


Szabó Palócz Attila Visszapörgetés 
című, száznégy tárcát tartalmazó 
kéziratának tartalma nem ismeret
len az újságolvasók előtt, lévén, 
hogy a kéziratba gyűjtött írások 
szemelvények a vajdasági M agyar 
Szó napilap hétvégi számaiban 
megjelenő, azonos címen futó 
sorozat anyagával. Mivel az évek 
óta heti rendszerességgel m egjele
nő rovatban tetemes mennyiségű 
anyag gyűlt össze, kézenfekvő a 
kiadói és szerzői szándék, hogy 
ennek egy szeletkéjét kiemelve, 
kötetbe foglalva adjanak ízelítőt 
Szabó Palócz Attila gondolatvilá
gából.
A zentai szárm azású szerző azon 
irodalmárok sorába tartozik, akik 
bár évek óta külföldön élnek, több 
szállal kapcsolódnak Vajdasághoz, 
irodalmi és közéleti ténységük 
folytán kétlakiak maradtak. Szabó 
Palócz Attila amellett, hogy a 
budapesti M agyar Hírlap újság
író-szerkesztője, figyelemmel 
kíséri nemcsak a m agyarországi, 
hanem a szerbiai politikai, közéleti, 
kulturális eseményeket is, reflektál 
rájuk az anyaországi és hazai 
sajtóban, webfelületeken, egyfajta 
közvetítő-összekötőként a két 
közeg között. írásaiban a helyi, de 
hatásában globális jelenségek felé 
fordul, s parttalan 
asszociációsháló-képző képességé
nek köszönhetően az adott kontex
tusból kiragadva aktualizálja őket. 
Evek múlva is érvényes gondola
tokra bukkan az olvasójuk.
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A VÁROSRA PÖCCINTETT CSIKKEK

A költői hitelesség (a sok közül) csak az egyik feltétele annak, hogy ne csak 
írója, de olvasója is legyen a versnek -  állapítja meg Fekete J. József, amikor felteszi 
kérdéseit: „Ki olvas manapság verset? Van-e szavatossági ideje a versnek? Ügy is 
fogalmazhatnánk a kérdést, hogy követi-e a költészet a társadalmi távlat hiánya és 
az érvényes értékrendszer eróziója következtében beálló attitűdmódosulást. Ta
lál-e olyan megfogalmazást a valóságra, ami az általános dezillúzió közepette hi
teles hangon szólalhat meg? Egyáltalán, milyen kifejezést ölthet a kiábrándultság, 
a jelen létérzése? [...] Egyszerűbben: megbirkózhat-e a költészet az aktualitások ál
tal teremtett létanyaggal, hiteles művészi formában szólhat-e a jelenről?” Nagyon 
sok költő tette már fel a hitelét arra, hogy aktuális politikai üzeneteket közvetítsen 
költészetében. A múlt század szocialista rendszereiben, amikor elvárás volt a for- 
radalmiság, a szocialista realizmus és az önigazgatásba, szocialista fejlődésünkbe 
vetett hit és töretlen buzgalom megjelenítése, az elkötelezett irodalomnak is szám
talan példáját láthattuk, tanulhattuk az iskolákban, egyetemeken. Nem kell hát 
csodálkozni azon, hogy ezek a ma már megmosolyogtató irományok mély nyo
mot hagytak az olvasóban, a befogadóban, ennek nyomán pedig fenntartásokkal, 
hitetlenkedő fejcsóválással és a száj szélébe csúszott fintorral fogadunk minden 
próbálkozást, ami a szépirodalom eszközeivel, versben, elbeszélésben, novellában 
próbál megbirkózni az aktualitások teremtette közéleti létanyaggal.

