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ţ  Makkai Ádál költeménye: Osszefirkált 
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____________3. old.
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65 esztendős
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4. old.
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Ingyenes példány 
m Nyugati Jelen előfizetőinek,

KOVÁCS ANDRÁS FERENC

„Költőm és Korom”
(Félszázadoslag -  Parti Nagy Lajosnak)

íme, itt a költem. En nem 
írtam... Ezt másodsoron 
túrtam ősi őrleményben, 
címe: „Költőm és Korom ”. 
Messzifénylő, mégse pernye, 
sebzik, mint gödény lebernye 
s égorom...

Zavarva nyelvem is, mint bogzott cirkálom, 

leged zeng, cimborom, ha hála ráncigálja:

Oly bodrozó a szó, akár román cigája,

S kuszált a húrja, mint a kerge birk’ alom.

Te pendülsz rajt, barát, tán el se bír dalom:

Szívednek csücskeit vad ispiláng cibálja!

Tied emelt odám s visszám horáczi bája:

Verseddel estelem, nevedre pirkadom.

Most, mintha hús ködöd csapódna alkatomba, 

Lelkemben égsz, világsz, miképp hő észlelet,

S örömre készt, hogy élsz, kedvem ha halk, ha tompa:

Oh, míly igen szeretlek Téged, sőt, szép veled!

Költőm vagy és Korom, nem áldnak hars halandzsák: 

Nagy vagy, mint nyáridő, s nagy, őszi parttalanság.

N egyvenvalahány mondatot válogattam ki a leg
utóbbi két évtizedben megjelent írásaiból. Nem 
sok egy olyan író esetében, aki az első magyar

országi évtizedében szinte naponta közölt új ságcikket. 
De nem is kevés, ha arra gondolok, hogy sok pályatársa 
egész életében legfölj ebb egy-két olyan mondatot izzadt 
össze, amelyet asztaltársaságban emlegetünk. És akkor 
még nem is szemelgettem Bodor Pál romániai évtize
deiből. A  legszívesebben azt írtam volna, persze, hogy 
erdélyi életművéből. Igen ám, csakhogy erdélyi élményeit 
áttételesen, a könyveiből ismerem. Én már csupán a bu
karesti lakost ismertem meg.

A  hetvenes évek legelej én a Magyar Ifjúság nevű bu
dapesti hetilap kulturális riportereként cseregyerekes- 
kedtem a Scínteia Tineretului-nál. Ezt az alkalmat hasz
náltam föl arra, hogy kapcsolatba kerülhessek azokkal 
a román fővárosban élő magyar írókkal -  Méliusz Jó
zseffel, Szemlér Ferenccel, Lőrinczi Lászlóval, Domokos 
Gézával, Huszár Sándorral és Bodor Pállal - ,  akiknek 
az írásait még debreceni egyetemistaként olvastam. A k
koriban Magyarországon, egyenesen Kádár János uta
sítására hétfőnként szünetelt a tévéműsor. Ezzel ma
gyarázható, hogy a hét első napján tágra nyílt szemmel 
néztük a bukaresti televízió magyar adását. Magyarul 
beszéltek benne, tévéj átékokat láttunk ízesen beszélő er
délyi színészekkel. S ami a legérdekesebbnek hatott: per
gő vetélkedőkben magyar diákok adtak számot művelt
ségükről és dalolási-versmondási tehetségükről. Nos, a 
nemzetiségi programok irányítój át ismertem meg ké
sőbb, a román televízió épületében.

Az akkor negyven körüli főszerkesztő és a pályakezdő 
újságíró között rokonszenv ébredt, amely a hetvenes 
évek második felében barátsággá mélyült. Idestova két 
évtizede, amikor már az Élet és Irodalom főszerkesztő
helyetteseként dolgoztam, Bodor Pali betoppant hozzám. 
Kezében műanyag szatyor, benne fogkrém, fogkefe, pi
zsama, fehérnemű. Orvosi vizsgálatra érkezett, talán 
még ő sem tudta, hogy végérvényesen.

ZÖLDI LÁSZLÓ

„Sorsából nem vándorolhat ki az ember”
Beszélgetés Bodor Pállal az áttelepülésről és a szellemi itthon maradásról

Magyar Nemzet 
vagy magyar nemzet?

-  Hogyan kerültél a budapesti Lapkiadó 
Vállalat érdi vendégházába, egyedül, csalá
dodat Bukarestben hagyva?

-  1983 elején a kolozsvári Cucuianu pro
fesszor súlyos trombocitózissal küldött a pesti 
Sass Géza professzorhoz: „Ha valaki, ő meg
ment”. Mire helyem lett az osztályán, a profot 
hat hétre elhívták Stockholmba. Lejárt köz
ben a vízumom. A  temesvári Helvét utcában 
kisgyerek koromban megismert barátom, az 
író Deák Tamás akkor már Budapesten élt, 
nos, ő tanított ki, hogyan szerezzek hosszab
bítást. Kérjem a váradi származású román 
nagykövetet, hogy fogadjon; bizonyára meg
kérdezi, mivel kínáljon meg, s kérjek ko
nyakot. Tamásnak ebben is igaza lett. A  nagy
követ valóban nagy konyakbarátnak bizo
nyult, és mind keserűbben panaszkodott 
Ceauşescura. 1983-ban ez elég bizarr helyzet 
volt. A  hosszabbítást egyébként simán meg
kaptam. Többször is. Egyszer a Szabolcs utcai 
kórházból pizsamában, taxin rohantam a kö
vetségre, mert lejárt a vízumom. Oly könnyen 
adták, hogy szeget ütött a fejembe: lám, szí
vesen megszabadulnának tőlem.

-  Ekkor fogalmazódott meg az áttelepülés 
gondolata?

-  Már előbb. Amikor úgy éreztem, hogy 
otthon -  vagyis ott -  már nem tehetek semmit. 
S a fiam ide-nősülése fölerősítette nosztalgi
áimat, hiszen Budapesten születtem, a Kék
golyó utcában. Nos, a Szabolcs utcai kórház
ban Sass professzor fölfedezte, hogy a trom- 
bociták vészes szaporodása az egyik gyógy
szerem mellékhatása. Megmenekültem. De 
mert a kezelés alatt valamiből meg kellett él
nem, a Magyar Nemzet szerződéses munka
társaként dolgoztam. így kerülhettem a Lap
kiadó Vállalat érdi vendégházába, ahol 1983 
karácsonyától már a nejem is velem lehetett. 
Reggelente megszámoltuk, van-e hetvenkét 
forintunk. Ennyi kellett ahhoz, hogy mind
ketten Pestre buszozzunk és vissza. Ha ennyi 
nem volt, Júlia „itthon” maradt.

-  Hogy kerültél a Magyar Nemzethez?
-  Szerencsém volt. A  hatvanas évek végén 

az Utunkban írásom jelent meg egy bánsági, 
Dettán élő, különös sorsú hadirokkantról. Ezt 
a budapesti napilap is közölte. Mihályfi Ernő 
főszerkesztőnek tetszett, meghívott, mond
ván: ha „repatriálok” -  az Irodalmi Lexikon
ból tudta meg, hogy Budapesten születtem - ,  
náluk mindig vár egy íróasztal. Mátrai-Be- 
tegh Béla, a Magyar Nemzet kulturális ro
vatvezetője figyelmeztetett, hogy volt már egy 
Bodor Pál nevű pesti tárcaíró. Később a Diur- 
nus-t ezért is ragasztottam a nevemhez. 1983-ban 
Oltványi Ottó, a Magyar Távirati Iroda volt

bukaresti tudósítója, ekkor már vezérigazga
tója ajánlott Soltész Istvánnak, a Magyar 
Nem zet főszerkesztőjének, aki betartotta 
elődje szavát.

-  feltételezem, hogy megérett az áttelepü- 
lés gondolata, mert néhány héttel a megér
kezésed után ismét fölkerestél a szerkesztő
ségi szobámban. Megkértél, hogy avassalak 
be a budapesti viszonyokba. K i kicsoda a kul
túrpolitikában, van-e benne hajlandóság E r
dély iránt? Elég sok tennivalóm akadt, ezért 
azt javasoltam, hogy ebéd után gyere vissza, 
átviszlek Budára, a Naphegyen lévő Magyar 
Távirati Irodához, és miközben várjuk a ba
rátnőmet, aki az MTI-ben dolgozott, elmesé
lem mindazt, amire kíváncsi vagy. Ezt meg
ismételtük még egyszer-kétszer. Csakhamar 
azt vettem észre, hogy jobban ismered Pesten 
a meghatározó személyiségeket, mint én. H o
gyan fedezted fö l a szülővárosodat?

-  Még Kolozsvárról, majd Bukarestből si
került olykor eljutnom Budapestre. Unoka
nővérem, Horlai Ágnes révén sok jeles em
berrel találkoztam. Pőleg olyanokkal, akikben 
„volt hajlandóság Erdély iránt”. Terézvárosi 
lakásán esténként meg-megjelent az akkori
ban orvostörténész, később pedig miniszter
elnök Antall József a feleségével, Klárival. 
Vagy az irodalomtörténész Németh G. Béla,

Folytatása a 6-7 . oldalakon
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Irodalom és siker?
ANAVIADAM
Önmagámnak írott vers

Amikor 
Reiter Róbert 
meghívott 
e napra
a sebmutogató lapos kajánság 
rágonoszkodik a gondolatra: 
jó alkalom új leleplezésre -

Ő nem tudhatta
érte és miatta
-  már annyi éve -
hogy zárult rám a szorongás rácsa
s nem érezte
így lett számomra prokrusztész- 
ágyam

Nem görcsölt rám 
s ha kezem fogta 
lágyan fukarul tette 
szinte félve
nehogy karcolást ejtsen bőrömön -  
és nékem olykor-olykor 
világot tárt fel egy szavával 
és vonzott
egyre jobban vont magához

Csörömpölő sározó szavak 
fúródtak közénk 
emeltek volna választófalat 
ráncigáltak hogy távolítsanak 
rám akaszkodtak -  nevetségesek! -  
hogy letépjenek...
De vonzása mind mélyebben 
hatott
s tán épp ezért 
fájt Ő nekem hosszan 
egyre jobban

Ne magyarázza senki énnekem -  
jól tudom:
bazalt csúcsokon is vannak 
repedések
de csak fentről látod az egészet

Rég nem hallom már helyben
totyogók
üres ima-malmát
És felőrlődött a prokrusztész-ágy.

Temesvár, I978.június 6.
Balázs Imre József írása a Nyugati Jelenben 
a magyar avantgárd temesvári vonatkozá
sairól és főleg Reiter Róbert szerepéről egy 
több mint negyed százada írott versemet vil
lantotta fel emlékezetemben. Azóta is csu
pán egyetlen egy személynek -  temesváriak 
kitalálhatják -  mutattam meg. Úgy érzem, 
akad olvasó, akit ez az önmagamnak írott 
vers közelebb hoz költőnk életfordulatainak 
és művének megértéséhez.

„Emlékszem, amikor elkezdtem írni, eszünkbe 
sem jutott, hogy a könyv sikeres lehet, vagy 
megbukhat. Amit ma sikernek hívnak, nem lé
tezett akkor. Amit meg bukásnak neveznek, nem 
számított. Az ember saját magának írt, vagy -  
ahogy Stevenson mondta -  egy szűk baráti körnek. 
Ma azonban el kell adni egy könyvet: tudok olyan 
írókról, akik közhírré teszik, hogy már az ötödik, 
a hatodik, a hetedik kiadásnál tartanak, és ennyi 
meg ennyi pénzt kerestek vele: az én fiatalságom 
idején ez nevetséges lett volna. Vagy nem is any- 
nyira nevetséges, mint inkább elképzelhetetlen. 
Mindenki arra gondolt volna, hogy az az író, aki 
a jövedelméről beszél, valójában azt akarja mon
dani ezzel: Tudom, hogy rossz, amit írok, de csak 
a pénzért csinálom, vagy mert el kell tartanom a 
családomat.”

Egyik barátom kéziratos szövegéből emeltem 
át e combos Borges-idézetet, de nem azért, hogy 
-  kétszeresen is -  idegen tollakkal ékeskedjek, 
hanem mert nehéz volna pontosabban leírni azt 
a helyzetet, ami itt és most a kortárs magyar iro
dalom talán legfőbb paradoxona. Borges ugyanis 
kendőzetlen őszinteséggel és egyszerűséggel ar
ról írt, amiről a magyar írók többsége a nyilvá
nosság előtt nem, vagy csak utalásszerűen, ho
mályos metaforákat eregetve hajlandó beszélni. 
Akár a derék Bodóné, ha a bor árát kérdik.

De nem a metaforákat akarom szaporítani, sem 
az argentin-magyar lehetséges irodalmi párhuza
mot túlfeszíteni, hiszen ilyen méretű világsztár 
írónk, mint Jorge Luis Borges vagy Julio Cortá- 
zar soha nem volt nekünk. (Ebben az értelemben 
a beérkezettség-sikeresség lelkiismeret-furdalásos 
beszédeként is olvasható az argentin mester idézett 
passzusa; de ez most mellékszál.) Pontosabb kérdés 
ennél, hogy az az irodalom, amelynek még szinte 
minden alkotója a diktatúra nyilvánosságában 
alakította ki írói stratégiáját, mostanra az irodalmi 
piac követelményeivel és feltételeivel kénytelen 
szembesülni. Vagyis éppen hogy nem szembesül, 
ezért válnak alapjaiban kétségessé azok az írói 
szerepfelfogások és stratégiák, amelyek az ellenál
lás irodalmához kötődnek.

A  diktatúrában -  legyen az kemény, lágy vagy 
félpuha -  még elgondolható, azaz érvényes volt 
az írás azon feltételezettsége, amiről Borges be
szélt saját ifjúságára visszaemlékezve. Sőt, talán 
nincs másképpen sehol, a valódi író feltehetően 
mindig „saját magának és a szűk baráti körnek 
ír”, és ez időnként másoknak, néha a szélesebb 
olvasóközönségnek is megtetszik -  tiszta haszon. 
Eddig tehát rendben.

De akkor miért ez a nagy termelés? Mire föl?, 
ahogy az utcán kérdezik, meglehet, rossz hangsúllyal.

„Az irodalom nagy potroha.”
(Kukorelly Endre)

Csak néhány konkrét példa -  minden bántó 
szándék nélkül. Miért jelenik meg évente ilyen 
nagyszámú verseskötet, amikor a kortárs költő
ket -  egy-két kivételtől eltekintve -  párszázan 
olvassák? Legalábbis ezer példánynál több aligha 
adható el belőlük, de ha felét mondom, közelebb 
járunk a valósághoz. Amiben semmi rendkívülit 
nem látok, nagyjából ez felel meg az európai át
lagnak, ha van ilyen egyáltalán; mára inkább a 
szavalós-versolvasó nemzet romantikus népne
velői utópiája bizonyult délibábnak. pélreértés 
ne essék: nagyon jó színvonalú -  a mindenkori 
magyar költészet legjavával is összemérhető -  
költőink vannak, de évente-kétévente megjelenő 
lírakötetek óhatatlanul inflációt gerjesztenek, 
vagy saját tehetségük kizsákmányolására kész
tetik őket. Hiszen úgymond ebben a versenyben 
jelen kell lenniük.

Ugyanez elmondható az esszé- vagy a drá
maírókra is. Azzal a különbséggel, hogy a drá
maírás képes lehet valódi közönséget teremteni, 
de ezt már annyian elpanaszolták, hogy a kortárs 
dráma és színház miért nem tud hagyományosan 
egymásra találni ebben a kultúrában, ezért inkább 
maradjunk a tapasztalati tényeknél: egyelőre 
nincs így.

Jelenleg a prózairodalom az, amely a siker re
ményével nézhet szembe a kulturális piac -  
amúgy nehezen kalkulálható -  feltételeivel és 
igényeivel. De itt is ritkán esik egybe a keres
kedelmi siker és az esztétikai-irodalmi teljesít
mény, hiszen a piac jórészt lefelé nivellál. Azok 
a szemléleti és prózapoétikai változások, ame
lyek két évtizede a magyar epika megújulását 
eredm ényezték, a szélesebb olvasóközönség 
előtt többnyire némák és/vagy érthetetlenek ma
radtak. Ennek következtében ugyan elég fájdal
mas tény, de ettől még igaz, hogy például az új 
prózairodalom legnagyobb kezdeményezője és 
mestere életmű-kiadásának egyes kötetei szintén 
nem érik el az ezer példányt. Mint ahogy ellen
példa is említhető, leginkább természetesen Es
terházy Péter írói pályájának és a legújabb regé
nyének, a Harmónia caelestisnek megérdemelt 
művészi és piaci sikere.

E kettő egybeesését hajlamos vagyok egyedi 
történetként értelmezni mindaddig, amíg a meg
ismételhetőségére nem látok meggyőző bizonyí
tékot. Sőt, inkább úgy látom, hogy a kettő -  mű
vészi és piaci -  siker egyre jobban szétválik, és 
éppen ez az, amit a kortárs magyar irodalom sze
replői nehezen emésztenek meg. Magyarán: azok 
az írói legitimációs stratégiák, amelyek az iro
dalmi önelvűséget és írói függetlenséget tekintik 
elsődlegesnek, egzisztenciálisan kiszolgáltatottá

válnak a kulturális piacon. És valóban elképesztő 
a kortárs magyar írók többségének egzisztenci
ális helyzete, szinte generációktól függetlenül. 
Nincs az a naturalista-reálista piktor, aki ezt hűen 
és elég sötét színekkel lefösthetné.

Mi következik mindebből?
Közvetlenül semmi.
De talán nem ártana józan fővel számot venni 

azzal, hogy az adott feltételek között aligha élhet 
meg harminc-negyvennél több író a műveinek 
jövedelméből. (A különböző írószervezeteknek 
több mint ezer írástudó tagja van.)

Másfelől az állam rekord-sebességgel vonult 
ki a művészetek, ezen belül az irodalom támo
gatásából, ami, ha az állami díjak és kitüntetések 
odaítélése körüli durva politikai-ideológia tánc
rendet nézzük, talán nem olyan nagy baj. Nagy
vonalúság nélkül nincs kultúra -  és egy szegény 
országban a nagyvonalúság nem számonkérhető. 
Más kérdés, hogy az irodalom intézményrend
szerének (írószervezetek, folyóiratok, könyv
kiadók, szellemi fórumok stb.) támogatása m i
ért ennyire hom ályos fe lté te lek  szerin t és 
kegyosztóan működik, ha működik, hiszen a 
különféle döntések nem vitathatóak meg, ezért 
nem állapítható meg a felelősség rendje és mér
téke.

A  Soros Alapítvány támogatási rendszerének 
á ta laku lása  következ tében  lá thatóvá  vált, 
mennyire nem épült ki a művészeti magánme
cenatúra itthon, és ez a strukturális hiány való
színűleg hosszú évekre tartósítja a fent említett 
problémákat. A kulturális piac ugyanis soha se
hol nem működik hatékony módon és érték-el- 
vűen -  éppen a független, magán-jellegű tám o
gatások rendszere jelenthet esélyt a korrekcióra.

Azt hiszem, nem érdemes tovább sorolni a 
kortárs irodalmat körülvevő bajokat. Hogy pél
dául a középiskolai oktatásból jórészt kiszorult 
az 1945 utáni irodalom, afféle szorgalmi feladat 
lett, amire sajnos nem jutott idő, így Radnóti 
Miklós vagy Váci Mihály a legutolsó név, amire 
a diákok az érettségin leggyakrabban emlékez
nek. Hogy a napilapokban nincs rendszeres kri
tikarovat, ami szemlézné és áttekintően orien
tálná a szélesebb olvasóközönséget, még a hét
végi mellékletekben sem jut egy kolumnányi 
hely az íróknak, hiszen az újságírók is szegények. 
Hogy lehetséges-e a médiabeli állandó jelenlét 
nélkül modern irodalomról beszélni, amikor -  a 
rádió kivételével -  csak elvétve bukkan fel itt 
egy-egy jelentősebb alkotó vagy mű: a kereske
delmi csatornákon már csak éjfél után, hogy a 
lelki ornementikának is legyen azért tere, plusz 
a szigorú médiatörvény is szigorúan betartassék. 
És így tovább.

És akkor még egy szót szóltunk az írói-szerzői 
honoráriumokról! De éppen ez volt a cél, ennek 
elhallgatása, ezért választottam kiindulópontként 
a Borges-idézetet, mivel „mindenki arra gondolt 
volna, hogy az az író, aki a jövedelméről beszél, 
valójában azt akarja mondani ezzel: Tudom, hogy 
rossz, amit írok, de csak a pénzért csinálom, vagy 
mert el kell tartanom a családomat.”

Ilyet pedig élő magyar író soha nem mond.
0 ,  a húszas-harmincas évek boldog-nevetsé

ges, argentin irodalma...
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MAKRAI ÁDÁM 
• •
Osszefirkált Budapest, avagy

a részeg földrész

I.
Hát itt volnék újra szülővárosomban 
hol iható még a csapvíz s krúgat még a galamb, 
megy még a villamos, a buszok is járnak, 
kutyaszar is van még, pár százezer darab,

sok még a sérült ház -  térdem beleroggyan -  
lehámló vakolat-szaga van a nyárnak.
Szebb volt Kolozsvárott, bár ott is gra fitti 
mi a templom falát hivalgón „díszíti”, 

ám ez új műfajban Budapest az első...
Lábával a művész -  van hátsó és mellső -  
mint kutya a bokrot, sp ra y-ve l megjelöli,

hogy ő bezzeg itt járt, s ki szól, azt lelövi. 
Kiadók és nyomdák? Míves könyvkötészet? 
Virulj házak falán, „új magyar költészet”!

II.
Hogyha verset kívánsz botor módon írni, 
hazád gondját-baját a világba ríni, 
nem kell itt golyóstoll-ceruza-komputer, 
csak egy színes spray , melyben lidérc aludt el.

Fogod hát a jó spray-t s megnyomván a gombját 
így kened a falra hazád minden gondját.
Példa van ezernyi -  körtéren a „gomba” -  
(dőlt vón’ az ostromkor inkább ez is romba!) 

jó ötletet adhat egy szurtos padon háló, 
aztán ott a hídnál a 2-es aluljáró.
Vigyázó szemeid vesd a vén N ew  York-ra,

G resham  palotára, vagy a szép „Fehér Ház” 
falára, hol Kádár kísértete méláz, 
emlékeztesd néped régmúlt, szebb napokra!

III.
Itt vagyok hát újra, 
háborúra készen.
Légós pincénk ablakát 
(mit sosem fedett plakát 
térd alatti szinten)

egyszerűen s szépen 
letépte egy fürge gyűjtő 
(fene tuggya hunnét gyütt ő) 
majd eladta ócskavasnak 
...a Teleki téren?
-  Rég jártam ott kérem. 
vagyis nem tudom hová lett 
a légónk vasajtaja,
de látom, hogy általa
-  vagyis hogy hiánya által -  
(mögötte lyuk, ami rávall 
patkányok és egerek 
hólapátnyi bélsarával) 
lépcsőhöz ju t  m inden  rabló  
kit e hiányzó vasajtó 
könnyebb betörésre csábít...
„Jól van” -  gondolom -  tehát itt 
,,aki-bírja-marja”-élet
nőtt a régi romtetőkre, 
mint a szétfolyt, semmivé lett 
koldus-európai-képlet 
vágyálmait gerjesztőkre.
Ez a „belevaló világ” 
hol az van „bent”, aki kihág.
Hágni, vágni, ütni, rágni...
Mért? Meguntunk volna várni?

IV.
Nyugati áraknál magasabb a sáp itt 
keleti fizetés: mérge arcot sápít.
Rettegni kell itt a lakásmaffiától, 
kutyahúgy-ömlenyes, kakás amit rádtól

majdnem minden csikkbe fulladt utcajárda, 
eldobni valódat bűzös kuka várja.
József Attilánál büdös volt a „kübli”:

Nomina stultorum iacent ubique locorum.
(Latin közmondás: „az ostobák nevei 

minden helyet ellepnek”.)

fáradt legyintését most vajh honnét küldi?
Balkán lett Budapest, rút és összefirkált, 
nosztalgiáiddal minek jössz te itt hát?
„Magyarnak köpött ki“ Földanyánk, a dőre, 

lettem vón’ iraqi? Nem, nem -  egyelőre 
maradok pesti és budai magyarnak, 
lelkem sugárzik, mint összelőtt vakablak.

V.
«Részeg hajó» -  így írta A rth u r  R im baud ,
«bateau ivre», mit hánynak óceáni 
viharhullámok iszonyú, óriási 
lökései, s melyet alig tűrt tempó

sodor. Józanabb földrész? Oly kevés...
Áruval tömve minden hajó gyomra, 
s mintha a földrész nagy zálogház volna, 
kezdődik már a téboly-árverés.

«Vihar-áldotta tengeri-ocsudásom»1 
szerelmes, nagy bánatra gyógyulásom:
-  E urópa  részeg ! A m erika  részeg!

A hajó józan. Fáradt tengerészek 
hozzák a gyilkos hasist, kokaint, 
a földrész őre oda se kacsint.

VI.
Mitől viharzik dühödten a légtér, 
s az ember mért szed őrjítő drogot?
Mint futballista ki öngólt rugott, 
fanyalogsz, mint ki ön-mocskodba léptél.

Az atmoszféra és a tengerek 
miránk figyelve öklendezik vissza 
mindazt, mit tettünk s mondtunk. (Nem merek 
gondolni dühben fogant szavainkra...)

A szó előbb robban, mint bármi ágyú,
-  legyen atom vagy kézi meghajtású -  
s mint pezsgősüvegből kilőtt dugó

indul a gőg, öt-hat földrésznyi hübrisz, 
s míg dzsessz harsog s üvölt az induló 
nem kél többé föl hamvából a Phoenix.

VII.
Részegek mind a feldúlt kontinensek, 
emberre sújt a guillitone-kasza; 
kiherélnek, ne menj többé haza, 
s ha leányanya vagy, agyonköveznek, 

a muzulmán hit törvénye szerint.
Ha keresztény vagy, ujjaid levágják, 
s a szoptató anya mellét veszik 
nehogy etetni tudja kis porontyát.

Afrikai földjét ily módon búsulván
így hív nagy A lla h hoz minket a muzulmán -
már tízévesen mártír s hős lehetsz!

Ha Kambodzsában éltél s írni is tudsz 
csak úgy maradtál meg, ha mint a kis strucc 
nem észleléd, hogy míly gyilkos e hecc.

VIII.
„ porgo lódnak a tőkés birodalm ak, 
csa ttog  világo t szagga tó  foguk.
L á g y  Á zsiá t, borzo lt A fr iká t fa lnak, 
s  m in t fé s zk e t ü tik  le a k is  fa lu t . . .”

így volt, Attila, így a te korodban, 
s most megint így van, csak még pimaszabbul -  
az orosz uzsorás lett... Mi lesz abból?
A profit-éhség Moszkvában is ott van. 

Nyugaton kész a benzintelen autó, 
csak víz kell hozzá, s abból hidrogén, 
de mihelyt nyílt, már csapódott az ajtó: 
az olajprofit-adót szidom én.

Azt kell hinnem, a torz szocializmust 
is tőke szülte: így pusztulunk itt most.

IX.
Távoli rokonom P. L. vidoran mondta volt 
a legújabb hazai viccet
Nagy Imre 1989-es temetése után három héttel:
„A m agyar értelmiség előtt
két út áll. A z  egyik az alkoholizmus...
A  m ásik út járhatatlan. ” Nem úgy
emlékszem, mintha igazit derültem volna
ezen elmeszüleményen,
de tizennégy évvel a másik,
újabb hazai tréfának szánt „gengszterváltás” szó
hallatán döbbenten emlékszem P. L. nyegle szellemességére.
Bárhová nézek
a városban, minden piszkosabb,
minden rendetlenebb. Ami új és
tetszetős, az nem működik,
mint a Gellért előtti ivó kioszk, melyből
hét természetes forrás vizének kellene folynia.
De egy sem folyik.
A jellemző hazai szlengkifejezéssel 
„Demszky bogyónak” nevezett 
villamos síneket a vágtató kocsiktól óvó 
cementgömböcskék közül jónéhány 
megadta magát a jég, az eső és a hőségingadozás 
könyörtelen fizikájának,
és omlanak-bomlanak, mint egy hat hete otthagyott, 
félig rágott és kiszáradt
pogácsa. A Kilián laktanya faláról omlik a vakolat.
Óhatatlanul eszembe
jutnak az 56-os harcok,
és az elrabolt és orvul kivégzett Maléter Pál.
Minden sarkon egy söröző.
„Gut, besser, G össer” -  mondja a szellemeskedő 
TV hirdetés. Próbálom elgondolni, 
hogy hányezer liter sört fogyaszt egy-egy 
kerület a mai Budapesten, hány akó bort, hány 
pálinkásüveggel tetézve.
Budapesten a kocsi az úr, s az ember a riadt szolga.
Az átkelő zebráknál a
zöld „mehetsz” jel pár másodpercig zöld csak -  
iparkodjék a gyalogos bőrét 
menteni. Itt a kocsi az úr.
Amerikában az ember a tulajdonos míg a kocsi a 
birtokolt tárgy. A gyalogosnak emberi jogai vannak, például 
joga van életét megóvni és testi épségéért 
az autósok a felelősek.
Ami teljesen megdöbbent az az,
hogy a 4-esen meg a 6-oson, de pár autóbuszon is
fiatal nők felállnak és ülőhellyel kínálnak,
látva, hogy bottal járok és
dülöngélek a kanyarokban.
Ez itt Chicagóban nem fordulna elő. Maradt volna 
egy szikra részvét és humanizmus a budapestiekben? 
Reménytelenül naiv,
optimista lélek vagyok: még ezt is el tudom képzelni.

X.
Hát itthon vagyok újra, drága Budapestem, 
minden tagom sajogva fáj.
Valami mély, sötét verembe estem.
Ismerős és idegen ez a táj.

Ambícióim rabjaként 
feneketlen verembe estem: 
könyörgök Nap, Hold, csillagok, 
ne fájjon úgy a rusnya testem! 

Feneketlen verembe estem, 
úgy hívják, hogy m agyar irodalom .
Ha nem sajogna úgy a rusnya testem, 
tán volna még számomra irgalom.

De, volt diák, vésd jól elmédbe ezt: 
non  scribere  d ific illim e est.

XI.
„ N on  scribere  d ific illim e e s t -  
figyelj fiam, s vésd jól elmédbe ezt...”
Huszonöt év múltán kilakoltatás 
jár mindenkinek a Köztemetőben 
lett légyen ő akárki. Bárha elmenőben 
rám ragadt volna a kioktatás -

de ott maradtam, mint egy mély veremben 
halott anyám, imádott Budapestem...

Nincsen annak számára irgalom 
kit karmával magyar irodalom 
ragadott meg. Vén Hold, te búgd dalom -  

hogy itthon jártam ismét, Budapesten,
-  mint mélyre ásott fekete veremben -

amelybe bukdácsolva beleestem -  -  -

Könyörgök Nap, Hold, csillagok!
Nem értitek, hogy béna s vak vagyok?
Ne fájjon úgy a rusnya testem!

Budapest-Chicago 2004.júliusában
1 „La tempête a béni mes éveils maritimes...” 

Rimbaud: Le bateau ivre
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DÖBRENTEI KORNÉL

Aradi ősz
Varjakkal árad az ég, Haynau gyümölcsfái 
Meggömyednek a sáncon: láthatárunk iszonyú 

kilincsei: sorsunkra nyitják a mindenség 

vakablakait, a tömegsírokat: zászlókba 
pelenkázott halottainkat tisztába teszi 

az anyaföld, felettük majd sárga kürtökkel rivalg 

a tök, meddővé tunyult az ágyúk halált-tojó 
csöve, legyőzetésünk förtelmes levében 

savanyodik a rét, vásárfiának 

megalkudott rá kalmár -  Európa, vérpadok 
árnyékából a cifraszűrünk, felöltjük 

eltakarni kardmeztelen árvaságunk, hóhérnyál 

mézéből hadiút-hosszú kötelet csorgat 
az ősz, fuldoklik az aradi táj, a homlokok 

mögött, gyötrelmünk tizenhárom kötélcsonkból 

összetoldott magasán, félreverjük a harangokat, 
bitófamankóidon hová igyekszel ország? 

százezer fölakadt sem a messzeség, és a világ 

két pólusát átütő kozákpikán télbefordul 
az elnémított táj -

gondolatok a csend gerillái.
1982

M int a könyveknek , a nem zeti 
iro d a lm a k n a k  is m egvan  a 
m a g u k  sorsa: n em  m eh et

n e k  el szó tlan u l nép ü k , n em zeti tö r 
té n e lm ü k  n a g y  e sem én y e i m elle tt. 
S o rsfo rd u ló i m e lle tt sem m ik ép p en  
nem . A zo k ró l -  ha  a történ elem  k ö 
d éb e v eszn ek  -  töb b n yire  leg en d á k  
szü letnek . H a időben  elérhetőbb , d o 
k u m en tá lh a tó  tá v o lsá g r a  v a n n a k , 
m ás m ű fajú  a lk o tá so k  száza i, ezrei. 
A  m a g y a rsá g  szá m á ra  1 8 4 8 -4 9  és  
19S6 az európai, sőt v ilágtörténe lem 
re is k iható  dátu m ok . M in d k ettőn ek  
k ön yvtárn y i az irod a lm a, és m in d 
kettő  ok tób erh ez (is) kötődik: az első  
tragikus véggel, a  13-ak  kivégzésével, 
a m á sik  a d iad alm as k ezd ette l. Ö sz- 
szeálli'tásunkban erre em lék ezü n k  és 
em lék eztetü n k .

J á m b o r  G y u l a

BUDA FERENC

Rend
Hazánk zúzott szívén a vér 
hűlő patakban omlik, alvad. 
Rőtcsillagos, komor, kövér 
tankok teremtenek nyugalmat.

Törik a csend, szilánkja pattan, 
füstölve száll a pillanatban.

Húsunk emésztő gyilkos hordák 
Minden erőnket megrabolták.

Kezünkben fegyver, s jóremény 
csak halottaink hűlt szemén.

Minket meggyaláztak, megöltek, 
hernyótalpak halomra törtek, 
töltött ágyúcsövekkel vártak, 
tízszeres vasgyűrűbe zártak, 
bombáztak, lőttek, aprítottak, 
fegyvert letenni szólítottak 
hazug szavakkal, fenyegetve, 
hivatkozván békére, rendre, 
de nekünk nem kell semmi rend, 
ha tűz s terror teremti meg, 
minékünk nem kell jóbarátság, 
ha ágyúszóval magyarázzák, 
minket nem győz meg érv, sem eszme 
bombázva és szuronyt szegezve!

A  véres, megfeszített Béke 
lenéz a fegyverek csövére.

Hazánk zúzott szívén a vér 
görcsös, sajgó csomókba alvad. 
Rőtcsillagos, komor, kövér 
tankok teremtenek nyugalmat.

Irodalmi A  Jelen

WALTER. SAVAGE LANDOR BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN1848
ADY ENDRE

Feledjetek!...
peledjetek, hisz jól tudtok feledni, 
Szívetekben már nem gyúl láng soha, 
Stréberkedő, nyomorult gyászmagyarkák,
Mit nektek az aradi Golgotha?
Bánjátok is, hogy az a tizenhárom 
Bolondul, balgán, könnyen elveszett?... 
Borítsátok, borítsátok a fátyolt,
Nyomorult módra csak feledjetek!...

Gróf Leiningen tábornok, 
Viktória királynő 
unokatestvére, kit 
az osztrák császár 1849. 
október 6-án Aradon 
meggyilkolt
Leiningen! A  magyar gyászba öltözött,

És sirat, a föld jelesei között.

Sőt, mélyre csúszott országunk is ma, 

Emlékszik reád a ködös Anglia. 

Castlereagh, Canning, Russel, Pallmerston 

Vezették őt soká a téves úton,

De most felébred, s a jelre felfigyel

ARAD, 1849. 
OKTÓBER 6.
Nézd mint fakad szürke egekből a könny, 

Márvány sima képzelet tükrén csúszik 

A  város, tekintetében égi völgy,

S színejátszik a halál, a kármin

palakból hull reánk vörös vakolat 

Égő reggelnek émelygő illata,

Betemet az ég, s ráz a vacogás,

Elvisz a gondolat, röpít odaát.

De lesz még itt a bosszú órájáig,
Lesz még itt szív, mely sohasem feled, 
Hallunk mi még, hallunk zsoldos nyöszörgést, 
A  vértanúknak sírhelye felett.
Lesz még itt ünnep, melynek órájában 
A  büntető Igazság karja ver 
És büszkén tűzzük azt a híres fátyolt 
A  tizenhárom oszlopára fel.

Ma Raglan fölött GUYONRAGYOGNA PEL; 

És Kossuthtól a demoszteneszi szót 

Megérti: elválasztván rossztól a jót.

Ha átrepülhetné a tengert a lelked,

S látnám, hogy ők már véredért felelnek.

1856. október 4.

Béna az időben minden pillanat 

Kimenekítem, akiket fogva tart, 

Elernyesztem lassan inaikat.

Még mozdul a testben az ideg lánca, 

Karón kötél, kötélen a nemzetnek

1899.2október24. Kapdebó Tamás fordítása Tizenhárom szent nagy lázadója.

