőpajzs egy  olyan kultúraellenes vi
lágban, m ely m ost m ásképp fog  hozzá a m ű
v e lő d é s  ü ld ö z é s é h e z  é s  le é p íté sé h e z ?  
M ondjuk ezt, m iközben egyszerre tartjuk 
kezünkben László N oém i, Fekete Vince, 
Sántha Attila, Kelemen Hunor, Orbán János 
Dénes, Benő Attila első köteteit, és alig ült el 
a visszhangja, hogy induló könyveikkel or
szágos díjat nyertek Dem ény Péter, Jánk Ká
roly és Vida Gábor. A lig  eltúlzott m eta
forával elmondhatjuk, hogy kisnépi védő
pajzsként fejünk fölé tartott irodalm unk  
m ég m indig akkora, mint a Kolum busz után 
alakult spanyol birodalom: sosem  nyugszik  
le benne a nap; mert vannak írországi íróasz
talaink, és csendesóceáni csendben, karib- 
tengeri vagy  ausztrál m agányban alkotó  
magyar írók, s egyik szegletében alig temet
tük el Páskándit, m ásik szegletében fiatalja
ink indulásánál ünnepelünk.

A  m ásik tengely: hogyha kisnépek és vé
dőpajzsok... —  mire is használható az a ha- 

> > ■ » >  folytatás a 8. oldalon
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JAN BANVILLE

INTERJÚ SALM AN RUSHDIE-VAL
Valahol Indiában van egy arc

kép; Salman Rushdie édesanyját 
ábrázolja. Az arckép egy festmény 
alatt rejtőzik. A festmény elveszett. 
A  története pedig imigyen szól: 
Rushdie apja felkért egy festőt, 
hogy rajzoljon a gyerekszoba falai
ra Disney-állatfigurákat. A festő 
megfestette Mrs. Rushdie arcképét 
is. A Rushdie papának azonban 
nem tetszett a portré. így került az 
arckép a festő egyik barátjához, aki 
— maga is művész lévén — egy 
szép napon kifogyott a vászonból, 
ráfestett hát a portréra. Mikor aztán 
mindketten elismert művészekké 
értek, egyikük sem emlékezett arra, 
melyik is volt az a bizonyos fest
mény, amiként arra sem, hogy hová 
lett.

A történetet Rushdietól hallot
tam, amikor az Irish Times kérésére 
meginterjúvoltam. Kétszeresen is 
találó. Egyrészt szerepel benne Rush
die a művész: az anya, akiről portré 
készül, a zordon atya, a nagyorrú 
Disney-figurák. Másrészt szerepel 
benne a mai Rushdie, aki a saját 
műve mögé tűnt el.

Karácsony táján találkoztunk; a 
tájat megülte az ünnep utáni csönd. 
Tíz éve nem láttam már. Megválto
zott. Hogyne változott volna meg! 
Mégis meglepődtem. Azt hittem, 
tartózkodó lesz, görcsös és feszült. 
De csak valami mély és határtalan 
szomorúságot láttam rajta. A maga
biztos, életvidám fiatalember sú
lyos terhet viselő férfivá roskadt. 
Megrendítő látvány volt.

Február tizennegyedikén négy 
éve lesz annak, hogy Rushdie buj
kálni kényszerül. Még érvényben 
van a fatwa, a halálos ítélet, melyet 
Khomeini Ayatollah mondott ki rá 
istenkáromlónak bélyegzett regé
nyéért — A sátáni versekért. A fejére 
kitűzött vérdíj kétmillió dollár. A  
világ lassacskán hozzáidomult e 
rendkívüli helyzethez az évek so
rán. Holott az ügy botránnyá fajult, 
s ettől Rushdie nem tágít.

Először is azt kérdeztem meg tóle, 
észlel-e valami olyan változást az iráni 
politikai életben, amely a fatwa vissza
vonásának reményével kecsegtetne?

— Régebben rendszeresen kö
vettem az iráni politikai helyzet 
alakulását, de végül is mi a fené
nek? Irán belpolitikája nem az én 
ügyem. A könyv betiltása és a fatwa 
az iráni állam terrorista mentalitá
sát jelzi; és én azt szeretném, hogy 
ezt Irán is elismerje, és változtasson 
álláspontján.

— Van-e kapcsolata az iráni ható
ságokkal?

— Időnként fel-felbukkan egy 
úgynevezett mediátor a mézesma
dzaggal, hogy jó összeköttetései 
vannak Iránban. A mese mindig 
ugyanaz: hetekig hányjuk-vetjük 
az ügyet, aztán az úgymond mediá- 
tomak nyoma vész. Egyikről sem 
hallottam többé. S folyton ugyan
azt hajtogatják: hajlandó vagyok-e

valamilyen jóvátételre? Csakhogy 
ki itt a sértett fél? Én nem tagadha
tom meg A sátáni verseket. A könyv 
ellen követtek el merényletet.

— Kezdjük talán azzal, hogy ho
gyan keltette fel a könyv a mohamedá
nok figyelmét?

— Nos, azt hiszem... Rövid habo
zás, halk kuncogás. Rushdie még min
dig élvezettel szemléli az emberi sorsok 
elragadó abszurditásait.

... azt h iszem , Leicesterben kez
d ő d ö tt

Tehát már címe is került az inter
júmnak: Leicesterben kezdődött.

— Az első felhördülések egy 
mecsetben, vagy egy mecsetbeli ta
nácskozáson hangoztak el. Néhány 
sort olvastak fel belőle elrettentő 
példa gyanánt. Aztán eljutott Nagy 
Britanniába, majd Indiába és Pa
kisztánba. És Bangladesbe, ahol 
még lázadás is tört ki, s embereket 
gyilkoltak meg. Legendák keringe
nek arról, hogy hogyan figyelt fel a 
könyvre Khomeini. Egy száműzött 
imámról is szó van a regényben, aki 
állító lag  hasonlít Khom einire. 
Egyesek szerint Khomeininek ez 
nem tetszett. De ez nem elég meg
győző, hisz abban az időben Irán
ban a könyv nem volt beszerezhető. 
Az iráni nagykutyák is elismerték, 
hogy Khomeini még a könyv máso
latát sem látta. Szóbeszéd alapján 
cselekedett.

Felteszem Rushdienák egyetlen e- 
lókészített kérdésemet:

— Úgy gondolja, hogy a botrány 
puszta politikai tetté aljasította a re
gényt?

— Különös, hogy míg Az éjfél 
gyermekeit és a Szégyent szándékol
tan politikai jellegű írásnak szán
tam, legalábbis ezekben lényeges 
regényszerkezeti elem a történe
lem, addig A sátáni verseket a legke
vésbé "politikus" regényemnek 
hittem. Olyan regénynek, mely 
nem annyira társadalmi, hanem 
sokkal inkább magánemberi és kul
turális válságról szól. Saját sorsom
ról írtam benne, meg arról, hogy 
mit tesz az ember világban-benne- 
létében az, ha ide-oda dobálja a 
sors. Azt hittem, ez lesz a legszemé
lyesebb regényem, s lám, micsoda 
politikai bombaként robbant!

Az emberek nem beszélgetnek 
velem az írásaimról. Ez itt a bökke
nő. Még azt a regényemet is, melyet 
A sátáni versek után írtam (Hamun és 
a mesés tenger) — mely igen sok örö
met szerzett nekem, s az olvasóim
tól is a legjobb visszajelzéseket 
kaptam — a nyilvánosság még ezt 
a regényemet is sorsallegóriaként 
értelmezte. Holott ez nem allegória. 
Ez regény.

A helyzettel azonban szembe 
kell néznem. Nem tudom elfogadni 
a rólam kialakított képet, amiként a 
sorsomat sem tagadhatom meg. 
Ennyi történt velem. Mindez, ha 
közvetlenül nem is befolyásolja az 
írásaimat, de mélyen átitatja őket.

Bizonyos fokig mindig is honta
lannak éreztem magamat. Most 
még hontalanabb lettem.

— Nem gyakori — talán szükség
szerű — állapot ez egy művész eseté
ben?

— Annak ellenére, hogy nyelvi 
vagy bármilyen más közösségben 
élünk, bizonyos értelemben mind
annyian hontalanok vagyunk. 
G y ö n g e ,  k i s z o l g á l t a t o t t  l é n y e k  v a 

g y u n k .  M i n d e z t  t u d a t o s í t a n u n k  

kell.
A történet iróniáját abban látom, 

amit gyakran figyelmen kívül hagynak: 
A sátáni versek éppen azokról a honta
lan, kifosztott, gyökértelen tömegekről 
szól igen meleg szazakkal, akik kivo
nultak az utcára, és nyilvánosan eléget
ték az istenkáromlónak bélyegzett 
könyvet.

Rushdie bólint. Mosolya titokzatos 
és reménytelen. Fájdalmasan érinti — 
meséli — hogy az a nép gyűlöli ót a 
leghevesebben (vagy legalábbis azt a 
képet, amit kialakítottak róla a muzul
mán világ fanatikusai), amelyhez erős 
szálak fűzik, és amelyről regényeit írja. 
Úgy véli, legfontosabb a szöveg szent
sége.

— Amikor — még az elején tar
tottunk — barátokat és szövetsége
seket kerestem, és megkérdezték, 
h ogy  m it tehetnek értem , azt 
mondtam: védjétek a szöveget. 
Csak általánosságban hangoztatni 
a szólásszabadság jogát, nem lett 
volna helyes válasz a támadásra, 
mert magát a szöveget támadták. 
Konkrét támadás ellen általánossá
gokat állítani pajzsként annyit tesz, 
mint meghátrálni. Mintha azt mon
danád: ó, valóban, lehet, hogy ez 
egy rossz könyv, de még egy rossz 
könyvnek is joga van létezni. Ezért 
voltam mindig hálás azoknak, akik 
a szöveg mellett álltak ki. Mert ez 
legalább annyira fontos, mintha az 
életemet védelmezték volna. (...)

Regényei alaptémájának Rushdie a 
veszteséget tartja. A szülök, a szülő
föld, önmagunk elvesztését — mind
azt, amit valamilyen módon 6 maga is 
elveszített.

— Úgy érzi, hogy cserbenhagyták 
azok a honfitársai, akiknek számított a 
támogatására?

— A muzulmán értelmiség tisz
tában van a könyv ellen elkövetett 
merénylettel. Néhány hónapja, kö
rülbelül hetven külföldön élő iráni 
értelmiségi nyilatkozatot írt alá, 
amelyben támogatásukról biztosí
tanak. Ez azért igazán bátor tett, 
mert a kormány őket nem védelme
zi, s a mellettem való kiállás az éle
tüket veszélyezteti. A nyilatkozat 
alapgondolata: a gondolkodásnak 
nem szabhatunk határokat. Ha 
visszatérünk abba a korba, amikor 
az egyházi hatóságok állítottak 
korlátokat a szó és a gondolat sza
badságának, akkor vissza kell állí
tanunk az inkvizíciót, és akár le is 
rombolhatjuk a szólásszabadság 
modern eszméjét, amelyet éppen

az egyház elleni harc hívott életre.
(...)

Rátérünk arra a regényére, amin 
jelenleg dolgozik. (...)

— A történet egyén és társada
lom, igaz és hamis, szent és profán 
konfliktusának metaforája, s mint 
ilyen , előző  regényeim  témáját 
folytatja. Boabdil története háttér 
csupán; sehol nem találkozunk 
közvetlen "történelmi" narrációval. 
Az egész inkább Sidney Nolan Ned 
Kelly sorozatára emlékeztet.

Éz a regény az elmúlt évek ta
pasztalatából született, s azért volt 
igazán izgalmas megírni, mert igaz 
történet, nem fikció. Arról az obsz- 
cén és botrányos esetről szól, amely 
velem és a regényemmel megeshe
tett. (...) Csak azt nem értem - vagy 
a hatalmát becsülöm le — hogy, 
míg a kereszténység megengedi, 
hogy feltegyük a kérdést: mi a jó és 
mi a rossz; szükség van-e istenre és 
ördögre ahhoz, hogy megismerjük 
a jó és a rossz természetét, — és én 
a regényemben ezeket a kérdéseket 
tettem fel — az iszlám világ nem 
jutott el eddig. Sokakat felháborít, 
hogy ezek a kérdések éppen a kor- 
társ fikció "teljes vértezetében” 
mondatnak ki. Minderre annyit vá
laszolhatok: ha kínos is— de ezeket 
a kérdéseket — ki kell mondani.

Rushdie elmondja, hogy Írország
ba készül, abban a reményben, hogy 
talán több megértésre talál ott, ahol 
még frissek a gyarmatosítás emlékei, és 
ahol még javában folyik a nemzetépítés, 
mint más, jóval fejlettebb országban. 
Tudniilik az emberek egészen másfajta 
tapasztalattal rendelkeznek azokban az 
országokban, ahol "isten nem halt 
meg", mint ott, ahol a vallás már vesz
tett létjogosultságából.

— Úgy gondolom, hogy, ami 
velem törént, az nem egyéb, mint 
annak a jólismert, igen elterjedt és 
következetes szándéknak a meg
nyilvánulása, amely nemcsak Irán
ban, de az egész  m uzulm án  
világban a haladást gátolná. A vád 
m indig ugyanaz: gyalázkodás, 
bűn, istenkáromlás, eretnekség. Az 
inkvizíció szavai. De nézzünk csak 
körül, és mindenütt ugyanezt lát
juk: a szent és a profán harcát Már
pedig ebben a harcban én a profán 
oldalán állok.

Némi habozás után megkérem, be
széljen arról a nyilatkozatáról, amely
ben két évvel ezelőtt az iszlám ügyet 
támogatta, és, amelyet később vissza
vont. Mintha régi sebet téptem volna 
fel.

— Vissza kellett vonnom. Saj
nos, úgy néz ki, hogy végérvénye
sen. A következő történt. Egyrészt: 
annyira el voltam akkor keseredve, 
mint még soha. Úgy éreztem, hogy 
nincs az az erő, amely segíteni tud
na. Másrészt pedig — és éppen ezt 
restek megérteni — igen fájdalmas 
volt szembenéznem azzal a tény
nyel, hogy az a nép égeti el a köny
veimet, amelyet regényem hőssé 
magasztalt. Gyógyítani szerettem 
volna ezt a törést. Ma is ezt szeret
ném.

E két tényező együtt hatott, s
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úgy éreztem, tennem kell valamit 
azért, hogy bebizonyítsam ennek a 
népnek: nem vagyok ellensége. 
Hogy valóban mélyen elítélem az 
iráni hatóságok társadalomszerve
ző módszereit, de, talán eredmé
nyesebb lehet a tiltakozás, hogyha 
nem kívülről, mintegy az utcáról 
próbálom kövekkel rombolni az 
iszlám világ otthonát, hanem belül
ről igyekszem építeni és díszíteni 
azt.

így gondolkodtam azokban az 
időkben, de most már látom, hogy 
csak racionalizálni akartam azt, 
amiről úgy véltem, hogy — talán — 
segíteni fog. Hosszú időn át meg- 
hasonlottam önmagámmal; nem 
azért, mert sokan, akik addig támo
gattak, bizarmak tartották tette
met; erre ma is csak annyit mond
hatok: aki úgy gondolja, hogy oko
sabbat tud, jöjjön, és vágjon neki. 
Nem  az emberek vélem ényével 
volt a baj, hanem azzal, hogy úgy 
éreztem: önm agam at tagadtam  
meg. Hisz éppen az segített túlélni 
a megpróbáltatást, hogy mindig 
vállaltam, amit szóban és írásban 
tettem . A zért m ondtam , am it

mondtam, és írtam, amit írtam, 
mert igaznak éreztem; mert mindez 
én magam voltam. Ezért tudtam 
vállalni is. De abban a pillanatban 
úgy éreztem, valami olyasmit tet
tem, ami nem én vagyok, és amit 
nem tudnék vállalni. Kereshetnék 
rá magyarázatot békekötési szán
dék és így tovább, de mégsem tud
nám hittel vallani, am it akkor 
mondtam. Legbensőbb érzelmeim 
gyötrő ellentétben álltak hivatalos 
nyilatkozatommal. Mígnem az el
lentmondás elviselhetetlenné vált, 
vissza kellett vonnom a nyilatkoza
tot. Két éve egyebet se teszek. Ezt 
kell tennem a sajtóban is, a világ 
minden országában.

Soha nem ítéltem el annyira a 
vallást és mindazt, amit okoz az 
emberek életében, mint most, azok 
után, ami — a vallásosság nevében 
— velem történt. Ez az igazság. A  
sátáni versek szerzője együttérzett 
az iszlám világgal, s noha nem hí
vőként, de megpróbált beleillesz
kedni gondolkodásmódjába. Most 
már nem tudnék annyi együtt
érzéssel írni. Mert elevenembe vá
góan tapasztaltam meg a vallás 
hatalmát — és ez a rossz megta
pasztalása volt Hazudnék, ha más
ról próbálnék meg írni.

Elvben elismerem a vallás jóra 
buzdító erejét; azt, hogy a vallás 
vigaszt és erőt nyújt. Mindezek 
igen megható történetek, a vallás és 
az emberiség történetének örökér
vényű példázatai. Ezt én sem taga
dom. De az én életemben nagyon 
kegyetlenül nyilatkozott meg a val
lás hatalma, ezért, gondolom, érhe
tő, ha így viszonyulok hozzá.

— Nem gondolja, hogy túl kemé
nyen ítéli meg saját "pálfordulását"? 
Emberek ezreivel történik meg, hogy 
olyasmit tesznek, amiért később szé
gyenkezniük kell. Csakhogy nem mind

egyikről beszél a sajtó a címoldalon.
— így van. Martin Amis, nem 

sokkal azután, hogy kimondták a 
fatwát, meg is jegyezte, hogy bele
vesztem a címoldalakba. Telitalálat 
volt. Megpróbáltam lemenekülni 
az első oldalakról. Ma már sokkal 
kevésbé érdekelnek a közéleti és

olitikai események, mint régen, 
letreszóló adagot kaptam belőle. 

Másról akarok írni.
— Könnyebbé váltak-e az életfelté

telei, vagy hozzászokott — már 
amennyire az lehetséges — ahhoz az 
életmódhoz, amelyet kénytelen élni?

— Egyszerre váltak könnyebbé, 
ugyanakkor jóval nehezebbé is. 
Kezdetben, az első tizennyolc hó

napban, nagyon nehezen mozdul
tam el a biztonságos területről; 
visszavonultan éltem.

— Volt-e lehetősége kimenni a sza
badba, sétálni?

— Attól függ, hol tartózkod
tam. Gyakran nem volt. Nagyon e- 
lővigyázatosnak kellett lennünk, 
mert nem tudhattuk, mit forralnak 
ellenünk. Különösen nehéz idők 
voltak azok, mert akkor bomlott fel 
a házasságom is. A legrosszabb a 
fizikai korlátozottság volt. Ma már 
valamivel könnyebb, bár így is ren
geteg "kellékre" van szükség ebben 
a kaíandtörténetben; de nem va
gyok már annyira bezárt, mint ré
gen. M ásrészt viszont: lelkileg  
sokkal nehezebben viselem a hely
zetemet most, mint akkor.

Ki gondolta volna kezdetben, 
hogy ez sokáig elhúzódhat! Emlék
szem, az első nap, amikor a rendőr
ség  felajánlotta véd elm ét, azt 
mondták: hadd húzódjunk vissza 
néhány napra, és várjuk ki szép 
csendben, míg a kormányok elren
dezik az ügyet. A közvélemény 
annyira felháborítónak tartotta az 
esetet, hogy úgy gondolta, nem

késhet soká az orvoslása. Ezért vo
nultam "illegalitásba". Mindenki 
azt hitte, napok kérdése az egész. 
Négy éve már, hogy "napok kérdé
se".

Kezdetben azzal vigasztaltam 
magam, hogy kényszerhelyzetbe 
kerültem, ennek megfelelően kell 
hát cselekednem. Csak így tudtam 
elfogadni a bujkálás szükségessé
gét. De ma már belátom, hogy ez 
nem kényszerhelyzet. Ez skandal- 
lum. És ami a legrosszabb, az em
berek ezt nem hajlandók belátni.

— Úgy érzi, hogy a brit kormány 
nem tesz eleget önért?

— Tény, hogy megmentette az 
életemet. Olyan mértékű védelmet

biztosít, aminő miniszterelnökök
nek jár ki, én meg csak regényíró 
vagyok. Ebben a tekintetben való
ban nagy szolgálatot tett De hogy
ha abból indulunk ki, hogy mindez 
egy terrorista cselekedet következ
ménye, akkor ennél többet kell ten
nie. Külhoni látogatásaim során 
sikerült megnyernem Európa és az 
Egyesült Állam ok támogatását. 
Most már csak Nagy Britannia kor
mányát kell meggyőznöm, hogy e 
nemzetközi erőfeszítés zászlóvivő
je legyen.

— Találkozott-e már John Major- 
rel?

— Nem. A probléma az, hogy 
ebben a hadjáratban egyaránt szük
ség van gyakorlati lépésekre, de 
szimbolikus gesztusokra is. Ezért, 
az a tény, hogy az angol miniszter- 
elnök nem kíván együtt mutatkoz
ni és kezet rázni velem a nyil
vánosság előtt, valamiképp az ügy 
hanyatlását jelzi. Ott állok, hogy 
könnyebben találkozhatom idegen 
kormányok vezetőivel, mint a sajá
toméval. De a brit kormány kijelen
tette, hogy addig nem hajlandó 
rendezni kapcsolatait Iránnal, míg 
a fatwát vissza nem vonja. A leg
utóbbi edinburghi csúcstalálkozón 
pedig a brit delegáció a találkozó 
határozatába iktatta azt a tételt, 
amely szerint az összes európai or
szágnak nyomást kell gyakorolnia 
Iránra a fatwa eltörlése érdekében.

— Félt-e nagyon kezdetben? Hát 
most?

— Most kevésbé félek, mert a 
helyzet kevésbé félelmetes. Kezdet
ben tulajdonképpen nem is féle
lemről volt szó. Amikor meghal
lottam a hírt, belémhasított, hogy 
ez itt a vég. Azt hittem, két, legfel
jebb három napom van még hátra. 
Ez több volt, mint félelem; a legkü
lönösebb érzés volt, amit valaha át
éltem. Aztán m egdöbbentett és 
félelemmel töltött el a rámzúduló 
gyűlölethullám. Felkavart és elbi
zonytalanított Mígnem rájöttem, 
hogy félni pedig nem szabad. Csak 
egy módon szállhatsz szembe a ter
roristákkal, amikor azt mondod: 
nem félek tőled. Csodálatos pilla
nat volt ez. Szabad voltam.

— M it jelent e négy év tapasz
talata?

— Túlontúl sokat. Megsebzett. 
Ilyen sérelmet nem lehet kiheverni. 
Az ember nem lesz sem rosszabb, 
sem jobb; de többé már nem ugyan
az. Kételkedni kezdtem önmagám
ban. Mindig is türelmetlen voltam 
— az írást kivéve, amiben nagyon 
türelmes vagyok — de ma már 
hosszabban elidőzöm egy-egy ese
ménynél.

— E négy év gyökeresen megvál
toztathatta az életét. A válasz egyszerű.

— Zátonyra futott az életem.

Megjelent a The New York Re
view  1993. márc. 4.-i számában 

Fordította
ZILAHI ERZSÉBET
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ANDREI PLE$U

A KÖNNYEK AJÁNDÉKA
(ROBINSON ETIKÁJA 2., részlet)

Robinson és a sírás lépcsői. Megbánás és bűnbánat. Az ész könnyei. Titus Andro- 
nicus és a könnyek, mint az ásványok feloldói. A forró és a hűsítő sírás. Salve et coagula. 
A gyermekkori nevetés és a felnőttkori könnyek: Csütörtök és Péntek.

"Az, aki állandó sírásban utazik” — így ne
vezte volna loan Scararul Robinson Crusoe-t. 
Tényleg, Robinson sokszor sír; mikor jó és mi
kor rossz könnyekkel, de mindig a magányos
ság m egpróbáltatásának, valódiságuknak  
biztosításával. Hősünk néha "meggondolás 
nélkül" sír, de sose "ravaszsággal". És ha rendet 
kellene tennünk a könnyei sivatagában, rájön
nénk, hogy sírásainak folyamatos fejlődése van, 
egy jellemző növekedés, egy majdnem biologi
kus, természetes sírástól egy természetfölötti, 
igazoló sírásig. A sírásnak legalacsonyabb 
szintje valahol a IV. fejezetben nyilvánul meg, 
és ez az önsajnálat kifejezése. "Csorogtak a 
könnyeim, amikor saját sorsomra gondoltam” 
— ismeri be ártatlanul, de ugyanakkor tisztát- 
lanul a hajótörött. Ártatlanul, mert egy termé
szetes érzékenység körén belül maradva, be is 
ismeri ezt őszintén. Tisztátlanul, mert az azon- 
naliság drámájába zárkózva, egy olyan felüle
tes, monoton folyást ad könnyeinek, melyben 
összefonódik a kezdet és a vég; a sanyargatott 
Robinson siratja a sanyargatott Robinsont, az 
elveszett boldogság nevében, tehát egy olyan 
Robinson nevében, aki szerencsésebb lehetett 
volna. Mindez a szentimentalizmus kerékfor
gása. És mikor valaki sír, vagy sírásról beszél, 
az a legnehezebb, hogy a szentimentalizmuson 
kívül helyezkedjék. "Minden sarkon az okta
lanság és a cigányzeneszerű sóhajtozások lesel
kednek" — figyelm eztet Vasile Lovinescu, 
egyik, még ki nem adott könyvében (Sunt lacri- 
mae rerum). Idézzük tovább:".. .a könny megfor
dított szimbólum lett. Már nem az égszínkéket 
tükrözi, hanem aljas, mint egy örvény, ami fel
buborékol a mocsárból, mint egy béka kidül- 
lesz te tt szem e. Jó pajtás és együ tt jár a 
szemtelenséggel és a jajgatással. Dosztojevszkij 
azt mondja Fjodor Karamazovról: "minden 
rossz forrása (...), rossz, szentimentális és 
könnyen sír". "Ne légy olyan mint az, aki elássa 
a halottakat" — mondja loan Scararu is, a "Lét
ra" dm ű könyvének hetedik lépcsőjén, amely 
valóban egy sírás-szerződés. Ebből vesszük 
majd mindazt, ami a következő sorokban cél, 
anélkül, hogy idéznénk. A siránkozás, a saját 
tehetetlenségünk miatt hízelgő meghatottság, 
az intim szenvedés és a "keserű könnyek", me
lyek kötelező módon kísérik a megbánás folya
m atos m etab o lizm u sát, lelk iism eretünk  
megannyi holtvágánya, egy (minden szem
pontból) szélsőségi báintalom enyhe váladéka.