S nincs ez másként a teátrumokban sem, pedig a színház világtörténete valójá
ban politikai színházzal kezdődik. Mai ismereteink szerint a legkorábban keletke
zett, teljes egészében fennmaradt színmű Aiszkhülosz (vagy némileg archaikusabb, 
de ugyancsak magyar írásmódban Aischilos) Perzsák című tragédiája, amelyet még 
ma is rendre műsorra tűznek és műsoron tartanak színházak a világ valamennyi 
pontján. Ősbemutatóját az időszámításunk előtti 472-es dionüszoszi játékokon tar
tották meg az athéni Akropoliszon. Történt pedig mindez alig nyolc esztendővel a 
szalamiszi ütközet után, ahol időszámításunk előtt 480 augusztusában a görögök 
megsemmisítő vereséget mértek az ellenük támadó perzsa haderőre. Ez a tengeri 
csata, amelyikben Themisztoklész, az athéni flottaegységek parancsnoka az Athén 
előtt húzódó keskeny tengerszorosban kényszerrel vette rá a görög hajóhadat a csata 
vállalására, fordulatot hozott a perzsa háborúkban. „Az ókori keleti társadalmaktól 
a VI. században már oly jelenősen különböző görög társadalomnak életképességét 
abban a védelmi háborúban kellett bizonyítania, amelyet 490 és 479 között a Közel- 
Keletet ekkor már saját hatalma alatt egyesítő perzsa birodalom ellen vívott” -  írja 
Hahn István Az idő sodrában című műve első kötetében (Budapest, 1967, Minerva 
Kiadó). A szalamiszi csata egyik legfőbb jelentősége, hogy ennek az ütközetnek a 
végkimenetele tépázta meg az antik görögség körében első ízben a perzsa hadsereg 
legyőzhetetlenségébe vetet hitet. Miért írta hát meg ennek történetét Aiszkhülosz 
nyolc évvel később? Tévedés lenne azt hinnünk, hogy csak hazájának dicsőítése mo



tiválta volna ebben. Hiszen ez egy háborúellenes tragédia, költői vádirat a minden
kori hadviselés ellen. Aiszkhülosz azonban nem általánosságokban beszélt: konkrét 
és a kor napi politikájában aktuális szempontokat követett. A Perzsák a győztesek 
bírálata, a szerző pedig hazájának vezetőit korholta általa, akik ekkor már ugyan
olyan imperialisztikus vágyálmokba ringatták magukat, mint amilyenek a hatal
mas és sokáig legyőzhetetlennek vélt perzsa birodalom bukásához vezettek. Ezért 
tekinthetjük és tekintjük is politikai színháznak a jelenlegi ismereteink szerint leg
korábban keletkezett színművet.

A nagy különbség csak annyi, hogy időszámításunk előtt 472-ben még volt 
akkora hatása a művészeteknek, hogy befolyásolják a „világi” hatalmat. Ma már 
illuzórikus lenne ilyen hiú ábrándokba ringatnunk magunkat. Pedig ma már po
litikai üzenetet hordoz az is, hogy az Akropoliszról a csikket a városra pöccintik 
az odalátogató turisták, ahogy az a Kispál és a Borz együttes Lovasi András dal
szövegére írt dalából is kiderül.

(Magyar Szó, 2007. október 6.)

KÖSZÖNET A HANGSZEREKÉRT

A három testőrtől a régi meg persze az újabban készülő westernfilmekig köz
ismert a jelenet, amikor a pap vagy a papi álruhát viselő szökevény, bűnöző -  de 
akárhogy vesszük is, az üldözött -  fellapozza a Bibliát; ám, ahogy a reverenda 
is csak álca, úgy a Szentírás mint könyv ugyancsak az átverést, a megtévesztést 
szolgálja: lapjai közé formára szabott lyukat vágtak, amelyben egy pisztolyt rej
tegetnek. A lelkésznek vélt személy ájtatos, átszellemült arccal fellapozza a vaskos 
kötetet, ám ahelyett, hogy imát, példázatot, szentleckét olvasna belőle, széles moz
dulattal előveszi fegyverét -  és tüzel.

Két olyan könyv van a világon, amelyikből a világtörténelem és az egyete
mes művészettörténet is fennakadások nélkül, tökéletesen tanítható: a Biblia és 
a Shakespeare-összes. A Szentírással már számos ilyen jelentet leforgattak, illetve 
eljátszottak színpadon, azonban a Shakespeare-összessel még nem láttam ehhez 
foghatót. Nincs olyan, hogy ne legyen, egészen biztosan készült már ilyen, de jó 
magam lemaradtam róla, s olvasmányaiban sem számolt be róla senki sem ked
venc szerzőim közül. Sietek is gyorsan levédetni a szerzői jogvédő hivatalnál ezt 
az elképzelést, nehogy valaki épp innen kapjon most ihletést valami ilyesmihez.