Kossuth kiáltványa az országhoz
(...) Az idők súlyosbodtak; az 

uralkodócsalád, melyet a hű nem
zet kebelében melengetett; melyért 
vérét, vagyonát, életét adta, a ke
nyérért, melyet elfogadott, ágyúival 
a szeretetért gyűlölséggel, a hűségért 
csalással s az őszinte kegyeletért 
ármánnyal és kárhozattal felelt.

(részlet)
S itt áll most a nemzet, mint a 

szent szabadság erős szirte, a dú- 
longó vésznek közepette, elárul- 
tatva saját testvéreitől, karddal ke
zében a szent hitével az igazság 
Istenében.

Kebelében a falvak, városok ég
nek, gazdag aratását a rablók nyo-

mai elgázolták; pusztulás, merre 
a szem lát: de a nemzet él, és az 
erős, romlatlan életerő nemes lük
tetései mindenhova eljutottak.

Ily nemzet az örökélet romlat
lan magvát hordja kebelében, s 
még együtt tart, s szent hite jó 
ügyében  nem  csökken. N incs

hatalom, mely e nemzeten erőt ve
gyen.

Ezért fel mindnyájan, kiknek a 
sors azon e lőnyt s d icsőséget 
szánta: a honért vívhatni, s a sza
badság magasztos harcának ba
bérjaiban osztozhatni! (...)

pel tehát, fel mindnyájan a hon 
védelmére, nyomainkban a győ
zelem, felettünk a népek Istene!

1848. december 22.

TOLLAS TIBOR

Túlélők
A z 19S6-OS forradalom és szabadságharc 

30. évfordulójára
Legyen csendes az álmuk,
Mert nem haltak hiába.
-  Letarolt erdő fái -  
úgy fekszenek vigyázba’.

pöldtömte szájuk némán 
Kiált időtlen esküt.
Elvetett mag a rögben 
a csontmeztelen testük.

peldúlt sírjukon mécses,
Október tűzvirága, 
a holtak jogán kérdez, 
választ már mit sem várva.

Múltunkat elrabolták, 
a sivár jelen hallhat.
Ők élik túl, -  a holtak, 
a győztes forradalmat.

ALBERT CAMUS:

A magyarok vére
(részlet)

(...) A  legázolt, bilincsbe 
vert Magyarország többet tett 
a szabadságért és igazságért, 
mint bármelyik nép a világon 
az elmúlt húsz esztendőben.
Ahhoz, hogy ezt a történelmi 
leckét megértse a fülét betö
mő, szemét eltakaró nyugati 
társadalom, sok magyar vér
nek kellett elhullnia -  s ez a 
vérfolyam most már ott alvad 
az emlékezetben.

A  magára maradt Európá
ban csak úgy maradhatunk 
hívek Magyarországhoz, ha 
soha és sehol el nem áruljuk,

1956
KRASSO GYÖRGY

Májusi hajnal
Gyűjtő. Kisfogház. Halk kopácsolás.
Rácsot, vak ablakot tavasz legyint.
„Az udvaron akasztás lesz megint.
Polyik tovább, pajtás, a gyilkolás.”

„Gyújts rá, barátom!” Mély szelíd harang 
kong messziről „Egy hét és nyolc kötél.
Ki megy ma -  Angyal, Kósa, Szente, Szél?” 
Egy zárka nyílik s felsüvít a hang:

„piúk... Hazánkért... Isten veletek...
Erdősi búcsúzik most tőletek.”
Valaki sír. Lépések. Lánc kocog.

Kinn: „Éljen a szabadság... Gyilkosok...” 
Aztán csönd. Társam így szól: „Már nem él.”
S kezemben ég a cigaretta még.

bontakozik az élet és a meg
győzés ereje, az emberi fel
emelkedés hatalmas mozgal
ma, melyet kultúrának neve
zünk, s amely a szabad alkotás 
és a szabad munka terméke.

A  magyar munkások és ér
te lm iség iek , akik  m ellett 
annyi tehetetlen bánattal ál
lunk ma, tudják mindezt, s ők 
azok, akik mindennek mé
lyebb értelmét velünk meg
értették. Ezért ha osztozunk 
sze ren csé tlen ség ü k b en  -  
miénk a reményük is. Nyo
morúságuk, láncaik és szám- 
űzöttségük ellenére királyi 
örökséget hagytak ránk, me
lyet ki kell érdemelnünk: a 
szabadságot, amelyet ők nem 
nyertek el, de egyetlen nap 
alatt visszaadtak nekünk!

JOBBÁGY KÁROLY
A rádió mellett
Rólunk beszélnek minden nyelven 
sikong az éter és csodál:
„Dávid harcol Góliát ellen.”

Népmilliók aggódva nézik,
Hányan indulnak halni még 
A  küldi a nép ifjú vitézit.

piatalok, még alig éltek 
s füttyöngő golyók hangja közt 
támadnak neki a pribéknek.

Nem akartunk híresek lenni, 
ilyen áron meg semmiképp, 
hisz’ bánatunk már végtelennyi,

de nekünk mindig az jutott, 
hogy a világ minket csodáljon 
s fiaink kapják a golyót.

Kint ágyú szól, gyors lövés pattan,
a falról Petőfi figyel,
ahogy járkálok egymagamban.

így járkált ő is átkozódva^
„Európa újra csendes...” Ó! 
csak minket húz a sors karóba,

csak minket öl száz év után is
ugyanaz, aki hajdan ölt,
hogy hányan hullunk? -  sose számít.

M ások  csodálják bátorságunk 
mi meg naponta meghalunk, 
dzsida, s golyó veri át hátunk,

de megmutatjuk a világnak, 
hogy mikor mindenki lapul 
s csak a rádiók kiabálnak,

mint akinek már mindenképpen 
minden mindegy, hát Életet 
adunk a Szabadságért cserébe.

És ha a Sors minket így büntet,
Mert hogy tűrtünk tíz éven át, 
felmutatjuk véres fejünket,

s tudjuk, hogy mindent megbocsát.

Budapest, 1956. október 29

amiért a magyar harcosok 
életüket adták, és soha, sehol 
-  még közvetve sem igazol
juk a gyilkosokat.

Nehéz minékünk méltónak 
lenni ennyi áldozatra. De meg 
kell kísérelnünk, feledve vi
táinkat, revideálva tévedése
inket, megsokszorozva erőfe
szítéseinket, szolidaritásunkat 
egy végre egyesülő Európá
ban. Hisszük, hogy valami 
bontakozik a világban, párhu
zamosan az ellentmondás és 
halál erőivel, amelyek elho
mályosítják a történelmet -
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KISS OTTO

Gyereknap
A kígyós történetet az anyjától hallotta, 

még gyerekkorában, amikor egy vasár
nap délután a játszótérre mentek. De a 

történet végét nem figyelte, mert azon a délutá
non látta meg Katót. A  kislány abban a hintában 
ült, amelyikben most ő. Ajka, két narancsgerezd, 
minden lendítésnél szétnyílt, mintha azt mondta 
volna, ó, a haja meg az égre lebbent, épp, amikor 
a kis test elindult a föld felé.

Évtizedekig eszébe sem jutott a jelenet, csak 
most, hogy megint hintázott.

Azt gondolta, amikor előrelendül, a jövőbe les, 
amikor hátra, a múltba siklik.

A  múltnál szorította jobban a láncot, nehogy 
kicsússzon az ülőkéből. Mostanában egyébként 
is az emlékekbe és a szokásokba kapaszkodott, 
azok lendítették tovább napról napra.

E zt a rende t nem  b o rítha tja  fe l. Ha e l
mosódnak az emlékek, ha enged a szokásokból, 
egy nagyobb piálás után képes felakasztani ma
gát.

Virágh azt mondja, felvágni az ereket, az a 
leghumánusabb. Virágh szépen ejti ezt a szót, 
dallamosan.

Leghumánusabb.
Olyankor mintha Virágh is hintázna. 
„Kiveszik az embert a kádból, a vérét meg 

leengedik a vízzel együtt. Csak annyi a dolog, 
hogy ki kell húzni a dugót. A  testet már lehet is 
tenni a ládába.”

Virágh nevet, aztán megveregeti a hátát. 
„Teli kell engedni a kádat forró vízzel, bele

ülni, és a csuklóknál kezdeni a borotvával. Hát
radőlni, kényelmesen, mint a moziban. A  többit 
elvégzi a szív. Mert az dolgozik, nem úgy, mint 
te. Pumpál, pupák.”

Jól meghajtotta a hintát, hogy ne mosolyogjon 
annyira Virágh, és hogy lássa, mit hoz a jövő. 
Akkor Erzsike azt mondta V irághnak, hogy 
hagyja már békiben azt a szegény embert, de Vi- 
rágh tovább magyarázott, és nevetett, ezért még 
jobban meghajtotta a hintát, hogy elérje a kötelet 
az égen, vagy legalább megérintse.

„Húzzák már vissza, kérem! Vagy engedjék 
lejjebb! Mindegy, csak csináljanak valamit azzal 
a kibaszott kígyóval!”

Kató megint ordított, mint tíz éve, májusban, 
amikor a mentősök fényes pongyolájában a ko
csihoz kísérték.

„Nem tudta szegény, 
hogy az nem kígyó, 
hanem egy kötél.”
Az egyik hátralendítésnél majdnem kicsúszott 

az ülőkéből. Megszédült.
„A vérnyomással van baj, de az is lehet, hogy 

csak az adrenalin szökött fel hirtelen az égig.” 
Kicsi Zsoltit is oda, az égbe vitte a rettenetes 

angyal. Kövér, izzadt hónaljú orvos volt, és so
káig úgy tett, mintha segíteni tudna kicsi Zsoltin.

Kató három napig nem szólt senkihez, a száját 
harapdálta, vér csorgott a narancsgerezdekből. 
Aztán, a negyedik napon ököllel verte szét a fa
litükröt, és a gyerekszoba ablakát is kitörte, bar- 
nállott a vértől a plüssmackó feje.

A  piac felé indult, a piaci kocsmába. Levelet 
fogalmazott magában.

„Drága Kató! Mi történt?
Hiszen tudtuk, hogy így lesz, megmondta a 

rettenetes angyal.
Lehet erre készülni, drága Kató?
Virágh szerint csak azért vagyunk itt, hogy 

megismerkedjünk a halállal.
És hintázik, kezében a kisfröccsel, közben meg 

mosolyog a humánus pofájával.”
Virágh nem volt a piaci kocsmában, Erzsike 

azt mondta, hogy kiment a vurstliba egy cigány
lánnyal.

Lőni.
Erzsike nevetett.
„Milyen vurstliba?”
„Hát itt vannak a vurstlisok, ünnep van, gye

reknap.”
Segített a nőnek összeszedni a poharakat. M o

sogatni is akart, de Erzsike nem engedte. Anélkül 
is kitöltötte a fél deci cseresznyét. A  cég aján
déka, mondta.

A  körhinta, a hullámvasút meg a céllövölde a 
városközpontban állt, a téren. Sokan voltak, szü
lők meg gyerekek, léggömbökkel és vattacuk

rokkal a kezükben, de Virághot meg a cigány
lányt nem látta.

A  fűben és a padokon hagyott sörösüvegeket 
gyűjtötte össze, mire Virághék megjöttek, har
minchetet váltott vissza.

A  cigánylány sárga nyári ruhát és szandált vi
selt. Még nem volt húszéves. Azt mondta, ötszáz 
forintért megmutatja a pináját, de nem adtak ne
ki. Akkor a lány szembe ült velük, a pad elé, a 
fűre, széttette a lábát, és nevetett.

Virágh is nevetett, aztán ő is.
A  lányon nem volt bugyi.
„Mit nevetnek?
Vének, mint az eperfa, azt’ nem láttak még 

ilyet?
Itt jön ki a gyerek.”
Megint nevettek.
Aztán Virágh azt mondta, hogy ilyen szőrös 

lehet a pokol kapuja is, és hogy vegyenek egy 
üveg cseresznyepálinkát hárman.

Meg egy doboz Szofit, nézett rá a lány.
„Mért nem mindjárt hármat?”
Megint nevettek.
Később megszámolták a pénzt, kettőjüknek 

több mint ezerhétszáz forintjuk volt, és a lány is 
adott százhúszat. Három zsíros kenyeret vettek 
a kolbászosnál, arrébb egy doboz Szofit és két 
üveg sört. Virágh pálinkát akart, de azt a téren 
nem árultak. Elindult hát Szebenics vegyesboltja 
felé. Ketten maradtak. A  lány a térdére ült, azt 
mondta, hogy ő is olyan büdös, mint Virágh.

„Mért nem mosdol? Nincs otthon szappan?”
Nevettek.
A  lány a körhintát nézte, aztán azt mondta, 

hogy fel akar ülni rá.
Nem válaszolt neki, nagyot húzott a sörből, 

utána odaadta a lánynak, az is ivott. Amikor mind

a két üveg sör elfogyott, a cigánylány felállt, 
megfogta a kezét, és rángatni kezdte. Azt ma
gyarázta, Virágh megígérte neki, hogy szívet lő
nek a céllövöldében, de Virágh becsapta, mert 
nem lőttek semmit, és hogy neki mindenképpen 
kell a piros szív.

Kicsi Zsolti volt ilyen erőszakos, amikor elő
ször és utoljára vitte el a vásárba. Egy szürke 
tankért könyörgött, amit aztán meg is vett neki. 
Gyufaszálakat lehetett vele kilőni. Kicsi Zsolti 
egész nap lövöldözött a szőnyegen. Jó, hogy 
megvette neki azt a tankot.

„A gyerekek mindent el tudnak érni, nem szé
gyellik a módszert.

Nekik van igazuk.
Amit meg akar kapni az ember, mindenáron 

szerezze meg. Különben elveszett.”
Kettőt lőttek, egyet ő, egyet a lány, de nem 

találták el a piros szíves pálcikát. A  lány viszont 
nem akart elmenni onnan a szív nélkül, addig 
magyarázott a céllövöldésnek, míg az oda nem 
adta neki. Ahogy meglett a piros szív, vettek még 
két üveg sört.

Mire Virágh megjött, besötétedett. Akkor a 
lány Virághnak kezdte mondani a körhintát. Vi- 
rágh megitta az üveg pálinka felét, aztán azt 
mondta, hogy befizeti a lányt egy menetre. De 
Virágh magát is befizette, együtt ültek fel a hin
tára.

Nézte őket, ahogy forognak, és azt gondolta, 
ennek a Virághnak nem lesz jövője, de tán még 
múltja se volt.

„Mit akar ez?
Csak forog körbe-körbe száz forintért egy ci

gánylánnyal?”
Szél jött, hűvös, megbillentette a korláthoz kö

tözött léggömböket és a kolbászos sátor pony
váját.

pelnézett az égre, nem látott csillagot.
„Beborult.”
Intett Virághnak meg a cigánylánynak, hogy 

hazamegy, de nem látták, éppen összekapasz
kodtak. Virágh magához húzta a lány hintáját, a 
másik kezével meg a pálinkásüveget szorította. 
A  cigánylány a piros szívet ölelte, és nevetett. A 
mézeskalácsos zárt.

Bóklászott pár percig a padok és a bokrok kö
zött, aztán elindult hazafelé.

Benézett a piaci kocsmába, Erzsike éppen 
placcolt.

Kért fél deci cseresznyét, gyorsan felhajtotta, 
és fizetett.

Jól sikerült ez a nap, sokat nevettek, gondolta, 
és felemelte az aknatetőt. Télen költöztek ide Vi- 
rághgal, mert a föld alatt télen is meleg van. Le
mászott az aknába, remélte, hogy Virágh kimarad 
éjszakára, végre jól kialhatja magát. Hat ötven 
előtt úgyse kel föl, ha fölébred is.

„Meg kell várni a kettes buszt, az hat ötvenkor 
jön, csak aztán szabad emelni az aknatetőt.”

Kiürítette zsebeit, hetvennyolc forintot talált. 
Elrejtette a többi közé. Holnap úgy kezdi a napot, 
mintha egy fillérje se lenne. A  MÉH-telepen lá
tott egy fürdőkádat, arra gyűjt.

Szép kád, maj dnem új, de az átvevő csak kilóra 
adja oda.

Le se méri addig, míg nem mutat neki ko
molyabb összeget.

Elhelyezkedett a plédeken, a fekete vattaka
báttal betakarózott. Holnap mindenképpen meg
borotválkozik, gondolta, és már aludt is.

Megint a csirkepörköltes történetet álmodta. 
Katóval együtt főztek, ő szaggatta a galuskát.

Másnap mégis a kígyós történetet mesélte el 
Virághnak. Azt, amikor kigondolja az Isten, hogy 
leenged egy kötelet az égből, hogy segítsen az 
embernek fölemelkedni hozzá.

De hogy abban az időben még kötél nem volt, 
magyarázta Virághnak, egy kígyót lógatott le, 
fejjel a föld felé.

„A kígyó teste viszont nagyon csúszott, a vége 
meg nagyon sziszegett, ezért azóta se mászott 
fel rajta senki az Istenhez.”

MÁRKUS-BARBAROSSA
JÁNOS

Leánybúcsúztató
Blankának

A  város nagy kihűlt kabát.
Nem álmodni, de lakni voltam itt, 
belakni évszakok havát, 
havának foltjait.

S a foltokon a lépések. A  lépték.
Arasznyi szélben kerge semmiségért: 
csörgősipkám-, aranyhalam vélték 
cserébe kóbor szentmisékért.

Míg egyik reggel, délben, vagy talán 
estén megálltam, hátha szebbnek halljam 
a dallamot, mi szomszéd ház falán 
visszhangzott -  várt a kapualjban.

Leányhang volt, s oly halkan énekelte 
milyen a hold, a nap, az évek telte, 
milyen az egyszeri magány: a páros 
míg nagykabátját lengeti a város.
B

I.
Herceg, a visszhang nem követte léptem, 
belakva közben réseit a véltem.
Kitárva ablak, hátha jobban halljam 
a dalfoszlányt egy szomszéd kapualjban.

PAPPATTILA ZSOLT

Belépés Az Ezüst 
Órához címzett 
fogadóba
Ki itt belépsz, a remény nőjön benned.
Légy hát ma te a legutolsó vándor, 
s ha megadatott itt e helyen lenned, 
ne veq'en át, ne hívjon el a távol.

Ha félsz netán, az eljövőkre gondolj 
és úgy lépj be e csendes fogadóba, 
ha elfáradsz a bajtól és a gondtól, 
most érted mér időt a falióra.

Rendelj tehát, az asztal megterítve: 
itt senki sincs, magad vagy csak e térben, 
és minden jó lesz, attól eltekintve,

hogy éjszaka majd megmozdul bolondul 
az óra fent -  s a sűrű vaksötétben 
ó hallga’ csak, ahogyan félrekondul!

BABICZKY TIBOR 

A Rák havában
Amint megszületik a kép, 
megszületsz. Hol bújtassalak?
Testem, lelkem csak salak 
és mindenem csak semmiség; 
s mint ki az elmúlásba lesne, 
rózsáimat a szél lenyeste.
Hiába fürdetsz, nem tisztulok, 
hiába szólítasz, nem lehetek, 
bennem csak sár van és szurok, 
kiszáradt fák s döglött verebek, 
hiába hívnál, nem mehetek, 
nem emlékszem és nem feledek, 
s mint kik ajtót, ablakot kitárnak, 
minden éjszaka hazavárlak, 
de szívemből a hitet kivéste 
a pusztulás nehézkedése; 
keresem, hol bújtassalak, 
testem, lelkem csak salak, 
s rózsáimat a szél lenyeste.
Hosszú lesz, örök lesz az este.
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11 Sorsából nem vándorolhat ki az ember”
Beszélgetés Bodor Pállal az áttelepülésről és a szellemi itthon maradásról

BODOR PÁL 

Erről-arról
Gyűlölöm az aforizmákat, mert a tet

szetősség oltárán feláldozzák még az igaz
ságot is.

Gyűlölöm azt, aki nem üt vissza.
Kisebbségi sorsból jövő magyar va

gyok, nem tudom hát elviselni, ha a nem
zet szeretete gyűlölettel párosul -  csak a 
gyűlöletet tudom gyűlölni.

Megspórolni egyelőre csak az állami 
támogatású gyűlöletet leszünk képesek.

/Csurka Istvánról/ Én Punart akkor se 
szeretem, ha Pista.

A  politika a lényeg ipara.
Manapság politikai kötőszó lett Európa.
A  taps betegei a politikában közveszé

lyesek.
Jaj ebben az országban annak, akinek a 

szolgálati kocsi benzingőze a fejébe száll.
Aki páholyba ül, előbb nézze meg jól, 

hol a vészkijárat.
A  bársonyszék lényege, műszaki alap

rajza azonos a hokedliével.
Abban bízom, hogy a túlvilág politi

kailag semleges. Ott sok barátság vissza
állhat.

Életformánk a halál.
Nem azért élünk, hogy meghaljunk.
A  halál arra való, hogy figyelmeztessen 

az élet mulandóságára.
A  halottidézés mindig az élők önvizs

gálata.
Halottak napja csak addig lesz a Pöldön, 

míg vannak élők is.
Minél tovább él az ember, annál több 

halottja van.
Vén korára az ember jobban szereti a 

monológot.
Az ember azért beszél, hogy lebonyo

lítsa anyagcseréjét a mindenséggel.
Tekerjetek szavaimba!
Az én szakmámban az a vég, ha az em

ber legyint.
Az irodalom éhen hal -  vagy nótát húz 

a jó  ebédhez.
Jóformán csak az énekel már, akinek 

fizetnek érte.
Minden író legfennebb akkorát téved

het, amekkora az életműve.
Költő az a bolond, aki a más örömének 

élesebben, boldogabban örvend, mint a sa
játjának.

A  költészet merő kémjelentés a lélek 
titkairól.

A  szabadúszó alkalmi zsenialitásból élő 
munkanélküli.

Újságpapírokkal takartam el az írót.
A  lapszerkesztő az az író, aki jobban 

szereti az olvasót.
A  lapszerkesztő az az olvasó, aki j obban 

szereti az írót.
Talán csak az a kormány tiszteli a sajtót, 

amely fél is tőle.
Az okos uralkodó parancsai csak a há

zam küszöbéig érnek.
Az erős megengedheti magának a sze

rénység politikai fényűzését.
Az erőszak mindig palira veszi a jó- 

hiszeműt.
A  magyar ember az erőt tiszteli, nem 

az erőszakot.
A  zsarnokok büntetése, hogy sohasem 

boldogok. A  boldog ember alkalmatlan 
mások elnyomására.

A  csoda jóságos baleset.
A  beteg ért igazán a fájdalomhoz, az 

egészséges nem is konyít hozzá.
Aki nagyon közel áll hozzánk, szeretett 

arcával eltakarja a fél világot.
Néha csak annak kell sok nő, aki azt az 

egyet nem találta meg.
A  nők dobnak el bennünket: egyik a má

sikhoz.
A  családfő az a férfi, aki a feleségén 

kívül senkire sem hallgat.
Sorsából nem vándorolhat ki az ember.

Folytatás az I. oldalról
Oltványi Ambrus és Nagy Miklós, nagyritkán 
Hankiss Elemér, aki irodalomtörténésznek indult 
és szociológus lett belőle. Késő éjszakáig beszél
gettünk. Napirenden „erdélyi beszámolóm” sze
repelt. Áginál ismerkedtem meg Pomogáts Bélá
val is, aki sokat foglalkozott az erdélyi írókkal, 
költőkkel. A  bukaresti magyar nagykövetségen 
megismert érdekes emberekkel hazaj övetelük után 
sem szakadt meg a kapcsolatom. Köztük szívbéli 
jó barátom, Karikás Péter, Göndör Péter, a bölcs 
Kalmár György, Gerlán László, Dékány András. 
A  követség rendezvényein ismertem meg Martin 
Györgyöt, Sebő perencet, Katona Tamást, Med- 
gyessy Bélát és fiát, Pétert is.

Maghiar vagy ungur?
-  M i tetszett a magyarországi valóságban?
-  Azt nagyon élveztem, hogy itt elmondhattam 

mindazt, amit Bukarestben még a fürdőszobában 
se mertem. És mivel állandóan megmorogtam a 
magyar „Románia-politika” ügyetlenségét, Ka
rikás Péter egyik barátja végül bevitt Aczél 
Györgyhöz. A  magyar kultúrpolitika irányítójának 
kifejtettem az érveimet, fölvázoltam neki a ro
mániai helyzetet. Jó másfél órát töltöttem nála. 
Megkért, foglaljam mindezt írásba. Háttérvázlat 
Romániáról címmel közel száz oldalas elemzést 
írtam, eljutott Kádárhoz is. Több év múlva, név
telenül, méltató bevezetővel, folytatásokban meg
jelent a Nemzetőr című, müncheni emigráns új
ságban, majd a nagyvilágban élő erdélyi magyarok 
két szervezetének kiadásában, kötetben is. Nem 
tudták, ki a szerző.

-  De mintha lett volna egy másik álneves köny - 
ved is.

-  Még Ceauşescu életében közöltem Bécsben 
a romániai kisebbségekről. Pőleg a magyarságról 
szóló vaskos publicisztikai tanulmánykötetem -  
amelyet most csak az alcímén emlegetek (Exo
dus a Vaskapun át) -  szerzője is ismeretlen maradt. 
Ezt az Aradon, Kolozsváron, egész Erdélyben, 
majd Magyarországon jól ismert Spectator álné
ven szignáltam. A  kézirat „künti” szerkesztője vi
szont fölöttébb érdekesnek találta, hogy Románi
ában „maghiar” a magyarok neve, míg az „ungur” 
csakis a magyarországi magyarokra használtatik. 
Áthúzta a Spectator-szignót, és a „Maghiar”-t írta 
a helyébe. Tetejébe a könyv tárgyától eltérő, meg
tévesztő, a holocaustra utaló főcímet adott neki. 
Akit az erdélyi magyarság sorsa érdekelt, aligha 
vette meg a könyvet. Sokért nem adnám, ha leg
alább néhány példányt megszerezhetnék belőle.

-  Örültél a megjelenésnek vagy bosszankodtál 
rajta?

-  Zavart, hogy bizalmas dolgozatomban név 
szerint szerepeltek román személyiségek is. Pél
dául Gheorghe Pană, Bukarest főpolgármestere, 
a fővárosi pártbizottság első titkára, aki tóparti, 
halk beszélgetésben mesélte el, hogy miért és mi
ben nem ért egyet a Cea^escu-házaspárral. Talán 
érdekes lenne újra kiadni a két szamizdatot: a Hát
térvázlatot meg a bécsi könyv 1990-es, javított- 
bővített változatát.

-  Arra házikönyvtáram a tanú, hogy ebből szü
letett az immár Budapesten kiadott A  hisztéria 
szükségállapota című és Kellemetlen kézikönyv 
Romániáról alcímű köteted.

-  Ez nagy példányszámban fogyott el, a Váci 
úti Könyvesházban például egy ültömben több 
mint kétszáz példányt dedikáltam. Pölmerült a ro
mán kiadás lehetősége is. A  bukaresti 22 című 
hetilapban részlet jelent meg belőle szegény volt 
kollégám, Sugár Teodor fordításában, perencz 
Zsuzsa előszavával. A  kiadás azonban nem va
lósult meg. Míg egyik tudós román referense igen 
támogatta, a másik -  a haver! -  méltatta bár, de 
elutasította, mert „ilyen szövegre még nem érett 
meg” a román közönség. Kár. Sok mindent meg
értettek volna belőle.

-  A  magyar kiadásból bizonyára eljutott néhány 
száz példány Erdélybe és Bukarestbe.

-  Ennyi biztosan, de félek, hogy sem a pesti 
illetékesek, sem a romániai magyar politizálás sze
replői nemigen ismerik. Pedig hasznos doku
mentumok is vannak benne. Például bő fordítás 
Vasile Goldiş 1912-ben Aradon, a Minervánál 
megjelent írásából, amelyben azt panaszolja, hogy 
a Monarchiában a román nemzetiségű tisztviselő, 
ha román lapot j árat, ha gyermeke román iskolába 
jár, semmiképp sem számíthat előmenetelre, sőt. 
Néhány passzusában megfordítottam a szerepeket. 
Ahol Goldiş románt írt, ott én magyart, és fordítva. 
Nyomban közérthetően időszerű és felkavaró lett! 
Különösen, mert Goldiş a Trianon utáni erdélyi 
állapotok kialakításában fontos szerepet játszott.

-  Előreszaladtunk, noha én még szerettem vol
na az 1989. decemberi eseményeknél lecövekelni.

-  Azon a bizonyos beszélgetésen Aczél György 
megkérdezte: van-e párton belül alternatívája 
Ceauşescunak. A  legnagyobb jóhiszeműséggel 
ajánlottam figyelmébe az akkor már minden 
párttisztségétől megfosztott Iliescut, akivel félreál- 
lítottsága idején többször őszintén beszélgettünk 
sógoromnál, Gere Mihálynál. Aczél 1983-ban 
még a nevét sem hallotta Iliescunak, aki 1989. 
december 22-én győztesként jelent meg a román 
tévében. Gyorsan megírtam portréját a Magyar 
Nemzetben. A  Párizsban élő pejtő perenc erre 
támaszkodva, ezt idézve írt róla a befolyásos pi- 
garóban. Állítólag ez volt a világsajtó első Iliescu- 
képe. pel is hívott nyomban telefonon Iliescu: 
menjek vissza, „nagy szükségük van rám” Ro
mániában. Inkább interjút kértem, 1990. január 
nyolcadikán el is készítettem Bukarestben. Meg
jelent a Magyar Nemzetben.

-  A z interjú készítése közben milyen benyomást 
szereztél Iliescuról ?

-  Csalódást éreztem: már más nyelvet beszélt. 
Aztán jött 1990 márciusa, a vásárhelyi szörnyű 
események. A  tragikus híreket a magyar kormány 
budai, Béla király úti vendégházában rendezett 
első s tán utolsó román-magyar csúcstalálkozóra 
berobbant Szokai Imre jelentette be, holtsápadtan. 
Ott volt Csoóri Sándor, Konrád György, Andrei 
Pleşu, Mircea Dinescu: sok jelentős román és ma
gyar értelmiségi. Németh Miklós miniszterelnök 
mondott este beszédet, s úgy festett, hogy új éra 
kezdődik. Mintha csak ezt akarták volna le
hetetlenné tenni Vásárhelyt: összeverték Sütő 
Andrást, és kiütötték a szemét. Rövidesen igen 
éles nyílt levelet intéztem Iliescuhoz a Népsza
badságban. A  román sajtó zöme csak Iliescu vá
laszát közölte, az én levelemet nem.

Spectator vagy Diurnus?
-  Beszélgessünk egy kicsit a napi jegyzetekről, 

amelyeket Te honosítottál meg ismét a magyaror
szági sajtóban. A  nyolcvanas évek közepétől a ki
lencvenes évek közepéig egy közíró évente 317-szer 
volt jelen egy-egy napilap hasábjain. E z nagy 
teljesítmény, bár nem lepett meg. Olvastam  
ugyanis az egyik Utunk-évkönyvben, hogy Bodor 
Pál 961 megjelenéssel az erdélyi csúcstartó, a má
sodik mögötte háromszázvalahány megjelenéssel 
a szintén termékeny Szőcs István. Inkább az lepett 
meg, hogy álnéven jegyezted a rovatot. Bár ala
posabban belegondolva, ennek is vannak ha
gyományai az erdélyi magyar sajtóban.

-  A  már említett Spectatorként szerettem volna 
szignálni a napi rovatomat. Mert Krenner Miklós, 
aki aradi és kolozsvári előzmények után ugyan
csak a Magyar Nemzet főmunkatársa lett, sok 
vonatkozásban példaképem volt. Jelen voltam Bu
dapesten, a Magyar Újságírók Országos Szövet
ségének tanácstermében a meghitt évfordulós ün
nepségen -  azt hiszem, születése 120. évfordulóján 
zajlott le, s ha így van, akkor 1995-ben volt - ,  a 
lánya is eljött Londonból. S hogy miért szerettem 
volna Spectatorként szignálni a jegyzeteimet? Sze
rénytelen ötlet, elismerem. De abból indultam ki, 
hogy a Magyar Nemzet olvasótáborában köztu
dott: Krenner elhunyt -  tehát nyilván valaki más 
használja, talán tüntetésképpen is a nevét. A  kol
légák mégis arra kértek, mondjak le a „Specta- 
tor”-ról. 1985 első lapszámába már betördelték a 
legelső jegyzetemet, végül idősebb kollégám, 
Antal Gábor ötölte ki a Diurnus-t. Ami, ugye, lati
nul napit jelent.

-  Miért ragaszkodtál az álnévhez?
-  Azért, mert 1983-ban Johanna lányom ti

zennyolc évesen magára maradt Bukarestben. Pél
tettem őt. A  Magyar Nemzet titkársága is tudta: 
titokban kell tartani, hogy kit rejt az álnév. Attól 
tartottam, hogy Johannát Bukarestben „beviszik”, 
és velem egy ügynök közli: a lányomnak semmi 
baja nem történik, csak éppen minden tíz percben 
kap egy pofont. Elterjesztettem hát, hogy ha bármi 
történne Bukarestben a lányommal, nemzetközi 
sajtótájékoztatót hívnék össze Budapesten.

-  Bevált az ötlet?
-  Őt nem fenyegették meg, csak engem. Az 

történt, hogy meghívást kaptam egy Pranciaor- 
szágban rendezett menekültügyi Európa-konfe- 
renciára. Kiutazás előtt a Külföldieket Ellenőrző 
Országos Központi Hivatal feje figyelmeztetett, 
hogy értesüléseik szerint Párizsban merénylet ké
szül ellenem. Elnevettem magam: nem vagyok 
én olyan fontos. Megmagyarázták, a Romániát el
hagyó értelmiségiek táborában már csak tévés év
tizedem miatt is elegen ismernek ahhoz, hogy a 
netán sikeres merénylet sokakat félemlítsen meg.

A  külügyminisztériumban megmondták, hogy a 
számomra foglalt szállodaszobába ne jelentkez
zem, végig a nagykövetség épületében kell lak
nom, követségi kocsik szállítanak majd. így is tör
tént. A  merénylet elmaradt.

-  A zt mondtad, azért is ragaszkodtál az álnév
hez, mert féltetted a lányodat. Es még miért?

-  Mert vonzottak az álnevek. Azt reméltem, 
előbb-utóbb mindegyik álnevemnek egyénisége, 
stílusa lesz. Nem lett. Az álnév olykor bujkálás. 
Ha nem igazán kedvemre való feladatot kény
szerültem teljesíteni, álnévhez folyamodtam. Er
délyben akkoriban sokan használtak álneveket. 
Olyanok is, akik politikai tiltás miatt nem kö
zölhettek saját nevükön. Érdemes lenne egy álnév
történetet írni... Az nem titok, hogy Bánffy Miklós 
Kisbán Miklós néven közölt az Utunkban. Azt is 
tudja mindenki, hogy Karácsony Benő, Abafáj 
Gusztáv, Anavi Ádám: álnév. Kevesen tudják, 
hogy Beke György Paragó György meg Bardócz 
Gergely néven is írt. Benkő Samu pedig olykor 
Dósa Perenc meg Benkő Mátyás néven publikált. 
Vagy én Zaláni János, Tóth Balázs, Máté (Máthé) 
Klára, Bóra Gábor, Bóra Balázs néven. Arról nem 
is szólva, hogy apai nevemet (Singer) elhagyva, 
anyám nevét (Bodor) vettem föl.

-  A z álneves jegyzeteket gyorsan írtad vagy 
gyötrődve?

-  Gyorsan és gyötrődve. A  Magyar Nemzetnél 
szóba került, hogy ha maj d néhány hét múlva kidő
lök, valaki más áll be az álnév mögé. Ez egyet
lenegyszer meg is történt, mindjárt az elején. In
fluenzás lettem, s noha volt leadva néhány tar
talék-írásom, a vezetőség bepánikolt. A  kedves, 
tehetséges, fiatalon elhunyt író kollégánktól, Me- 
gay Lászlótól rendelt egy „diurnust”. Megható, 
hogy ehhez Laci újraolvasta a megjelenteket, 
„fölvette” a hangomat. Olyannyira, hogy ma már 
nem tudom, melyiket írta ő a közel kétezerből, 
amennyi a Magyar Nemzetben jelent meg. 1991-94 
között a Népszabadságban is megjelent mintegy 
ezer diurnusom.

-  Milyen szellemi készenlétet igényelt a napi 
jegyzetírás?

-  Sokáig ez a fajta készenlét volt természetes 
állapotom. Erre jött rá Jovánovics Miklós, aki ak
koriban lett a Magyar Nemzet főszerkesztő-he
lyettese. Ismert régebbről, forgathatta a Szélma
lomjáték című, még a Kriterionnál megjelent kö
tetemet, a korábbi kispublicisztikai válogatá
saimat, például a Monológ zárójelben-t vagy az 
Elszaporodtak a kenguruk címűt. Ő javasolta a 
főszerkesztőnek, hogy a régóta tervezett harmadik 
oldali glosszát kísérletképpen bízzák rám.

Mi van a sorok között?
-A z t  hiszem, a Diurnus-rovatnak volt egy titka, 

amely túlmutatott a személyeden: az erdélyi köz
írói iskola.