A megbánást nyilván nem kell összetévesz
teni a bűnbánattal. A  megbánás, önhitű ingerlés 
az elkövetett hibákért, egy olyan megelégedet- 
lenség, amely az "én” és egy idealizált alter ego 
összehasonlításából következik. A bűnbánat az 
Én légürességének intuíciójával kezdődik: ez a 
hibáztatás áthárítása egy bírósági abszolút hata
lomra, amely egy kiszámíthatatlanul reagáló 
hatóság. Amikor a sorsára gondolva sír, Robin
son bán valamit, de még nem tud bűnbánatos 
lenni. Csak később fogja felfedezni a "boldog 
sírást", az "örvendező bánatot", a szerető, tisztí
tó, "édes" könnyeket Egyelőre a könnye túl 
korai, és mint az "úján préselt bor", értelmetlen, 
"az oktalan természetek sajátos könnye". A  be
szélő természetek sajátos könnyei azok — Sca-
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raru tapasztalatai szerint—, amelyek a "gondo
lat lányai'-ként születnek, amelyek "finomítják 
a test anyagát", hogy "könnyebben kormányoz
ható legyen".

Túl könnyen összefüggésbe hozzuk a sírás 
ösztönösségét egy csalódással, vagy megfordít
va, egy elégtételt adó, de kedvező alkalom lel
kesedésével. Az igazi sírás az értelem egyik 
paradoxális cselekedete: meta-noia, vagyis az 
észnek, önmagán túl, az értelem egy másik 
szintjére való elérése. Az igazi sírás az, ami 
Robinsonnal történik az V. fejezetben, amikor 
az már nem csak az árvaság fájdalma, hanem ez 
intellektuális meglepetés, az esély megmagyaráz- 
hatatlansága és a reménytelenség realitása előtt, 
amikor az udvar egyik sarkában váratlanul ki
bújt "10-12 árpaszál". Robinson eleinte nem em
lékszik vissza arra, hogy azon a helyen egy 
hónappal azelőtt felelőtlenül kirázott egy zsá
kot, hogy másra használhassa. Ezért csodálko
zik annyira, amikor felfedezi a termést. Bár

Az első magyar Robinson ábrázolás

magyarázatot talál rá, Robinson újabb megle
petésre is okot kap: az értelem tovább növeszti 
a misztériumot, bár először látszólag feloldja 
azt: "Valami gondviselésszerű volt a számomra, 
hogy az egérrágta magok között 10-12 jó mag is 
maradt, amelyeket én éppen arra a helyre dob
tam, ahol a sziklák árnyékában azonnal meg is 
tudtak foganni. Ha máshova dobtam volna, a 
nap elégeti, és elpusztulnak". Robinson megle
petésében sír. De nem azt mondja, mint először: 
"a könnyeim csorogtak", hanem ezt: "a gondolat 
a szívemre hatott, és a szememet elöntötte a 
könny”. "Fájdalom nélküli", világos, gömbfor
májú könnyek: mint egy gyöngysor. Nem a 
kétségbeesés, hanem az értelem ismerő és elis
merő könnyei, amelyek kiszabadítják az önma
gunkhoz láncolt lelket, hogy egy szigorú  
univerzális lelkesedésbe szőjék. A z ilyen 
könnyeket nevezi loan Scararu "arany tűk"-nek. 
Robinson nem érezhette magát megmentve, 
míg meg nem tanult "észlelőén" sírni, felcserél
ve a vihar kaotikus vizeit, amelyek a szigetre 
dobták, a tiszta, élő, tápláló könnyek vizével. A

könnyek a vízözön utáni szivárvány, fényfelol
dó kristályprizma. Az ő nevükben Robinson 
visszatérhet, hogy civilizálja a világot.

A civilizációk, önkielégültségük dicsőségé
ben, néha csak módszerek a sírás meg nem 
értésére. Róma például, a görög Oidipusz meg 
A ntigoné nehéz könnyei, és a középkori 
könnyes kultúrlelkesedés között közönyös 
tömbnek tűnik. Róma az emberiség egy impo
záns ásvány epizódusa; kő és törvények. Szük
ségszerű volt ezért, a végén, a Robinson csepp
folyósító és felszámoló beavatkozása. Többek 
között Shakespeare is mondja ezt a Ti tus Andro- 
nicus darabban, amelyet legtöbbször elhamar
kodva olvasnak át, mint egy megbocsátó balsi
kert. Túl sok a halott, mondják, túl sok a vér 
ebben a darabban. De a vér természetesen ered 
— mint egy felingerlés — egy olyan emberiség
nek a hátterében, amely megkövesedett, mint 
azok a kőszobrok, amelyekkel teli van. Shakes
peare állandóan hivatkozik, diszkrét hatékony
sággal a megkövesedés veszélyére. Tamara, a 
gótok bosszúálló hercegnője, megmozdíthatat
lan, amikor Lavinia sírva kéri segítségét. A szí
ve ellenáll a könnyeknek, mint a "kemény tűzkő 
az esővíznek" (as unrelenting flint to drops of rain). 
A  keménység átszáll az anyáról a leszármazot
takra. Tamaráról Demetriusra és Chironra. 
Mintha az anyatej márvánnyá vált volna (The 
milk thou suck!dst from her did tum to marble). ”Ne 
légy oly megkövesedett!" — kiáltja hiába Lavi
nia üldözője süket fülébe: Be not obduratel Meg- 
kövesedettek a római plebejusok jogait védő 
tisztviselők is, amikor Titus Andronicus — 
könnyekkel a szemében — gyilkossággal vá
dolt ártatlan fiai megszabadulását kéri. Maga a 
kő csak viasznak tűnik a tribünök megkövese- 
désével szemben. (A stone is soft as wax: tribunes 
more hard than stones). Aaron, a mór, akin a 
kegyetlenség mint egy szerető uralkodik — 
Shakespeare szerint egy "beépített szemű rab
szolga" (wall- ey'd slave). A z  ásványosítás, a "be
építettség", a megkövesedés e színdarabnak a 
díszletei, melynek első replikáját Saturnius 
mondja, aki olyan felhős és ólomszürke, mint 
saját nevének védőszentje. Ennyi megolvadást 
nem lehet robbantani, csak egy megfelelő meg- 
rohanással. A kő vérrel és könnyekkel megsze
lídíthető. Azért, a harmadik felvonás elején, 
Titus Andronicus vérről és könnyekről beszél 
egy bronz szenátus előtt. A könnyek Logosz-a 
(My tars are now prevailing orators) próbálja meg
enyhíteni egy merev vár kiszáradt, vagy behava
zott földjét.

Az utolsó színben még minden visszanyert
nek tűnik egy gyermek könnyein. A kis Lucius, 
Andronicus unokája megtanul "olvadni" (to 
melt in showers) egy  zápor-sírásban.

A m inden  m egk övesed ések  "feloldó" 
könnye (ő maga csak vízben oldott só, oldódó 
helyzetben levő ásvány) ismert loan Scararu- 
nak is: "Ahogy a tűz oldja a nádat, a könny 
feloldja az egész látott vagy gondolt tisztátalan- 
ságot". A könny olvaszt és mar. És ugyanakkor, 
mint amikor az "esővíz átitatja a földet", termé
kennyé tesz. És végül, egy más megtestesítésben, 
a könny olt: "Úgy, ahogy a víz cseppenként a 
tüzet átváltoztatja, az igazi sírás könnye oltja a 
harag lángját” Létezik a sírásnak egy forró, lán
goló, "csillogó" formája, és egy másik, ami üdíti, 
frissítő, megnyugtató. Az első a nedvesség ne
gatív képét foglalja magába; a nedvesség, mint 
szentimentális, minden nemességtől mentes, 
zavaros fluídum, amelyet szárítani, elpárolog
tatni kell. A  másik esetben a nedvesség pozitív 
értéket kap; jól felélesztve, a belső "megfagyás" 
mozgósítását, a "túltestesülés" megvékonyodá- 
sát jelenti. Teljes alkimista szimbólumok között 
vagyunk. A "vizenyős" nedvességnek fölös
leges, bűnös szomját azokkal a könnyekkel olt-
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juk, amelyek ugyanakkor egy másik, felszabadí
tó szomjat gyújtanak: a test ásványosításának 
szomját. Lényegében a kívánsdgelme újrairányí
tásáról van szó. A lemenő kívánságnak, amely 
obszesszíven rögzíti lelkünk étvágyát, míg só
tartalmú konglomerátummá válunk, a sírás fel
állítja az ellentétét, a felmenő kívánságot, a só 
feloldását, a korlátozó rögzítés felhígulását. A 
könny ugyanakkor solve és coagula. A  "só" felol
dása és az "inferior" víz áradása (Nicolas Fiaméi 
egy humiditas ignea-ró\ beszél), és a só gyönggyé 
való átalakulása. Egy hindu hagyomány szerint, 
a gyöngy a Hold-isten könnyéből születik (Mir- 
cea Eliade, Images et symboles, 1952, p. 150-198). 
A  hold uralkodik a folyadék univerzális körfo
gása felett, és következésképpen a transz-átlé- 
nyegülésük fölött. A gyöngy — más hagyomá
nyok szerint — a kagylóba foglalt villám gyü
mölcse. így hát a tűz és a víz összekapcsolódnak 
a szerkezetében, mint a könnyben is, mely egyi
dejűleg forró és hűsítő. A víz felold, a tűz erősít; 
a könnyek vizének finomsága megváltoztatja a 
megrögzült tehetetlenséget, míg a tüzesség rög
zíti az így nyert finomságot a gyöngy nemes 
anyagába: a só kristállyá válik.

Dániel Defoe regénye egyik modernebb va
riánsában (Vendredi, ou les limbes du Pacifique) 
Michel Toumier igazolja a Robinson fejlődését a 
homályos ásvány-állapottól az átlátszóságig. Az 
adminisztratív rendhez csatlakozva, először — 
mert egyetlen ellenség az eltévelygés ellen — a 
Turnier hőse felcseréli lassan a felebarátok más
ságát a Sziget — kozmikus — másságával, és 
átlépi — éppen Pénteknek köszönhetően — a 
(geotropizmussal és egolátrizmussal megbé
lyegzett) homo economicus helyzetét, azért, hogy 
egy "szoláris beavatás" tárgyává váljon. A "telu- 
rikus" Robinson "urániánná" válik. A földműve
lőnek megvan az időtlen repülés-intuíciója, 
amint a súlytalanságot megízleli. A végén fiata- 
labbnak érzi magát, mint a hajótörés idején: 
"nem egy biológiai, megrontó hülyeségi lelkesü
léssel teli fiatalsággal. Egy ösvényszerű, isteni, 
szoláris fiatalsággal volt fiatal." Mint az alkími
ában, az ásványállapot, megmarad: "közönsé
ges" ólomból "filozofikus kő”-vé, égi gyémánttá 
válik. Ez az átalakulás (olyanszerű, mint a só 
gyöngyözése)— a Defoe idejében— "a könnyek 
felfrissítő vizén" át érhető el, A kortárs író 
ugyanazt a hatást adja a vénuszi Péntek-nevetés 
és a gyermek-mosoly érintkezésének. Az ártat
lanság tényleg az egyedüli terület, amelyen a 
nevetésnek ugyanolyan tisztító hatása van, mint 
a könnynek. De ahhoz, hogy megtarthassa az 
ártatlan nevetést, az új Robinson elhatározza, 
hogy nem hagyja el soha a Szigetet; mintha érez
n i, hogy visszatérve a civilizált világba, ez az 
életrevaló erény elveszíthető. Ott fog maradni a 
Csendes óceán sivatagában, egy kis észt kísérő
vel, aki, mint Péntek utódja, a Csütörtök nevet 
kapja. "A Joe Ég-istennek a születésnapja, és 
ugyanakkor a gyerekségnek a vasárnapja". A 
nevetés nem érvényes, csak mint visszafejlődő 
megoldás, mint visszatérés a gyerekkor felé. 
Azoknak a koroknak a számára, amelyek el
vesztették az ártatlanságot, a megoldás csak a 
könny lehet. És a könnyek napja Péntek...

SIGMOND ISTVÁN

MOLEKULÁK
FÖLD FELETT ÉS FÖLD ALATT
Nézd csak, mi van ott Mi van ott, kérdezte 

a kicsi. Szellemek sétálnak a kockaköveken, 
mondta a nagy. Emberarcban? Ember arcban. És 
a vakond? Most nem a vakondról van szó. Az 
emberarcú szellemekről beszéljünk, a vakond 
egy másik leckének a tárgya. Pedig a vakond 
sokkal érdekesebb téma, vélte a kicsi. Hagyd 
ezt, tácsolta le a nagy, inkább nézz oda, látod, 
az az ember, ott, végiglődörög a sikátoron, 
időnként megáll, ismerős kaput, házat keres, de 
sosem találja meg, az egyformaság végzetsze
rű, mint a kilincsre tapadt, fénnyel álcázott 
szenny. Itt a csókot is mindenki szájjal adja, az 
állatokat megölik, s a húst benyomják ugyan
abba a szájba, egyeüen hely ahol a hang a 
slejmmel ölelkezik, innen ténfereg elő az ima, 
bődül a vezényszó, ömlik a hányás, sorban áll 
a zokogás, röhögés, az átok és a szerelmes gü
gyögés. Észrevetted, hogy a hullaszag ugyan
olyan fényben, sötétben, föld felett és föld alatt? 
Miért egyforma minden, kérdezte a kicsi. Mert 
ha nem volna minden egyforma, vélte a nagy, 
meg tudnák különböztetni az egyik éjszakától 
a másik éjszakát, a gyalázat förtelmére nem 
öltenének palástot, véres késsel nem szelnének 
kenyeret, s ahelyett, hogy a nevetés s a sírás 
könnyeit külön páncélszekrényben őriznék 
meg az utókornak, sperma és pénz fölött őrköd
nek a bankokban, ez az 6 szivárványuk a múlt 
s a jövő között, s a hóhér előtt nem zárják be a 
templomajtót, noha az áldozatok nyakáról nap 
mint nap letépi a keresztet, s csak úgy melléke
sen kizsebeli őket; a megfojtottak s agyonlőttek 
gyerekeinek fényképét mindennap számba ve
szik, folyik a cserebere, egy szőkéért adnak há
rom feketét, egy feketéért három szőkét, attól 
függ, kinek mi a kedvence, folytassam? Csak 
azt nem tudom, hogy most tépjem ki a szívét, 
vagy várjam ki a lecke végét. Miért tépnéd ki a 
szívét egy szellemnek, kérdezte a kicsi, ó  nem 
tudja, hogy szellem, mondta a nagy, ezek abban 
a tévhitben élnek, hogy boldog gyermekkoruk 
volt és a tárgyaknak a kiterjedése a legfonto
sabb, bemagoltak egy-két miatyánkot és egy
más testéről tépik le a rongyokat, aki vezérnek 
érzi magát, egy furunkulus láttán lázas állapot
ba lendül, közben a szeplőket szorongatja az 
ujjbegyei között, hátha kipreckel belőlük a 
genny. A vakond, mondta a kicsi, a legősibb 
szerkezetű placentás emlősök sorába tartozik, 
erszénye és erszénycsontja nincs, és a metsző-, 
szem- és zápfogait tejfogak előzték meg. Ne 
hagyjátok elveszni a vakondokat Azt hiszem, 
lent volna a helyed, vélte a nagy, emberarcúnak 
kellene lenned, pontosan olyan vagy, mint a 
kockaköveken lődörgő szellemek. Annak, ott, 
aki az egyformaságba született, s valami állati 
ösztöntől hajtva keresi a nem létező saját kilin
cset, s akinek nemsokára kitépem a szívét, mert 
a soron következőnek kell átvennie a helyét, 
szóval annak az emberarcúnak telezsúfoltam a 
múltját himnuszokkal, lidércekkel, álmokkal és 
közhelyekkel, a saját szennyének a palackjából 
sosem engedtem ki, húsnak látta a lerágott 
csontot és fenyőfaillatúnak érezte a ganészagot, 
lángba borult mezőkön sétáltattam, s azt hitte, 
hogy csiklandozza a fű, kereszten is lógott ele
get, s ott fogalmazott meg néhány örök életű 
szonettet. Ezeket is megunják egyszer, s divatba 
hoznak egy másik, márványba véshető szöve
get: "Döglött bikára húzzatok trottyos gatyát. A 
mezítelen mártírok hamburgert esznek és meg
tagadták az imát." És azt is elárulom neked, 
mondta a nagy, hogy a latrokat összecseréltem 
azon az éjszakán, csakhogy ezt nem kell elpo
fázni senkinek, maradjon ez a hármunk titka, 
ezt csak ó  tudja és te. A vakondnak olyan bár
sonyos a bundája, mondta a kicsi, mint naple
mentében a hegy. Sötét, kicsi, szeme csenevész, 
de rokonságban van a tüskés disznókkal, az

erdei és vízi cickánnyal és a sörtés sünnel is. 
Tudtad, hogy fogaik hegyesek és hüvelyük nem 
kettős, hanem egyszerű? Ha sosem láttál üyet, 
nem tudhatod, hogy mi a szentségben a 
mennyei. A klotyóból kiáramló imádságos 
ánizsillat nem isteni hókuszpókusz, a szentség 
lényege. Ne hagyjátok elveszni a vakondokat. 
Odadoblak öröm-kcmcnak, mondta a nagy. Tu
dod, hogy az emberarcúak müyen hálásan tud
nak lihegni a moslékba kifőtt agyaknak? 
Vonítnak, mint a telehold, ha kutyát lát. Talán 
fordítva, jegyezte meg a kicsi Nekem mindegy, 
lehet fordítva is, mondta a nagy. Ha rend van, 
akkor a rend fordítottja is rend, az ellenkezője 
is rend, a tükörképe is rend, a halál képében is 
benne van az élet, az imák tele vannak kéjjel, s 
aki nagyon sír, úgy néz ki, mintha röhögne. Ez 
nem éppen így van, mondta a kicsi. Minden 
vakond eszi a rovarokat, de még soha, egyet
lenegy rovar sem evett vakondot Honná tu
dod, kérdezte a nagy. Honnan tudod, hogy a 
vakond-rovar rendben ki viseli a keresztet? 
Még azt sem tudod, hogy a rovar szíve a farká
ban dobog. Hiszen nincs is farka, diadalmasko
dott a kicsi És akkkor mi van, mondta a nagy, 
szerinted ez bizonyíték? Nézd meg a szót, a szót 
magát. Ugyanaz a szó egyeseknek temetőt je
lent, másoknak mennybemenetelt Az emberar- 
cúakat kommandósoknak képezték ki, e- 
gyetlen feladatuk, hogy kenyérfáról cseresz
nyét szüreteljenek éjszakánként, aztán azon ta
nakodnak egy életen át, hogy ki adott le több 
cseresznyét a közösbe. A melodrámában nem a 
dráma a közhely, hanem a lelki onánia, melyet 
a sírgödömél abbahagysz, de helyetted s néha 
nevedban tovább folytatnak odakinn. Akezde- 
tekkor volt igazi a rend, amíg az emberek csak 
morogtak vagy vakkantottak, nem kellett szel
lemekkel felcserélni őket, nem voltak hősök, 
bohócok, bűnösök és ártatlanok, kilincsek, 
szobrok és kanyargós sikátorok, az élők mindig 
holtan végezték, de a halottak sosem kísértették 
az élőket, a fákat sem számozta meg senki, 
mindenki templom és bordély volt egysze
mélyiben, a szentek és kurvák között nem volt 
különbség, békésen csüngtek a fán, mint szín
telen zászlóka színekben pompázóházak hom
lokzatán. A vakond fejjel előre megy le a 
felszínre vezető járatba, a labirintusban csak ő 
ismeri ki magát, minden szögletben epekedik 
utána egy rovar, de az élőket csak vasárnap, a 
döglötteket hétköznap eszi. Ne bántsátok a va
kondot, mondta a kicsi. Téged a képzelet szült, 
nem hordott ki anyád, mondta a nagy, benned 
a kromoszómák helyett sok kicsi isteni szellen- 
tést hordoznak a sejtek, olyan vagy, mint a 
gyökvonásba zárt hit, a szenteltvízbe húgyozó 
egér, vagy a hittérítő gatyája korcában imádko
zó tetű. Hát akkor az emberarcúnak kitépem a 
szívét, döntött a nagy, s az a lődörgő ember a 
kanyargós sikátoron elterült a kövezeten egy 
ismeretien ház előtt. Nézd csak, mondta a nagy, 
már építik a márványlépcsőt a mellszobra előtt, 
merthogy ő volt azaz emberarcú szellem, akiről 
az a hír terjedt el, hogy megtalálta a saját kapu
ját, amit egy emberöltőn át keresett, most meg 
arra vár, hogy a vakondod ürülékében újra
kezdhesse az időtlen időkig tartó hétköznapot. 
Jer, menjünk az Úrhoz, röhögjünk hármasban 
egy nagyot: az átok megfogant és szuperál. A 
döglött bikára felhúzták a trottyos gatyát
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SZŐCS ISTVÁN

ALMUS ELSŐ VEZÉRRŐL 
HOLLYWOODBAN
"Úr születésének 819-dik esztendejében 

Ugek, mint föntebb mondók, a nagy idővel 
előb b i M agóg király nem zetségéből, vala 
Scythiának valami igen nemes vezére, ki nejül 
vévé Dentumogerben Eunedubeli vezér le
ányát, Emesu nevezetűt, kitől nemze fiat, kit 
Álmusnak neveztek. Isteni jelenetről nevez
ték pedig Álmusnak, mivel terhes anyjának 
álmában isteni látomány tűnék fel saskeselyű  
képében, m ely mintha alászállva teherbe ej
tette volna őt s úgy tetszék előtte, hogy méhé- 
b ől fo ly a m  ered n e, és ágyék áb ól d icső  
királyok származnának, de nem a maguk föld
jén sokasodnának meg. Mivel hát az álmodást 
magyar nyelven álmunak mondják, s az ő  ere
dete álom által vala megjósolva, azért nevez
ték magát is Álmusnak; vagy azért nevezték 
Álmusnak azaz szentnek, mivel nemzetségé
ből szent királyok és vezérek valának szül tä
ten dők. D e hagyján!"

*
Emese álma beteljesült: a dinasztia-alapító 

Álmos ágyékából nemcsak az Árpádházi ma
gyar királyok és szentek származtak, nemcsak 
Istvánok, Endrék, Bélák és Lászlók, de lány 
ágon német és keletrómai császárok, Ottók és 
Emánuelek is, és szinte valamennyi nagy euró
pai uralkodóház ereiben ott csörgedezett a vé
rük, Anzsuk, Jagellók, Habsburgok mind az ő 
génpostásaik voltak. És a magyar szenteken kívül 
cseh és lengyel szentek s talán távolabbiak is.

Az álom maga utalás még ősibb hitregei 
hagyományokra, amelyekben a szent nász vég- 
bevivője, a "madárférj", nemcsak álomkép volt, 
hanem az isteni erőnek magának a hordozója, a 
maga valóságában. De hagyján!, mondjuk mi is 
Béla király névtelen jegyzőjével; most minket 
nem a rege érdekel és nem is azoknak a tudó
soknak és schulfuchsoknak a vitái, akik vala
hányszor meghallják Álmos király nevét (azértis 
királynak nevezem és nem fejedelemnek, törzs- 
főnek, kendének, gyulának vagy vezímek), 
megmerevítik ajak körüli izmaikat, megfeszítik 
orrcimpáikat és bandzsítva felhúzzák szemhé
jukat, s ezt az uraktól levetett fintort (amely 
tulajdonképpen a m onokli beillesztéséhez  
szükséges arctoma) ilyetén hangkibocsátások
kal kísérve, hogy: phhhl pssszi! Hach! és pahhl, 
elkezdik affektált hangon jellemezni egyetemi 
vagy akadémikus kollégáik elméleteit dinasz
tia-alapítóinkról, és rendszerint ezzel a kérdés
sel igyekeznek az orgazmushoz eljuttatni a 
felajzott, stréber hallgatókat: na és, hány nyelv
ből akarod, hogy levezessem neked Álmos ne
vének a jelentését? ugyanis tizenhét (huszonhét 
stb.) nyelvből lehetséges! — szóval sem az ilyen, 
sem a komolyabb viták nem érdekelnek most, 
inkább csak az a kérdés: hogy-hogy eddig a mo
zifilm és a tévé nem fedezte fel Álmos vezérün
ket?

Hiszen egy jóidéig, legalább egy fél évszá
zadon át divat volt gúnyolódni Rákosi Jenő és 
Beöthy Zsolt turáni lovasán, aki fenségesen ré
ved a sztyeppe szemhatára fölé, miközben az 
égbolton pusztai ragadozó madarak keringe
nek, s melyeknek legszebb tolláit süvegén vise
li, nemes prémek, arany páncél- és tarsoly- 
lemezek közül előre nyúló herkulesi karjai rez
zenéstelenül tartják a felajzott íjat, miközben 
hexameterekbe önti gondolatait; és ma már azt 
tudjuk, hogy amit színpadon, filmen eleinte 
finnyás megvetéssel sújtanak, aztán parodizál

nak s szórakoznak rajta, azt egyszer csak elkez
dik imádni, de legalábbis utánozni, legyen szó 
hun vagy mongol lovasokról, német SS-ekről, 
vagy dél-amerikai muchomachókról. (Kik? Hát 
az emberek, azaz a homo kinematotelevidioták.)

Ilyenformán rég esedékes volt, hogy Álmos 
vezér is (aki a fény határán túl és a homály 
határán innen azt a pillanatot jelképezi, amikor 
nemzeti államiságunk eszméje megfogan a tör
ténelemben) belovagoljon a nagy és kis képer
nyőkre. Ha késve is, a pillanat elérkezett. Már 
tavaly megjelent, csak most kaptam kézhez az 
Eurofilm Stúdió kiadásában közrebocsátott iro
dalmi forgatókönyvet (aláhúzás a rec.től), a LE- 
VEDIA címűt.

