
„s í g y  m i t  t e h e t n e k  a h a r c o s o k "

HELIKON
IRODALMI FOLYÓIRAT W H

KIRÁLY LÁSZLÓ
NAP M INT NAP
én azt hiszem most már 
arról van szó
vagyishát m indnyájan tudtuk 
de valahogy nem illett 
(nem volt szabad) beszélni róla 
és ezért sokan azt hitték 
nem is kell végiggondolni 
de hát így is úgy is 
végig kell gondolni 
például azt
kik vagyunk voltunk leszünk
meg aztán azt hogy nem volt szabad
sosem ismerem el
a nem volt szabad annyi
hogy gyávák voltunk
namost akkor gyávák voltunk-e
vagy csak úgy átgázolt rajtunk
egy hatalom
miféle hatalom kérdem
talán egy semmirekellő
na mostmár mi történik
ha mi vagyunk semmirekellők
például mit ér ma európa
tehát akkor most már
valóban arról van szó
miközben jönnek-mennek
vad-állú miniszterek vigyorogva
s így m it tehetnek a harcosok
elindulnak szép szelíd szarvasokat lőni
uraim  el lehet tüntetni egy város főterét
na lássuk
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Az ábrándozó, lusta író
BODOR ÁDÁMMAL BESZÉLGET DARVASI LÁSZLÓ

Ahogyan én látom? Nem is tudom, egyszer 
csak volt A nyolcvanas évek végén. Vagy a 
kilencvenes évek legelején, amikor a Holmi 
szerkesztői a novellapályázat anyagát bonto
gatták. Egyik pillanatról a másikra lett ne
künk egy író, Bodor Ádám. Ő persze régtói 
csinálta, de amikor azt mondom: nekünk, ak
kor huszonéves kezdőket értek ezalatt Az ér
dekes persze az, miért fontos egy író. S ha 
fontos, miért nem látszik, hogy az. Hogy van 
az, hogy nem látszhat? Bodor Adám egyszerre 
csak válogatott lett Amilyen nehezen cserél
ték be, olyan nehezen lehetne lecserélni. Nem 
játákos alkat,bevallása szerint lusta is, de na
gyon tud. ^

— Nehezen adtál interjút. El se merem árulni, 
milyen körülményesen, milyen hosszantartó egyez
kedésekkel hoztuk össze ezt a beszélgetést. Ennyire 
nem szeretsz nyilatkozni?

— Ennyire nem szeretek. Pályafutásom so
rán egy-két rövid, sommás beszélgetéstől elte
kintve nem készült interjú velem, így tényleg 
nem volt alkalmam megismerni a nyilatkozás 
örömeit. De bizonyára nem véletlenség, azt hi
szem, rendszerint azokat faggatják előszeretet
tel, akik az érdeklődést elvárják, és maguk is 
szívesen üzennek a közönségnek. Tőlem az 
ilyesmi meglehetősen távol áll, ahogy magam
ban semminemű késztetést nem érzek az iránt, 
hogy pályatársakat kérdezgessek, engem is za
varba hoz az érdeklődés. Az, hogy valaki író és 
ettől ilyen vagy olyan az élete, inkább magán
ügy. Minek kell róla beszélni. Kiderül, mire 
jutunk most... Egyszer, jó tizenöt esztendővel 
ezelőtt, még Kolozsváron Csíki Lászlóval ter
veztünk egy beszélgetést az ott megjelenő iro
dalmi hetilap, az Utunk számára, de nem lett 
belőle semmi. Ha jól emlékszem, azon törtük a 
fejünket, mivel is indítsunk, hogy már a kezdet 
se akármilyen legyen, amikor fény gyűlt az 
elménkben és rádöbbentünk, nekem már be 
van adva a kitelepülési kérelmem. Talán az övé 
is benn volt. Pedig épp arról lett volna érdemes 
beszélgetni, hová készülünk, és mit hagyunk 
ott. így aztán elálltunk az egésztől, és ha jól 
emlékszem, megkönnyebbülve tüstént rendel
tünk egy pohárkával. Mindez egy csapszékben 
történt.

— Korábban azt mondtad, az áttelepülés után 
évekig nem kerestek. A Sinistra körzet megjelenése, 
nagy és még mindig nem szánó sikere után, képlete
sen szólva, fölforrósodott körülötted a levegő.

— Túlságosan is fölforrósodott Mármint a 
semmihez képest. Én még nyolcvankettőben, a 
menekülthullám előtt érkeztem, azt megelőző
en már több novellámból film készült. Magyar- 
országon megjelent válogatott kötetem, aztán 
újabb kötet, ugyanaz Angliában is, mit sorol
jam; a Sinistra körzet azok számára jelenthetett 
újdonságot, akik irodalmi előzményeit valami
lyen oknál fogva vonakodtak tudomásul venni. 
De erről nem én tehetek. így aztán a későbbi, 
mondhatni vidékies fontoskodásokban nem 
bírtam részt venni, nem is készült akkoriban 
interjú velem. Az érdeklődők egy-két tisztelet
reméltó kivételtől eltekintve előző köteteimet 
nem olvasták, olyan is akadt, aki hallomásból 
sem ismerte őket, és elsőkötetesnek vélt. Ez 
persze nem vészes tragédia, csak hát úgy nézett 
ki, műveimet én titkolom, s még a végén nekem 
kell elmagyaráznom, miért van ez így vagy úgy.

Megjelent a Magyar Napló VI. 10. számában

Hogy, hogy nem, egyikükkel sem sikerült 
elbeszélgetni.

De hát nem könnyű a dolga annak, aki min
den előzetes cserkészkedés nélkül hamarjában 
szeretne eligazodni az erdélyi magyar irodalom 
berkeiben, illetve a már áttelepültek korábbi 
életében. A mindenkori magyar alkotó gondol
kodás e kies, pompás vidékét itt jó két évtizeden 
át mindig ugyanaz a két vagy három gépiesen 
ismételgetett név jelentette. Mintha az, ami oda
át keletkezik, kívül esnék irodalmunk egészén, 
következésképpen a közönség irányításra szo
rulna a tekintetben, hogy onnan kit és mit érde
mes ismerni. Kialakult egy kurta toplista — 
gondolom, nem éppen magától —, ez az idők 
során mit sem változott, s mert a kiemeltekkel 
másokat eltakart, buta provinciális érdekekkel 
egyezett.

— Bocsáss meg, de az a tisztem, hogy most 
konkrétságra kérjelek. Kik alkották e kurta toplistát, 
és kik az eltakartakat?

— Erre most nem emlékeztetnék. Semmi 
értelme. Elkalandoznánk, és ebből az interjúból 
nem lenne semmi. Talán elég, ha annyit mon
dok, Székely János neve például még véletlen- 
ségből sem szerepelt a rendszeres méltatások 
során. Persze ő legendásan szerény ember volt.

Visszakanyarodva: amolyan igazi interjú 
soha nem készült még velem, és ez nem baj. Azt 
hiszem, nem nagy baj, ha egy írót a könyvein 
túlmenően a közönség nem ismer, s így nem 
ruházza fel a műveit olyan tartalommal, mely 
azokból hiányzik. A nyilvánosságnak ez a for
mája nem feltétlenül az alkotói tevékenység ré
sze, van, akinél az ilyesmi kifejezetten 
kényelmetlen dolog. Én például még a saját 
könyvbemutatómat is unom.

Egyébként is egészen a legutóbbi időkig, a

politikai priuszom miatt nem lett volna bölcs 
dolog engem sem életről, sem irodalomról fag
gatni; pont azokat az eseményeket kellett volna 
kikerülni, melyek a sorsomat régtől fogva meg
határozták. Az én életemben a politikai elköte
lezettség iránya nagyon korán eldőlt. Azért 
merek ezzel most bátran színt vallani, mert ez 
annak idején sem nézett ki másként. Soha nem 
volt takargatni való veszedelmes titok. Ne tűn
jék szerénytelenségnek, ha elárulom, le is ültem 
a magamét. Életem legnagyobb részét, hála a 
gondviselésnek, meglehetősen periférikus tár
sadalmi és egzisztenciális pozícióban töltöttem 
Romániában. így volt ez természetes, s mindazt 
a terhet, melyet a körülmények reám róttak, az 
életem nagy nyereségének tekintem. Másutt él
ni unalmas lett volna. Az elnyomás izgalmas 
dolog. Agybajt attól kaptam volna, ha a sors 
valamiféle rút játéka folytán arra eszmélek, 
hogy mondjuk a gyűlölt ellenséges hatalom 
országgyűlési képviselője vagyok.

— Egy szegedi irodalmi beszélgetésen arról be
széltél, hogy szervezkedés miatt kerültél börtönbe, s 
igen fiatalok voltatok. Románia, az ötvenes évek. 
Nem emlékszem pontosan, de akkor nem képviselő 
akartál lenni?

— Az ember nem feltétlenül azért lázad, 
mert politikai babérokra pályázik. Bár eláru
lom, akkor, zsenge ifjúkoromban a külügyi tár
cára fájt a fogam. Úgy tudtam, sok utazással jár 
az ilyesmi. Ki is buliztam magamnak, amikor 
társaimmal a majdani titulusok fölött osztoz
kodtunk. Ehhez képest még egy negyedórás 
fogadást sem bírok ki ordító ásítások nélkül. 
Nekem a börtön bennefoglaltatott a sorsom
ban, megúszni komoly életművészi teljesít
mény lett volna. Már a származásom is 
pocséknak számított: apám közgazdász volt, 
régivágású polgári bankvezető, református 
egyházi főgondnok, a Márton Áron féle monst
re per vádlottja és elítéltje. Ami velem az ötve
nes évek elején történt, ilyen családi háttérrel, 
csak természetes következmény volt. Nemze
dékem egypár kiválóságával úgy döntöttünk, 
hogy változtatunk a dolgokon, majd a teendők 
felől röpcédulákon értesítettük a lakosságot.

így aztán tulajdonképpeni pá
lyafutásomat én is egy katonai 
törvényszék előtt kezdtem. El
ítéltek, pár évet a Fennvaló ke
gyelméből a hűvösön töltöttem.

— Hogyan éltél a börtönévek 
után? Egyáltalán, milyen elvek és 
lehetőségek irányították az életed? 
Mit jelentett politikai priusszal él
ni?

— Helyzetem sem kirívó, 
sem rendhagyó nem volt, hisz 
majd minden családból ült vala
ki. Az persze tény, hogy a káder
lapomon olyan adatok sora
koztak, amelyek egy írói pályá
nak, de túlzottan egy dolgos 
hétköznapi életnek sem kedvez
tek, látszólag. Anélkül, hogy 
dramatizálnék, ez a kis nézetel
térés beleszólt a sorsomba. Úgy 
is mondhatom, egyszer s min
denkorra meghatározta. Csak
hogy nem minden szempontból 
hátrányosan. Ha úgy is tűnt né
ha, hogy az ablakom alatt farka
sok üvöltöznek, nem kellett 
föltétlenül meghallani. S ha a 
hatalom a maga eszközeivel a 
magánéletemben, akár a fiókja
imban is kénye-kedve szerint 
kotorászott, nagyon ártani már 
nem tudott. Engem a politikai 
rovott múltam egyszersmind
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kiváltságos helyzetbe emelt. Én egyszer vásár
ra vittem a bőrömet, később takargatni valóm 
nemigen volt, a legfontosabb dolog tehát eldőlt, 
s hovatovább úgy nézett ki, senki nem várja el, 
hogy megváltozzam. Nem lévén több elszámol- 
nivalóm az önkénnyel, és nem lévén elkötele
zett, csak a magam által becsült eszmények 
iránt, kockázat nélkül vállalható érzelmekkel — 
a kötelezően kijáró fenyegetettség mellett — 
tulajdonképpen sok pályatársamnál szabadab
ban éltem. A kimúlt rendszer, legalábbis Romá
niában, úgy a hatvanas évek elejétől kezdve az 
író számára— a fizikai megalázás és a központi 
bizottsági tagság végletei között — akaratlanul 
is fölkínálta a tisztes túlélés lehetőségét. Engem 
— a fiatalkori kalandnak, az ellenálás gyarló 
kísérletének köszönhetően — a rendszer leírt. 
Egyszerűen leírt, a szemét rajtam tartotta, tilal
mait érvényesítette, de azonfelüli elvárásairól, 
mint amire hiába is számít, lemondott. Sem 
állástalan lézengő értelmiségiként, sem pedig 
gyakorló íróként nem kényszerültem szerepját
szásra, vagy ami még rosszabb, megalkuvásra. 
Egyszercsak azt vettem észre, hogy azt írok, 
amit akarok. De ezt rajtam kívül senki se tudta.

— Soha nem volt cenzurális elbeszélgetésed? 
Ugyan már, Bodor úr, ezt hogyan gondolta, ezt a 
különös mondatot? Vagy hogy nem kéne vidámabb
ra, optimistábbra venni a figurát vagy végkifejletet?

— Cenzurális, azt kérded? O nem, soha. 
Talán belső, meghittebb körökben, mondjuk a 
főszerkesztőnek szóvá tettek egyet s mást, de én 
konkrétan ilyesmiről nem tudok, szabadúszó 
voltam, nem is igen juthatott el a fülembe. Ná
lam egyébként nem mondatokról vagy végki
fejletekről volt szó. Senki sem kísérelt meg 
befolyásolni. Fura, de a borzongva emlegett 
időkben mégiscsak sokmindent meg lehetett 
írni. Ott van az én utolsó erdélyi novellám, a 
búcsú gesztusa, A részleg, ez a címe. Érzelmileg, 
művészileg kissé eltávolodtam tőle, túl direkt, 
de most éppen erről van szó: ez a novella nem 
parabola, nem állatmese, ahol némi plusz agy
munka szükségeltetik, hogy a behelyettesítés
sel a jelenségek elnyerjék történelm i 
érvényüket: ez egy majdnem realista alkotás, 
tárgya mindenféle áttételesség nélkül egy az 
egyben a kommunista diktatúra anatómiája. 
Ezt a novellát egy polgári jogaiban korlátozott,

megbélyegzett ember írta, aki ráadásul hálátla
nul éppen távozni készült a hazájából, mégis 
egyetlen betű változtatás nélkül megjelent Ro
mániában. A meg nem írt művek tényleg nem 
jelentek meg sehol, soha, azoknak a szerzőit 
mindig agyonüldözte a cenzúra.

— És a hírhedt román titkosrendőrség?
— Az más, elvégre ők komoly fizetésért, 

szakmai babérokért dolgoztak. Az volt a dol
guk, hogy éreztessék: a kezükben vagyunk. Az 
tényleg más. Ők néha betartottak. De hagyjuk, 
ezekről a dolgokról röstellek beszélni. Ez a té
ma, mármint az, hogy kit milyen szörnyű sérel
mek értek az elmúlt rendszer évtizedei alatt, 
most lett csak igazán tabu. A megpróbáltatások, 
most hogy kockázat nélkül kiteregethetők, mo
rálisan teljesen ellehetetlenülnek, alanyi előa
dásban egyre kínosabban hatnak. Olvasom 
egykori kiváltságos tisztségviselők visszaemlé
kezéseiben — gőgös önigazolások, heroikus 
helytállások krónikái —, mennyi veszedelem 
közepette éltek, már-már letartóztatták őket, 
nemritkán az életükre törtek. Hm, rémes lehe
tett. Ezt a korszakot, az én nemzedékem törté
netét most nyállal kezdik megírni.

— Ha magánemberként már nem is, de íróként 
nem értek hátrányok? Hiszen a kritikai életnek, a 
kanonizálásnak is alapvetően politikai jellege volt 
abban az időben. Hiszen nem csak toplista volt, de 
bunkóként használatos kritika is.

— Ami kritikának számított, azt K. Jakab 
Antal, Bretter György, Tamás Gáspár Miklós 
írta. Engem értékelhető szinten a kritika sosem 
bántott. A kanonizálás az más, abból lehet, 
tényleg kimaradtam. De az sem biztos, hogy 
ennek csak politikai okai voltak, legfönnebb 
áttételesen; én némiképp kilógtam a sorból. 
Semmiképpen sem lehettem egy olyan hierar
chia része, amelyet egy követhető hatalmi logi
ka hozott létre, ugyanakkor a közönség részéről 
mutatkozó tetszési hajlamokat is figyelembe 
vette. Hogy értek-e hátrányok? Nem is tudom, 
bizonyára. Most nem erőltetem meg az agyam. 
Nem úgy éltem, hogy vélt sérelmeimről köny
velést vezessek, az nagyon boldogtalan dolog 
lehet, ki is tereli az embert a művészet területei
ről... Maradjunk abban, hogy az én politikai 
előéletem az írói pályafutásnak csak részben és 
inkább csak látszólag nem kedvezett. Meg kell

mondanom, én kéziratot soha, semmilyen cí
men vissza nem kaptam. Mint az előbbi pél
dámm al igyekeztem  szem léltetni, a 
szépirodalomban elég messzire el lehet kalan
dozni. Még akkor is, ha az embert hébe-hóba 
följelentették, vagy az antennái rendszeresen 
fogták a más irányban elkötelezett pályatársak 
részéről a nemtetszés üzeneteit. Ha van kinél, 
másutt is följelentik az embert, ez a világ ilyen, 
ebbe kell belenyugodni, akár örülni is lehet 
neki. Egy kritikus még a pályám kezdetén egy 
közismertté vált elemzésében nem kis denund- 
áló leleménnyel sietett magánírónak nevezni, 
az olyan tanuló mintájára, aki nem hajlandó 
nemzedékével ugyanazt a kurzust látogtni. Le
het, nem volt túl szép dolog egy pályakezdőről 
ilyen elásólag nyilatkozni, de nekem, amellett, 
hogy sok derűlátásra nem adott okot, egy kicsit 
még jól is esett. Én tényleg magántanulmányok 
után kerültem, talán véletlenül, az irodalomba, 
és tényleg nem akartam hasonlítani senkihez. 
Fura is lett volna.

Némi kalandvágy feltétlenül kellett akkori
ban ahhoz, hogy az ember írásra adja a fejét, 
ezért nem is illett zokon venni, főleg mellre 
szívni a szakma szélsőséges reagálásait. Mert 
ugyebár könnyen megeshetett, hogy például a 
műveket kiértékelő fórumon az írót méltatása 
során mellékesen a "börtöntöltelék" jelzővel is 
megtisztelték. Egy ilyen baromságból látszólag 
a hatalom fenyegetése áradt, mégis, a gesztus
nak politikai tartalma aligha volt, inkább csak 
a provinciális elit morális korlátáit, türelmi kü
szöbét jelezte. Úristen, de régen volt. Hálisten- 
nek akkor is röhögtünk rajta.

— Akkor is, ha nem volt pénzed? Mert ugye az 
köztudott, hogy egy-egy ilyen kijelentés az író szá
mára mindenféle pénzkereseti források befagyasztá
sát is jelenthette. Bizonyos munkákat nem te kapsz 
meg, etc.

— Nem, nem így ment ez. Pénzem, az tény
leg soha nem volt, kínos adóságokkal voltam 
mindig tele. De ez inkább az alkatomból adó
dott, kizárólag szépprózát írtam, azt sem túl 
sokat, a honoráriumok alacsonyak voltak. Állá
som nem volt politikai tiltás miatt, de közlési 
gondjaim sohasem voltak. Az a kevés, amit 
írtam, minden huzavona nélkül napvilágot lá
tott a kolozsvári Utunkban. Másutt nem tudom, 
milyen esélyekkel közölhettem volna. Az 
Utunknál a hetvenes évek legelején kicserélő
dött a szerkesztőségi állomány, és váratlanul 
túlsúlyba került egy kiváló képességű, világ- 
irodalmi értékekre kitekintő gárda. Úgy nézett 
ki, egyetemes példákban keresendők az irodal
mi túlélés esélyei is. Mára lehet, másként fest ez 
is. Na szóval az Utunk mindent megvett tőlem... 
De nincs mit szépíteni ezen, nagyon szegény 
voltam. Mégis, havi két-három közlésből, hoz
zászámítva még az Irodalmi alaptól riport ürü
gyén kicsikart vasúti jegyet és az úgynevezett 
kiszállási költséget, napidíjat, akár egy hónapig 
is el lehetett tengődni valamelyik isten háta 
mögötti havasi kulipintyóban. Máskor ez a ho
norárium a napi kávéházi rezsit fedezte, vagy 
otthon a barátkozások esti óráit, akkoriban 
iszogattunk egy kicsit. Talán közelebb járok az 
igazsághoz, ha a kefekötők példájára hivatko
zom... Csoda, hogy életben maradtunk. Igaz, 
nem mind. De az esténkénti lazítás kötelező 
volt, bármilyen nevetségesen hangzik is, a ká
bulatban a túlélés, a megmaradás esélyeit sej
tettük. A művészféle ember egyébként sem 
absztinens fajta.