-  Az erdélyi közírói iskola nádpálcája a cenzúra 
volt. Az akadályok engem is szüntelen akadály
versenyre kényszerítettek, szakadatlan edzésre. A  
cenzúra egyébként nemcsak a második világhá
ború utáni években pálcázott. Az erdélyi magyar 
sajtót a „polgári” Romániában is keményen „fog
ta” a királyi cenzúra. Gredinár Aurelt magyar író
ként és újságíróként ismerték, de román neve ré
vén kollégái igen alkalmasnak tartották felelős 
szerkesztői tisztségre. Röstellem, hogy máig sem 
ellenőriztem, ám állítólag a sovány, kis termetű, 
kedves férfiú a Korunk „felelős szerkesztőjeként” 
is szerepelt a magyar állampolgár és Magyaror
szágon politikailag körözött magyar Gaál Gábor 
helyett. A  fáma szerint ült is a Korunk „sajtóvétsé
geiért”, tehát Prügelknabe volt. A  nagy tehetségű 
Daday Lorándot hathavi börtönre ítélte a román 
bíróság első regényében „írásban elkövetett fel- 
séggyalázásért”, noha Victor Eftimiu a PEN-Club 
részéről védelmére kelt. Vagyis megtanultunk a 
sorok között „kiszólni” a közönségünkhöz.

-  Mindig a sorok közül szóltál ki az olvasóknak?
-  Az érdemi válaszhoz meg kell említenem né

hány életrajzi adalékot. Tizennégy éves koromban 
léptem be a romániai KISZ-be (a Kommunista 
Ifjúsági Szövetségbe) és a MADOSZ-ba (a M a
gyar Dolgozók Országos Szövetségébe), a későbbi 
MNSZ-be (Magyar Népi Szövetségbe). Tizenhat 
éves fejj el lettem párttag. A  kommunizmus ígérte 
teljes egyenjogúság, testvériség, szabadság áb
rándja hajtott írni. A  remény, hogy senki sem éhe
zik majd, és senkit sem gyűlölnek ártatlanul. 
Lassanként fölocsúdtam. 1949-ben, a kolozsvári 
Igazság riportereként írásban is kiborultam, hogy 
miért kell hajnali négykor beállni a sorba, ha az 
ember étolajhoz akart jutni. Rövidesen a szer
kesztőségi közgyűlés előtt álltam, hallgattam a
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rám zuhogó szavakat. Jó barátom és kollégám ré
mületében azt is elmondta a plénumon, hogy ná
lam alhatott a barátnőjével, és én is ott voltam a 
barátnőmmel, tehát életvitelem nem felel meg a 
proletárerkölcsnek. Majd az egyébként józan és 
eszes Peleki elvtárs színe előtt álltam, aki a tar
tományi pártbizottságban felelt a sajtóért. Végül 
egy ifjú aktivistalány (szép, csúcsos melle volt) 
az életrajzomról faggatott reggeltől estig. Kü
lönösen az USA-ban élő, léczfalvi Bodor Pál nevű 
nagybátyámról, és arról, hogy milyen kapcso
latban vagyok vele. Pesten, ötéves koromban lát
tam utoljára -  magyaráztam - ,  fölemelt, s nevetve 
mondta, hogy szegény ember az apád, a fenekedet 
is csak két darabból tudta összefoldozni. Tehát 
sóvárogva hittem a kommunizmus majdani dia
dalában, de zavartak-fájtak az oda vezető út súlyos 
közlekedési balesetei. Morogtam, lázadoztam. 
Lassan rádöbbentem: kerülő úton kell annyi igazat 
mondanom, amennyit lehet.

-  Mintha már az Igazság című kolozsvári lap
ban is lett volna egy glossza-rovatod, ennek kro
nológiáját azonban nem tudom összerakni.

-  Az a magyarázat, hogy akkor már rég az 
Utunknál dolgoztam. Az Igazság első oldalán 
mégis kaptam egy Ablak című rovatot. Megyei 
pártaktívát hívtak össze a Román Opera (a hajdani 
Magyar Nemzeti Színház) nagytermében, s a tá
vollétemben személyesen Leonte Răutu elvtárs, 
a központi bizottság propaganda titkára készített 
ki. Az egyik rossz példa, amelyet szolgáltattam, 
elemi glossza volt arról, hogy aki mindig fekete 
Mercedes-en jár, nem tudja, milyen gyorsan kopik 
a drága cipőtalp. Néhány jegyzetem talán azért 
váltott ki ekkora dühöt, mert én „fiatal, jó elvtárs” 
voltam, csak „hőzöngtem”. Véletlenül tudom, ki 
készítette elő Răutu magyar példatárát, kommen
tárokkal -  másfél évtized múlva, az Irodalmi 
Kiadónál több könyvét adtam ki.

-  Mire tanít a cenzúra?
-  A  cenzúra írni tanít. Az 1983 elején megjelent 

Szélmalomjáték című kötetem 365. oldalán kez
dődik egy írásom a kisebbségi sorsról. A  tételem 
így szólt: Ott és akkor van demokrácia, ahol senki 
sem érzi erősebbnek vagy gyengébbnek magát at
tól, hogy kisebbséginek vagy többséginek születik. 
Nos, pülesi Viktor viszonylag „bátran toleráns” 
cenzor ennél azért meghökkent. A  kötetet a Kri- 
terion igazgatójával, Domokos Gézával és a fő
szerkesztő Botár Emmával beszélte meg. Végül 
elfogadta a javítási javaslatomat: a „kisebbséginek 
vagy többséginek” helyett az jelent meg, hogy 
„ilyennek vagy olyannak születik”. A  kötet ro
mániai olvasói így is pontosan értették.

Hogyan lesz a cenzúrázott 
közíróból szépíró?

-  Mivel magyarázható, hogy ami a rendszer
váltás előtt a talán leghatékonyabb magyarországi 
közíróvá avatott, azt a rendszerváltás után már 
fanyalogva fogadták a napilapok?

-  Sajnos, csak nagy kanyarral válaszolhatok. 
Soha nem tagadtam meg a baloldaliságomat. Épp 
ezért a Magyar Nemzet-sorozatomban volt valami 
nagyon is baloldali és egyben erős nemzeti érzé
kenységű. Miközben mennyei boldogság töltött el, 
hogy amiben a legkevésbé voltam szabad otthon -  a 
Bánságban, Erdélyben, Bukarestben - ,  vagyis a 
nemzeti-nemzetiségi gondolatokat, érzéseket itt 
nyíltan megfogalmazhatom. Mindazt, amit otthon 
csak közvetve mondhattam ki. Aligha tudhatod, 
bár szinte mindent tudsz rólam, hogy amikor 
lemondtam a bukaresti televízió magyar adásánál 
betöltött tisztségemről, a pártközpont illetékes 
titkára, akkor éppen Dumitru Popescu (egyébként 
költő és prózaíró) nem engedte meg, hogy a 
Korunk avagy az Utunk bukaresti szerkesztője, 
tudósítója legyek. Az országos magyar újsághoz, 
az Előréhez küldtek. pőszerkesztőjével abban 
egyeztünk meg, hogy havi ötvennégy flekk ri
portot és publicisztikát írok az 5400 lej havi fize
tésemért -  de nem írok a nemzetiségi kérdésekről, 
és nem kell bejárnom a szerkesztőségbe. Viszont 
szabad volt más lapokba írnom. Arra törekedtem, 
hogy háromhavi normát két hónap alatt teljesítsek, 
s akkor van egy szabad hónapom. Az 1979-1983 
közötti írói éveim  term ékenységét ennek a 
„lehetőségnek” köszönhetem. Iszonyú nagy volt 
a norma, pláne riportban számolva, de a tévébeli 
hétnapos, százórás munkahéthez képest nem sok. 
Befejezhettem például a Svájci villát.

-  Szerintem ez a legjobb szépirodalmi köteted, 
bár fájlalom, hogy a második világháború előtti 
és alatti történetet megspékelted egy 1944. au
gusztus 23-a után játszódó fejezettel is.

-  A  Kriterionnál 1981-ben megjelent regényem 
főképpen az erdélyi szászokról szólt. Húszezer pél
dánya, félek, nem elsősorban irodalmi erényei miatt 
fogyott el. A  két világháború közötti kisebbségi sors 
ábrázolásában az olvasók magukra ismertek, s a 
zöldingesek sovinizm usában a C eauşescu-i

sovinizmusra. A  Köln-Weimar-Bécs székhelyű 
Böhlau Verlag Siebenbürgisches Archiv, azaz 
Erdélyi archívum című sorozatában megjelent A  
másik ábrázata Erdélyben című kötet. Ebben 
Balogh András, Balogh Edgár fia érdekes tanul
mányt közölt az erdélyi németek ábrázolásáról. 
Számomra csak ebből derült ki, hogy könyvem az 
egyetlen, alapjában az erdélyi szászoknak szentelt 
magyar regény. Érdekes, hogy a második -  a berlini 
-  német kiadásnak erősebb sajtóvisszhangja volt, 
mint a pestinek. A  kölni rádióban például Elisabeth 
A chsm ann, a bukaresti Neue Literatur volt 
szerkesztője éppen a regény utolsó, a budapesti 
kiadásban püggelék címmel megjelent, mintegy 
száznegyven oldalas fe
jezetét hiányolta: más 
fordításokból ismerte.
Ez szólt ugyanis a szá
szok 1944utáni sorsáról.

-  Akkor most 1:1. A z 
egyik kritikus2fölösleges- 
nek tartja, a másik hiá
nyolja a záró fejezetet.
De ott tartottunk, hogy 
utolsó bukaresti éveid
ben éltél a hirtelen nya
kadba szakadt szépiro
dalm i lehetőségekkel.
Aztán jött az áttelepülés.

-  Az Előre nemzeti
ségpolitikai szigora aló
li felszabadulás fűtött en
gem a Magyar Nemzet
nél. Nem is vettem észre, 
hogy tabukat és fétiseket 
döntögettem. Valamiért 
nekem szabad volt leírni, hogy például „Szent István 
koronája” . Am ikor azután a rendszerváltást 
követően mind élesebb jobboldali és szélsőjobb
oldali hangok szólaltak meg, a postámban pedig 
egyre több lett az engem lezsidózó szidalom, valami 
megszakadt bennem. Tényleg, mondtam m a
gamnak hűdötten, nevetséges helyzetbe kerültél, 
öregem, ezeknek te egy magyarkodó zsidó vagy. 
1988-ban az erdélyi m agyarok Stuttgartban 
megrendezett világkonferenciájának vendége 
voltam, a későbbi külügyminiszter Jeszenszky 
Gézával és a Váradról elszármazott íróval, Köteles 
Pállal együtt. Az egyik felszólaló kifejtette, hogy 
Trianon után az erdélyi magyar zsidóság „átállt”, 
elárulta a magyarságot. Peszengve válaszoltam neki. 
Most könnyebb lenne replikáznom. Hogy apám régi 
spanyol zsidó rabbi-család sarja, erről otthon is írtam. 
Meg anyám régi székely nemességéről. Engem 
otthon egyetlen magyar sem zsidózott le azokban az 
évtizedekben, legalábbis nem tudtam róla. S nemcsak 
azért, mert az elnyomott magyarsághoz tartozónak 
éreztem magam, azt szolgáltam. Talán azért is, mert 
a magyar antiszemitizmusnak Erdélyben sekélyesebb 
volt a hagyománya.

-  Szerinted mivel magyarázható, hogy a nyilas 
mozgalom nem verhetett igazán gyökeret Erdély
ben, és hogy miért volt erős, főként a városi ma
gyarság soraiban a baloldaliság?

-  A  második világháború után a román történelmi 
pártok, a Nemzeti Parasztpárt és a Nemzeti Liberális 
Párt a bécsi döntés felkorbácsolta érzelmek miatt 
is heves magyarellenes, gyűlölködő hangot ütöttek 
meg. A kkor csak a baloldal hirdetett teljes 
jogegyenlőséget, és tett számos ígéretet. El kell 
ismerni, hogy meg is születtek a magyar egyetemek 
és főiskolák, megnyithatták kapuikat a bezárt 
magyar középiskolák, közel száz magyar iskolát 
indítottak a moldvai csángóknál, állami magyar 
kőszínházak nyíltak -  és sorolhatnám. Egyébként 
1944-től, tizennégy éves koromtól, egészen 1983-ig, 
amikor eljöttem Romániából, soha nem éreztem, 
hogy bárki is megkérdőjelezné magyarságomat. 
Jogomat, hogy a magyar nyelv, a magyar irodalom, 
a magyar kultúra jogaiért kiálljak. Az 1989-es 
fordulat után azonban észrevettem, hogy a romániai 
m agyar könyvkiadás, televíziózás, rádiózás 
történetéről szóló írások egy része megkerüli a 
nevemet. A  budapesti Uránia nemzeti filmszín
házban, egy igen fontos erdélyi könyv bemutatóján 
az előadót az elnöklő Benkő Samu volt kénytelen 
helyreigazítani a sorozat vállalása, támogatása, 
kiharcolása, finanszírozása ügyében. A  nevemet 
csak ő mondta ki. S noha az ember semmit sem 
cselekszik azért, hogy utána megdicsérjék, nevének 
kiradírozása a történetből nem viselhető el könnyen.

Szolgálat
vagy magyarkodás?

-  Miként fogadták az olvasók a nemrégiben 
megjelent Diurnus-válogatást?

-  Sehogy. A  Magyar Nemzet hétvégi csúcsa 
közel kétszázezer példány volt, olvasóinak száma 
ennek a háromszorosa, négyszerese. Hajdani ol
vasóim egy része a jobbra tolódás ellenére meg
maradt a lap mellett, ahol az elmúlt tizennégy év

ben semmi jót nem olvashatott rólam. Rengeteg 
olvasóm a Népszabadság és a Magyar Hírlap híve 
lett, ezek a szerkesztőségek hallgattak a kötetről.

-  Vajon mivel magyarázható, hogy a nyolcvanas 
években mindennap megjelentél, a kilencvenes évek
ben minden héten, a XXI. század eddig eltelt éveiben 
pedig  minden hónapban? Megöregedtél? L e 
lassultál? Elkényelmesedtél? Kimentél a divatból?

-  Megöregedtem, lelassultam, kimentem a 
divatból. Talán nemkívánatos személy is lettem 
bizonyos körökben. Gondold el: a Diurnus-sorozat 
polgári, értelmiségi, reform-szocialista és főleg 
nemzeti körökben annyira közkedvelt volt, hogy 
amikor kiderült: képtelen vagyok átállni jobbra,

sokaknak csalódást okoz
tam. 1990-ben ballagtunk 
gyalog K ristóf A ttilával, 
m agyarnem zetes k o llé 
gámmal a Parlamentből a 
szerkesztőségbe. Ha jó l 
emlékszem, Antall József 
sajtó-találkozóján voltunk. 
Attila, mintegy együttérzőn 
azon sopánkodott, hogy 
miért nem ismerem fel: „ott” 
a helyem; nem mérem fel, 
hogy ha az én származá
sommal „oda” állnék, az mit 
je le n te n e . A  jóh iszem ű 
jobboldali nemzetiek csaló
dását tisztázó szándékkal te
téztem életem szerintem leg
jobb politikai esszéjével. Már 
címe is sok mindent elárul: 
Ironikus kísérlet a zsidókér
dés ideiglenes megoldására. 

Az Élet és Irodalomban jelent meg, 1992 tavaszán. 
Majd Varsóban, a Nowa respublika közölte első 
helyen, és megjelent a német Die Weltben vagy a 
Die Zeitben is. Hirtelen nem is tudom, hogy 
melyikben, mert az egyikben megjelent, a másik meg 
támadta. Aztán a hildesheimi egyetem tanulmány
kötete közölte, sőt megjelent Izraelben is. Magyar
országon mindmáig semmiféle írott visszhangjáról 
nem tudok.

-  Ezért tűntél el a magyarországi sajtóból?
-  Miután felmondtam a Magyar Nemzetnél, meg

keresett a Népszabadság, ott folytattam a rovatomat. 
Amíg Pesten, a Blaha Lujza téren „lakott” a szer
kesztőség, volt hangulata, dumáltunk egymással, jól 
éreztem magam. Aztán átköltözött Óbudára, a Bécsi 
útra, s ez úgy tetszik, sok mindennel egybe esett: hideg 
lett bent. Ebben bizonyára szerepet játszott, hogy 1991 
októberében megválasztottak a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége elnökévé, ami társadalmi 
munkában alaposan lekötött. A  szerkesztőség napi 
jegyzeteim fejében felmentett a napi bejárás alól. 
K apcsolataim  a kollégákkal ettől nem lettek 
szorosabbak... Amikor 1994-ben fölépültem súlyos 
gépkocsi-balesetemből, kivívtam a nyugdíjaz
tatásomat. ANépszabadság főszerkesztője igyekezett 
lebeszélni; elfogadhattam volna ajánlatát, szerző
désesként folytathattam volna Ötödnapi tárca című 
heti rovatomat, amely a napi jegyzetet váltotta fel. 
Nem vállaltam, unalmasnak és érdektelennek 
tartottam. Talán hiba volt, hogy viszont rövidesen 
publikáltam a M agyar Hírlapban. Ott is heti 
tárcarovatot kaptam, amely gyanúm szerint azért 
maradt abba, mert a Horn-kormány és az MSZP nem 
létező médiapolitikáját ostoroztam tárcámban; ennek 
pimasz-tömören Az MSZP sajtóhibája, címet adtam.

-  Jól értem-e, hogy lassanként elfogytak az újsá
gok, ahová rendszeresen írhattál volna?

-  Csakugyan az eltűnésem legfontosabb eleme, 
hogy nem volt már „Leibjournalom”: lap, amely 
igényli rendszeres jelenlétemet. Illetve mégis lett, 
mert a Budapesti Lap című, hatezer példányban 
megjelenő havilapban rendszeresen írok és szer
kesztek. Pőleg médiahallgatók írásait szerkesztem, 
és előszeretettel írok média-ügyekről. Valamint, per
sze, erdélyi tárgyú írásokat „favorizálok”. Jó pub
licisztikát írt ide Bíró Béla, Móra Zoltán, Nagy Csa
ba (utóbbi cikkéhez a Nyugati Jelen-kollekciómat 
adtam kölcsön, a szerző hivatkozik is cikkében a 
lapra). Megírtam magam is, hogy az MSZP-nek oko
sabban, szellemesebben, őszintébben és érzelmeseb
ben kellene nyitnia az ifjúság, a nemzeti ügy, a hatá
ron túli magyarság és a magyar értelmiségiek felé.

-  Ha elolvasom a mai jegyzeteidet, ugyanúgy ta
lálok bennük kiemelésre érdemes, szellemes és frap
páns mondatokat, mint a régebbiekben. De ha a jegy
zetek szövetét nézem, mintha más anyagból készültek 
volna. Nem lehetséges, hogy akkoriban benne éltél 
az életben -  albérletek, pesti, majd budai főbérletek 
-, s nem kellett téma után nézned? Jött az magától, 
csak le kellett érte hajolni. Amióta azonban kiköltöztél 
Pilisszentivánra, és háztulajdonos lettél, mintha meg
ritkult volna körülötted az élet. S  ne bántódj meg, de 
ez a vákuum érzékelhető a jegyzeteidben is. Ami nem 
volna baj egy irodalmi életérzés modern vagy „mo
dern” ábrázolásában, mindazonáltal aligha kedvez 
a mégiscsak közérthetőségre számot tartó jegyzetnek.

Vajon nem kéne megint visszaváltanod a regényre ? 
Vagy legalábbis a novellára ? Esetleg a versre ? Nem 
kéne megírni az őszikéket?

-  Igazad van. Ridegen: szépirodalmat húsz éve 
nem írtam. Csak két, Romániában megkezdett kis
regényt (Hogyan kell kastélyt építeni, A  főnök lá
nya) fejeztem be. Egy harmadikkal kiegészítve a 
Szépirodalmi Kiadónál jelentek meg. A  kastélyos 
az árkosi kastély történetéből ihletődött. A  főnök meg 
a lánya regénye, mely összeér erotikusan a kas- 
télyossal, a pártállami elit életéből ihletődött. Abba 
beleláttam sógorom és kamaszkori barátom, Gere 
Mihály révén. Aki központi bizottsági titkár meg mi
niszter is volt, mert együtt ült valamikor Ceauşes- 
cuval, s talán mert hosszú ideig fegyelmezett magyar 
volt. Kevesen tudják, hogy a párt legutolsó, drámai 
politikai bizottsági ülésén, 1989. december 22-én pót
tagként és első felszólalóként szembefordult Ceau- 
şescuval, aki azt mondta, hogy a „csőcselékkel” 
szemben fegyvereket is be kell vetni. Ezt nem tőle 
tudom, akinél hajdan a kegyvesztett Iliescuval 
annyiszor találkoztam. Hanem volt osztálytársamtól 
a temesvári piarista gimnáziumban, Andrei Velától, 
a főtitkári-elnöki kancellária aznap soros vezetőj étől. 
Iliescu tudtával a Vela Bandi irányítása alatt re
konstruált j egyzőkönyvből, melyet a román sajtó köz
readott, kihúzták Gere felszólalását, hogy tíz évre 
ítélhessék. Méghozzá épp azért, ami ellen tiltakozott: 
a népirtásban való részvétel vádjával. Én ezt szá
mon kértem Iliescutól a Cotroceni-i palotában, miu
tán interjút készítettünk vele. Emlékszem szó sze
rint a szavaira: „Da, dragă, e cumplit... S-aşteptăm, 
se mai calmează spiritele, şi apoi vedem noi”. Vagyis 
rettenetes, de majd megnyugszanak a kedélyek, s 
akkor meglátjuk... Pekete pillanata volt életemnek.

Akinek összement 
a világképe

-  Most pilisvörösvári dolgozószobádban beszél
getünk. Alant, a völgyben bányató vize csillan, gye
rekek lovagolnak a felfújt autógumin. A  táj szép és 
idillikus. De milyen a házigazda közérzete?

-  A  „diurnus” napi sikereinek aprópénze sokáig 
kielégített. 1994-95 tájékán viszont azon már túl vol
tam, hogy ajánlkozzam, ahhoz pedig nem voltam 
elég erős, hogy magányomban nagy irodalmi vál
lalkozásba fogjak. S hogy ez ne fájjon állandóan, no 
meg azért, mert anyagilag is rászorultam, elkezdtem 
„kenyérmunkát” végezni -  írás helyett. Kéziratokat 
gondozok, könyveket szerkesztek, nyersfordításokat 
írok át magyarra. Nem sajnáltatom magam, örülök, 
hogy napi tizenkét órát képes vagyok dolgozni. Ha 
lenne pénzem, ennyi erővel akár egy archívumnak 
is megírhatnám az emlékirataimat. Hetvenötödik élet
évembe léptem, és az asztmám lassan fontosabb a 
Pulitzer- és egyéb díjaimnál.

-  Bocsáss meg, igazán nem akartalak magya
rázkodásra kényszeríteni.

-  Te bocsáss meg, hogy az iménti mondatok az 
önigazolást sugallták számodra. Valójában, mint a 
tej, „összement” a világképem. Bevallom, a kapita
lizmust ma sem látom jobbnak, mint hatvan évvel 
ezelőtt. Azt viszont megtanultam, hogy hiába 
áldozzák akár életüket is az utópiák idealistái, szinte 
mindegy, hogy milyen jegyben alakul ki a hatalom: 
mechanizmusa és morálja nem Rotterdami Erasmus 
bölcs elképzelései szerint alakul, hanem Machiavelli 
tanításának megfelelően.

-  Szomorú volna így befejezni a beszélgetést. Meg
kérdem hát, hogy mikor írod ki magadból a szomo
rúság, a reménytelenség regényét?

-  Nem akarom, nem tudom megírni. Már csak 
azért sem, mert nem vagyok állandóan szomorú és 
reménytelen. Ebben azonban benne rejlik annak a 
nyitja-titka is, hogy miért nem igazi események már 
a publicisztikáim sem. Tiszta szívből immár csak 
félni, elhárítani, figyelmeztetni vagyok képes. De 
apokaliptikusan nem akarok írni. Ahol valami kis 
esélyt, reményt fedezek fel, nyomban felkarolom. 
Azért álltam volt Medgyessy Péter mellé, mert nem 
éreztem nála hatalmi mámort, zsarnoki hajlamot, 
megalomániát. Politikai életútja azt bizonyítja, hogy 
a hatalom megszerzéséhez elegendő lehet ilyen-olyan 
személyes, érzelmi és értelmi készség, intelligencia, 
műveltség, koncepció, a miniszterelnöki hatalom 
megtartásához viszont más is kell.

-  M i az, amit nem kérdeztem, de még szívesen 
elmondanál az Irodalmi Jelen olvasóinak?

-  Az igazi interjúk befejezhetetlenek. Az interjú 
alanya végül mindig azt érzi, hogy mondandója 
ezrelékének ezrelékét sem vallotta be. Sőt, fontos 
kérdésekre sem válaszoltam. Őszikék? A  jeles költő, 
Orbán Ottó ötvenkilencedik születésnapjára írott szö
vegem, amelyet a Kossuth Klubban lezajlott baráti 
ünnepség rendezőjének, Jancsó Miklósnak a fel
kérésére írtam, talán az egyetlen új majdnem-versem, 
amelyet 1983. április 18., azaz ideérkezésem óta 
kiadtam. Az Élet és Irodalomban jelent meg. Az eltelt 
huszonegy év alatt írtam még verseket, de nem ad
tam ki őket a kezemből. Mert verset csak zseniálisat 
szabad írni.
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LELKES
MIKLÓS

Balatoni
varázslat
A szemekben csodálkozás volt: 

virágszivárvány csendje lángolt.

Virágszivárvány égő csendje 

lobbant át tükrös végtelenbe.

Vizén a porcelánfehérnek 

szitakötőszárny gyúlt ki s fénylett.

Barnászöld rét ragyogta nyárban 

a déli partról messze láttam:

hegyek álltak sötétlő kéken 

tükörtáncok végtelenjében,

s egy Nagy Varázsló, fényvarázslat 

űzött feléjük fecskeszárnyat.

Vizén a porcelánfehérnek 

felcsengtek ezüst messzeségek,

s láttam nagy kéz nyitotta tájban: 

minden szépségben szabadság van,

s szabad a szépség minden foglya -  

ég, víz, hegy, rét szívig ragyogta.

Énekek
árnya
Fent fehérlángú felhőénekek: 
kigyúlt hajók úsztak a rét felett.

Az árnyuk lent sötétlett rétet át, 
s árnyak között arany szigetvilág

csábított, lázadt, ragyogott tova: 
égi kalózok földi otthona.

Arany szigetsor, láttam, szívig ég, 
s fájdít a szívben szikrázó zenét.

Elúsztak fent a felhőláng-hajók. 
Tücsökhúr kínált holdas altatót.

Nagy kikötőnk: az örök rét felett 
csupán csak ének váltott éneket,

csak fényt a fény: végtelen égi rét 
csillogtatta fent virágénekét.

Enekárnyon hold, csillag szállt tova: 
égi és földi rétek mosolya.

MOLNÁR VILMOS

Béla kézrekerítése
Október közepén többnyire 

már csípősek a hajnalok. A  
gyámegyed környékén, ahol 
véget ér a város, még csípőseb
bek.

Szemekben az álom mara
déka, nem fog a beszéd senkit.
Halotti menethez hasonló, csak 
valamivel gyorsabb vonulás.
Morcos képpel, tömött sorok
ban, szaporán a gyárkapu felé.
Egykedvű, egyenletes, egyirá
nyú mozgás; egyremegy.

De most szembe is jönnek: 
kettő. Egy pár rendőr. Több
nyire úgy csinálják, hogy az 
egyik altiszt, a másik kiskato- 
na. De ezek úgy csinálják, 
hogy m ind a kettő  altiszt. 
E g y en ru h áb an , egy fo rm a 
rangban, egyszerre lépnek.
Erősen pár-rendőr ők ketten: 
ikrek. Tényleg azok, születé
süktő l fogva. N em  m intha 
másképp is azok lehetnének.
Párabbak ők minden pár rend
őrnél. Másrészt egyenruhában 
az ikrek is ikrebbek.

Tudják ezt ők is. Kicsit rá is 
játszanak. Egészen egyformán 
csinálnak mindent. Mozdula
taik feszesek, csak semmi la
zaság. A  hám nem akkor bol
dog, ha lötyög, hanem ha rá
feszül a lóra. Pellépésük ma
gabiztos, érződik, hogy nem 
ma kezdték. Hatásosan alakít
ják azt, aminek hatósági szerv
nek látszania kell. Hadd ámul
dozzanak a népek.

A  népek nem ámuldoznak.
Kicsit viccnek hatnak ők így 
együtt. De kora reggel a népek 
nincsenek vicces kedvükben.
Rendőrtől még annyira sem.
Nincs semmi röhögés. Némán 
kitér előlük mindenki.

Egyedül egy ember az egy 
em ber. M egduplázva kicsit 
már olyan, mintha jelentene 
valamit. Mintha szükségesnek 
látták volna őt megismételni. 
pontosságát hangsúlyozandó. 
pontos dolgokra nem figyel a 
nép.

A  vagongyár és a villanyte
lep között sáros utca kanyaro
dik be. A  végében a régi pa
pírbegyűjtő elhagyott raktárai. Szavatoltan 
szélvédett hely, a betontető nem ázik be, az 
ottfelejtett papírhalmok előzékenyen kínálkoz
nak takaróként. Régi Színházkritikák lefűzött 
évfolyamai, Nietzsche-könyv leszakadt borí
tója, kissé megpörkölődött szélű Élet és Tudo
mány. Egy kulturált hely. Kívánhat-e jobbat 
alvásra valaki?

A  hatóságok tudomása szerint itt lapul meg 
Béla. Vezetékneve bizonytalan, talán nincs is 
neki. Nem akar ő urizálni, ő csak egy olyan 
egyszerű Béla. Nem sok vizet zavar, többnyire 
szem előtt sincs. Torzonborz vörös szakálla né
mileg ugyan vad külsőt kölcsönöz neki, koszos 
zöld pulóvere sem hat bizalomgerjesztően. De 
máskülönben egy egészen ártalmatlan Béla. 
Eléldegél a régi papírbegyűjtőben. palatozni el
jár az üzemi étkezde kukáihoz.

Egyet-mást azért csak elkövethetett Béla. 
Vagy valahol valamit láthatott Béla. Vagy va
lamiképpen veszélyt jelenthet Béla. Vagy va
lami. Ha már érte jött a hatóság. Ha már elő 
fogják állítani.

Egyszerre két jobb kéz is nehezedik Béla vál
lára. Egyik jobbról, másik balról. Hadd érezze 
duplán a törvény erejét. Ha netán renitenskedni 
akarna. Ha netán csacska dolgokkal próbálkoz
na. De Béla nem akar, de Béla nem próbálko
zik. Akkor szó nélkül indítson előre! Béla szó

nélkül indít. Mintha így lenne rendjén. Lehet, 
így van rendjén. Egy Béla ne kérdezősködjön. 
Pláne ne ellenkezzen. Örvendjen, hogy luk van 
neki ott. Örvendjen, hogy tud kakálni. Ugy- 
mond.

Mennek szép egyetértésben. Középen, akár
ha a család kedvence: Béla. Eddig simán ment 
minden. A  hatósági szervek elégedettek. Elé
gedett lehet a lakosság is. És hálás. A  lakosság 
hallgasson, legyen elégedett és legyen hálás. 
Bolondos ötlet pedig: egyszerre boldogítani ha
tóságot, lakosságot. Ez a Béla, ez a Béla!

Ahogy befordulnak a betonépület sarkánál, 
áll egy alak velük szemben. Torzonborz vörös 
szakálla van neki is. Koszos zöld pulóver rajta 
is. Mint Béla, szakasztott olyan arcra is.

Ikrek lesznek ők is, nem egyéb. Azok szü
letésük óta. Nem mintha másképp is azok le
hetnének. Nem ma kezdték ők sem. Párabbak 
ők minden más pár csövesnél. Nincs ebben 
semmi szándék. Annyi, hogy éppen így adó
dott. Végeredményben nincs rá törvény, hogy 
csak hatóság lehet iker.

Szervek pillanatra meghökkennek. De nem 
túlságosan. Edzett szervek ők nagyon. Atmen- 
tek már egyen s máson. Megértek már emezt- 
amazt. Miben áll nekik lekapni a másik Bélát 
is? Egy üptre lekapják. Ugy lekapják, mint a 
golyó!

Szervek kissé ingerültek. Mi 
mindennel nem próbálkoznak a 
civilek! Összezavarni az ügyme
netet, ahhoz értenek. Nagy svi- 
hák lehet ez a Béla is. Nyomhatja 
egypár dolog a lelkét. Nem cso
da, hogy elő kell állítani. Pedig 
az ember ki se nézné belőle. Vagy 
belőlük. Annyira pimasz ez a Bé
la, hogy már Bélák.

Szervek mélyen megbántód- 
nak. Zokon esik, akárhogy is. Ők 
fin o m ak  v o ltak , m ondhatn i 
gyöngédek . S akkor tessék! 
Pedig tudnak ők tárgyalni más
képp is. Effelől nyugodt lehet 
akárki. Na de majd a székhelyen. 
Majd odabenn. Addig is indíts 
előre! Jöjjön ez a Béla, aki kettő! 
Jöjjön csak szépen! Míg jól megy 
dolga. M íg jó l valagon  nem  
rúgják őt. Vagy őket. Ez a piszok 
Béla. Vagy Bélák.

Sok mindent hall, lát, tapasz
tal; nehéz egy szerv élete. Túl 
kell tennie magát sok mindenen. 
Nehéz így végigmenni az utcán 
is, rezzenéstelen arccal. Mikor 
a sok népnek huncutul csillog a 
szeme. Mikor a sok népnek gya
núsan  rem eg  a szá ja  szé le . 
Kurva meló! Kurva Béla! Nehéz 
szembemenni a szem bejövők
kel.

A  népnek pedig huncutul csil
log a szeme, gyanúsan remeg a 
szája széle. A  nép mostanra mint
ha egészen felébredt volna. Jól 
kinyitja a szemét és figyel. Ér
tően gusztálja a furcsa menetet. 
Ez már igen, ez igen! Tudnak a 
zsaruk, hiába!

Az imént is jöttek, de akkor 
még csak duplán voltak. Aztat 
még nem lehetett díjnyertes mu
tatványnak nevezni, aztat még 
nem. Nem volt olyan nagy eresz- 
tés. Na de a mostani, na de most! 
Bárki láthatja: kétszer duplán 
vannak! Ők tudják, hogy csinál
ják. Értik a módját a zsaruk, az 
egyszer biztos!

Vigyorognak a népek: vicce
lődnek a zsaruk! A  két jópofa. 
Vagy a két plusz két jópofa. Ezek 
a zsaruk, ezek a zsaruk! Egy pil
lanatra sem tudnak veszteg ülni 
a valagukon. Annyira hajtja őket 

az indulat, hogy vidám perceket szerezzenek a 
népnek. Mennyire szerethetik ezek a lakos
ságot! Mit meg nem tesznek, hogy javuljon a 
nép kedélye.

A  két szerv kicsit indiszponált. Magabiztos
ságuk is egészen odalett. Pedig alapjában véve 
elégedettek kéne legyenek: egy Béla helyett 
kettőre tettek szert. Igaz, csak egyre szólt a 
megbízatás. Viszont túl van teljesítve a terv. 
Bélákból bőség lett, Bélákból lehet válogatni. 
Akkor mégis miért van az az érzésük, hogy 
valami el van cseszve?

Az sem jó, ha túl vidorak a népek, mikor 
szerv van jelen. Ne mán legyen olyan kedélyes 
a nép. Az ilyesmitől talál az az érzése támadni 
a szervnek, hogy rajta vidulnak. Az ilyesmitől 
bizonytalanodik el a szerv, lesz oda a kemény
sége. Nem jó az, ha odalesz a szerv kemény
sége.

A  kétely meg csak motoszkál a szervekben, 
izeg-mozog nekik odabenn. Egyikőjükben in
kább, mint másikójukban.

Meg kéne tudni bizonyos dolgot, tisztázni 
kéne mán valamit. Egyikőjüknek talán, vagy 
másikójuknak.

Magától adódik a kérdés, el is hangzik nem
sokára. Egyikőjüktől, de az is lehet, másikó
juktól:

-  Aztán... melyikőtök a bélább?
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-  szubjektív jegyzetek egy színműről -
Gutái István drámaíró lepett meg egy érdekes 

kötettel. A kilenc szerző színt keres címmel kia
dott Mai magyar drámák gyűjteményes kötet 
Budapesten jelent meg (S&S Karakter Kft. 
Könyvkiadó) Perlawi Andor szerkesztésében. 
A  kilenc szerző egyike, Gutai István dedi- 
kációját olvasva, melyben az áll, hogy „Köszö
nettel Pongrácz P Máriának”, nem tudtam, mire 
gondoljak. Miért hálás nekem a szerző, akit nem 
ismerek, s bármennyire is erőltettem emléke
zőtehetségemet, egyre inkább nyilvánvalóvá 
vált, hogy sohasem találkoztunk, vagy mégis? 
Talán ott volt 2001 nyarán azon a budapesti 
könyvvásáron, amikor a Kortárs Könyvkiadó
nál megjelent Kertünk Istennel határos című 
Gozsdu-kötetemet dedikáltam, Alexa Károly 
író társaságában. Tény, hogy a könyv jó kezekbe 
került, értő, a lényeget megérző olvasóra. Ez a 
magyarázata annak, hogy a Gozsdu Elek és Weisz 
Anna levelezését tartalm azó, mintegy 700 
oldalas vaskos kötetből drámai ötletet merített 
Gutai István. így született meg a Kedves Gozs
du! (Az élet kettős kertje) című színjátéka, mely 
az említett gyűjteményes drámakötet indító da
rabja.