Álmos bizony még Szuperstámak is alkal
mas lenne; a krónikák szerint magas, karcsú, 
barna férfi volt nagy, fekete szemekkel; keze 
nagy, ujjai hosszúak; karizmájára évszázadok 
múlva is kitér a névtelen: pogány létére „a szent 
lélek ajándéka vala ő benne"; szónoklataiban 
hang- súlyozta már ő is: „Nem sokaság, hanem 
lélek"... Ázonban egyáltalán nem ilyenforma az 
imidzs, amit IRODALMI forgatókönyvünk  
megrajzol.

Semmiképpen sem tudnám másképpen job
ban jellemezni, mint azzal, hogy röviden el
mondom a tartalmát. Tehát:

A szetyeppén vagyunk. "Hatalmas tavaszi 
égbolt alatt kígyó menekül, port kavarva teke
reg, minden erejével menedéket keres egy fölöt
te kerengő sas elől." A  sas időnként lecsap, de "a 
kígyó kitartóan száguld", míglen megjelenik ló
háton "egy óriás termetű, idős asszony, boldog 
ujjongással mutat fel a sasra", ő  Baba Yaga, nos 
ez az a pusztai boszorkány, akit a mai ember 
Musszorgszkijnak egy Kiállítás képei című zene
művéből ismer az egyik tétel címeként.

Kitárt karokkal földreborulás a totemős 
előtt, az asszony vijjog, a sas is; kíséret is földre 
borul, nézeteltérések az idős óriás amazon és 
vikingvarég szeretője, Kelping között; a Sámán 
kezd titkot fejteni, a sas végez a kígyóval, majd 
a magasból tetemét ledobja, etnológiai mozza
natokban gazdag kis népszínjáték után a buta 
viking a kígyódög hasából kivág és magasba 
nyújt egy ékköves gyűrűt; de Baba Yaga elveszi 
tőle, a Nap felé tartja, boldog; aztán egyetlen 
ugrással a lova hátán terem, és két karját a Nap 
felé tartva elvágtat - eleresztett kormánnyal —, 
viszi a gyűrűt e pillanatokban születendő uno
kájának.

S már a kazár őrállomáson vannak, "a tiszti 
sátor kitámasztott oldalfala alatt támlás szék
ben hátradőlve ül a parancsnok és lassú ütem
ben egy legyezővel hajtja el arcáról a legyeket". 
(Közben természetesen Coca Colát iszik, ezt a 
szerző feleslegesnek is tartja külön emlegetni.) 
Az őrállomás katonái "ismeretlen nyelven" be
szélnek, odabenn hercegek stratégiai játékot ját
szanak és már tudják is, hogy mit álmodik 
Emese ebben a pillanatban; némi félreértés a 
varkocsos nomádokkal, igazoltatás, arcul csa
pások éles karddal, nanót, azaz Baba Yagát vé
gül is elengedik Álmoshoz és gyors jelentések 
száguldanak a Kagánhoz.

Miközben Ugiek vezér csodálkozik, hogy 
felesége hang nélkül szül, az észreveszi a sárga 
pillangókat, tudja, hogy mindjárt itt lesz anyó
sa. Majd Ugiek vezér helyben hagyja a néva
dást, a kis Álmost odapasszolja anyósának és 
gyors léptekkel elhagyja a jurtát. "Odakinn csu
pa előkelő lovas várja. Három torokhangú kiál
tással köszöntik Ugieket, aki lóra száll, és nagy 
kíséret élén elvágtatva folytatta vezéri teendőiéül" 
Szószerint így!.

Itil, a kazár birodalom székhelyének "koz
mopolita jellegét" a sokfelé pislogó mécsesek 
"biztosítják" (halenyvvel világítanak, ezt is meg 
kellett tudnunk), a kagáni palotában szertartá
sok, lakoma, készül a nagy hitvita, a toleráns 
Kagán Bek tanácsára a Kagán Centerhalf a zsi
dó vallást választja a sámánista a keresztény és 
mohamedán helyett, és lovakkal kitapostatja a 
Fehér sámán belét; de már előbb megérkezett a 
határőr herceg, a vacsora-teremben "A Herceg 
széttárja karját és elsöprő erővel énekelni kezd... a 
vendégek is felismerik az áradó dalt. Még a tiirk 
bravúrénekesek közül is kevesen tudnak három han
gon énekelni egyszerre", de aztán előbb-utóbb a 
szerzőnek eszébe jut, hogy Levedia a mű dm e, 
és elküldi a dalos herceget a húgával, Avával 
Levedi vajdához, hogy legyen ő  ott a Kagán Bek 
jobbösszekötője. A herceg húgával vérfertőző 
pillantásokat váltva, egy szekéren robogó óriási 
sátorban meg is érkezik a hősök szállására, de 
Levedi termékenységre vágyó ágyéka nem vár
ja meg az ünnepélyes megérkezést, a szekérsá
torba vágtat, felragadja a hölgyet és oldalt egy 
kis sztyeppéi halom mögött minden ceremónia 
nélkül megtartja a fejedelmi nászt; s nyílván a 
szokásos nászvarázslatok mellőzése miatt a fő
vajda magtalan marad; alig vigasztalja majd, 
hogy egy országot neveznek el róla, ismeretlen 
nyelven. (A kapcsolat Levedi és Lebegy tábor
nok között nincs kirajzolva, de sejthető.)

Közben két eltérő felfogású rabbi teológiai 
és presztizsvitát folytat, de ezalatt három bur- 
nuszos férfi "majomügyességgel" lemászva a 
fáról, halálra szurkálja a rabbi fiát.

A vallási vitában személyeskedő maniche- 
us tisztet meghalni parancsolja a Kagán Bek, és 
megint szó szerint: "Odakint a tiszt kést ránt, és 
egyetlen gyors, tapasztalt mozdulattal elvágja a sa
ját torkát, a szemtanúk elismerően morognak...“

Aztán sok minden lesz még, testőrtisztek 
orv lemészárlása az őrzöttek által, vikingvarég 
intrikák, rituális királyhalál. De hagyján!

Térjünk rá Álmosra. Annál is inkább, mert 
már tizenhárom éves és éppen haldoklik, Baba 
Yaga vizet csorgat az öntudatlan fiú szájába, 
megérkezik az apa, megállapítja, hogy meg fog 
halni, aztán elmegy, közben értésre adja: nem 
mondhatja meg, hova! Ideje is volt, mert mikor 
másnap Álmos kezd magához térni s vizet kér, 
de anyja nem adhat neki, mert éppen szül és 
tisztátalan, már itt vannak a besenyők is, min
denkit lenyilaznak, vagy "rövid, pontos moz
dulatokkal" kivégeznek; Álm ost a rokonok 
elmenekítik egy lőtt szarvasokkal és sebesül
tekkel teli szekéren, de anyját és az újszülöttet 
legyilkolják a besenyők; pár nap múlva a győz-
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tesen visszatérő Ugiek nagyon zokon veszi, 
hogy az eszméletlen és általa otthagyott kiska
masz miért nem védte meg a besenyőktől any
ját; és bemutatva neki a kenyértörés szertartását, 
száműzi udvarából, illetve vezéri köréből; a na- 
nó, Baba Yaga és szeretője veszi magához s 
elviszi északabbra, miközben előadást tart a 
pusztai népek végzetéről, hogy aki keletről jön, 
az mindég győz, és a nyugatra kényszerült az 
mindég felmorzsolódik.

Álmos az új szálláshelyen sem talál békére, 
mert belekötött egy tízéves kislány, fekete sze
mű, Karoltu, és vérvarázslattal arra kényszeríti, 
hogy őt éjszaka nyeregbe ragadja, vágtatás köz
ben levetkőztesse, aztán tigrisugrásban a 
sztyeppe füvére rántsa a szokásos film-henter- 
gések céljából, és a kis Karoltu "csak egyet nyög, 
hálásan ujjongva". Ezért majd az amazon nanó 
is megharagszik, vérfertőzés itt nem járja, éjjel 
Karolhat tőrbe, pontosan késbe csalják és egyet
len szúrással végeznek vele.

Közben a folyó túlpartján a gyilkos bese
nyőkből is látunk hármat, akik sötét bőrűek, 
muzlimok, sőt egészen pontosan: a három bese
nyő három észak-afrikai maghrebl

Álmos aztán egy szláv faluba kerül a hará- 
csot behajtani, de folyton alszik; aminek követ
keztében elfogják a norvégvarég folyam i 
rablók, minden ékszerét elveszik, csak vissza
csapó íját, a puszták fiának félelmetes fegyverét 
hagyják meg neki. Aztán eladják rabszolgának; 
egy zsidó cipész tanácsára — aki a hite által 
tiltott jogizmussal és szellemidézéssel is foglal
kozik —, a kazár testőrkapitány veszi meg, és 
ettől kezdve Álmos elindul az udvari karrier 
lejtőjén felfele

Közben mindenfelé a nép már legendákat 
énekel róla, és egyre hősiesebb arculattal jelenik 
meg a közvélemény előtt, bár elég kényelmes
nek tűnik; rabszolgalányt vásárol, fiat nemz ve
le — Árpádot, de aztán kiderül, hogy eredetileg 
a rabszolgalány is szavárd, tehát rangbeli; aztán 
jönnek még ilyen nagy szuperprodukciós jele
netek, mint különböző szövetségesek, rablók, 
diplomaták orv lemészárlásai udvari lakomá
kon, és amikor az eddigi szereplők mind meg
kapták már a selyemzsinórt, vagy torkukba a 
nyílvesszőt, amit egyetlen rántással képtelenek 
voltak kitépni, Álmos is bejelenti, ütött a só
lyom, indulni kell, Nyugatra, és elindulnak, és 
m ennek, végtelen  sorokban, futólépésben, 
ahogy abban a filmben, amelyikben az éhező 
Afrika elindult neki a dús, de elzárkózó Euró
pának, gyalog át a Szaharán és a Földközi-ten
geren...

*

Mindezt a sok képtelen hülyeséget, véres 
giccset és tomboló félműveltséget nyilván észre 
sem venné az ember, nyilván "észre sem volna 
vennie szabad", ha a szerző nem olyanvalaki vol
na, aki — legalábbis a filmgyártásban és még 
egynéhány műfajban: — valaki. Vagyis: Beremé- 
nyi Géza.

Amint ez a körülmény tudatosul az olvasó
ban, sietve kezdi újból végiglapozni az irodalmi 
forgatókönyvet: vajon, nem ő az ostoba? Vajon 
nem értette félre az egészet? Vajon nem történe
lemparódiáról van szó? Vajon nem nagyon 
mélybe markoló fejtegetésről, a legendák kelet

kezéséről? (Hiszen a magyar népképzeletben a 
későbbi hősök "inkubációs-szakaszukban" lus
ták, semmittevők, nevetségesek, mint Lúdas 
Matyi, Toldi Mikié« és a mesék Mátyás királya?) 
Vajon Álmos is nemcsak ezért tűnik oly bamba 
semmittevőnek? Vajon nem a százezer hasonló 
giccses lovagfilm- és tévéjáték-sorozatok paró
diája? Ám még inkább nem a karintiádák és rejtő- 
jenőidák paródiája, azaz a filmparódiák paródiája?

Mindez elképzelhető lenne, hiszen a ka- 
rinthys és rejtős stílusfogások ugyancsak alkal
mazásra lelnek szerzőnk által..., hogy finoman 
fejezzük ki magunkat.

De jobban megnézve, van itt olyasmi is, ami 
bármilyen konvenciórendszeren belül — hm — 
"problematikus".

Például az észak-afrikai mozlim besenyők, 
akikről megtudjuk, hogy: északafrikai maghre- 
bek. Na most mán maghreb arabul maga is 
Észak-Nyugat Afrikát jelenti. Mondjuk, hogy saj
tóhiba, maghrebinek kellett volna ott állnia. Ám 
akkor? Három észak-afrikai észak-nyugat-afri- 
kai besenyő?

Aztán: a kazár birodalomban nemcsak is
meretlen nyelven beszélnek, nemcsak torok
hangon ejtenek egyhangú szavakat — uff, kiált 
a félkarú indián! —, hanem a "kiálló pofacson- 
tú", mongolos nőkkel ugató tatárnyelven kell 
beszédelni. (Még jó, hogy nem a pusztai lovak 
nyerítésének a nyelvén, ahogy minap jellemezte 
posztnomád nyelvünket egy római szenátor.)

Van azonban nagyobb baj is: egy-két hatal
mas dramaturgiai baídövet. A z, hogy a történet 
kezdetén kígyót-békát-sasot le kellett nyelnünk 
azért, hogy Baba Yaga felmutathasson egyetlen 
magasbadöféssel egy gyűrűt, amit Álmosnak 
volt viendő. A későbbiekben azonban ennek a 
gyűrűnek semmi szerepe nincs.

És ez még akkor is mesebonyolítási alulkép
zettségre vall, ha a szerző feltehetően egy nagy 
"szerial"-ra készül, és az ötvenhetedik folytatás
ban majd donna Saveta Sorb-Margineanu ujjá- 
ról akarja lelopni a gyűrűt a sas, illetve a holló; 
esetleg az őrgébics.

Bár — ki tudja? Hátha éppen ez a magyar 
film lesz az, amelyik bankot robbant? Amelyik 
elvégzi a nagy áttörést a világkultúra frontján? 
A fedőlapon ez olvasható: Developed with the 
support of the European Script Fund and initi
ative of the MEDIA programme of the Europe
an community.... Biztos vagyok benne, hogy a 
Fond Draganianus is hozzájárulna a filmhez; 
végre a világ szemtől szembe láthatná a pusztai 
barbárok és hőseik igazi arculatát...

Ha pedig az olvasó az irodalmi forgató- 
könyvvel az egész tematikát is in vomitu akar
ná elintézni, ajánlom, öblítse le az Igor énekkel 
vagy hallgassa meg az Igor herceget. Leg
alábbis a poloveci lányok ugató kórusát belőle.

A cikk elején olvasható idézetek BÉLA király 
névtelen jegyzőjének könyvéből valók, Szabó Ká
roly fordításá ban.

P I N T É R  L A J O S  

ÁLOM
M en n yi á lo m , á lo m i lebegés, 
s m en n yi lom , á l-á lo m , lá zá lo m , 
a k ö d  c s ik ó c sa p a ta i a  D u n án ál. 
V ízis íe lő k : já r k á ló  jé z u s k r is z tu s o k  
a m e g o á lta tla n  h a b o k  f ö lö t t .  
Ö ssze fo g v a  s ú jra f e lo s z tv a  a v ilá g ,  
eg y  k isfiú  sir, egy  férfi lődörög , 
m ik o r  o s z to t tá k ,  n ek ik  nem  ju to t t .

S zégyen lős, szere lm es s za v a k ,  
m en n yire  k ív á n ta la k .
Freskó a z  ezredfordu lón :
S zá lk á k , tu lip á n v irá g  b á lá k . 
Ideig len es slágerzen e, 
tö r ö t t  p o h á r  s z ilá n k ja  s zá ll.
A z  o t t  m adár?  H u za t-c ib á lta  
a b la k s z á m y  csu pán .

S zeress, szeress , szeress , szeress , 
s zé p  ruha vo ln á l, m egvennélek, 
ha ú j f i lm  v o ln á l v a g y  t i l t o t t  
k ö n y v  v a g y  t i tk o l t  tö rtén elem  
ja j ,  m egnéznélek , m egkeresnélek . 
É rvén yte len  h a so n la to k .
Ú j la b d a : já ts z a n é k  ve led .
M inden  szere lm es ö rök  gyerek .

S á rg u lt fén yk ép :  
m inden  szere lm es ö rök  öreg. 
É rvén yte len  m eta fo rá k .
H on fo g la ló d  v a g y o k :  a z  arcod  
a lfö ld jén , k ib o n to t t  m e lled  dom bján , 
csu kd  h á t  a s z e m p illá d  rám .
A rco d  p ic i  ránca:
sze m e d  a la t t  a z  id ő  ro vá s írá sa .

M o s t  v a la k i leg á zo l, 
m o s t  v a la k i t  le ig á zo l.
K iá lto m :  en yém  v a g y , enyém , 
s üres kezem re nézek .
M o s t  idegen v a g y o k ,  
v ilá g v á ro s i u tcán  szem ben  ve led , 
m o s t  a p á d  v a g y o k , m o s t  
n ővérem  v a g y , v a g y  p e d ig  húgom  
— nem  is  tu dom , de  hű  rokon .

S m o s t  s zó tla n  sze re tő m , 
s m o s t  s z ó tla n  sze re tő d , 
se nem  rokon , se  nem  idegen.
M o n d d , s z ü ls z -e  m a jd  g y e re k e t?
Én h ü lye , hü lye, én h ü lye .
Berreg, lo h o l u tán u n k  
b u k ó sisa k b a n , m o to r -  
kerékpáron  a  terror.
D e fe k te t kap , k ö p e n y t cserél.
L á to d , c sa k  fo g la ltu n k  en n y i jö v ő t ,  
en n y i fé n y t, en n yi rem én yt.

Üres tenyerem re nézek:  
m en n yi á lom , á lo m i lebegés.
T ö rö tt p o h á r  s z ilá n k ja  s z á ll ,  
érvén yte len  m eta fo rá k , h a so n la to k , 
körkép  a z  e zredfordu lón :  
m iénk, övék , enyém .
M inden  szere lm es örök,
c sa k  tö b b  f é n y t  a d j, tö b b  rem én yt.
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H i t é i « V  M Ú M i a  46
fnrmajd minden rabszolga nép szerkeszti: , n _
jármát megunva olajra lép Fekete Vince

KÉT TENGELY
> » >  >  folytatás az 1. oldalról

gyom ány? Először is, a maiak alapvető kép
zettségi szintje szerencsésen magasabb, mint 
bármikor; de a m űvészet dolgaiban a tehet
ség  az előbbrevaló. Egy mai m ozdonyvezető  
is ezerszer többet tud, mint Stephenson, ám  
a stephensonok szerepében kell valaki min
d ig  és folyton. A  Forrás első nem zedékének  
aligha volt módja, mikor vádként hangzott 
feléjük az avantgardkodás, hogy tisztába le
gyen: m it is jelentett az, hová is jutott, hiszen  
azt, és m ég jó pár izm usát, vonulatát az iro
dalom nak egyszerűen eltagadták, elfalazták 
előle; tehát inkább dacból, a spanyolviasz
felfedezők makacsságával, azértis vállaltuk. 
Aztán jött a "népszolgálat" fetisizálása, ami 
ellen azért berzenkedtek a kedélyek, mert 
újabb végletében, bármilyen m entő, m egőr
ző célok fonódtak is, azt érezhették az akkori 
fiatalok, h o g y  m intha valaki újra örökre 
"mozgósítni" akarná őket, behívót kaptak 
egyszersm idnenkorra a készenlét valami szi
gorú istenétől.

A z Értől az Óceánig programja pedig  
tisztázott, logikus és végleges: egyik végéből 
se szabad, nem  is lehet lem etszeni a szivár
ványnak. A m  elvi igazságához m indig egy  
kis konkrét helyzetelem zés kell. Kitűzheti-e 
célul erdélyi író, hogy az erdélyi viszonyok
tól elvonatkoztatva, általánosan emberi m ű
veket alkosson, m elyeket m indenhol érté
kelnek? —  tehető fel a kérdés 1975-ben és 
1995-ben is. Mert kevesebbért nem  is érde
m es nekivágni. Csakhogy — és főleg —  e ket
tőt, m indig is világos volt és lesz, hogy m e
lyik kettőt, nem  szabad szembeállítani. Ezt 
soha nem  az élet, a sorsunk, az érdekünk te
szi —  m indig csak a teoretikusok s a gáncsos- 
kodók.

Két tengely —  s m it kezdenek üyenkor a 
hagyom ánnyal m eg a m ásik gravitációval?

Lassan egyetlen, utolsó (?) termésünk, ter
mékünk a KÖNYV lett. Struccnak kellene lenni, 
hogy azt képzelje valaki semmi mást nem kell, 
csak alkotni; hogy lehet "semmi mást" "csele
kedni". Vagy mégsem? Nem, ezt érezni, fürdeni 
ebben a boldogan tóduló tudatban a tehetség és 
az életkor egyszeri, aligha megismétlődőegyütt
állásának sajátossága és privilégiuma!

Sajnos a rideg valóság, mint az árvagyer
m ek s a m illiom os csem ete sorsa közti kü
lönbségre, ú gy  ébreszt: igen, szélám yékban, 
akkor m eg lehet próbálni. Amikor m ég m ű
ködőképesen valam elyes keret áll, létezik 
körülöttünk. Valami a hajdan-erősből, ma
radt, működik; csodásán, m int az Úr. Akkor 
tényleg egyesegyedül, születni, elvegyülni 
és kiválni ad maiorem dei gloria a dolgunk. 
Különben, ha nem  egészen így  állnak a dol
gok, akkor ez m egvalósulhat, d e csak menet
közben, párhuzamosan más gondok felválla
lásával. M int akinek nappal m osogatnia  
vagy sepregetnie kell az este elkövetett egye
temesség tandíjáért.

A  sorsfordulók gyakorisága ellenére a 
sorsunk nem fordul olyan gyökeresen, mint 
gondolnánk. Ebből a szem pontból sem. Eb
ből a szem pontból talán m ég kevésbé. Ezért 
olvasom  néhol aggódva az új könyvek egyi- 
kének-másikának fülszövegében, nem a szö
v e g é b e n , tehát a szeren csek íván atk én t  
fülhúzogatók, s nem ezeknek a fiatal ember
kéknek a "programjában", hogy "görbetük
röt tartani a hagyománynak" Qia van belőle 
elégséges és egységes...) Bizonyára. M i m ég  
nem mutathattunk neki szamárfület, sőt. Va
jon ma(már) igen? Mi a bűne a hagyom ány
nak? a nemzetinek s a "2500 éves" európai
nak? S a h a g y o m á n y tó l-e lru g a szk o d á s  
MINT FELHAJTÓ ERŐ segít-e? Biztos bevá
lik ez is; mint akármi. Különben egyetlen egy  
állandója van ezeknek a folyam atoknak, 
(nem kötelező észrevenni, s m égis érdemes): 
m inden úgyis egyirányba visz, vezet. Sodor.

..." Oly korban éltem én", mikor nyelvi fal 
kezdett el épülni a berlini s egyéb kínai falak 
után és helyett. Szerepében. A z igazi m ű
vész-álom: a szabadulás minden kötöttség
től, minden befolyástól. De amíg a nyelv a 
nyersanyagod, s az egy bizonyos nyelv —  
annak sorskérdései s a hozzákapcsolódó  
összes sorskérdések kell hogy érdekeljenek, 
foglalkoztassanak. H ogy ne ébredj az utolsó 
etruszk költő helyzetében, akit már legfen- 
nebb etruszk vázák közössége vesz körül 
közönség (és hagyomány) gyanánt.

Az alkotó első és utolsó ismérve, sajnos, 
nem a szabadság, bármilyen jól hangzik is ez 
— hanem a tehetség. Altamira óta. A  tehetség 
aztán a m űhelyt m indig megteremti maga 
körül, kiteremti magának, lásd Radnóti hete
dik eklogájának poétikusan szabad és alko- 
tóilag független körülményeit. És lásd öreg 
barátodat, Münchhausent, aki rájön, hogy az 
emberfeletti ember nem m ás, mint m aga az 
ember...

Miért ne tűzhetné hát ki célul, hogy a 
hazai viszonyoktól elvonatkoztatva satöbbi? 
... Miért ne? Mert igenis azt tűzi ki legvégső  
célul. Kevesebbért nem is érdemes nekivág
ni. Egyáltalán nem kell elvonatkoztatnia az 
illető brabanti, brit, M ississippi-parti és Vol
ga menti, szahalini, Csehovos, Ulenspiegeles 
körülményektől, ha bírja szusszal. Ha nem  
bírja, akkor m ind vonatkoztathat el és vissza, 
akkor egyszerűen kevesebbet számít: kevés
bé esik latba a különleges volgam enti vonza- 
tok és küküllőmenti pátriák gondját illetően 
is. Mert miért tartana ő távolságot a helyi 
vagy a nagyvilági gondokkal szemben, m i
kor annyi m inden és m indenki van, akivel, 
amivel szem ben lehetetlen távolságot nem  
tartani ahhoz, hogy egyáltalán létrehozhassa 
azokat a műveket, művecskéket.

A  többi zajos csend. Kívánom, hogy ne 
felejtsétek el az indulásotokat. Lehet, hogy ez 
a fogadtatás sokáig m indennél fontosabb  
erőforrásotok lesz.

KELEMEN HUNOR 
LÉGITORNÁSZ 
A Z ÉGITORNÁCON
Csontok csöndje a z  éjszakában, 
a lélek villanása.
Jelek a bőrön, m ély nyomok, 
angyalok földi mása.
A kezdet, a vég és a semmi:
Isten a legnagyobb talány.
Amikor sehol sem vagytok, 
feloldoz és magába zár 
valam i világűm yi magány.
Csak az én marad, a légitomász.
Pokol és menny közé feszíte tt 
láthatatlan égitomác, 
ahonnan messzire hord a szem.
A vágy, az őrült gondolat száll.
Valami reszeli torkomat, 
sejtjeimben félelem kószál.
Amíg jön a hajnali krízis, 
az emberben őrlődik a világ.
És az ember egy k icsit gríz is, 
s talán egy kicsit Isten; 
vagy mégis csak gonosz démon?
A tükör mindig m ást mutat, 
ölelem magam és mégis szétnyom  
a trombitaszó. Távoli agymezőkre 
hajít a gravitáció.
A szívben feleződik a holnap, 
ismeretlenül is megszólít: 
m ost sem az, akire vártam.
Lusta eső kopogtat, s én 
hallgatom sivataggá váltan. 
Mozdulnék, elnyom egy golyónyi 
álom. Szólítom  a nemlétező Istent: 
HÁTSEGÍTS

FOSZFORESZKÁLNOM!!!!!!!

FOLT AZ ALVÁZON
Egy kicsit benned is o t t  vagyok, 
akár lélegzésben a dallam. 
Porcelánfehér rettegés ez, 
és figyellek nagyon, hogy halljam.