— Bodor Adám. Született 1936-ban. Van nyolc 
könyve, melyek főképpen kisepikákat, novellákat, el
beszéléseket tartalmaznak. Több nyelvre fordítják. 
1982-ben áttelepül Erdélyből. Magányos voltál?

folytatás a 4. oldalon
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» > »  folytatás a 3. oldalról

Csak azért kérdem, mert igen magányos, zárkózott 
embernek látszol.

— Dehogyis voltam magányos. Kitűnő ba
rátaim voltak, és maradtak mind a mai napig. 
És Erdélyben is majd mindenütt otthon éreztem 
magam. De engem a világ is mindig nagyon 
érdekelt, valami mindig is lökött otthonról kife
lé... A mozgás nemcsak a mindennapokban, 
hanem egy pálya távlataiban is fontos része az 
életemnek... Aztán a hetvenes évek elején a dik
tatúra követhető alakváltozásaiban, kiszámít
ható belső rendjében valami megbomlani 
látszott, hirtelen valami elbillent benne vészter
hes bizonytalanságok felé, rés támadt a rend
szer konvencionális burkán, s azon túl már a 
téboly rémisztő villámcsapásai fenyegettek. 
Mögöttem, mellettem soha senki sem állt mint 
befolyásos pártfogó, sejteni lehetett, hogy szá
momra hamarosan eljegesednek a hibernálás 
utolsó langyos odúi, s ezt nem kéne bevárni. Az 
útlevélosztályon nagyon mérgesek lettek, hogy 
én ezt az egészet hogyan képzelem, de tudtam, 
mindez színlelés, most az egyszer célunk kö
zös: ha nagyon akarok, úgyis eltávozom, hiszen 
ők is ezt akarják. Azért eltartott ez is jó pár évig.

— Néhány évvel ezelőtt majdnem meghaltál. 
Beszéltél nekem erről a balesetről, hogy éppen szem
bekaptátok a kószdllító teherautót, klasszikus frontá
lis ütközés volt, aztán arra eszméltél, hogy fekszel az 
út szélén, esik az arcodra az eső, barátod pedig rázo- 
gatja a tested. Hogy vagy, kérdezte. Nem a legjobban, 
mondtad, aztán jó egy hónapig nem szólaltál meg.

— Szorult helyzetében az ember ne fecseg
jen. Én is igyekeztem magvasan kifejezni ma
gam. A későbbi hallgatás oka az önkívület volt, 
elvi okok nélkül. Mivelhogy nem hagytam ott a 
fogam — vagyis nem valamennyit —, én ezzel 
a balesettel is gazdagodtam. Szörnyű lehet, ha 
nem esnek meg szörnyű dolgok az emberrel. A 
halál pedig nagyon közeli dolog.

— A  Magyar Napló bestseller-listáján sokáig 
vezetett a Sinistra körzet. Miközben írtad, érezted- 
e, hogy sikere lesz? Egyáltalán hogyan készült? 
Mondanál néhány szót a műhelymunkáról?

— Azt hiszem, nem vagyok túlságosan ér
zékeny alkat, de a sikert elviselni nagyon kínos 
dolog. Az  ilyesmi ökölvívónak, nem pedig mű
vésznek való. Még egy bókot, dicséretet is elfo
gadni megalázó, az ember csak hápog, és 
cinikus kijelentésekkel igyekszik elhessegetni 
az egészet; az írói önhittség, nagyképűség szá
nalmas dolog. Másrészt nem árt, ha az alkotó 
tudja, műve mennyire egyezik a szándékaival, 
hol áll értékeivel a kortársai között, és mi az, 
ami konjunkturálisán rakódik reá, s amivel 
majd a kritika és a közönség felruházza. Akár 
hiány, akár többlet, különbözet mindig adódik, 
s ezt el kell valamiképpen könyvelni. A mű 
igazi értéke nem föltétlenül szabja meg a sike
rét, s egy tetszési index sem mutat vissza mérv- 
adóan az alkotás értékére. Jó, ha a kétely mindig 
munkálkodik a háttérben. Túl mindezen böl
csességeken, személy szerint nekem sem kö
zömbös, hogy ez a könyvem kilépett társai 
magányából, és a szakma megbecsülése után 
elnyerte a közönséget is. Az ilyesmi nem lehet 
mindegy. De nagyon az sem lepett volna meg, 
ha visszhangtalan marad. Hogyan készült, kér
ded? Hát erről nem fogok beszélni, nem is lenne 
érdekes. Annyit elárulhatok, ha novellát írok, 
kezdetben sokszor maga a történés bizonytalan, 
csak a helyszínt látom és a hangulatát érzem. A 
Sinistra esetében mindez fordítva történt cselekmé
nye kialakult, ez később tagolódott egységekre, 
önálló fejezetekre, egyenként kellett beléjük lelket 
lehelni, bár egyszerre írtam négy-öt fejezetet Majd
nem olyan is lett, amilyennek én egy modem re
gényt elképzelek. Ezért is bosszantanak m 06t a hibái

De azért jó kis könyv, nem tagadom, néha ma
gam is lapozgatom.

— Ugyancsak a Magyar Naplóban látott nap
világot Lengyel Balázs, mondjuk így, igen nagy 
meghökkenést kiváltott megállapítása, miszerint 
észre kell venni, hogy a te írói munkásságod, világ
látásod végső soron a negativitás hajszolásának a 
jegyében telik. Mit gondolsz e megálapításról? 
Egyébként hívó ember vagy?

— Igen, hát én nem számoltam azzal, hogy 
a negativitás mifelénk még mindig esztétikai 
kategória. Némiképp vigasztal, hogy erre a do
logra már az ótestamentumi szerzők sem fek
tettek kellő súlyt. De mond Lengyel Balázs 
egyebet is, éspedig azt, hogy regényem az ér- 
télaend megsemmisítésére tett kísérlet. Nem 
tudom, mennyire gondolta ezt komolyan. Én 
mindenesetre aligha vagyok hivatott saját mű
vem dimenzióit föltárni, ha azok maguktól nem 
mutatkoznak meg, érdemben nem nyilatkozha- 
tom. Inkább igyekszem megérteni e kategori
kus kijelentések indítékát. Lehet, elbeszélő 
elvem tényleg túllépett egy tűréshatáron azál
tal, hogy túltette magát a példázatok, metafo

rák, állat- és tanmesék eszköztárán, a hatalom
alattvalói viszony, a jó és a rossz ellentétpár 
klasszikus sémáin, és a régi kipróbált eszközök 
helyett a kommentár nélkül feltárt eseményre 
bízza, hogy hasson vissza a moralitás képzeté
re. Nem tudtam, hogy ez ennyire bonyolult. 
Persze, nem vitatom, már az is szokatlan lehet 
tájainkon, ha az író az egyik nem túl rokonszen
ves, sőt, erkölcsileg félig-meddig bukott hősé
nek tulajdon családnevét adja. Efféle 
nagyvonalúságot mifelénk honorálni nem szo
kás, inkább cinizmusnak tűnik, mivel a vétek
kel való azonosulást nem tudják mire vélni, 
nem is értik. Amit az ember nem ért, nem sze
reti. Sót, mivel irritálja, inkább utálja, megveti. 
De ha ez a történet nem ebben a szemléletben 
fogantatik, nem így születik meg, akkor nem 
erről szól, hanem valami egész másról, amit 
eszem ágában sem lett volna megírni. Egyéb
ként az az érzésem, ha hőseim nem medvéket 
tenyésztenek bányaaknák vulgáris félhomályá
ban, hanem az alföld szakrális fényeiben sertést 
hizlalnak, és közben jellemhősök módjára visel
kednek, ezt a históriát, pozitivitás ide vagy oda, 
a kutya se olvasná. De elismerem, a történet tény
leg bosszantó, len róla, hogy semmi köze az iro
dalmi szalonokhoz, helyszíne pedig fenyegetően 
közeli, a Kárpát-medence, Kelet-Európa.

— Különös atmoszférájú neveket adsz a novel
lafiguráknak. Persze, olyanok ezek a nevek, mint 
maguk a figurák, a történetek. Reális és irracionális 
világ határán állnak. Ugyanakkor hangsúlyozott

visszafogottsággal kezeled az érzelmeket, a szenve
délyt. Szerintem ez egyfelől eredendő szemérmesség
re, másfelől pedig valami roppant erejű és végletes 
tehetlenségnek a belátására utal. A Sinistra körzet 
figuráival, hidegen kemény, felszikrázó, máskor meg 
a bomlás, a rothadás teltségét láttató tájaival éppúgy 
felidézi a mítoszt, mint annak a negatroját. A halot
takat például őrizni kell, nehogy föltámadjanak.

— Erdély számomra már elég régóta nem 
azt az idillikus életteret jelentette, ahogyan az a 
közgondolkodásban általában megmutatko
zik. Nem a telepített ipar apokaliptikus tájaira 
gondolok, sem a kopasz dombokra, erdőirtó 
barbár őseinkre, hanem azokra a balszerencsés 
találkozásokra, melyek e föld sorsát meghatá
rozták. Elegyedésre alkalmatlan elemek talál
koztak itt, az anakronizmus folyamatos, ilyen 
körülmények között a valóságos vagy logikus 
cselekedetek is mitizálódnak. Engem Érdély fő
ként az által inspirált, amivel a meghitt őskép
től eltért. Rengeteget barangoltam, a természet 
gyermekkoromtól fogva mágikusan vonzott, s 
ha útitárs nem akadt, egymagám vágtam neki 
az északi határvidék járatlan hegységeinek. 
Már az első találkozás ezzel a nyers természeti 
tájjal, az archaikus formákat őrző perem vidéki 
léttel végzetesnek bizonyult; képzeletemben 
mindig ide tértem vissza; a különböző kultúr
körök drámai érintkezésében ez a vidék egy
szerre mutatja a múlt és a jövő képét. Ez nálam 
fokozatosan, majdnem észrevétlenül előlépett 
a modellezés helyszínévé, a valóság ihletésére 
kialakult a táj művészi mása; kiemelkedtek a 
medencét övező vonulatok, amelyek mögül a szél, 
a csapadék érkezik, működni kezdett a táj szelle
me. Egykedvű, letargikus, rezignáltan bénult vi
dék ez, díszletei a bizonytalanság, a fatalitás 
tónusait hordozzák. Ilyen helyen az ember nem 
teregeti az érzelmeit És a táj drámaiságát hordoz
zák a nevek is. Sosem volt mindegy, kit hogy 
hívnak. Tyű, de sokat beszéltem. Hagyjuk abba.

— Jó, akkor ez az utolsó kérdés. A mi irodal
munkban hol a versnek, hol a nagyobb lélegzetű 
prózának volt igazán megbecsülése, rangja, elisme
rése. A novellasztíkát például jó ideje nem értékelik 
kellőképpen. Bodor Ádám elsősorban novellista. A 
Sinistra esetében a nagyforma megkísértése nyil
vánvaló, ezt fentebb te is mondod. Vannak olyan 
vélekedések, hogy egész eddigi munkásságod végső 
soron egy nagyobb lélegzetű, még megírandó mű felé 
mutat. Lesz ilyen?

— Aligha. A terjedelem nálam döntően al
kati következmény, jellemből, gondolkodás- 
módból, világnézetből ered. Modorán, stílusán, 
előadói ritmusán már csak játékból, szakmai 
gyakorlatból is ideig-óráig képes változtatni az 
ember, de a terjedelem: az egyéniség, jellem 
kérdése. Nálam az idők során a próza szemlé
lete, nyelve, szerkezete lehet, sokat változott, de 
az az elv, amely ezeket együttesen működteti, a 
gazdaságosságnak ez a fajtája, aligha. Ugyanez 
a történet más terjedelemben előadva valami 
egészen más lenne, amit már nem én írnék. 
Nem is akarok a bőrömből kibújni. A hosszabb 
lélegzetű prózai alkotás szerzője jó értelemben 
vett grafomán, rendszeres, előre kitervelt elkö
vető. Márpedig én néha hosszú hónapokra le
állók, ábrándozó és lusta vagyok, csakis olyan 
történeteket írok meg, amelyeknek belső fe
szültségei tartósan kísértenek, hangulati elemei 
nem hagynak nyugodni, de a munka helyett 
akkor is a kalandot választom. Úgyhogy nagye
pikus biztos nem veszettel bennem, akkor már 
inkább egy nagy-nagy meteorológus. írás, olva
sás helyett most is szívesebben ülök egy hegy
tetőn, a széljárást és a felhők vonulását lesem. 
Nincs is megnyugtatóbb, mint amikor az ember 
egy hegytetőről egy másikat figyel, próbálja 
megfejteni az alakját, mert éppen eltakarja egy 
rátelepedő felhő.
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MESÉK
A  sz é lfa lu
A falak előtt megtorpan a Kis 

Szamos, feltölti a város körülkerí
tett kútjait, derítőit. Olyankor már 
összegyűjtötte a Gyalui és a Fülei 
havasok rakoncátlan patakjait, a 
Hideg és a Meleg Szamost, a Járát.

A Jára völgyén kell fölfele in
dulni. Jára utolsó házai után vá
ra tla n u l m u ta tk o z ik  m eg az 
egész hegylánc. Akárhogy vesz- 
szük, mindenhonnan látszik: óri
ási fekvő férfi, hanyatt persze, 
arca az égnek — feje az északi 
irányt mutatja.

Aki az utat fürkészi, az ittfe
lejtett hókerítéseket, az ölyvet, a 
lépés ritmusát és a gondolatokéit 
—, hamar megdöbben, mert már 
csak dombok és hegyek varrnak: 
a fekvő óriás eltűnt nyomtalanul; 
olyan ez, mint egy büntetés vagy 
egyszerű jelzés a felszínekbe fe
lejtkezett ember felé.

Következik, mint egy szaka
dékban, a hosszú falu, KÍsbánya. 
Utána vége a lakott világnak, ös
vények indulnak a magasba fe
nyők  közö tt, m eredek  hegyi 
kaszálókon.

Nem olyan rég a hegy keleti 
törésvonalán keskeny sávban ki
irtották a fákat — ott a felvonó: 
csákányszerű üléseivel, olajos 
huzalaival; polgári fülledtségük
ből menekülő síző népek fényű
zése... Odafönn maga a csiga, 
mint új ház fedelén a koszorú; ott 
fordul meg a világ iránya. A va
sárnap csak eddig tart, oldalozva 
vagy felvonóval, aztán — a p id  
hámor az aljig, a Kis Fal tövéig: 
mint a ketrecben.

Úgy mentek tovább nyugatra 
az ösvényen, mintha tudták vol
na, hova visz.

De már nem is lettek volna 
képesek a környékre figyelni. 
Összekötötte őket valami belső 
csöndesség; olyan volt, mint a vér 
zúgása a hallójáratokban.

— Még nem tudtam olvasni 
— mondta az asszony, nem is a 
királyfinak, csak úgy magának, 
mert azt gondolta, a foszlánysze
rű  emlékeket is meg kell fogal
m azni, hogy  ne tereljék el a 
figyelmet, mit a figyelmet: a lel
ket erről a közös csöndről —, még 
nem tudtam olvasni, de a bátyám 
már tudomást sem vett a kicsi- 
nyes külvilágról, ha könyvbe te
m etkezhetett, feküdtem  kislá
nyul az egyedüllétben, a felnőt
tek tányéra  pordózták a vacso
rát és A vágy villamosát vagy A 
mi kis városunkat nézték éppen 
valam i rosszul szellőző nyári 
színházban műértő, m űpártoló 
közönség formájában... Mint tig
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ris léptei a nádasban, közeledett 
valami, fenyegetően hangos volt 
az agyamban az ér verése, féltem, 
királyfi.

A kiszolgáltatottság folyamatos 
megalázás és folyamatos félelem. 
Úgy emlékszel, hogy azt kidltotad: ne 
bántsatok, pedig tudom, hogy csak 
sikoltottál. Van úgy, hogy indulata
ink csak befelé tagoltak, van úgy, 
hogy gondolataink csak kívülről tűn
nek áttekinthetónek. A visszafelé fi
gyelés az időben egyre inkább csak 
sóvárgás valamikor egyértelmű lé
nyed után. Átrendezed a múltat, 
hogy otthonodra lelj, mint szél tolla 
az elhagyott madárfészekben.

A levél
A levél a három híd között, az 

öt éjszakai szállás és a lovak vál
tása között elkallódott. Hiába 
mondottam el meggyőződésem 
szerint egyetlen jelnyi változtatás 
nélkül. Választ nem adtak. Úgy 
kullogtam vissza Lampszakosz- 
ba, mint aki leszámolt jövendőjé
vel.

(Azt írod, Hermetimoszom, 
hogy a levegőt a nap mozgatja, 
hogy mozgása vibráló és rezgő, 
amint ez a fényben szüntelenül 
csapkodó kicsiny porszemekből 
és pöszlékekből világosan látszik 
—, és hogy ezeket ném elyek 
pelyheknek nevezik.)

Xenophón még szeretett vol
na élni. Cytheris rózsabimbóira 
gondolt és sajnálta magát; mint 
aki rosszindulatú égi viszályok
nak válik rövidesen füstölgő ál
dozatává.

Vajon kinek az ölében kiálto- 
zik most Cytheris, és melyik ola
jával simitotta át irigylésre méltó 
hajlatait?

Néhány kapuval odébb az át
tetsző hangú Bégoé bizonyára 
teljesen szagtalan, akár a kútvíz
— vagy talán a bőre is régi, akár
csak öltözetének a hossza, hajtá
sa?

(Azok a nők vagy tömpék, 
mint Caere lakóházai és égetett 
bálványaik  a drom oszokban, 
vagy túlságosan is íveltek, nem a 
föld fele hajlók: nem jóízű ölelés
re valók!)

Még a nappalokról jelentge- 
tett valamit Tiro — de az éjszaka 
büntetés annak, aki csak a szemé
vel —, aki csak a fülével kíván 
lopni. Éjszaka a tyrtenoi bizony
nyal teljesen meg is szűnik— leg
több, ami a szobából kihallható: 
m eg -m eg ism étlődő  suhogás 
(porszemek és pöszlékek, mi vol
na más, ezeket némelyek pely
heknek nevezik.)

(Talán nem lenne fölösleges
— bár Klazomenában az ilyen át- 
lelkesítésnek bizonyára nem let
tél volna még híve — hozzáten
nünk, hogy a pelyhek a m deg 
hatására zajt adnak és suhognak, 
és nagyobb zajukkal elnyomják

saját hangjukat. Éjszaka azonban 
csapkpdásuk és neszük megszű
nik... Élj szerencsésen.)

— Ha kikerülök innen, felké
résén Anaxagorászt Athénban 
vagy bárhol. Nála vannak a hi
ányzó szavaink; a nyugalma is 
ismerős. Ne hagyj fázni, Thulftha 
— suttogta valaki abban a bizo
nyos szobában.

De a suhanc nem hallhatta 
volna a vakablak túlsó felén— 
nem is volt ott, kásája fölé hajolt 
Eubolosz keményfa asztalánál.

így aztán Xenophón rossz 
hangulatát nem enyhíthette az ér
zékeket csiklandozó újabb és vár
va várt jelentés.

Almában azonban ezüstfuvo
lát lelt a nádasban. Cytheris boká
ig, csípőig — rózsabimbókig!,' 
aztán teljesen elsüllyedt a mo
csárban.

... A fuvola hangjára Bégoé pi- 
heként táncolt egyre közelebb.

Nem dobhatok követ a tóba ilyen 
nyugalom idején. Nem riaszthatom 
fel a démonokat — mi lehet szentébb 
ennél az összefüggő csöndnél?