Régóta foglalkoztat egy Gozsdu-dráma gon
dolata. Több ízben is nyilatkoztam erről sajtó
ban, sőt a budapesti rádióban is. Sok íróbará
tom biztatott, sürgetett, ne halogassam, mert 
mások meg fognak előzni, elhalásszák előlem 
a jó témát. A  levélregényben ott lüktet a szín
padi mű, a párbeszédek és monológok úgy
mond „készen állnak”, valósággal kikívánkoz
nak a zárt kötetből. A  szöveg muzsikál, a leírá
sok láttatják a történet terét, „felöltöztetik” a 
szereplőket. A  cselekmény se hiányzik, sőt a 
drámai feszültség sem. Lám, Gutai István meg
ragadta ezt a lehetőséget és színjátékot írt az 
író és múzsája szerelmi kapcsolatáról. A  szá
zad eleji (1906-1915) „idill” üzenete túlmutat 
a nő-férfi kapcsolat, a kötés és oldás, a boldog 
fellángolás és lassú kihunyás, a beteljesületlenül 
is szép, nemes érzések bűvkörén. Dokumen
tum-irodalom, egy sokáig méltatlanul elfelejtett 
magyar író életművének szerves része, emellett 
korrajz, vallomás a történelmi-társadalmi lét
tértől meghatározott alkotói állásfoglalásról, az 
író esztétikai-erkölcsi magatartásáról, s nem 
utolsó sorban az egyetemes kultúrát magába szí
vó, nagy műveltségű író ars poeticájáról.

Gutai színjátéka eredeti és a darab hangula
tához szervesen hozzátartozó díszlet-kerettel 
kelti életre a történés színhelyeit. Szállodai szo
ba, operapáholy, vonatfülke, hajófedélzet, ten
gerparti strand (Anna magányos óráinak szi
getei), illetve Gozsdu temesvári, fehértemplomi 
dolgozószobái, kávéházi és vacsoraasztal, a 
levelek megírásának terei. A  postaláda jelké
pesen van jelen, mintegy igazolva, hogy a le
velek valóban feladattak és elértek a címzetthez. 
Levélregény alapján készült színm űnél ez

egyáltalán nem mellékes. Bevallom, ilyen meg
oldásra nem számítottam, s csak a színpadi mű
vészetben jártas, tapasztalt író gondolhatott erre, 
hogy minél hitelesebbé tegye a történetet. A  sze
replők „bem utatkozása” is m esterfogás. A 
„szükségszerű, elkerülhetetlen, szinte parancso
ló erő” vezeti Gozsdut a „szép mesébe való” 
kaland kereséséhez, míg Anna idegesen remegő 
teste és mimózalelke mintegy beleillik a von
zalom misztikus erejű varázslatába. Valószínű
leg ezért küldi rögtön, találkozásuk után Bad- 
gasteinbe, mely hideg és esős. Gozsdu is hűvös 
időket él, magányra, meg nem értésre panasz
kodik. A  két „napimádó” aztán menekül. Anna 
Velencébe, Gozsdu az olvasmányaihoz, ame
lyeket röpke eszmefuttatások kíséretében ajánl 
a modern ideg-asszonynak. Hogy mit jelentett 
Velence Gozsdunak, azt egyik gyönyörű esszé
jében fejti ki, amelyet a fehér galambok, a pusz
tuló madarak védelmében ír, mintegy vádbe
szédként. Az ajánlott olvasmányok között (talán 
szándékosan mondott le erről a színműíró) nem 
szerepelnek Gozsdu saját könyvei, amelyeket, 
tudjuk, rendszeresen elküldött Annának. A  leg
szebb szerelmes levelek közül viszont nem 
hiányzik egy sem. Örömmel olvastam újra az 
Énekek énekével vetekedő szerelmi vallomást, 
a „csodakert” virágvarázslatát, a jávorfák és dió
fák koronái fölött kitáruló csillagos égboltról, 
a fák levelein pihenő sugarakat lengető alvó 
csendről szóló sorokat. A  harmónia, a szépség 
keresése majdnem egyet jelent a szerelmi be-

1950. 
Sárpilis. 

Születésem 
évszáma is 

mutatja, 
nem 

vagyok 
fiatal szerző.

A kötetben olvasható színművön kívül drámát írtam Szőts István Gróf 
Batthyány Lajos főbenjáró pere és vértanúsága, Az aradi tizenhárom 
című forgatókönyvéből, Wass Albert Tizenhárom almafa c. 
regényéből. Más színpadi játékaim, jeleneteim a Pro Pannónia 
Kiadónál megjelenő Valóságshow c. kötetben olvashatók.

Gutai István

Gutái István fényképes vallomása (a kötet 7. 
oldalán) önmagáról, drámaírói munkásságáról: 
„1950. Sárpilis. Születésem évszáma is mutatja, 
nem vagyok fiatal szerző. A  kötetben olvasható 
színművön kívül drámát írtam Szőts István 
G róf Batthyány L ajos főbenjáró pere és 
vértanúsága, Az aradi tizenhárom című for
gatókönyvéből, Wass Albert Tizenhárom almafa 
c. regényéből. M ás színpadi játékaim , je 
leneteim a Pro Pannónia Kiadónál megjelenő 
Valóságshow c. kötetben olvashatók.”

FERENCZ ZSUZSANNA

A  könyv fedőlapja
teljesülés vágyával. „Magával lenni, magával 
zenét hallgatni, képeket nézni, nem kívánnék 
semmi mást” -  sóhajtja Anna. A  testi közelséget 
feláldozzák a lelki közelségért, s hogy mennyi 
mélység van ebben a kapcsolatban, arra újabb 
és újabb vallomások bizonysága visszhangzik. 
Az élet néha ugyan „beledübörög” ebbe a már- 
már földön túli mesébe. Az erősebb, realistább 
tónusokról nem mondhatott le a szerző, még 
akkor sem, ha a szerelmi kapcsolatra koncent
rálta minden figyelmét. A  pénz mániákusairól, 
a hiúságról, az ostoba prédaságról, a diplomácia 
pokolkonyháiról, a kávéházi mondén dámákról, 
a lármás beszédű félműveltekről, a banális élet
ről is elmélkedik, lázadozik. Közben szól a ze
ne, templomba mennek imádkozni a háborúba 
küldött katonák, akik a mindenható Istent ke
resik, amely a halálok halálával megbünteti a 
békebontó gonoszokat. Gozsdu egyre mogor
vább lesz, s míg Anna Bécs „foglya”, a kap
csolatuk elhidegül. A  levelek magánbeszélge
tésekké válnak. A  csalódás, mint madárijesztő, 
elhessegeti a míves gondolatokat. A  sorokban 
nyugtalanság, idegesség feszül. Drámai fejle
ménynek kitűnő ez az adagolás, mely az utolsó 
levél megírásához és a búcsúsorokhoz vezet. 
Az író gyászos tekintettel dobja be „elbocsátó 
üzenetét” a postaládába, miközben felhangzik 
Chopin Nocturne-je.

Sokáig nem tudtam megválni ettől a színmű
től, mely, akár a leveleskönyv, immár hozzá
tartozik az íróról alkotott összképhez. Ugyanak
kor megerősítette bennem a hitet, hogy a téma 
ezzel nem merült ki. Én egészen másképpen 
képzeltem el a drámát. A  változatok lehetősége, 
lám, nyitva maradt, ami semmit sem von le a 
színmű értékéből. Őszinte elismerés illeti ezért 
Gutai Istvánt, akit immár Gozsdu-barátként tar
tok számon kedves ismerőseim között.

P o n g r á c z  P. M á r ia

Fodor Sándor
anekdotája

A „szerző” szerzője
Sokszor gondolok -  némi szelíd irigység

gel -  boldog emlékezetű Édesapámra. Jó
kedvét, derűlátását majdnem minden körül
mények között megőrző egyéniségére. Ebből 
talán örököltem Tőle valamit -  de nem sokat.

A  keserves emlékezetű 1952-ik év tavaszán 
letartóztatták. Hivatali fiókját ugyanis egy éj
szakai kutatás során feltörte a milícia a többi 
fiókkal együtt, valami sikkasztásféle miatt. 
Nos, az Ő fiókjában érdekesebbet találtak hol
mi lopott holminál: egy II. Osztályú német 
vaskeresztet, amelyre még a fronton érdeme
sítették Édesapámat -  és Hitler Mein K am pf 
című „életművét”, magyar változatban, Har
com  címmel, amelyet Édesapám csak kí
váncsiságból tett félre, hogy majd elolvassa, 
de odáig se jutott vele, hogy felvágja az ol
dalait. Szerencséjére. így aztán bíróság elé 
se állították, „mindössze” másfél évnyi sza
badságvesztésre ítélték, úgynevezett „admi
nisztratív” úton.

Amikor Brassóban belökték egy többsze
mélyes cellába, néhány görög katolikus tisz
telendő közé, Édesapám jókedvűen rájuk kö
szönt magyarul:

-  Dicsértessék... és adjon Isten, ami nincs, 
vegye el, ami van!

Az egyik magyarul jól tudó görög ka
tolikus tisztelendő gyanakodva fogadta a kö
szöntést:

-  Hogy érti ezt kérem, ha szabad tudnom?
-  Úgy, hogy adjon nekünk a Fennvaló sza

badságot -  és vegye el tőlünk a rabságot!
No, ez rendben volt.
Alighogy másfél év múlva -  fogatlanul 

ugyan -  ismét hazakerült, örömmel látta, 
hogy a fia időközben írni kezdett. Mihamar 
ismét állásba csöppent (az „adminisztratív 
ítélet” nem számított büntetett előéletnek), a 
rajoni levéltár latin és német nyelvű leveleit 
-  iratait fordította románra - ,  ám nem állta 
meg, hogy el ne dicsekedjék hasonnevű fiá
val, azaz velem. Csakhogy Édesapám nem 
szeretett (nem is igen tudott) hencegni, ezért 
a dolgot úgy oldotta meg, hogy bevitt mun
kahelyére egy UTUNK-ot, benne Fehérfenyő 
című novellámmal. K inyitotta a lapot az 
írásnál és a szomszéd, üres asztalon felejtette. 
Majd csak észreveszik.

Észrevették. Egy fiatal tisztviselőnek tűnt 
fel a Fodor Sándor írás.

-  Né -  kiáltott fel örvendezve -  Sanyi bácsi 
a Szerző?

-  Nem kérem -  vágta ki büszkén Édesapám.
-  Én a Szerző szerzője vagyok!

Kik és Mik
23.

Kik fegyvernek látszó tárggyal fenyegette 
meg önmagát. (A fegyvernek látszó tárgy egy 
golyóstoll volt).

-  Fel a kezekkel! Ide az összes pénzt! -  üvöl
tötte.

Az elrabolt pénztárcában tízezer dollár begyeskedett.
-  Te jó ég, ez nem is az én pénztárcám, hanem a Miké -  gondolta - ,  

mindenesetre épp jókor jött, akkor most nem kell arról írnom, hogy nin
csen pénzem. Mert van. Mert lett.

-  Kedves Kik! -  mondotta Mik. -  Meddig játszol te még velem? Med
dig játszassz te még engem?

-  Tudd meg, hogy leginkább magamat játszom, mert még nemigen 
ismerlek. Semmiképpen sem tudlak megírni. Egyelőre nem tudom, hogy 
végződsz te, és hol kezdődöm én.

24.
Amikor már nem is gondolt rá, Mik ismét megjelent, borzasztóan elöl

tözve. A  sok tiritarka ronggyal úgy mutatott, mint az esőhozó madári
jesztők Dél-Romániában. Amelyeknek a neve: Paparuda.

Eltelt tíz perc, míg felismerte.
-  Magasságos ég! Te nem felelsz meg magyar regény főhősének! -  

mondta neki. -  Vagy lehet, hogy megfelelsz, de nem nekem, és nem Er
délyben.

Erre Mik több ruhát váltott, volt erdélyi magyar hadsereg, Kik, re
formáció, felvilágosodás, Rákóczi fejedelem, Bethlen Gábor fejedelem, 
Lorántffy Zsuzsanna, Ferencz Zsuzsanna, Körösi Csoma Sándor, Petőfi 
Sándor a segesvári csatatéren, erdélyi barokk, posztmodern, sőt, kolozsvári 
Állami Magyar Színház is.

Ami viszont Kiket csöppet sem vitte közelebb a kérdés megoldásához.
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450 éve született

Balassi Bálint, a poéta doctus
Már túl költészetünk hajnalán jelenik meg első 

európai rangú magyar költőnk, aki a hagyomá
nyos énekköltészet szintjéről a műköltészet ma
gaslatába emelte a magyar lírát. Költészetének 
forrásvidéke a virágénekektől az elbeszélő köl
teményekig, a reformáció zsoltáraitól az olasz 
és egyetemes reneszánsz művekig terjed.

A  főúri származású Balassi a három részre 
szakadt Magyarország anarchikus társadalmi kö
rülményeibe születik 1554. okt. 20-án. Életének 
kiélezett konfliktushelyzetei örökölt féktelen 
temperamentumát erősítik fel születésétől kezd
ve haláláig. A  Balassi család századokon keresztül 
mindig ugyanaz volt: erőszakos, önző, köpö
nyegforgató nagyurak egymásra következő nem
zedékei. Okosak voltak, szerették a műveltséget, 
életüket kockáztatták a harácsolásért, várakat, 
birtokokat cseréltek, raboltak.

Mindössze 15 éves, mikor apját, a várkapitány 
és költő Balassi Jánost összeesküvés vádjával 
tartóztatják le. Apja szabadulásakor a bécsi ud
varban járja el a híres juhásztáncot mindenki 
nagy csodálatára és elismerésére. Istvánffy Mik
lós történetíró leírása szerint ,,a császár és király 
s a többi hercegek egy magas emelvényről gyö
nyörködéssel nézték őt, amint Pánt és Satyruso- 
kat utánozva lábszárait -  földig guggolva -  majd 
összekapta, majd szétvetette, majd felszökellve 
ugrándozott” . Szülei vigasztalására fordítja le 
magyarra a német Bock Mihály hagenaui böl
cselettanár és prédikátor művét Püves kertecske 
címmel. Ez életében egyetlen nyomtatásban 
megjelent könyve. Különös, hogy ez az annyira 
mindenkihez szóló nagy költő sohase törekedett 
az irodalmi közismertségre. Apja Bécs iránti hű
ségét bizonyítandó, elküldi az erdélyi hadjáratba 
(1575), ahol fogságba esvén, Báthory István ven
dégként fogadja. A  gyulafehérvári udvarban is
merkedik meg az olasz reneszánsz műveltséggel. 
Az erdélyi asszonyok, leányok pedig szívükbe 
zárják a daliás költőt. Örömmel fogadják udvarló 
szerelmes verseit is. Később költészetének egyik 
gyöngyszemeként is emlegetett A z erdéli Asz- 
szony kezére című epigrammájában emlékezik 
erdélyi vonatkozású élményére:

H a szinte érdemem nincs is arra nekem, hogy 
o engem szeressen,

Csak áldott kezével, mint szép ereklyével en
gem mint kórt illessen,

Legyek ferge rabja, bátor ne szolgája, csak 
szinte el ne vessen.

Csak néhány név, amelyet költeménycímekbe 
örökített a költő: Bebek Judit, Chak Borbála, 
Krusit Ilona. Amikor Báthoryt lengyel királlyá 
választják, magával viszi Lengyelországba a fia
tal Balassit. A  színes, kulturált udvari életről írja, 
hogy ott „nyugodalmas és gyönyörűséges élet
ben és az sok deliciákban”volt része, továbbá, 
hogy ,a  múzsák nyájasságának, a tudomány 
ékességének, a hosszú vándorlásnak és huzamos 
udvari életnek hatása alatt” művelt udvari költő 
vált belőle.

A  gondtalan életnek azonban vége szakad. Ap
ja védelmére tér vissza hazájába, de már nem 
találja életben. Sikertelen házassági kérelme is 
Krusit Ilonához, pedig zilált anyagi helyzetén 
csak ez segítene. Annál nagyobb a sikere viszont 
az alkalmi kalandok terén. Annyi sok fellángolás, 
futó viszony után 1578-ban ismerkedik meg 
Ungnád Kristóf feleségével, Losonczy Annával. 
Apja ,a  temesvári hős”, Losonczy István, aki 
1552-ben a török ostrom idején Temesvár vé
delmében vesztette életét. A  közel 6 évig tartó 
szerelemben Balassinak nemcsak szíve, de köl
tészete is kivirágzott (Anna-versek). Ezekben a 
személyes átélés természetessé avatja a divatot, 
a pózt, mint az első pásztorórát megörökítő K it 
egy bokrétáról szerzett című szerelmi költemény
ben is érzékelhető:

M ost adá virágom nekem bokrétáját, 
M agához hasonló szerelmes virágát,
Kiben violáját kötötte rózsáját:
Úgy tetszik, hogy értem ebbül akaratját.

Viola szép szine mutatja hívségét,
Rózsa piros volta hozzám nagy szerelmét, 
pejér rózsa penig mondja tiszta éltét;
Nézsze mint mutatja bölcs és eszes elméjét.

De látom, hogy evel nem csak azt jelenti, 
Hanem viszont hogy én is oly legyek, kéri, 
Hív, tiszta, szerelmes legyen szüvem, inti,
A z minthogy ő magát is mondja hozzám lenni.

Balassi többször fordul a bécsi udvarhoz vár
kapitányi állásért, de családja iránti bizalmatlan
ságból kifolyólag mindannyiszor hiábavalóan. 
Egerben hadnagyságot nyer, de 1582-ben, állí
tólag összeférhetetlensége miatt, innen is távoz
nia kell. Megkezdődik hiábavaló és vég nélküli

küzdelme a családi vagyon megtartásáért, illetve 
visszaszerzéséért. Nagybátyja, Balassi András 
kíméletlenül és szakszerűen forgatja ki javaiból. 
Kicsapongásai, erőszakoskodásai, kalandjai által 
is egyre ismertebbé válik, sőt Anna fülébe is el
jutnak a rossz híresztelések. Verseiben többször 
engeszteli a költő kedvesét. Az én szerelmesem 
haragszik most reám kezdetűt egy ilyen eset után 
írja. Az Annához tartó költő szeme útközben 
megakad egy menyecskén, s nem habozik leszakí
tani az útszéli virágot. De a rossz hír megelőzi, s 
mire Annához ér, kedvese már haragosan tekint rá. 
Versében pedig ekképpen kesereg e fogadtatásért: 

A z én szerelmesem haragszik most reám, 
Hogy ingyen bánkódom, azt véli énhozzám, 
Hogy őtet meguntam, 
pogadásomat gondolja, hogy megbántam.

Nem tudok mit tenni, mint kedvét keresni, 
M ert ha bánkódom is, ládd-é mire érti?
0  magát mint gyötri?
H a penig örülök, azt is másra véli.

Nem hiszi, hogy neki s nem másnak örvendek, 
H a víg vagyok, azt hiszi, hogy mást szeretek, 
Egyebet kedvellek,
S  annak megnyerésén örvendek, nevetek.

De nem a kalandjai miatt kerül sor a szakításra, 
a költő házassága a kiváltó ok. Helyzete rende
zésére feleségül veszi unokahúgát, Dobó Krisz
tinát, ráadásul katonáival elfoglalja a hozományát 
képező sárospataki várat. Ezt visszaveszik, sőt 
vérfertőzés vádjával feleségétől is elválasztják. 
Időközben Anna megözvegyül, s a költő kez
detben ésszel, később szerelemben újra fellán
goló szívvel is volt kedvese felé fordul. írja köl
tészete legjavát képező verseit (Júlia-ciklus), 
hogy majd egy évi ostrom után rádöbbenjen, An
na nem hódol be ostromának, máshoz megy fele
ségül. Pedig a Szép magyar komédia című drá
mája is szerelme megnyerését szolgálná. A  sze
relemről szóló filozófiáját ennek előszavában fej
ti ki: „Az szerelem nem egyéb, hanem egy igen 
nagy kívánság, mellyel igyekszünk nemcsak sze- 
méllét, hanem minden jókedvét is megnyerni an
nak, az kinek minden felett szolgálni, engedni 
és kedveskedni igyekszünk. Mely ha részeges, 
elhagyja a részegséget, csak azért hogy az jó 
zanságával inkább kedvét lelhetné szerelmének, 
s tisztességes volta miatt gyűlelségbe ne essék 
nála”. A  költő megkülönböztet lelket nemesítő 
„jó szerelmet”, ez a házasságon belüli, amelyben 
körülményei folytán nem lehetett része, és rontó 
szerelmet, amelyet „rút tűznek” nevez. S mivel

nem az embertől függ, hogy a szerelem melyik 
formája lepi meg szívét, a szerelem hatalmában 
az ember boldogságra vagy szenvedésre van pre
desztinálva. Annyira kívánta a házasságon belüli 
szerelmet, mégis Anna döntésével örökre meg- 
fosztatik attól a nyugalomtól, biztonságtól, me
lyet csak családi és rendezett anyagi háttér biz
tosíthat az alkotónak.

Vigasztalódni Bécsbe utazik, amelynek u t
cáiról nem hiányoznak a vitézek búját enyhítő 
utcalányok. Erről ír felejthetetlen jellemző fi
nomsággal a Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Mári- 
áról szerzette című versében.

A z Zsuzsanna egy szép német leány,
Bécsben lakik Tiefengrab utcáján,
Piros rózsa tündöklik orcáján,
Szép kaláris tetszik az ajakán,
K it sok vitéz kíván 
Szép voltát csudálván,
De csak heában szeretik sokan.

Vagyon ennek egy szép attyafia,
K inek neve víg Annamária,
Sok jó  urfi csak azt síja-ríja,
M ert mint nénje szép s nincs semmi híja; 
Arany színű haja,
M int egy gyöngy a foga,
Tiszta mézzel folyó o édes szava.
Több versben visszhangzik az otthonhoz és 

szerelméhez való kötődés. Példának álljon itt a 
nominális stílus tömörítő erejét is bizonyító egyik 
remeke, melyben a kozmikus képvilág a költő 
érzelmeinek dimenziójára is utal:

0, nagy kerek kék ég, dicsőség, fényesség, 
csillagok palotája,

Szép zölddel béborult, virágokkal ujult jó  illatú 
fö ld  tája,

Csudákat nevelő, gályákat viselő nagy tenger 
morotvája!

M i haszon énnekem hegyeken, völgyeken buj
dosva nyavalognom,

Szörnyű  havasokon  fe n e  párduc m ódon  
kietlenben bolyongnom,

Tövis közt bokorban, sok essőben, hóban hol
tig csak nyomorognom?

Hideg lévén kívöl, égvén penig belől Júlia sze- 
relmétül,

Jó hamar lovakért járván Erdél földét nem 
nagy fáradság nélkül,

Ezt öszve rendelém, többé nem említvén Juliát 
immár versül.

Ezután Lengyelországba távozik hátat for
dítva Vénusnak, de itt is mindjárt abba botlik: 
beleszeret Szárkándi Annába, Wesselényi Pe- 
renc feleségébe (Célia-versek). A  hozzá írt 
versekben már nem a kozmikus teret ostromló 
érzések kiáltásai, hanem az elérhető boldogság 
földközeli örömei szólalnak meg, hiszen Len
gyelország csillaga, Szárkándi Anna szerel
mében sütkérezhetik a költő, amint egyik ver
sében említi:

A z ország csillaga, szerencsés világa hogyha 
fejemre terjedt,

Nekem szolgál, fénlik, más elől eltűnik, csak 
egyedül rám gerjedt,

H át mi bút rettegek? M iért nem örvendek? 
Lám nem érzek kínt s terhet!

E z világ minékünk, kiben mi most élünk, ven
dégfogadó házunk,

Kiben ma lakunk, vagy jó t vagy bút látunk, de 
holnap m eg kimúlunk,

Azért azon legyünk, az míg tart életünk, legyen 
víg telünk, nyarunk!

A  Célia-idillt követi egy mámoros krakkói éj
szaka ihletése és az azt megörökítő bravúros tö- 
kélyű költemény, a Kit egy citerás lengyel leány
ról szerzett című, amelyből az első 2 szakaszt 
idézzük:

Szít Zsuzsanna tüzet szüvemre magára,
Cupidóval üzet szerelme dolgára,
M ert kis szája, szép orcája, mint pünkösti új 

rózsa.
pényes haja nap csillaga, vagy sárarany 

sárgája,
Vékony derekacskája.

M utat angyali fén t szerelmes szemével,
Piros angyali szént szerelmes szinével.
H a hozzá int, vigan tekint, szüvemben örömet 

hint,
De ha megint úgy néz, amint kit gyűlöl szüve 

szerint,
Ottan érzek súlyos kínt.

ESZTERÓ ISTVÁN

Balassi Bálint tánca
-  versciklus -
(részlet)

I. Balassi Bálint nevéhez
Zubogó tavasszal mindenkor alkamasint, ki hátba öklel,
nevében tisztulhat minden kor, nem szűr levet hamis törökkel,

ha szomjú szarvast űz rettenet ahol Julia földje hallgat,
találni éltető kútfejet, a szívén húznak át a darvak,

mikor csupán belső rím pajzsunk, s vérével írt betűkbe fűzve
nehogy a sorból szerterajzzunk, felizzik várak hamvadt üszke.

legyen, ha kürt, trombita riad, Bámulhat császár és király ott
az emberségről példát, ki ad, táncán kiperdülő világot,

vitéz szablyát, szerelmes tollat hogy’ lettek örök golyóállók
nagy Isten tetszésére forgat, hazává nőtt költőhalálok,

ha gáláns metaforán kibont holott az elme hangyaláza
mézédes szóból akrosztichont, gerjedő mindenségét járja.

ha erdéli asszony kezére Ha szomjú szarvast űz rettenet
pünkösdi verőfény személye, találni éltető kútfejet,

s ekhós erdőben csengő hangra rímhívót először s utolszor
lejt körbe Celia, Fulvia, Anna; lelkéből lélegzik utókor.

Marullust költ át szebbé szülőn 
csaták között nyújtózó füvön,

2. Szép német lány
Zsuzsanna könnyű topánkában lépdel amíg Zsuzsanna játszi
a bécsi strassen szőke könnyedséggel, könnyedséggel
finom rokolya fess alakot ringat, vitéz nehéz zihálásába fészkel.
a húga mellett, míg visszakacsingat. S itt Tiefengrab utcájáról legyen

Magába szív topázba hunyó alkony 
vitéz-szerelmet, kapu fölött balkon

vég,

kaláris-ajkon méz telített íze
vet árnyat tűnő libbenés nyomába gyönyört ölel felejthetetlen frízbe,
varázstörő pillanatot odázva: emésztő bún pergetve édes enyhét.
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Talán utolsó szerelme Fulvia. A  nevét címként 
viselő epigrammája összefoglalást nyújt szerel
meiről:

Lettovább Júliát, s letinkább Cellát ez ideig 
szerettem,

Attól keservesen, s ettől szerelmessen, vígan 
már búcsút vettem,

M ost Pulvia éget, ki ér bennem véget, mert 
tüzén megerjedtem

Hazatérve állásért folyamodik, ismét sikerte
lenül. Ló- és borkereskedéssel foglakozik, va
gyona morzsái is elúsznak. A  hazáját többször 
is elhagyni kényszerülő költő írja vitézi énekei 
sorában azt a búcsúzó verset, amelyben a felso
rolás folyamán a számára legfontosabb értékeket 
veszi számba. Az első helyen az „édes hazám” 
áll. Balassi használja először ezt a jelzős szer
kezetet. Ritka a magyar irodalomban. Hasonlóan 
nagy erővel József Attila Hazám című szonett
ciklusának záródarabjában fordul elő: „Édes ha
zám, fogad j szívedbe”. M agyarország, mint 
Európa védőbástyájának (=propugnaculum  
Christianitatis) gondolata már a XV. században 
előfordult.

0 , én édes hazám, te jó  Magyarország,
K i kereszténységnek viseled pajzsát,
Viselsz pogány vérrel festett éles szablát,
Vitézlő oskola, immár Isten hozzád!
Végül ilyen körülmények között határozza el, 

hogy részt vesz az 1593-ban meginduló török 
elleni harcokban. Rá egy évvel Esztergom ost
románál ágyúgolyó járja át mindkét combját. Ha
lálos ágyánál Rimay Jánosra, a barátra és tanít
ványra bízza költői hagyatéka rendezését. Rimay 
János epicédiumában ezeket a szavakat adja a 
haldokló Balassi szájába:

,,M it mondhatok? Éltem. H ol bátran, hol 
féltem.

Kedvvel, búval, panaszval.
H ol méltó vádlásban, több rágalmazásban, 

m ert egész fö ld  fo ly azzal.
Vétkemben rettegtem, jómban örvendeztem, 

s vigadtam az igazzal.”
Az általa kiadásra előkészített kötetből viszont 

csak az istenes versek jelentek meg, azok is csak 
Rimay halála után. Szerelmi énekei bár széles 
körben, de csak kéziratos formában terjedtek 
(Zrínyi Miklós könyvtárában is volt egy pél
dány). Bár lírájának sok követője akadt a 17. szá
zadban, a következőben már feledésbe merült, s 
így akik magas szinten folytathatták volna Ba
lassinak ezt a kezdeményezését -  mint Csokonai 
és Petőfi -  nem ismerhették. Csak 1874-ben buk
kantak rá a Balassi-kódexre (a költő saját kezével 
írt könyvének másolata), s az 1879-ben megje
lent publikációja alapján váltak ismét ismertté 
szerelmi tárgyú költeményei.

B
Balassi, a tudós költő műveltségben is messze 

felülmúlja korának átlagát. Nem verselgető főúr, 
hanem öntudatos, büszke, tudatos költő. Poeta 
doctus, tudós költő. De egyben „igazi költő”, 
poeta veritabilis: a műveltsége igazi tehetséggel 
párosul. Ez pedig feltételezi a korabeli irodalmi 
kánon alapos ismeretét. Műveltségére tanulmá
nyai során tett szert, hiszen kitűnő nevelést ka
pott, s mint maga írja szerénykedve: „némi ta- 
nultságot” szerzett. Bornemisza Péter tanította 
a vallás, valamint a latin nyelv és kultúra ele
meire. Tizenegy éves korában Nürnbergbe megy 
tovább tanulni, 1569-ben pedig valószínűleg 
valamelyik felső-németországi főiskolába jár. 
Apja szándékából erre lehet következtetni, s a 
költő tudós műveltsége is magasabb külföldi is
koláztatást sejtet. Valószínűleg nemcsak német 
egyetemen, hanem Padovában is megfordul. 
Mindezt kiegészíti az erdélyi udvar olaszos kul- 
túrkörnyezetében, a lengyel királyi udvar vilá
gában szerzett műveltsége.

Erdélyben keletkezett verseiben már jelen van
nak a reneszánsz sablonok, bár a tehetséges költő 
ezeket az udvarló verseiben is színnel, élmény
szerűséggel dúsítja fel. A  szerelm et jelentő 
hagyományos „tűz” metaforát tovább fejlesztve, 
kiegészítve a benne nedves faként égő képpel, a 
szenvedély pólusait is képes kifejezni a Chak 
Borbála nevére című versében:

A z fiatal fához vagyok már hasonló, ki még 
nyers és zöldellik,

K i az tűzben lévén egyfelől nedvesül s másfelöl 
égetik,

így  egyfelől szüvem tőled kínoztatik s ismeg 
vigasztaltatik.

Tudós költőre vallanak a mitológiai alakok 
szerepeltetése, Vénus, Cupido például. A  kora
beli kánonnak megfelelően hosszú címekben írja 
körül a vershelyzetet, lírai életrajzot körvona
lazva, s a vers végén a keletkezési körülményeket 
foglalja össze.

Számos verscím alatt szerepel az „ad notam” 
jelzés, a nótacímmel, amiből kitűnik a 16. szá
zadi magyar költészetnek az a konvenciója, hogy

a szövegeket dallamra írták. Balassi nemcsak 
magyar (magyar nyelven kívül 8 nyelvet beszél: 
latinul, szlovákul, horvátul, lengyelül, románul, 
törökül, ném etül és olaszul), hanem  török, 
román, olasz stb. dalok dallamára költötte ver
seit, gazdagítva költészetének ritmustechnikáját.

Versei tematikailag három csoportra tagolha- 
tók: szerelmi dalokra, tavaszi és vitézi-, illetve 
istenes énekekre.

Akkoriban a költői játékosság egyik lehető
sége volt az akrosztikon (névrejtés). A  verssza
kok kezdőbetűiben rejtették el valakinek, rend
szerint a kedvesnek a nevét. Balassi főleg udvarló 
verseiben folyamodik e játékhoz. De ír „echós” 
verset is (Echo=visszhang). Ennek a szabálya 
abból az Ovidiusnál olvasható történetből szár
mazik, amely szerint az istenek arra ítélték a fe
csegő nimfát (Echót), hogy a neki odakiáltott 
hangsoroknak csak a második felét kiálthatja visz- 
sza. Példa az egyik ilyen Balassi-versből:

Nyolc ifiú legény minap úton menvén egy er
dőben jutának,

Estve fe lé  lévén tréfálván, beszélvén ők egy
másnak mondának:

Vegyünk szót Ekhótul (mond) mi mátkáinkról, 
mondja nevét azoknak!

Crédulus az első, lőn azért elkezdő s monda 
nagyot kiáltva:

Ekhó, de kicsoda az ki sok kínomba most meg
vigasztalhatna?

Kérlek mond meg nevét, ki mint idvösségit bús 
lelkem úgy kiv/ANNA

Több verse élén szerepel a latin nyelvű meg
jegyzés: „inventio poetica” (=versszerző talál
mány). A  poeta doctus tudatosan végzett mű
helymunkát, kiszámítva a vers képeinek hatását. 
Ilyen „inventio poetica” a Darvaknak szól című 
verse, melyben szerelmének a hazája felé tartó 
darvakkal üzen a bujdosó költő. Az olvasó arra 
gondol, hogy valahol külföldön írta keserves 
honvágyában, nem pedig otthon, mint jelen eset
ben. Itt viszont a költő felidézi élményanyagából 
a bujdosás emlékét, tapasztalatait, azokat téve 
meg a vershelyzet alapjául.

Mindennap jó  reggel ezen repültök el szól- 
dogálván, darvaim,

Reátok néztemben hullnak keservemben sze
meimből könyveim,

Hogy szép szerelmesem ju t eszemben nekem, 
megújulnak kínjaim.

Látom utatokot igazítottátok az ország felé,
A z  holott az lakik, víg szüvemet aki ő magánál 

rekeszté;
Valaha énrólam, ki híven szolgáltam valljon s 

emlékezik-é?
Költészetének egyik legjellegzetesebb rene

szánsz vonása, hogy verseit egy általa eltervezett 
kötetkompozícióba rendezi. A  versek egymásu
tánja meghatározott, az elkészült „nagy ciklus” 
első 33 verse házasságáig tartó, a második há
zassága utáni életére vonatkozik. Az első az An- 
na-verseket, a második a Júlia-ciklust tartalmaz
za elsősorban. Feltételezhető, hogy a kötet har
madik része is 33 versből állt volna, azonban az 
ide tartozó vallásos versek nem minden darabja 
készült el. A  3x33 vers elé került volna a Szent
háromság három tagjához intézett 99 soros H á
rom himnusz. Ebből látható, hogy akár Danténál, 
a középkori számmisztika Balassinál is szerepet 
kapott.

Az arányos szerkesztés, a reneszánsz harmó
nia diadala az egyes verseken belül is megmu
tatkozik. A  kilenc versszakból álló Egy katona
énekre, amelyben a végvári katonák vitézségét, 
erkölcsi nagyságát örökíti meg, szintén a hármas 
szerkezet jellemző: a vers első, ötödik és kilen
cedik szakasza az elvont gondolatsor megjele
nítője, a közbülső három-három szakasz pedig a 
vitézi élet tömörített pillanatképeit tartalmazza. 
A  szimmetriát kedvelő költő megteremti verse
lésben a róla elnevezett Balassi-strófát, belső 
rímmel látva el a tizenkilenc szótagos Lukrétia- 
verssort. A  róla elnevezett strófán kívül még hat 
olyan versszaktípust használt, amelyekre előtte 
nincs magyarul példa. íme az említett 6-6-7-es 
szótagszám ra bontható, a-a-b, c-c-b, d-d-b 
rímképletű strófa az egyik istenes versében:

Végtelen irgalmú, ó te nagy hatalmú Isten, légy 
már kegyelmes!

Onts ki mindenestől jódot rám kebledből, mert 
la mely veszedelmes

Bűnöm miatt lelkem, ki titkon rág engem, mert 
nagy sebbel sérelmes.

A  nyelv és a zenei hatású versforma bravúros 
művésze volt. A  versszak kialakítását a kor tánc
zenéi ihlették meg; mai kifejezéssel élve ezek 
reneszánsz táncdalok. A  zenei ihletettség azon
ban a legtöbb, egyéb formájú költeményénél is 
felismerhető; versei nagy részét énekszóra kép
zelte el, s nyilván úgy is adta elő baráti köreiben.