Egyszer mindenedben én leszek 
a vetítőgép és a vászon.
Tenyérnyi fo lt maradok csupán 
a tisztára m osott alvázon.

Amikor már nem is várom, las
san szólásra nyílnak az ajkak. 
Könyörgésedre fitty e t hányva 
legalább hatrét összehajtlak.

Csomag maradsz, égi ajándék.
Ez csak egy vers vo lt, inkább játék.

MEDÚZA ÉJSZAKÁK
Látom, ahogy nőnek a fák. Meg
vak ít a szerkezet villanása.
Talán el kellene rejteni? Én 
felemelem, hogy ő  is lássa.

Medúza éjszakákban élek.
Távoli agymezők zöld varázsa  
ta rt fogva. Szavaim  elcsorognak, 
rejtve marad a betűk titka.

Talán a bőr a la tti jelek, 
ahogy átformálják a napokat.
Talán a lélek sö tét ércei, s 
a szívre felhordott vakolat.

M ár csak áfák és a madarak.
A lélek végtelen ú tjá t járja.
A z agyagba lassan beleprésel 
a magány koreográfiája.
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BENCZE ANNAMARIA

EGY KIS TÖRTÉNET B E N Ő  A T T IL A  

B E T E L Ő  F Ü Z E T
Napokat lapoz a komor szellő bennünk, 
nyomokat keres a betelő füzetben. 
Unalommal szalad betűinken végig.
Üres szavak és néma jelek néznek rá. 
Hieroglifa múltunk, hideg műemlék. 
Fura mondatok és süket ékezetek.

Becsuk a levegő keze, szánva száraz, 
ki nem olvasható szöveg —  életünket, 
s nem polcra tesz, átad falánk molyoknak, 
besorol valamely poros koporsóba.

I N V O K Á C I Ó  I I .
Lázíts végre magam ellen, 
lendülj indulattá bennem.
Tegyél láthatóvá, jobbá, 
légy lehelet-lobogóvá.

Légy a jel, mire fölnézek, 
nyugtalanító önérzet.
Légy a szenny ellen a váram, 
a megőrző lélek —  áram.

Csitítsd a vészharangokat, 
világítsd belém hangodat, 
és ha sötétlem az eget, 
te űzd el a fellegeket.

A park olyan csodálatos hely. 
Nem lehet unatkozni. Csak üldögél 
az ember, akár estig is, és előtte, 
mint véget nem érő filmkockák, pe
regnek folyton-folyvást az embe
rek, életek. A tó tükrén csendes 
fodrokban borzolódik a víz. A  szö
kőkút békésen ontja ágait, s a szob- 
rokon m induntalan ugyan ú gy  
csorog le a víz. Kis, szemtelen an
gyalkák pisilnek vég nélkül, az 
oroszlán torka a víznyomástól füg
gően néha vadabbul, néha szelí
debben ordít vízsugarakat.

Pilinkéznek a virágszirmok, 
gesztenyegyertyák lengenek, és az 
embert valami jó, végtelen lustaság 
fogja el, csak rebbenti pilláját a járó
kelőkre, hasát nap süti, és nézelő
dik, nézelődik. Bicikliző gyerekek, 
alvó kisbabák, diákok és nyugdíja
sok vonulnak le és fel, fel és le... 
állandó lanyha áradatban.

Május első hétfőjén a platánfa 
melletti padra, egy szemétkosár kö
zelségébe Viktor bácsi csüccsent. 
Pár napja szabadult a börtönből, de 
nem látszott rajta. Kifogástalan úri
embernek tűnt ezüstös hajával, pu
ha kalapjával. Finom szövetű , 
tavaszi kabátot viselt. Megjelenése 
végtelenül imponáló volt. A tavasz 
felfrissítette az ő kedélyét is. Ült a 
pádon, és nézelődött. Az ég, akár 
egy pohár habzó szódavíz, tiszta és 
káprázatos buborékokat vetett.

A  család gyászos hangulatban 
meredt az üres ágyra, szekrényre. 
Az asszony szipogott, a férfi bika
módra nézett maga elé, a gyerekek 
pedig pisszenni sem mertek, csak 
összedugták fejüket, mint a fázós 
verebek, nem tudták pontosan, 
hogy mi is történt, csak érezték, 
hogy itt baj van.

Egy kis idő múlva kitört a vihar. 
Veszekedtek, ordítoztak, vádolták 
egymást. Az asszony zokogott, a 
férfi álla megkeményedett, szája 
félelmetes vonallá keskenyedett.

Hogy, te mondtad! Te ismerted 
meg! De te akartad! Te! Téged hú
zott be! Engem? És ki folytatta, ki 
kedveskedett? A kölcsön a te ötle
ted volt! Na és? Beleegyeztél! De te 
szedted fel a parkból! Igen, és te 
marasztaltad nálunk! Te! Te! Te! — 
vijjogtak egymásra, és civódtak 
borzasztóan, hogy a harmadik 
szomszédba vitte a szél a hangju
kat Estére végre csend lett

Miután már egy hete minden 
nap összefutottak a parkban, ked
ves ismerősként üdvözölték egy
mást. Viktor bácsi kiöntötte a lelkét 
egyedül van, nincs gyereke, felesé
ge, csak egy távolba szakadt nővé
re. Hivatalos ügyeket intéz, de 
olyan nehéz naponta bejárni a me
gyeközpontba vidékről. A parkban 
tölti az idejét, míg az állomásra be
fut a vonat. Ha tudnának valakit, 
aki pénzért elszállásolná?

Az asszony és a férfi szívélye
sen bólogattak, és a vége az lett, 
hogy aznap hárman indultak haza.

Amerika, az ígéret földje! Nem 
kell reklámozni, csak felsóhajtani: 
Amerika! Ó, mesés vidék, csodála
tos élet, Amerika!

Viktor bácsi nem létező nővére 
ott é lt  Ott volt dúsgazdag, gyer
mektelen és halálosan beteg öz
vegy. Ezek a jelzők tökéletesen  
hangzottak egymás mellett, és Vik
tor bácsi gondosan ügyelt, hogy 
egyik se maradjon le soha, és mind
egyikre kellő hatásszünet jusson. 
Aztán mesélt színesen és káprázta
tóan. Beszéde hódított, akár egy kü
lönleges egzotikus virág illata, és 
aki beszippantotta, az elkábult le
heletétől.

Egy pár nap elteltével szólt, 
hogy állítsák össze a listát azokkal 
a dolgokkal, amire szükségük len
ne, mert írt már a nővérének. A férfi 
természetesen szabadkozott, de 
csak látszólag, hiszen jól esett min
den porcikájának, az asszony is va
lami ilyesmire várt, mégis zavartan 
hallgattak... Talán egy bicikli a gye
rekeknek?...

Viktor bácsi harsogott... Még- 
hogy bicikli!... Lesz az is, hogyne! 
De az semmiség! Autót vesz majd 
nekik, bundát az asszonynak! Csak 
írjanak össze mindent! Miből mi
lyent kémek! Dehogy túl sok! Ne is 
szabadkozzanak! Megérdemlik! 
Úgyis mindent megoszt majd ve
lük, amit a nővérétől örököl, hiszen 
befogadták, szeretik, úgy érzi, vég
re családra talált. (Itt kissé köny- 
nyezni kezdett, és egy érzékeny 
mozdulattal végigsimította ezüstös 
haját. A  háziak meghatódva néz
ték.)

Félhatkor csengett a telefon. A 
férfi vette fel. — Halló, halló, itt 
Kaliforniából! Viktort keresem! 
Gyengén hallok, kérem! Mit mond, 
kérem?... Halló! Hogy nincs a kö
zelben? Mondják meg, Dzsorzs 
hívta. Nővére lenni nagyon-na- 
gyon beteg, szeretne... Halló! Hal
ló!...

A férfi még egy ideig kezében

tartotta a kagylót, majd 
letette. M egszakadt 
megint! Már kétszer te
lefonáltak Ameriká
ból, de Viktor bácsi 
mindig olyankor ment 
el sétálni, amikor ke
resték.

Félhat után pár 
perccel Viktor bácsi lé
pett ki a postai telefon- 
fülkéből, és vidáman 
indult az út túlsó olda
lán levő sörkert fele. 
M osolya sejtelm es  
volt. Dupla adag sört 
rendelt, melléje mustá
ros aprókolbászt. Kitű
nően érezte magát, és 
elhatározta, hogy egy 
fényképet kér a család
ról... A nővérének! — 
kacagott, majd jót ha
rapott a kolbászból.

Másnap a család 
fényképeztetni indult.
(Kellett a fenének ez a 
fénykép is! — ordította 
azon a bizonyos na
pon, utólag, a férfi.). A 
gyerekeket kimosdat
ták, kiöltöztették. Az 
asszony két órán keresztül pödörí- 
tette a haját, és a tavaszi kosztüm
kéjébe öltözött. A férfi sötétszínű 
öltönyét vette fel.

Máskülönben a fénykép csodá
latosra sikerült: a gyerekek angya
liak, a feleségnek gyönyörű bodros 
a haja, a férj frissen borotvált, ünne
pélyes. Talán, ha Viktor bácsi akkor 
nem kéri, máig sem lett volna csa
ládi fénykép. Utólag a férfi kérésére 
az asszony mégis levette a falról a 
képet, és biztos helyre dugta, mert 
párja rettenetesen feldühödött, ha 
csak rátévedt a tekintete.

A véndég szeretett enni, inni, 
jókat mulatni. ínyenc volt, és ezt 
nem titkolta,4 sőt kikövetelte, ami 
neki járt.

Naponta talált ünnepelnivaló 
eseményt Először azt, hogy befo
gadták, majd azt, hogy már egy he
tet töltött náluk. Később jött egy 
névnap, vagy a gyerek tízest ka
pott, vagy Amerikából telefonáltak. 
Vasárnap kötelező volt a flekkensü-

tés és sörparti. Szórakoztatni kellett 
állandóan.

A család nehezen, de lelkesen 
tett eleget az állandó dínom-dá- 
nomnak. Hogy az ünnepi étkezé
sek csillogása megmaradhasson, 
titokban hatalmas kölcsönt vettek 
fel, de nem aggódtak, mert minden 
jel arra mutatott, hogy megéri az 
áldozat.

Gyönyörű hidegtálak, szaftos 
pörköltek és tejföles töltöttkáposz
ták kerültek asztalra az ínséges 
időkben, melléje erős pálinka, házi
bor, foszló kalács, sóspereckék, 
szűziesen remegő krémesek. Az 
asszony esténként halálos fáradtsá
got érzett, de ha az ezüstös fejre 
pillantott álmatagon, maga előtt 
látta az ígéret földjét. A gyerekek 
ártatlanul és értetlenül, de nagy- 
nagy örömmel fogadták a királyi 
ebédeket, vacsorákat.

Viktor bácsi először szemérme
sen kért kölcsön tőlük. Csendesen 
és zavartan adta elő, hogy szüksége 
lenne egy  kis pénzre... termé
szetesen csak addig, amíg nővére 
küld ismét. Hivatalos ügyek intézé
séhez szükséges, útlevél, bélyeg
zők, stb.

Aztán jöttek az ajándékok. Fi
nom cigaretta a férfinak; nagy cso
kor rózsa annak a két szorgos 
kéznek, aki a vacsorát készíti; dugi- 
csoki, rágógumi (a csencselőktől) a 
gyerekeknek. A család elragadtatva 
fogadta az apró figyelmességeket, 
és Viktor bácsi iránti bizalmuk nap
ról napra nőtt Közben Viktor bácsi 
magára is gondolt. Elegáns öltönyt 
csináltatott, rendszeresen járt bor
bélyhoz, új cipőt vásárolt Azt tar
totta, hogy minél tekintélyesebb a

» > »  folytatás a 10. oldalonVarga Zsolt: Hagyaték
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megjelenése, annál könnyebben intézi 
hivatalos ügyeit.

Két hónap múlva naponta várta a 
postai szelvényt, és a dollárok állítóla
gos érkezése az egész családot, sőt a 
szomszédságot is izgalomban tartotta. 
Addig is Viktor bácsi újabb és újabb 
összegeket kért kölcsön. Méregdrága 
vendéglőkben vacsoráztatta és puhítot
ta a családot, ha a legcsekélyebb gya
nakvást észlelte, és követelte, hogy 
újabb és újabb listákat állítsanak össze.

A  nyár úgy röpült, mint egy álom, 
de azért a vendégnek volt egy-két nehéz 
pillanata. A férfi augusztusban kétszer 
is ordibálni kezdett részegen, hogy már 
mikor jön az a dollár, és mit a fenét kell 
annyit intézni? Ám Viktor bácsi olyan 
tapintatosan, de enyhén sértődötten vá
laszolt, hogy másnap a férfi bocsánatot 
kért, és újabb murit rendeztek a kibékü
lés örömére.

A szégyen égette őket. Torkukat, ar
cukat, agyukat. Végtelen szégyen a 
szomszédok előtt, egymás előtt, önma
guk előtt..

Valamire már gyanakodtak ők, ami
kor Viktor bácsi kiadta magát nőgyó
g y á szn a k  (ők p ed ig  elh itték ), és 
végigvizsgálta a szom szédasszonyo
kat, akik jóhiszeműen mentek be az im
provizált rendelőbe, de később pirulva 
és mélységesen hallgatva jöttek ki. De 
ez most semmi! Ott a nagy kölcsön és a 
cserbehagyott ágy! Hűlt helye a ven
dégnek, a dollárnak, Amerikának. El
tűnt Viktor bácsi, és vele együtt az 
asszony aranyfülbevalói is...

Feljelentsék-e? Megszényenítsék-e 
m agukat nyilvánosan? Bevallják-e, 
hogy mekkora kölcsönt nyögnek miat
ta?

A szégyen egyre marta, marcangol
ta mindkettőjüket. Estefele lecsillapod
tak, b e le tö rő d tek . K iordították  
mérgüket. Már csak sóhajtozni bírtak... 
Mégis úgy döntöttek, hogy nem jelentik 
fel. A szom szédoknak azt mondják 
majd, tévedés volt, nem vették észre 
Viktor bácsi levelét, csak estefele, és azt 
írja, hogy sürgősen el kellett utaznia, 
mert táviratot kapott Amerikából.

A parkok mind egyformák. Csobog
nak a szökőkutak. Kisgyerekek és nagy- 
m am ák sétá lnak . A fák tavasszal 
virágoznak, nyáron lombjukat illegetik, 
ősszel szoknyájukat rázzák, vetkeződ
nek. És minden városnak van parkja. A 
parkoknak pedig varázsuk van. Elrin
gatnak, megnyugtatnak. Az emberek 
meg jönnek és mennek, mindig csak 
jönnek és mennek. Nincs sok különbség 
végül is a parkok között.

Ezeket gondolta Viktor bácsi, mi
közben az enyhe nyárvégi napsugár 
melengette a lábát. Jól esett üldögélni a 
pádon. Falevélszag és homokozó gye
rekek sivítása futott szét. Ekkor döntöt
te el, hogy ezentúl Géza bácsi lesz, és 
elmosolyodott, majd lassan felállt, és 
elindult. Ezüstös haja megcsillant a reg
geli fényben. Egy újabb város újabb 
parkja és emberei várták. A nyár, mint 
kellemes emlék, kacagott fel benne, de 
ő már az eljövendő tél disznótoraira 
gondolt
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Kezdek rájönni, hogy a filoló
gusok igényeskedése tulajdon
képpen fikció, hiszen azzal, hogy 
irodalom elm életi műszavakat 
rendelünk a vershez, nem hozzá
adunk, hanem elveszünk belőle. 
Ezért szegreakasztom a kritikus 
komoly, tintafoltos ruháját (a kri
tikussal együtt), és vállalva az 
esszéisztikus magatartás összes 
buktatóit, megpróbálok azokkal 
szolidarizálni, akik a verset való
ban életre keltik: a költővel és az 
olvasóval.

László Noémi első verseskö
tetéről írni inkább egy vérbeli kö
tekedőnek  lenne testhezálló  
feladat, ebben a könyvecskében 
minden megvan, ami igazán lé
nyeges. A formai és tartalmi ki
egyensúlyozottság, azaz nincse
nek a kötet vagy egyetlen vers 
egészéhez viszonyítva s z é l s ő 
s é g e s e n  jó, vagy s z é l s ő 
s é g e s e n  rossz formai megol
dások, illetve sorok, és ami ennél 
sokkal fontosabb, az a (nevezzük 
így) esztétikai világnézet, amely 
a vérbeli költők sajátja: az állan
dó, érdeknélküli szemlélődés, az 
ösztönös figyelem az univerzum 
által felkínált csodákra.

Valami m égis megállít, és 
nem tudom, helyénvaló-e elmon
danom . Buktatókra találtam, 
igaz, nem a jelen, hanem a jövő 
buktatóira, m égis attól félek, 
hogy a most még apróknak, a kö
tet egészéhez képest jelentékte
lennek tűnő hibák később nem 
bosszulják-e meg magukat, talán 
lázadásból, hogy nem foglalkoz
tunk velük.

A  rend kedvéért hadd vázol
jam fel (ha sematikusan is) az al
kotás- és befogadás folyamatát. 
Az alkotó képeket, gondolatokat 
rögzít a nyelv segítségével, míg a 
befogadó újraalkotja ezeket a ké
peket és gondolatokat az olvasás 
alatt És itt jön az én problémám. 
Látni látom ugyan a képeket, ha 
olykor homályosan is, csak úgy 
érzem, néha nehezen illeszked
nek a versbe:

Bokáig érő sásban,
ködmarta éjszakában

L á s z l ó  J \ ] o é m i

y \ ) o n ó

Ez eddig világos, talán még a 
ködmarta is, de menjünk tovább: 

húzott hajamnál fogva 
Ezt már nem értem: húzott, 

de hogyan? ki, vagy mi által? 
halottfehérre vá ltan , 
egy képzeletbeli 
ég alján lengeni 
a Hold hét udvarában, 
keresni ottrekedt 
füstölgő rendeket 
Biztos mindenki ismeri a ki

fejezést: udvara van a Holdnak. 
A biztonság kedvéért elm on
dom, hogy a holdudvar az égitest 
néha látható fényköre, tehát 
csakis a Hold k ö r ü l  lehet, a 
Hold pedig éjszaka nincsen az ég 
alatt. Következésképpen, ha az 
ég alján lebegek, nem kereshetek 
"füstölgő rendeket" a holdudvar
ban, mert az sokkal távolabb esik 
tőlem.

A másik lehetőség, hogy a 
versben a Hold udvara nem azo
nos az előbbi holdudvar kifeje
zéssel, hanem sajátos metafora. 
Ebben az esetben az azonosságot 
érzem zavarónak. 

melyeket ébredésem 
boglyáihoz kaszáltam  
"Ébredésem boglyáihoz". Ezzel 

is nehezen boldogulok, nem ér
zem a boglya és az ébredés közöt
ti kapcsolat természetét.

Természetesen nem "elemez
ni" akarom a verset, csupán azt 
kerestem, miért nem tudom első 
olvasásra magam is elképzelni 
ezeket a képeket.

De itt a másik példa: 
a hallgatás vesszőiből 
kosarakat k ö tözö tt 
Ez ugye egy  eléggé ismert 

költői eljárás, József Attilánál is 
igen gyakori: konkretizálni, tár- 
gyiasítani valamit, ami kollektív 
tudatunkban megfoghatatlan, 
anyagtalan (jelen esetben a hall
gatás). Csakhogy József Attilá
nál, ha már őt említettem, hadd 
kölcsönözzem tőle a példát, szó
val József Attilánál az ilyen eljá
rás általában funkcionális, és ez 
fontos különbség. Mikor ő azt 
mondja: "A semmi ágán ül szí
vem...", nem áll meg itt, hanem a 
szív körülírásával, a csillagok 
megjelenítésével értelmet, funk
ciót ad neki, hiszen a magány
szimbólum szerves része lesz. 
Ezzel világossá válik számomra, 
hogy miért pont a szív ül, és mi
ért pont a semmi ágán, a költő 
eloszlatja bennem azt a rossz ér
zést, hogy szávainak egymáshoz 
illesztése puszta bűvészmutat
vány. Ez, úgy érzem, a részletből, 
de a versből is, amelyből a fenti 
részlet való, hiányzik, illetve za
varosan van jelen.

Persze ellenpéldákat is talál
tam, ami önmagában is jó dolog, 
de nekem is nagy segítség, mert

így végre kiderül, milyennek 
képzelem el a könnyen újraalkot
ható képeket

hol n y ito tt a jtó t 
testemen a lélek...
De itt ez a másik, ami felér 

egy  mítosztöredékkel:
sejtetted-e hogy m it akart 
a Hold a N aptól hallani... 
Régen, még az őskáosz idején 

a Nap különös titok birtokába ju
tott A Hold, kíváncsi lévén, foly
ton üldözte, hogy vallomásra bír
ja. Hogy sohase érje utol, külön 
vált a nappal és az éjszaka, s így 
a Nap titka az idők végezetéig 
biztonságban marad.

M ielőtt tovább m ennék, 
hadd mondjam el, hogy a fenti 
példák nem egyedi jelenségeket 
tükröznek, én csak szemléletes
ségük miatt választottam őket.

Végezetül visszatérnék arra, 
ami különösen tetszett.

A BARANGOLÁS A MA
NÓK ERDEJÉBEN olvasásakor 
újra szembefordult bennem a fi
lológus az olvasóval, hiszen a 
m ikrovilág felélesztésekor az 
embernek akaratlanul is Weöres 
jut eszébe. Végül úgy döntöttem, 
a filológust saját fegyverével 
győzöm le: a Weöres mikrovilá
gában nincsen szorongás. (Érde
kes módon ez a megoldás elégí
tette ki legjobban az olvasómat 
is). Két ilyen verset is találtam, a 
ciklus első, illetve hetedik darab
ját, de szerettem a másodikat is, 
márcsak azért is, mert számomra 
ez példázza legjobban, mit is je
lent az a bizonyos esztétikai világ
nézet, amelyre fentebb utaltam.

A BEAVATÁS című ciklus 
második darabját a kötet egyik 
legérettebb alkotásának tartom. 
A téma — ahogy a jó irodalmi mű
veknél általában — egészen sablo
nos: a szellem, aki testbe kénysze
rült De nem is a téma, hanem a 
megfogalmazás módja az igazán 
érdekes.

És ez is a jó művek sajátja. 
Szerencsére ebben a verses- 

kötetben nem kell hosszasan ke
resni őket.

PLAINER ZSUZSA 
László Noémi: Nonó. Erdé

lyi Híradó Könyv- és Lapkiadó. 
Kolozsvár, 1995.



HELIKON

FINNO RSZÁG  NEMZETI KISEBBSÉGEI
Nincs Közép-Kelet-Európában 

olyan nemzeti állam, amelyben ne 
élne többé-kevésbé népes nemzeti 
kisebbség — olyan tény ez, amelyet 
ma már az egész nagyvilág ismer. A  
kisebbség léte nemcsak önmaga, 
hanem a vele együtt élő többségi 
nemzet számára is kényelmetlen, 
hiszen az anyanemzettől elszakasz- 
tott közösség élni akar együvé tar
tozásának és különbözőségének  
jogával, s ezáltal "zavarja" a többsé
gi nemzet homogenitás-tudatát

A kommunizmus bukása után a 
nemzeti kisebbségek problémáit 
egyre növekvő nemzetközi figye
lem kíséri, a megnyugtató megol
dások azonban váratnak magukra. 
A kisebbséget megillető jogok biz
tosítása a többség számára kivált
ságok szentesítésének tűnik.

Akárki akárhogyan is viszo
nyul hozzá, a kisebbségi kérdés 
nem hallgatható el, mert — Pertti 
Torstila, budapesti finn nagykövet 
szavait idézve — ez "az erőszakkal 
víz alatt tartott parafadugó módjá
ra" bukkan fel minduntalan a nem
zetközi fórumokon.

Finnországot példaként szok
tuk emlegetni a nemzeti kisebbsé
gek jogainak biztosítását illetően. A  
Kalevala Baráti Kör gondozásában 
megjelent kis kötet érdekes és 
hasznos olvasmányt jelent mind
azok számára, akik egyrészt Finn
ország lakóiról és történetéről, 
illetve az ország határain kívül élő 
finnekről, másrészt a kisebbségek 
problémáinak rendezéséről szeret
nének pontos ismereteket szerezni.

A  kötetben megemlített finnor
szági kisebbségek a svédek, a szá- 
mik (lappok), az oroszok, a romák 
(cigányok), a zsidók és a jelnyelvet 
használó siketek. Ez utóbbi csoport 
még nem hivatalos kisebbség, de 
egyes szakemberek szerint annak 
kellene tekinteni, hiszen ők azonos 
anyanyelvet, a jelnyelvet beszélők 
különálló kulturális közösségét al
kotják.

Finnország legnépesebb nem
zeti kisebbsége a svéd (az ország 
lakosságának mintegy 6 százalé
ka). Finnország svéd lakossága a 
X in . század közepe táján, a máso
dik keresztes hadjárat idején tele
pül be az országba. Finnország 
1809-ig svéd fennhatóság alatt volt, 
az ún. Svéd-Finn Királyság része
ként Nyilvánvaló, hogy a svéd kul
túra je len tős hatást gyakorolt 
Finnországra. A  18. század tekint
hető a svéd nyelv és kultúra arany
korának. A z egyre gyarapodó  
polgárság a svéd nyelvet és kultú
rát választotta, a paraszti rend a 
finn nyelvet használta.