„God’s holy word was prized when ’twas unsafe to read it” -  olvasom a Bibié 
Readings, azaz Bibliai olvasmányok című kötetből (Pacific Press Publishing 
Association, 1912), s bízom benne, hogy talán nem sértek meg vele senkit, ha



ezt most nem fordítom le. Manapság az angollal már úgy dobálódzik minden
ki, mintha az lenne a legtermészetesebb, hogy ország-világ tökéletesen ismeri és 
beszéli, uralja és birtokolja ezt a nyelvet. Habár szépen megmondta Határ Győző 
már lassan több mint másfél évtizeddel ezelőtt egy interjúban, hogy anyanyelven 
azt ír az ember, amit akar, idegen nyelven pedig, akármennyire tökéletesen elsajá
títsa is azt, csak annyit, amennyit mondani tud. A Londonban élő magyar író, aki 
életének évtizedekben mérhető legnagyobb részét a brit fővárosban töltötte, ezzel 
indokolta, hogy soha nem próbálkozott meg azzal, hogy angolul írjon.

Az idézett Bibié Readings című kötet, amelyik nem egészen egy évszázaddal 
ezelőtt John Szilágyi, azaz Szilágyi János utazó tulajdonában volt, százhatvankét 
írást tartalmaz, melyekben a szerzők vallási kérdésekre kerestek értelmezéseket és 
magyarázatokat. Számomra most mégis egy kézírásos bejegyzés a legizgalmasabb 
ebből a kötetből. Szilágyi János jegyezte fel a kötet második, üres lapjára az aláb
bi sorokat, melyeket most eredeti helyesírás szerint idézek: „Californiba Amerika 
déli részén jártam 1913. ocktober 1-jetől Marczius 1-ig ez idő alatt vettem e Bibliát 
a Hittérítőktől Lama Lindán, a világ legszebb tájékán a hol örökké nyár van és úgy 
élnek az emberek, mint a Paradicsomban.”

Nemes sorok. A paradicsom említése, a földi boldogságnak és a természeti 
szépségnek a hitvilággal való összefüggésbe hozása, mind-mind olyan gondolatok, 
amelyek lényegében minden vallás alapját képezik, szinte mindegyik világvallás 
tanaiban megtalálhatóak, illetve ezekkel a tanításokkal igazolhatóak. Miért van 
akkor mégis, hogy a vélt vagy valós földi boldogság ábrándjával, az „egyetlen igaz 
hit” reményével vagy inkább téveszméjével mindig a vallási határvonalak mentén 
kerültek egymással összetűzésbe a civilizációk? Pedig a kölcsönhatások nemcsak 
katonaiak lehetnek, illetve alapvetően nem is militarizmusban gyökereznek.

így például 711-ben az arabok háborút indítottak, hogy Európát az iszlám hitre 
térítsék. Martell Károlynak csak huszonegy esztendővel később, 732-ben sikerült 
megállítania őket Poitiers-nél. Az arabok elfoglalták Spanyolországot és Szicíliát, 
Córdobában mintegy hatszáz mecsetet és hatalmas könyvtárakat építettek. Már ak
kor bevezették a közvilágítást, amire Londonban és Párizsban csak hétszáz évvel 
később került sor. Zenéjük és hangszereik hatása pedig egész Dél-Európára kiter
jedt. Habár a későbbiekben, a további háborúk és utazások nyomán ezek a hangsze
rek tökéletesedtek, alapvetően Hispániát a hétszázas években meghódító araboknak 
köszönhetjük a rebec nevű háromhúros hegedűt, valamint a tábor (dob), a tekerő
lant, a kürt, az üstdob és a buisine nevű rézfúvós hangszer elterjedését is.

Szent Aloisus szerint a hangszerek az ördög találmányai. A szenteknek alanyi 
jogon kijáró minden tiszteletünk ellenére talán ebben éppen nem kellene egyet- 
értenünk vele.

(Magyar Szó, 2007. október 13.)