Ő maga több hangszeren is játszott, és szép ének
hangja volt. Szókincse és költői képvilága nem
csak rendkívül gazdag, de olyan életképes, hogy 
versein mit sem koptatott az évszázadokban mé
rendő idő.

A  magyar irodalomban az első versciklus is 
az ő nevéhez fűződik. Történetkeret erősíti fel a 
versek hatóerejét, amelyek mindegyike külön is 
remekmű. A  történet arról szól, hogy Vénus egy 
gyönyörű hölgy kezét ígéri a költőnek Cupido 
által, ha elválik hűtlen feleségétől. A  volt kedves, 
Júlia az ígért szerelmes, aki azonban egyre elér
hetetlenebbnek tűnik, míg végül le is kell mon
dania róla. A  ciklus második versében szól arról, 
hogy szívében újra fellángolt az egykori szere
lem:

Régi szerelem nagy tüze hamuá vala szinte, 
De ím nem tudom mi löle, hogy bennem meg 

felgerjede.

Elvált szeretőm miatt új bánat nagy kénnal 
fogyat,

De nem látom semmi módját, m int oltsam  
szerelmem lángját.

A  Júlia-ciklus egyik legszebb darabja, a Hogy 
Juliára talála így köszöne neki című verse szim
metrikus, un. chiasztikus felépítésű (tükörpár
huzam elve szerinti). A  hat versszakból álló vers 
közbülső harmadik és negyedik szakasza Júlia 
szépségét jeleníti meg (Annát, reneszánsz szo
kást követve már Júliának nevezi.), a 2. és 5. 
mintegy tükörként a lírai én érzelmeit, s végül 
az 1. és a 6. a versírás alaphelyzetét tartalmazza. 
A  provanszál trubadúrlírának, az udvarló-, bókoló 
verstípusnak is legszebb darabja a magyar köl
tészetben. A  kezdő- és záróstrófában megalkotott 
szituáció a lovagi költészet szerelemeszményét 
tükrözi: a hölgy felette áll udvarlójának, a szerelem 
egyoldalú, a jutalom csak egy mosoly.

H o g y  J ú l iá r a  t a lá la ,  

íg y  k ö s z ö n e  n e k i

Az török Gerekmez dünja sensüz 
Nem kell a világ nálad nélkül nótájára

E z világ sem köll már nekem nálad nélkül szép 
szerelmem,

K i állasz most énmellettem. Egészséggel! Édes 
lelkem.

É n bús szüvem  vidám sága, lelkem  édes 
kévánsága,

Te vagy m inden boldogsága, veled Isten  
áldomása.

Én drágalátos palotám, jó  illatú piros rózsám,
Gyönyerő szép kis violám, éll sokáig szép 

Juliám!

peltámada napom fénye, szemüldek fekete  
széne,

K ét szemem világos fénye, éll, éll, életem  
reménye!

Szerelmedben meggyúlt szüvem, csak tégedet 
óhajt lelkem,

Én szüvem, lelkem, szerelmem, idvez légy én 
fejedelmem!

Ju liám ra  hogy ta lá lék, öröm öm ben így  
köszönék,

Térdet, fe je t neki hajték, kin ő csak elmosolo- 
dék.

A  tudós költő fordításaiban is reneszánsz ma
rad. Eredetisége abban mutatkozik meg, hogy 
nem lefordítja, hanem átdolgozza Marullus, An- 
gerianus, Janus Secundus verseit. Az akkori iro
dalmi kánon szerint az átdolgozás nemcsak meg
engedett, hanem éppenséggel követelmény volt. 
A  fordítás így tulajdonképpen újjáköltés lesz, 
amelyben felesleges szöveghűséget keresni. 
Egyik Marullus-fordítását a keletkezés körülmé
nyének feltárásával fejezi be, büszkén szólva ar
ról, hogy Marullust fordít, s hozzá a saját termé
szetes életközegében: a mezőn, a lova mellett:

Marullus Poeta azt deákul írta, ím én penig  
magyarul,

Jó lovam mellett való füven létemben fordítám  
meg deákbúl,

M ikor vígan  laknám  v ité z  szolgáim m al, 
távozván bánatimtul.

Céliához írt versei letisztult tömörségükkel, 
megjelenítő képi erejükkel, zeneiségükkel lepnek 
meg. Ezekben a költő nem hagyatkozik a dal
lamra, a versszöveg jó hangzása veszi át annak 
szerepét. Ezek már a barokkot megelőző manie
rizmus felé mutatnak.

K ib e n  a z  k e s e r g ő  

C e l iá r ó l  ír

Mely keservesen kiált, fülemüle fiá t hogyha 
elszedi pásztor,

Röpes idestova, kesereg csattogva bánattal 
szegény akkor,

Oly keservesképpen Celia s oly szépen sírt 
öccse halálakor.

M int tavasz harmatja reggel ha áztatja szépen 
jó l nem nyílt rózsát,

M ert gyenge harmattul tisztul s ugyan újul, 
kiterjeszti pirosát,

Celia szintén oly, hogyha szeméből foly könyve 
mossa orcáját.

M int szép liliomszál, ha félben metszve áll, 
fe jé t földhez bocsájtja,

Úgy Celia feje vagyon lefigesztve, mert vagyon 
nagy bánatja,

Drágalátos könyve hull mint gyöngy görögve, 
vagy m int tavasz harmatja.

A  költő már nem elégszik meg a statikus szí
nekkel, azok egymásbajátszásával idéz fel moz
gó képet. A  tiszta színek és éles fények örökös 
megtörését tapasztalhatjuk meg a fürdő Céliáról 
írt versében:

M int az kevély páva, verőfényen hogyha  
kiterjeszti sátorát,

M int egész szivárván sok színben horgadván 
jelent essőre órát,

Celia oly frissen, új forma sok színben megyen 
táncban szaporát.

M int nap szép homállyal fejér felhőn által 
verőfényét terejeszti,

Oly gyenge világgal vékony fátyol által haja 
szénét ereszti,

Celia befedvén s mellén tündökölvén drága 
gyémántkereszti.

Támadatkor napnak, mind holdnak, csillagok
nak hogy enyészik világa,

Úgy menyek-szüzeknek, m int az szép füvek
nek vesz szépsége virága,

M ihent közikben kél, Celia, az, kinél égnek 
nincs szebb csillaga.

A  már említett citerás lányról írt verse mellett 
a krakkói kurtizánokkal töltött órák élményéből 
fakad még egy -  a cotigianáról, Hannuska Bu- 
dowskiorlkáról szerzett latrikánus -  vers, melyet 
virtuóz rímkezeléssel, muzikalitással tesz játé
kossá:

Priss szép fejér póka,
Édes szűrő móka,
Porcogós Annóka,
Szerelemnek oka,
M it haragszol?
Hogy nem játszol 
Velem, kivel egy fra j szól?
Ládd-é víg, ki-ki táncol?
Ez, majd a következő 5 epigrammája jelzi, 

hogy a költő eljut a szubjektív lírától az objektív 
epigramma műfajához, éppen fordított utat járva 
be, mint Janus Pannonius.

Balassi életműve a magyar irodalom addigi 
eredményeinek páratlan összegezése, merész to
vábbfejlesztése. Nagy kortársaival, Ronsard-ral, 
a szonettíró Shakespeare-rel egyenértékű művé
szetet teremtett. Poeta doctus, de ugyanakkor 
ösztönös költői lángelme is, aki különleges lelki 
alkatával, hallatlanul erős személyiségével a ma
gyar lírának hosszú ideig utol nem ért zseniális 
úttörője lett.

E s z t e r ó  I s t v á n
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Színház

A színház ünnepei
S enki nem vitatja el a színházi alkotóktól a 

hosszú nyári szabadságolás jogát; tudjuk, 
az azt megelőző színházi évad szinte min

den napján dolgoztak. Ugyanakkor azt is sejtjük, 
hogy a kultúrából élő többi társukhoz hasonlóan 
vakációjukat nem sokan töltik közülük a Kanári
szigetekhez hasonló helyen. Vigaszul a művé
szettel való örömteli foglalkozás lehetősége szol
gálhat nekik -  gondolja a polgárember. Aki ma- 
teriálisabb élvezetekre vágyik, az jobb, ha ott
hagyja a szellemi/alkotó pályát.

A  színészek nyári szabadságának egy része 
mégiscsak, megint csak munkával telik: fel kell 
újítaniuk, játszaniuk kell a fesztiválokra, turnék
ra meghívott előadásokat. így, ha a Kanári-szi
getekig nem is, de M agyarországra, Bécsbe, 
Gdanskba eljuthat a társulat, ha „fesztiválképes” 
előadást sikerül létrehoznia. Egy fesztiválon fent 
említett művészetéhségét is jobban kielégítheti 
közülük az az művész, aki arra kíváncsi, milyen 
színházi nyelvvel kísérleteznek a litvánok, az 
oroszok vagy fővárosi, netán újvidéki magyar 
kollégái.

A  fesztiválszerepléseken ugyanakkor nem 
mindig térül meg a befektetett munka: a sokszor 
alkalmatlan új helyszíneken előfordul, hogy túl 
harsány lesz az előadás vagy épp elveszik a tér
ben, a járások (ahol a színészek ki s be járnak) s 
a világítás nem megfelelőek. Az is feszültség
forrás lehet, hogy a színház művészeti vezetője 
Kisvárdára, bukaresti feszti
válra vagy bárhová szívesebben 
viszi az általa rendezett elő
adást, mint társulata talán izgal
masabb, de nem általa rende
zett produkcióját. Ha a műal
kotás befogadásának öröme fe
lől közelítünk, a probléma ab
ból adódik, hogy az előadások 
párhuzamosan folynak, s a tár
sulatot nem is tudják a fesztivál 
teljes ideje alatt ellátni a szer
vezők, haza kell utaznia, amint 
lejátszotta produkcióját. Csak 
kevés kiváltságos nézheti végig 
az összes előadást -  közöttük 
is akad olyan, aki szívesebben 
sütteti a hasát a nappal a feszti
válváros strandján, minthogy 
az előadásokat és azok megbe
széléseit végigülje. (Mert pél
dául ő igenis tudja már, hogyan 
kell színházat csinálni. Jó né
hány fesztiváldíja tanúskodik 
erről.)

Persze mind tudjuk, hogy 
hasznosak ezek az alkalmak.
Más dimenziójú tapasztalatok
kal egészítik ki a próbák és ott
honi bemutatók során születő 
felismerések örömeit. A  néző 
szám ára pedig -  aki nyáron 
szintén könnyebben utazgat -  
ünnep, ha olyasmit lát, amit 
évad közben nem. Például Bo- 
zsik Yvette társulatát Gyergyó- 
szentmiklóson.

A  fesztivál, a nem hétközna
pi közegben való játék jó eset
ben az alkotóknak is ünnep. A 
szó azt is jelenti más nyelvek
ben, ahonnan átvehettük: Fest, 
festiv -  ünnep, ünnepi. Hogy 
minek az ünneplése történik 
ilyenkor, annak deklarációja 
fesztiválonként változik. De 
ideális állapotban magának a 
színháznak mint művészeti ág
nak a dicséretéről is szólnak 
ezek az alkalmak.

Július végén Szegeden tízna
pos alternatív színházi szemle 
zajlott. Legértékesebb előadá
sai e művészeti ág mibenlétét 
próbálták megfogalmazni; új
raé r te lm ezn i, m i az, hogy 
„színházi” -  különben, tudjuk, 
minden valamirevaló előadás
nak foglalkoznia kell ezzel a 
kérdéssel. Az önreflexió szintje 
sokak szerint az előadás érté
kének közvetlen mutatója.

Az önmeghatározás kísérlete 
épülhet a kiterjesztés illetve az 
elvonás műveletére (látjuk a 
fesztivál előadásaiban): elvonni 
lehet egy produkcióból a ver- 
balitást, a történetet, hozzátenni 
az énekes formát, táncot, me- 
taelemeket, dúsítani lehet az 
előadást minél több valóságe
lem  beépítésével (a B ozsik

Yvette Társulat Táncterápiájában például meg
jelenik egy mozgássérült ember -  sokan az utolsó 
percig azt hitték, valójában táncos ő, csak moz
gássérültet alakít, mesterien, ezért mozgását esz
tétikai bravúrként értelmezték...). A  kifejezési 
módok sokfélesége az elbírálást is bizonytalanná 
(túl biztossá?) teszi: a legjobb előadás, legjobb 
férfi és női szereplő díját táncos produkció illetve 
táncosok kapták.

Némely előadás nem arra vállalkozik elsősor
ban, hogy a különféle ágazatok, a színház, az 
opera, a balett határterületeit próbálja meg át
járhatóvá tenni. Inkább a színházi térben és idő
ben hagyományosan létező kifejezési módokat 
próbálja leporolni, minél több lehetséges árnya
latukat, funkciójukat felmutatni. Jól értelmezhető 
e szempont felől Oleg Zsukovszkij előadása 
(mely a performansz műfajával mégiscsak ka
cérkodik...). A  Németországban alkotó, orosz 
származású művész (aki tapasztaltabb fesztivál
járók szerint jelentősebb, táncos produkciókban

is játszott már) azt mutatta meg, hogyan jár át 
egymásba köznapi gesztus és tánc, hogyan hajlik 
át az artikulálatlan kiáltás beszédbe, a dallam 
hogyan lesz egy mondatnyi intonáció, egy őszin
teséget célzó szövegben hogyan szervesül egy
mással közhely, szlogen, filmből átvett replika. 
H árfeusz című előadásában látjuk hangzásba 
fordulni a látványt (a bokájára erősített csörgők 
táncában, ahogy a csendben egy szálló léggömb 
kidurran), s a hangzó eszközt, amint látványt hoz 
létre (ütésre a dobból sűrű füst kavarodik elő).

Zsukovszkij ebben az előadásban egy köztes 
teret próbál meg kialakítani, és mindvégig abban 
marad. E közöttiségben nehezen eldönthető, hogy 
zörejt vagy zenét hallunk, a színész vagy a figura 
áll előttünk; egy ritmus másikba vált át, mielőtt 
még letisztulhatna; a komolyság és a játék, a 
finomság és a harsányság, a magány és az állandó 
kifelé komm unikálás egyazon közegben ar
tikulálódik. E nyelvek egymással folytonos kon
taktusban léteznek. A  belső állapot látványban, 
gesztusban válik kintről láthatóvá, ez a mozgás 
öntörvényűvé válik, és egy később más látvány
ként megnyilvánuló új belső magatartást idéz elő.

Az előadások többsége ehhez a produkcióhoz 
hasonlóan valamilyen esztétikai kérdéskört lát
szik körüljárni. Ezért is jelentős a Honvéd Ka
maraszínház Bozgorok című előadása: a fent jel
zett irányból történő megközelítések mellett más, 
a színház társadalmi funkcióját/zsigeri hatását 
firtató kérdések körét is megnyitja. Rusznyák 
Gábor díjazott rendezésében Shakespeare Ahogy 
tetszik című darabja minősül át Erdélyről ké
szített fiktív-reális „szociografikus elemzéssé”. 
Az ízléstelenül berendezett, koszlott Bufet Ar- 
dealban egy jobb sorsra érdemes bárénekesnő 
román dalokat énekel, fiatal pincérlány esik idő
sebb nyugati férfiember karjaiba, zenéjével Ma
gyarországra induló népi hegedűs hajt fel benne 
egy kupicával. A  figurák egy része Shakespeare- 
szereplők nevét/sorsát viseli.

Az általános kilátástalanság hangulata, az el
fecsérelt értékeket bemutató helyzetkép tragiku
ma végig humorral, öniróniával keveredik. Sok 
nézőt mégis mélyen megérint például az utolsó 
jelenet, melyben a nyitott határnak köszönhetően 
„nyugatra” távoznak szereplők. A  Bufet Arde- 
alban csak egy sztoikus hajlamú figura üldögél. 
Félig tréfásan megjegyzi: a többiek elmentek, 
rendben, de hazatérnek még. Ha máskor nem is: 
az édesanyjuk temetésére.

Azután az előadás ideje alatt megfőtt puliszká
val, tokánnyal és pálinkával kínálja a nézőket, 
mondván, a többiek nélkül nem tudja elfogyasz
tani az egész fazéknyi ételt. Hogy asztalhoz járul 
a néző vagy sem, mindenképpen állásfoglalást, a 
produkció színháziságára, illetve a bemutatott tár
sadalmi szituációra való reflektálást feltételez a 
részéről. A  közönség ellentmondásosan, a szakma 
nagyrészt értékelően viszonyult az előadáshoz.

Az alkotáshoz, a színház esztétikai és temati
kus megújulásához viszont bizonyos mértékű 
biztonság szükségeltetik. Ez a kérdés volt a nem 
hivatalos témája a szeptember első hétvégéjén 
Gyergyószentmiklóson megrendezett Figura 
fesztiválnak. A  találkozó eredeti célja a Figura 
huszadik születésnapjának megünneplése volt -  
és ez is szépen megvalósult. A  közönség az el
múlt, igen sikeres figurás évad néhány előadása 
mellett láthatott egy-egy Bocsárdi- és Bozsik 
Yvette-produkciót, kiállítás nyílt a társulat múlt
járól és vitafórum zajlott a helyzetéről. A  beszélge
tés azért éleződött ki a jövő kérdésére, mivel a 
gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal a szín
házat a művelődési ház keretébe szeretné vonni, 
ami ellen a társulat tagjai (és a kulturális életnek 
a fórumon megjelent fontos személyiségei) tilta
koznak. Indokuk: a művelődési ház terme túl nagy, 
fűtése nem megoldott (az elmúlt télen sem lehetett 
ott játszani), hangszigetelése, felszereltsége nem 
jó, csak nyűg lenne a társulat nyakán, ráadásul 
pályázni sem lehet a felújításokra, ha a színház 
nem saját, külön épülettel rendelkezik.

A  közönség maga is meggyőződött az áldatlan 
állapotokról: az előadásokat úgy kellett végignéz
nie, hogy három, a látást zavaró állványt állítottak 
fel közéje és a színpad közé, mivel másképpen nem 
lehetett elhelyezni a szükséges reflektorokat. A  pro
dukciók színvonala az ilyen nehézségek ellenére 
több mint kielégítő volt. A  sepsiszentgyörgyiek fe
szes ritmusú Romeo és Júliát adtak elő -  Bocsárdi 
László Figura-alapító tíz évvel ezelőtt hetedmagával 
átszerződött Szentgyörgyre, de illett, hogy hivaBalázs Áron-fotók

talosan az ő előadása kezdje a távozását túlélő Fi
gura évfordulós ünnepségét. Az Uray Péter által 
rendezett A  malom sem maradt el színvonalban 
(vagy „alternativitásban”) az előbb említett szegedi 
fesztivál előadásainak többsége mögött; ha az új
vidéki Via Itáliának helye volt ott, A  malom is meg
bírt volna egy meghívást.

A  malom  rendezője épített arra, hogy a je 
lenlegi Figura Stúdió Színháznak két népi táncos 
alkalmazottja van. A  kontakttánc- és népitánc- 
elemeket ötvöző formanyelv a szószínházhoz 
szokott nézők számára jó iskola, a második elő
adáson már követni tudják a színpadi viszonyo
kat, és történetté tudják összerakni a szöveg nél
kül derűt, kísértést, megrontást, fájdalmat kife
jező jeleneteket. A  színészek és a nézők is 
örömmel fogadták a hírt, hogy Uray a következő 
évadra is vállalt egy rendezést Gyergyóban.

A  figurás előadásokban általában jó teret, jel
mezeket, zenét, világítást látunk (A malom  mel
lett ilyen a Béres László által rendezett Scapin 
furfangjai, s a két Csehov-egyfelvonásosban is 
vannak jó ötletek); tanúi lehetünk, hogy az al
kotóknak most már a szegényes deszkákból és 
lepedővászonból is hangulatos, kreatív teret si
kerül kiképezniük.

A  Scapin furfangjai érdekes módon a Bocsár- 
diék távozása utáni figurás korszak metaforikus 
leképezésének  is tek in thető : azó ta  szin te 
egyvégtében Szabó Tibor a társulat igazgatója 
és lelke, aki úgy zsonglőrködött a fiatal színész
növendékek és a szűkmarkú pénzosztók között, 
és úgy mentette át a lassan újra magára találó 
csapatot egy sikeres évadba, ahogy az általa ját
szott szolga, Scapin a fösvény urak és bajba ke
rült fiatal szereplők között megtalálja a gondok
ból kivezető utat.

Bocsárdi Romeo és Júliáját talán utoljára látták 
színpadon, akik Gyergyóban megnézték (s a leg
több néző nem  e lő szö r te tte ) . A  nem rég  
Gdanskban bemutatott előadás végig pörgött, a 
színészek jó formában voltak. A  nehéz Shakes- 
peare-szöveg szinte minden mondata élt (igaz, 
hogy sokat vágtak belőle, a híres „Ó, Romeo, 
miért vagy te Romeo”-párbeszéd sincs benne). 
Jól kitalált elem Tybalt „párbajtánca” Romeóval, 
megoldódott a sokat firtatott kérdés: miért lökik 
a szülei Júliát akarata ellenére a testes Páris kar
jába (Páris az apát egy papirossal zsarolja, az 
anya és a dajka pedig mindenhol azt látja, a nők
nek az a sorsuk, hogy feleségek/a férfiaknak ki
szolgáltatottak legyenek, ez a rend). A  két nem 
közötti viszony több szinten tematizálódik az elő
adásban: Capulet, Montague és Verona hercege 
nyíltan hódol a házasságon kívüli, dévaj testi sze
relemnek, e magatartásnak a kifejeződése lehet 
a kövér, festett aktokat ábrázoló széles díszletfal. 
Ebben a közegben a másként érző fiatalok érthető 
módon nehezen találhatnak megértésre.

Az előadáson végigvonul egy melankolikus 
szál: Romeo első, Róza iránt érzett szerelmi bá
natával kezdődik, s az üldöztetések során, az örö
mök mellékzöngéjeként, az elmúlás leheleteként 
mindvégig jelen van a színen. Anyagi hordozója 
az előadásban a proszkéniumot borító, nagy 
mennyiségű sárga falevél. (A két fiatalra ilyen le
veleket szórnak esküvőjükön segítőik -  baljós 
előjel...) A  másik fontos szál a zenészeké, a zenéé. 
Első találkozásukkor a két főszereplő együtt zenél, 
a zenélésben találnak egymásra. A  zene (és 
közvetve a művészet) a szerelemhez válik mél
tóvá, illetve hasonlatossá ebben a felfogásban. Lő
rinc barát is zenélő, piros ruhás bohóccá vedlik 
át, mikor észreveszi, a világ hibáinak kijavítását 
célzó szándékai sikertelenek. A  világot értő, a job
bításán fáradozó ember is művésszé válik tehát.

A  bánat, a szerelem, a közjóra törekvés és a 
művészet együvé tartozók lennének eszerint. Nem 
kicsiny dolog ez, a színházra nézve. Éppen elég.

Zs ig m o n d  An d r e a
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A zaftos és a lajtos
Ritkasága miatt eseménynek számít az ön

magát paródiakötetként definiáló könyv megje
lenése, de most néhány hónap leforgása alatt rög
tön két ilyen corpust adott ki a kolozsvári Erdélyi 
Híradó, mindkettőt Gáll Attila szerkesztésében 
(aki maga is kötettel rendelkező költő). Fekete 
Vince Lesz maga juszt isa c. kötete a szerző ne
gyedik könyve, míg Székely Csaba, az írók a 
ketrecben szerzője, elsőkönyves.

A  paródia (mint gyűjtőfogalom, melybe be
letartozik a travesztia, pastische, torzkép is, tehát 
a primér szöveg játékos vagy szatirikus imitáci
ója vagy transzformációja) nem könnyű műfaj, 
kényes ügy. Megfelelő mesterségbeli tudást kö
vetel, humorérzéket is, bátorságot igényel a pa
ródiaszerző részéről, ugyanakkor az elferdített/ 
imitált szerző(k) stiláris jellegzetességeinek be
ható ismeretét. Ráadásul nem érdemes kevésbé 
ismert szerzők szövegeivel játszadozni, mert mit 
ér a poén, ha nem értik. A  két paródiaszerző egyi- 
dőben gondolhatta tehát optimistán azt, hogy ez 
az a pillanat, amikor már annyira ismertté váltak 
a kilencvenes évek derekán jelentkező fiatal köl
tők, írók művei, hogy azok közönsége megérett 
a torzképek értő?-értékelő? befogadására is. Va
lószínűbbnek tűnik viszont az a feltételezés, m i
szerint Fekete Vince és Székely Csaba szóban 
forgó kötetei m űfajuk term észeténél fogva 
(könnyedebb, olvasmányosabb, szórakoztatóbb) 
mintegy katalizátorként szállnak majd be az idé
zett szerzők írásainak olvasókhoz való el- 
jut(tat)ásában. Vélhetően azok számára is kedvet 
teremtenek az eredeti művek elolvasásához, akik 
eddig nem figyeltek annyira az irodalomtörté
nésekre. Hisz a paródia egyfajta recepció is, 
ugyan nem az akadémikus fajtából, de minden
képpen bírálat, és mint ilyen, részben/részlegesen 
pótol(hat)ja a hiányzó, ill. távolról sem átfogó 
erdélyi magyar irodalomkritikát: kénytelen-kel
letlen ideiglenesen átveszi annak szerepét.

A  Lesz maga juszt isa alcíme: Paródiák, sza
tírák, állatmesék, a kifigurázott hat költő: Sántha 
Attila, Orbán János Dénes, Farkas Wellmann 
Endre, László Noé
mi, Kelemen Hunor,
Lövétei Lázár Lász
ló. Az Írók a k e t
recben alcíme a bo
rítón Paródiák, míg a 
belső címlapon pa- 
rodeo (sic!). A  já 
tékba hozott szerzők 
száma huszonkettő, 
költők és írók, a lista 
Kelemen Hunor ki
vételével azokat is 
tartalmazza, akikre 
Fekete Vince apro
pózik: Balázs Imre 
József, Demény Pé
ter, Farkas W ell
mann Endre, Farkas 
Wellmann Éva, Fe
kete  V ince, G áll 
A ttila, K arácsonyi 
Zsolt, László N oé
mi, L övétei Lázár 
László, Orbán János 
Dénes, Papp Attila 
Zsolt, Sántha Attila,
Jánk Károly, Benő 
Attila, Szántai János,
Király Zoltán, Ger
gely Edit, Demeter 
Szilárd, György Attila, Nagy Koppány Zsolt, 
Papp Sándor Zsigmond, Vida Gábor.

Fekete Vince kötete három részre tagolódik, 
az első rész -  Dö beszt of francközép (Sántha, 
OJD, Farkas Wellmann Endre) -  a legterjedel
mesebb, mivel nagyon sok Sántha-átírást tartal
maz. A  tömb címe a transzközépre mint (látszó
lag tiszavirágéletű, de alapjaiban véve még min
dig divatos) irodalmi, irodalomelméleti irány
zatra utal, melynek értelmi szerzői Sántha Attila 
és Orbán János Dénes voltak, még azokban az 
időkben, amikor első köteteik kiadására készü
lődtek. Mely első kötetek fityiszt mutattak az 
addig hagyományosnak és mértékadónak szá
mító transzszilván irodalmi hagyománynak. Va
lójában Fekete Vince is együtt indult Sánthá- 
ékkal, akárcsak László Noémi, de utóbbiak kö
vetkezetesen visszautasították a „vádat”, m i
szerint költészetüknek köze lenne a transzközép 
életérzéshez és irodalomfelfogáshoz. És most, 
közel egy évtized után éppen Fekete Vince az,

aki kötetbe gyűjtött paródiáival, szatíráival görbe 
tükröt tart pályatársai elé, bizonyos értelemben 
nyomatékosítva, az irodalom nyelvén magya
rázva a transzközéptől való elhatárolódásának 
okát. A  Lesz maga juszt isa akár leszámolásként 
is értelmezhető tehát a Fekete Vince költésze
tének ars poeticájával párhuzamosan létező ars 
poeticákkal, de mindenképpen azoknak néha tü
relmetlen, gyakran szatirikus-cinikus, sőt szar
kasztikus bírálata. És mint ilyen, a maga módján 
kánonformáló, mivel egy kvázi behatárolható 
irodalmi irányzat karikatúráját valósítja meg, 
mintegy negatívan írva le azt (értsd: fonákját mu
tatja). A  bökkenő csak az, hogy az „ellenőrző 
igazságtevés” (Kosztolányi) folyamatában a kö
tet nem tűnik észrevenni, hogy maga is részévé 
válik annak az erősödő hagyománynak, melynek 
torzképét megrajzolja.

A  klasszikus előd Karinthyhoz hasonlóan, és 
gyakran annak stílusában Fekete Vince előbb né
hány keresetlen szóval bemutatja „áldozatait”, 
majd kegyetlenül szórakozik rovásukra. Sántha 
székely verseinek, ill. leveleinek fonákjait úgy 
kom ponálja meg, hogy nem riad vissza az 
alulretorizált, alulstilizált nyelv helyenként tö
mény használatától, időnként magát a csattanót 
is vulgáris kifejezésekre építi (a Khemál, a szittya 
székel c. kétsoros pl. így hangzik: „Székel Khe- 
mál, / vagyishogy szarik.” 12). Az akadémiai 
helyesíráshoz olyan sajátosan viszonyulnak ezek 
a versek, levelek, ahogyan azt a múlt századbeli 
emlékfüzetek, valamint az idézett primér művek 
teszik. Fekete Vince Sántha-paródiáinak „klasz- 
szicizálódását” valószínűleg siettetni fogják az 
olyan szállóige-gyanús sorok, mint: „Úgy el 
vagyok keseredve, / mintha lik a senekemen / 

nem  v ó n a .” (10) 
vagy „Métt nem al
szom iccakánként? 
/ M i zav a rja  ál- 
mam?” (21) Ezek a 
feldolgozások nem 
egyszerű  u jjg y a 
korlatok vagy stí
lusim itációk. Tét
jü k  van, sokszor 
váratlan csattanó
ban tetőznek, laza 
csuklómozdulatból 
odavetett, sziporká
zó, de csípős rep
likák  Sántha írá 
sa ira . U gyanez 
m ondható  rá az 
OJD-paródiákra is, 
a szatirikus hang
nem  ese tükben  
m intha m ég e rő 
sebb lenne. Orbán 
János D énes, „a 
form a és a kúrna 
mívese” (41) költé
sze tén ek  egy ik  
alaphelyzetét a pa
ródiaíró így foglal
ja össze nemes egy
szerűséggel: „Nem 

akar Brigitt gyakni, / sem velem többé lakni. / 
Meg kéne jól tán rakni, / de jobb volna mégis 
gyakni.” (45). Megteheti, mert korábbi köteteivel 
már visszavonhatatlanul bizonyította, hogy 
birtokában van a mesterségbeli tudásnak, így a 
gyakran lenézett ragrímek használata miatt sem 
érheti a hozzá nem értés vádja. Farkas Wellmann 
Endre (aki, ill. ami az egysoros bemutató szöveg 
roppant merészen kritikus állítása szerint „Orbán 
János Dénes ifjúkori költői neve”) költészetének 
(vagy inkább: a Farkas W ellmann által egy 
időben oly előszeretettel használt „kólozsvári” 
beszédmodornak?) is visszafelesel Fekete Vince, 
helyenként ugyancsak szállóige-gyanúsan: 
„Nem még menyek Bukareszta, / Inkább menyek 
Budapeszta / ... / ’Sze ungur vagyok vaj mi?” 
(58)

László Noémi, Kelemen Hunor és Lövétei a 
Lágypuff című tömbben kapnak helyet, s mint 
jeleztük, ez az elkülönítés egyben akár iroda
lomtörténeti vonatkozású különbségtevést is je 

lezhet. Mennyiségileg Fekete Vince sokkal fi
nomabban bánik a valamilyen módon saját sze
kértáborába tartozó -  értsd: nem transzközépnek 
számító -  költőkkel: míg Sántha Attila költésze
tével több, mint huszonöt írásban foglalkozik, ad
dig Kelemen Hunornak egyetlen szarkasztikus 
szatírában felesel vissza. De ha elolvassuk a 
Lágypuffot (72), rögtön világossá válik: a pa
ródiaíró cinikus kí
méletlensége határ
talan. Nagyon leegy
szerűsítve: kiérződik 
-  és nemcsak ebben 
az esetben -  az ere
deti művet olvasó tü
relmetlensége, into
leranciája is („olyan 
vagy mint e szonett: 
kába / úgy első ba
rá tság i fok o n ”), a 
záró sorok egyene
sen a primér szerző 
irodalmi halálát va
lószínűsítik: „s még 
el sem számolhatsz 
hatig, / a világ már 
reád sem b asz ik” .
Ennél azonban sok
kal ravaszabbul mű
ködik ez a paródia, 
m ivel nem tiltja le 
azt az olvasatot sem, 
melynek értelmében 
önm egszólító  kö l
teménnyel van dol
gunk. Ebben az eset
ben a versbeli beszé
lő nem kiszól/odaszól, hanem önmagát -  mint 
lírai ént -  szólítja meg, látszólag önnön művé
szetét bírálja, de ezt a bírálatot épp az ál- 
Shakespeare-i, csattanós szonettforma cáfolja, 
billenti ki, fordítja át kifele irányuló iróniába, 
sőt cinizmusba. Ezáltal a vers megvalósítja a le
hetetlent: egy mozdulatból mutatja be az „így 
lősz te”-t és az „így lövök én”-t, miközben a vá
ratlan, vulgáris kifejezésre épített csattanó éppen 
önmagát lövi le.

A  kötetet rendhagyó módon állatmesék versbe 
szedett átírásai zárják, melyek -  akárcsak a többi 
textus -  nem minden ponton a legsikerültebbek 
ugyan, de melyeken ugyanúgy érződik, hogy köl
tő élvezettel és könnyedén ír, mint a kötet számos 
többi darabján. Összességében huncutan guruló, 
jó hangulatú, évődő, szórakoztató olvasmány Fe
kete Vince kötete, sok sikerült paródiával és sza
tírával.

Székely Csaba Írók a ketrecben paródia -  vagy 
inkább parodeo kötetét már csak azért is nehéz 
összehasolítani a Fekete Vincéével, mert a látszat 
ellenére nem ugyanaz a mű-faj-súlyuk. A  „pa- 
rodeo” találóbb alcím, mint az, amely a borítón 
olvasható, mivel az elsőkötetes szerző stílus
gyakorlatokat gyűjtött ide egybe, mintsem vér
beli és vérbő paródiákat. Atitűdje nem annyira 
az elhatárolódó-odafordulással írható le, mint in
kább a közvetlen irodalmi elődök művei „be
törésének” kísérleteként. Önmaga számára pró
bálja érthetővé szelídíteni az imitált költőket és 
írókat, illetve a költői és írói mesterség tanulá
sának autodidakta folyamatát mutatja be. Szilaj 
elődök, hátukon izzadva kapaszkodó ifjú cow
boy, öreg harcosokat gyönyörködtető látvány, 
kétséges végkimenetel. A  kötet négyosztatú: a 
verseket a Versesköpet tömb tartalmazza, a pró
zai írásokat A  próza nevet, a Mese habbal tkp. 
az, ami az előző részből kimaradt, és ez a könyv 
is rendhagyó módon zárul: a Tükröm-tükröm ti
zennégy parodizált szerző karikatúráját tartal
mazza. Eufemisztikusan fogalmazva. Mert egy 
jó karikatúra esetében a torzítások ellenére a 
kifigurázott szem ély kibenléte nyilvánvaló 
mindazok számára, akik ismerik az illetőt (né
hány sajátos vonás felvázolása segédkezik eb
ben). Székely Csaba grafikáinak túlnyomó több
sége viszont kevésbé sikerült, sok esetben hosz- 
szas találgatás után szemlélő kénytelen feladni, 
és kisilabizálni az apróbötűs részt. A  rajzeszköz 
használata görcsös, érződik az erőlködés, a gra

fikák valahogy elnehezülnek, nem jellem ző 
rájuk a „profi” karikatúra könnyed játékossága, 
hum ora, irón iá ja . H iányzik  a vérbeli k a 
rikaturista megfigyelőképessége, frappáns öt
letessége is. Rossz esetben ezek után nyugodtan 
bevállalható egy kis előítélet a szöveges résszel 
kapcsolatban, jó esetben olvasó reménykedhet, 
hogy szerző jobban ír/im itál/rodeózik, mint 
ahogyan rajzol.