Nappal, ez már biztos, nincs a 
királyfinak szüksége nálánál ha
talm asabbak jelenlétére vagy 
egyáltalán: létezésére. Nem borul 
a földre — nem áll ki ölelőleg a 
dombtetőre, tekintetét sohasem 
irányítja a láthatókon túlra. Ereje, 
lelke akárha istene lenne saját magá
nak. De éjjel!

Fa, bőr, csont
Már hullámvölgyei, csúcsai, 

színárnyalatai voltak a suttogás
nak, akár érdemes is lett volna 
hallgatózni a csatorna rácsa mel
lett, ajaj, de Tiro barátunk csontos 
homloka a táltól még meleg asz
tallapon békült össze a fa rostjai
val, a béklyóiból k iszabadult 
tudat vágy- és kényszerképeivel.

Sisakrostélya leeresztve, pil
lantása, mint a sasé! Gerince ki
egyenesítve, válla a fémlapok 
alatt egyetlen m arokra fogott 
izomnyaláb!

Mindig csatába vágyott. Te
nyere megizzadt, elemyedt, majd 
a lándzsa ismerős pontján hirte
len összezárult.

Tiro orrlyukai a fémes szagtól 
kitágultak, elemyedt talpa neki
feszült a kopott m ozaikpadló
nak, tüdeje zihált. — Hitemre, a 
pajzsomat kicserélték — villám- 
lőtt bele a felismerés, és balkezé
vel r ia d ta n  k a p o tt a m elle, 
halántéka felé. A jelek nélkül hiá
ba...

— Rég nem volt, szegény, nő
vel — mutattak az alvó ölére Eu
bolosz kócos lányai.

Elindulás
A küszöbre új jövevény ár

nyéka vetődött. Mégsem lépett 
be senki, még percek múlva sem. 
A kemence ajtajához huzat göm-

bölyödött, m int a macska; kis 
ideig a lángok zöldebbek voltak, 
rövidebbek. CAVE CANEM vetí
tette a hold a Kutya csillagkép 
fölé a földi portán ellesett felira
tot.

A bölcs kilépett kapuján. Sa- 
ruszíja sértette horgasinát, de 
még nem elviselhetetlenül.

— A tudás pernye— mosoly
gott bele a semmibe.

A levegő állatok szagát hozta, 
szét kellett választani — megér
teni a lombok alatti rezzenéseket.

Balkézre fehér kecske pihent, 
mellette ácsorgott gödölyéje — 
nyakára leveles szőlővenyige 
csavarodott. Nem ficánkolt — 
várta a változást.

Vadrózsa virágzott az út jobb 
oldalán, ágvégein gyapjúfoszlá
nyokat ingatott a szellő, és mö- 
gü le  e lá rv u lt  b á rán y  szava 
hallatszott. Ki tudja, fehéré-e, 
vagy feketéé?

Emberemlékezet óta megvonod 
tőlünk hangodat, élő szavaidat, csak 
jelekből (jelzéseidből?), események
ből olvashatunk.

Szigorúságod növeli ben
nünk a rettegést — tőled, hatal
mas ismeretlentől, hol van már 
derűs félkönyökölésünk a fara
gott kőláda tetején, hol bizakodó 
kőmosolya az átszenderültnek?

Elveszed a vént, de lassú nya
valyájával elkínzod egész háza- 
népét. M egtartod a zsarnokot, 
nehogy család és törzs elbízza 
magát, és méltatlan könnyűségre 
vetemedjék. Villámodat küldöd 
a fészket rejtegető fára, tűzbe bo
rítod a sarjerdőt: elveszed, igen, 
elveszed a serdületlen gyerme
ket engedelmes tisztasága leg
szentebb idejében: hogy akar
nád, hogy szeressen?

Vagy talán azt várod, hogy 
feledkezzünk meg végre a miért
ről, kicsiny értelmünkről, hogy 
zsibbadjunk bele, mint egy min
dent átható törvénybe ebbe a ri
a sz tó  v ilág b a , k eg y e tlen  és 
lenyűgöző önkényed idejébe?

Hallgassunk?
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Hic sunt!
Sokat vádoltatván a hagyományos erdélyi 

mozdulatlanságtól, a '90-es évek egyetemi városa, 
Kolozsvár kulturális jelzéseit egy új generáció alko
tásai révén küldi szét. ennek a generációnak, ta
pasztalván a magas (értsd: 'nagyszabású, világ
szinten számottevő') kultúra elutasítását, választa
nia kellett passzivitás, illetve kritériumváltás, 
szempontváltás között. Megértette, hogy a kultúrát 
személyes felelősségű kockázatként, tisztán per
szonális és szubjektív tapasztalatként kell vállalnia.

Az itt következő oldalak néhány, a dolgok üye- 
tén állása szempontjából jelentős szerző bemutatá
sát célozzák (a teljesség igénye nélkül), függetlenül 
attól, hogy ezek tartoznak-e valamely csoportosu
láshoz vagy sem. Nem is annyira az "irányzatok" 
jelentékenyek, amelyekbe ezek a szerzők tömörül
nek, mint inkább közös irányulásuk a komolyság, 
amivel bármely szellemi gesztust vállalnak, hitük 
abban, hogy az általuk alkotott oldalak "megmoz
gatják" vagy "meg fogják mozgatni" adott pillanat
ban napjaink tehetetlen román kultúráját. Az

"Imposibüaria" kísérleti terét (a Bölcsészkar happe- 
ningje 1991-ben)—a szó szoros és átvitt értelmében 
— az itt bemutatott generáció valamennyi képvise
lője első konkrét és merész megnyüvánulásainak 
konvergencia-pontjaként kell elismernünk. Átjut
ván azon a többszörös alkalmazott, analitikus fázi
son, amelyre az Ediinox ad alkalmat munkatár
sainak, a kolozsvári írók végül, különböző fokú 
lelkesedéssel és odaadással tudtak csatlakozni a 
"Directia 9" kör által felvetett gondolatokhoz és el
méleti javaslatokhoz, szakítván a régi, száraz eru
dition alapuló kultúrával, védelmezve a kulturális 
ontocentrizmus új paradigmáját Ami nem jelenti 
azt, hogy ezen szerzők opciói egyetlen irányba tar
tanak. Ellenkezőleg, éppen a félelem és hamis 
komplexusok nélkül kinyilatkoztatott "pártütések" 
individualizálják mindegyiküket külön-külön. 
Személyiségük már határozottan körvonalazódott; 
a mostani olvasóknak megvan rá az alkalmuk, 
hogy hosszabb távon esélyt adjanak nekik.

MIHAELAURSA
Csobán Endre Attila fordítása

DORUPOP
— az "Imposibilaria" sorozatból —

A negyedik alászállás
(avagy: önmagamat keresve
önmagámban)

Ferde a szoba, a mennyezet lassan rád 
ereszkedik. M egpróbálod visszatartani a 
szemeiddel, amíg azok egybe nem mosód
nak a fallal. Semmi esélyed immár: magad is 
át fogsz alakulni egy hatalmas, fehér mész- 
folttá. A plafon egyre közelebb van, isten 
teremtette az embert, a plafon elnyel, és egy
szeriből egy új térben találod magad. Egy 
különleges térben. Különleges, mivel nem 
provokál, nem kavar fel, nem ingerel, még 
csak nem is zavar.

"Ez a visszatérített tér" — írja valahol a 
szemeid sarkában; nem imitáció, aminek 
lennie kellene, hanem visszatérítés, éppen
séggel a te tered. A te életed. Te, szemtől 
szemben a saját életeddel: a legkíméletle
nebb ellenségek. Szembedobott nehéz sza
vak. Egy vércsepp utánzata vagy, a vércsepp 
kínoz, mint az emlékezés...

Emlékek: Valamikor elvették tőlem a lel
kem, és egy fekete holló ült a helyére! De 
most tubám visszatért, visszajött, szín vagy 
forma nélkül, undorítóan valóságosan. Most 
ismét én vagyok...

Ismét: Visszatérünk ide. Itt semmiről sem 
mondhatod, hogy van vagy nincs, hogy jó 
vagy rossz, megvonod a vállad és nem fáj 
semmid a fekete és fehér miatt. Itt semmiről 
sem mondhatod: "enyém" vagy "mienk", 
hogy "túl sok" vagy "túl kevés, hé" vagy "túl 
lent", itt nem vagy "én" vagy "te". Képes vagy 
mindenre. Szabad! Evőé!

Vessünk véget a belső cenzúrának, le
gyünk újra szentimentálisak:

Az éj mégis égett lepkék szaga marad. 
Öregen és betegen lelkem meggyújtja gyer
tyáját; füstölög összeégett emlék-szárnyak 
között. Uram, a tyúkok már nem tojnak a- 
ranytojást, és a kakasok berekedtek, állandó
an hirdetvén a senkitől sem várt hajnalokat, 
mi pedig, testünkbe skatulyázottan, közö
nyösen lépdelünk egyik a másik mellett, má
sik ismét másik mellett, é. í. t ,  sa t, stb., etc.

Te mellettem vagy, én árnyékomat simo
gatom, szerelem rejtett zugokban, árnyak ár
nyak között, rem énytelenség rem ényte
lenségek között, világok világok mellett, 
párhuzamosak, egymást metszők, émelyítő
en összevegyülve! Mennyien, mennyi ideig 
és hol lesznek? (...)

Elnyel a magány, anélkül, hogy meg
emésztene. A magány mint egy kígyó, az a 
vizenyős érzés, amint a vénák nyelik saját 
vérüket, az orr a szagokat, a fül a hallást, 
akkor jön, amikor egész lényed megfordul, 
egy dragón, amint önnön farkát nyeli, ma
gány magányom, és egyszer csak saját sze
meid előtt találod magad, látod az ajkaidat 
mozogni, tudva, hogy nincs semmi tükör, 
sem valami nárcisztikus tréfa, sem valami 
fényes pajzs. Annyira mélyen zuhantál ön
magadba, hogy megszabadultál a másik igá
jától, a ham isétól, aki m agára öltötte a 
lelkedet. Immár nyugodtan szóba elegyed- 
hedsz vele, (...)

Csobán Endre Attila fordítása

ANTON HORVATH
VIRRASZTÁS
(Ora de veghe)
gyökerek pa tokainak
a fény megkövül az alkonyatban
az árnyékok között kotorászva
hallgat és figyel az idő
elfelejt kérdezni
visszavonul mosolya mögé
a láthatatlanba ringatja magát
az álombéli ösvény nyöszörög mint egy kisded
a vágy kék selyme
aztán mint az ég osztani kezd
a gyöngyházból hosszas vajúdás után
felemelkedik egy kapu és feledésbe merül

mint az évszázados csillagok az esteledő úton 
ellesek egy pillantást újra 
és engedem újra visszatérni 
mert a folyók hallgatnak csendben 
a tenger tetején fehér szárazság nélkül 
keresztelő fürdő
vüágos tisztaság
még mindig pihen
a zarándok tekintet 
mint a pára
nem száll a karomra hogy mozdulásra bírjon 
mint most
a perc ajtaján amikor 
testvér
szavaid elgurulnak mellettem 
mint a csend kőbe merülök 
hallgatva kútban tóban

befalazták a fát törékeny csepp 
hull a szelíd felejtés szövetéből 
mert visszatért a folyó felől 
de hogy tombol a vihar bezárva
csak gyöngéden hullik
a szomjúság fekete ablakain át

Bend Attila fordítása

Tragédia
mozdulataid a sarkon túl mintha erőszak várna 
miközben imádkozom rémülten jeleneteket

képzelek el
satuba szorítom az ujjakat
és a körmöket, ó saját körmeimet
a sötétben elvesztetteket asszony ha még bírod
én még maradok egy kicsit e négy férfi előtt
szájuk szögletében nyál
tépelődöm hogy védekezzem ütve

védekezzem fájdalomtól nyögve 
védekezzem lerogyva

remélvén hogy áldozatként is értékes lehetek 
mondtam az ima szavait gépiesen 
vég nélkül faragván keresztet kereszt után 
láttam újból a sötét utcát 
hol bármikor védekezhettem

elesetten nyögve a fájdalomtól 
a borzalmas szakadékot magamban 
melyben lejátszódtál esti történet 
szétzúzott csontokkal

A fogalom
Csak a tűz, tisztító mint egy fogalom 
Csak a tűz mert senki sem tudja mi lehet.
Csak a túz biztos mert létezik 
Csak én magam mert létezem 
Ezért megéneklem majd a tüzet 
Mert létezik és biztos 
Érzelem mily szép vagy 
gyermekeiddel együtt egy kép, kettő 
egy pszichológiai véleményezés 
De te megmondhatod hogy miért 

hagynak el
oly súrún és mint egy holdkóros 
még örülök is ha az emberek igazolnak 
csontos vállaikkal, igen, bolond vágyl?  
Érzelem megénekellek majd téged is 
mint egykor az árvaházban hol 
a falakra alakokat rajzoltam apákat 

és anyákat alaktalanul
az anya fogalmát, hol vagy anya?
Isten fogalmát, egyes egyedül, 
ajánlottább a sejtésnél, esztétikai dráma 
de senki nem értett meg.

Lakatos Mihály fordításai
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ADRIAN SUCIU 
CÍM NÉLKÜL 
(Färä titlu)
Még mindig régmúlt századok égéseit viselem az arcomon, 
és öreg anyám egyre keres: 
páromra szeretne találni.
Bátorkodtam azt mondani neki: bennem semmi sincs senkiből, 
hozzám mindegyik ének közel van, 
közel a halál is.
Akkor mesélt, 6, jaj nekem, nagy szélben 
kendőjüket elvesztő nőkről, 
s evilági szemeiből még más árnyékok is kiléptek!

VERSEKET ÍRO K  
(Scriu versuri)
Arról beszélek, amit fenséges koherenciádnak nevezek.
Egyszerre
eszembe jut, hogy túl vagy. A  hirtelen kitárulkozó 
utat tájak védik tekintetemtől,
(hogy megértsd, mit jelent "egyszerre",
gondolj a tengernek ütköző mólókra:
párát varázsolnak a vízből.)
nagy út a nagy utakból feltétlenül nyíló
elágazásokkal!

Verseket írok, végül is
hosszú kérdéseket, amiket fölteszek néked
olykor...

MESE 
(Poveste)
Ó ül ott elfeledten,
míg csontjai a magas hegyekben világítanak, 
és kulcscsontja széles, aranyozott szélű kört ír le,
Amelyből est közeledik, és parfümözött bakancsú katonák
törnek elő. Szerelem, kiáltja, mikor már végképp
nem tehet semmit, fiatal, gyönyörű vad vagy, hagyd el
szomorú szemeid és vegyél narancsot nekem! Haja szőkén
omlik lapockáira, térdreborulok előtte, s azt súgom,
széttörvén aszfaltból levő ízületeim:
életünket olyan nőkkel éljük, akiket egyszer elveszítünk!

Demény Péter fordításai

MARIA-ELENA GANCIU

Találkozás 
az arkangyallal
Ebben az évben a fű térdma

gasságon felülre nőtt és összegu
bancolódott az öreg templom 
harangjai felé igyekvő szerzetes 
lábai között. Senki nem akarta le- 
kaszálni, még csak szó sem eshe
tett erről, mintha magától ér
tetődő lett volna az, hogy a kolos
tor összes rászorultjai ebben a fű
tengerben ússzanak, amely hul
lámokba göndörödött a szél min
den fuvallatára, s mégcsak akkor 
sem történt semmi, amikor az 
egyik, beteg atyának ételt vivő 
szerzetes megbotlott csuhája sze
gélyében és teljes hosszában vé
gigvágódott a fűben: kiborítva a 
csorbát és, természetesen, össze
mocskolván magát; csupán a vá
rosból kijáró mosónő mormogott 
el néhány szót azok címére, akik 
még mindig nem tanultak meg 
járni és mégis úgy döntöttek, 
hogy a kolostorban maradnak, és 
mások címére, akik ezt megen
gedték nekik.

Régóta hallottam már a váro
som peremén lévő kolostorról, 
de, mint napjaink bármely asszo
nya, hivatalba jártam, és anélkül 
neveltem a gyermekemet, hogy 
időt szakítottam volna szabad
ságra, látogatásokra, vagy, ami 
még elképzelhetetlenebb, hosz- 
szúra nyúlt kirándulásokra a he
gyekben. Mikor a fiú vakációzni 
ment; nem tettem egyebet, mint 
hogy a feje tetejére állítsam az 
egész házat és példás rendet te
remtsek, egymagámban, termé
szetesen, m ert semmi értelme 
nem lett volna, hogy felfogadjak 
egyet az ideiglenes állásokra váró 
alakok közül. Elégnek bizonyult

az a két hét, amíg ő visszatért a 
táborozásból; minden egyes alka
lommal más elrendezésben talál
ta a bútorzatot, és ráfintorgatta az 
orrát, míg meg nem szokta.

Mátéi asszony volt az egyet
len, aki néha még megfordulta 
magát nálam, egy nagy karton
dobozban hozott megszokott sü
teményeivel. Tőle tudtam meg a 
legfrissebb újdonságokat és az 

‘ utolsó divatot, még ha nem is ér
dekelt, de miért is ne legyek ud- 
v a ria s  egy é lem ed e tt ko rú  
hölggyel, aki azért járt el hozzám, 
m ert a lányára emlékeztettem, 
aki egy ostoba balesetben halt 
meg.

Megjelent ma Marineasa, csi
nosan, egy olyanfajta rövid szok
nyában, hogy mindenki utána 
nézett, m int a tegnap esti film 
Sarlotája vagy hogyishívjákja 
után, aki nem hallgatott senkire 
és mindent a saját feje után csi
nált. De hadd ne mondjam mi
lyen cipőket dobtak be ezek a 
"Select"-be, zöldeket, felül egy ré
teg lakkal, és kilenccentis sarok
kal, nézd, így bicegsz rajta. Gyere 
el te is, nézd meg egy nap!

Rég megígértem, hogy egy
szer kisétálok vele, de sohasem 
akadt időm  efféle lényegtelen 
dolgokra. Rendben, Mátéi asz- 
szony, talán a jövő héten, most ki 
kell javítanom egynéhány dolgo
zatot és egy gyümölcstortát ígér
tem a fiamnak, mert ma van a 
nevenapja. Nőj nagyot, Mihai, 
mondta még, és elment; végre, 
egy grand ladyhez méltó távo
zás, ha alsószoknyája lett volna,
> > > » folytatás a 8. oldalon

LUMINTfA URS fa tá lis dialektika
bizalm as-bestiarium
s nektek kik zengitek (ave!)
nem lehetünk
hitelezőitek
még jobb persze
ha töményét olvasunk olykor
hölgyeim
mondjuk a quotidian-t 
l'equipe-t vagy lerántjuk 
zsaluinkat mert a huzatok 
is vágnak minket 
hej

a hold-kietlen fénymezó 
az ívelésben képtelenül elmozdított madár 
ez a hajózás is egyre lankadóbb 
alaktalan
kezdet-spirál is-kör-vég 
Empedoklész 
a dolgokban 
nincs mit vesztenünk

Gong
szeretném ha ezekről a dolgokról
tudnátok mit hiszek
a borzalmakról (melyek
lényegében annyira ártalmatlanok) a
kényelmetlen fenyítésekről melyek kellemesek
csak szeniliseknek meg szemérmeseknek lehetnek

uraim
úgy végzem majd — akár hőség egy tevén —
anélkül hogy bár elnézést
kérhetnék egyetlen
kézjegy nélkül maradok persze a
retinán ugyanaz az ingatag
kép maszatos
búval meg zűrzavarral
egy aláaknázott pályán
a kosárlabdázó
magányával

Fekete Vince fordításai
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HELIKON
' s * » »  folytatás a 7. oldalról
biztosan suhogott volna, a szé
kekhez és az ajtókhoz surlódva, 
de neki mindig melege volt, és a 
vékony ruhák vastag lábaihoz ta
padtak, s ez megakadályozta, 
hogy büszkén, fenségesen halad
jon a bejárati ajtó felé, néhány 
nemzedékkel egyidős régi moso
lyával arra várakozván, hogy én 
k iny issam  a lázatosan , és azt 
mondjam, fáradjon még el hoz
zánk.