1809-ben Finnország az Orosz 
Birodalom nagyhercegsége lett. A  
nemzeti romantika idején, az 1830- 
40-es években ébredező finn nem
zeti öntudatot az orosz kormány 
megkísérelte felhasználni a finnek 
Svédországhoz fűződő szoros kap
csolatának megszakítására. A  nyel

vi kérdés egyre nagyobb jelentősé
gűvé vált. 1863-tól, a II. Sándor cár 
aláírta nyelvi rendelet értelmében a 
bíróságok kötelesek lettek finn 
nyelvű iratokat is elfogadni. Az 
1870-80-as években kiéleződött az 
ellentét a finn és a svéd nyelvi cso
portok között, s hasonló konfliktu
sokra az 1930-as években is sor 
került. 1902-ben a két nyelvet e- 
gyenrangúvá tették. 1917 után, 
Finnország függetlenné válásával 
újra kellett rendezni a finn és a svéd 
nyelvű lakosság közti viszonyokat. 
A svéd a finn mellett a fiatal köztár
saság nemzeti nyelve lett. Az alkot
mány minden állampolgárnak jo
got biztosít arra, hogy a bíróságo
kon és hivatalokban anyanyelvén 
intézze ügyeit A két nyelv haszná
latának joga függött a lakóhely köz- 
igazgatási státuszától és a kérdéses 
személy anyanyelvétől. Valamely 
település egynyelvű, ha az 1975-ös 
törvénymódosítás értelmében, a 
másik nemzeti nyelvet beszélők 
aránya 6 százalék vagy annál keve
sebb. A kétnyelvű településeken a 
hivatalos felhívásokat és döntése
ket, az utcanév- és közlekedési táb
lákat m indkét nyelven  hozzá
férhetővé teszik, s az állami és ön- 
kormányzati hivatalok az adott te
rület többségi nyelvét használják. 
Az állami tisztviselőknek mindkét 
nyelvet ismerniük kell. A hadköte
les fiatalok általában anyanyelvü
kön kapják a kiképzést, a paran
csokat azonban finnül. Ami az ok
tatásügyet illeti, kétnyelvű telepü
lések en  m indkét nyelven  b iz
tosítani kell az oktatást, de ez a ta
nulók létszámától függ. A felsőok
tatási in tézm ények  egy  része  
kétnyelvű, s működik néhány svéd 
nyelvű főiskola is.

Külön státusza van Ahvenan
maa (svédül Aland) szigetcsoport
jának, amely már a 800-as években 
svéd település volt. 1921 óta a szi
getcsoport Finnországhoz tartozik, 
de autonómiának örvend. Hivata
los nyelve a svéd, külön kormánya 
van, amely a tartomány és az állam 
közös ügyeit intézi. Az állam, illet
ve az önkormányzat által fenntar
tott iskolákban az oktatás svéd  
nyelven folyik, a finnek magánis
kolát alapíthatnak.

A történelmi helyzet ismereté
ben könnyebb megértenünk, hogy 
miért épp a svédek élvezik a leg

több jogot valamennyi finnországi 
kisebbség közül. S így talán azon 
sem ütközünk meg, hogy finnek
nek illetve svédül beszélő finnek
nek nevezik magukat

A második legjelentősebb ki
sebbség a számi. Észak-Európában 
(Svédország, Norvégia, Finnor
szág, Oroszország területén) kb. 
60000 számi él, s ebből kb. 5000 
Finnországban. Származásuk mai 
napig sem tisztázott, de valószínű, 
hogy legkevesebb 2000 éve élnek 
Fennoskandia és a jelenlegi Lapp
föld területén, s számos embercso
port egybeolvadásának eredmé
nyeként jött létre a számi népesség. 
A korábbi nyelvcsere-elmélet he
lyett az utóbbi idők kutatásai azt 
tartják valószínűnek, hogy a számi 
és a balti-finn nyelvek ugyanabból 
az alapnyelvből származnak, s a 
számik ld>. i. e. 400 (más adatok 
szerint i. e. 1500-1000) körül Finnor
szág északibb részeire költöztek. 
Fennoskandia őslakóival való ke
veredésük magyarázza a számik és 
a finnek népességbeli különbségét, 
a két nyelv azonban továbbra is ha
tott egymásra.

Napjainkban a hagyományos 
számi életmód egyre nehezebbé vá
lik. A legelőterületek csökkenése 
kedvezőtlenül hat a réntartásra. Ez 
különösen amiatt jelent gondot, 
hogy a számi kultúra fejlődése a 
nyelv, a népviselet és a hagyomá
nyos tevékenységek megőrzésén 
alapul.

Lappföld megosztottsága a kü
lönböző államok között és a hagyo
mányos társadalmi rendszer (a 
családok közössége) felbomlása 
szükségessé tette a számik önszer
veződését Már századunk elején 
szervezeteket hoztak létre közös 
ügyeik rendezésére, újságokat ala
pítottak, s az 1950-es évek óta két- 
három évenként konferenciákat 
tartanak. Az 1971-es konferencia el
fogadta a számik kultúrpolitikai 
programját Az elmúlt tíz évben 
alapvető jogaikban megerősítették 
őket. Parlamentjük és népgyűlésük 
az általuk lakott mindhárom észak
európai országban működik. Az 
1992-ben életbe lépett számi nyelv
törvény alapján a számi bizonyos 
mértékben hivatalos nyelvvé vált 
Norvégiában és Finnországban.

A többi nemzeti kisebbség jóval 
kevesebb jogot élvez Finnország

ban. Annak a megítélése is, hogy ki 
milyen etnikai csoporthoz tartozik, 
más-más kritériumok alapján törté
nik. Az orosz kisebbségről szóló 
cikkelyben ezt olvashatjuk: "Az 
egyének etnikai meghatározásában 
a legfontosabbnak az illető saját ér
zése tűnik", zsidónak viszont azt 
tekintik, akinek az anyja zsidó vagy 
aki áttért a zsidó hitre. A romák 
valamivel többen vannak, mint a 
számik, és még ma is idegenkedés 
veszi körül őket, noha több mint 
négyszáz éve élnek Finnországban. 
Anyanyelvűk ápolása csak a hetve
nes évektől vált fontossá, iskolai 
tankönyvek, nyelvtan jelent meg 
azóta, de a fiatalok továbbtanulási 
és foglalkoztatási lehetőségei még 
mindig nem kielégítőek.

*
Az ország határain kívül élők 

közül a kötet a svédországi, a nor- 
végiai, az oroszországi és az ameri
kai finneket említi meg. A fenti 
európai országokban határozott és 
gyakran erőszakos kísérletek tör
téntek a finnek beolvasztására. A  
svéd és a norvég kormány az 1970- 
es évek derekától szorgalmazza az 
ország területén élő finn kisebbség 
kultúrájának ápolását, gondot je
lent viszont az, hogy eme etnikai 
közösségek nemzeti identitása je
lentősen meggyengült A hajdani 
Inkeri (mai Szentpétervári Körzet) 
finn lakosai szétszóródtak a nagy 
Szovjetunió területén. Egy részük 
visszaköltözött Finnországba, az 
otthonmaradottak és finnül tudók 
pedig túl kevesen vannak ahhoz, 
hogy területi autonómiára számít
hassanak. Az első finnek a XIX-XX. 
század fordulóján vándoroltak ki 
Észak-Amerikába. ó k  még szinte 
kizárólag anyanyelvükön beszél
tek. A finn újságoknak és egyéb  ki
adványoknak  már közel egy  
évszázados hagyománya van Ame
rikában, s mivel az ott élők mind a 
mai napig fenntartják a kapcsolatot 
az anyaországgal, nyelvük többé- 
kevésbé m egőrződött Az angol 
nyelv hatására természetesen vál
tozik a szókincs, de az esetragok és 
a mondatszerkezetek is átalakul
nak.

Bármely nem zeti kisebbség  
számára háromféle út mutatkozik: 
a beolvadás, az anyaországba való 
visszavándorlás (s ezzel együtt az 
illető nemzeti kultúra egy értékes 
színfoltjának eltűnése), valamint 
az, amelyet a számik kultúrpoliti
kai programja a következőképpen 
fogalmaz meg: "Több nemzetállam
ban élő kisebbség vagyunk, amely 
saját helyzetére csak akkor tud hat
ni, ha az államok erre lehetőséget 
adnak. Feltétlenül támogatást és 
befolyást kell kapnunk a bennün
ket érintő ügyekben, ha a jövőben 
életerős nép akarunk maradni." Ki- 
nek-kinek a lelkiismeretén múlik, 
hogy mit választ..

BODROGI ENIKŐ

'Finnországi kisebbségek—finn 
kisebbségek. Szerkesztette Váradi 
Eszter, Bp. 1994 1061.
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BUSTYA ENDRE

SZÉTSZAGGATOTT BIBLIA — 
DARABOKRA SZAGGATTATOTT ORSZÁG

Befejező rész
Erdély sorsa-jövője továbbra is 

állandóan visszatérő súlyos problé
mája Ady írásainak:

"[...] Bizonyos, hogy van vad
ság, fegyver és háború, s bizonyos, 
hogy kínos, szomorú, de kényszerű 
beletöröttséggel készen kell áll
nunk minden elé. Minden elé, ami 
akár bennünk rekedt babonák, akár 
humánus, szép indulataink, akár 
racionális megállapításaink miatt 
nagyon-nagyon fájdalmas. Emer- 
rébb, keleti külvárosain a nyugati 
kultúrának, veszélyes a járás, s 
minden pillanatban tőrt szegezhet 
túlbizakodó hitünknek és életünk
nek.

Gyermekségem legfurcsább fé
nyű emléke, édesapánk sokszor is
métlődött ígérete évvégi tiszta jeles 
bizonyítványaink nagy hangulatai
kor »no, most már igazán elme
gyünk Erdélybe, a rokonokhoz.«

Mi csak olyan erdélyszéliek  
voltu n k , a Partium egy része, 
Sylvania, a Szilágyság, büszkéb
bek, kényesebbek, mint Transsyl
vania, mégis Erdélybe vágytunk. 
Dehogyis a rokonokért, mert köl
csönösen és rokonosan alig-alig 
tudtunk valamit egymásról mi & 
az erdélyiek. Gőzösvonatra se gon
doltunk egy új, panamás, rossz, 
görbe, vicinális vasút nehéz dolgai 
folytán, és mert az apánk Erdélyhez 
méltatlannak vallotta a síneket. Ő 
ifjúságos korából Erdély postako
csis s fuvaros világára emlékezett 
ragyogó emlékekkel, s az Erdély- 
imádást naiv szándéktalansággal 
oltotta erősre, később tudatosra fia
iba.

Kocsival kellett volna az erdélyi 
nagy útnak vágnunk, régimódian 
itt-ott, ismerősöknél és atyafiaknál 
megszállván, hogy két-három hét 
múltán kerüljünk vissza. Elmaradt 
a szép út, mi, a fiúk, fölnőttünk a 
száz kilométereket száguldó vas
paripához, kiidegenedtünk a le
gendás rokonság emlékezetéből is, 
de Erdély máig megmaradt a mi 
Kalifomiánk-képpen.

Tudják, akik egy kicsit ismer
nek, hogy magamról a buta sovi
n izm u st régen letörültem , s a 
nacionalizmusom: kétségbeesett 
alkudozás sorsom és a között, ami 
már a legtöbb internacionalizmus
nak is fölötte jár. [...]

És mégis, Erdélyre gondolván 
el kell lágyulnom, ha nem is mint 
egy sipuluszi református papnak, 
de egy emlékekkel s szabadító vá
gyakkal egyképpen eltelt, kulturá
lis eklektikusnak.

[...] Árván, üldözötten, évszá
zadok keserű-sötét mélyébe hasz
talan tekintve, babonára szorulva 
jajgattam föl hitetlenül: csak Er
dély! Azóta egyre jobban tudom és 
hiszem ennek a babonának a miért
jét valóban az európai nemzet-tár
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sadalmak legparancsolóbban fejlő- 
déses korszakában Erdély volt: Ma
gyarország. Erdély néhányszor 
ország volt, társadalom, muszájból 
is a nyugattal szövetkező, protes
táns és a kor engedelme szerint ha
ladó is, s Magyarország pedig — 
nem volt. Úri bűnei talán Erdély
nek is szörnyűek voltak, Werbőczi- 
szelleműek, mint a Habsburgok 
magyarországi, kegyelt és török
mentes nagyurainál, de igaz, saját 
kultúrára az az Erdély iparkodott, 
melynek románjai például biblia- 
fordítást magyar fejedelmek által 
kaptak. [...] a lelkek forradalmának 
bujább talaja Erdélynél nem volt. És 
Erdélynek, a kicsi Erdélynek a ma
gyarországi török hódoltság idején 
több lakosa volt, mint az úgyneve
zett s nem volt Nagy-Magyaror- 
szágnak.

[...]
Rongyolt és csaknem remény

telen fajtának tartom a magyart, 
pláne hogy demokratizáló forra
dalmába beleordított, tiport a nagy 
kultúrájú rontás, a háború. Mai, 
barbár csodák idején el tudom kép
zelni azt is, hogy Erdély hamaros 
megvalósulása lehet tüzes vad ál
moknak, mik nem minden alap nél
kül kísértenek az alsó Kárpátok 
alatt. [...]

Beszéljünk-e a Romániába ol
vasztandó magyarságról, melynek, 
ha lehet, rosszabb, embertelenebb s 
főképpen otthontalanabb sorsa vol
na a mai erdélyi románokénál? 
Minden további kérdést és választ 
átengedek  azoknak, akik nem  
olyan nagy soviniszták és politicie- 
nek, mint én, kinek csak Erdély-ba- 
bonája túl nagy talán, de kinek 
Erdély egyetem es nyomorúsága 
fáj.

(S ha Erdélyt elveszik? — Husza
dik Század, 1912. november-decem
ber.)

*
Kronológiailag itt lenne a he

lyük az Ady-Goga-kapcsolat doku
mentumainak. Több ízben megje
lent, sokszor és sok helyütt idézett 
írásokról lévén azonban szó, ismer- 
tetésüktől-részletezésüktől — úgy 
vélem — nyugodtan eltekinthe
tünk. Nem mondhatunk le viszont 
arról, hogy éppen a legtöbbször kö
zölt és leggyakrabban idézett — 
Magyar és román című — Ady-cikk 
kapcsán ne szóljunk arról, amiről 
még a legvaskosabb— román nyel
vű — Goga-monográfiák sem tesz
nek említést.

A szóban forgó cikket— miként 
az köztudott— Ady abból az alka
lomból írta, hogy a Román Nemzeti 
Párt képviselői, valamint a hivata
los Magyarországot képviselő Ti
sza István miniszterelnök között 
lefolytatott — 1913 októberétől 
1914 februárjáig elhúzódó — tár

gyalásokon Goga is részt vállalt a 
román delegáció tagjainak sorában. 
Ady szemében viszont "lepaktá- 
lás"-nak minősült a Tiszával törté
nő egyezkedésbeli részvétel.

A  Gogát elmarasztaló megítélés 
azonban Ady részéről — igaz, ön
hibáján kívül — ezúttal azonban té
ves volt. Goga — Bratianu szemé
lyes megbízásából — éppen azért 
vállalta a delegációbeli tagságot, 
hogy a megegyezést mindenáron 
megakadályozza. Tartani lehetett 
ugyanis attól, hogy a párt korifeu
sai egy-egy főispáni vagy főszolga
bírói stallum  elnyerése árán 
hajlandóak lennének valamiféle 
paktum elfogadására.

Bratianu politikai zsenialitását 
és előrelátását bizonyítja, hogy már 
jó fél évvel a háború kitörése előtt 
tisztában volt a háború elkerülhe
tetlenségével, de tisztában volt az
zal is, hogy a háborút követő béke- 
tárgyalások asztalán status quo- 
ként latba eső bárminemű megálla
podás, amely a magyarországi ro
mánság hivatalos képviselői és a 
magyar állam között jött létre, vég
zetes befolyással lehetne Románia 
erdélyi aspirációinak esélyeit illető
en. (Mircea R. Sirianu: La Question 
de Transilvanie et l'unité politique ro- 
umaine. Paris, 1916.)

♦
1915. július 20. előtt egy-két 

nappal Csúcsára érkezik — rövid 
nyaralásra — Bölöni György és fe
lesége, Itóka.

"Néhány napos csúcsai időzés 
után — emlékszik vissza Bölöni — 
Adyékkal felkerekedtünk egy rö
vid erdélyi útra. Ady, aki »erdélyi
nek hirdette magát, de sohasem járt 
tovább Kolozsvárnál, és csak olvas
mányai, diákköri vágyai és családi 
hagyományai után sejtett valamit 
Erdélyből — ezúttal ismerkedett 
meg vallott hazájával." (Az igazi 
Ady. Bp., 1947. — 315. p.)

"Egy júliusi kora reggel — írja 
ugyanő egy másik emlékezésében 
— felültünk a brassói gyorsvonat
ra, már ez sem volt igazi gyors, bent 
voltunk már a háború közepén, 
nagy, nagy megpróbáltatások után. 
Délután érkeztünk meg Brassóba, 
emlékszem, a Korona szállóban 
szálltunk meg, jóképű, modern, 
kellemes szálloda volt ez akkor. 
Brassó, a város, régi házaival, gon
dozott,tiszta utcáival, jól megépí
tett épületeivel egy szelíd svájci 
városra emlékeztetett. Hősiesen  
állta a háborús időket. Ősisége, vá
ros volta, stílusa nagyon meglepte 
Adyt a porba fúló falusias alföldi 
városok után. Fent a Cenk, a magas 
hegy körül erdők, lent a messze né
ző sík Barcaság, a város közepén a 
gyönyörű műemlékként emelkedő 
Fekete Templom vonzó erejűvé tet
ték, és a háromnyelvű kultúra látha
tóan mutatkozott a város életében.

Itókával elhatároztuk, hogy  
azon frissiben megmásszuk a Cen- 
ket Neki is indultunk a szerpenti- 
nes utaknak, de hamar utolért a 
korai felkeléstől ránkszakadt fá
radtság, az út törődöttsége, és bi
zon y nem jutottunk el a hegy  
csúcsára: visszafordultunk. Mire 
hazaértünk, Adyékat nem találtuk 
otthon. Ady elment nyiratkozni, 
borotválkozni. [...] Csinszka pedig 
mire használhatta volna fel friss 
asszonysága önállóságát Brassó
ban, a Csúcsához mért nagyváros
ban, mint hogy lesiessen kimani- 
kűröztetni a körmeit, megondolál- 
tatni a haját. Kellett neki a csinosko
dás, amire nem volt alkalma Csú
csán.

Ady nem akart senkit sem látni, 
de estére észrevettük, hogy a nyári 
színkörben Faragó Ödön társulata 
játszik. Faragó a kassa-brassói szín- 
társulat igazgatója volt, Ady még 
nagyváradi szerkesztő korából ba- 
rátian emlékezett rá, és hamarosan 
meghívást kaptunk a színházba. 
[...] Nem vártuk meg az előadás vé
gét, és betértünk a közeibe valaho
vá vacsorázni. Ide jött később 
Faragó is, kedélyesen elbeszélget
tünk; Ady jókedvű, friss volt, tréfál
kozó, évődött régi ism erősével, 
»Döncivel«, akit hamarosan mi is 
megkedveltünk. Ady, amint szok
ta, vacsora végén pezsgőt bonta- 
tott. Mi, Itókával ernyedtek vol
tunk az utazástól, a sétától, és meg- 
éreztük a »fojtott bor« hatását — 
Ady a pezsgőt így nevezte —, de 
Adyék, akik a borbélyolás után le
pihentek, és ki is aludták magukat, 
érintetlenek maradtak. Amikor éj
fél felé haza igyekeztünk a szállo
dába, kissé hangoskodtunk, mint a 
felvidult emberek. Később is jól 
mulattunk rajta, hogy Ady, akit 
sokszor kíséigettem haza Pesten és 
Párizsban éjszakai mulatozás után, 
s akinek vigadozásaiért annyiszor 
tartottam a hátam, most atyaian, 
gondosan terelgetett haza a Korona 
szálló  felé. Aggodalm askodott, 
hogy feltűnést keltünk, »Mit fog
nak mondani!« — »Hátha meglát
nak!« —> féltette jó hírét az esetleges 
pletykáktól.

M indössze egy napot töltöt
tünk Brassóban. Pár lépésnyi séta 
volt a városban, a stílusos öreg kö
vek között, melyek árasztották ma
gukból a múltat és a jómódot. 
Megcsapott a történelmi Erdély 
kultúrája. Úgy láttuk mindketten, 
hogy néhány órára a három erdélyi 
nemzet, magyarok, románok és 
szászok békés együttélésének üd
vös lehetősége nyílt fel előttünk." 
(Ady ismerkedése Erdéllyel. — Igaz 
Szó, 1957. november — 703-704. p.) 

♦
Ezen a Brassóban töltött csütör

töki napon — 1915. július 22-én — 
írja meg Ady a Világ vasárnapi szá
mának esedékes heti penzumát: a 
hétről hétre rendszeresen jelentke
ző állandó rovata — Távol a csatatér
től — két írását Az »/.« számmal 
jelölt prózát — Lenn, Erdély földjén 
— már megismertük. A  »II.« sor-
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számot viselő vers már kendőzet
len őszinteséggel vall arról, hogy 
míg vágyaiban-álmaiban oly szép, 
ujjongó találkozást remélt a "látat
lan" Erdéllyel szembesüléstől, az 
már csak a "megkésettség" szomorú 
beteljesedettségét láttatta meg vele: 

A  sze m e im  so rsa  
Szemeim, kik látatlanokra vágytak, 
Keserű könnyesek a szemeim,
S nem kívánják látni, amit kívántak

Látni most már óhajtanák a biztost,
S  be megvertek s csaltak a szemeim, 
M ég a látottakat sem látni itt most.

Szemek helyett most a dolgok, 
kik néznek,

Ó, szent, nézve-harcoló szemeim, 
Harc nélkül is megvakitott vitézek.

*
"Másnap — folytatja emlékező 

beszámolóját Bölöni — tovább in
dultunk a székely körvasúton Ma
rosvásárhely felé. Amint vonatunk 
elért a Székelyföld kapujába, mint
ha kicserélték volna az utasokat. 
Más típusú emberek szálltak föl az 
állomásokon: székelyek. A váltako
zó szép vidék, tornyosuló hegyek, 
megnyílt völgyek, itt-ott dús erdők, 
alig érdekelték Adyt, ez már termé
szet volt, amire ritkán nyílt meg lí
rája. Inkább a kegyetlenül leko- 
pasztott erdőségekre bámészko
dott két, nagy szeme, ingerelte a 
kormányok rossz gazdálkodása. 
Elhagyott senkiföldjeként hatott az 
egész Székelyföld, melyet nem éb
resztettek föl álmából a rabló tőké
sek  és p o litik u so k . A b eszéd  
másképp gördül itt az emberek aj
kán, a férfiak szikárabbak lettek. 
A dy azzal szórakozott, hogy az 
utasokat figyelte, ki kicsoda lehet, 
megállapította a különlegessége
ket, az emberek beszédének, moz
gásának, viselkedésének jellegét. 
Valóban bent jártunk Erdélyben." 
(Igaz Szó, I. m. — 705. p.)

*
"Marosvásárhelyen— írja Bölö

ni — nem futottunk át úgy, mint 
Brassón. Ady itt kapcsolatot kere
sett a várossal. Nem szeretett turis
táskodni, el sem mélyedt sehol, 
soha egy város, egy múzeum meg
ismerésében, mint ahogy arra is rit
kán volt türelm e, hogy elejétől 
végig átolvasson egy hatalmasabb 
könyvet De az emberek mindig s 
mindenütt, tehát itt is érdekelték. 
Elsősorban Bemády Györgyöt ke
reste fel, akinél igen szíves fogadta
tásra találtunk.

Bernády nemigen érdeklődött 
az irodalom iránt, politkus volt, és 
semmiképpen sem tekinthető túl
ságosan haladó, radikális ember
nek; Adyval szemben mégis meg
értőén és megbecsülően viselke
dett, megadta a költőnek, a zseni
nek kijáró hódolatot és tiszteletet. 
Ez sokkal nagyobb hatást tett Ady- 
ra, mintha valaki a hozzá közel álló 
irodalmi és politikai atmoszférából 
emelt volna előtte kalapot, és fo
gadta volna a megillető hódolattal. 
Számára a vásárhelyi fogadtatás az 
ország általános hódolata volt, egy 
kis csöpp a »szeretném, ha szeret
nének« és »legyek mindenkié« vá

gyának megvalósodásából, az igazi 
költői vágy beteljesedéséből." (lio.)

Bölöni higgadt, mértéktartó és 
tárgyilagos emlékező sorai teljes 
mértékben helytállóak. És ami a 
legfontosabb: megfelelnek a való
ságnak.

Nem mondható el ugyanez az 
1993-ban Marosvásárhelyt megje
lent, B em ády György városa című kö
tet szerzőjének, Marosi Barnának 
az Ady vásárhelyi tartózkodását és 
a Bemády által "megrendezett" fo
gadtatását bemutató A  város vendé
ge: A d y  Endre című fejezetének — 
(48-52 p.) — teljesen hamis indok- 
lásairól-megállapításairól, amely
nek leghajmeresztőbb passzusát 
"érdemes" ideiktatnunk:

"Bemády rendszeresen levelez 
akkortájt is, későbbb is Rákosi Jenő
vel, az Ady elleni keresztesháború

vezérével. Bernádyról tudjuk, hogy 
az irodalom nem nagyon érdekelte, 
érzelmileg vagy politikai orientáci
ójában távol állt Adytól és az Ady 
világától, mondjuk meg pontosan: 
éppen a túlsó oldallal tart. A helyi 
Kemény Zsigmond Társaság elnö
kének, Tótfalusi [recte: Tóthfalusi!] 
József lelkésznek tisztségén kívül 
semmi köze nem volt az iroda
lomhoz, maga a Társaság akkori
ban, a húszas évek alatti megúju
lásáig, konzervatív volt, ahol a 
hangadók véleménye szerint Ady 
Endre nem magyarul, hanem vala
mi madárnyelven ír. Adyról jó szót 
Bemády tőlük nemigen hallhatott.

Hanem hallhatott feleségétől. 
Harmadik felesége előkelő pesti 
körökből került rövid időre Maros- 
vásárhelyre. Volt férje Heltai Ferenc 
Budapest főpolgármestere, a Nem- 
zei Munkapárt egyik alapítója. A  
konzervatív pesti világ nem ked
velte a radikális Adyt. De az asz-

szony most, amikor értesült, hogy 
holnap ki érkezik a városba, ki
mondja a bűvös rangot: »az illuszt
ris vendég a legnagyobb magyar 
lírikus!« Szinte vígjátéki helyzet, 
ahogy Bemády egy rövid este »át
hangolja az orkesztert«. Ilyen pilla
natokban nála nem érzelem vagy 
hangulat érvényesül, hanem egyet
len szenvedélye dominál: a város- 
szeretet Az, hogy »megmutathatja 
városát«. Ady jöttével kezére ját
szik a véletlen, hogy nevét és váro
sépítő művét beírassa a N yugat 
hasábjaira." (I. m ., 49. p.)