QUATTROCENTO

Alessandro di Mariano Filipepi, avagy ismertebb nevén Sandro Botticelli 
(1445-1510) az egyes források szerint 1472-ben, más adatok szerint 1475-ben ké
szült Királyok imádása című festményének jobb szélén saját magát is ábrázolta. A 
Guaspare di Zanobi dél Lama bankár, a Medici család közeli barátjának megren
delésére készült alkotás tulajdonképpen egy vallási köntösbe burkolt csoportkép 
az uralkodó családról és a város fontosabb személyiségeiről, köztük Johannesz 
Argüropulosz Bizáncból menekült görög tudósról. Évek és századok, s bennük pe
dig emberek, családok és uralkodók - jönnek és mennek. Kutatók és művészettör
ténészek a XV. században uralkodó firenzei család szinte összes rangosabb tagját 
azonosították a festményen. Történelemtől és kortól, évszámoktól és időszakoktól 
függetlenül úgy kerültek egymás mellé a Mediciek a Botticelli által ábrázolt bibliai 
jelentben, mintha időtlenek és kortalanok lennének. A festő ecsetje megállítot
ta az idő múlását, talán a történelmet is visszapörgette némileg: olyan személyek 
kerültek egymás mellé, akik valójában nem is találkozhattak, nem is ismerhették 
egymást. így például az 1464-ben elhunyt idősebb Cosimo sem ismerhette Pierót, 
az 1472-ben született leszármazottját.

A térhatású kompozíció középpontjában látható Cosimo de Medici (1389— 
1464), amint behajlított térddel a kisded elé járul. Habár a család gazdagságát 
édesapja, Givanni di Bicci de Medici (1360-1429) alapozta meg posztókészítő és 
-finomító üzemeivel, valamint bankári tevékenységével, mégis Cosimo volt az, aki 
hatalomra segítette a családot, akit a firenzei uralkodói dinasztia megalapítójának 
tekinthetünk.

A kor kaotikus világára és körülményeire jellemző módon 1433-ban még 
száműzték a városból, egy évvel később azonban fordult a kocka: a pápa és a pápai 
állam bankárait, azaz a Medicieket visszahívták Firenzébe, s ekkor legnagyobb 
ellenlábasaikat, az ellenük korábban pert indító Albizzi családot és híveit kerget
ték el a városból. Habár formális hivatalt sohasem vállalt, ettől a pillanattól, tehát 
1434-es visszatérésétől számítva gyakorlatilag Cosimo irányította Firenze politi
kai életét. II. Pius pápa írta róla egyik levelében: „úgy uralkodott, mintha nem is 
uralkodnék. [...] A politikai kérdések az ő házában dőlnek el. Azok kapnak hiva
talt, akiket ő választ. Ő dönt béke és háború ügyében, és ő ellenőrzi a törvényt [...] 
Minden tekintetben király, csak nevében nem az.”

Botticelli Királyok imádása című festményének előterében, ugyancsak közé
pen Piero de Medici (1472-1503), a kép készítésekor uralkodó sarj látható. Ő az
tán egyáltalán nem volt népszerű a korbeli Firenzében, általában Szerencsétlen 
Pierónak nevezik a feljegyzések, de egyes forrásokban Ostoba Pieróként is találha
tunk ráutaló hivatkozásokat. Amíg ugyanis felmenőinek vezetése alatt virágzott 
és a reneszánsz egyik legfontosabb központjává vált az észak-itáliai köztársaság, 
addig őt már leginkább az uralkodói dölyf vezérelte döntéseiben. 1492 és 1494



között, tehát alig két évig vezette a várost, bukásával pedig a Mediciek ismét kegy- 
vesztettek lettek Firenzében: Pierót is elérte a száműzetés. 1503-ban valóban sze
rencsétlen módon, egy hajótörésben vesztette életét.