Mióta Mihai látogatni kezdte 
a vallásórákat, mindig gondola
tokba merülve láttam, néhány
szor mereven rámnézett anélkül, 
hogy látott is volna, kérdéseket 
téve fel nekem: hogyan néz ki az 
én őrangyalom, hasonlít-e hozzá, 
m inden angyal egyforma-e, az 
angyalok az Ur-e, hagyd, feleltem 
zavarodottan, ha nem láttad, nem 
tudhatod, hogyan néz ki, eredj 
csak ki játszani, mindjárt kezdőd
nek a dolgozatírások, s aztán nem 
jut erre időd. Bezárkózott a szobá
jába, és egyre ritkábban keresték 
barátai, egyre ritkábban tenisze
zett, a filmek pedig szóba se jöhet
tek. M isztikus válságba jutott, 
m elyet én sem m iképpen nem 
oldhattam meg, teljesen idegen 
volt tőlem, családunk soha nem 
jutott túl a vasárnapi istentisztele
ten és néhány temetésen meg az 
ezzel járó gyászistentiszteleten.

Gyerünk a kolostorhoz, mon
dottam anélkül, hogy valamiféle 
előzetes tervem lett volna, te
kintsd  meg a csodatévő ikont. 
Szépen felöltöztettem, én is egy 
hosszabb ruhát öltöttem magam
ra, és elindultunk. Nem volt túl
ság o san  m essz ire , m in tegy  
órányi ráérős járásra. Ahogy be
léptünk a kapun, megdöbbentett 
az a mintha részegségben, borral 
lelocsolva ingadozó felnőtt-for
ma fű, Mihai elkezdett szaladni 
benne és nevetett, hallgass, meg
hallanak az atyák, eh, dehogy, és 
nevetett, nevetett, régóta nem 
volt ilyen boldog, szaladt, már 
nem is láttam és halkan kiáltozni 
kezdtem, Mihai, elnyújtva az á-t, 
Mihaaaai; rájöttem, milyen rend
kívülien harm onizálnak a ma
gán- és mássalhangzók, mintha 
őbenne teljesedtek volna ki a ne
vek, és Mihait kiáltottam anélkül,

hogy őt magát kiáltottam volna, 
kiabáltam a nevét abban az óriási 
fűben, és a hangok valahol fölöt
tünk lebegtek, láttam őket csapat
ként felsorakozni, és a gyerek 
sehol. Valahonnan egy hosszú 
csuhás szerzetes csendre intett, a 
sztárec pihen, nagyon fáradt, ma 
éjszaka virrasztottunk, és még be
teg is, fájnak a lábai, nem tudom, 
m iért, de m indig eldagadnak, 
őszentségét keresi vagy valaki 
mást. Csupán a kolostort akartam 
látni és azt a különleges ikont, 
amely néha a szemeit forgatja, 
igen, nevetett mélán a szerzetes a 
földet nézve, néha, tessék a tem p  
lomba, nyitva van. Nem látott egy 
tizennégyéves-forma fiút, kicsi
vel magasabb, mint én, szőke, 
barna szemű. A fűben kell lennie, 
most már nem kaszáljuk, mondta 
az Isten Anyja, az övé, igen, és aki 
eltéved benne, többé nem jön ki 
belőle. Elbűvölt a hangja, és elin
dultunk az ösvényen a templom 
felé, hallgatagon követtem, nem 
jött, hogy szóljak, amíg a fű len
gén susogott. Mihaaaai, kiáltot
tam még gondolatban, Mihaaaai.

Az ikon maga is furcsa volt, 
ezüstbe foglalva, a némiképp ho
mályos felületek azt sugallták, 
hogy pókháló van a szememen, 
és mind dörzsöltem a zsebkendő
vel, de hiába. Szemek, ajak, orr 
egyetlen egésszé olvadtak össze, 
szemüveget kell vásárolnom és 
majd ismét eljövök. A szerzetes 
jelt adott, nézzek a baloldali ajtó 
felé, mégis, én a Szülőanyának a 
képét akartam látni, jó, nézzek 
oda, hadd ne mondja, hogy nem 
tudok viselkedni, és nagyon is
merősnek tűnt az odafestett ábrá
zata, egészen biztosan láttam már 
valahol, két szárnya volt, milyen 
fura angyal, de vajon honnan is
merem. A szerzetes közeledik fe
lém  és idesúg ja: M ihály 
Arkangyal, a seregek vezére. Mi
hail, Mihaaaai, nem jön vissza 
többé, elveszett a fűben, belevág
ja kardját a földbe és a kezével int, 
vigyázz a sárkányra, anyámé, 
mondom, és nevetek, majd meg
békélve távozom, és egyenesen 
átvágok azon a hatalmas füvön. 
Nem is tudom, lenne-e kedvem 
idén is átrendezni a bútorokat.

B enedek H. János fordítása

ALINA fflRISTEA

A vásznon
Sötét vonalak foltok remegtek a vásznon 
tizenegy'tarkópuffanás között száradt szeme 
a szentképek között
"megállj, mellettem járnod, helyet szorítok 
a fal nélküli csillag jégkockájába ásva 
életeid ruhák alatt
álmukban jégesőtől megégetett rögök" 
le térdre s hallgatok 
látom fehér aszfalton rohanok 
fekete talppal nyomát fúillatát te tudnád 
látni csak
látom fehér aszfalton rohanok körülölel 
gyöngyház-tekintete annak ki arca volt 
az ágy fejénél a nemlét színe melyik is 
uram melyik igazi állomása?
Látom bordáid csókolom itt bújnak meg az 
elalvás előtt minden nyelven szóló gondolatok 
a takarótól rugaszkodsz az árnyékkúp fele 
amelyben nem létezhetek s a betegség 
melletted siklik el
nyeregben hosszú állomás a leszállás előtt 
mert szélnyomán a lósörény folyton alámerül 
rengéstől ért lépcsőid az álom közönye 
s idegen térdek felfogta könnyeim közötti 
leplek uram a tettem hol lehet és mind e 
fényezettek közt melyik?
Hogy felmutathassam a szót neki 
hangtalan légmelegben 
hogy megérinthessem magam mellett a helyet 
a légüres tér kenyér-fáj dalomban havak közé 
szorult ám a tócsa felett amelyben talpam 
lebegtettem szeme kihúnyt 
és arca vak a fehér kartonon 
szempilláinak vonala feledve ráng 
a vásznon kettőnk közti határon

Tán éreztem a világ lényegét
testem fehér felszínén hordozom
viaszformába ömlesztett valóság hogy
talp ne csússzon el
tán hang nélküli állóvíz
vagyok ezüst mederben
áttetsző szárnyain a megnyugvás
kezeden megpihen
mint ugyanazon helyre
hulló ágak hulló
ágak
ott pillanatra te 
vagy senkisem vagyok

Hát igen igazad m n  a hely hol fürdesz 
éneklő cigánylányok és minden fehér 
feletted szárnyalakot ölt az ég 
egy villanás talán még kevesebb 
mint amikor egy arcot néznél s érzed 
árnyékainak nyoma tűnt mint kerek 
kövét éles kövével gyilkoló foly ónak 
a szemed alját szomjjal töltve meg 
játékból mondod— pillantásaim 
e lapra őket 
majd leírom

László N oém i fordítása
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BOGDÁN LÁSZLÓ 
HEBRENCS TESTAMENTUM
yariációk Jack Cole Pótdal picinyke testamentum című versére

1 ó sziú éjszakák 
mohikán reggelek
nem az vagyok ki voltam 
kiálts rám fölkelek 
szemhéjam mögött kétség 
villáma cikkan át 
pörben állok a lelkem 
nem adja meg.magát

2 volt ami volt de éjjel 
ha bandukol a hold
az égi futballpályán 
lelkem űz a kobold 
újra dalolni kezd 
hancurpartikra vágyik 
nem adja meg magát 
elárul mert világít
3 elvesztett éveim
a fel-nem-támadásig 
undorkodnak köröttem 
és a mindenség ásít 
tékozló délelőttök 
napsütte rétjein 
a világ elforog 
rám vár egy beduin
4 a ködös albionban 
és én avagy egy másik 
most meg is érkezünk 
fölfegyverkezve állig 
szúette met afórdk 
elfonnyadt kínrímek 
még vívok velük egyet 
mielőtt elmegyek
5 a hattyúk foga csattog 
tigrisek csőre tátog 
elhagynak virradatra
a fantáziálások 
mindegy immár kakas 
avagy ha kakukk is szól 
akkor is jó t áll értünk 
szegény jó  bolond jack cole
6 tátoghatnak sunyin 
a belügyes esztéták 
cenzorok följelentők 
tébolyult egzegéták 
mennyei ekszkavátor
— és itt már vége van! —
a röggel elkever
föl- s megadom magam
7  hát ezért is készül itt 
serte-pertén hamar
e hazug testamentum 
még sok vihart kavar 
az erdélyi tengeren 
hol szempontok között 
szisz kapitány hajója 
sokszor megütközött
8 besúgók parti őrség 
hát nem mindegy ma már? 
lelkem a hű ebecske
már senkire se vár 
bója szírt zátony akna 
szentgyörgyi reggelek 
halál! szisz kapitány! 
ne várj még nem megyek!
9 hol délibábok fogytán 
tilos az előzés

- sziget a szárazföldön 
vagy útkereszteződés

nem mindegy az tinektek 
árapály vagy dagály? 
képeskönyvként kinyílik 
rátok marad a táj
10 ha nem tetszik sajnálom 
én szépnek láttam olykor 
lehet be voltam szíva
m it vártok ily bolondtól? 
vigasztalj pajkos lelkem 
halál kurvája te! 
vak dallam voltam senki 
nem izgat semmi se
11 hogy láthassam jövőnket 
korán tengerre szállva 
hullámok dáridóját 
követtem fennhéjázva
és mégis önfeledten 
ahogy egymásból nőttek 
felmagasodtak éltek 
habozva összetörtek
12 akkor még hittem sorsunk 
nem hullám módra végzi 
hittem hogy lesz még isten
ki szavunkat megérti 
és reméltem is olykor 
eljön értünk egy hajnal 
botjával vállon üt és 
elvarázsol az angyal
13 tudom már nincs kiút 
e romló látomásból 
eget földtől másoktól
ez minket elhatárol 
és ma már nem hiszek 
fényeim kihunytak 
vagyonom s fegyvertársam 
örököljék a holtak!
14 szisz captainre testálom 
20 bartók lemezem 
hallgassa míg hajózik 
erdélyi tengeren 
kísértethajója
zátonyra úgyse futhat 
nála többet poéta 
világról úgyse tudhat
15 jános úr örökli
— egyetlen utasa — 
james frazer aranyágát 
hogy utunk megmutassa 
a szempontokra immár 
örök tekintet nélkül 
hol ég az álmainkkal 
illúziótlan békül
16 hajósinasra hagyom
— barátom dániel — 
félbeszakadt regényem 
hisz úgyse hiszi el
és a maszogó költő 
míg sikálja az ampát 
átélheti megint 
játszhatja a bambát
17 döglődőgyárak füstje 
fojtogat nem ereszt 
kálmán a másodtiszt jön 
övé lesz a kereszt
egy lebontott templomról
— pokolsár malomárok — 
nem vagyok én az isten 
mégis telefonálok

18 vonalban kormos pista 
dunántúl nagy kalóza 
bökverseim örökli
ó mater dolorosa 
hétfőig jót derülhet 
elszontyolodhat keddig 
hátha kiderül végül 
mi nem derült ki eddig
19 szemlér feretic kaphatja 
lerobbant kertmozink 
hátha rájön miért oly 
torzak az álmaink?
mért ötöltünk-hatoltunk 
transzilvániába? 
most nézze mégis végig 
ellentengernagy sága

20 merthát ez élet nem volt 
csupáncsak a fonákja
egy félbemaradt dallam 
veszett agóniája 
néhány vad ócska strófám 
boérgéza örökli 
lesz ideje szolgálat 
közben be is fejezni
21 és vásárhelyi géza 
kísértet-orvosunk 
megkapja majd düheim 
mert meg nem alkuszunk 
elhagyhatnak ezerszer 
kényszer-rögeszmék álmok 
úgyse hagyjuk mi cserben
e beteg lápvilágot
22 volt egy illúzióm 
bandikóra hagyom
ő itt már altengemagy 
rettegett hatalom 
csiszolja kerekebbre 
példaképe Spinoza 
hátha hatásosabb lesz 
kerekebbre csiszolva
23 kereng külön kerékként 
szabédon hol a part 
szakad tengernagyunk 
nem vezeti már a párt 
örökölje tehát hogy 
láthassa fejlődésünk 
sárguló utunk és
igaz szó gyűjteményünk

24 és baász imre mit kapjon? 
kitüntetést? kovászt?
talán szentkuthy miklós 
mindszent orfeuszát? 
mire mindig is vágyott 
megtudhatja belőle 
miért megy körülöttünk 
minden egyszerre tönkre?
25 megmaradt könyveim 
ötezer? hatezer? 
hajónkra szállong majd 
könyvtárosként ügyel 
fel rájuk gellért sándor 
így hátha elolvassa 
végre már kosztolányit 
és nem szól le miatta

2 6  a  s z e n t  a n n a  t a v á t  
évekbe zárva őrzöm 
majd zsiga bá örökli
ő lesz a kedvenc csőszöm 
szellemként szálldos majd 
a szülőföld felett 
szavait szélbe szórja 
megőrzik a szelek
27 volt egy délután régen 
azt hiszem boldog voltam 
mentem az utcán kábán 
és néha megbotoltam
ezt az érzést is őrzöm 
kapja meg darkó pista 
ő nála jó  helyen lesz 
nem utasítja vissza
28 a sci-fi gyűjteményem 
az elsőtiszt örökli
tőle tanultam rímet 
az éggel egybekötni 
elvitatkozgatunk 
ufók léteznek-e? 
csilloghat majd érik 
szelleme szemürege
29 mert egymás nélkül józsef 
attila is megírta
a sötétben vagyunk 
azt gróf rettegi sírta 
el — mi egymással is 
sokszor voltunk sötétbe 
vigye át e sötétet 
tháliás öröklétbe
30 mózes attilára 
ím semmit se hagyok 
hiszen még ő is él 
meg még én se halok 
még mielőtt kihunyna 
szellemünk összevillan 
egy kocsma mélyén egyszer 
elalszik majd a villany
31 ami még hátravan 
írókéz nappalok 
valahogy eltöltőm még 
nem élek — csak írok 
még megnézem Velencét 
madridot oszlót párizst 
túlélek néhány regényt 
szerelmet és majálist
32 még egy pár lomha évig 
járok a promenádon 
helyem a hajón megvár 
kifogok a halálon
ha nem is látja senki 
kísértethajónk itt van 
köddudája harsog 
csuszkái nincs-hullámokban

33 még várnak valakikre 
— az is lehet hiába? — 
azután szisz hajója 
megindul ázsióba 
ahová mindig küldtek 
ahova visszavágyunk 
hol jellegen akadt fel 
néhány cseremisz álmunk

1991. május 29-31.

Jegyzet a testamentumban szereplók, előfordulásuk sorrendjében: Szilá
gyi Domokos, Székely János, Sötő István, Szőcs Kálmán, Kormos István, 
Szemlér Ferenc, Boér Géza, Vásárhelyi Géza, Bajor Andor, Szabédi László, 
Baász Imre, Gellért Sándor, Palocsay Zsigmond, Darkó István, Majtényi Erik, 
Visky Árpád és Mózes Attila. A versekben pontosan vagy célzatosan torzítva 
Babits Mihály-, Dsida Jenó-, József Attila-, Kassák Lajos-, Kovács András 
Ferenc-, Radnóti Miklós-, Rónay György-, Szabédi László-, Székely János-, 
Szilágyi Domokos- és Szócs Kálmán-idézetek találhatók. A becsületes megta
lálók jutalomban részesülnek.
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A  M IKES KELEMEN
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VERSENY
IR O D A LM I KÖRE
LAJOSI KRISZTINA 

SZÉLCSEND
Most már csak az utolsó sikolyok, az utolsó 
lebegő hajódeszkák maradtak élve.
Most már csak a torokszorító hallgatás, 
az öntudatlan béke kiabál bennünk, 
az emésztő kétség, újabb vihart sejtve.

ÉVSZAKOK
Nyári búzakalász: elporladnak magvaim. 
Téli hószitálás: elolvadnak soraim. 
Tavaszi mezó: lágy ragyogás, 
őszi szellő: halk vándorlás...

ÁTVÁLTOZÁS
Ahogy a sötétségben horkol az éjjel,
Feneketlen mélységbe rejtőzik a kút 
S gémnyakát recsegteti a szélben,
Felordít a reszketésben a félelem,
Árnyékom suhan a kísértettanyán.
A csönd szavát követem, mint alkonyt az éjjel, 
Ostorcsapásnyi jajban visszhangzik a léptem, 
Meglapulok szívverésem alatt,
Megtisztulva várok, Margit-gúnyámat levetem, 
S kísértem néha a világot gúnyos nevetésben.

LEPKESZÁRNYON
Zordon falak közt lepkeszámyon 
vasrács felett, szögesdróton 
átjut a napfény, belénkmarkol 
szívünket tépi, égeti nagyon. 
Szuszog a levél, a széna zizeg 
alapzajok, kis üvegszemek 
mint puskagolyók süvítenek 
felénklövellt tekintetek 
próbálunk röpülni, magunkba 
szállni tétova lepkeszámyon.

MIKLÓS RÉKA 

A NÉHAI MADÁR  
ÉS A MOTORBICIKLI 
BARÁTSÁGA

(részletek)
ACH! — mondtam 
és Totyogtam 
akárcsak a 
fövő paszulyleves 
Á, á, á, á
én néma motorbicikli
és zúgott a semmi
szárnyaival betakarta kormányomat
puha selyemkarok
illatos selyemkarok
csakhogy fullasztóak — égetőek —
így ledobtam őket
sss
felkelt
és újra ráült a hátamra 
és nógatott 
(pedig szárnya volt) 
és szólt újra:
Ach - gúnyosan és lenézően 
(pedig kerekeim voltak!...) 
úgy nézett rám, mintha 
a napon nem olvadna el 
pirosán és kiabálva 
és azt mondta:
"Szeretem az eget.
Szeretem az egereket.
Szeretlek, te gumikerekű."
Á, á, á, á
én néma motorbicikli 
***
"Kivárod, míg ellendülsz? 
segítek neked 
te habszámyú 
mert szeretlek

sss
csattogsz, akár egy legyező 
a levegőben
(vagy a vízben?) " — mondtam
hajtva őt
hópehely volt
édes, mézes
ami rámhullott
de rögtön elolvadt
mihelyt bőrömhöz ért
azt hitte, hogy ez a fegyvere
(persze, hogy nem volt az)
ígértünk egymásnak életet:
"Együtt a szárny és a kerék!"
(három sorban, három sorban) 
paprikafüzért kötött nyakamba 
én pedig magokkal díszítettem csuklóját
az enyém volt —
***
Kivárod, míg ellendülsz?
segítek neked
te szárnyatlan
mert szeretlek
te piros
te fehér
te fekete " —
Á, á, á, á
én boldog motorbicikli
— biztonságosabban ültél a hintán 
mint ölemben —
most ugratunk
— Ki vezet? — 
és zuhansz
a tengerből 
a menny felé 
elhajítva a Földre 
azt, akit
"úgy szerettél" —
most téged nézlek
loccs — nem tudok úszni —
— nem fogunk találkozni — 
kissé cseppfolyós állapotban 
de nagyon boldogan

SIPOS GÉZA konkrét vers á lomfejtőknek
í.

Volt egyszer egy lány. Egyszerre volt pilóta, favágó és egy 
fehér farkassal járt örökké.

2 .

Volt egyszer egy lány. Egy szép napon gépével a Fiimalájának csapódott. Soha többé.
3.