Az első bekezdést csupán a szö
vegfolytonosság érthetősége miatt 
idéztük. Ellenvetéseink — mint em
lítettük — csupán egyetlen "passzus
hoz" (bekezdéséhez) kapcsolódnak

— Bemády csak akkor szerzett 
tudomást az Ady-, valamint a Bölö-

ni-házaspár megérkezéséről, ami
kor — 1915. július 24-én, szombat 
délelőtt Adyék tisztelgő látogatást 
tettek a város főispánjánál. A "cher- 
chez la femme!"-teória tehát csupán 
a Marosi Barna meseszövő fantázi
áját dicséri.

— Amennyiben igaz Marosi 
Barna azon állítása, hogy Bernády 
"távol állt Adytól és az Ady világá
tól, mondjuk meg pontosan: éppen 
a túlsó oldallal tart", akkor milyen 
logika alapján tulajdonítja a szerző 
Bemádynak azt az ambíciót, "hogy 
nevét és városépítő művét beírassa 
a N yuga t hasábjaira"?— A filozófiai 
szakterminológiában megtalálható 
kérdésünkre a válasz: "contradictio 
in adiecto”.

*
Bemády valóban megkülön

böztetett figyelmességet szentelt a 
két vendég-házaspárnak. Ennek 
két fő oka volt:

— Ady Endre annak a Boncza

Bertának a férje volt, akinek az apja, 
Boncza Miklós ugyanannak a I I .  

marosvásárhelyi kerületnek volt 
országgyűlési képviselője — sza
badelvű programmal — az 1887- 
1892 közötti törvényhozási cik
lusban, amelynek — szintúgy sza
badelvű programmal — Bemády 
György volt az országgyűlési kép
viselője az 1896-1901 közötti ciklus
ban; a közigazgatási téren tevé
k en ykedő Bernády szám ára a 
Boncza Miklós neve egyben azt a 
közéletben — főleg a közigazgatás 
területén — országos elismert te
kintélynek és hírnévnek örvendő 
személyt jelentette, aki alapítója, 
tulajdonosa és főszerkesztője volt a 
M agyar Közigazgatás című hetilap
nak.

— Mint az 1906-ban* általa ala
pított Bethlen Gábor szabadkőmű
ves p áholy  főm estere, sz in te  
kötelességeként fogta föl a Marti
novics páholy mester-fokozatú két 
tagja iránti megkülönböztetett ma
gatartását. Erre megdönthetetlen 
bizonyítékul szolgál a tiszteletükre 
szombat este — 1915. július 24-én
— a Domokos szálloda éttermében 
rendezett flekken-vacsora, amely
nek résztvevői kivétel nélkül a ma
rosvásárhely i p áholy  vezető i, 
illetve legillusztrisabb tagjai voltak: 
Tóthfalusi József helyettes főmester
— a feleségével —, D. Biás István (A 
Teleki Téka levéltárosa) a páholy 
irattárosa, továbbá a Bethlen Gábor 
szabadkőműves páholy mester-fo
kozatú tagjainak legtekintélye
sebbjei (Sztupjár Samu főügyész, 
dr. Soós László városi főjegyző és 
felesége, gróf Lázár Miklós királyi 
ügyész, Bustya Lajos építész-nagy
vállalkozó — Erdély legelső (1900) 
szecessziós stílusú épületének, a 
marosvásárhelyi Agrár Bank szék
házának tervezője és kivitelezője — 
dr. Seibriger Emil ügyvéd és felesé
ge, dr. Dékáni Kálmán kollégiumi 
tanár és felesége, valamint Bucher 
Károly bankigazgató).

Másnap, vasárnap — 1915. júli
us 25-én— Bemády kalauzolásával 
ismerkednek a város nevezetessé
geivel.

"Bernády — olvassuk Bölöni 
könyvében — büszkén mutogatta 
városát, mely az ő energiájával ek
kor volt fejlődése delén, és elmara
dottságából kezdett európaibb  
arcúvá válni. Megnéztük a díszes 
kultúrpalotát és Wiegand egysze
rűségében is túl pompás berende
zését. »Ha eg y szer  Románia  
lennénk — mondotta Bemády —,

*Bemády eredetileg már 1905-ben 
meghonosította Marosvásárhelyen a 
szabadkőművességet, de mivel akkor 
még nem sikerült a városban a "pá- 
holy"-létesítéshez megkövetelt hat, 
mester-fokozattal rendelkező személyt 
találnia (akik előzőleg már más váro
sokban működő, különböző páholyok
ban tevékenykedve érték volt el e 
fokozatot), 1905-1906 között csak mint 
Bethlen Gábor szabadkőműves "kör” 
működhetett a marosvásárhelyi cso
portosulás.

folytatás a 14. oldalon

-----------------------13
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» » >  folytatás a 13. oldalról

legalább látni fogják a románok, 
hogy milyen kultúrát csináltak itt a 
'barbár' magyarok." (Az igazi Ady, 
315. p .)

Bernády valóban megörökítő- 
dik — igaz, hogy neve említése nél
kül! — a Nyugat hasábjain:

A magyarság háza
Egy fontos erdélyi város egy 

különösen nagyszerű ember jóvol
tából kultúrpalotát csinált, különö
set és nagyszerűt

— Ez lesz, ha a Sors akarja, a 
magyar menedék, dús és takaró. Itt 
fogjuk őrizni magunkat mi, magya
rok, kik egymás ellen annyit vétet
tünk. Ide fogunk verssel, zenével, 
beszéddel összevonulni, ha baj 
lesz. S minden képességes szere- 
tetemmel néztem föl reá, ez úrra, 
mert hogy nagyon és dacos magyar 
vagyok, s ő az én rokonom.

(N yu g a t, 1915. augusztus 16. — 
Figyelő  c. rovat — 925-926.p.)

Különös és érthetetlen, hogy az 
Ady-filológia mind ez ideig nem 
figyelt fel az idézett glossza, vala
m int a legnagyobb Ady-versek  
egyike közötti kettős kötődésre. E kö
tődés külső, formai része megjelené
sük egyidejűsége; a Nyugat egya
zon — 1915. augusztus 16-i — szá
mában jelent ugyanis meg mindkét 
Ady-írás: a 925-926. lapon —, a Fi
gyelő c  rovatban— a glossza, tizen
három oldallal elébb, a 912 lapon
— az ún. "főlaptest"-ben — a vers. 
A belső, tartalm i — tehát a mélyebb
— kötődés: a glosszában egyszerű 
igeként — ám nyomaték-hordozó- 
an — szereplő "őrizni" — mintegy 
”Leitmotiv"-ként — főnevesített 
formában magasodik — refrénsze- 
rűen ismét- lődő — egyik leglénye
gesebb elemévé a versnek:

Intés az őrzőkhöz 
Őrzők, vigyázzatok a strázsán, 
Csillag-szórók az éjszakák, 
Szent-Jdnos-bogarak a kertben, 
Emlékek elmúlt nyarakon,
Flórenc nyarán s összekeoerten 
Búcsúztató őszi ládának 
Emlékei a hajnali 
Párás, dísz-kócos tánci termen, 
Történt szépek, éltek és voltak,
Kik meg nem halhatnak soha, 
ő rzö tt elevenek és holtak,
Szivek távoli mosolya 
Reátok néz aggódva, árván,
Őrzők: Vigyázzatok a strázsán.

Őrzők, vigyázzatok a strázsán,
A z  Élet él és á n i akar,
Nem  azért adott annyi szépet,
Hogy átvádoljanak most rajta 
Véres s ostoba feneségek.
Oly szomorú embernek lenni,
S szörnyűek az állat-hős igék,
S a csillag-szóró éjszakák 
Ma sem engedik feledtetni 
A z ember Szépbe-szőtt hitét,
S akik még vagytok, őrzőn, árván, 
Őrzők: vigyázzatok a strázsán. 
(N yuga t, 1915. augusztus 16. — 

912. p.)
*

A  Marosvásárhelyen töltött va
sárnap este már nem olyan proto
kollárisán zajlott le, mint a szombat 
esti "vakolás" (a szabadkőműves 
nyelvhasználat így nevezte a fehér

asztal melletti összejöveteleket, és 
ha női családtagok is részt vettek a 
találkozón, akkor "nővérmunka" 
volt az elnevezése a szabadkőmű
ves-zsargonban), hanem a híres 
kisvendéglőben, a "Surlott grá
dicsában, amelyre Ady Tumowsky 
Sándort is meghívta, akivel — va
csorára menet — az utcán, véletle
nül találkozott össze.

” — Te vagy az első galileista, 
akivel erdélyi utamon találkozom." 
— idézi emlékező írásában Tur- 
nowsky Ady szavait. (Tumowsky 
1912 februárja és 1913 októbere kö
zött — tehát annak a két márciusi 
ünnepségnek az idején, amelyre 
Ady az Uj, tavaszi sereg-számla, illet
ve a Véres panorámák tavaszán  című 
két verses üzenetét küldte — elnö
ke is volt a Galilei Körnek.) A buté- 
liás borokból jócskán fogyasztó 
Ady éjfél tájra már berúg, s Bölöni 
és Tumowsky fogja közre, mikor

szállására kísérik, a Transsilvánia 
szállodába (más források a Domo
kos szállodát említik); mögöttük 
halad Csinszka és Itóka.

Másnap, 1915. július 26-án, hét
főn kiemennek Szovátára:

"A vásárhelyiek— írja Bölöni— 
annyira dicsérik a legendás Szová- 
tát, hogy Adynak kedve támad a 
hírneves fürdőhely meglátogatásá
ra. Kis vicinális vezetett Vásárhely
ről Szovátára. Ennek járatait a 
háborúban leállították. A városban 
rekvirálták a lovakat a hadsereg ré

szére, és nem lehetett helyi fiákért 
sem kapni. Végül is Bernády jött 
segítségünkre, és rendelkezésünk
re bocsátotta a város fogatát. Hintó- 
szerű, kényelmes városi kocsi volt 
ez, a körülményekhez képest elég 
jól trappoló lovakkal és ügyes ko
csissal. így tettük meg, kis pihenők
kel, Szovátára öt-hat óra alatt az 
utat Változatos volt a vidék, az iga
zán gyönyörű Székelyföld, úgy
hogy a természet iránt nem fo
gékony Adyt is felrázta tompaságá
ból a fordulatos, sokféle látvány, és 
sokszor önkéntelenül kiröppent 
szájából egy-egy csodálkozás a ter
mészet teremtette szépségekre. Ta
karos rendben és tisztán tartott 
székely falvakon haladtunk át. Ma
gasodó hegyek, terjeszkedő erdők, 
színes hegyoldalak, viruló rétek és 
mezők szabták meg a föld karakte
rét, a falukban sokfelé faragott szé
kelykapus porták különös aromát

adtak a helységeknek, csinos öltö
zetű, öntudatosnak ható bentlakók 
fordultak kíváncsian az elhaladó 
kocsi felé. Egy nekünk ismeretlen 
országrészen haladtunk át, ahol sok 
minden újszerű, idáig nem látott 
volt. így érkeztünk meg Szovátára.

Szováta állami fürdőhely volt, 
csodálatos helynek tartották, való
ban Endély egyik legszebb panorá
mája volt. [...) Amikor Adyval ott 
jártunk, nagyon kihalt volt, a hábo
rús idők m egfosztották szokott 
nyaralóitól, és a szállókban igazán
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A f ö l v e t t  n e v e
Name des Aufgenommenenmen

K o v á c s  .R o b e r t  

K ö p  ob M i k l o 3 - F i k o l a u s  

O r b á n  D e z s ő - D e s .

F á y  M ik s a -M a x  

R a d ó  K o r n é l  

Z a n a  J á n o s - J o h a n n  

B a r u c h  A r t h u r  

B a r u c h  J e n ó - F u g e n  

B o d o  r  Z s  ig m o n d - S  i  e g  mi 

D r . K u l c s á r  B a r n a  

D r .  P o g á n y  J o z e e f - J o e *  

A d y  R n d r e - A n d r e a s  

H a l á s  2 S á m u e l  

D r . B r e n n e r  J ó z s e f - J o e  

O b e r l ä n d e r  K á r o l y - K a r l  

B o d o n  M ik s a -M o x  

D r .K ö n c B  B o l d i z s a r - B a l  

M é r e t  F m il  

M o ln á r  I s t v á n - S t e f a n  

D r . P o l i t z e r  A l f r e d  

S z é t s i  M i h á l y  M i c h a e l  

H a l á s z  A d o l f  

G o ld m a n n  S á n d o r - A l e x .

F o g l a l k o z á s  P á h o l y
Beruf [ Iáige

6  i  r k ó k e r e s k e d ő - G r a b o  t e  i n h ä n d l e r  H e u s c h l ő s z

ü z l e t v e z e t ő - G e s c h Ö f  t s f ü h r e r  [ *

f e s tó m ü u é s z  - M a h l e r  j 0

f  ő s  z á m ta n á c s  o s  - O b e r r e c h n u / ig s p a  t

v á l t ó ü z l e t  t u l a j d o n o s  
W e c h s e l s  tu b  e b  e s i t z e r  ü
t ö r v é n y s z é k i  b  i r ó - k ö n g l  . R i c h t e r  D é l

m é r n ö k - I n g e n i e u r  I S z a b o l c s

n k á r - d u n k h u u s b e s i t z e r

g a z d á l k o d ó - Ö konom

o r v o s - A r z t

h í r l a p í r ó - J o u r n a l  i s t  jj M a r t

i  r ó - S c h r i f t s  t e l l e r *  

n é p t a n i t ó - V o  l k s  s c h u l  l e h r  e r  j

f  o r v o s  z e n e k r i t i k u s - A r z t M u s i k k r i t i k e r "

b o r k e r e s k e d o - W e  i n h ä n d l e r  j T h ö k ö l y  I m r e

á l l a t o r v o s - T h i e r a r z t  j *

a s a r  t i s z t i  ü g y  é s z - s t ä d t . F i s k u s  G a l i l e i  

g y á r i u l  a j  d o n o s - F a b  r  i  k s b  e s  i t z e r

| b a n  

u n d  g a z

k e r e s k e d ő - K a  u fm a n n  

o r v o s - A r z t  

t a n i  t o - h e h r e r

p o l g .  i s k .  t a n á r - t í ü r g e r c c h u l p r \ o f  

k a i a p g y á r o s - H u t J  a b r i  k a n t  

D r .  S c h m i d t  S á n d o r - A  l e . : ,  t ö r v é n y s z é k i  b i r o - k o n g l . R i c h  t é r  

G á th y  Z s  i g m u n a - S ie g m u i d  p o l y á r m e s t e r - B ü r g e r m e i s t e r  

p . u . s .  t i t k á r - S e k r e t a r  

b a n k h i v a t a l n o k - B a n K b e a m t e r  

k e  r é s k e d ő - K a u f  m ann

J a n k a  Gy u l  a  - J u l  i  u s  

S e  fu v a r  z  A l f r é d  

F i n d e r  A d o l f

H e g y v i d é k

i
a

L e s s i n g

csak néhány vendég lézengett. 
Hogy Marosvásárhely úri fogata, 
vagy Ady személye tette-e meg a 
kellő hatást, nem tudom, de a für
dőbiztos, aid a kormány és az ál
lamhatalom mindenható képvise
lője volt, szívesen fogadott bennün
ket, és gondoskodott elszállásolá
sunkról.

Mi is felkerestük a hírneves 
M edve-tavat, és megfürödtünk  
pompás sós vizében. Ady boldog 
volt, gyerekes örömmel lubickolt a 
mély, sós vízben, melyben nem le
het elmerülni. »Lábon járok« — 
mondotta, és barátai előtt sokat em
legette ezt a fürdő bravúrját, és éve
ken át készült vissza a tüneményes 
Szovátára megegészségesedni.

Szovátáról visszakocsikáztunk 
Marosvásárhelyre, telítve a Szé
kelyföld igézetével. (I. m ., Igaz Szó, 
1957. november. — 706-707. p.)

Kedd — 1915. július 27-én — 
délben érkeznek vissza Szovátáról 
Marosvásárhelyre, s még délután 
továbbutaznak vonattal Csúcsára, 
ahová késő este vagy éjjel érkezhet
tek meg holtfáradtan.

Ady halála után Csinszka me
moárt akart írni az Adyval töltött 
évekről. 1924-ben írja Hatvány La
josnak: "Itt készülnek könyvek  
Adyról, Adyért, Révész ír egyet, s 
nagyon éredekes és ism eretlen  
anyagot adtam a kezébe. (...) Az én 
írásom is meg van kezdve, fel van 
vázolva — de ma fáradt vagyok és 
fiatal hozzá. N em  bírom az iramot. 
Lehet az is, hogy sosem lesz megírt 
dolog belőle, átélve is belefárad
tam." (Levelek H atvány Lajoshoz. Bp., 
1 9 6 7 .  — 3 0 0 .  p . )

Ebben az 1919-1924 között írt 
vázlatban mindössze ennyit írt az 
útról: "G yurkáik lejönnek. Erdélyi 
utat rendezünk négyen. Leme
gyünk Brassóba. Két napig va
gyunk ott. A Noa [?), a város, 
Faragó Ödön, [Faragóval (1870- 
1958) Ady Debrecenben barátko
zott össze nem pedig Váradon, 
ahogy Bölöni írta. — B. E.) Itóka 
berúg. M. Vásárhely. —  Bernády főis
pán — bankett Megnézzük a Kul
túrpalotát. A  Kultúrpalota erké
lyéről nézzük egy menetszázad be
szerelését. Ady könnyezik. Ebéd 
Bemádynál, Bernády kocsiján Szo
vátára megyünk 1 1 / 2  napig va
gyunk Szovátán, fürdünk. Szép 
világ. Egy napig még Vásárhelyen 
— Bucharték, Szász Piroska, útban 
hazafelé — Itóka álmai."

Bármennyire hosszadalmasnak 
és aprólékosnak tűnjék is Ady erdé
lyi útjának itt adott krónikája, tel
jességgel indokolttá teszi az a tény, 
hogy összefüggő, folyamatosságá
ban részletes és adatszerű pontos
sággal sehol és senki nem foglalta 
még össze. Az út egyes stációiról 
vagy mozzanatairól eddig megje
lent említésekben se szeri, se száma 
a ferdítő félremagyarázásnak, a fe
lületességnek, pontatlanságnak, té
vedésnek és hiányosságnak. Szük
ség volt tehát végre a hiteles — pon
tos adatokkal és nevekkel teljes — 
összefoglaló bemutatására.
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A 110 éves EMKE
5. rész 
Ú tk e r e s é s ,
a  m e s e a u tó  k i s z á l l á s a i
A  márciusi rendezvény után alig-alig ad hírt 

magáról az EMKE. Az új vezetőség keresi, de 
nem találja a megfelelő teret működéséhez. Áp
rilis elején az ügyvezető alelnök és a titkár Csík, 
majd Háromszék vármegyékben tesz látoga
tást, hogy beindítsa az ottani fiókok szervezé
sét. Felkeresik Körösi Csorna Sándor szü
lőfaluját is, hogy a közelgő 150. születési évfor
dulón ott ünnepségeket szervezzenek, esetleg 
emlékművet állítsanak. Csíkszeredán lesz is fo
ganatja kezdem ényezésüknek, mert Antal 
Áron tanár vezetésével októberben megalakul 
egy ottani fiókszervezet.

Május elején bezárják a Redut nagytermé
ben az ereklyemúzeum kiállítását Hat hét alatt 
négyezren tekintették meg, de most a Kolozs
vári M űvészeti Hetek rendezvénysorozatát 
fogják itt tartani. Az ereklye-gyűjteménynek ál
landó helyiséget kell keresni.

Június 28-án a Kajántó melletti Magyar
macskás egy EMKE-nap színtere. Megint az 
ügyvezető és a titkár száll ki. A helyi lelkész, 
Csia Kálmán is közreműködik. Főleg a lemez- 
bemutatónak van sikere. Június elején a műve
lő d é si tárca élén  vá ltozás áll be. A z új 
kultuszminiszter szeptembertől megszünteti a 
háromtagú Erdélyi Népművelési Bizottságot, 
de nagyobb munkára ösztönzi a minisztérium
nak alárendelt minden megyében működő nép
művelési titkárságokat. Ezeket utóbb gyakran 
bizottságként is emlegetik. Október 10-én Lász
ló Dezső írja az Ellenzék vezércikkét a művelő
dési feladatokról. Ebben tényként állapítja meg, 
hogy "az erdélyi művelődési intézmények és 
egyesületek közül még csak az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület nem tudta a maga 
sajtos feladatkörét megtalálni". Ennek egyik 
okát a hosszas kényszerszünetelésben látja. 
Amikor pedig már munkába lendült volna, hi
vatását egy állami szerv töltötte b e— a Közmű
velődési Bizottság. László Dezső szerint a 
földművesek és a proletárok között vár fontos 
feladat az EMKÉ-re.

Októberben végre az EMKE is akcióba lép. 
Az egyetemmel közösen az Egyetemi Könyvtár 
kiállítási termében Körösi Csorna Sándor em
lékkiállítást rendez. Az október 11-i megnyitón 
részt vesz a teljes EMKE-vezetőség, s minden 
jelentősebb intézmény képviselteti magát. Bél- 
di Kálmán bevezető szavai után Felvinczi Ta- 
káts Zoltán professzor tart kalauzolást a képek, 
dokumentumok közt. Az EMKE meghívására 
november 2-én Kolozsvárra jön az akkori legje
lesebb Körösi-kutató, Baktay Ervin, s az új kli
nika előadótermében beszél utazásairól.

Az EMKE kiadói tevékenységének felújítá
sát jelzi az 1942-re és 1943-ra kiadott két könyv
naptár: EMKE. A z Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület Naptára a főcím. Az egyik 96, a másik 
128 lapos. Valójában nem egy új naptársorozat
ról van szó. Á Magyar Nép szerkesztősége 
1921-től jelentette meg az Erdélyi Magyar Nap
tárt a falusi lakosság igényeihez mért tartalom
mal. Ennek utolsó két kötete, az 1942-es és az 
1943-as a címlaptól eltekintve teljesen azonos az 
EMKE naptárral. A szerkesztő, Walter Gyula 
így akart eleget tenni kettős megbízatásának. 
Kétségtelen, hogy mindkét számban több cikk 
szól az EMKÉ-ről. A régebbi múltat Szathmáry 
Lajos (1942), az utóbbi négy év történetét Walter

Gyula (1943) foglalja össze. Kár, hogy a cikkek 
jórészt az általánosságok szintjén mozognak. 
Az utóbbi írásból kitűnik, hogy 1942 végén már 
2000 új tagja volt az egyesületnek, sikerült 
visszaszerezni a magyarkályáni birtokot, de na
gyon leromlott állapotban. Átszervezték a köz
ponti irodát, ahonnan a magyar rádió helyszíni 
közvetítést adott A vezető tisztviselők ismer
tették az EMKE helyzetét Az egyesület kezde
ményezéséből Kolozsvárt tartották a felsza
badult területek négy kulturális egyesületének 
első tanácskozását®. Megállapították közös fel
adataikat, munkaközösséget hoztak létre, s ok
tóber 24-én együttesen beléptek a Magyar 
Kulturális Egyesületek Országos Szövetségébe. 
Különben az EMKE egyénileg már 1941 júniu
sában is belépett.

A bécsi döntést követő harmadik, a háborús 
összeomlást megelőző utolsó közgyűlést 1942. 
november 28-án a teológiai díszteremben tar
totta az EMKE. Ezen kevés lényeges történt. 
Sándor József ismét szerepelt, felelevenítette az

EMKE-hagyományokat. Vásárhelyi János püs
pök Béldi és Sándor érdemeit méltatta. A titkári 
jelentést a betegeskedő Walter helyett Szath
máry Lajos olvasta fel, s ebből három lényege
sebb dolog derült ki. A Hangya Szövetkezet 
25000 pengős alapítványt tett az EMKE javára, 
rövidesen megkezdi munkáját a most kapott 
népművelési szerelvény, a közművelődési osz
tálytitkárságról lemondott Nagy Géza56 helyett 
sikerült megnyerni Unghváry Sándor tanárt. 
Unghváry 1908. április 23-án született Nagykő
rösön, Debrecenben szerzett történelemtanári 
diplomát, s 1942-ben lelkesedéstől hajtva jött 
Kolozsvárra, hogy az EMKE szolgálatába áll
jon. Ő volt az egyetlen, aki a Sándor József nevé
vel fémjelzett első negyedszázad után még egy
szer, ha csak rövid időre is, életet tudott vinni 
az EMKÉ—be.

December 30-án két dologról is tudósít az 
Ellenzék. Az egyik, hogy a kultuszminiszter 
körrendelettel szólította fel a volt anyaországi

iskolák igazgatóságát szervezzenek könyv
gyűjtést az EMKE részére. Eddig körülbelül 
tízezer kötet érkezett'meg, összesen negyven
ötvenezerre számítanak. Ezekből vidéki nép
könyvtárakat fognak létesíten i. A m ásik  
újdonság: az EMKE népművelési szerelvénye 
megkezdte kőrútjait.

Ez a kultuszminisztériumtól az EMKÉ-nek 
ajándékozott, akkoriban korszerű audiovizuá
lis eszközökkel felszerelt autóbusz hónapokon 
átjárta Erdély kisebb-nagyobb falvait, magával 
vitt néhány írót-költőt, akik műveikből olvas
tak fel, s ugyanakkor megismerkedtek a falusi
ak é letével, m ű velőd ési szintjével. Több 
meghívott ismeretterjesztő-honvédelmi előa
dást tartott. Rendszerint lemezhallgatás és film
vetítés zárta a falu ü nn ep évé em elkedő  
EMKE-napot A  kiszállásokat mindig Ungh
váry Sándor vezette, és a megfelelő megye Nép
m ű velési B izottságának egy-két tagja is 
csatlakozott hozzájulc Az írók elsősorban a Ter
més című negyedévi folyóirat fiatal munkatár
sai köréből kerültek ki, s többen is beszámoltak 
élményeikről. Majd minden hónapban az Ellen
zék is közölte57 a legutóbbi kiszállások útvona
lát, a résztvevők névsorát. Jellemző módon a 
nép "meseautónak" nevezte a szerelvényt

Az első kiszállásokat 1942 decemberében 
tették: Gyalu, Bonchida, Nádasszentmihály, 
Kötelend, A lsózsuk , Apahida, Kiskályán, 
Bánffyhunyad, Szászfenes, Válaszút, Borsaúj- 
falu, Vajdakamarás, Kajántó helységekben ren
deztek EMKE-napokat. A Termés munka
társain (Asztalos István, Bözödi György, Kiss 
Jenő) kívül részt vett a kiszállások egy részén az 
erdélyi körúton levő Veres Péter is. 1943 január
jában Páncélcseh, Hídalmás, Szamosújvár, Szu- 
cság, M agyarvista, Szam osfalva, Kisbács, 
Nádasszentkirály ismerkedhetett meg a mese
autóval.