Székely Csaba kötetének színvonala nem 
egyenletes, a legerősebb rész a verstömb. Az itt 
olvasható írások nem a zaftos travesztia vagy 
torzkép kategóriába tartoznak (l. Fekete Vince!), 
hanem a „lájtosabb” (l. angol light, könnyű, nem 
hangsú lyos) pastische  (já tékos im itác ió ), 

valamint a komoly 
imitáció (átírás) és 
kom oly  tra n sz 
fo rm áció  (ham i
sítás, ez azonban itt 
leíró terminus, nem 
ho rdoz é r té k íté 
letet) kategóriákba. 
Szerző megmutat
ja, hogy többé-ke- 
vésbé képes tizen
hét különböző fia
tal költő modorá
ban írn i, a Ka- 
rinthyra hajazó já 
tékos bem u ta tó  
szövegek viszont 
elmaradnak, azok
hoz m ás je lleg ű  
kreativitás szüksé
geltetne. A  kis fel
vezetőket helyette
síti néhol az imitált 
szerzők neveinek 
olyan fantáziátlan 
to v áb b rag o zása , 
mint: Lövétei Lá
zár László Lukács 
Lóránt Lipót L e

vente Lajos (33), Urbánus Dénes (35), !Nyergelj 
Edit (61) stb. A  versek sem m indig  a leg 
sikerü ltebbek , néhol szerencsétlen  m ódon 
szem élyeskedőbe csúszik át az imitáció, talán 
a szótagszám kedvéért, talán a poén kedvéért, 
talán más okokból („bár napszem üveg pattog 
seg g em en  / és m ég  m in d ig  n ek em  van  
ig azam ” 59, „ ! de m inden  sorom  után  / ma 
gam hoz n y ú lo k ” 63). E lsőkötetes szerzőről 
lévén szó, jogosan m erül fel a kérdés, hogy 
m iként ír Székely Csaba, am ikor nem  m á
sokat utánoz? K épes lesz-e k ialakítani, k i
érleln i saját je llegzetes lírai beszédm ódját, 
m ely a m aga során paródia tárgya lehetne 
majd?

A  kötetben szereplő két prózatöm b (a szét
választás logikája kevésbé nyilvánvaló) meg- 
m unkáltságban  a latta  m arad a verseknek. 
Olcsó hatásvadász poénok röpködnek, néhol 
in d o k o la tlan u l tú lb u rján zan ak  a vu lgáris  
k ifejezések , a szöveg sok helyen erőtlen , 
u n a lm as , e rő lte te tt .  S zerző  nem  lá tsz ik  
tudatában lenni annak, hogy a halm ozásnak 
is vannak határai, és hogy a m ennyiség nem 
csap át csak úgy m inőségbe, nagy igyekeze
téb en  v a la h o g y  m in d ig  rá te sz  m ég egy  
lapáttal oda, ahol m ár amúgy is van bőven. 
A  D.N.S., a fura író cím ű (91) Orbán János 
D énes-átírás esetében m intha súlyos m eghi
básodás tö r tén n e  a szerző  recep to ráb an , 
m inek következtében két, egym ástól nagyon 
k ü lö n b ö z ő  p rim é r m ű v e t -  egy  B o rg es 
stílusában m egírtat és egy paródiát! -  próbál 
im itálva kifigurázni ugyanazon íráson belül. 
A  c ím  és az e lső  ré sz  a rra  e n g e d  k ö 
vetkeztetn i, hogy Székely C saba írásának 
pretextusa az X .Y .B ., az újraíró c. O JD-szö- 
veg. Az amúgy is sok buktatóval járó  ötletet 
a zo n b an  nem  tu d ja  k ö v e tk e z e te se n  v é 
gigvinni, a m ásodik részben hirtelen átcsap 
A  nagy  P c. O rb án -írá s  im itác ió jáb a . A 
legfőbb gond ezzel az, hogy A  nagy P már 
eleve C sáth-paródia, m elyet OJD briliánsan 
o ld  m eg, m in ek u tán a  S zéke ly  C saba sok 
P- és F-applikálással teletűzdelt próbálkozása 
csupán szánalm as u tánlövésként hat.

É rdekes próbálkozás m indkét kötet, m eg
érdem lik , hogy előbb kézbe kerü ljenek , s 
csak aztán polcra. Egyik jobban, m int a m á
sik.

P á l l  Z i t a

Fekete Vince: Lesz maga juszt isa, Erdélyi Híradó, 
Kolozsvár, 2004.

Székely Csaba: írók a ketrecben, Erdélyi Híradó- 
FISZ, Kolozsvár-Budapest, 2004.
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FRANCOIS BRÉDA?

Lali lajtorjái
ali édeskeveset törődött azzal, hogy mi 
Lórival könyvet akarunk írni róla.

Lali a legtávolabbra állt mindenféle 
kulturális sznobériától, és tudta, hogy a puszta 
hírnév még nem fog neki Nobel-díjat hozni, de 
még egy-egy kiló krumplival sem többet.

Különben is saját tapasztalatából is tudta bel
terjesen, hogy mi az híresnek lenni: az erdélyi 
cigányság Lalit a szellemi mesternek kijáró „Szí- 
kajdó”, a „Tanító” néven ismerte, s Lali nagyapja 
az ugyancsak híres, a kollektivizálásnak sokáig 
ellenálló, Kóka (Kuka) Laji volt, a mirázsi1 ci
gányvajda, minden gábor-cigány elöljárója.

Lali mester nehéz fizikai munkával kereste 
földi és konkrét kenyerét.

Acs volt, kőműves, bádogos, és röviden -  az 
örök Mesterek szellemében -  ezermester.

pölmentem az egyik tetőre a Mesterrel.
Mint Chagall „hegedűsei” ültünk ott fönn, s 

lenéztünk a világra, a többi tetőre, s a város 
összes tetőire.

A  „tetőn” voltunk, a Világ Tetején.
Lali életveszélyes helyzetben, a földtől 6-7 

méter magasságban, kalapálta a tető csatorná- 
zatát és (szombatista) neoprotestáns énekekkel 
szórakoztatta önmagát és hallgatóságát.

Jelen volt még két francia „statiszta” az előa
dáson, két etnográfus, akik Lalit tanulmányozták, 
és akik még soha sem voltak fönn egy tetőn.

A  környék házaiból egy-egy bekötött fejű há
ziasszony s egy-egy jobb módú gazda is ki-ki- 
kukkintott, s megelégedéssel nyugtázták, hogy 
milyen szép hangja van a cigánynak a háztetőn.

Lali az éneket prédikációval toldotta meg: 
kommentálva az ének szövegét, mondván, hogy 
az isten azért teremtette a világot, hogy ő éne
kelhessen a háztetőn, s, hogy én hallgathassam, 
s, hogy „mi” is dicsérjük ezzel az ének-hallga
tással a Teremtőt, akinek -  ha nem értettük volna 
-  mi a „fiai” vagyunk, Lali meg a Pő-Pia, az 
egyetlen Pia, minthogy mindenki Isten egyetlen 
Pia. A  theológiai disszertációt ráadásul Moliere 
és Voltaire ékes nyelvére kellett transzponáljam. 
Hogy értsék a Lali-jelenség gallföldi tanulmá
nyozói. Lali egy-egy szót néha kijavított; tán a 
Camargne-ban, a Rhone deltájában -  a világ ci
gányságának az Autonóm Területén -  tanult ilyen 
hamisítatlan francia ős-kiejtést, mindenesetre, 
úgy beszélte a franciát, mint a székely a magyart.

Időközben rájöttem, hogy honnan jött a bibliai 
tanítással való szövetség -  megújítás.

Vasárnap volt, de Lali -  hivatalosan „szom
batista” lévén -  dolgozott. Am mivel gádzsókkal 
volt, „lekevert” nekik munka közben egy rövid 
és velős istentiszteletet.

Ott maradtam vele délutánig, amíg befejezte 
a munkát.

Kenózis (földreszállás, anyagba-hullás) követ
kezett: az égi régiók után, mikor leszálltunk a 
Pöldre, ott volt Géza, egy óriási ember, s Míndra, 
Lali óriási felesége, akik a Lalinak adott fizet
séget egymással testvériesen elosztották, mert 
egyfelől Lali Gézának házbérrel, az asszonynak 
pedig néhány kenyérrel és kiló krumplival tar
tozott, mert a gyermekek (Babi és Lalika) otthon 
éhesek voltak, s ha Lalitól nem vágják le a pénzt, 
tudták, hogy nem látnak belőle semmit, mert 
„elissza”, mert, ahogy Míndra mondta, „a Lali 
olyan”.

A  Míndra „vokabulárjában” én az „o Breda”, 
Lóránd pedig az „o Lori” megtisztelő címet kap
tuk, ami annyit tesz, hogy „a Bréda” és „a Lóri”.

Ez már egy „rang” volt, azt jelentette, hogy 
már „tényezők” vagyunk, hogy már számítunk 
Lali genetikai családjának a spirituális ökonó
miájában.

A  kínosabb csak az volt, hogy Míndra „o La
lit” (a Lalit) miután egy-két napig nem látta, hisz 
emez a női nemet ápolta ilyenkor, rajtunk ke
reste, és kérte számon: ilyenkor a Lalitól meg
tanult, kötelező keleti mitománia -  pontosabban 
hazug -  „hazudozásológiából” -  vizsgáztunk 
elég gyatrán Míndra előtt.

Tudniillik az nem ember, nem is „igazi”, finom 
szellemiségű ember, aki nem tud rögvest, alka
lomszerűen, de állandó jelleggel is narratívákban 
improvizálni, amelyek noha epikus kódokként 
működnek, mégis a legtisztábban közvetítik az 
ilyenfajta virágos beszédet ismerők és használók 
előtt, az egyértelmű „message”-t, a napnál is vi
lágosabb üzenetet, a közlést.

A  mitománia művészet, sőt tudomány -  taní
totta Lali -  s egy-egy gyors, becsületes mítoszt

-  kódolt történetet -  mindenki le kellett tudjon 
gyártani másodpercek alatt a tanítványi körön 
belül.

Megtanultunk parabolákban beszélni, s már 
az olyan egyszerű kérdéseket is mint, hogy „Nem 
fizetnél-e egy fél vodkát?” a történetek olyan cif
ra csomagolópapírjába tudtuk bújtatni, hogy a 
Mester is elismeréssel jutalmazta előmenete
lünket a mitográfia modern gyakorlásában.

Az alkalmi mítosz-kreálás hasonlít a retorikai 
contoroversae gondolati figurájához, azzal a ki
tétellel, hogy cigányok között szükségtelen a 
contoroversae esetében előírt belső konvencio- 
nalitás, a „konszenzus” lévén, hogy minden ci
gány a másik cigánnyal -  a „mito-fília” tekin
tetében minden különösebb előmegegyezés híján 
cinkos, azaz automatikus és természetszerű já 
tékpartner.

Lali „orientál” agya, amely a keleti, mindent 
roppant erős, agresszív, életerős színekben látó 
képzelet teljes parancsuralma alatt működött, sok 
ideig nem is volt képes úgymond racionálisan, 
gádzsó-módra működni, s a velünk végzett, egy
két óra „racionális”, „ésszerű” gondolkodás után 
óhatatlan „átpattant”, „visszatért” a szürrealista 
narratívákban tobzódó képzelet fantazmagórikus 
paradicsomába, ahol végtére is zavartalanul föl
lélegezhetett, beülhetett a 18 személyes 20 sö
rösládát is elszállítani képes fekete Mercedesébe 
(dekódolva: „Pizess, ha tudsz, egy vagy két fe
kete sört!”), ahol négy svéd nő várta (lefordítva: 
„Te, szép kis szőke, nem jönnél velem egy rövid 
kis szex-partira?”), s amely meg sem állt vele 
Nárittyenig („itt és most”).

Mi, a tanítványok a parabola-gyártás felső al
gebrájában jóval nagyobb jártasságra tettünk 
szert, mint a cigány nyelv nem éppen egyszerű 
ejtésének és grammatikájának a tökéletes elsa
játításában.

Már sok mindent értettünk az utcán beszélők 
nyelvéből, szövegeiből, közléseiből, ám, ami az 
aktív, cselekvő beszédet illeti, egyelőre még né
mák maradtunk.

Egyedül „o Lori”, „a Lóri” tett némi előhala- 
dásról tanúbizonyságot, de ez néhány hosszabb 
mondatból állt, amelyet váltig ismételgetett, s

mi is tőle -  s nem Lalitól tanultuk meg őket. 
Lali az ilyen olcsó szövegekkel szemben a leg
mélyebb megvetéssel viseltetett.

Az „o Lori” által fejünkbe sulykolt mondatok 
„így” ezek voltak: „Té zsánész románész?” „Náj 
zsánáo, mé szin gadzso, s.í.t” .

A  mítosz-improvizáció s a parabológia tan
tárgyban viszont szépen kapaszkodtunk fölfelé 
kezdeti tudatlanságunk szamárlétráján. Lali vi
szont mindvégig, mint mindenben, ebben is a

Mesteri címet tartotta fönn magának. A  mesteri 
státus mindenhatóságát Lali a következőképpen 
világította meg számunkra: „Ti azért ültök a pad- 
ban, mert nem tudtok semmit, és meg akartok 
ismerni, tudni valamit. En azért vagyok a Ti Ta
nítótok, mert én tudom azt, amit ti nem tudtok. 
H a meghallgattok engem, és azt, amit én tanítok 
nektek, akkor tudni fogtok valamit. Annyit, mint 
én, soha, de ez fö l sem merül, mert ahhoz ci
gánynak kell születni. Am  olyat fogtok megta
nulni és olyan dolgokat, amelyekről soha nem 
hallottatok, és amelyeknek hasznukat fogjátok 
látni egész életetekben. E z a tanítás, ami itt folyik  
együtt, rendkívüli és nem is volt még ilyen, és 
ezért nagyon fontos. Ahogy nem tudtok cigányul 
ugyanúgy nem tudjátok, hogy én „ki” vagyok. 
Am ennyire m egism ertek engem, annyira is
merhetitek meg a cigány nyelvet. S  ha a nyelvet 
nem  is, há t legalább engem  -  te tte  hozzá  
nevetve.”

Később viszont kiderült, hogy a Mester által 
leadott nyelvi változat tanítványi szamárságunk 
milyen lépcsőfokának felelt meg.

Márkus Barbarossa János költő és performer 
bécsi barátunk, aki több évet töltött a Gáborok 
„Jeruzsálemében” vagyis Mirázson2, alias Ka
rácsonyfalván egy ottani, azóta sajnos elhunyt 
hercegkisasszony lévén a hites és okleveles fe
lesége, nagy gonddal vezetett füzeteinkbe bele- 
kukkintva, meglepetten s egyben bosszankodva 
kiáltott föl:

-  De hiszen ez „lovara”, és nem „bes” !
Ekkor tudtuk meg, hogy a nyelven belül is kü

lönböző kódolási és beavatási szintek vannak.
Az egyszerű, alacsonyabb rangú cigány „lo- 

varát” beszél, az elit „best”.
Mi lovarát kaptunk, a szolgák nyelvét, az urak 

idiómáját, a best a Mester fönntartotta önmaga 
számára. A  szolgák nem szabad értsék uraik nyel
vét.

Az is igaz, hogy nekünk mint gádzsóknak csak 
ezt a nyelvet volt szabad ismernünk, mert teszem 
azt, még ha valam ilyen m unkaviszonyba is 
kerültünk volna egy cigány munkaadóval, a gád
zsó természetszerű kasztja a szolgai státus, s an
nak nyelve a lovara.

Lali tehát számunkra gyakorlati szempontból 
minden eshetőségre is csakis a lovarát adhatta 
le, mert arra semmi esély nem volt, hogy egyi
künkből cigányúr legyen.

„O Lori” tudott ugyan néhány szót besben, de 
ha egy-egy szót a leckék közben véletlenül „be
köpött” , Lali nagyon csúnyán vonta össze a 
szemöldökét, és rámordult: „Lóri te hallgass!” 

A  legkisebbekből lesznek a legnagyobbak: Lali 
tótágasan álló szufizmusra emlékeztető világkon

Irodalmi A  Jelen

cepciója hamarosan a tettek mezején is föltárul
kozott -  ezennel megkülönböztetett kitüntetés
ként -  számomra.

Lali fiát, „Babit” (valójában Bobbyt, ám Lali 
ebben az estben az „a” és az „o” között nem tett 
különbséget) mindenhova magával vitte: ez volt 
a Babi életiskolája. Noha már hétéves volt Babi, 
Lali a kisfiút még nem adta iskolába, mert még 
el kellett Lali mellett sajátítsa jobban a cigány 
nyelvet, mert a gyerek már kezdett így is mind 
többet és többet magyarul meg románul beszélni 
a cigány nyelv rovására.

Amíg Lali a fémeket kalapálta, én Babinak 
az ábécé betűit tanítottam: a gyermek kiváló ké
pességű, rendkívülien maximalista, szorgalmas, 
intelligens és jóérzésű gyermek volt, aki ezen 
kívül igen eredetien és tehetséggel rajzolt is.

Pizetségként a Babival való foglalkozásomért, 
Lali ráparancsolt Babira, hogy vizsgáztasson le 
az előző napokban leadott leckékből, s, hogy 
„prémiumként” egy-egy bes változatát is adja 
meg a lovara szavaknak.

A  hétéves Babit rettenetesen szórakoztatta, 
hogy a negyvenhét éves „o Breda” a szolgák 
lovaráját mondja fel neki, s még azt is rosszul, 
s, hogy halvány lila gőze sincs arról, hogy mi a 
„sefek”, a főnökök nyelve, az, amit ő beszélt 
Lalival.

Miután a számokat egytől tízig felmondtam 
lovarában Babi azt mondta: „Na, most te vegyed 
a ceruzát, s írjad, ahogy én mondom!”

K iderült, hogy egy szám sem volt azonos a 
besben, úgy hogy végeredm ényben igaz volt 
Babi summás és m egrökönyödött végkövet
keztetése: „Te, Bréda, hát te nem tucc sem 
m it!”

Hozzá kell venni még azt is, hogy Lali tréfából 
és büntetésből, ha nem figyeltünk, a keleti mito- 
fília ellenállhatatlan kísértésének engedve, -  s 
magában naivitásunkon jól szórakozva - ,  néha 
fantázia-szavakat is leadott, ilyenszerűeket, hogy 
„nyáládíkmo”, aminek mondjuk a „szétkeni-a- 
szart” komplex jelentést tulajdonította annak 
függvényében, hogy milyen kedvében volt.

Babi nyúlt el a nevetéstől, ha mi -  mit sem 
sejtve -  a nyáládíkmo igét felmondtuk neki 
mindhárom időben. Mi azt hittük, hogy a szó -  
mint később kiderült -  fiktív jelentésén szóra
kozik, ő viszont azon, hogy mi milyen szorgal
masan kínlódunk elragozni a szókincsbeli misz
tifikációt.

Lali a bajszát pödörgetve közvetítette Babinak 
a telepatikus megállapítást: „Hát, fiam, látod, 
ilyen sznob a gádzsó: elhisz mindent, még a szart 
is el lehet neki adni aranynak!”

E beugratást aztán Lali legnagyobb megelé
gedésére mi is gyakoroltuk másokon, a friss, az 
új tanítványokon. Mikor már ezt a játékot mo
solygás és nevetés nélkül le tudtuk játszani egy 
novícius előtt, akkor már Lali szerint kezdtük 
egy kicsit megfogni azt, hogy mi a cigány szel
lem egyik humorisztikai vetülete.

Az új, nagy dérrel-dúrral és vadonatúj füzettel 
érkező tanítvány természetesen általában késve 
érkezett.

Ekkor Lali fölkérte „é Helgát”, „o Lorit” vagy 
„o Karát” , hogy mondja föl a múlt órai anyagot.

Erre Helga halál komolyan fölrecitálta például 
a nyaladíkmo igét három időben, sőt tagadó for
mában is.

Az új tanítvány kérte a felelőt, hogy lassabban 
m ond ja , hogy ő is tu d ja  le írn i. A z e lső  
tanításként a „gólya” füzetében tehát egy nem 
létező, s ráadásul egy még fiktivitásában is trágár 
értelmű ige szerepelt.

A  szellemi erőpróba ekkor abban állt, hogy 
valamelyikünk nehogy elnevesse magát, mert 
akkor minden kiderül. Lali szigorú képpel figyelt 
minket, s az új tanítványtól néha el-elvevén a 
füzetet, ki-kijavított egy-egy végződést, amit ter
mészetesen akkor improvizált. Minden „új” ki
talált végződés, fantáziaszó vagy „megfordítás” 
-  volt, hogy a „gólyával” a „száj” (muj) szó 
helyett a „segg” (bul) szót íratta le -  annak a 
veszélyével járt, hogy a beavatottakból kitört az 
ellenállhatatlan röhögés. Kara és én voltunk a 
gyenge láncszem, Lali ilyenkor elküldött minket 
a pu lthoz , hogy hozzunk  onnan egy-egy  
„szukkot”.

Az új „diszcsipol” addig hűségesen körmölt.

1 Mirázs a  Karácsonyfalva (rom. Cráciunel), falu
2 Vö, fr. Mirage, varázslat, délibáb
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65 esztendős JECZA PETER

A tökéletesség összetevői

A lapvetően két nagy vonulatra tagolódik 
a Temesvárott élő és alkotó neves szob
rászművész, a 65. életévéhez érkezett 

Jecza Péter fölötte értékes és gazdag, kimagasló 
csúcsokban, remek megvalósításokban bővelke
dő életművének hegyláncolata. Pályája kezdettől 
a két meghatározó irányvonal, tendencia egy
mással párhuzamosan haladva, folyamatosan 
érintkezve és szervesen összesimulva haladt, 
bontakozott ki komplex, sokrétű művészetében. 
Közel nyolcszáz plasztikai alkotás -  eltérő m é
retű kompozíció, plakett, mell- és köztéri szobor 
-  viseli Izsák Márton, illetve Kós András, Virgil 
Fulicea és Romul Ladea egykori növendékének 
kézjegyét. S Jecza Péter opuszainak száma nap
ról napra tovább gyarapodik. A dolgos, a szor
galmas alkotóművészek sorába tartozik. A Sep- 
siszentgyörgyön születetett, a szobrászmesterség 
alapjait Marosvásárhelyen, majd Kolozsváron el
sajátító alkotóművész viszonylag korán eltávo
lodott a naturalista valóságábrázolás, a leképező 
plasztika, a „jeges klasszicizmus” szemléletétől, 
merev eljárásaitól, s eljegyezte magát a geomet
rikus absztrakcióval, a fogalmi kompaktsággal, 
a végletes redukcióval, de ugyanakkor portréi, 
mellszobrai s köztérre szánt alkotásai dús soro
zatát a figurális kifejezésmód és formavilág pre
cíz, következetes érvényesítésével alkotta meg, 
vitelezte ki. A  kétfajta modor, megnyilvánulás 
és stílus több mint négy évtizede megterméke- 
nyítően befolyásolja egymást Jecza Péter több
rétű, jellegzetes erővonal-rendszerű és felépítésű 
szobrászatában. Újabban nemcsak az áttételes, 
a képzeletszülte vagy a jelzésszerű, végsőkig sti
lizált alakzatokból, térelemekből szerkeszti meg 
tömör, sokatmondó kompozícióit, hanem a geo
lógiai, a növényi és állati világ képződményeit, 
illetve az ipari, a technikai civilizáció teremtette 
tárgyakat is nagy előszeretettel önti ki bronzból, 
transzponálja egy az egyben szobrászati műal
kotásokká. Jecza Péter alkotásainak sorában kü
lön helyet foglalnak el mostanság az almák, a 
körték, a hagymák, a perecek, a zsemlék, a sörös 
dobozok, a csípőfogók stb. Mindenkor megkü
lönböztetett gondot fordított Jecza Péter alkotásai 
megmunkáltságára, kivitelezésére, mesterségbeli 
„megcsináltságára”.

Bronzba öntött szobrainak felületét általában 
tükörfényesre csiszolja, ami növeli a hatást, fo
kozza az alkotások kifejező erejét, miközben ala
pos szakmai felkészültségről és jártasságról ta
núskodik. Műveiben szerencsésen harmonizál a 
korszerű, kvalitásos anyagkezelés a puritán elvű 
és eszköztárú térformálási gyakorlattal. Robusz
tus és érzékeny komponáló készséggel, példás 
művészi kulturáltsággal, alapos anyagismerettel 
és széleskörű technikai jártassággal megmin
tázott alkotásain előszeretettel, céltudatos követ
kezetességgel juttatja érvényre a bronz jelleg
zetes csillogását, fémes villódzását. Kidolgozott
ságuk révén Jecza Péter alkotásai általában plasz
tikusabb, dinamikusabb és tetszetősebb jelleget 
és töltetet nyernek. Szobrai nemcsak magvasak, 
tartalmasak, hanem szépek is. Jecza Péter pél
damutató konoksággal kerüli az elnagyoltságot, 
a felületességet, a hanyagságot, a vitatható, az

olcsó plasztikai megoldásokat. Fölötte dús és ter
mékeny alkotó tevékenységének központi célja, 
vezéreszméje az ökonomikus gondolkodás és a 
formai precizitás: a tökély.

A  tökéletesség, az emelkedett szépség elkö
telezettjeként szerzett nevet magának itthon és 
külföldön is Jecza Péter. A  mértani idomot vagy 
a természet ihlette kerek formát gyakorta feltöri, 
meglékeli, hogy ismételten megmutassa, plasz
tikai eszközökkel feltárja az alapvető igazságot: 
az egyensúly, a harmónia valójában mély ellen
téteket, belső feszültségeket és összecsapásokat 
rejt és takar. A  korszerű formanyelv letétemé
nyeseként Jecza Péter sohasem szakított gyöke
resen sem tematikailag, sem az eszköztár tekin
tetében az egyetemes szobrászat előremutató, ér
tékes hagyományaival. Szobrász elődeihez és 
kortársaihoz hasonlóan Jecza Pétert is kitartóan 
foglalkoztatta és foglalkoztatja a feminitás egye
temes témája. Pályája valamennyi szakaszában 
a lány- és asszonyalakokban öltöttek és öltenek 
leginkább testet szobrászi gondolatai, elképze
lései és szándékai. Sorozatokká kerekedett aktjai, 
torzói, anyaság-szobrai, lányfigurái és nőportréi 
hitelesen igazolják, hogy a domborulatokban, 
lágyságokban bővelkedő, arányosan ívelt, bál
vány nyugalmú női test plasztikai formákba 
transzponált mása mély értelmi és érzelmi mon
danivalót képes sugallni, kifejezni a 20. és 21. 
század szobrászatában is. A nő alakja a modern 
plasztikában képes új meg új tartalmakat magába 
olvasztani. Az asszonyi testben és szerepben rej
lő őserő, a jellegzetesen női gesztusok és meg
nyilatkozások letisztultsága, az anyák, a nővérek 
és a szeretők odaadása, lelkülete olyan művek 
megalkotására ihlette Jecza Pétert, amelyek a 
természet és korszerű civilizáció együvé tarto
zásáról, a tisztaságról, az egészségről, az állan
dóságról, a hűségről, az egyszerűségről, a ke
csességről, a tökéletességről, a bájosságról és 
szépségről vallanak. Nagyon sokféle anyagban, 
műfajban, alakban és változatban jelenítette, for
málta meg pályája során a „második nemet”.

A  kocka „a 20. századi szobrászat, valamit a 
geometria egyik alapformája, letisztult elemi 
egysége“ Jecza Péter felfogásában egyszerű, me- 
ditatív, a figuratívitás és a jelszerűség határán 
álló objektum. Dús, sok darabból álló Mondád 
című ciklusában többfajta alapállásból és meg
közelítésben kísérelte meg Jecza Péter feltárni 
és művészileg kamatoztatni a szabályos, egyenlő 
oldalak határolta téglatest plasztikai adottságait 
és lehetőségeit. A kockát gondolathordozó, a 
képzeletet alaposan megmozgató, s asszociáció
kat gerjesztő plasztikai jelképpé veretesítette a 
temesvári szobrász. A tömött, zárt bronzalakza
tok fényesre polírozott, vagy érdesebben hagyott 
egyenes, sima felületeit némelykor éppen csak 
„megérintette”, tartózkodó kimértséggel finoman

felpattintotta vagy végigkarcolta, könnyű be
vágásokkal felszabdalta, hogy az így kialakított 
arányos vonalhálózattal, jól proporcionált rovát
ka-rendszerrel még inkább kiemelje, hatványo
zottan kihangsúlyozza a választott alapforma 
mértaniságát, meg a tiszta térszervezés geomet
riai-matematikai meghatározottságát, karakterét. 
Máskor azonban élesebben és mélyebben, spon
tánabb és csapongóbb gesztusokkal vágott és ha
sított bele a tömör, kimért és szabályos idomok 
burkába, külső oldalaiba szándékosan megza
varva, komolyan „fölborzolva”, feltörve a kocka
alakzat rideg szabályosságát, merev kiszámított- 
ságát, józan kiegyensúlyozottságát. Igazából az 
önmagában is artisztikus mértani testen belüli 
titkok, erorelácíók, kapcsolódások és tömegek 
foglalkoztatták és izgatták.

Klasszikus fogantatású mellszobrait, portréit, 
emlékműveit s egyházművészeti alkotásait is a 
határozott, világos szerkezetű, szerves formakép
zés uralja. A  korrekt, szakszerűen megformált 
és kivitelezett fejszobrai, monumentális művei 
sokasága törvényszerűen vezette a szuggesztí- 
vebb, szublimáltabb emberfelfogáshoz, a tagol
tabb formaképzéshez. Elmélyült tartalmiságú 
mellszobrai, portréi, köztéri alkotásai „Kőrösi 
Csorna Sándortól Bartók Bélán, Kriza Jánoson 
át Trefort Ágostonig s Krecsányi Ignácig, Dózsa 
György dálnoki szülőházának a helyét jelölő em
léktábláktól az orsovai új római katolikus temp
lomig” a lelki harmónia keresésének, az isteni 
és emberi nagyság dicsőítésének kivetülései, 
anyagba formált produktumai. A szobrászmű
vész tudatosan kereste, s juttatja kifejezésre fi- 
guratív alkotásain is az ábrázolás magvas, 
expresszív és érzéki plaszticitását.

65. születésnapján kívánunk Jecza Péter szob
rászművésznek, a Temesvári Nyugati Egyetem 
képzőművészeti kara professzorának jó egész
séget, lankadatlan munkakedvet: töretlenül gya
rapodjon az elkövetkező években is értékes, so
katmondó alkotásainak dús és tekintélyes sora!

SZEKERNYÉS JÁNOS

Költők szerelmei

F m n i
„ nem tudok én meghalni se, élni se 
nélküled immár.”
(Radnóti Miklós: Hetedik ecloga )

A  későbbi mártír-költő, Radnóti Miklós, 
1935. augusztus 11-én veszi feleségül Gyar
mati Fannit. Ismeretségük és abból fakadó sze
relmük egy budapesti középiskolában kezdő
dött, majd a felelősségtudattal bíró költő egye
temi tanulmányainak elvégzése és bölcsészdok
torrá avatása után veszi feleségül kedvesét. S 
bár ekkorra már több kötete is napvilágot látott, 
származása és bátor antifasiszta szókimondása 
következtében sohasem kapott tanári katedrát, 
így magántanításból, „négermunkából”, azaz ál
néven kiadott műfordításokból és csekély költői 
honoráriumokból kell másodmagával megél
nie. Szerelmük, házasságuk ennek ellenére fel
hőtlen, boldogságuk zavartalan, illetve az vol
na, ha a szörnyű kor „ordas eszméi” nem szól
nának bele a két fiatal életébe. Radnótit három
szor hívják be m unkaszolgálatra -  először 
1940. szeptemberében, majd 1942-ben - ,  de több

hónapi kényszermunka után az első két alka
lommal még sikerül épségben hazatérnie. így 
ezekben az években kétség és remény közt ver
gődik a házaspár, bár a költő nemcsak érzi, tud
ja, hogy számára nincs menekülés abból a té
bolyult világból, amelyben az erőszak mondja 
ki az utolsó szót: „Igaz is, hova futhat a költő? 
I Nem menekült el a drága Attila se, csak nemet 
in te ttI folyton a rendre”-  írja az Első eclogá- 
ban. S már-már úgy érzi, hogy maga is József 
Attila sorsára jut, de az értelem fényét fenye
gető veszély elkerüli, hiszen ott van mellette 
egyetlen szerelme és egyetlen múzsája. „Most 
érkezett, egész nap messze járt, I kezében egy 
mákvirágszirom I s elűzi azzal tőlem a halált.” 
(Együgyű dal a feleségről). Ez a gondolat ál
landóan visszatérő motívummá válik a nehéz 
években: „Ó, de te lobbanj fö l az halál fölé, I s 
emelj fö l engem is É des” (Nyugtalan őszül).

Menedék ez a szerelem a költő számára, mint 
Adynak Csinszka, József Attilának Flóra -  le
hetett volna. „S lassan tovaszállok a jajjal.I At- 
veszem és ütemes dobogása elaltat, elalszunk, 
-  I ketten egy gonddal.” (Októberi hexame
terek), hiszen könnyebb elviselni a kegyetlen 
világot, ha két embernek a szíve egyformán 
dobog : „ Kezed párnámra hull, elalvó nyírfa
ág, I de benned alszom én is, nem vagy más 
világ.” (Tétova óda).

Radnótit 1944. május 20-án harmadszor hív
ják be munkaszolgálatra. A  már Baumgarten- 
díjas költő kezében ekkor is van felmentés, de 
a német megszállás után ez már nem segített 
rajta. A költő tudja ezt, s bár az embertelen 
körülmények között „ékezet nélkül”, csak sort 
sor alá tapogatva tovább írja verseit, azokban 
„a kétszerkettő józanságával” egyre gyakrab
ban hangzik fel a biztos vértanúhalál tudata.

Amíg teheti -  ő tudta, miféle illegális csa
tornákon át -  hazaküldte a szerbiai Bor melletti 
lágerből feleségéhez szóló csodálatos szerelmi 
vallomásait, elsősorban a Hetedik ecloga és a 
Levél a hitveshez című verseiben, amelyekben a 
halvány remény a józan valósággal igyekszik 
eredménytelen és kilátástalan küzdelmet vívni: 

„csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, 
bombázórajok húznak el felettem; 
szemed kékjét csodáltam épp az égen, 
de elborult s a bombák fön t a gépben 
zuhanni vágytak.”

(Levél a hitveshez) 
Utolsó útján, a szerbiai hegyekből a vissza

felé, a halálba vezető úton sem maradt számára 
más vigasz, mint feleségének emléke, a tudat, 
hogy Fanni él, és hazavárja őt. Erőltetett menet 
című, zaklatott hangú, szándékoltan el-elakadó 
ritmusú versében, 1944. szeptember 15-én idézi 
utoljára a számára legdrágább nevet:

„és Panni várna szőkén a rőt sövény előtt, 
s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt, -  
de hisz lehet talán még? a hold ma oly 

kerek!”
Nem így történt. Nem térhetett haza Fanni

hoz. Utolsó üzeneteit, a mindvégig világos tu
dattal írt Razglednicákat, azaz levelezőlapokat 
már csak a sírból küldhette el feleségének, ami
kor a Győr melletti Abda község határában lévő 
tömegsírt feltárva, éppen ezen versek alapján 
azonosítják a költőt. A szeretett feleség így férje 
halála után két évvel kapja meg a hozzá intézett 
utolsó üzenetét:

„Te állandó vagy bennem e mozgó zűrza
varban,

tudatom mélyén fény lesz örökre mozdulatlan 
s némán, akár az angyal, ha pusztu lást 

csodál,”
(Razglednicák I.) 

Fanni mintegy fél évszázaddal túlélte a köl
tőt, és haláláig hű maradt emlékéhez. Műveit 
is összegyűjtötte, az ő közrem űködésével 
jelentették  meg 1946-ban Radnóti utolsó, 
Tajtékos ég  című kötetét, amely az életében 
kiadatlan poémákat tartalmazza, valamint a 
tömegsírból előkerült, fölbecsülhetetlen ér
tékű jegyzetfüzetet a halálmenetben írt utolsó 
verseivel.

Br a u c h  Ma g d a
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Hatvan éve történt

Kilencnapos 
pünkösdi királyság

Románia 1944. augusztus 23-i kiugrása után 
Arad egyik napról a másikra ellenséges határ
város lett. Szeptember 11-én a dél-erdélyi of- 
fenzíva keretében a Körösök völgyéből a magyar 
és a német csapatok a Maros völgyének elfogla
lására indultak.

A  front közeledtével az aradiakban erősödött 
a szorongás. A  közel tízezres, túlnyomó többsé
gében magyar ajkú zsidóság felemás érzésekkel 
várta a fejleményeket. A  Zsidó Nemzeti Szö
vetség az észak-erdélyi tapasztalatok alapján azt 
ajánlotta, hogy aki teheti, mielőbb hagyja el Ara- 
dot. A  kommunista befolyású Zsidó Demokrata 
Bizottság viszont kitartó propagandát fejtett ki 
annak bizonygatására, hogy a szovjet csapatok 
napokon belül, még Arad elfoglalása előtt vissza
verik a német-magyar támadást, és elítélte a pá
nikkeltőket. A  harctéri fejlemények alapján so
kan úgy látták a helyzetet, hogy a nagy veszély 
elmúlt, a haláltáborokba hurcolás rémétől itt nem 
kell tartani. A munka
szolgálatra besorozot
tak egy része is haza
szállingózott. A leg- 
ó v a to sab b ak  in g ó 
ságaik  nagy részét 
hátrahagyva az ország 
b else je  fe lé  m en e
kültek.

A  városi és a kör
nyező rom án falvak 
lakosságának egy ré
sze vonaton, szeké
ren, olykor még gya
logosan is, állatállo
m ányuk egy részét 
m aguk elő tt hajtva 
Déva felé indult.

A  harctéri esem é
nyek alakulása Arad 
környékén óránként 
változo tt. A  H egy
alján, Opálos, Gyorok 
övezetében a Radnai 
Altiszti Iskola növen
dékei heves harcot 
v ív tak  a 3. m agyar 
hadsereg katonáival.
Sofronya övezetében 
viszont a román csa
patok  csak  k isebb  
összetűzésekben vet
tek részt.