Volt egyszer egy lány. Egy szép napon fellázadt az erdő, 
recsegve dóltek a fák a fejére. Soha többé

az ő dala
csak a fehér farkas ne lenne
vonít a holdra
jön
jön
jön
itt itt a házunk 
előtt
az ajtóm előtt
azóta visszajárnak azótahármanvisszajámakjócimborákkéntsúrúködneknapomfényébe- 
ragacsosnyálnaknagyfeketénekszúrófélelemnek hátam

közepébe kimegyek megint ajtót nyitni

10



HELIKON

MIKLÓS KATA NEMZEDÉKPROBLÉMA
INDOKLÁS I.
Mert vannak olyan szeretettek,
Kik némaságból nem szeretnek,
Mert vannak olyan szeretettek,
Kik gyávák, s ezért nem szeretnek, 
Mert vannak nemszeretettek is, 
Akiket soha nem szerettek.
Mert szerettelek, s nem szerettél, 
Mert szerettél és nem szeretlek —

Vagy unalmas már? Óh, bocsánat. 
Elvetettem kissé a sulykot. 
Túlemlegettem ezt a szót,
Talán nem is illett volna.
Viszket már a füled? Oké.
Csak ezt vártam. Kösz, hogy mondod. 
Azt hitted, hogy megszabadulsz? 
Frászt. Most végig kell hallgatnod.

Ha tíz évvel fiatalabb lennék, 
vagy éppen tíz évvel idősebb, 
pancsolnék a nyugalomban, 
s nem dagadnál óriási, 
megoldatlan problémámmá!
De ezzel csak áltatom 
magam, hiszen tudom, 
ugyanaz lennél akkor is. 
Legfeljebb nem tudnám azt, hogy 
elnövöm ezt az érzelmet.
Nem vagyok felnőtt, sem gyerek. 
S ha az lennék? Nem változna 
ßkarcnyit sem a helyzetem.
Játék csak ez a szerelem, 
játéknak talán kegyetlen 
S gonosz, de mindenki játszik: 
a gyerek felnőttet bölcsen, 
s gyáván a felnőtt gyereket.

S tudod miért? Nem akarom, 
Hogy ezután azt érezzem: 
Amiért nem szeretlek téged, 
Most már engem sem szeretnek.

EMPTY SPACES
Ez van most bent a fejemben.
Lehet, túldramatizálom mindazt, 
mi van, de ha érzem, 
hogy az agykérgem 
szürke csomókba görcsösül, 
nem színjátszás az őrület. Habár 
talán igaza van Babitsnak 
az alfával meg ómegával.
Azt hiszem, komplett elhülyültem.
Előbb még itt csücsült előttem 
az aritmetika-dolgozat, 
s tizenöt percen át kínlódtam, 
hogy el ne bőgjem magamat.
Nem tudtam semmit, de semmit 
írni, csak meredtem a papírra, 
mint önmagam legpszichotikusabb 
szobra.
Aztán eszembe jutottál te, 
és hidd él, iszonyú érzés volt.
Majdnem ráfirkáltam kínomban 
a dolgozatra egy szívet két modulusz közé, 
csak hát ott voltak 
a józanságom fancsikái.
Eszembe jutott az álmom 
(talán nem is felejtem el), 
ahogy egyre távolabbról 
hallottam a kacagásod 
abban a térben, ahol már 
álmomban ezerszer jártam.
Láttam ismét a zöld mezőmet
meg azt a frászos romkastélyom,
melyben sikolyom visszhangja
csak egy újabb éjszaka álmában csattan.
Eddig mindez az enyém volt,
még ha szörnyű vagy fura is,
de te most betolakodtál
birtokomra, s elfoglaltad.
Mivel teszed, hogy én érzem 
magam betolakodónak?
Azzal, hogy oly lazán járkálsz 
ott, ahol én csak vacogva?

Megmondanád végre, kérlek, 
ki adott rá engedélyt, hogy 
hívatlanul betolakodj 
az én privát álmaimba?

A különbség a szerelmem 
s a felnőtt -gyerekjáték közt 
annyi, hogy ók legalább 
félúton összetalálkoznak, 
és szeretnének az egymás 
játékairól dumálni.
De ők sem mernek, 
s nem is tudnak 
beszélgetni a másikkal, 
mert nyakukig 
(meg nyakamig), 
épp addig ér 
a kamaszkor.

INDOKLÁS II.
Szó se róla, létezel még.
Nem vagyok olyan boszorkány, 
hogy az életed elszívjam.
A rongybaba porráégett, 
de te megvagy. Azonban ez 
számomra már nem érdekes. 
Árnnyá váltál, avagy éppen 
egy távoli tán-baráttá.

Mert tudod: vannak olyanok, 
kik nem hiszik, hogy szerettek, 
s volt szerelmük most már 
inkább látszik sosem-szeretettnek. 
Talán szerettelek, talán csak 
hazudtolok szeretettnek, 
s nem hazudom most már 
többé— döntsd el vagy döntse 
el az, akit érdekel még.
Kiírtam magamból minden 
kétségem, s papírra vetettem 
a szerelmem 
és
nemszerelmem.

Domokos Lehel grafikája

Gedeon Zoltán grafikája

HEVESI ZOLTÁN ISTVÁN 
FÁJ
fáj a semmi a sej ttel en 
fáj a halott sejtelem 
fáj hogy néma a dalom 
fáj hogy fáj a fájdalom

A Z ÜLDÖZÖTT
Fáraszt, hogy a semmiben 
suhannak a fények 
Bánt, hogy a sötétben is 
valami folyton éget 
Bosszant, hogy mindig 
magam előtt látlak 
S hogy az életnek hiszlek 
nem a halálnak

Dühít, hogy a csendben is 
a te hangodat hallom 
S hogy folyton pirulok, hiába 
takarom el arcom 
Elfutnék előled 
de megfogod a kezem 
Miért nem hagysz elveszni 
mint mást, ó Istenem ?

A TÚLÉLŐ
Látod, megvagyok 
Lassan tompulok 
Élem az életem 
Társam a félelem 
Féltem a szégyenem 
Mit él kell rejtenem 
Hiába nyarak, telek 
És hiába féltelek 
Már nem lehet veled

Élek hát nélküled 
Nincsen már Istenem 
És nincs több szerelem 
Nincsen már reményem 
S nem is volt erényem 
Marad a fájdalom 
S a gyűlölt szánalom 
Lassan tompulok 
De látod, még megvagyok.
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A test szabad, 
a lélek reménytelen

— sum m ázható Vásárhelyi 
Géza posztumusz-kötetének ta
nulsága. Vagyis: a lélek egzisz
tenciális és metafizikus szoron
gásán túl létezik a test végtelen 
szabadsága, a megváltás hitelte- 
lenségén innen létezik a lélek 
megváltásba vetett hite. A szerző 
korábbi verseinek ismeretében 
ism étlés volna arról beszélni, 
hogy a halál gondolata és a per
manens kétségbeesettség állapo
ta milyen költészetre jellemző 
motívumokat hív életre a kései 
alkotásokban, verbálisán és képi
leg hogyan jelennek meg az öné
letrajzi elemek és az apokalipszis 
m in t a posztm odern-jelenség 
kulcsfogalma milyen súllyal nyer 
érvényt. Anélkül, hogy megkísé
relnénk típusjegyek alapján defi
n iá ln i, h o g y  m ilyen  típ u sú  
megnyilvánulásról van szó, első 
olvasásra megállapítható, hogy 
milyen mélységekben jár a szer
ző, a lélek milyen tájait akarja be
járni: a test ismerete a különböző 
szervek összehangolt működésé
nek, az általános és alapvető har
m óniának a keresésében össz
pontosul, a költészet az orvos Vá
sárhelyi Géza számára menedék, 
annak az energiafölöslegnek és 
feszültségnek a fel(le)dolgozási 
módja, amelyet a segítségnyújtás 
és az emberi szervezet aprólékos 
feltérképezése az életért való fe
lelősségvállalás nyomán magá
ban felgyújtott. Talán a "köny- 
nyűség'-keresés az oka annak, 
hogy versei jórészében eluralko
dik a sanzon-jelleg, a formának 
az a fajta zökkenőmentes kezelé
se, amely József Attila költészeté
nek kései szakaszára is jellemző: 
a panasz és a vallomásos forma 
elégikus hangneme, öniróniával 
elegyes állaga dallamos, késlelte
tett ritm ikájú szövegtestet hív 
életre, ettől a formától nem áll 
messze a dalszöveg-jelleg sem, 
m int ahogy a mély, a leírástól 
messze távol kerülő gondolati
ság ezt a költészetet némiképp a 
prózához is közelíti. Ezt a megál
lapítást magának a költőnek az 
állításai igazolják, léte állandó ki
egészülésként é rte lm ezh e tő , a- 
mennyiben a segítségnyújtásnak 
segélykérés, a meghallgatásnak 
kibeszélés, a tudásnak és magya
rázatnak a nem-tudás és értelme- 
zetlenség felel meg.

Vásárhelyi Géza saját szak
máját mint "az élet fonákját" ne
vezi meg, s ami költészetként az 
egzisztenciális mélypont kifeje
zése és megnevezése felé közelít, 
az a panasz telítettségét, szünte
len érzelmi felfokozottságot, a 
képek és a dikdó gazdagságát is

jelenti. A "behelyettesített világ” 
fogalm a a szerepcsere kény
szerével is szorosan összefügg, 
mi történne, ha egyszer az orvos 
kémé a betegek tanácsát és a ver
sek a permanens boldogságról 
szólnának?

A versek tanúsága szerint ez 
a "behelyettesített világ" a fennál
ló rend lehető legrosszabbika, 
mivel a dolgokban és tényekben, 
látszatokban és jelenségekben, je
lekben rejlő kérdéseibe emberi 
mértékrend szerint nem adható 
válasz, vagy ha adható, akkor az 
csak részleges; még tragikusabb 
azonban az, hogy bevallottan egy 
orvos értékrendje és világképe 
értelmében nem vállalható valami-

Feszt László: Kövület

ért felelősség. Az orvosi szerepkör 
betöltése, helyesebben az a lud- 
ditás, amely a naprakészségen és 
készenléten kívül feltételezi az 
összhang természeti meg- létét, 
azaz a szervek önműködő képes
ségébe vetett hitét, a reményt 
mint a zsigeri és szellemi konti
nuitás "közegét", és mint az idő 
végtelen fluidumának tagolására 
alkalmas eszközt artikulálja. Ez a 
szakmai kettősség tehát oly mér
tékben is összefügg Vásárhelyi 
esetében, hogy ami egyfelől ta
nácsadás és materiális segítség- 
nyújtás is, az másfelől m ind
annak a megvallása, ami az ún.

"intenzív pillanatokban" a lélek
ben végbemegy. "Mind több a 
fáj,/ s mind kevesebb a derű" — 
állítja Vásárhelyi, egyre inkább 
olyan form át keresve hasonló 
megállapításainak, melyek a ko- 
párság, a nominalizmus és a képi 
kifejezésmód lefokozása felé, il
letve az epikus és ötletszerű szer
kesztés felé mutatnak.

Az áttűnés az egyik létformá
ból a másikba, a ludditásból és 
éberségből a nyugtalanság és ke
resés küszöbén át az önazonos
ság és vallomás felé az önki
fejezés kulcsfogalmainak alaku
lásával jellemezhető leginkább. 
Az ablak, amely semmit sem rejt 
és mégis elválaszt, az üveg mint 
a láthatatlan szilárdság és töré
kenység anyaga fokozatosan e 
csöndes átalakulás szimbóluma 
lesz: "az ablak betekint rajtam ,/ 
tükröz a világ,/ fény dterázik". S 
bár a versek legtöbbje arról szól, 
hogy nincs tét és nincs áldozat, a 
verskötet egésze, a kétféle létér
telmezés és létmód összevetése 
azt példázza, hogy a tettek a túl
oldalon előhívódnak, azaz lehet
séges a szem ély iség  teh e r
mentesítése. A seb szintén az át
menetet jelképezi, ezúttal a kitö
rés szándékát, az élő anyag 
mélységéből a bőr, a felszín, a 
fény felé igyekvést, az anyag fel- 
fakadása és a nyomán érzett fáj
dalom emlékeztetés is egyben a 
test fájdalom árán való megváltá
sára, a lélek megszabadítására.

E versek azonban távol van
nak attól, hogy a transzcendend- 
ára  való  tö rekvés nyom ait 
hordoznák, vagy hogy egy légie- 
sített, nonperszonifikált beszéd
mód kisajátítói volnának, hiszen 
Vásárhelyi a kapcsolatok és vi
szonylatok rendszerében a ne
mek harcán túl a férfi és a férfi 
közti párbeszédet tekinti a jelek 
rengetegében eligazítani segítő 
gondolat bölcsőhelyének. A csö
mörön, az unalom kaptatóin nem 
a szerelem, hanem a felebaráti ér
zés görcsös túlkapásai és a józan 
találkozások segítenek át — a Vá
sárhelyi-versek másik fontos ta
nulsága ez: "De elhallgatnak e 
külső zavaró zajok/ s barátaim
hoz elautóbuszozok/ ó megint 
az ikes ige/ kérdem tőlük: hol az 
Ige/ hol az Ige". S mert a test fö
lött jogunkban és hatalmunkban 
áll magunknak is uralkodni, a lé
lekre vonatkozó próféda kimon
dása  va ló ságos önm agunk  
megmentése volna. Az átadás, 
kiáradás szükségessége mellett 
tehát ott van a mások önmagunk
ba foglalásának, a társas alászál- 
lásnak a Tehetősége.

KISGYÖRGY RÉKA

* Vásárhelyi Géza: Ne félj, 
az álom úgyis szertehordoz, 
Kriterion Kiadó 1993.

ü. DIEI
MATHIAE CORVINI

PROLÓGUS
Ki emlegetné ma Betlehe

met, ha történetesen nem ott 
jön világra a názáreti Jézus? 
Kolozsvárnak sincs nagyobb 
dicsősége, mint hogy falai kö
zött született meg Hunyadi 
Mátyás, a hajdan volt Nagy- 
magyarország legnagyobb ki
rálya. [...]

Gondoskodott szülőváro
sáról. A családot, amelynél 
született, adómentességgel ju
talmazta. ő  alapította a Farkas 
utcai templomot. Neki köszön
hette Kolozsvár azt a bölcs ren
det, hogy 1458-tól évről évre 
más nemzetiségű főbírója volt: 
a szász után magyar s utána 
ismét szász — a város akkori 
nemzeti összetétele szerint. A ta
nácsosok is fele-fele arányban vá
lasztattak a két nemzet fiai közüL 
A kolozsvári bíró megleekézteté- 
se: monda, melynek bizonyára 
van igazságalapja. A kolozsvári 
bíró kineveztetésének említett 
szabá- lyozása: történelmi tény. Jó 
reá emlékezni.

Arra is jó em lékeznünk, 
hogy Mátyás király nemcsak 
zseniális politikus és hadvezér, 
hanem legalább ugyanakkora 
kultúrateremtő is volt: egye
tem-, könyvtár- és temploma
lapító , költők, építészek és 
zeneművészek páratlan mecé
nása, művelt főúr, aki eredeti
ben olvasta m ind  a görög, 
mind a latin klasszikusokat.

Sajnos korán magja sza
kadt a Hunyadi családnak, s 
ezt igencsak megsínylette tér
ségünk történelme. Az egysze
rű  ember bölcsessége szerint 
"meghalt Mátyás király, oda az 
igazság".

A mi Mátyás-ünnepünk a 
mondás ellenkezőjét mondja: 
él Mátyás király! Ha ködösítik 
is igazságát, ha nincs is ma 
olyan magas közjogi méltóság
viselőnk, aki nagyságban és 
bölcsességben vagy kultúraé
pítő hévben a nyomába érne, 
ha politikai óriástörpéink egyi- 
két-másikát feszélyezi is emlé
ke: Mátyás él! Csak hívnunk 
kell, s ő itt van közöttünk.

Mi hívjuk, hívogatjuk, s 
lám: a város, ahol most egymás 
szemébe nézve s egymás szívét 
keresve idézzük emlékét, min
den ellenkező jel dacára, csak- 
azértis: azonos azzal a Ko
lozsvárral, amely 1440-ben az ő 
Betleheme volt.

LÁSZLÓ FERENC

(Elhangzott 1994. május 13-án 
az AMARYLLIS Reneszánsz Klub 
rendezte Mátyás-napok megnyitó
ján)
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S Á N T H A  ATTILA

M IK O R AZ ISTEN
Tegnap este leültem  diskurálni Istennel.
Nem  mintha bajom lett volna, m eg m iegymás,

hanem mert csak.

H át szia, Isten. Nesze, i t t  egy 
kupa bor, és csak semmi elragadtatás, 
bele bátran a velejébe.

Ne beszéljünk világmegváltásról, 
halhatatlanságról, problémákról 
(elvégre: problémák nincsenek), 
hanem arról, hogy ló.
Kösz, a szeretet témájából elegem van, 
de m it szólsz ahhoz, hogy ló?
Szia, erre igyunk.
Skol, prosit, chiss meg tervetuloa Mexikossa.
Igen, a ló az egy állat, 
van ké t keze, ké t lába, három szeme.
Hogy szerinted rossz a sorrend?
H át ezen igazán nem veszünk össze.
Igen, a ló szép állat, 
én szeretem a szép állatokat, 
úgy gondolom, Dánia egy szép ország 
és benne lovak is vannak.

(Isten: Ez nem jellemző.)
Ugyan már, ma egészen unalmas vagy, 
jobb vá laszt vártam egy olyan 
jó  fejtől, m int te.
A  lónak jó  fej a mamája, 
biztosan összeszűrte a levet veled, 
a papa még csak nem is sejti.

Hja, ma már így van ez, 
hol vannak a régi erkölcsök,
Madonna orális szexszel 
szórakoztatja a nagyérdeműt,
Vince barátunk szerint még következhet 
a takony, a geci meg a pina.
Na, újra csak ide lyukadtunk ki.
Igen, a ló, az egy szexuális archetípus, 
toposzális ésfartövi beütésekkel.
Igyunk és ne nevess a szemembe, 
pofánváglak s jöhetnek a mentők.
Nekem ne mondd, hogy "hülye vagyok, 
tehát szabad", ezt én is tudom, 
de legalább nem mondom.
Egyébként én mondtam először, 
te csak ismételsz, m int a papagáj.
(Isten: Keresztezzük a lovat papagájjal!)

Na látod, ez már döfi, jó  seggfej vagy.
Sajnos csak embrionális 
megtermékenyítéssel lehetséges, 
am it egy lavórban kell elvégezni, 
s hol marad az élvezet?
Na jó, hagyjuk a témát, beszéljünk a mamádról. 
Tudod, a mamákról vagy jót, vagy rosszat.
O, ezek a mamák, kik  kihordanak, 
s nem térhetünk vissza beléjük soha!
Ó, a mamák, k ik  mindannyiunk mamái!
Hogy ne beszéljek általánosságokat 
és hagyjam a pátoszt?
A z t beszélek, am it akarok, 
én szeretem a pátoszt és a lót, 
elvégre szabad országban élünk, illetve nem,

de hülye vagyok, tehát szabad.
Tudod, én nem emberi szerelemmel szeretlek, 
de m int szegény Szilágyi A ttila  
fózsef Domokos megmondta, 
jól jönne egy kis fucking.
Csak diskura meg semmi fucking.
Ezt énekeljük kórusban, jó?
Te leszel a mezzoszoprán, én meg 
a basszus, illetve a baszó.

(Hatás- meg áramszünet.)
Bocs, de túl sokat ittam, 
s már a tököm sem a régi.
De azért nekem is megvan a jogom a szexhez, 
ezt nem tilthatja meg senki, 
és akkor baszok, amikor akarok, 
s a baszok csak akkor ikes ige, 
ha nekem úgy tetszik!

(Isten: Ne köss vele a nyelvbe, mert 
az egész világot én vele képeztem!)
Apuci, benned egy pszicholingviszta veszett el!
Éljen a választékos fogalmazás!
Pszicho pata limbó lembó!
Mineolen Artúr Rembó
(ugyan per pillanat, de akkor halálosan)!