Páncélcsehi élményeit az Ellenzék január 
12-i szám ában összegezte Bözödi György. 
"Nem lehet eléggé méltányolni az EMKÉ-nek 
azt a lendületes munkáját, amit az utóbbi idők
ben a népnevelés érdekében megindított. A  ve
títőgéppel, filmekkel, villamos áramfejlesztő 
géppel és hangszóróba bekapcsolható speciális, 
nagy gramofonkészülékével szinte naponta út
ban van Kalotaszeg vagy Szolnok-Doboka irá
nyában, és az EMKE vezetőségén kívül a 
népművelési munkába bekapcsolódtak a Ter
més fiatal írói, a Nemzeti Színház művészei és 
a megyei népművelési bizottság is" — kezdi a 
beszámolót. A  faluról elmondja, hogy egykor 
színmagyar lakossága a XIX. század folyamán 
elrománosodott Ma már csak 40 család vallja 
magát magyarnak, de a többi 250 család neve is 
magyaros hangzású. Az iskola legnagyobb ter
mébe eljött valamennyi magyar család. Szath
máry Lajos nyitotta meg a találkozót, Kiss 
Károly népművelési bizottsági elnök az össze
tartás fontosságáról beszélt Közös népdalének
lés után Szekeres Lajos a népdal értékeit 
méltatta. Unghváry Sándor a magyarság kérdé
seiről szólt. Kiss Jenő, Asztalos István és Bözödi 
György írásaikból olvastak fel. Levetítettek egy 
filmet, meghallgattak nehány régi magyar éne
ket felvételről. Gidófalvy István felsőházi tag 
köszönő beszéde zárta a találkozót. Befejezésül 
megalakult az EMKE páncélcsehi tagozata, me
lyet százkötetes könyvtárral láttak el. Ez a for
gatókönyv érvényesült kisebb módosításokkal 
fiú ró l falura.

1943 februárjában Bánffyhunyad, Kalota- 
szentkirály, Váralmás, Magyarzsombor, Bogár
telke, N ádasdaróc, Egeres, M agyarsárd, 
márciusában Kolozs, Méra, Kiskapus, Magyar
kapus, Szászfenes, Magyarlóna, Kötelend, Ma-

» > »  folytatás a 16. oldalon
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gyargorbó, T űré, Kisesküllő, Ördögkeresztúr az 
EMKE-napok színhelye. Áprilisban Alsószent- 
mihályon, Körösfőn, Jegenyén, Szamosfalván 
és Vajdakamaráson kívül Kolozsvár külső ne
gyedeinek is szentelnek két napot. Májusban 
Szilágy megyei (Kraszna, Micsolya, Varsolc, Pe- 
recseny, Szilágyszentkirály, Szilágyszeg, Szi- 
lágycseh, Szamosardó, Cikó, Benedekfalva, 
Szilágybagos, Alsóvalkó), júniusban Maros- 
Tordabeli (Ákosfalva, Nyárádkarácsonfalva, 
Mezőszentkirály, Kibéd, Nyárádszentimre, Me- 
zőszentmárton, Mezősámsond) falvakat keres
nek fel. Az utóbbi megyében m ég 21 falut 
említenek, amelyeket csak szervezési céllal 
érintettek. Szilágy megye rossz útjaival kapcso
latban utalás történik arra, hogy a kocsi gumi
abroncsai nagyon tönkrementek. Július folya
mán már csak Farnos, Zsobok, Csomafája és 
Bodonkút neve bukkan fel kiszállási célpont
ként. A meseautó további útjairól nincs híradás. 
Lehet, hogy a háborús helyzet miatt, esetleg a 
gépkocsi állapotát figyelembe véve le kellett 
állítani a kiszállásokat. így is 70 vidéki EMKE- 
napról van tudomásunk, 4 helységben kétszer 
is megfordultak.

Arra csak következtethetünk, hogy milyen 
élmény volt a falusi — gyakran az asszimiláció 
szélén álló — lakosoknak találkozni a mesea
utón érkező magyar kultúrával. Maguk az írók 
is életreszóló élményeket szereztek. Asztalos 
István a Termés 1943 nyári számában hangsú
lyozza is, hogy a munkatársak elsődleges célja 
a tájékozódás volt. Aztán felsorol néhány falut, 
ahol az elrománosodás, a teljes műveletlenség 
megdöbbentő helyzetével kellett szembenéz
nie. Bözödi György a Hitel 1943/4. számában 
állapítja meg, hogy az erdélyi közművelődés az 
elmúlt két évtized alatt oda süllyedt, ahol az 
EMKE megalapítása előtt volt. A falusi ijfúság 
jó része csak azt tudja, hogy magyar, de fogalma 
sincs arról, hogy ez mit jelent. A résztvevők 
közül Kiss Jenő most is meghatódva emlegeti a 
kiszállásokon szerzett élményeit, s hangsúlyoz
za az Unghváry Sándor vezette nemzetmegtar
tó munka rendkívüli fontosságát58.

A meseautó útjain kívül 1943-ban az EMKE 
kolozsvári központja nagyszabású gyűjtést ren
dezett januártól kezdve a hadbavonultak hoz
zá tartozó in ak  m egseg ítésére . Időnként 
közhírré tették a begyűlt összeget59. Két vidéki 
EMKE-központot sikerült létrehozni. A már 
említett Antal Áron vezette csíki szervezet 2-3 
tagú csoportokkal rendre a megye összes faluját 
felkeresi, mindenhol nagy érdeklődéssel fogad
ják az előadásokat — írják februárban, március 
végén meg arra panaszkodnak, hogy nincs elég 
előadójuk. Február 18-án az egész EMKE veze
tőség, beleértve a nyugalmazott főtitkár tiszte
letbeli elnököt is, Marosvásárhelyre utazik, ahol 
a városháza dísztermében a négy székely vár
m egye központi EMKE-szervezetét alakítják 
meg. Czakó József kórházigazgató lesz az el
nök, Pap Károly polgármester-helyettes és 
Schmidt Imre szászrégeni polgármester az alel- 
nökök, Bartha Lajos a főtitkár, Csömör Dénes a 
titkár. Hogy mi szükség volt erre a csúcsszervre, 
nem indokolják, további tevékenységéről sincs 
hír.

Február 27-én és március 1-én Besztercén, 
Abafáján és Szászrégenben tartottak irodalmi 
estélyt. A helyi szervezést az unitárius egyház- 
községek vállalták magukra, de valamennyi 
magyar felekezet hívei jelen voltak a hallgató
ságban. Géléi József egyetemi tanár Erdély ter
m észeti szép ségeirő l tartott vetítettképes 
előadást, Asztalos István, Bözödi György és 
Szabédi László írásaikból olvastak fel, Sallay 
Kornélia színművésznő erdélyi költők versei
ből szavalt, Puksáné Boros Irén műdalokat éne

kelt. Az EMKE-központot Unghváry kép visel
te, a helyi lelkészek is szót kaptak. Október 9-én 
arról olvashatunk hírt, hogy az EMKE zenemű
vészeti főiskolája bábjáték- bemutatót rende
zett. Büky Béla, a magyar bábszínjátszás 
úttörője tartotta az előadást, majd két művet 
játszott el. Bevezetőt Unghváry Sándor mon
dott. Hogy e főiskola milyen más előadásokat 
szervezett, arról nincs hírünk. A továbbiakban 
a sajtó a Népművelési Bizottság számos kolozs
vári és vidéki tevékenységéről, más egyesüle
tek előadásairól számol be. Az EMIÓE újra 
elaludt. Egészen váratlan az a március 18-i hír
adás, hogy az EMKE Beszterce-Naszód megyei 
tagozata sorra keresi fel a vidék falvait, s alakítja 
meg fiókválasztmányait. Úgy tűnik, a vidéki 
szervezetek néhol túlélték a központot.

Az EMKE az 1940-es évek első felében jófor
mán egyetlen emberre, Unghváry Sándorra 
építhetett. Béldi gróf felsőházi tagként többnyi
re a fővárosban élt, László Dezső is a lelkészke
dés mellett országgyűlési képviselő volt. Bartók 
György, Kovrig Béla az egyetem vezetésében 
játszottak szerepet, Jelen Gyula a Vöröskereszt 
erdélyi főmegbízottja lett. A kiegyensúlyozat
lan Jancsó Béla, a sokat betegeskedő Walter 
Gyula, illetve az ügyvezető Szathmáry Lajos — 
úgy tűnik — nem váltották be a hozzájuk fűző
dő reményeket. A háborúvégi pillanatokat a 
Kolozsvárt maradó Unghváry Kobzsvári króni
ka című visszaemlékezéseiben így örökíti meg: 
"A kiürítés idegesség, nosztalgia, félelem és 
könnyek közt indult el. Jött gr. Bethlen Béla 
kormánybiztos és hagyakozott. Tamási Áron 
minden mókázás nélkül szorította meg kezem 
[...], utána gr. Béldi közölte, hogy ő lemond az 
EMKE elnöki tisztségéről, amelynek én voltam 
az ügyvezetője. De azért elviszi a számunkra a 
Szinnyei kultuszminiszter által különleges fel
szereléssel ellátott autóbuszt. Talán igaza volt, 
mert az új kultúrfelelősök más, új elveket kezd
tek hirdetni, nem szép szóval, de sztálini mód
ra"60. Szathmáry Lajos is az ereklyemúzeum 
több értékét menekítette magával Budapestre.

55W alter Gyula: Közművelődési egyesületeink 
munkaközössége. EMKE naptár 1943. 84-86.

^Benkő Samu: Nagy Géza, a literátor és művelő
déstörténetünk mindenese. (Kolozsvár, 1991. Erdélyi 
Tudományos Füzetek 209. sz.) c. dolgozatában az 
EMKE-tevékenységről ezt írja: 'Iskolai munkája 
mellett elvállalja az EMKE közm űvelődési szak
osztályában a titkári tisztet, azzal a reménnyel, 
hogy városon és falun közm űvelődési otthonokat 
szervezhet, olvasókörökkel, énekkarokkal, műked
velő csoportokkal. De csakhamar tapasztalnia kell, 
hogy a vezetőség nem rokonszenvezik elképzelé
seivel, sőt gáncsolja azok keresztülvitelét, ezért 
megválik az EMKE-tőL" (7.1.)

™ Az Ellenzék következő számaiban találunk 
hírt a népm űvelési szerelvény útjairól: 1942. dec.
30., 1943. jan. ÍZ , febr. 5., márc. 23., ápr. 29., máj.
14., jún. 10., júl. 15.

“ A Kiss Jenővel 1995. febr. 13-án folytatott sze
m élyes beszélgetés alkalmával.

^Ellenzék 1943. jan. 29., febr. 11., febr. 23.
60Az emlékirat egy példánya Tibori Szabó Zol

tán tulajdonában van, neki köszönjük ezt az idéze
tet.

(befejező rész következik)

SZILÁGYI DOMOKOS 
SZOBRÁNÁL
Barátunk, Szilágyi Domokos, az an

gyali szelídségű és lelkű költő igencsak 
furcsán nézne e mostani gyülekezetre. Kit 
és mit akarunk védeni — és főképp ki 
ellen —, amikor az életmű megvédi saját 
magát: egyetlen olyan szava sincs, amely 
gyűlöletet kelthetne, amely békétlenséget 
szíthatna magyar és román között.

Szisznek, ha a szoborlét sugallata azo
nos a beszéddel, igaza van. S mi, a nagy 
örökséggel zűrzavaros körülméyek közt 
gazdálkodó utókor, jól tudjuk, hogy  
mennyire igaza. Kell-e, ki számolja meg 
hányadszor, egy makulátlan szellemet 
magyarázni és védni, nem elég a tündök
letes életmű: vers és műfordítás, széppró
za és esszé szelídség-fegyverei Az egészben 
megtestesülő álom, amikor nemcsak a 
kedvesnek íródnak Kis, szerelmes himnu
szok, hanem az elérhetetlen, lenge lány
nak, a Szabadságnak is?

Itt, a szatmárnémeti Szilágyi Domo- 
kos-szobor előtt nyugodtan mondjuk ki: 
nem elég. Elég volna ez a mérhetetlen 
tisztaság, ha rendeztük volna közös dolgain
kat, ha a szellem emberét megvédené a 
tiszta szó.

Sajnos, nem ilyen időket élünk. A cső
cselék, amely a szobrot megcsonkította, s e 
sugárzó, tiszta tekintetű arcból az orrot 
(no meg a fület) letörte, természetesen — 
merjük remélni — nem parancsra cseleke
dett. Csak kihasználta a — sohasem az 
egyszerű népből, hanem a politikusi kö
rökből: az állameszmét vasakarattal védő 
vaskalaposokból áradó — gyűlöletet. Csu
pán eléje akart menni az egyes handaban- 
dázók által követelt változásnak, pon
tosabban: tettével nyugtázta, hogy a ko
lozsvári Funar magyarok elleni mesterke
dései tulajdonképp a románság védel
mében születtek.

De hát e közös földön ki támadja a 
románokat. Nem mindannyiunké-e— ro
máné, magyaré, szászé, zsidóé, mindazo- 
ké, akik nyelvükben, kultúrájukban ide 
kötődnek—, nem közös kincs-e ez a föld? 
A szellem emberei, ha igazi erkölcsi lé
nyek, meg fogják találni az együttműködés
nek azokat a normáit, amelyek nélkül a 
barátság csupa formalitás, a kommuniz
mus kacatjai közül itt maradt, semmit sem 
érő szó.

Szilágyi Domokos életműve — erköl
csi sugallata arra kötelez bennünket, hogy 
egyetlen percig sem szabad késleked
nünk. E csöndes, a szoborújraavatás kap
csán létrejött tüntetés — a szellem em
bereinek, román és magyar íróknak a min
denkori mocsok elleni harcot jelentő össze
fogása — legyen figyelmeztető jel: ha nem 
vigyázunk egymás értékeire, saját tiszta
ság-tükrünk is el fog homályosul™.

Szellemi ébrenlétünket pedig vigyáz
za a szoborszerűségében is élő arc nyu
godt, tiszta tekintete.

SZAKOLCZAY LAJOS

E lh a n g z o t t  S z a tm á r n é m e t ib e n ,  
1995. jú liu s  2-án , S z ilá g y i D o m o k o s  
szo b rá n a k  a z  ú jra a v a tá sá n .
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ÖSSZEKÖTŐ SZÁLAK
B eszélgetés Dr. D om okos Jenővel, 
a Budapesti Székely  Kör ügyvezető  titkárával

— Tamás M enyhért József Attila-díjas író és 
költő, aki a kör számos irodalmi-művészeti ren
dezvényének sikeréhez járu lt hozzá frappáns be
vezető előadásával, egy alkalommal azt mondta: 
a Budapesti Székely Kör az a kicsiny közösség, 
amely bátran versenyre kelhet a patinás, nagy 
egyesületekkel m ind tevékenységének változatos
sága, mind közvélemény- alakító ereje tekinteté
ben. Viszonylag fiatal egyesületről lévén szó, arra 
kérem ö n t ,  kedves Domokos Jenő, ismertesse és 
jellemezze tevékenységüket.

— A kör 1988. szeptember 22-én alakult, 
olyan kulturális, közművelődési egyesület
ként, amely segítséget kíván nyújtani a szé- 
kelység anyagi és szellemi kultúrájának 
megőrzéséhez és fejlesztéséhez. Különböző 
rendezvényeinkkel ápoljuk a Magyaror
szágra elszármazottak és egyáltalán a Ma
gyarországon élők kapcsolatait a Székely
földdel, erősítjük a lelki-szellemi összekötő 
szálakat, s amennyire erőnkből és lehetősé
geinkből telik: ösztönözni, támogatni kíván
juk az otthon maradottakat, az Erdélyben élő 
írók, művészek, tudósok alkotó tevékenysé
gét. Munkásságunk egyik fő vonulataként 
említeném meg azokat az előadásokat, talál
kozókat, beszélgetéseket, amelyek a székely- 
ségnek a magyar történelemben játszott 
szerepét, ennek különböző vonatkozásait 
boncolgatták, méghozzá a nem nagyon is
mert, nem túl gyakran emlegetett összefüg
géseket. Hadd említsem meg ezek közül — 
távolról sem teljességre törekedve — Gazda 
József és Gazdáné Olosz Ella 1990-es előadá
sát a csángóság nemzeti tudatáról; ugyanan
nak az évnek a végéről a székely szomba
tosok peréről rendezett kerekasztal-beszél- 
getést, amelyben Kovács Andráson, a tíz év
vel korábban a bukaresti Kriterion Könyv
kiadónál megjelent könyv, a megragadó Val
lomás szerzőjén kívül, egy református és egy 
unitárius teológiai tanár, a Rabbiképző Inté
zet képviselője és egy adventista lelkész is 
kifejtette véleményét a történelmi jelentő
ségről. Joggal minősítette az estet Kovács 
András a vallásbéke megható pillanatának. 
Ebbe a sorba tartozik azaz érdekes eszmecsere 
is, amelyik Kocsis István Történészek a kereszten 
dmű könyvének megjelenése és bemutatása 
alkalmával kialakult; valamint 1994 augusz
tusi hangulatos rendezvényünk, amikor Im- 
reh Istvánnak az 1764-es madéfalvi 
veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkönyvei
ből összeállított munkájával (Látom, az detem  
nem igen gyönyörű) ismerkedtünk meg — a 
szerző megkapó közvetlensége külön is él
ményszerűvé tette a találkozást.

Jelentős erdélyi költők művei közül ren
dezvényeink látogatói Szilágyi Domokos 
költészetével ismerkedhettek meg, szemé
lyes találkozásra került sor többek között 
Ferenczes Istvánnal, Farkas Árpáddal, vala
mint két utóbbi kötetének megjelenése alkal
mából Tamás Menyhérttel, áld Bukovinából 
áttelepített csángók leszármazottja lévén, 
egész élményvilágával a székelységhez és 
annak a régiónak, azoknak a tájaknak az em
bereihez kapcsolódik. Jó érzés lehetett szá
mára is, hogy végre nemcsak ő tart frappáns

és megkapó bevezetőket mások műveinek 
bemutatásakor, hanem mások is az ő kötete
ihez.

A Helikon és a Korunk szerkesztőségével 
kiépített együttműködés eredményeként 
1993-tól kezdve évenként szerény díjban ré
szesítjük azokat, akiket a két szerkesztőség 
arra érdemesnek minősít. így került sor 
1994. szeptember 23-án a Litea Könyvsza
lonban K. Jakab Antal díjazására, a középis
kolák korszerű magyar irodalomtanítását 
elősegítő összeállítások szerkesztéséért.

— M ű v é sze ti rendezvényekről és tudo
mányos előadásokról is említést tett...

— Tavaly év elején létrehoztuk a Szent- 
györgyi István Alapítványt, lefektettük a 
Szentgyörgyi István színművészeti díj alapí
tó okiratát. A díjjal azokat az Erdélyben elő 
színművészeket jutalmazzuk, akik munkás
ságukkal biztosítják a romániai magyar szín- 
házak működését és megmaradását, 
kiemelkedő teljesítményeikkel szolgálják a 
legnemesebb művelődési hagyományaink 
ápolását és korszerű fejlesztését, a közönség 
lelki-szellemi épülését és gazdagítását. A dí
jakról öttagú erdélyi kuratórium dönt, 
amelynek elnöke Szőcs István. Most, indu
láskor — ez volt a kuratórium első elvi dön
tése — nem évi teljesítményeket jutal
maznak, hanem mintegy az elmúlt évtize
dek mulasztásait részlegesen enyhítve, há
rom alkalommal életműdíjakat osztanak 
azoknak, akik kiemelkedő eredményeik elle
nére kevés elismerésben részesültek. Tavaly 
október 20-án a Fészek Klubban Ferenczy 
István, László Gerő és Péterffy Lajos vehette 
át a Szentgyörgyi Istvánt ábrázoló plakettet 
(Jecza Péter temesvári szobrászművész 
munkáját) és a díjat, s mint a budapesti és a 
romániai magyar sajtó megírta: a bensőséges 
hangulatú, színvonalas ünnepség sikeréhez 
a díjazottakon és méltatóikon kívül két kivá
ló budapesti művész, Faragó Laura és Lu
kács Sándor is hozzájárult. (Ez utóbbi három 
saját vers előadásával köszöntötte a három 
díjazottat).

Számos más kezdeményezésünket is 
meg kell említenem egy mégoly sommás 
számadás esetében is. Ä temesvári színház 
1992-es magyarországi vendégjátékától kü
lönböző népi együttesek fellépéséig, koncer
tek és alkalmi képzőművészeti kiállítások 
megrendezéséig számos rendezvény meg
születésénél segédkeztünk, vagy egyenesen 
magunkra vállaltuk megszervezésüket. Há
rom utóbbival érzékeltetném változatossá
gukat: október elején, még a Szentgyör- 
gyi-díjak kiosztása előtt Molnár Tünde, ma
rosvásárhelyi orgonaművésznő Bach, Liszt 
és modem szerzők, egyebek között Terényi 
Ede műveiből összeállított hangversenyét 
rendeztük meg a Mátyás templomban, de
cemberben a Maros Együttest láttuk vendé
gül, márciusban pedig a temesváriak 
Szentgyörgyi-műsorát, amelyet Szekemyés 
Irén állított össze és Gáli Annamária rende
zett.

— Tudományos előadásokkal — tudomásom 
sze r in t— főként Toró Tibor szerepelt...

— Igen. ő  már három alkalommal volt a 
vendégünk. Első alkalommal Bolyai János és 
a m odem  fizika geometrizálása címen tartott 
előadást; másodszor az anyag — antianyag 
szimmetria geneziséről; az idei év elején, ja
nuár 28-án pedig Madách Imre művének, A z  
ember tragédiájának tudományfilozófiai vo
natkozásairól beszélt.

— Beszélgetésünk elején a zt mondta, kedves 
Domokos úr, hogy mind az Erdélyből elszárma
zottak, mind az otthonmaradottak művelődési 
törekvéseit seg íten i, tám ogatn i igyekeznek, 
amennyire erejükből és lehetőségeikből telik. Úgy  
látszik, hogy elég sokra telik...

— Mindez elsősorban a tagok odaadásá
nak, áldozatkészségének, lelkes munkájá
nak eredménye. Anyagi eszközeink egyelőre 
meglehetősen szűkösek. Egyénileg legtöb
bet Macskássy Izoldának, a kitűnő grafikus
nak köszönhetünk, aki indulásunktól 
kezdve rendelkezésünkre bocsátja eladásra 
szánt munkáinak egy részét. Ezek első jöve
delméből hoztuk létre a nevét viselő alapít
ványt. Az utóbbi időben főként a Magyar 
Hitelbank RT nagyvonalú támogatása tette 
lehetővé rendezvényeink megszületését. Re
méljük, hogy az ország közismert, néha ta
lán kissé el is túlzott gazdasági nehézségei 
ellenére sikerült céljainkat támogató szpon
zorokat szereznünk.

— És végül egy utolsó személyes kérdés: ö n ,  
Domokos úr, székely származású?

— Távolabbi felmenőim között akadnak 
erdélyiek, de szüleim anyaországiak, én ma
gam Somogybán születtem. Felfogásomat, 
Erdélyhez és a székelységhez való kötődése
met ifjúkori olvasmányélményeim alakítot
ták. Mikes, Kemény Zsigmond, Orbán 
Balázs, Móricz Zsigmond, Németh László és 
Szabó Dezső, Illyés Gyula, Makkai Sándor, 
Tamási Árom és számos más népi és nem 
népi, erdélyi és nem erdélyi író, akik műve
ikben szülőföldjük tájait és embereit híven 
örökítették meg. Meggyőződésem, hogy a 
magyar kultúra egységét változatossága, 
gazdagsága, sokszínűsége nem gyengíti, ha
nem erősíti, s hogy egységéhez és gazdagsá
gához minden régió, minden tájegység nagy 
és tartós értékekkel, felbecsülhetetlen kin
csekkel járulhat hozzá. Minket, magyarokat, 
századunk történelme földrajzilag szétszab
dalt, épp ezért kell nekünk lélekben, szel
lemiekben erősítenünk az összekötő 
szálakat, megacéloznunk a korszerű nem- 
zettudatot. Ez — véleményem szerint — 
nem mond ellent napjaink általános törekvé
seinek. Európába nem arctalan, jellegtelen 
népek, népcsoportok és nemzetek akarnak 
belépni, hanem saját jellegzetességekkel, 
erényekkel és tudással rendelkező, egymás 
iránt nyitott és fogékony emberi közösségek.