A  prefektúra nem 
rendelkezett megbíz
ható információkkal.
E nnek  tu d h a tó  be, 
hogy burleszkfilmben 
illő  m eg lepetésben  
lett részük.

Minden jel arra mu
ta to tt 1944. sz e p 
tember 10. után, hogy 
Aradot a Vörös Had
sereg foglalja el. A 
helyi hatóságok seb
tében meg is tették az 
előkészületeket a fo
gadtatására: a főbb 
középületekre a ro 
mán nemzeti zászló 
mellé kitűzték a vörös 
zászlót, a hegyaljai 
vasútállomás közelé
ben  d iad a lk ap u t 
ácsoltak; a minden le
hetőségre felkészült 
kereskedők kirakatá
ban megjelent egy-egy Sztálin-portré.

Szeptember 13-án futótűzként terjedt el a hír, 
hogy Mácsát elfoglalták az ellentámadásba len
dülő magyar csapatok. A déli órákban Sofronya 
és Kisiratos határában a Budapest páncélozott 
hadosztály előőrsei már tűzharcot vívtak az 1-es 
számú román lovashadosztály alakulataival.

A  délutáni órákban a magyar csapatok a Kür
tösi úton és Mikelakán vívott heves harcok után 
elfoglalták Arad külvárosát, a Mosóczy-telepet, 
majd néhány páncélos jármű végigszáguldott a 
főtéren.

Az előőrsök után másnap, azaz szeptember 14-én 
délelőtt a Temesvárra vezető vasúti híd elfog
lalása után a magyar csapatok derékhada, a m. 
k. 1. honvéd gépkocsizó lövészezred megérkezett 
Aradra.

Másnap a városháza előtt a csapatok erőde
monstrációt tartottak. A  szemtanúk szerint a pán
célozott járművek kétszer is elvonultak a seb
tében ácsolt dísztribün előtt, hogy az Aradot be
vett alakulat létszáma népesebbnek tűnjék.

A  Budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
őrzi az Aradot elfoglaló lövészezred parancs
noka, vitéz Vastagh György ezredes levelét. Eb
ben a katonatiszt naplószerűen számol be csa

ládjának a történ
tekről. íme a levél 
néhány részlete: 

„A rado t az én 
megkerülő mozdu
latom oly váratla
nul érte, hogy dél
ben 12 órakor még 
folyt az élet, dél
után 4-kor azonban 
már tetőfokára há
gott a pánik...”(...) 
„Fél hatkor Arad 
főterére én dübö
rögtem be elsőnek 
élharckocsim tete
jén állva. Még ro
pogtak a fegyve
rek, amikor beér
tem. A város kihalt 
volt, egy lelket se 
lehetett látni, mégis 
lö v ések  jö t-  
te k .. .” ( ...)  „M ég 
első  este k é z b e 
vettem az aradi vá
rat sok fogollyal, 
mérhetetlen meny- 
ny iségű  ka to n a i 
felszereléssel és a 
repülőteret 32 db. 
ném et erede tű  
bombázó repülőgé
pet bombákkal fel
szerelve, ezen k í
vül a légvédelm i 
üteget a repülőtér 
mellett. Az éjsza
kát vad lövö ldö 
zések  k ö zep e tte  
A radon töltöttük. 
En gépágyúkat ál
líttattam fel a főté
ren, és sűrű időkö
zökben a levegőbe 
lövettem. Másnap 
d é le lő tt 11 -kor 
összeszedtem csa
patom  jó  részé t, 
amelyek nem vol
tak biztosító szol
gálatban és végig
vonultam Arad fő
utcáján csapataim 
élén...” (...) „D él
ben 12 óra körül ér
keztek be Aradra a 
gyalogosok és ek

kor vonult be Heszlényi József altábornagy, a 3. 
magyar hadsereg parancsnoka is. Heszlényi a 
publikum előtt külön megköszönte -  kezemet 
rázva -  a gyors bevételt.”

A  városháza előtt egyetlen éjszaka lelátót 
ácsoltak a másnap déli „katonai felvonulásra.” 
Heszlényi az „erődemonstrációt” követően rövid 
beszédet tartott, amelyben kifejtette, hogy a 
„győzelem záloga a kezünkben van” és hogy a 
Maros vonalát és Aradot a legnagyobb kockázat 
árán is tartani fogják.

Valóban úgy festett a dolog, mintha a bevonuló 
sereg tartós ittlétre rendezkedett volna be. Még 
szeptember 14-én este megérkezett a rendőrség 
és a kakastollas csendőrség egy-egy alakulata. 
Megszervezték a járőrözést a városban és kör
nyékén. Önkéntesek, közöttük számos magyar

diák, segítségével hozzáláttak -  az 1920 előtti 
elnevezéseket véve alapul -  az utcatáblák átfes
téséhez.

M ásnap a belvárosi minorita tem plom ban 
szentmisét tartottak. Olyan sokan voltak, hogy 
nem fértek be -  állítják a szemtanúk. Dr. Jegessy 
Károly ny. főügyészt, majd Széll Lajos ügyvédet 
felhívatták a városházára és megpróbálták meg
győzni, vállalja el a főispáni vagy a polgármesteri 
tisztet. Jegessy idős korára és betegségére való 
hivatkozással, Széll Lajos a (későbbi) követ
kezményektől tartva hárította el a felkérést. Vo
nakodásuk nem csekély civil kurázsiról vallott. 
Végül az anyakönyvi hivatalból egy Mayer nevű 
tisztviselő vállalta el a megbízatást. Mellette a 
közigazgatási parancsnokság részéről Horváth 
Kázmér újvidéki tanácsos lett a civil referens.

Betiltották a román nyelvű lapokat (a magyar 
lapokat már a bécsi döntés után felszámolta Dél- 
Erdélyben a román kormány), és kiadták a mind
össze három számot megélt Aradi Híradó című 
újságot. (Ma már rendkívüli sajtóritkaság, egyet
len, magánkézben megőrzött példányáról van tu
domásom.)

Az első szám vezércikkét Argay György evan
gélikus püspök írta, és ebben a város magyarsá
gát józanságra intette. A lap, valamint a sebtében 
kiragasztott plakátok a hadijog és a rekvirálási 
„szabadság” bevezetését hirdették. Másnap már 
lefoglalták a nagy gyárak autóit. Újra felbukkant 
a városban a Gestapo és az SS is, holott az au
gusztus 23-i kiugrás után az aradi német alaku
latokat lefegyverezték. A Südostdeutsche Tages
zeitung lap különkiadásában az újaradi svábokat 
„hazatelepedésre” szólította fel.

A  német származású Heszlényi (Hessler) Jó
zsef altábornagy aláírásával szeptember 15-én 
falragaszok adták hírül, hogy a zsidóknak fel kell 
tűzniük a sárga csillagot, és futótűzként terjedt 
el a hír: a várban előkészületek történnek a gettó 
felállítására. Említésre méltó, hogy a román ha
tóságok már az 1940-es évek elején, a zsidóel
lenes törvények kapcsán kidolgoztak egy gettó 
felállítási tervet az egykor Rácfertály néven is
mert külvárosban.

Argay György evangélikus püspök, dr. Széll 
Lajos és dr. Széll Pál ügyvédek felkeresték Asz- 
talossy Aladár városparancsnokot, és az aradi 
magyarság nevében arra próbálták rávenni, hogy 
ne alkalmazza a zsidókra vonatkozó rendeleteket, 
hiszen az aradi zsidóság minden magyar kultu
rális és társadalmi megmozdulást szívesen tá
mogatott. Ugyanezt a kérést megismételték a 
dombegyházi főhadiszállásáról Aradra érkező 
Heszlényi altábornagy előtt is. Ebben a küldött
ségben részt vett Oláh Ferenc római katolikus 
pap is. Heszlényi módfelett furcsállotta, hogy 
az aradi magyarság kiáll a zsidóság védelméért, 
végül azt mondta, hogy a rendeletet már nem 
lehet visszavonni, de nem fogja siettetni, ha azt 
az aradi SS-parancsnokság nem sürgeti.

A  városban maradt zsidóság félelme óráról 
órára fokozódott. Bezárkóztak lakásukba. A 
városparancsnokságra felhívatták az aradi zsi
dóság képviselőit: dr. Schönfeld Miklós főrabbit, 
Gara Ármint, a cionista szervezet megbízottját 
és dr. Fischer Jenő hitközségi elnököt. Aszta- 
lossy Aladár városparancsnok közölte velük, 
hogy másnaptól csak sárga csillaggal léphetnek 
ki az utcára, a vár területén felállítják a gettót és 
figyelmeztette őket, hogy a legkisebb fegyelem
sértés vagy ellenállás a legsúlyosabb következ
ményekkel jár.

A  hitközségre visszatérő Schönfeld Miklós fő
rabbi arra kérte híveit, hogy tartózkodjanak a le
hető legkevesebbet az utcán, s ha sor kerül a get
tózásra, próbáljanak meg elrejtőzködni, mert a 
gettóba vonulás egyet jelent a biztos halállal.

Az Aradról Izraelbe kivándorolt Rössel Mor- 
dechaj 1995-ben az Új Kelet című lapban meg
jelentette visszaemlékezéseit. Két fontos epizó
dot említ, amelyekhez nem szükséges kommen
tár. A Zsidó Tanács elhatározta, hogy köztiszte
letben álló aradi magyar személyiségek közben

járásával megkísérli engedékenységre rávenni a 
megszállókat. Mielőtt erre sor kerülhetett volna, 
felkereste a főrabbit dr. Szuchy Pál, a már ko
rábban beszüntetett Magyar Párt egyik oszlopos 
tagja  és fe la ján lo tta  segítségét. Az ő k öz
vetítésével jött létre a találkozás a tizenegytagú 
Zsidó Tanáccsal. Ennek eredményeként felkérték 
Argay György evangélikus püspököt és dr. Széll 
Lajost, hogy utazzanak fel Budapestre és kap
csolataik révén próbáljanak meg kihallgatást 
kieszközölni Horthy Miklós kabinettjének ve
zetőjétől, netán magától a kormányzótól. Ja
vasolták, hivatkozzanak arra, hogy Horthyné fi
vére, Purgly László (az evangélikus egyház fő
gondnoka) Aradon él, s a kormányzó maga is az 
aradi református templomban kötött házasságot. 
Az evangélikus püspök és dr. Széll el is vállalták 
a megbízatást. Argay püspök ezzel kapcsolatban 
a következőket mondta: „Nekünk, kisebbségi 
sorsban élőknek nemcsak baj idején, de akkor is 
össze kell fognunk, ha majd béke lesz”.

Az utazásból nem lett semmi. A városparancs
nok megtagadta az utazási engedélyt, s e nélkül 
tilos volt elhagyni a várost.

Vitéz Tóth János rendőrparancsnok Heszlényi 
utasítására pontos listát kért a zsidókról, bár hoz
zátette, hogy igyekszik elkerülni minden em
bertelenséget. A Zsidó Tanács tagjai Tóth rend
őrparancsnoktól kétnapos halasztást kértek a zsi
dók lajstromának benyújtására, arra hivatkozva, 
hogy a közbeeső napokra esik ros hasáná, a zsi
dóság nagy ünnepe. Tóth megjegyezte, hogy 
ezért az engedékenységért szabadságával fizet
het, de hosszas és kitartó kapacitálás után haj
landó volt elfogadni a halasztási kérelmet. A rö
vid haladék szerencsésnek bizonyult.

A  lista benyújtásának reggelén a Vörös Had
sereg alakulatai már Arad szélén csatároztak. 
Szeptember 21-én délután mindössze pár óra 
alatt a hadsereg kivonult Aradról. A  katonák fel
robbantották a Maroson átívelő mind a három 
hidat és megrongálták a pályaudvari vasúti sí
neket. A  Vörös Hadsereg alakulatai 1944. szep
tember 22-ére virradó éjszaka elfoglalták Aradot.

A  v isszavonuló  a laku latokkal sok aradi 
magyar is nyugat felé vette az útját.

Á  háború alatti közel kilencnapos „pünkösdi 
királyságot” sajnos nem sikerült emberáldozatok 
nélkül megúsznia Arad lakosságának. A pün
kösdi királyság alatt kilenc zsidó és néhány szol
gálatban lévő román vasutas vesztette életét. Az 
áldozatok közt volt Földes Béla, Erdély egyik 
legjobb nevű gyógyszerésze, Bizám László volt 
osztrák-magyar főhadnagy, Weil József építész, 
Koch Miklós hentes. Haláluk körülményei tisz
tázatlanok. Tény, hogy valamennyiüket agyon
lőtték. A  régi zsidó temetőben a mártírok oszlopa 
örökíti meg nevüket.

A  román csapatok visszatérését és a közigazgatás 
visszaállítását követően a szám onkérések se 
maradtak el. Hosszabb-rövidebb időre letartóztattak 
és vizsgálatot folytattak számos aradi magyar 
közéleti személyiség ellen. Közöttük volt Argay 
György evangélikus püspök, Tarnóczy Lajos 
református lelkész, Györffy Imre minorita szerzetes, 
Széll Lajos ügyvéd, dr. Berthe Nándor gimnáziumi 
tanár. Többségüket közel egy évre internálták.

Az Arad környéki harcokban elesett honvédek 
sírjait a gyoroki temetőben a helyi magyarság 
gondozza. A helyi római katolikus templom 
kántora, néhai Császár János 1989 után saját ter
vei és költsége alapján készített emlékművet a 
temetőben. Zerinden, Feketegyarmaton és Pécs- 
kán is emlékművet emeltek a hősi halottaknak. 
Aradon az Alsótemetőben sajnálatos módon 
utoljára 1960-ban (!) tették rendbe a magyar és 
a német katonák, hadifoglyok sírjait. Az 1944. 
szeptember 14-22. közötti aradi harcokban ele
sett honvédek közül néhányat ide temettek el. A 
több i fö ld i m aradványa azonban  abban a 
mikelakai katonai tem etőben pihen, amelyet 
1979-ben az új blokknegyed kiépítésekor fel
szántottak és a földdel tettek egyenlővé. Mi- 
kelaka másik temetőjében egyetlen közös sír
kertben nyugszik az 1944. szeptemberi har
cokban elesett Papp Zoltán főhadnagy és öt baj
társa. A minap Maris Mihai nyugalmazott mér
nök juttatott el hozzám egy visszaemlékezést, 
amelyben Péter János páncélos halálának körül
ményeit szeretné közölni a még esetleges leszár
mazottakkal. Végső nyugvóhelye azonban isme
retlen.

A  halott katona nem ellenség.
A  halott katona áldozat.

P u s k e l  P é t e r
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Hagyaték

T ompa László 1883. decem ber 4-én 
született B etfalván. A  kolozsvári 
egyetem en jogot végzett, ott sze

rezte 1907-ben doktori oklevelét is. 1918-ban 
U dvarhely várm egye főlevéltárosa lett. Az 
im périum változás után otthagyta állását, és 
ezután csak irodalom m al és ú jságírással 
foglalkozott. 1920-tól a székelyudvarhelyi 
Székely K özéle t c. lapot szerkeszti, a ko 
lozsvári E llenzék, a P ásztortűz  és az E r
délyi H elikon  m unkatársa volt. 1945 után 
is szerepet válla lt a rom ániai m agyar iro-

dalm i életben. K öltészetét a puritán egy 
szerű ség , e lm élyedő  te rm észe t- és em 
berszeretet je llem zi. 1941-ben Baum gar- 
ten-díjat kapott. M űfordítói m unkássága is 
jelentős. Pőbb művei: Erdély hegyei között 
(K olozsvár, 19P1); E jszaki szél (Székely
u d v a rh e ly , IWPQ); N e fé l j  (K o lo zsv á r, 
1929); H ol vagy ember (K olozsvár, 1940); 
R égibbi és újabb versek  (B ukarest, 1955); 
Versek (B ukarest, 1963).

1964. m ájus 13-án hunyt el Székelyud
varhelyen.

Zsögödi Nagy Imre met
szete

KOMÁN JANOS

T o m p a  L á s z l ó  Mindig együtt c í m ű  k ö l t e m é n y é n e k  

é r t e l m e z é s e  a z  e s z t é t i k a i  m i n ő s é g e k  t ü k r é b e n
Tompa László 1902 nyarán érettségi

zett, majd beiratkozott a kolozsvári egye
tem jogi fakultására. Egyik egyetemi va
kációja alatt, 1903 nyarán talált rá egy 
szép „virágszálra”, a tizennégy éves Birró 
Gabriellára. Ebből a találkozásból egy ve
szélyesen nagy szerelem bontakozott ki. 
Gabriella, azaz Elluska az udvarhelyi ir
galmas nővéreknél, az akkori iskolai kö
vetelmények mellett még zongorázni is 
tanult. Lászlót többször gyönyörködtette 
a kislány j átéka, vagy inkább maga Ellus- 
ka. Ennek a szerelemnek két gyönyörű, 
érett költői termése maradt az utókorra: a 
Szelíd kívánság, melynek hangulata va
lamelyik reneszánszkori kiválóság szo
nettjének szépségéhez hasonlítható. A  
másik tündöklő irodalmi gyöngyszem a 
Mindig együtt c. tizenkét soros költemény, 
mely egy alaposabb értelmezést érdemel.

A  hang, mely őszi ködben 
Váratlanul lelkedbe döbben.

A z égő szem, mely a homályból 
penyegetőn feléd világol.

A  szorongás, mely éjjelente 
Almaidban tőrt ver szívedbe.

Volnék a vágyad, buja, bomlott,
Mely pillantást se hagy nyugodnod.

A  végzet volnék, mely a bűnbe 
S azon is át a sírig űzne.

S lennék fö ld  röge, habnál lágyabb,
S ölemen lenne örök ágyad.

(1904)

Tompa fiatalkori költészetének egyik 
csúcsteljesítménye az elhangzott alkotás. 
Legjobb tudásom szerint -  meggyőződés
sel -  állítom, hogy ez a költemény a ma
gyar és a v ilág iro d a lo m  bárm ely ik  
gyöngyszemének méltó vetélytársa lehet. 
Huszonegy évesen írta a tizenhét éves ho- 
moródszentmártoni Birró Gabriellához. 
Az irodalomtörténész feladata a költő, a 
műve és kora közötti viszony föltárása. 
Ezt a kutatómunkát dr.

Kicsi Antal főiskolai tanár nagy szor
galommal, magas szakmai szinten végezte 
el Tompa László c. monográfiájában. Pi- 
gyelmünket az alkotás tartalmi részére és 
a további tennivalókra irányította. Viszont 
az írásművészet azért nevezhető írásmű
vészetnek, mert az alkotás „hogyan kér
désére” adott válasz, meghatározó érté
kelő szempont lehet. A  stilisztika és az 
esztétika értékelő mérlege mondja meg, 
hogy igazi-e az alkotás, alkotásnak nevez
hető-e a költemény.

A  költeményt hallgatva vagy olvasva, 
megérezzük a töretlen formai egységét. 
Ezt az egységet -  többek között -  a sza
kaszkezdő sorok segédigével kifejezett 
igei metaforái biztosítják (volnék a hang, 
az égő szem, a szorongás, volnék a vá
gyad, a végzet volnék, s lennék föld röge). 
Ezek, az anaforaként sorakozó segédigék 
és metaforák azonos súlyú nyomatékot ad

nak, szabályosan lüktetnek, szabályosan 
ismétlődnek. Az igei metaforák variálása, 
a variáció az érzés erejét fokozza. A  ne
gyedik és az ötödik szakasz elején az igei 
metaforák variálásával, chiazmussal erő
síti ezt a lobbanást, hevületet (volnék a 
vágyad, a végzet volnék). A  metaforákkal 
ötvözött chiazmus a mondanivaló kieme
lését szolgálja. Az ilyenszerű ismétlés a 
fokozás intenzitását táplálja. Az utolsó két 
sor jövő idejű feltételes módban használt 
segédigéje („s lennék föld röge”) a vallo
más szilárdságát, őszinteségét formailag 
is megerősíti.

Természetes, hogy az olyan költői esz
közök, mint a „habnál lágyabb” hasonlí
tás, a „lennék örök ágyad” metafora méltó 
befejezéssel koronázza meg a verset. Az 
alkotás szépségét -  az utolsó két sor ki
vételével -  a szakaszonként eloszló egy- 
egy megszemélyesítés és a két ízben is 
hozzá társuló kétarcú oximoron emeli ki 
(„volnék a hang, mely lelkedbe döbben”, 
„az égő szem, mely fenyegetőn feléd vi- 
lágol”, „a szorongás, mely tört ver szí
vedbe”, „a vágyad, mely nem hagy nyu
godni”, „a végzet, mely a sírig űzne”).

A  feltételes mód grammatikája, a gram
matikai figurák, a ragok szabályos is
métlődése, a nyelvi kép, akárcsak a már 
említett ritmikus ismétlődések -  költői 
nyelvet teremtő eszközök, szakszerűbb fo
galmazás szerint szöveg- és harmónia
szervező szerepük van, akárcsak az üte
meknek, az ütemhatároknak és a rímek
nek. Megérzésem és értékelésem szerint 
a költemény nyelvi képe_ valósággal ma
gára vonja a figyelmet. Észrevehetősége 
tűntető . A  harm ónia, m int esztétikai 
minőség Tompa költészetének egyik nyo
mon követhető jellemzője. Példaképe a 
népköltészet, melynek alapértéke, meg
határozó esztétikai minősége a harmónia, 
akárcsak a művészi, igazi zenének. Tompa 
nemcsak a költészetben, hanem a minden
napi életben is békére, kiegyensúlyozott
ságra, harmóniára vágyott. Egyes eszté
ták, mint a fenomenológiai iskola egyik 
fémjelzett lengyel kiválósága, Roman In
garden, azt vallja, hogy mindenekelőtt a 
költemény harmóniájának biztosítása a 
legfontosabb esztétikai minőség, de még 
szüksége van legalább egy esztétikai 
minőség jelenlétére ahhoz, hogy igazi 
műalkotásnak nevezhessük. A  hitelesnek 
tekinthető, őszintén hangzó vallomás mel
lett még olyan esztétikai minőségre is föl
figyelhetünk ebben a költeményben, mint 
a műalkotás logikai egysége, mely nem
csak nyelvtanilag, amint már rámutatunk, 
hanem gondolatilag -  és a költői megfor
málás szempontjából is -  kimutatható. A  
költemény gondolata (a catullusi „gyűlö
lök és szeretek tartalom”) a logikai egy
séget két arányos részre osztja. Az első 
hat sor a gyűlölet érzéséből táplálkozik, a 
második rész hat sorát a szeretet, a sze
relem érzése aranyozza be. A  költői meg
formálás egységét az első hat sorban a 
négy szótag, azaz a 2/2-es ütem után kö
vetkező szünettartó sormetszet és a hozzá, 
utána illeszkedő 3/2-es ütem érzékelteti,

és ez a versépítő arányosság, szimmetria 
a következő hat sorban épp fordítva je 
lentkezik. Mondhatnánk: ugyanaz a kabát 
kifordítva. A  spondeusok mellett a jam- 
busok többsége határozza meg az ütemek 
minőségét, hozzájárulva a versharmónia 
megteremtéséhez. Érdemes fölfigyelnünk 
a költői mondatokra! Valójában a tizenkét 
verssor tizenkét mondat, egy feltételes 
módban szerkesztett többszörösen össze
tett mondat. Magam csak vesszővel kü
lönítettem volna el a szakaszokat, az utol
só két sort pedig pontosvesszővel válasz
tottam volna az előző szakasztól a „vol
nék -  lennék” segédigecsere miatt. Az 
azonos nyomatékú mondatok szabályos 
ismétlődése egy másik eszköze lehet az 
olyan költeményeknek, melyek megér
demlik, hogy az igazi műalkotások közé 
soroljuk. Ez a mondat hiányzik azokból 
az esszékből, melyeket a kérdő, a felszó
lító, a kijelentő mondat költészetéről kö
zöltem a Romániai Magyar Szó vasárnapi 
mellékleteiben és a Helikonban, mert an
nak idején még nem jutottam el az elfo
gadható megfogalmazáshoz. Gondoljunk 
csak az olyan kérdő m ondatokkal írt 
versekre, mint az Esti kérdés, Akarsz-e 
játszani?, K i viszi át a szerelmet? stb., 
vagy a felszólító módban írt remekmű
vekre (Ima a gyermekekért, Templom és 
iskola, Ü llői úti fák, Várj reám! stb.) 
Mindezt ismerve, föltehető a kérdés: va
jon a feltételes mód következetes, azonos 
nyomatékú mondatai nem sorolhatóak-e 
be a költői eszközök ihletállapotot ih
le tkén t m egvalósító  kelléktárába? A  
gondolatot talán csak újra fogalmaztam. 
Szabédi László a Magyar ritmus formái 
c. tanulmánykötetben a költői mondatok 
értékelésekor hasonló vagy rokon értelmű 
következtetésre jutott, amikor az „egynyo- 
matékú mondatok sorozatáról” beszél, hi
szen az igazi költeményekben a gondolati 
hasonlóság formai hasonlóságot szül. (Al- 
lami Irodalmi és Művészeti Kiadó, Bu
karest, 1955, 159. o.)

Az idézett költemények annyira erede
tiek, annyira Tompa lelkéből kihajtó al
kotások, hogy semmiképpen nem állítható 
az, hogy a kedvelt költőelődök, Reviczky 
Gyula vagy Vajda János hatása alatt ke
letkeztek  volna. E setleg csak Tompa 
melankóliája, tömör mélabúja rokonítható 
a két előd költészetének lelkivilágával. 
Tompa költészetét az élet kétarcúsága ha
tározta meg: a bánatok és az örömök, mú
landó reménytelensége és a napkeltesze- 
rűen föl-fölragyogó optimizmusának mo
solya. Tompa László optimista költő, hi
szen kitartóan és konokul a világ folytonos 
megújulását hirdeti. Tompa életfilozófiá
jának példaképe a természet örökké tartó 
újra ébredése. Naiv filozófia, a raymondi 
parasztfigura filozófiája. De ennél re 
m énykeltőbb gondolkodásm ódot még 
nem találtak ki az emberiség többsége 
számára. M intha saját biztatásomat ol
vasná egy-egy költeményében, melyet 
mindegyre elismételek: „mindig is lesz 
egy újabb világ”, amihez egy költő is 
hozzájárulhat.

TOMPA LASZLO

Este egy székely 
festőnél
Nagy Imrének
A  szem a látást elzáró hegyekről visszatérül, 
Magunkra, képeidre, melyek alatt beszélgetünk. 
E képek folyvást hatalmasodó erővel igéznek. 
Pedig nincs rajtuk semmi babonaság;
Sohasem látott rendkívüli táj,
Gigászi műcsoda, -  csak föld; meg ég -  
Egy-két apró ház, kis falu, hegy, völgy -  
Székely falu, hegy, völgy -  de milyen teljesen az 
mind!
Formára, színre, beszédre; varázsra!

lm itt vihar gyúródik a falucska fölé fenyegetve, 
Míg ez megadással a várakozás csendjébe 
mered.

Máshol a tél tartós hava nyűgöz titkos erőket...

Család. Kis házban, asztalnál közrendű, idős pár -  
Közbül a meglett fiú, járt-kelt, a faluból kinőtt -  
Mint egy megszállott szól itt most rejtelmes 
szavakat:
A  kor vajúdásáról, -  eszmékről, -  akár a falaknak!

Odább: dolgos nők; hárman, boglya tövébe 
terülve -
Elnyomta őket a munka, nyomja a hő dél,
Amely -  mint méz, tele lépből -  itt mindenen 
szerte csurog most.
Meglehet, a nap ugyancsak így ontja a Pinción, 
Míg fenn a magasban aeroplán kereng -  
És mégis: olyan más itt, s más ott, -  nem 
tekintve,
Hogy nálunk fenn legfennebb sas ha köröz,
Míg pusztuló erdők hozzá felsóhajtanak...

Oh, engem is annyit nyugtalanít e más,
E mindennél más, különös, zárt világ -  
ősidőtől itt kínnal küszködő,
Százszor bukott, s kelt, társtalanegy-nép,
A  vele játszó rejtelmes hatalom,
E falvak, fák, felhők s mind, mind, ami itt van,
S ami -  hordója régi; erős italnak -  
nép lelkének ízeit magába vette.

Mindez sokszor nyom, -  s bolygásaim között 
Szorongva látom: vér serked a fűből,
Amelyre tapostam, -  ágak nyúlnak utánam, 
Aszott ujjakkal, esdve, s alattomosan.
Szikkadt patakágyban -  többszáz-éves anyó: 
Görnyedt hátú szirt szól rám, -  motyog valamit, 
Egy régi titkot hordoz, már végre letenné -  
S igékre készül... de csak küszködik, -  
Ajka (mint Papagenóé) dadog lakaton 
S úgyszintén ott is: egy füstfogta, reves fűz, 
Alább a nádas, fentebb a rengeteg,
Egyszerre vérzik, s szólna mind, körös-körül -

Sietnék oda mindenikhez, feloldani mind 
Az átok alól, világra segíteni titkát:
Meg ne fulladjon, -  de érzem; erőtlenedem, 
Érzem, hogy én is varázs alatt nyögök,
S -  már-már csüggednék, de ekkor, -  ekkor, 
Hogy lelket kapjak, ti juttok eszembe,
Akik a varázst ugyancsak töritek,
Te, s még itt-ott nehányan, társaink,
S akiben nekünk mind nagy kedvünk telik:
Ifjabb testvérünk, fiunk: Tamási Áron!

(1929)



2004. október Irodalmi A  Jelen

A szabadságban is ellenzéki 
szeretett volna lenni

Simonyi Imre (1920- 1994), az
Arad megyei Simonyifalván született, 
élete nagy részét a magyarországi Gyu
lán leélt, sokáig tiltólistán szerepelt köl
tő meg- és elismertetésért történt egy s 
más az utóbbi időben, ám az életművé
nek értékei mellett kiállók szerint tá
volról sem elegendő. 2004. szeptembe
rétől iskola viseli nevét szülőfalujában, 
az utóbbi két-három évben a simonyi- 
falvi Simonyi napokon hangzanak el 
méltatások életének és költészetének kü
lönböző vonatkozásairól. Az oldalban 
közölt összeállítás szerzői Arpási Zoltán 
publicista, a Békés Megyei Hírlap fő
szerk esztő je  és G aál A ron  Szent 
György-díjas, Gyulán élő költő.

Egy megfigyelt listája, 
ugyancsak ábécében

(In memóriám Simonyi Imre)
Az apját kitelepítették, az áruló beárulta, a 

besúgó besúgta, a cipőjét lehúzva ütlegelték a 
talpát, a csinovnyikok feljegyezték álmait, a 
demokráciáról hazudtak neki naponta, dzsent
rinek bélyegezték, holott csak a lelke volt 
nemes („nagy álmos dzsungel”), az ellenségei 
barátságot hazudtak neki, életét tisztán élte, el
lenforradalmár volt az elvtársaknak, gonosz al
jasságok vették körül, gyermekeit is megpró
bálták ellene nevelni, hazudtak -  nem csak -  
neki reggel, délben, este, irigyelték szellemi 
függetlenségét, ítéletet szerettek volna mondani 
felette, járatták a bolondját vele, komisz volt 
az élet hozzá, leírták őt is, családját is, lyukas 
garast sem adtak volna a jövőjéért, megváltás 
volt számára a rendszerváltozás, nem gondolta 
volna, hogy az elvtársak úgy mennek, hogy ma
radnak, nyálas átalakuló művészek vették el a 
kedvét, okkal, ok nélkül bizakodott mégis, 
„óhéber duma” hálózta be mindennapjait, öröm 
helyett üröm, őrhely helyett újra leshely, pi
masz parvenü ex-párttitkárok, ripőkök hada, 
sose lesz hát vége, szolgák leszünk megint, tit
kos összejöveteleken mondhatjuk el csak gon
dolatainkat, tyúkszem ünkre lépnek megint 
mindenért, undok férgek vesznek körül, újra 
bekövetkezett a nagy átverés, vége hát a rend
szerváltásnak, zárul egy reményteli fejezet, 
zsongító álmaink mindörökre vesznek.

A-tól Z(s)-ig ennyi a mérleg. Mennyire más
ról „álmodik a ménes(i)”. Különös nosztalgia. 

Miközben minduntalan a Mester jut eszembe.
Z o l t  P e t r o v  * 

alias P e t RÓCZKI Z o l t á n  közíró, 
érdemes tanár, a gyulai Karácsony János 

Katolikus Gimnázium igazgatója

A m űvész művészetében m indig saját 
kora társadalmát tükrözi vissza, műve
iben annak egyfajta lenyomatát adja. A 

kifejezési mód sokféle lehet. Tarthat tükröt pél
dául mikrovilága és kortársai elé. Ebbe a tükörbe 
másoknak se, önmagának se kellemes belenézni.

Az Elbától keletre a művészet részben az ural
kodó politika eszköze, részben annak legtánto
ríthatatlanabb ellenfele volt, sok esetben afféle 
utolsó bástya, védeni hazát, nemzetet, eszmét. 
A  művészeten belül a költészetre ez különösen 
érvényes. A magyar nyelven megszólaló, fenti
eket felvonultató líra kezdetei egybeesnek a tö
rökkel folytatott honvédő küzdelemmel, ami nem 
pusztán a középkori Magyarország területi egy
ségének megvédéséért folyt, hanem a zsidó-gö- 
rög-római kultúrát, hagyományokat is magába 
építő keresztény világkép, világlátás és felfogás 
megtartásáért is, egy idegen vallás és világrend
szer ellenében. Mohács után a magyar történe
lemben, művészetben és azon belül az irodalom
ban szinte napjainkig ez a valamiért valami el
len vált meghatározóvá. Valami mellett, valami 
ellenében kiállni a föld e tájékán sose volt 
könnyű, sose volt veszélytelen, nem sikerülhe
tett emberi tartás nélkül. Emberi tartásnak a ma
gyar költők jelesei sohase voltak híjában.

E magatartás követője, folytatója, verseiben, 
megnyilatkozásaiban és tetteiben kifejezője volt 
Simonyi Imre, e föld, e nehéz sorsú falu, Simo- 
nyifalva szülötte. Sok mindennel vagyunk adósa 
a költő máig köztünk létező árnyékának és ön
magunknak, akik szeretnénk a globalizálódó vi
lág erős és életképes kultúrái közé átmenteni a 
magunkét. Várat magára egy Simonyi összes, 
egy mai szempontok és rálátások alapján vá
logató válogatott. Várat magára a Simonyi próza 
fel- és újrafelfedezése. Várat magára a máig bur-

Nehéz feladatra vállalkozik, aki Simonyi Imre 
hatalomhoz fűződő viszonyáról ír, mert a József 
Attila-díjas költő élete a szakadatlan szemben
állás története. Ezért önkényesen az 1956 utáni 
időszakot tekintem át, abból is csupán néhány 
történetet kiragadva.

Ötvenhatban, ahogy a felkelés vihara Gyulára 
ért, az akkor 36 éves Simonyi úgy érezte, az ese
ményeknek egy huszadik századi Petőfire van 
szükségük, hiszen egy valamire való forradalom
hoz -  ezt 1848 óta tudjuk -  elválaszthatatlanul 
hozzátartozik a lánglelkű költő képe. Ezért úgy 
gondolta, elérkezett a történelmi pillanat, hogy 
eljátssza Petőfi szerepét. Tevékenysége ennek el
lenére kimerült két szónoklatban, egy városházi 
tanácskozáson való teátrális fellépésben, és a no
vember 1-jén indult Gyulai Hírlap szerkeszté
sében. Az olvasóktól a november l8 -i számban 
ugyan Két pogány közt -  egy hazáért! (Nyílt levél 
huszonötezer gyulai polgárhoz) címmel megje
lent cikkben elbúcsúzott, de ez lett a veszte, mert 
decemberben letartóztatták, s a börtönben öntu
datos -  esetenként agresszív -  viselkedése miatt 
megverték, lábát és egyik bordáját eltörték. A 
vád, amit felhozhatnak ellene -  két lázító han
gulatú újságcikk, az egyik az imént említett írás
-  egy jóindulatú ügyész, dr. Sajti Imre szerint 
oly csekély súlyú volt, hogy 1957 tavaszán fi
gyelmeztetéssel szabadon engedték.