Hol a te istened,
mért nem hiszel te semmiben,
s m it nevetsz, hogy én Artúr Rembó?
Én vagyok Rembó és Rambó,
ső t Norman Schwartzkopf, Nae Lazarescu és Alma Ata! 
ami összeköt bennünket az, ami szétválaszt!
(Na jó, nem áll fel, de azért lehet, nem?)
SzabadságotRembónak, m ikorén Rembó!
Szabadságot, mikor én Frankó!
Am ikor én zsidó a gázkamrában!
Freedom for all!
Am ikor én ló! Am ikor én szamár!
Am ikor én perverz disznó!
Amikor én halál! Am ikor én szerelem!
Fucking for all!
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BRÉDA FRANCOIS
FERENC BRÉDA
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JEGYZET
In: Nagy Képes Világtörténet VII. kötet Az Újkor. I. rész: A 

Reformatio kora. Irta Marczali Henrik. Számos képpel, műmelléklettel 
és térképpel. Kiadják Franklin-Társulat & Révai Testvérek Budapesten, 
é. n. (1900?), p. 61., 94.

ELKÉPZELTE, MEGÍRTA,LERAJZOLTA ÉS „ÖSSZEVÁGTA" B.F. F.B., 1994.

Júliusi évfordulók
1 — 100 éve született Iszaak Emmánuilovics Babel

orosz író
380 éve halt meg Isaac Casaubonus francia humanista

2 — 270 éve született Friedrich Gottlieb Klopstock
német költő
125 éve született Szomory Dezső magyar író

3 — 110 éve halt meg Frankenburg Adolf magyar író
60 éve halt meg Szombati-Szabó István 

romániai magyar költő
4 — 30 éve halt meg Szamuil Jakovlevics Marsak 

orosz költő
5 — 200 éve született Mauritz Christopher Hansen 

norvég író
190 éve született George Sand francia írónő

6 — 80 éve született Jósé Garda Nieto spanyol költő
7 — 90 éve született Berczeli A. Károly magyar költő 

110 éve született Lion Feuchtwanger német író 
175 éve született Kőváry László magyar történész 
100 éve született Rajka László
romániai magyar irodalomtörténész

8 — 50 éve halt meg Mohácsi Jenő magyar műfordító
9 — 250 éve halt meg Kasper Niesiedd lengyel író

80 éve halt meg Pósa Lajos magyar költő 
230 éve született Anne Radoliffe angol írónő

10 — 160 éve született Jan Neruda cseh író 
11— 20 éve halt meg Pár Lagerquist svéd író

175 éve született Reguly Antal magyar nyelvész
12 — 80 éve született Jonasz Dovydaitis litván író 

90 éve született Pablo Neruda chilei költőnő
13 — 220 éve született Diodata Saluzzo-Roero 

olasz költő
110 éve született Frands Brett Young angol író

14 — 490 éve halt meg Pandolfo Collenucdo olasz író 
540 éve született Angelo Poliziano olasz humanista 
90 éve született Isaac Bashevis Singer amerikai író

15 — 90 éve halt meg Anton Pavlovics Csehov 
orosz író
110 éve született Markovits Rodion
romániai magyar író
75 éve született Iris Murdoch ír írónő

16 — 75 éve halt meg Bereczik Árpád magyar író 
330 éve halt meg Andreas Gryphius német költő 
75 éve született Alexander Saxton amerikai író

17 — 100 éve halt meg Leconte de Lisle franda költő 
130 éve halt meg Szalay László magyar történész

18 — 130 éve született Ricarda Huch német írónő
19 — 175 éve született Gottfried Keller svájd író
20 — 130 éve született Erik Axel Karlfeldt svéd költő 

690 éve született Francesco Petrarca olasz költő
21 — 90 éve született Ion Biberi román kritikus 

330 éve született Matthew Prior angol költő
22 — 50 éve halt meg Olekszandx Olesz ukrán költő
23 — 40 éve halt meg Daday Lóránt

romániai magyar író
24 — 290 éve halt meg Gyöngyösi István magyar költő 

130 éve született Frank Wedekind német drámaíró
25 — 200 éve halt meg André Chénier francia költő

160 éve halt meg Samuel Taylor Coleridge angol költő
26 — 130 éve halt meg Fáy András magyar író 

100 éve született Aldous Huxley angol író 
140 éve született Jakab Ödön magyar költő

27 — 110 éve született Emst Bertram német író 
80 éve született August Sang észt író

28 — 170 éve született Aléxandre Dumas fils franda író 
190 éve született Ludwig Feuerbach német filozófus

29 — 20 éve halt meg Erich Kästner német író
30 — 710 éve halt meg Sturla Thórdarson izlandi költő 

100 éve született Alexandru O. Teodoreanu román író
31 — 210 éve halt meg Denis Diderot francia író

50 éve halt meg Antoine de Saint-Exupéry franda író
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Galícia, galegók CELSO EMILIO FERREIRO 
(1914-1979)

MANUEL MARÍA 
(1930-)

Ibéria északnyugati sarkában, Galíciában él 
Spanyolország második legnagyobb nemzetisé
ge, a mintegy hárommilliónyi galego. Nyelvük 
egy tőről ered a portugállal és ezzel párhuzamo
san fejlődött a középkor végéig. A korabeli Can- 
c ioneirókban  (énekeskönyvekben) egym ás 
mellett olvashatók a portugál és a galego nyelvű 
költemények. Első írásos nyelvemlékük — egy 
vers — 1198-ból való. A lírában, amely a galego 
irodalom első kifejezési formája, a XIV-XV. száza
dig vezető szerepet játszottak Ibériában, s az egy
másba fonódott galego-portugál irodalom a mai 
galego, portugál és spanyol nyelvű irodalom köz
vetlen elődje.

A XV. században kiéleződő spanyol-portugál 
vetélkedés döntő módon századokra kihatott a 
galego irodalom fejlődésére, sőt létére. A leóni 
királyságot Galíciával egyetemben bekebelező 
kasztüiaiak ez idő tájt kitelepítették a szomszédos 
Portugáliával rokonszenvező galego nemességet 
és megvonták Galicia minden politikai jogát is. 
Valósággal lefejezték a kialakulóban levő galego 
népet és irodalmat — évszázadokon át jóformán 
alig létezett galego írásbeliség, a nyelv a XVIII. 
század végéig a nép körében élt tovább. A napó
leoni háborúk és a romantika hatására kezdett 
ismét kibontakozni a költészet, majd az elbeszélő 
irodalom. A XIX. század derekától a provanszál 
és a katalán irodalommal párhuzamosan terebé
lyesedett ki. Egyre több galego nyelvkönyv, szó
tár került kiadásra, az írók m ind bátrabban 
fordultak a nép nyelvéhez. Századunk elején 
megalakult a Galego Akadémia. Ekkortájt az iro
dalom túlnőtt helyi jelentőségén, Spanyolország
ban, majd külföldön is kezdett ismertté válni.

Az 1936-39-es polgárháború újabb súlyos csa
pást mért a galegókra, s egyben az irodalmi életre. 
A fasiszta rendszer, hatalomra jutása után, gyöke
resen felszámolta az egész galego nyelvű sajtót, 
könyvkiadást, m indennemű nyilvános írás- és 
szóbeliséget. Akkoriban a rendőrnek jogában állt 
a nyílt utcán felpofozni és megbírságolni azt, aki 
galegóul mert megszólalni. Az írók jelentős része 
emigrációba kényszerült — a galegók örökös tra
gédiája, a kivándorlás, ezúttal valóságos nemzeti 
csapássá fokozódott— vagy elhallgatott. E nehéz 
időkben a művelődési és az irodalmi élet köz
pontja a tengeren túlra, Buenos Airesbe tevődött 
át. Ennek a hatása azonban nem jutott, nem jut
hatott el az anyaországig.

Az ötvenes években kezdett ismét lehetővé 
válni, hogy az írók anyanyelvükön szólaljanak 
meg. A vajúdás kezdeti nehézségeit fokozta az 
olvasóközönség hiánya is. Nem csoda, hiszen a 
Franco-rendszer iskolapolitikájának eredménye
ként a galegók jelentős része anyanyelvén írástu
d a tlan  m ara d t. Az anyanyelvű  ok tatás — 
beleértve a galegóknak a történelem során létre
jött első egyetemét is —, a széles körű könyvki
adás és a tömegtájékoztatás csupán 1977, de 
különösen 1982 után, a demokratikus kibontako
zás kiteljesedése során kezdett megvalósulni. Ma 
Galícia széles körű önkormányzattal rendelkezik, 
saját kormánya, törvényhozása van, a televízió és 
a rádió egész nap galego nyelvű műsort sugároz, 
a szülők mind szívesebben íratják gyermekeiket 
galego nyelvű iskolába, egyre több a galego nyel
vű utcanévtábla, s gyakoribb a galego szó a váro
sok utcáin, a galego nyelvű hetilapok után már 
napilapokra is van igény.

A. L.

Aranyló ősz
Bú emészt, amint egy régvolt 
őszre gondolok, sápadt, aranyló 
reggeleire, alacsonyan gomolygó pára, 
frissen hullt avar, utcák szőnyege, 
szülőföldemen, a tölgyessel 
borított szelíd halmokon.
Tavaszként illatozott az az ősz, 
lusta sóhaj-pillangók szállongtak, 
honvágy-keszkenővel istenhozzádot intve, 
mindeneknek istenhozzádot: 
szőlővenyigéknek, tengericsöveknek, 
forrásnak, tajtékos hullámnak, 
legények esti dalának.
Isten veletek,
jövőig, hogyha szerencsénk lesz.

Mélységes búcsú volt, 
égből alászMlt, a keleti fuvolám 
érett almáját cirógató.
Frissen vajúdott álmok 
homályos vackát vigyázta szívem.
Ám minden tovaszállt...
Most a városban, itt, e száműzetésben, 
vállamon ólomként tespedő évekkel, 
akár egy mozdony, közeleg az ősz, 
kormot vág lehunyt szemembe.
Mint kutya messzi távolban, 
immár lappangó tél nyüszít.

ANTONIO TOVAR BOBILLO 
(1921-)

Haldokló év
Szombat.
Szobámban
szorongó álmok bolyongnak 
s botolnak fehér falakba, 
balsiker falaiba.

Odakint dúdolva 
járkálnak a kölykök.

S én itt, a téli sötétben, 
este félkilenckor.

Lassan
rovom a papírt, 
pontokat aggatva 
egy végtelen vers után, 
s fúvóm furulyám, akár egy 
bölcs varangy, céltalan, 
összedőlt álmok rögei alatt.

Szombat,
december.
Hideg van.
Gyermekdal veri föl 
odakint az utcát, 
mialatt én
e fal- s papírhányáson
egy vers, nyalábnyi
örömből fakadó szó után kutatok.

Ám haldoklik az év 
s játszanak a kölykök 
az estéli csöndben odakint, miként 
messzi utakon s tájakon suhamló 
maroknyi örömteli hang.

ASZTALOS LAJOS forsításai

Anyám hoz szólok
Tehozzád szólok most, anyám, 
viszonozni szeretném 
a mézédes szókat, 
melyeket ajkadról lestem el 
gyermekkoromban.
Hiányzik belőlem, anyám, a te

gyöngédséged.

Nekem, ki költőnek
köteleztem magam,
nincs egyetlen
egyszerű,
édes,
világos,
szerelmes szavam, 
mint azok, 
melyekkel ringattál, 
anyám.
Talán őrültség 
szerelmes szavakat űzni, 
s dalt szerezni neked.
Talán
a szegényes élet elapasztotta 
gyöngédségem buzgó forrásait, 
s ezért e szók, 
miként a tűzkő, szárazok.
Üsd,
szavam sincs már,
torkomat
sírás szorongatja.

GONZALO NAVAZA 
(1957-)

Sursum corda
Összehúzódás, elernyedés, ár

s apály üteme, 
az élet gépies zaja a zsigerekben, 

napi hajóutunk gályafelügyelője, 
élet és halál 

iránytűje, 
szív,

veled dalolok.

LUIS PIMENTEL 
(1897-1958)

Városom tele
Leheletfinom pókháló ég, 

gyöngyszemek hamuja.
Kakas kukorél,

láng a járatlan havon. 
Szunnyadoz a várfal 

gömbölyűn s szelíden.
Ernyedtek a fáradt tagok, 
nárdusfúvánkosokba fúlnak 

a hangok.
Szerszámtalan órák.

Lisztóramú: a hó 
pereg.

Fölkel a hold
s mint sárgadinnyeszelet, 

édes és hideg.
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GAAL GYÖRGY

Jósika M iklós halála és újratemetése
Kevesen tudják, hogy Jósika Miklós szü

letésének kétszázéves évfordulója egyben 
kolozsvári újratemetésének centenáriuma 
is. A szabadságharc bukása után Jósika és 
felesége menekülésre határozta el magát, s 
hogy kevesebb gyanúra adjanak okot, kü- 
lön-külön tették meg kalandos utukat Lip
cséig, ahol találkozót adtak egymásnak. 
Szászországban főleg Jósikáné Podma- 
niczky Júlia bárónő bizonyos támogatást re
m élhetett, hiszen édesanyja, Eliza Adolf 
Jänkendorf szász királyi miniszter lánya 
volt, s anyai rokonsága itt élt. Podmaniczky 
Júlia anyanyelvi szinten beszélt és írt néme
tül, sőt, mielőtt Jósika felesége lett volna, 
inkább németül verselt. Szászország sem 
nyújtott számukra kellő biztonságot; hivata
los bécsi kérelemre az író-szabadságharcost 
esetleg kiadták volna. Ezért 1850-ben áttele
pedtek Brüsszelbe. Közben Pesten mint fel
ségsértőt és lázadót halálra ítélték, s 1851 
szeptemberében a hírhedt Új épület háta 
megett in effigie (jelképesen) fel is akasztot
ták.

Brüsszelben Jósikáné csipkekereskedést 
nyit, sorra fordítja le németre férje regényeit, 
tudósításokat küld pesti lapoknak, s igen 
takarékosan vezeti háztartásukat. így rövi
desen a város St. Noé nevű külvárosában 
telket vesznek, s arra házat építtetnek, par
kot létesítenek, melyeket a szurdoki otthon 
mintájára rendeznek be. Az író így többé-ke- 
vésbé nyugodt feltételek között írhatta újabb 
regényeit. 1859-től e ház válik a magyar 
emigránsok központi irodájává, mely a ma
gyarság helyzetéről tájékoztatja a nyugati 
sajtót. Jósika állandó kapcsolatot tart Kos
suthtal, több mint 130 levelet váltanak.

A 70. évéhez közeledő Jósika betegeske
dése hoz fordulatot életükben. Talán az or
vosok is az enyhébb éghajlat keresését 
javasolták, másrészt a feleség több segítség
re számíthatott Szászországban, ahol roko
nai közül az egyik éppen miniszter volt. 
Ezért 1864-ben Drezdába költöztek. Itt már 
a beteg író Emlékiratain dogozott, utolsó 
fejezeteit már csak diktálta. Az 1865. február 
27-én bekövetkezett halál híre meglepetés
ként hatott Magyarországon, s csak lassan 
vált köztudottá.

A Fővárosi Lapok március 1-i hírei még 
így fogalmaznak: "Egy gyászsürgönyről be
szélnek, mely tegnapelőtt este érkezvén, 
nagynevű regényírónk, Jósika Miklós halá
lát jelentette volna." "Mi, kik ez ünnepelt 
íróval folyvást levelezési érintkezésben va- 
lánk, magas szellemű nejének hozzánk inté
z e tt u to lsó  szavaibó l legkevésbé sem 
gondolhattuk a férjénél beállt betegség ve
szélyes voltát". Csak a március 3-i szám erő
síti meg a hálálhírt, hozzáfűzve: "Az ég 
hosszú és nagy élettel áldá meg, de m ivd 
szelleme mindig fiatal, vidám és tevékeny 
m aradt, halála mégis meglepő mindnyá
junkra nézve, akik bámultuk, tiszteltük és 
szerettük". Ezzel szinte összecsengenek 
Vadnai Károly búcsúszavai a Hazánk s a 
Külföld március 5-i számában: "Távol élvén 
tőlünk, mi nem láttuk őt aggnak, betegesnek 
és halálra szántnak, mi csak szellemével 
érintkezőnk, mely mindig ifjú, vidám és erő

teljes maradt". A híradások közös vonása, 
hogy az író betegségének lefolyásáról, halá
lának okáról semmit sem tudnak. Még á  
későbbi életrajzírók — akik pedig a család 
tagjaitól érdeklődhettek volna — sem tisz
tázták a halál körülményeit. Megelégednek 
az "elbetegedett", vagy "pár havi betegeske
dés után "meghalt kifejezésekkel. Akkoriban 
egy 71. évében járó ember halála termé
szetszerűnek tűnt. Gyakran alkalmazták rá
— az orvostudományból ma már száműzött
— végelgyengülés kifejezést.

Az akadémia 1865. március 6-i és a Kis
faludy Társaság április 26-i ülésén jelentik be 
Jósika halálhírét, s mindkét fórum intézke
dik emlékbeszéd tartásáról. Az akadémián
1866. február 6-án Greguss Ágost idézi fel 
Jósika alakját, míg a Kisfaludy Társaságban
1867. február 5-én Jókai Mór. A Koszorúban
— aláírás nélkül — Arany János ír elismerő 
nekrológot Jósikáról. Eötvös Lajos pedig va
lóságos kismonográfiát állít össze: Jósika 
Miklós élete és hatása az irodalomban (Fővárosi 
Lapok 1866. október-november). Ezek, akár
csak a későbbi értékelések, egyöntetűen elis
merik, hogy Jósika a magyar regényiro
dalom megteremtője, megérdemli a magyar 
regény atyja megtisztelő címet. Mert bár e- 
lőtte Fáy András megírta az első trásadalmi 
regényt, a Bélteky házéit (1832), ő az első, aki 
egész életpályáját a regényírásnak szenteli, 
tud történelmi hátteret rajzolni, izgalmasan 
bonyolítja a cselekményt, korhűen ábrázolja 
alakjait, s néha még lelki világukba is bete
kintést nyújt. S bár egyértelmű, hogy alkotó 
pályájának forradalom előtti első tizenkét 
éve igazán korszakos jelentőségű, Jókai 
megjegyzi: "fel kell síremlékére írnom, hogy

A J ósika-síremlék

a hontalan, a száműzött, ki hazájában leg
többet vesztett, adott kölcsön buzdító szót 
nekünk, a csüggedtüknek, kik itthon va- 
lánk”.

Jósika halála után már egy negyed szá
zaddal monográfia jelenik meg róla. Szaák 
Lujza 375 lapos kötete ma már csak első 
kézből, a családtól szerzett életrajzi adatai 
miatt számontartott, bár a regények többsé
gével is foglalkozik.

A közfigyelem 1893 júniusában irányul 
újra Jósika és felesége felé. Ekkor hal meg 81. 
évében, 28 évi özvegység után Podma
niczky Júlia. Az asszonyi hűség szép példá
ját nyújtotta. Férjének a Szentháromság 
tem etőben (Trinitätsfriedhof) vasráccsal 
övezett német és magyar feliratos emlékkö
vet állíttatott, melyhez naponta kijárt. Most 
őt is e sírba temették. Eddig ő maga akadá
lyozta meg, hogy férje hamvait hazaszállít
sák, de ekkorra, a közvélemény szerint, 
Jósikának az a "végrendelése" is teljesült, 
hogy addig idegen földben nyugodjék, amíg 
hazája szabaddá nem lesz. A gondozatlanul 
maradt drezdai sír rövidesen pusztulásra 
lett volna ítélve.

A hamvak hazahozatalának gondolata 
1894-ben újra előtérbe került. A születési 
centenárium erre jó alkalmat nyújtott. Más
részt Kossuth Lajos budapesti díszes teme
tése biztosította a közism erten aulikus 
családot, hogy a császári kegyelmet vissza
utasító Jósika itthoni eltemettetése nem fog 
hűtlenség) gesztusként hatni. A hazahozatal 
fő szorgalmazója a családon belül az író 
unokája, Jósika írén volt, Jósika Sámuel bel
ügyminisztériumi államtitkár felesége.

Jósikának első feleségétől, Kállay Erzsé
bettől öt gyermeke született, Leó (1827-1887) 
fia Kendeffy Krisztinát vette nőül, s ezek 
harmadik gyermeke volt az 1853-ban szüle
tett Irén. A dúsgazdag Jósika család megen
gedhette magának az exhumálás és ha
zaszállítás mintegy 9000 forintra rúgó költ
ségeit, de eleve kerülte a túlzott felhajtást, az 
országos ünneplést.