Lejegyezte: TORDAI JÓZSEF
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HELIKON

CARLO GOLDONI: CHIOGGIAI CSETEPATÉ
Beért előadás: felpergett a rit

musa, három járékstflust alkal
maztak, nagyon jó érzékkel. A 
színpadi elrendeződés, az állóké
pek, a gyors átrendeződések a 
színház stiláris profiljához iga
zodtak. A harsányságot, püfö- 
lést, hentergést, csapkodást ki
tűnő koreográfia, pontosabban 
karakteres testmozgás jellemez
te, a fiatal, dús kavarodást kiegé
szítette az artikuláció magas 
művészi bravúrja, minden sze
replőre jellemző módon: nem 
idegen akcentust karikíroztak: 
olyan hadarás, morgás, beszéd
beli átfedések, dadogás, rikácso
lás, bömbölés hangzott fel a 
szuffiták felé, hgy feledtetni tud
ták a dialógusfűzés szaggatottsá
gát, mert a helyzetek, párkap
csolatok a közös, a színpadi játék 
együvétartozását fejezvén ki, a 
játékteret dézsára, vályúra, favö
dörre koncentrálták. A deszkake
rítés körös-körül az együvé 
zártság poklát, groteszkségét, 
tragikomikumát szuggerálta Ár
kosi Árpád szegedi rendező el
képzelésében. A színpadi füg
gőágy, a földre hajított francia dí
ványokra kívánkozó ágypámák 
a párocskák között dúló, tombo
ló, de játékos erőknek a kényel
mi, vígságos állapotait is 
érzékeltetni tudták: a szereplők, 
a pénz, a vagyon háttérötleteit. 
Isidor (Szikszai Rémusz) bírósági 
jegyző színpadi jelenete, Titta 
Nanéval (Kardos Róbert) folyta
tott párbeszéde csak sejtetni en
gedte a vagyonelosztás virtuális 
lehetőségeit. ALudetta (Gajzágó 
Zsuzsa), Checca (Csutak Réka), 
Titta Nane és Isidor körül kibon
takozó féltéken ység-szenvedély- 
verekedés jogi kérdés-eszmekor 
a pénz, a vagyon háttérbe szorí
tásával vált már a bemutatón vi
lágossá. Titta Nane-Kardos 
Róbert játékstílusát a hetvenke- 
dés mellett a tiszta érzelmek irán
ti belső fűtöttség jellemezte, 
mentének, mellénynek, ujjasnak 
is beillő jelmeze, fehér inge ki
emelte a többi szereplő loncsos- 
ságának sorából; népi hőst for
mált, aki szembeszegül a finom
kodó gesztusokat elleső írnokkal. 
A fiatal színész, aki a Bulgakov- 
komédiában hősszerelmest ala
kít, itt akkor múlja felül önmagát, 
amikor hirtelen evezőlapátot ra
gad és azzal kezdi püfölni az egy
begyűlteket. Nem marad le a 
délvidéki olaszt jól utánzó Bog
dán Zsolt sem (Toffolo hajósle
gény), akinek fiziognómiai 
hitelessége kiváló alakítókész
ségre vall. Amikor a piszkosfehér 
deszkakerítés oldalára ugrik, 
amikor hatalmas lendülettel, há
tulról rohanvást a színpad mé
lyéből tör előre: mozgásmű
vészeti bravúr mint a színpadi
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látvány. Különösen akkor tűnik 
vérfagyasztónak, amikor hátul
ról lendülve mellkasával egycsa- 
pásra lerántja a száradó lepedők
kel kifeszített hajókötelet, amely 
a színpadot addig széltében szel
te át.

Az egyik család fejét, Tónit, a 
halászbárka-tulajdonost alakító 
Jancsó Miklós robusztus, hatal
mas termetű, megállapodott csa
ládfenntartót példáz, aki tes- 
pedtségre hajlamos ugyan, de 
testi alkata nagy halakat is egy- 
csapásra megsemmisíthetne: ha
talmas halászhálót vonszol a 
színpadon. A pénzt magáénak 
valló tekintélyes külseje mellett 
sem törpül el a Pasqua névre hall- 
gató feleség: Rekita Rozália, 
mondhatnám, asszonyság. Ha
talmas termetével ő az előadás 
legmértéktartóbb szereplője.

Panek Kati, aki idestova ti
zenöt éve tagja a kolozsvári tár
sulatnak — Liberát alakítja: 
termete, fejkendője Chioggiába 
tévedt grúz nőre emlékeztet, s 
bár cigányszoknyában vesz részt 
a játékban, bizonyára látta Nyiki- 
ta Mihalkov A  hozomány nélküli 
menyasszony dmű filmjét, amely 
nagyon temperamentumos kör
nyezetbe helyezte a nősülni kívá
nó főhőst, éppen Mihalkovot.

Gajzágó Zsuzsa alkatához 
méltó szerepet játszik, Luöettát, 
Toni húgát a Titta Nane-Lucietta 
bonyodalom erőteljes, dinami
kus színpadi hatása zsákokat ci
pelő figurák püfölését, tépését 
eredményezi. Az első jelenetben 
ágypámákat hímző asszonyok 
csendes köznapiságából előugrik 
az ördög, s a párok közti óvódá
sok, a mindenáron férjhezmenési 
hajlammá fokozott temperamen
tum nem egyszerűsödik pusztán 
verekedő szándékká. A hangor
kán népies jegyei nem gyökérte- 
lenségből fakadnak, láttunk 
hasonló példákat esküvői szer
tartásokon is, az elidegenítő ren
dezői fortély igazi szándékát 
nem olvashatja ki egykönnyen az 
a néző, aki dramaturgiai hiteles
séget keres.

Checca, Libera másik húga 
hajlékony, naiva szerepeket elő
legező, frissen végzett színésznő

je társulatunknak: Csutak Réka. 
Mozgása, hajlékony testalkata és 
bájos arcocskája a mozgás- kultú
rát, testhelyzeteket oktató taná
rok társulatépítő törekvéseinek 
büszkesége.

Orsettát, Libera húgát — a fő
iskolás Lázár Gabriellát — szen
vedélyes szubrettek mejeleníté- 
sére évek, évadok műsorpolitiká
ja segítheti. Fülöp Erzsébettel fel
váltva játsza a szerepet.

A Fortunato halászmesterre 
emlékeztető Nagy Dezső artiku
lációja hangtechnikai bravúr. 
Családja nőtagjainak bánata, két
ségbeesése, a paroxizmusig foko
zott dadogása, selypítése komi
kumát harsány kacagássá szubli
málja. A színész nevettető char- 
me-ja, személyes varázsa kelle
mes látvánnyá teheti a vereke
dést is, hiszen a püfölés a comme- 
dia dell'arte egyik aranysza
bálya. A vígjátékok társadalmi 
színterét az ötletek mértéktartó 
jelzésreflexiói hangulatossá tehe
tik. Goldoni vígjátékainak rit
musképlete van, a jelenetek zenei 
egységeket, gondolatritmus-te- 
reket feltételeznek, amelyekhez a 
színes figurák látványrendezett
sége festői talárba burkolhatja a 
rendezői szándékot.

Salat Lehel, mint Vincenzo 
halász, a nyomorékság fokozata
it játszta mankón, hitelesen. Bép
pé, Toni öccse — Madarász 
Lóránd — a testmozgás akrobati
kus, pattanásig feszülő fizikai 
fortélyait kitűnően oldotta meg. 
A piszkos-világos-drapp desz
kákból ácsolt karámszerű épít
mény deszkaablakaín kikiál
tóhangon kotkodácsoló nők kör- 
mönfontságát vajmi kevéssé el
lensúlyozta a kihallgatásjelenet 
megjátszott szigora. Ä tükörsima 
fejű, kuglifejű "tisztiszolga"-pla- 
kát szerint: Hatházi Ándrás 
ügyefogyottan üldögél a színpad 
előterében s a pulpitus mögött. 
Hatházi András tehetséges ka
rakterszínészünk, aki Georg 
Büchner Leonce és Léna dmű

színművében megcsillogtatta 
már képességeit: mozgáskultú
ráját, férfias erejét. Testalkata 
markáns férfiszerepek színrevi- 
telére jogosítja. Isidoro, bírósági 
jegyző — Szikszai Rémusz sze
mélyében — külsejében a felfele 
ágaskodó "amorózó" fiskális jel
lemvonásait is magáénak mond
hatja, megmozduló parókája, 
amelyet indulatosan helyreiga
zít, ideges sietséggel sercegő lúd- 
tolla, párnái, fűggőágya egy 
későbbi aranyifjúvá érett fiskális 
perspektivikus emberi nagyság
rendjével kecsegtetnek szereplő
ket, nézőket egyaránt. A né
ző-színész viszony fellazításá
nak óhaja, célja európai jelenség: 
gyökerd visszanyúlnak a több
szörösen avantgarde európai 
színházi hagyományokhoz. A 
nézőtérről érkező, oda vonuló 
szereplők a populizmus karika
túrái; néhány jól öltözött, valódi 
csipkeblúzban, jólnevelten he
lyet foglaló hölgynéző kedélyes 
gesztusa felpörgette a játékot, 
mert a vérbeli színész profizmu
sa és a koordinált rálátásra törek
vő rendezői, kritikusi szándék 
előadásonként fokozhatja a já
tékkedvet. A lencsevégre kíván
kozó koreográfia, színpadi moz
gás remélhetőleg a sétatéri szín
ház elengedhetetlen tartozéka 
marad. A Kopasz énekesnő előa
dásai, díjai, vendégjátékai nyom
dokain haladván eljövendő 
színházi évadaink alkalmazott 
stiláris látványszínházi módoza
taként.

Én a nézőtéren a lefedett ze
nekari árokba csellót képzdtem 
vonóval, esetleg nagybőgőt, ta
lán önműködőket, mindenkép
pen hangszereket. Az előadás 
befejező jelenetében olasz nyel
ven előadott dal a színház elő
csarnokában kiállított olasz- 
országi turné operett-felvételeit 
idézte emlékezetembe, olaszor
szági képeslapokat... A színpadi 
mozgás feledtetni tud városokat, 
csipkézett tornyokat, zárdákat, 
kivilágított szökőkutakat, azúr
kék eget, tengerpartokat, halas
tavakat.

VAJDA ZSUZSANNA-JÚLIA
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AZ IGAZI KÉRDÉSHEZ ÉRÜNK
A kérdés lényege: Európa erkölcs nélkül maradt. Nem 

arról van szó, hogy egy most születő erkölcs kedvéért a 
tömegember lemond egy elavult morálról, hanem arról: 
életmódjának épp az a lényege, hogy életét semmiféle 
erkölcsnek nem akarja alávetni. (...)

Amikor" új" erkölcsről beszélnek, valójában egy újabb 
erkölcstelenséget követnek el s a legkényelmesebb for
téllyal végzik a porhintést. (...)

A mai kor valamennyi képviselője közt egyetlenegy 
sem akad, akinek az életfelfogása ne abból állna, hogy 
neki mindenhez van joga, de nincs semmiféle kötelessége. 
Lényegtelen, hogy reakciósnak vagy forradalmárnak tün
teti-e fel magát: ha innen is, onnan is megnézzük, csak oda 
lyukadunk ki, hogy lelkiállapotát ténylegesen vagy szen
vedőlegesen, de döntően az határozza meg, hogy nem 
vesz tudomást semminemű kötelezettségről, és hogy úgy 
érzi— anélkül, hogy tudná, miért —, hogy korlátlan jogok 
illetik meg.

Bármilyen hatás is ér egy ilyen lelket, ugyanaz az 
eredmény kerekedik ki belőle, s egykettőre csak ürügy 
lesz, amivel elkerülheti, hogy bármilyen konkrét célnak 
elkötelezze magát. Ha reakciósnak vagy antiliberálisnak 
tünteti fel magát, az neki csak arra kell, hogy kijelenthesse, 
a haza és az állam védelme jogosítja fel arra, hogy áthágjon 
minden más normát, és tönkretegye a felebarátját, kivált
képp akkor, ha az valami kiválóság. Ám pontosan ez 
történik akkor is, ha emberünk a forradalmár figurája 
mellett dönt: a kétkezi munkás, a kisemmizettek és a 
társadalmi igazság iránti látszólagos lelkesedése csak 
álarc, hogy mellőzzön mindennemű kötelességet—olyat, 
mint például az udvariasság, az igazmondás és főleg a 
magasabb rendű emberek iránti tisztelet és megbecsülés. 
Magam is nem egy embert ismerek, aki azért lépett be 
egyik vagy másik munkáspártba, mert így jogot formál 
arra, hogy ne kelljen senkit tisztelnie, hogy megvethesse 
az intelligenciát. Ámi a többi diktatúrát illeti, jól láttuk, 
hogyan kényeztetik a tömegembert, s hogy taposnak el 
minden kiválóságot. (...)

Hihetetlennek tűnik, pedig már oda jutottunk, hogy a 
fiatalságot zsarolásra használják Valójában az egyetemes 
zsarolás korát éljük, ami két egymást kiegészítő fintor 
alakjában jelenik meg: az erőszakos zsarolás és a tréfálkozó 
zsarolás formájában. Egyikkel is, másikkal is mindig egy a 
cél: az alsóbbrendű, a közönséges ember úgy érezze, hogy 
mentesülhet mindennemű alávetettségtől. (...)

De hogy lehet hinni az élet amoralitásában? Nyilván
valóan úgy, hogy a modem kultúra és civilizáció minde
nestül ezt a meggyőződést sugallja. Most érik el Európát 
szellemi magatartásának fájó következményei. Meggon
dolatlanul elindult egy remek, de gyökértelen kultúra 
meredélyén.

Részletek ORTEGA Y GASSET: A TÖMEGEK LÁ
ZADÁSA című könyvéből (új kiadása: Pont, Budapest 
1995.)
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A "nincs véletlen" — 
princípiuma

— -------------------- HELIKON----------------

A mű sorsát nem a véletlenek 
döntik el, mert nincsenek VÉ
LETLENEK. Azt a pillanatot, 
hogy mikor kezdjük d írni a ver
set, regényt, zeneművet, egy 
rendkívül erős impulzus hatá
rozza meg. Úgy is mondhatnám: 
PARANCSSZÓ. Ez késztet arra, 
hogy minden mást odahagyjunk 
a műért. Egyszerre minden más, 
addig fontos dolog másodren
dűvé fokozódik le tudatunkban, 
és csak a művet vezérlő IDEA él 
és dolgozik tovább bennünk. Aki 
átélte, tudja, hogy ez milyen 
nagyszerű dolog. Á MŰ EUFÓ
RIÁJÁNAK is nevezik. Valóban: 
BOLDOGSÁGÁLLAPOT!

A kezdő pillanatról mondják 
még: ISTENI SUGALLAT. És 
nem tévednek; nálunk hatalma
sabb erők mozdulnak meg az al
kotás érdekében. Dőre gondolat, 
hogy én, az alkotó ötlöttem ki 
magamból mindazt, amit a mű
alkotásban létrehoztam, hiszen 
én magam is függvénye vagyok 
egy hatalmas EGÉSZNEK. En
nek törvényei érvényesülnek 
minden pillanatban. Az igazi al
kotó nagyon is tudatában van en
nek. Emlékszem, hogy nagyon 
fiatalon olvastam HAYDN-ról a 
történetet, miszerint minden reg
gel, komponálás dőtt kézdőt vett, 
valósággal ünnephez öltözött fd, 
imádkozott és csak azután kez
dett neki az aznapi zeneírásnak. 
Nem nagyon értettem meg ak
kor ezt a Haydn-i gesztust, de 
éreztem, hogy igaza van, s hogy 
ezt így kell tenni. A minap mesél
te egy hírneves karnagy, hogy 
hangversenye megkezdése előtt 
addig nem lép pódiumra, amíg 
meg nem jdenik dőtte egy spe
ciális színárnyalata a piros szín
nek, ezt tekinti jeladásnak. A 
muzikológia alig foglalkozik al
kotáslélektannal, pedig éppen 
ezzel hatolhatna be a mű meg
születésének minden fázisába, és 
mind közül a legfontosabba: a 
KEZDÉS momentumába. Egye
lőre éppen erről a végtdenül fon
tos impulzusról tudunk a legke
vesebbet. A mű elkészülte után 
az alkotó is rendszerint elfeled
kezik a kezdés gesztusáról, az in
dító sugallatról, és rendszerint a 
mű keletkezésének, kibontakoz
tatásának folyamatáról emlékezik 
meg.

A mű alkotása közben sok
szor elakad a kezdeti lendület. 
Gyakran megesik, hogy újra kell 
kezdeni a művet. A tdjes újra
kezdések vagy a kis elakadáso
kat követő nekilendülések tör
ténete is rendkívül érdekes alko

táslélektani probléma. Mozart
ról derült ki újabban, hogy ver- 
senyműveinek egyik-másik téte
lét jóval később komponálta meg 
és illesztette be az egészbe. Min
den előadó jól ismeri azt a jelen
séget, hogy akár egy-két perc u- 
tán is másképpen szólal meg 
hangfelvétel közben ugyanaz a 
részlet. Gyakorta hallottam fel
vétel közben a sürgetést: "ne tart
satok nagy szünetet, kihűl az im
pulzus!" Szinte csodával határos, 
hogy ez az eljegecesedés a mo
zarti komponálás folyamatában 
egyáltalán nem észlelhető. Bár ki 
tudja: tüzetesebb zenei elemzé
sek mi mindenre deríthetnek 
fényt a későbbiekben, még a mo
zarti csoda esetében is. Hiszen 
nagy gond a zeneszerzőnek az 
alkotói impulzus teljes hevében 
is, hogy egy többtételes mű ese
tében milyen tétellel folytatja a 
ciklust, mi illik be a mű egészébe, 
hiszen az új tétel egyben új kez
dést is igényel, új sugallatot, új 
lelkiállapotot. Es az is nagy kér
dés, mekkora lehet a tételek 
megírása közti szünet? Vajon, 
minden többtételes mű igazán 
egymáshoz illő tételek sora? Em- 
1 ékszem, milyen óriási felhördü
lést keltett Celibidache egyik 
nyilatkozatában az az utalása, 
hogy Beethoven III. Eroica szim
fóniájának utolsó tétele nem il
leszkedik a zseniális első három 
tételhez. Pedig a zseniális muzsi
kus valami olyasmire hívta fel a 
figyelmet, ami a jövő század (pa- 
ra)muzikológiájának lesz egyik 
leglényegesebb kérdése: HOL 
ÉR VÉGET A MŰ ? A vers az utol
só sorával fejeződik be? A kép az 
utolsó ecsetvonással? A zene fo
lyamata az utolsó akkorddal? 
Ákkor, amikor a zeneszerző 
megtorpan, mint Schubert a h- 
moU szimfóniájában, vajon nem 
azt érezte meg, hogy végétért a 
műve? HA NINCS VÉLETLEN, 
AKKOR A BEFEJEZETLEN AL
KOTÁSOK SEM VÉLETLE
NEK!!

TERÉNYI EDE
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HOL-
M egjelent a Látó 6., SzerelemLátó című  

szám a, am elyben a témakör szerint prózai 
írást, verset közöl M ózes Attila (Levél a sze
retőidnek), Molnár Vilmos (Három haiku), 
Szakács István Péter (Francia tavasz), Lász- 
lóffy Csaba (Miurunk napja kél medencecson
todon), S z a b ó  G y u la  (Kikelet a lány), 
Ferenczes István (A boszorkány eljövetele), 
Plugor Sándor (Az élet kapuja), Fodor Sán
dor (Halálos szerelem), Szász János (Sötét 
verem), Bogdán László (Átiratok múzeuma. A 
befejezetlen regény), Ábrahám János (Gyibo- 
lica), Lászlóffy Aladár (Nemzedékek), Lázáry 
René Sándor (Hatvankilencz csujogatők), Mi

d id  Foucault (A szerelem tárgya). A szám ot 
Plugor Sándor rajzai illusztrálják.

A  Csíkszeredái Corvin Könyvesházban 
július 7-én Bogdán László mutatta be öt 
fiatal költő: Fekete Vince, Kelemen Hunor, 
László N oém i, Orbán János Dénes és Sánt- 
ha Attila köteteit.

A  budapesti Erdély Művészetéért Alapít
vány rendezésében július 5-én a Vármegye 
Galéria termében került sor Imets László 
fam etsző m űvész kiállításának m egnyitó
jára. A  kiállítást Hajdú Demeter Dénes nyi
totta meg; közreműködött Ferencz Éva.

A z  újvidéki Híd 6. számában olvasható 
egyebek mellett Lászlóffy Csaba Ha vissza
térnél című verse.

A  kolozsvári Belvárosi Unitárius Egy
házközség templomában július 6-án kertit 
sor a San Diego-i First Unitarian Universalist 
gyülekezet kórusának vendégszereplésére. 
Vezényelt Dániel Ratelle, orgonán közre
működött Kenneth Herman.

A pécsi Jelenkor volt vendége június 6- 
án a pozsonyi Európai Kulturális Klubnak. 
Az  ered etiség  és u tánzás tém akörében  
megtartott találkozón a Jelenkor mellett két 
pozsonyi szlovák filozófiai periodika, a Fi
lozófia és az Organon vett részt. A  Jelenkort Csu
hái István és Parti N agy Lajcs képvisdte.

A Jelenkor Kiadó új könyvei: Baka István 
November angyalához, Heim ito von Doderer 
A Strudlhof-lépcső, Földényi F. László A tág
ra nyílt szem, Garaczi László Mintha élnél, 
Kaszás Máté Korom és hó, Heinrich von Kle
ist Elbeszélések, Kukorelly Endre Mintha 
már túl sokáig állna, Márton László A Nagy- 
buda-pesti Rém-üldözés és más történetek, M é
szö ly  M iklós Hamisregény, N ád as Péter 
Esszék, Parti N agy Lajos Esti kréta, Sándor 
Iván Átváltozások kertje, Javier Tomeo Sze- 
relmetes szörnyeteg.

-MI

EST
Johann Christian Günther, (1695-1723) 

versét rejti a vízszintes 1., függőleges 32., víz
szintes 72., függőleges 38., vízszintes 25. és 
függőleges 72. számú sorban. Szabó Lőrinc 
fordítása.

VÍZSZINTES: 1 A vers első két sora (zárt 
betűk: T, Y, J, N, A). 17. A céllövés találati 
ered m én yeit fe ltü n tető  jegyzék. 18. 
Dzsentri eredeti írással. 19. A csillagászat 
múzsája. 20. Erbium, oxigén és nitrogén 
vegyjele. 22. Erdei állat. 24. Aromája. 25. A 
vers hetedik sora (zárt betűk: J, A). 31. Csor
ba fog! 32. Dug kevert betűi. 33. Hitszegő 
személy. 34. Könyvek címlapján szereplő 
szó. 35. Szellem, kísértet. 37. Német he
lyeslés. 38. Sadoveanu, Tolsztoj, Jókai, Sto
ne, Lampedusa. 40. A hideg évszakra. 41. 
Hegyes eszköz. 42. Természetes logarit
mus. 43. A távolit. 45. Kezdet és vég nélkül 
szól! 46. Női név. 48. Azonos magánhang
zók. 54. Opus. 55. Mondatrész. 57. Kétszer 
semmi. 58. Erjedő mustból az edényre le
rakodó szilárd anyag. 59. Izomrögzítő 
szalag. 60. ... Bekr: Mohamed apósa. 61. 
Erőgépmárka. 62. Marie Jósé...: francia szí
nésznő. 63. Szabálytalan rezgések keltette 
hangjelenség. 64. Körút rövidítése. 65. 
Ezüstfehér puha fém. 67. "Sziklás keskeny 
úton éjjel/jámi... énekével”, (Goethe: He- 
gire, Vas István fordítása). 69. Nagyon me
leg. 70. Érzékszerv. 71. Lamé egynemű 
hangzói. 72. A vers ötödik sora (zárt betű: 
Ö). 75. Tantál vegyjele. 76. Akár. 78. Ige
végződés. 79. Tam kevert betűi. 80. ZT. 81. 
A lányunk férje. 82. Ártatlan. 84. Nyelv
tani fogalom. 86. Kétes! 87. Lehullott szá
raz lomb. 89. A trójai király leánya Mozart 
Idomeneo című operájában. 91. Alkohol. 
92. Félig-meddig szedte! 93. Római hatos. 
97. Hangtalan rém! 98. Marosvásárhelyi 
labdarűgócsapat. 100. Fordított kétjegyű 
mássalhangzó. 101. Hegycsúcs. 102. Ma
rosvásárhelyi könyvtár (...-téka). 105. Dur
ván lenyomja. 108. Ürügy, kibúvó.

FÜGGŐLEGES: 1. A héber ábécé első 
betűje. 2.... csontja: nagyon sovány ember
re mondják. 3. Kötelék csomóját kibontja.
4. Francia romantikus írónő (George, 
1804-76). 5. ZP. 6. Begy közepe! 7. Iskolás 
kisfú. 8. Csendes Don! 9. A zenetörténet 
"..."-nek nevezi ezt a csoportot: Mu
szorgszkij, Rimszkij-Korszakov, Boro- 
gyin, Balakirev és Kjui. 10. Női becenév.
11. Kétjegyű mássalhangzó. 12. Német 
személynévmás. 13. Abba az irányba. 14. 
Napisten. 15. Portugál hírügynökség. 16. 
Bölény. 21. Spanyol barokk festő (Bartolo
mé Estéban, 1617-82). 23. Fúrott kút, 
amelynek vizét természetes nyomás hajtja 
fel. 26. Góliát hátsó fele! 27. Előadó mű
vész szereplési körútja. 28. Numero. 29. 
Pusztít. 30. Valóban az, aminek mondják. 
32. A vers harmadik és negyedik sora (zárt 
betűk: D, R, A, L, í). 36. írországi tó. 38. A 
vers hatodik sora (zárt betű: Ö). 39. Ritka női 
név. 43. Előfizetett. 44. Harcászat, harc- 
mód. 47. Férfinév. 49. Időszámításunk 
kezdetétől majdnem kettő telt el. 50. Üres 
gyomor hangot ad. 51. Tiszteletbeli. 52. A
22. sor fordítva. 53. Egoista módon. 56. 
Azon a helyen. 60. Hazai gépkocsimárka. 
66. Növény virágzik. 67. Mi? mit akarsz?
68. Zebú egynemű hangzói. 69. Önálló 
jogkörű szerv. 72. A vers utolsó sora (zárt 
betű: Ü). 73. A  szóban forgó személy, tré
fásan. 74. Erre rögtön. 77.... Gardner: ame
rikai színésznő. 83. Soha, németül. 84. 
Fekete-fehér tollú, hosszú farkú madár. 
85. Tüzelő hasonnemű hangzói. 86. Ma
gyar szobrász (Alajos, 1856-1926). 88. Öl
tözéket magán hord. 90. A pázsit. 91. SH. 
92. Bukaresti színész (Iurie). 94. Nincs! 95. 
Fasor. 96. Német férfinév. 99. Fehér, romá
nul. 103. Román nőnemű személynév
más. 104. Sportezköz. 105. Fonetikus 
mássalhangzó. 106. Rég élt előd. 107. Szin
tén. 108. Arrafelé!
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