Ezt követően állandó állambiztonsági megfi
gyelés alatt állt, 1967 tavaszán azonban rájöttek 
arra, hogy ártalmatlan személy. Beidézték a me
gyei rendőr-főkapitányságra, aminek Simonyi 
nem akart eleget tenni, mondván, nem tudna ural
kodni magán. Az írószövetséghez fordult, ahol 
Darvas Józsefék megnyugtatták: nyugodtan je 
lenjen meg, semmiféle bántódása nem esik. Leg
nagyobb meglepetésére volt ügyésze -  akkoriban 
a vizsgálati osztály vezetője -  fogadta, egy irat
csomaggal. Elé tette, hogy olvassa el és írja alá 
a csatolt nyilatkozatot. Simonyi -  állítása szerint
-  nem volt hajlandó elolvasni, ennek ellenére 
hosszas győzködés után mégis aláírta a papírt, 
amivel tudomásul vette, hogy figyelmeztették: 
a továbbiakban nem folytat államellenes tevé
kenységet. A  főkapitányságon történtek rekonst
ruálására nincs módunk, mivel a vizsgálati osz
tály vezetője nem emlékszik az eset részleteire. 
Annyi bizonyos azonban, hogy az iratcsomó Si- 
monyi megfigyeléséről szóló állambiztonsági je
lentéseket és besúgók vallomásait tartalmazta. 
Az akkor szokásos gyakorlatból kiindulva való
színűsíthető, hogy ezek alapján a költő veszé-

lyességét csekély mértékűnek ítélték, s ügyét egy 
figyelmeztetéssel lezárták. Kevéssé hihető vi
szont, hogy a költő úgy írta alá a nyilatkozatot, 
hogy előtte nem olvasta el. A lényegen azonban 
ez semmit nem változtat. Nevezetesen azon, 
hogy az állambiztonsági szervek számára a Mes
ter megszűnt veszélyes elem lenni. Ennek oka, 
hogy Simonyinak csak egy szűk értelmiségi ré
teggel volt kapcsolata. A gyulaiak a verseit ál
talában nem olvasták, őt magát nem szerették, 
különcnek, arisztokratikusnak tartották, aki 
mindenkit lenéz. Lényegében kiközösített lett 
saját városában. Magam 1980 és 1992 között 
több-kevesebb megszakítással rendszeresen ta
lálkoztam Simonyi Imrével. Ő jött hozzánk, 
vagy én m entem  hozzá. N aivitás lenne azt 
hinni, hogy az állambiztonsági szerveknek erről 
nem volt tudomásuk. Ennek ellenére a szer
kesztőség körül nyüzsgő tisztek még csak cél
zást sem tettek erre, nem hogy kérdeztek volna 
róla.

Visszatérve az 1967-es főkapitánysági talál
kozóra, Simonyi meg volt győződve arról, hogy 
továbbra is figyelik. Ha nem is az állambizton
sági szervek, a pártbizottsági emberek bizonyo
san. Ezért akárhányszor elvonult a városközpont
ban álló pártházzal szembeni járdán, szentül hit
te, hogy az ablak mögül lesik és szidalmazzák. 
Ennek annyi alapja azért volt, hogy a városi párt
bizottság ortodox első titkára 1970-ben a párt
központban feljelentette a Népszabadságot, ami
ért az „ellenforradalmár” Simonyi verseit közlik. 
Azt szerették volna kikényszeríteni, hogy a költő 
hagyja el a várost. Simonyi maradt, egy kiadói 
főigazgatósági beszélgetéssel „m egúszta”, a 
Népszabadság pedig továbbra is megjelentette a 
verseit. Néhány év múlva viszont nyugdíjazták 
az első titkárt, s helyére egy felvilágosult tanár
ember került, aki a nyolcvanas években még Si
monyi előadói estjeire is rendszeresen eljárt. En
nek ellenére a fagyos légkör nem olvadt a költő 
körül. A  városi vezetés -  amelyik lakást is kiutalt 
neki -  azt szerette volna, ha Simonyi teszi meg 
a kezdő lépéseket, bemegy a pártbizottságra vagy 
a tanácsházára, ő azonban erre nem volt hajlandó. 
(Ezzel szemben a Békés Megyei Népújság fő
szerkesztőjévé való kinevezésem után, a nyolc
vanas évek második felében több alkalommal is 
megfordult a pártlap szerkesztőségében.) E l
fogadta a város gesztusait, de továbbra is az el
lenálló és az üldözött szerepében tetszelgett. 
Alighanem az egyéniségét adta volna fel, ha nem 
így tesz.

Ötvenhat után Simonyi Imrét nemcsak meg
figyelték, hanem közlési tilalommal is sújtották. 
Elhallgattatása az ENSZ által kikényszerített ál
talános amnesztiával tört meg: 1962-ben verses 
kötete jelent meg állami kiadónál Önéletrajz he
lyett címmel. Ezzel egyidejűleg az országos la
pok is felfedezték. Az Élet és Irodalom, valamint 
az irodalmi folyóiratok mellett -  mint említettem 
-  a vezető pártlapban, a Népszabadságban is je 
lentek meg versei. Volt esztendő, amikor a leg
több verset tőle közölte a lap; olyan nagyságokat 
utasított maga mögé, mint Illyés Gyula, Vas Ist
ván és mások. Különös, de egyik mentora a lap 
párttitkára, Vadász Perenc volt.

Miközben országosan egyre inkább „visszaé
pült” az irodalmi tudatba, a városban, a megyé
ben továbbra sem volt bocsánat számára. Nem 
csak politikailag számított megtűrt személynek. 
Egy állítólagos megyei pártvégrehajtó bizottsági 
határozat tiltotta verseinek megjelenését a már 
említett megyei napilapban, a Békés Megyei 
Népújságban. Büszke vagyok arra, hogy a kö
rülötte lévő jeget én törhettem meg. Pőszerkesz- 
tői kinevezésem után két hónappal, 1985 febru
árjában -  anélkül, hogy engedélyt kértünk volna 
rá -  egy Kohán-évforduló kapcsán Simonyi-ver- 
seket közöltünk az újságban. írásait és verseit 
ezt követően rendszeresen olvashatták a lapban.

Közben 1980-ban, hatvanadik születésnapján 
kitüntették a Munka Érdemrend ezüst fokozatá
val. A kormánykitüntetést Tóth Dezső miniszter
helyettestől vette át -  négyszemközt. Ennek meg
ítéléséhez ismerni kell az akkori gyakorlatot. A 
lapok a háromfokozatú (arany, ezüst, bronz) kor
mánykitüntetéssel elismertek közül csak azok ne
vét közölték, akik aranyat kaptak. A többiek ne
vét csak az igen szűk, szakmai körben ismert Ma
gyar Közlönyből lehetett megtudni. Tehát kifun- 
dálták, hogyan lehet „mutyiban” Munka Érdem
rendet adni neki. Ennek ellenére a kitüntetést Si- 
monyi -  aki ki volt éhezve az elismerésre -  nem 
vágta a miniszterhelyettes képébe, pedig természe
téből ez következett volna. Sőt, hazajőve megke
resett, mint a megyei lap akkor még kiadó igazga
tóját és közbenjárásomat kérte, hogy az erről szóló 
hír a Békés Megyei Népújságban megjelenhessen. 
Kérésemet az akkori főszerkesztő méltányolta.

A  rendszerváltás meghozta Simonyi Imrének 
a rég várt szabadságot. További ellenállása el
vesztette értelmét, nem volt kivel szemben el
lenzékinek lenni. Előbb a Magyar Demokrata 
pórummal szimpatizált, de egy idő után zavarta 
Antallnak a Horthy-rendszer egyes elemeit res
tauráló politikája és a párt nemzetieskedő jellege. 
Ezért egy idő után az SZDSZ-hez vonzódott, de 
velük sem volt megelégedve. Alighanem azzal 
a tudattal halt meg, hogy nem született még meg 
az a párt, amelyikkel rokonszenvezhetett volna. 
Ha megszületik, bizonyára úgy hívják: Simonyi 
Imre.

A r p á s i  Z o l t á n

után is. Legendáriumának része az írószövetség
ből való kilépése, a gyulai díszpolgárság át
vételének, illetve át nem vételének egyedülálló 
Simonyis koreográfiája. Nonkonformista élet
módjával ellentétes utcai eleganciája, szabad- 
szájúságával ellentétes úri modora, a női nem 
elutasításával ellentétes csábító, lovagias sárm- 
ja, az éppen fennálló politikai, ideológiai beren
dezkedéssel ellentétes örök ellenzékisége, ami 
valódi értékeken alapuló demonstratív hitvallás, 
valahogy így: „Igen magyar akartál lenni semmi 
más. /  Hát ez aztán sikerült az uristenit.” 

Simonyi Imre lett légyen akár poéta major, 
akár poéta minor -  ezt döntse el az idő és döntsék 
el az olvasók - ,  emberi tartása és emberségben 
való kitartása nem feledhető és mindig értékren
dünk középpontjába kívánkozó. Mai, nemtetsző 
jelenségekkel terhelt szűkebb és tágabb világom 
útkereső, úttévesztő vergődéseit megélve gyak
ran felteszem magamnak a kérdést, mit szólna 
ehhez Simonyi Imre? Ady szabadon idézve szól 
a válasz: „eltemetné rögtön a nótát /  káromkodna 
és fütyörészne”. Vagy mégsem? Káromkodna és 
fütyörészne, az biztos, de el sose temetné a nótát, 
a verset, a lángot, amit életében megőrzött, hogy 
továbbadja utódainak. Ennek bizonyságául be
fejezésül a költő 1956. december 23-án a Gyulai 
Hírlapban írt cikkének sorai idézem: „Érzem nem 
tudlak megrázni. Szelíd makacssággal újra eljössz 
hozzánk, gyilkosaidhoz, hogy ismét végigjárd 
majd a kálváriát -  egyre megváltatlanabb mind
annyiunkért... Kezded a Jászolban és végzed a Ke
reszten... amiként kezdted azon a szelíd Éjszakán, 
amiként végezted a rettenetes Pénteken... Kezded 
elölről újra és újra, szeretettel, hittel, reménnyel... 
az idők végéig... romlottságunk múltáig... mind- 
örökkön örökké... Ámen.”

G a á l  A r o n

Simonyi Imre emberi tartása
jánzó és még mindig új hajtásokkal tovább tere
bélyesedő legendárium és ellenlegendárium gór
cső alá vétele. A  Csibra István által jegyzett szo
katlanul kis példányszámban kiadott pályakép 
továbbárnyalása, az egykori -  nagy áldozatokkal 
újjáépített -  szülő- (ma emlék-)ház továbbfej
lesztése és még sokáig sorolhatnánk a tenniva
lókat. Mindezek mellett nem beszélhetünk elé
gszer és eleget Simonyi Imre emberi tartásáról. 
Arról, hogy nemcsak megfogalmazta írásaiban 
elvárásait, hanem azoknak megfelelően is élt. Az 
Alföld 1946. július 22-i 
számában például ezt 
írja: „Az íróság két ve
zérkomponense ugyan
is: állapot és magatar
tás. Az író állapota: 
szenvedés, magatartá
sa: hűség. Az író szen
vedése roppant harcok, 
győzelm ek  és v e re 
ségek summája. Az író 
hűsége: örök bábásko
dás az igazság mellett!
A z ö rö k  ig azság o k  
mellett! S így olykor 
bizony a politika rész
letigazságai ellen!” És 
Simonyi nem vizet pré
dikált. A Horthy-rend- 
szerben nem fogadja el 
a vitézi cím et, s ami 
ezzel jár: társadalmi és

egzisztenciális stabilitást. Ugyanakkor a háború 
utáni szovjet mintájú világban védi és menti a 
polgári értékrendet, még akkor is, ha ez csupán 
verbális és részben külsődleges forma, amit bel
ső, intim világa napi szintjén nélkülöz a szó esz
mei és valóságos értelmében egyaránt. Életében 
-  bár mindig is óhajtja az elismerést -  sose adja 
fel azt a meggyőződését, hogy az egyéni bol
dogulásról való lemondás árán is helye a szegé
nyek és vesztesek oldalán van. Bár egyik versé
ben a rá nagy hatást gyakorló Sinka Istvánt 

nevezi a vesztesek királyá
nak, voltaképpen ő maga 
az, nem annyira sorsszerű- 
en, mint vállalásából adó
dóan. I l le n d ő sé g  cím ű 
négysorosában így vall er
ről: „Nem is voltam szegé
nyebb / mint illő egy sze
génynek / csak valahogy 
vesztesebb / mint a többi 
vesztesek.” Majd máshe- 
lyütt így kiált fel: „Te dőlj 
ha dőlni kell /  és törj, ha 
törni kell / -  kettőbe vagy 
szilánkra / de addig mint a 
szálfa!” Meggyőződésének 
következetes vállalása mel
lett egész életében kitart: 
1956-ban és utána a ke
mény és felpuhuló Kádár
korszakban, a rendszervál
tás hajnalán és megtörténte

GAALARON 
Istenek csicskása

Hited a holnapban, -  legyőzött 
simonyifalvi legény, te árva, -  
tegnapról, mára megőrzött 
maga-magának

Es hiába jöttek őrült őszök, 
és teltek tétova telek, 
te tovább görgetted örök 
történeted

szent Szisziphosz, 
halandó istenek csicskása, 
nőnek, bornak, örökkévalónak 
lettél fellázadt furulyása.



2004. októberIrodalmi jilJelen

A  tábor nem boldogít, csak akkor, ha van

Bemutatkozik az IRODALMI JELEN

A múlt ködéből furcsa árnyak, hajdanvolt iro
dalmi táborok alakjai lengnek elém. Elsőként a 
’96-os tatai JAK-tábor, M észöly M iklóssal, 
ahogy körbeveszik az ifjak, Parti Nagy Lajossal 
és Kovács András Ferenccel, ahogy fatörzsekből 
eszkábált padokon ülve söröznek, hogy újra egy 
JAK-tábor következzen, már Szigligeten, ahol 
kritikán felüli modorban tettem a szépet egy kri
tikus hölgynek, miközben egy távoli asztal felől

újra és újra átmorajlott Odorics Ferenc korántsem 
poszt-magyar nevetése.

És el is érkeztem a zetelaki írótáborhoz, amely 
kezdetben, legalábbis számomra a Kék Lagúná
ba torkollott, illetve egy Balaton-átúszással ve
tekedő gát-úszásba, amelyet Molnár Vilmos és 
én is szerencsésen túléltünk.

És itt is vagyunk a derűs égbol- 
tozatú 2004-es évnél, ám mielőtt 
felidézném néhány, az idei E-MIL- 
táborhoz kapcsolódó emlékemet, 
tennék egy kis kitérőt. Az iro
dalmi tábor egy nagyon összetett 
fogalom, többek között azért, mert 
az emberek számtalan dolgot be
letesznek, beleképzelnek. Ami 
minden irodalmi táborban egyen
lő arányban szok’ jelen lenni, az 
a ping-pong, a foci és a sör (avagy 
vodka, bor, komolytalanoknak ás
ványvíz), táboronként változó 
mennyiségben, pedig irodalommal 
kapcsolatos rendezvényeket is be
lemixelnek a tábori koktélba.

Tavaly voltak előadások, költő/prózaíró-sze- 
mináriumok (úgy-ahogy), idén pediglen irodal
munk szent tartóoszlopai, az irodalmi lapok ke
rültek előtérbe, no meg a többé, avagy kevésbé 
ívelt szemöldökű szerkesztők.

Ahogy megérkezünk Zetelakára, a második 
nap délelőttjén rögtön szemembe villan, hogy

itt aztán szerkesztői, prózaírói jelenlét esete forog 
fenn, ha táborlakókat még nem is igen látok, de 
Demeter Szilárd népies német kocsija (Volks
wagen) már ott díszeleg a polg. hiv. melletti par

kolóban. Ő enyhén váradiasulva a Várad színei
ben lép fel, én pedig rögtön azután az IJ színei
ben Eszteró István és Ferencz Zsuzsanna társa
ságában. Szó esik arról, hogy legyen-é az Iro
dalmi Jelen az E-MIL hivatalos orgánuma, fo
lyóirata, végül az egész függőben marad, Eszteró 
pedig felolvassa legújabb szonettkoszorúját. 
Délután Erdélyi Terasz és Bárka lapbemutató, 
ők bent a Kék Lagúnában, én kint a teraszon, 

másfelé, de nem feledem, hogy 
hajdanán Grecsó Krisztián átszál
líto tt egész M agyarországon, 
azóta nyugdíjba vonult Trabant
jával.

Ahogy az már gyanítható volt, 
az augusztus huszadikai bözsefal- 
vi kirándulás elmaradt, objektív 
okokból (én szubjektív okokból 
nem tudom pontosan, hogy mi
ért). Állítólag volt egy kis Szent 
István napi ünnepség a faluban, 
de nem sikerült megtalálni, így az 
A rany kócsagot részesíte ttük  
előnyben, s még ugyanaznap vót 
egy kis úszás a zetelaki tóban, 
ahol többek között Király Zoltánt 

is megpillantottam, aki úszni ugyan nem tud, de 
egészen bátran sörözgetett, miközben a hullámok 
már a nyakáig értek.

Délután a napilapok (Népújság, Romániai 
Magyar Szó, Krónika) irodalmi mellékletei ke
rültek terítékre, aztán a Helikon műsora, bemu

tatója következett, amelyen Mózes Attila, Sig- 
mond István és Szilágyi István társaságában vet
tem részt, mint újdonsült Serény Múmia szer
kesztő.

A  nap csúcspontja, fénypontja, legkiemelke
dőbb eseménye azonban a malac(disznó)sütés 
vala, kom olyzenével és szám talan sörökkel 

megtúzdelve, itt aztán Molnár 
Vilmossal jól elbeszélgettünk, de 
a fennvalónak hála, a hajnalig 
tartó ivászat ezúttal elm aradt. 
Voltak azonban olyanok, akik 
egészen más irányba tájékozódtak 
és le is csaptak egy sarki kocsmá
ra. Bréda és OJD egészen reggelig 
bírták, sőt, Bréda még délután is 
egész virgoncan gyűrte a bíródást.

A  péntek esti mulatozás azon
ban alaposan lefárasztotta a tábor
lakók jelentős részét, s ha a ko
rábbi lapbem utatókat általában 
30-40 ember tisztelte meg jelen
lé tével, az u to lsó  napon m ár 
gyérült az érdeklődők száma. A 

Korunk bemutató elején még ott voltam, de 
mai napig nem tudom, hogy a Látó fellépett-e 
végül is, vagy sem. Egy bizonyos: Gálfalvi 
Györgyöt láttam  a Kék Lagúna teraszán, és

Vida Gábort is, aki kerékpáron 
érkezett M arosvásárhelyről.

Tucatnyi érdeklődő előtt be
szé lt te rv e irő l B eke M ihály  
A ndrás, a b u k ares ti M agyar 
K ulturális Intézet frissen kine
vezett igazgatója, aki elmondta, 
hogy szívesen tám ogatnának, 
fogadnának minden, az erdélyi 
írók, irodalmi lapok felől érkező 
kezdem ényezést. Ő szállított ki 
a fo c ip á ly á ra  is , aho l ism ét 
lezajlott a Csórék-Izom ingesek 
örökrangadó, én a vesztes csa
patban  já tszo ttam . F élidőnél 
még 3:3, de a végeredm ényről 
kérdezzék OJD-t vagy Kovács Ferit, m ert én 
m egm ondani m egm ondom , de le írn i nem 
akarom.

A fáradt sportolókat barátnőik, kollégáik és 
egy zseniális bográcsos várta.

Ha az első nap rendezvényeit és a Székelyföld 
estjét le is késtük (a korábbi többes számok is

barátnőmre vonatkoznak), a záróreggelit nem, 
jelentem a hal jó volt, csak ehetetlen.

A  házigazdáink kedvesek voltak, ettünk, 
ittunk, mulattunk, és az irodalmat se hagytuk ki 
a buliból. Egyes kollégák azonban megrótták a 
szervezőket a bölcsészhallgató hölgyek alacsony
száma miatt. K a r á c s o n y i  Z s o l t

Új! * Új! * Új!
Dénes László Farkas Árpáddal beszélget. Odébb Mózes Attila, 
Bogdán és Király László poharazgat...
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A Prima Primissima díj j elöltj ei
Melocco Miklós szobrászművész,Az elismerést Demján Sándor 

üzletember tavaly nyáron alapí
totta a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége támogatásá
val. A  Prima Primissimák kategó
riánként évente, személyenként 50 
ezer eurót kapnak, jutalm uk to 
vábbá a Zsolnay porcelángyár ál
tal készített Kincsem-szobor.

A  Prima Primissima díj mellett 
működő társadalmi testület tagjai 
közül legfeljebb hárman lehetnek 
az adott évben jelöltek. Az idén 
Jókai Anna író és Szabó István

filmrendező került a grémiumból 
a prímák közé.

Idén a magyar irodalom kate
góriában Jókai Anna írót, Juhász 
perenc költőt és Závada Pál írót 
jelölték a díjra.

A  magyar színház- és filmmű
vészet területéről Garas Dezső 
színművész, Szabó István filmren
dező és Udvaros Dorottya szín
művész a jelölt.

A  képzőművészet kategóriá
ban Kokas Ignác festőművész, 
K orn iss  P éter fo tóm űvész  és

míg a tudósok közül Csányi Vilmos 
akadém ikus, K osáry Domokos 
akadém ikus és Vargyas L ajos 
néprajztudós neve került a listára.

Az oktatás és köznevelés terü
letéről Grétsy László nyelvészt, a 
Mindentudás Egyetemét és Szabó 
Dénes karnagyot, tanárt jelölték.

Az írott sajtó kategóriában  
Bánki András és Váncsa István 
újságíró, valamint a Vigília című 
folyóirat, míg az elektronikus sajtó 
területéről a Duna tévé kollektí-

vája, Simon András újságíró és 
Szepesi György újságíró a jelölt.

A  népművészet és közműve
lődés témájában Bene István ko
vácsmester, a Kaláka együttes és 
Padisák Mihály népművelő, a ze
neművészet területéről a Benkó 
Dixieland Band, Kocsis Zoltán 
zongoraművész és Presser Gábor 
előadóművész, zeneszerző szere
pel a primák listáján.

A  Prima Primissima díjat de
cember 8-án adják át a Nemzeti 
Színházban rendezett gálaesten.

Lapszámunk szerzői
Anavi Adám -  1909-ben született Tordán, köl

tő, színműíró, 1928 óta publikál hazai lapokban, 
jelenleg Temesváron él. Első verseskötete Hess, 
szegénység címmel 1944-ben jelent meg, a leg
utóbbi pedig 2004-ben Válogatott versek címmel, 
az Irodalmi Jelen Könyvek sorozatban.

Arpási Zoltán -  1946-ban született Gyulán, 
újságíró, a Békés Megyei Hírlap főszerkesztője.

Babiczky Tibor -  1980-ban született Székes
fehérvárott, költő, jelenleg Budapesten él, versei 
több neves irodalmi lapban jelentek meg.

Bréda Ferenc -  1956-ban született Déván. Je
lenleg a kolozsvári BBTE Bölcsészkarának ad
junktusa. Az MTA köztestületi tagja. Kötetei: A  
létezéstől a lehetőségig (1980), Tűzpróba (1983), 
M entális Tárgyak M úzeuma  (1997), A ntracit 
(2002), Teatru şi fiin ţă  (2004).

Eszteró István -  1941-ben született Végváron, 
ny. tanár, költő, Temesváron él. Kötete: Üveges 
(versek, 1983), Gondolatok a hölgytárban (2004).

Fodor Sándor -  1927-ben született Csíksom- 
lyón, író, műfordító, 1996-ban megkapta a Ro
mániai írószövetség nívódíját, 1998-ban a M a
gyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét. El
ső kötete 1954-ben jelent meg, azóta számtalan 
könyvet írt.

Gaál Aron -  1952-ben született Budapesten, 
Szent György-díjas költő, jelenleg Gyulán él, 
több verskötet és gyermekkönyv szerzője.

Kiss Ottó -  1963-ban született Battonyán, köl
tő, író, szerkesztő, a Bárka munkatársa, eddig 
hat kötetet jelentetett meg.

Komán János -  1944-ben született Marosug- 
rán, költő, tanár. piatalkori, merész hangú ver
seiért hatósági korlátozásokban volt része. Kö
tetei: Mégis reménnyel cimborálni, (1999) K a
lózok hajóján (2001).

Lelkes Miklós -  1938-ban született, Budapes
ten. Meseíró, költő, egyetemi oktató, kandidátus. 
Megjelent könyvei: Lelkes mesék (1997), K en
cefice (1997), Kukurikús kikérdező (1999), A  
Könnycseppek Tündére (1999), A  varázsló meséi 
(2000), M it súgott a tarisznya? (2000), Okos 
Tóbiás és más mesék (2002).

Makkai Adám -  1935-ben született Budapes
ten, műfordító, világhírű nyelvész, a Harvardon 
végzett, amerikai egyetemeken tanít. Kötetei: 
Szomj és ecet (1966), K  a négyzeten egyenlő 
tizenhárommal (1971), Jupiter szeme (1990), 
Úristen, engedj meghalni! (2002), A z Erő (2003).

Márkus-Barbarossa János -  1955-ben szü
letett Szilágyzoványon, képzőművésznek tanult, 
így lett belőle profi zenész, zeneszerző, szöveg
író, hangszerkészítő, s főleg életművész. Eddigi 
termése közel négyszáz dal, több ezer „grafirka”, 
zom ánc-m ű, festm ény, néhány tucat perfor
mance, hét verskötet.

Mészáros Sándor -  1959-ben született Bony- 
hádon, irodalomkritikus, szerkesztő. Kötetei: A  
kék hegyen túl (1987), Szövegkijáratok (tanul
mányok, 1992, Keresztúri Tiborral közösen).

Molnár Vilmos -  1962-ben született Csíksze
redán, prózaíró, a Székelyföld szerkesztője. Kö
tete: A z olvasó fizetéséről (2000).

Papp Attila Zsolt -  1979-ben született Lu- 
goson. A kolozsvári BBTE filológia karán vég
zett 2002-ben. Kötete: A  Dél kísértése.

Páll Zita -  1972-ben született Sepsiszent- 
györgyön, kritikus, magyar-angol szakot végzett 
a BBTE-n.

Szekernyés János -  1941-ben született K a
jántón, újságíró, szerkesztő, műkritikus, drama
turg, jelenleg Temesváron él. Irodalomtörténeti, 
helytörténeti, művészeti tanulmányokat közöl.

Zöldi László -  1945-ben született Dunapata- 
jon, családja az Arad megyei Erdőhegyről szár
mazik. Újságíró, kritikus, szerkesztő, médiatör
ténetet tanít több felsőoktatási intézményben. 
Eddig nyolc kötete jelent meg.

Zsigmond Andrea -  1978-ban született, ma
gyar-német szakot végzett a BBTE-n, jelenleg a 
Székelyföld kulturális folyóirat munkatársa.

Kulturális hírek
Kertész Imre 

Corine-díjban részesül
A  Nobel-díjas magyar író újabb német elis

merésben részesül: életművéért, kiemelkedő 
írói teljesítményéért a Corine-könyvdíj külön- 
díját kapja. A  díjazottak névsorát Erwin Huber, 
médiaügyekkel foglalkozó bajor miniszter kö 
zölte, s elmondta, a díjakat november 17-én ad
ják át Münchenben. A  Corine-díjjal egyébként 
nem jár pénz, csupán fel akarják hívni a figyel
met a könyvekre, azt akarják elősegíteni, hogy 
Németországban olvassanak az emberek.

Egy Rembrandt 
gazdát keres

Aamell svéd műkereskedő a kép kanadai tu
lajdonosának megbízásából kínálja eladásra a 
becses tárgyat. A műkereskedő szerint a kép 
eddig legfeljebb három-négy gyűjteményben 
volt, kiállításon pedig alig szerepelt, ezért k i
tűnő állapotban van. A szóban forgó festmé
nyen Minerva egy asztalnál ül, mögötte sisakja 
és pajzsa látható. A  mester nyilvánvalóan fele
ségéről, Saskiáról mintázta a római istennőt. 
Aamell szeretné svéd vevőnek eladni a képet, 
mivel az korábban a svéd Electrolux céget ala
pító Axel Wenner-Gren birtokában volt, de elis
meri, hogy a svédek nem nagyon érdeklődnek 
régi korok műalkotásai iránt.

Életműdíjat kapott Woody Allen
Életműve elismeréseként Donostia-díjjal tün

tették ki Woody Allent a San Sebastiánban zaj
lott nemzetközi filmfesztiválon. A  68 éves ame
rikai rendező spanyol kollégája, Pedro Almo- 
dóvar kezéből vehette át az elismerést a baszk 
városban. (Donostia nem más, mint San Se
bastián neve baszk nyelven.)

Magyar rádió és tévé Lendván
Jelentős kulturális intézményekkel gyara

podott a szlovéniai magyarok központjának szá
mító Lendva: ünnepélyes keretek között avatták 
fel a csaknem tíz évig épített művelődési házat, 
valamint a Szlovén Rádió és Televízió magyar 
műsorainak új stúdióját, amelyek összesen két
milliárd forintba kerültek. A  közel tízezres mu
ravidéki magyarság központjában még 1995-ben 
kezdték építeni a Makovecz Imre által tervezett 
művelődési házat, s mintegy másfél milliárd 
forintot költöttek rá. Nagy részét a szlovén kor
mány és a lendvai önkormányzat adta, a magyar 
állam 230 millió forintot folyósított.

Idegen a városban
Szeptember 27. és október 3. között harma

dik alkalommal rendezik meg 35 külföldi kul
turális intézet részvételével a Párizsi Külföldi 
Kultúrák Hetét, melynek idei mottója: „Idegen 
a városban”. A  rendezvénysorozat első esemé
nyeként szeptember 28-án, A  nyelvek plurali
tása címmel könyvbemutatót tartottak, melyen 
olasz, francia és német írók mellett Karafiáth 
Judit magyar írónő is szerepelt.

Remekművek albuma
A  csaknem ötkilós könyvet szerkesztő K ie

selbach Tamás már annak a kiadványnak a meg
jelenésekor megígérte, hogy amint lehet, jön a 
folytatás -  és mostanra el is készült a második 
kötet, a Modern magyar festészet 1919-1964  
című újabb album, amely ezúttal még nagyobb 
terjedelemben és még több képpel, másfél ezret

Megjelenik az 
Illyés Közalapítvány 
támogatásával

is meghaladó színes reprodukció segítségével 
mutatja be az első válogatás időszakát követő 
csaknem fél évszázad magyar piktúrájának sok
színűségét. Az előző kiadványhoz hasonlóan 
ezúttal is magyarul és angol nyelven megjelenő 
könyv 70 múzeum, valamint 180 jelentős hazai 
és külföldi magángyűjtemény féltve őrzött re
mekeiből ad ilyen gazdagságban eddig még so
ha nem látott válogatást.

A rendező fizette a jegyeket
Claude Lelouch neves francia filmrendező 

elmondása szerint 150 ezer eurójába került leg
újabb filmjének ingyenes levetítése. A  rendező 
ugyanis megtartotta ígéretét, miszerint minden
kinek hajlandó kifizetni mozijegyét, aki csak 
beül új filmjére. A  Les Parisiens (A  párizsiak) 
az Emberi természet (Le Genre Humain) című 
szerelmi trilógiájának első része.

„A közönség lelkes volt. Az emberek sze
rették. És a bemutató óta több üzenetet kapok, 
mint korábban” -  nyilatkozta az Oscar-díjas 
rendező, aki azt is elárulta, hogy körülbelül 40 
ezren látták a filmet, 400 filmszínházban.

Határon túli 
magyar színházi esték

A  Nagyváradi Állami Magyar Színház Szig
ligeti Társulata előadásával szeptember 22-én 
kezdődött a Thália Színház Új Stúdiójában a 
Vendégségben Budapesten-Határon túli magyar 
színházi estek 2004-2005-ös évada. A  színházi 
sorozat az Újvidéki Színház vendégjátékával 
folytatódik október 4-6-a között. A társulat a 
pekete Péter című operettel kezdi bemutatko
zását, majd a kisvárdai fesztivál nagydíjas előa
dása a Pojáca (Platonov) következik Podor Ta
más rendezésében, és Rostand klasszikus drá
májával, a Cyrano de Bergerackal ér véget.

Október 26-án és 27-én a Budapesten ritkán 
látható Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Szín
ház lép fel. A társulat porgách András Vásott 
Kölykök című darabját, valamint Csehov Si
rályát adja elő.

Azok, akik a Bárka Színházba, a Magyar Stú
diószínházi Műhelyek fesztiváljára már nem 
kaptak jegyet, november 21-én és 22-én meg
tekinthetik a Beregszászi Illyés Gyula Magyar 
Nemzeti Színház Tóték című előadását Vid- 
nyánszky Attila rendezésében.

A  vendégjáték-sorozat előadásainak helyszí
ne a Thália Színház lesz.

Hendrix-felvétel a szekrényből
Jimi Hendrix, a 34 éve elhunyt legendás ame

rikai gitáros-énekes egyik rég töröltnek vélt 
koncertfelvétele került elő Stockholmban. A  30 
perces felvételre egy technikus akadt rá az SVT 
svéd televízióadónál egy szekrényben. Mind
eddig biztosra vették, hogy a felvételt törölték, 
hogy a szalagot újból felhasználhassák. Az adó 
közlése szerint a szalagot alighanem egy akkori 
technikus tette félre Hendrix iránti tiszteletből. 
A  Stockholmban adott koncert fekete-fehér fel
vétele 1969. január 21-én került adásba.

Kiállítások
Ajtai Tamástól non-figuratív kalligrafikus 

kompozíciókat, Nagy Andreától nagyméretű 
v irágképeket láthatunk a H ilton Budapest 
W estEnd-ben (Váci út 1 -3 .) szervezett, és 
október 31-ig látható kiállításon.

Szabó Péter kiállítása a Petit Café Vian-ban 
(Budapest, Hercegprímás u. 21.) tekinthető meg 
október 15-ig. A  művész maga formálta stílusát, 
melynek kialakulásában a kubista és impresz-

A  Ludwig M úzeumban (Budapest, Szent 
György tér 2.) október 10-ig látható Kovács End
re fotókiállítása, amelynek anyaga Halász Péter 
színtársulatának kalandos útját kíséri végig.

A  párizsi Cinko galériában október 10-ig láto
gatható a Domb Alkotóműhely Baráti Kör (Bar- 
tha Ágnes, Kuti Kriszta, Takáts Zoltán, Richter Sára, 
Kozma Vera, Léderer Tamás, Bogdán Csilla és 
Takáts Márton) munkáiból rendezett tárlat.

Hollán Sándor festőművész és grafikus ki
állítása november 13-ig látható a zürichi Anna- 
marie Anderson galériában.

Fényképezőgépek -  Fotórégiségek kiállítás 
október 17-ig a Mai Manó Házban, Budapest, 
Nagymező u. 20.

A  Stuttgarti Magyar Intézetben október 28-ig 
látható Gyarmathy Tihamér festőművész k i
állítása, aki a mai magyar festészet legkiemel
kedőbb alakjai közé tartozik, munkáinak je 
lentős része a geometriai formák idő- és térbeli 
ábrázolásával foglalkozik.

Művészet és hatalom -  
A Kádár-korszak művészete

Október 1-2-án kerülnek megrendezésre a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban a Művészet és ha
talom  címmel a 12. JAK Tanulmányi Napok.

E ls e jé n , p é n te k e n  re g g e l 10 ó ra k o r 
R atzky R ita nyitja meg a kétnapos rendez
vényt, majd Standeisky Éva A  hatalom  és 
az irodalm i elit, Szilágyi Á kos A z irodalom  
m int legitim ációs eszköz cím m el tart e lőa
dást. A por Péter a K ádár-korszak történelm i 
regényeirő l beszél.

A  nap többi részében az irodalompolitika és 
ellenállás kerül terítékre, amelyet vita követ.

Szombaton délelőtt a színház, film, képző
művészet és hatalom lesz a téma, délután Tö
megkultúra: ideológikum és ellenállás témában 
zajlik az előadás és a vita.

A Kolozsvári Állami Magyar 
Színház októberi előadásai

Október 1-2., péntek-szombat, este 8 óra: 
Ch. Marlowe: Doktor Paustus tragikus históriá
ja, stúdióelőadás, rendező Mihai MANIUŢIU.

Október 3-15., délután 5 órától: A  színház 
fanatikusa -  A  90 éves Senkálszky Endre szín
művész köszöntése (A Kolozsvár Társasággal 
közös rendezvény).

Október 15-16., péntek este 8 órától: Barabás 
Olga: Krimi -  bemutató (A marosvásárhelyi 
Ariel Színházzal közös produkció).

Október 17., vasárnap du. 5 órakor: Muszty- 
Dobay: A  kék csodatorta, rendező: Keresztes 
Attila.

Október 18-án és 19-én, hétfőn és kedden 
este 8 órától Barabás Olga: Krimi című előa
dása.

Október 20-21., szerda és csütörtök este 8 
órától: E. Ionesco: Jacques vagy a behódolás, 
rendező: Tompa Gábor.

Október 22-23., péntek és szombat este 8 
órától: L. Pirandello: Öltöztessük fe l a mezte
leneket, rendező: Bocsárdi László. .

Október 24., 25., 26., vasárnap, hétfőn és 
kedden de. 11-től: Muszty-Dobay: A  kék cso
datorta , rendező: Keresztes Attila.

Október 27-28., szerdán és csütörtökön: Ch. 
Marlowe: Doktor paustus tragikus históriája, 
rendező: Mihai Măniuţiu.

Október 29., 30., pénteken és szombaton este 
8 órától: Barabás Olga: Krimi.

Október 31., vasárnap este 8 órától: Pehér 
tűz, fe ke te  tű z  (D ybbuk), rendező: D avid 
Zinder.

szionista festőművészek inspirálták leginkább. Összeállította I r h ÁZI J ÁNOS

H IR D E S S E N  az
Irodalm i à  Jelen -ben

Megrendeléseket a kiadó címén veszünk fel.
310085 Arad, Eminescu utca 55-57. szám, 

E-mail: ij@nyugatijelen.com 
tel.: 0040/257/280-751, 0040/257/280-596 (fax) 

Occident Média kft.

mailto:ij@nyugatijelen.com