A drezdai sír felnyitásánál 1894. április 
19-én csak a városi hatóságok voltak jelen. 
Előbb a feleség alig tíz hónapja földben levő 
koporsóját emelték ki. Felnyitották, fertőtle
nítették. Ezután az író már 29 éves elkorhadt 
töldgyfakorporsójának helyéről gyűjtötték 
össze a csontmaradványokat. Ezek egy kis 
érckoporsóba kerültek , am it egy sárga 
tölgyfakoporsóba helyeztek. 20-án Emil 
Besser városi tisztviselő kíséretében vonatra 
kerültek a koporsók, s a Bécs-Budapest út
vonalon 24-én reggel érkeztek Kolozsvárra. 
Eddig a szállítás teljes titokban történt, a 
vasutasok sem tudtak a halottak kilétéről. 
Kolozsvárt Gyárfás Benedek, a Jósika család 
jószágigazgatója kellett hogy átvegye a ko
porsókat. Áz aktushoz azonban szükséges 
volt bizonyos hivatali személyek jelenlétére. 
Ezek értesítése során szivárgott ki a hír. Dél
után negyed négykor az állomáson a jószág- 
igazgatón kívöl dr. Bartha János városi 
főorvos, Szabó József rendőrfogalmazó és 
Czecz János temetkezési vállalkozó jelent 
meg, s két újságíró is: Bede Jób és Gyalui 
Farkas, ő k  számoltak be az eseményről a
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napilapokban. A két koporsón kívül a va
gonban volt a drezdai sírkő és a vaskerítés 
is. Bessertől átvették a német nyelvű kísérő 
leveleket, melyek tartalmazták a halottak 
adatait, szállítási útvonalát és az úticélt. Míg 
a feleségnél a halál okát pontosan megjelö
lik: "Krebs" vagyis rák, addig az írónál ez 
található: "Todesursachen: imbekannt" — 
ami arra enged következtetni, hogy a halotti 
anyakönyvben sem töltötték ki ezt a rovatot.

Az állomáson a két koporsót két kétlovas 
halottas kocsira rakták, a sírkövet, rácsot kü
lön szekérre. Hogy a menet ne keltsen túl
zott feltűnést, elkerülték a Főteret, a Malo — 
London — Külső Torda utcákon (a mai Béke 
tér fele kanyarodva) haladt el a kocsisor, s

BÁRÓ JÓ SIKA  MfKL OS

egyenesen felhajtottak a Jósika-kriptához, 
annak előcsarnokába helyezve el a koporsó
kat. A beszámolók megjegyzik, hogy mind
két koporsón kereszt látható, sőt a sírkő is 
keresztben végződik, de ez Németország
ban nem jelenti azt, hogy az illetők katoliku
sok. A szürke m árványkő alsó, feliratos 
részének szövegét is több lap közli. A kereszt 
azóta a kőről letört, de az alsó rész nehezen 
olvasható szöveggel ma is a sír mellett áll. 
Kurzív betűs magyar feliratával nem telje
sen egyezik a túloldali német szöveg: "Itt 
nyugszik/távol hazájától/Branyicskai Báró 
Jósika Miklós/Gyermekeinek legjobb barát
ja ,/nejének  hű  társa ,/a  m agyar regény- 
iro d a lo m /k o sz o rú s  m eg a lap ító ja ,/h a 
zájának lelkes fia és bajnoka./Született Tor
dán 1794 Ápr. 28-án/Meghalt Drezdában 
1865 Feb. 27-én/Béke és áldás hamvai- 
ra!"//H ier ruht in fremder Erde/Baron NI
COLAUS JÓSIKA/von Branyicska/geb. in 
Torda am 28 Apr. 1794/gest. in Dresden am 
Febr. 1865/Friede/undSegen seiner Asche!"

A koporsók földbe tételére másnap, 25- 
én délelőtt került sor. Itt egy kis kellemetlen
ség támadt. Közismert volt ugyanis, hogy 
Jósika Miklós 1847. április 3-án, hogy első 
feleségétől elválhasson, áttért a református 
vallásra, június 4-én ki is mondták a válást. 
Augusztus 25-én Zsibón, a Wesselényi-kas- 
télyban kötött házasságot Podmaniczky Jú
liával. Ennek tudatában a jószágigazgató 
Herepei Gergely református lelkészt kérte 
fel a szertatás elvégzésére. A 24-én este Bu
dapestről érkező Jósika Samu viszont úgy 
intézkedett, hogy evangélikus temetés le

gyen. Ennek okát sokat találgatták. A feleség 
kétségtelenül lutheránus volt. S valószínű
leg Jósikát is Németországban minden átté
rés nélkül átvette a lutheránus egyház.

Április 25-én, szerdán reggel 10 órakor a 
lutheránus templom harangszava kíséreté
ben tíz személy állt félkörben a Jósika-kripta 
bejárata előtt: Álbach Géza polgármester, Fe- 
renczi Zoltán, az Erdélyi Irodalmi Társaság 
titkára, Gyalui Farkas másodtitkár, Grátz 
Mór evangélikus lelkész, Herepei Gergely 
református pap, Gyárfás Benedek jószág- 
igazgató, Bénél Ferenc, a család ügyvédje, 
aki az egész exhumálást levezete, Czecz Já
nos, a temetés rendezője, valamint két hír
lapíró. A családot egyedül képviselő Jósika 
Samu báró pár szóval fordult a megjelentek
hez, melyet más-más szöveggel idéznek a 
lapok. Lényege: felesége kívánságára hozat
ta haza a halottakat, s azért kérette ide a 
meghívottakat, hogy tanúi legyenek ennek 
az egész nemzetre nézve fontos esemény
nek.

Ezután a két koporsót a főúthoz közelebb 
megásott sírgödörhöz viszik, ahol Grátz 
Mór (a későbbi neves politikus és író Grátz 
Gusztáv édesapja) rövid temetési beszédet 
és imát mond. Idézi Vörösmarty Szózatát, s 
utal rá, hogy e sír búcsújáró hely lesz. Egy 
negyedóra múlva már az író, majd tőle jobb
ra a neje koporsója a 3 méteres gödörbe ke
rü l. Föléjük 2 m éter m éységbe 
deszkapadozatot helyeznek, s erre dobják a 
földet. A temetés végeztével a báró megkö
szöni a megjelenteknek a részvételt.

A temetés helyére nézve újabb találgatá
sok olvashatók a sajtóban. Szinte termé
szetszerűnek tűnt volna, hogy a kriptába te
messék őket. Nem valószínű a protestáns 
hitük miatti megkülönböztetés. Bizonyára 
az volt a család szempontja, hogy közel a 
főúthoz jól látható külön síremléket emel
hessenek nekik. Különben a legtöbb lap fel
tételezi, hogy a család az új sírkő leleplezését 
akarja majd országos ünnepséggé tenni.

Á temetést egymás után követik a cente
náriumi megemlékezések. Május 5-én a Kis
faludy Társaság igazgatója, majd első elnöke 
emlékének külön ünnepélyt szentel. Ezen 
Gyulai Pál és Tóth Lőrinc mond beszédet, 
Endrődi Sándor emlékverset, Hegedűs Ist
ván Jósikáné három német versének tolmá
csolását olvassa fel. Beöthy Zsolt pedig 
bemutatja a Stróbl Alajossal készíttetett Jósi- 
ka-szobrot. Az ünnepélyre egy Jósika-bibli- 
ográfiát tartalmazó kis füzetet jelentetnek 
meg.

Május 14-én az Erdélyi Irodalmi Társa
ság is megtartja a városház üléstermében 
ünnepélyét. Ezen Szász Gerő, Ferenczi Zol
tán és Széchy Károly az előadó, Hegedűs 
István olvas fel emlékverset. Megkoszorúz
zák a temetőben levő kettős hantot. Június

3-án Tordán, a szülővárosban emléktábla le
leplezéssel összelcapcsolt megemlékezésre, 
június 5-én pedig a brassói Főreál Iskola 
megemlékezésére kerül sor.

Hosszú csend után 1896. január 12-én a 
Vasárnapi Újság fényképen mutatja be a Jó
sika házaspár díszes házsongárdi síremlé
két. A késő őszi táj, a hanton levő pár 
nemzeti szalagos koszorú arra enged követ
keztetni, hogy pár héttel korábbi a felvétel. 
A kolozsvári sajtóban nincs hír sem az ízlé
ses emlékmű elkészültéről, sem pedig le lep  
lezéséről. Ha netán volt is az ünnepélyes 
leleplezésre valamilyen terve Jósika Samu
nak, bizonyára — miután 1895 januárjában 
a király személye körüli miniszterré nevez-
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ték ki — lemondott róla.
A síremlék — kissé megdőlve — ma is 

eredeti helyén áll. Klasszicista stílusa is utal 
rá, hogy Pákei Lajos, Kolozsvár akkori veze
tő építésze tervezte. A timpanon fölött ke
reszt állt, ezt már rég letörték. A felső mező 
fekete márványtáblájába Hegedűs István tí
zsoros verses felirata került:

Két szírnek porlad itten drága hamva, 
Két szívnek álma ime telyesül: (!)
Szabad hazában boldogan nyughatva 
E drága földdel poruk elvegyül.
Költő, örülhet lelked fen az égben, (!) 
Nem rab honod, mi ott is fájna még, 
Mitfestél annyi tündér bájos képben, 
Megadta nemzetednek a nagy ég.
S a hű nő itt is egyesül véled,
Megadta neked a hú kegyelet.

A z  alsó mező tudatja a neveket és a szo
kásos adatokat:

Báró JÓSIKA MIKLÓS regényíró 
sz. Tordán 1794 április 28 
meghalt Drezdában 1865 február 27 

és neje
Báró PODMANICZKY JÚUA írónő 
sz. 1813 április 6 meghalt 1893 május 10 

A nemzet őrlelke virraszt felettük!
A feleség halálozási időpontja téves: jú

nius helyett májust írtak. A fejkő előtt egy
szerű keretes terméskő fedkő található. 
Ennek lábrészénél állt a hetvenes évekig a 
drezdai sírkő, akkor ott új sírt építettek, s e 
követ a fejkő mellé helyezték.

Máig minden halottak napján gyertyák 
tucatjai bizonyítják, hogy Jósika Miklós sírja 
tényleg búcsújáró hely lett.
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Nem csak kenyérrel él az ember...
... hanem katarzissal is. A ka

ta rz is  o lyan  lelk i jelenség , 
amely... no de most olyat teszek, 
hogy magam is megbánom! Fi
gyeljék meg: két ismeretlen foga
lom m al m eg h a tá ro z o k  egy 
harm adikat. A katarzis tehát... 
különben miért pont nekem len
ne emiatt lelkifurdalásom, ami
kor n ag y te k in té ly ű , kom oly 
tudósok is megteszik, egy csöpp
nyi bűntudat nélkül. Itt van pél-- 
dául a század nagy genetikusa, 
T heodosius D obzhanski. Azt 
mondja: "... az evoludonizmus 
ellentmond annak, hogy a vilá
got szilárdnak, változatlannak, 
az örökkévalóság szám ára te
remtették." No hát, vegyük akkor 
szépen sorban: a szilárd, arról 
tudjuk milyen, olyan, ami nem 
folyik, azzal m inden rendben 
van. A változatlan, hát az is van 
nálunk, ilyen például a Hargita 
hegység, az, amióta utoljára ott 
voltam, nem változott semmit, 
ugyanolyan. Igaz, hogy egy ki
csit forog vele a Föld, de attól 
még változatlan. Az örökkévaló
sággal viszont egy kis baj van, 
olyat én már rég nem láttam, úgy 
hogy a legjobb indulattal is csak 
azt tudom elmondani róla, hogy 
a széle fehér, a közepe meg sárga. 
Na, így már azt hiszem világos, 
minek is mond ellent az evoluri- 
onizmus...

Mindehhez képest én hajszál
pontosan meg tudom mondani, 
hogy mi a katarzis. Katarzisa ak
kor van az illetőnek, amikor azon 
kapja magát, hogy már megint — 
ember le tt "Emberről" pedig ak
kor beszélünk, amikor a... hűha, 
mi is ez? Jelenség, folyamat, vagy 
filozófiai kategória? Mindegy, itt 
van Toynbee, majd ő meghatá
rozza:" Az em ber — m ondja 
Toynbee — nem csak kenyérevő 
társasállat, hanem személyiség 
is, öntudatos értelemmel". Szem
ben azzal, hogy "Hej, de messze 
majomország, ott terem a ma
jomkenyér"... Gondolom, itt első 
látásra szembetűnik, hol van a 
különbség. Létezik tehát ember
kenyér és majomkenyér. Persze 
az sem mindegy, hogy ki eszi, 
mert az ember, mint ezt már lát
tuk, öntudatos értelemmel eszi 
meg. Sőt, m int személyiség azt is 
tudja, hogy ha elfogyott, szemé
lyesen fog érte menni. Ennek el
len é re  a m ajom  nem  a ttó l 
csimpánz, hogy a majomkenyér- 
fáról szerzi be a mindennapit, az 
ember viszont attól lesz majom
szabású, ha öntudatos értelmét is 
csak kenyérrel eteti.

Egyszóval, ki az, aki nemcsak 
kenyérrel él? Az ember. És hol 
talál eledelt ahhoz, hogy szemé
lyiségét táplálhassa? Ebben az

esetben a kolozsvári M agyar 
Operában, mégpedig Giuseppe 
Verdi Macbeth dm ű művében. Es 
innen most már minden nagyon 
egyszerű. Elmegy az ember az 
operába, és ott találja a katarzist. 
Mégpedig a legszebb, legössze
tettebb, legétvágygerjesztőbb 
formájában, hála Kürthy András 
budapesti rendezőnek és csapa
tának. (Díszlet Székely László 
Budapestről, jelmezek Jánoskúti 
Márta, ő is budapesti vendég, ko
reográfia Adrian Muresan, ko
lozsvári Román Opera.) Ebben az 
előadásban minden azt szolgálja, 
a kép, hang, zene, színek, fények, 
mozgás, hogy a lelki megtisztu-

ragyogó ötlet: bemutatja a zsar
nokot mint olyat, aki pontosan 
attól, hogy olyan amilyen, min
den kenyér—, vagy müzlievő kö
zösségben benne van . M in
denkinek megvan a maga külön- 
bejáratú, saját tyrannusa: Ez az 
én kis zsarnokom, ezt becézem, 
ápolom, de vajon mitől lett ilyen? 
Attól, amitől Macbeth, aki legelő
ször azt áldozza fel a koronáért, 
akit apaként szeret és tisztel, 
Duncan királyt. És miért teheti 
ezt meg? Mert a király is szereti 
őt. "... csak azokon van hatal
mam, akiket szeretek, és ártani is 
csak azoknak tudok..." — vallja 
be Fodor Sándor törpezsamoka,

lépcsősorokkal átjárható színpa
don. Macbeth és a Lady tudatha
sadásos kétségbeeséssel szalad
gál a két világ között. Amikor a 
koronát megkapják, és az uralko
dói örömöket ízlelgetik, megelé
gedéssel nyugtázzák , hogy a 
transzcendens világ létezik, és 
beleszól az ember életébe. No 
lám, nem is olyan gonoszak azok 
a boszorkányok, bár elég ronda 
fajzat. De mikor az elvont tudat 
szelleme lelkiismeret-furdalással 
gyötri őket, akkor beleőrülnek 
annak észlelésébe, hogy az em
ber agyában gondolat fészkel. 
Hogyan, hát a koronás főben 
nemcsak a hatalom konkrét való
sága tükröződik, nemcsak az ér
zékeket boldogító örömök? A 
Lady nem szívesen vesz tudo
mást a másik világ létéről: "Hát 
férfi vagy te?" — kérdi Macbeth-
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lás a legjobb körülmények között 
mehessen végbe, hogy az értelem 
megtalálhassa a maga annyira 
nélkülözött erőlevesét. Tessék 
befáradni, itt árulják a lelki ételt, 
a szellemi szalámit, méghozzá — 
csoda történt?— fogyasztható ál
lapotban. A kenyérevő társada
lom vastag szürke falában egy- 
szercsak megnyílik egy titkos aj
tó, te kilépsz a majomkenyér vi
lágából, és belépsz a fantázia, az 
érzelmek, az önnmagad és má
sok megtudásának birodalmába, 
ahol végigborzongsz, végigag
gódsz egy olyan életet, amely 
esetleg a tiéd is lehetne. Na nem 
mintha politikai gyilkosságban 
naponta részt venne az ember. A 
h eveny  vé lem én y szab ad ság  
ilyen akut tüneteitől még messze 
van a kenyérevők társasága, bár 
egyesek határozottan erre törek
szenek. Macbeth egy másik vi
lághoz tartozik, ahol ő már nem 
csak egy zsarnok, hanem ő a zsar
nok! Kürthy kimondottan klasz- 
szikus rendezésében ez az egyik

Csipike, és sajnálkozva teszi hoz
zá: "Pedig milyen jó dolog a hata
lom." Hogy jó, azt tudjuk. Hogy 
m egkeseredik a szádban, azt 
vagy megtanulod például Mac
beth-tői, vagy csak akkor, ha 
majd a te lemondásodat követe
lik.

Nehogy azt higgyük már, fi
gyelmeztet Kürthy András a mű
fajban rendelkezésére álló összes 
művészi eszközzel, nehogy azt 
gondoljuk, hogy Verdi egy másik 
bolygón lakott, hogy ilyen kutya
fejű izék, mint Macbeth ma nin
csenek, csak voltak valaha, az 
anakronizmusban. A zsarnok is 
ember, sőt közülünk való, sőt 
nem is m indig a legrosszabb. 
Annyira, hogy te magad is az le
hetsz, még ha nem is rohangálsz 
véres tőrrel a markodban.

A másik rendkívül érdekes és 
sokatmondó felfedezése Kürthy 
és társai színjátékának az emberi 
létformák — a fogható-érzékel- 
hető és a tudatosan gondolkozó 
—, egyidejű jelenléte a kétszintű,

tői. Itt a serleg, teli a legnemesebb 
borral, ez meg itt lelkizik Banquo 
szellemével... Macbeth is meg
próbálja meg nem történtté tenni 
a boszorkányokat, úgy, hogy le 
akarja szúrni az egyiket, hátha 
nem is halhatatlan.

Ezzel az érdekes és — mond
juk ki — fenséges színpadszerke- 
zettel a m űvészegyüttes arról 
beszél, hogy mindenkinek (a né
zőnek is) van egy másik, értel
mes, nem es indulatokkal teli 
énje, amivel csak úgy tud elbol
dogulni, ha megtanul vele élni, 
ha tudja, honnan van, és hová 
kell tenni. Ezért éneklik itt több
szólamban azt hogy: Jaj nem le
h e t, k a ta rz is  né lkü l élni! — 
ahelyett, hogy nekifognának 
megkeresni a gyilkost. Kürthy 
András nem a gyilkost üldözi, 
nem hátborzongat, nem az elké
pesztő bűnténysorozaton ször- 
nyülködik, nem sokkol, nem vág 
se mellbe, se fejbe, nem ujjlenyo
m atok után nyomoz. Továbbá 
nem meghökkentő, nem hatásva-
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dász, míg az úgynevezett "mo
dern alternatív" színház nem 
hagyta volna ki a lehetőséget, 
hogy Duncan királyt kínos halál
tusában fetrengve ott, a szemünk 
láttára nyírja ki. Rettenetes halál- 
hörgéseit ma is visszhangoznák 
az épület ódon (bár még megvol
na) falai, s ha a kísértet csontvá
záról nem is lógnának rothadt 
húscafatok, egy kis hullabűzt biz
tosan szétpermeteznének a leve
gőben. Ezzel szemben Kürthy 
nyugodtan rábízza magát a zene 
drámai erejére. Tudja, hogy a ze
ne több, sűrűbb, mint a szó. Amit 
itt hosszasan taglaltam, azt egy 
nyitányban, vagy akár egy-két 
akkorddal a zene sokkal ponto
sabban leírja. A muzsika elvonat
koztat a szó konkrét jelentésétől, 
és csak jóval azon túl kezd el be
szélni. A még rögzítetten, tehát 
rugalmas, élő gondolat lényegét 
leginkább a költészet közelíti 
meg, de a zene a verset is maga
sabbra emeli, hogy még látha
tóbb legyen. A zenei jelek át- 
fogóbbak, az egyszeri jelentésen 
kívül színeket, hangulatot, törté
nést, jelent és jövőt ugyanúgy tar
talmaznak. A Macbeth-ben fel
hangzik egy gyászinduló, a kórus 
ül, mint megannyi szobor, egyik 
sem veri a mellét, senki nem szór 
hamut a fejére, mély fekete gyász
ba se öltöztek, hanem barnába, a 
zene bús barna mollhangnemé- 
nek színébe, mégis azonnal tud
juk, hogy Macbeth kiirtotta a fél 
országot.

A képzőművészek is tudják 
ezt. Székely László saját bevallása 
szerint az operadíszlet kerete a 
drámának, tenyerén hordozza a 
m ondanivalót, megemeli, alá
húzza . Alapszíne a benne lüktető, 
összetalálkozó, saját életét élő tar
kaságnak. Ebben a szinkretikus 
műfajban színbe-formába telket a 
zene lehel, a bordó bé dúr, a lágy 
ezüst há moll, a fenséges fehér cé 
dúr. Jánoskuti M árta jelmezei 
úgy árnyaltak, árnyéktól a fé
nyig, ahogy azt Verdi kottája kéri.

H arm onikusan illeszkedik, 
szépen összecseng minden ebben 
a színrevitelben. Adrian Muresan 
koreográfiája olyan, m int egy 
wagneri leitmotívum, kísért és 
visszatér, mint egy elfelejthetet- 
len gondolat. (Verdi bizonnyal 
örülne, ha látná, mert nagyra tar
totta Wagnert, talán titokban p id t 
irigyelte is. A Kürthy-rendezte Si
mon Boccanegra-ból és Macbeth- 
ből kiderül, hogy nem volt miért.) 
Ez a balett nem a francia udvari 
táncok panoptikumszerű pozíci
ókban elmeszesedett másolata, 
hanem az Ausdruksvoll (kifeje
zésteljes) táncművészet elemei
ből komponált, lerajzolt zene. Ez 
a balett nem az a balett, itt nincse
nek számok és betétek, mint a ci
pőboltban, de itt van az opera 
boszorkánykonyhája, a kettős vi

lág negatív pólusa, mely végigkí
séri, dialektikussá, mozgalmassá 
teszi a drámai cselekményt. Ez 
így nem csak operarendezés, ez 
már költészet!

PARAMUZIKOLÓGIA 6.

Mágneses erők mentén (II.)
Sok karmester a végső zára

dék után úgy fordul a közönség 
felé, mint az oroszlánvadász, aki 
elejtette a nagyvadat Tekintete 
bátor, félelmet nem ismerő, lábát 
a holt ellenfél fején nyugtatja. A 
Verdi zenéjével folytatott közel
harcában a bemutatón a kolozs
vári M agyar Opera zenekara 
győzött. Kiütötte Verdit a ringből. 
A vesztest, Giuseppe atyát ugyan 
nem hordágyon vitték ki a szín
ről, de ha ott tett volna, így mar- 
dosta volna a keserű  önvád: 
Gyerekek, hát én ilyen zenét ír
tam?... Emlékeznek még nyelv
tanóráról a Bánk bán levelére?

A királynőt megölni nem kell, 
félnetek jó lesz, ha ti beleegyez
tek, én nem, ellenzem!

Változtassuk m ost meg az 
írásjeleket; és a vesszők helyét:

A királynőt megölni nem kell 
félnetek, jó lesz, ha beleegyeztek, 
én nem ellenzem.

A levél így pontosan az ellen
kezőjét jelenti. írásjelek, cezúra, 
mondatvég, artikuláció, a zené
ben is vannak. Ha rosszul hang
súlyozunk, jelentése az érthe- 
tetlenségig megváltozik. Ha a 
dalnok jól dali, a dolog még félre- 
vezetőbb, mert nem lehet eldön
ten i, k inek  van  igaza. Az 
énekesnek, mert pianóban nem 
akar üvölteni, vagy a zenekar
nak, mert nem akarja őt kísérni. 
Szép muzsika csak a színpadon, 
a szólisták részéről történt, (ábécé 
sorrendben Bancsov Károly, Herz 
Péter, Kirkósa Júlia, Kis Domo
kos, Szabó Péter), viszont annak, 
ami a zenekari árokban zajlott, 
nem tudtam örülni. Csak egy le
gény nem vett részt ebben a szer
ző szem pontjából egyenlőtlen 
kézitusában, Rémann Zoltán, a 
klarinétos, aki őszinte átéléssel si
ratta el az őrült Ladyt. Szívet me
lengető klarinétszólója szöveg
hűen illett Kürthy András költe
ményébe.

Ezt leszámítva a kolozsvári 
Macbeth-bemutató a szellem bő
séges, lucullusi lakomája volt, 
ahol mesterien megmunkált, ci
zellált formákban tálalták a fantá
zia dús, gondolattal érlelt gyü
mölcseit. Ilyesmihez ma oly rit
kán jut hozzá az ember, akár a 
hideg sörhöz.

Én nem értem, hogy ősapánk 
mikor mászott fel a Darwin fájá
ra, de jó volna, ha hagynánk 
Kürthy Andrást, hadd segítsen 
nekünk az ő katarktikus színhá
zával onnan lemászni. A telki, 
szellemi tisztulást enélkül nem 
tehet hibátlanul elvégezni, mert 
gondolatot csak egy másik gon
dolat szül, vagy ébreszt. A pohár 
sör szinte soha.

M inden mű, gondolatcsíra, 
ötlet valamilyen mágneses erő
vonalak csomópontján jöhet csak 
létre — vallom. Találkozásomat 
Schubert G rand  D uójával is 
ilyennek tartom, bár nem tudom, 
hogy milyen műhöz, gondolat
hoz, ötlethez "küldött" üzenetet 
tartalmazott. Ilyenkor türelme
sen ki kell vámom a további ki
bontakozást; időben megjön az is.

Ezúttal más magnetizádóról 
szeretnék említést tenni.

Egy könyvben  o lvastam  
Henry Wood angol zenetudósról 
valamit. Hirtelen az jutott eszem
be, hogy megnézem: Bartók me
lyik Wood-hoz címezte utolsó 
éveinek néhány, álláskörüli prob
lémákkal foglalkozó levelét. Sej
tettem, hogy a két WOOD nem 
azonos személy. Mégis felütöt
tem a Bartók levelek Il-ik kötetét, 
a C. P. Wood-hoz címzett levelek 
zónájában. (Lám, egy név is tehet 
"zónajelző"!). A találomra kinyi
tott oldalon egy mondatra esett a 
tekintetem: "Okt. 8-án még bú
csúhangversenyünk volt Buda
pesten: én Bach A-dúr koncertjét 
játszottam , feleségem M ozart 
gyönyörű (alig ism ert) F-dúr 
koncertjét — ez volt első szólófel
lépése, nagyon szépen játszott" 
(levél M üller-W idm ann Asz- 
szonyhoz Bázelbe, 1940. okt. 14 
/G enf/).

Roppant szokatlan hangvéte
lűjellemzés Bartókról. Talán csak 
a Csodálatos Mandarin témájával 
és a Cantata profana-val kapcsolat
ban nyüvánult meg ilyen árado- 
zással. "GYÖNYÖRŰ" — írja 
M ozart zongoraversenyérő l. 
"ALIG ISMERT' — teszi hozzá az 
örök felfedező kiapadhatatlan só
várgásával minden új, friss, soha- 
nem-hallott dolog iránt. "NA
GYON SZÉPEN jATSZOTT' — 
dicsér a szófukar Bartók. Megle
pően nagy ritkaság mind a há
rom, és különösen így együtt. 
Melyik is ez a Mozart F-dúr kon
cert? Hiszen Bartók nem ad KV- 
szám ot. Nyilván egy kevéssé 
játszott F-dúr koncertről van szó.

Az F-dúrók közül az jöhet számí
tásba, amelyiknek nincs mellék
neve, tehát a KV 413-as. Kétke
déssel indultam lemez- és szalag
tárunk kartotéktára felé. Majd
nem egy egész fióknyi a Mozart 
versenyműveket jelző kis támla- 
pok mennyisége. Hol is kezdődik 
a zongoraversenyek sora?! Hadd 
lám, nincs-e itt a végefelé? Furcsa: 
a találomra kinyitott — jobban 
mondva szétválasztott — lapok 
elsőjén a 413-as versenymű, az F- 
dúr "koncert" állott. Élvezettel 
hallgattam meg odahaza a köl
csönkért szalagról a valóban na
gyon szép művet. Akkor ötlött fel 
emlékezetemben: vajon nincs-e 
meg könyvtáramban a partitúrá
ja, hiszen évekkel ezelőtt aján
dékba kaptam egy rakás klasz- 
szikus partitúrát, és azóta is ott 
rejtőzködnek a könyvespolcon, 
idő nem lévén "feldolgozásukra", 
besorolásukra. Furcsa: ott volt a 
népszerű versenyművek mellett 
szerényen ez a 413-as is.

Véletlenek egész sora?!
Nem! A v ilágegyetem ben 

nincs véletlen: a magnetikus erő
vonalak mentén most érkezett el 
az a momentum, amikor ezt a mű
vet meg kellett hogy ismerjem 
(nélküle, talán, sohasem találok 
rá a műre, lehetetlen az egész ed
digi zeneirodalm at birtokolni, 
még felületesen is!).

E gyszerre  m egérte ttem  a 
"kapcsolódás" értelmét: a Mozart 
m ű III-ik té te lének  főtém ája 
m ajdnem  azonos Bartók III-ik 
zongoraversenyének utolsó tétel
beli második rondóepizódjával. 
Mindig is foglalkoztatott, hogy 
honnan is jön ebben a műben elő 
ez a neoklasszikus, majdnem idé- 
zet-jellegű muzsika. íme, rátalál
tam az évtizedek óta bennem 
lappangó kérdés megválaszolá
sára.

Példák hosszú sorával igazol
hatnám a mágneses erővonalak 
ta lá lk o zás i c som ópon tjának  
szükségességét minden műalko
tás létrejöttében. De ilyesmire 
mindenki tud példát mondani, 

hiszen nemcsak a mű
vek alkotásában, de 
mindennapi cselekvé
sünk során is ki kell 
vám unk az alkalmas 
pillanatot ahhoz, hogy 
valamit igazán ered
ményesen véghez vi
gyünk. A művész szá
mára e jelenség isme
rete, felhasználása lét- 
fontosságú. A para- 
muzikológia feladata 
tehetne e jelenség mo
dellértékű vizsgálata. 

TERÉNYI EDE
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HOL-
Megjelent a Látó 5. száma, amelyben Já- 

nosházy György Elégia az öregségről című szo- 
nettkoszorújan kívül verset olvashatunk 
Csepelyi Rudolftól, Palocsay Zsigmondtól, 
Pintér Lajostól, Orbán János Dénestól; prózai 
írást jegyez Temesi Ferenc (A zsidó isten Debre
cenben), Bölöni Domokos (Gyérítés) és Bálint 
Tibor (Hűvös idő, változó felhőzet — forgató- 
könyv). A Fórumban Szekér Endre tanul
mánya Kányádi Sándor "fekete-piros" költői 
stílusáról, a Disputában Kuszálik Péter Iroda
lomtörténet és vidéke című írása. Irodalom és 
iskola: Szigeti Csaba Szelíd és vidám megjegyzé
sek a trubadúr Balassi irodalomtörténészi látomá
sához; Lövétei Lázár László Balassi Bálint: 
Széllel tündökleni... A Kis lírai antológiában Ko
vács András Ferenc Szóból a zúgó rengeteget 
címmel ír előszót Áprily Lajos Marathon, A 
finálé, Vadludak,Fegyverszünet, így akarja a sors,

A láthatatlan írás, őszi muzsika és Ének a Kükül- 
lóhöz dmű verseihez; a De/azturban Jakabffy 
Tamás KBT Exclusive dmű esszéje. A Szemlé
ben Csobán Erika és Demény Péter recenzálja 
a Kapun kívül című antológiát. Hadikikötő: 
Lászlóffy Csaba.

A z Amaryllis, a Romániai Magyar Zenetár
saság Reneszánsz Klubja rendezésében május 
13. es 15. között megtartották a If. DieiMathiae 
Corvini rendezvényt. Koreográfusnak a ma
gyarországi Kovács Gábort hívták meg. Ren
dező: András Lóránt. Spiritus rector László 
Bakk Anikó.

A Művelődés 4. számának tartalmából: 
Tónk Sándor Az Erdélyi Magyar Nyelvmíveló 
Társaság és Marosvásárhely; Egyed Emese Poéta 
volt-e Aranka György?; Hints Miklós Családi 
emlékek Aranka Györgyről; Lázáry René Sándor 
— Kovács András Ferenc Maros-Vásárhelyi 
gondolatocskák; Gábor Dénes Szécsi András pa
lettája; Péterify László A nagykendi iskolázás 
történetéből; Krisztye István Kultúrát romboló 
nacionalizmusok; Vajda György Cigányszere
lem; Guttman Mihály Palestrina — Hét him
nusz; Sebestyén Mihály Viszálykodó Vásárhely; 
Benkő Samu Marosvásárhely és Kos Károly.

Június 10-én a Dombóvári Galériában meg- 
Plugor Sándor grafikai kiállítása. Beve

zetőt Czine Mihály tartott. Szilágyi Domokos 
versét Hajós Zsuzsa, Farkas Árpád versét dr. 
Nagy Miklós mondta. A kiállítást rendezte és 
szervezte Szeverin Ferenc.

A Magyar Szemle májusi számában olvas
ható egyebek mellett Fábián Ernő Milyen lehet 
a magyar? című írása.

Április 16-án az Erdélyi Múzeum Egyesület 
és a Babes-Bolyai Tudományegyetem rendezésé
ben Szentkatolnán megemlékeztek Bálint Gá
bor születésének 150. évfordulójáról. 
Előadók: dr. Bodor András, dr. Péntek János, 
dr. Bertha Árpád és Bakk Pál. A Vetró András 
készítette emléktábla leleplezésének alkalmá
val beszédet mondott Magyart Lájos, közre- 
mőködött Nemes Levente színművész, a 
kézdivásárhelyi Bőd Péter Tanítóképző kamara
kórusa és a szentkatolnai egyházközség fel
nőttkórusa.

A Kolozsvári Nemzeti Művészeti Múzeum
ban május 26-án megnyílt Soó Zöld Margit 
gyűjteményes kiállítása.

A  kolozsvári Amfitrion et Helios Galériá
ban június' 3-án megnyílt Vasile Gheorghita 
tárlata.

A Magyarok Világlapja májusi számában 
olvasható egyebek mellett Czegő Zoltán Ige és 
kenyér Erdélyben című írása.

A  Vasárnap június 5-i számában olvasható 
Visky András Innen és túl című verse.

A Bécsi Napló május-júniusi száma Lász
lóffy Csaba Légzsák című versét hozza.

-MI

Childe Harold 
búcsúja
Lord Byron versének egyik szakaszát idézzük 

a vízszintes 1., 38., függőleges 1., 40., 72., 86. és 
vízszintes 28. számú sorban. Tóth Árpád fordítá
sa.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet első és második 
sora (zárt betűk: V, O, E, S). 17. Ekképp meg
felelő. 18. Gyulladás. 19. Csavarodik. 20. 
Lent, kendert tövestől kitép. 21. Fénytelen. 
24. Molibdén vegyjele. 25. TOR 26. Tantál 
vegyjele. 27. Nyugat-szibériai folyó. 28. Az 
idézet utolsó sora (zárt betű: H). 32. Nagyon 
meleg forró. 33. Mennybolt. 34. Amennyi
ben. 35. Réznek és ónnak az ötvözete. 36. 
Lovat etet. 38. Az idézet harmadik sora (zárt 
betű: E) 42. Minden a helyén. 43. Széles nyí
lású. 44. Szalonnát puhít 45. Előtag az élet- 
folyamatokkal kapcsolatos. 46. Aku kevert 
betűi. 48. Erdő egyik széle! 49. Renomé köze
pe! 51. Tova. 52. Albán pénzegység. 53. Csuk
lyás női köpeny. 54. Ezüstfehér nehéz fém. 55. 
Ángol női név. 57. Magyar író, újságíró (Vik
tor, 1860—1923). 60. Az elme sportja. 61. Ma 
már nem létező. 64 Csiger. 65. Kugli. 67. 
Gabonát őrlés előtt külső burkától megtisztít
69. Angol művészeti író. (John, 1819—1900).
70. Nemzeti Vállalat. 72. Határoz. 73. Bíróság 
ügy. 74. Elöl megy! 75. Magyarországi város. 
76. Kicsinyítő képző. 77. Ez a "hal" békapo
ronty. 78. Könnyezik. 79. Régi román váloga
tott labdarúgó volt (Imre). 81. TÜG. 86. Japán 
város Osaka közelében. 88. Az a terület, ame
lyet az árvíz el szokott önteni. 89. Fonetikus 
mássalhangzó. 90. Derékszorító. 91. Hadi
rokkantrövidítése. 95. A szabadba. 96. A 106. 
sor páratlan betűi. 98. Éktelenül ég! 99. Dal. 
100. Glazúr. 101. Alkalmat nem használ ki.

105. Vonatkozó névmás. 106. Olcsó húsnak 
híg...: közmondás.

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet negyedik sora 
(zárt betűk: R, E, I). 2. A kályhás mesterség 
alapanyagának lelőhelye. 3. Gyűlés kezdete!
4. ÁToldi-trilógia szerzőjének a monogamja.
5. Kenya fő kikötője. 6. Váltakozik. 7. Magyar 
színész, rendező (Sándor, 1869—1946). 8. It- 
terbium vegyjele. 9. Káté! 10. Súlyos dologa, 
eseményre emlékeztető jel. 11. AAA. 12. Dön
tetlen sakkjátszma. 13. A szerelem istene a 
görög mitológiában. 14. Szikladarab. 15. A 
közelit. 16. A Los Angeles River mellékfolyó
ja. 22. Nem fő. 23. Törtető, akamok. 27. Az 
elektromos ellenálás egysége. 29. Békapo
ronty. 30. Derekát tetszelegve, kényeskedve 
riszálja. 31. Ágazás egynemű hangzói. 37. A 
szobába. 39. Konyhakerti növény. 40. Az idé
zel ötödik sora (zárt betűk: T, Z). 41. Betűszom
szédok az ábécében. 47. USA-beli 
sajtóügynökség. 50. Micsodák. 53. Éra. 56. 
Néhai. 58. Kézimunkázik. 59. Asztéria lánya 
a görög mitológiában. 62. Nyolc, románul. 63. 
Érintéssel érzékelő. 65. Testetlen! 66. Kiváló 
főzött frissítő ital (két szó). 67. A harmadik 
hatvány. 68. Mezőgazdasági növényi tennék.
71. Magyar származású francia festőművész 
(Viktor). 72. Az idézet hatodik sora (zárt betű: J) 
74. Mait. 78. Magyar író, költő, műfordító 
(György, 1899-1945). 79. Hangtalanul vág! 80. 
Befed. 82. EEE. 83. Vidék 84. Fémet tartalma
zó ásvány. 85. Munkavégző szerkezet. 86. Az 
idézet hetedik sora (zárt betűk G, S, É). 87. 
Odafel ellentéte. 92. Pihentetés végett beve
tetlenül hagyott szántóföld. 93. Női név. 94. A 
76. sor párja. 97. Folyó az NSZK-ban 100. A 
kecske hangja. 10Z ... Bence: Nyíró-regény- 
alak. 103. Kén és vanádium vegyjele. 104. 
Néma utas! 105. Határozott névelő. 107. A 
föld felé.

RÁ.MAY TIBOR

A HELIKON 12. számában közölt, Kolozsvári elégia 
dm ű rejtvény megfejtése: Nézi a léptem és készíti lán
com,/Fénnyel vakít, s ez a buja harang/Ölel a téren, s ékköves 
dallal/Üldözi keserveim.
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