Botticelli, a reneszánsz olasz festészet egyik legfontosabb alakja az 1470-es 
évektől vált a Mediciek kedvelt és igen sokat foglalkoztatott festőjévé. A korabeli 
Firenze egy másik emblematikus egyénisége azonban meghatározó -  és kifeje
zetten sajnálatos -  módon nyomta rá bélyegét művészetére. Girolamo Savonarola 
(1452-1498) Domonkos-rendi szerzetes, aki nem is volt firenzei -  Ferrarában szü
letett -, észak-itáliai prédikációnak kőrútján 1498-ban érkezett meg a Mediciek 
városába. Az aszketikus keresztény magatartás szinte már megszállott hirdetője 
nagyon gyorsan hatalmas befolyásra tett szert Firenzében. Azt hiszem, nyugod
tan mondhatjuk, hogy Savonarola beteges őrült volt. Az apokaliptikus prófétai 
látomásait részletező, szörnyű büntetéseket kilátásba helyező prédikációiban a 
reneszánsz legfőbb jellemzőit ítélte el, azokat, amelyekért ma annyira szeretjük; 
de elítélte a karneváli ünnepségeket, a játékokat, az érzéki és buja festményeket, a 
hagyományos tudományokat, a pogány filozófusokat is. Prédikációinak hatására 
a megtért művészek -  köztük a korábban allegorikus művei miatt az újplatonista 
filozófia követőjének tartott Botticelli is -  saját kezűleg vetették máglyára az er
kölcstelennek minősített alkotásaikat. Savonarola pedig rövidre nyírt hajú fiata
lokból megszervezte „áldott gárdának” nevezett csapatait, amelyek felkutatták és 
összegyűjtötték a városban erkölcstelennek ítélt könyveket és más műalkotásokat, 
ruhákat, szépítőszereket, ékszereket és a firenzei városháza előtti téren felállított 
máglyán elégették mindezeket. No persze egy kis fasizmusért már akkor sem kel
lett a szomszédba menni vagy a huszadik századig várni. A sors érdekes fintora, 
hogy 1498 májusában ugyanezen a máglyán eretnekként őt magát égették el.

Giorgio Vasari (1511-1574), akinek építészként a nevéhez fűződik az Uffizi kép
tár épülete, íróként A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek című monográfia, 
festőként pedig több itáliai, elsősorban római és firenzei freskó, így írt Savonarola 
Botticellire gyakorolt hatásáról: „Botticelli olyan nagy híve volt az említett szer
zetes pártjának, hogy emiatt abbahagyta a festést, nem volt semmi jövedelme, 
amiből megéljen, és igen nagy szegénységre jutott. Ugyanis, minthogy makacsul 
ragaszkodott ehhez a párthoz, és mint akkoriban mondták, a »piagnonék«, a si- 
ránkozók közé tartozott, abbahagyta a munkát: emiatt végül is öregkorában oly
annyira elszegényedett, hogy alighanem éhen halt volna, ha Lorenzo de Medici, 
amíg élt, nem segíti.”

Botticelli annyira kötődött a Mediciekhez, hogy alkotói időszakában alig moz
dult ki Firenzéből. Feljegyezték ugyan, hogy dolgozott Rómában is, de annál tá
volabbra nemigen jutott. Talán Magyarországra is elhozta a jó sorsa, ha hihetünk 
a 2007 júniusában tett bejelentésnek: magyar tudósok, Prokopp Mária, az ELTE 
művészettörténész-professzora és Wierdl Zsuzsanna restaurátor tájékoztatta a fi
renzei reneszánsz konferencia résztvevőit arról, hogy egy Botticelli-freskót azono
sítottak Esztergomban. Mivel ezt azóta már cáfolták is, most nem is nagyon rész



letezem a „felfedezés” körülményeit, azért -  valljuk be! -  jó volt legalább néhány 
percre ilyen hiú ábrándokba ringatni magunkat. De alkalomadtán még a cáfolat 
is cáfolható, így hát nem szabad kishitűnek lennünk, ebből még bármi kisülhet...

Az igazán botrányos azonban az, ami Firenze főterén történt. Örök időkre 
Savonarola szerzetes lelkén szárad, hogy Botticelli festményeit maga a festő vetette 
a tűzbe. Az értelmetlen pusztítás ideológiája már a quattrocentóban is diadalmas
kodott.

(Magyar Szó, 2007. október 20.)

JÓLÉTI DIKTATÚRÁK

Izgalmas vita zajlott 2007 nyarán, május végétől augusztus elejéig a Magyar 
Hírlap publicisztikai rovatában Szabad Gyuri bácsi, azaz Szabad György törté
nész, akadémikus, a rendszerváltás utáni első szabadon választott magyar parla
ment elnökének kezdeményezésére a Habsburg uralkodóházzal 1867-ben megkö
tött osztrák-magyar kiegyezésről. Egy Deák Ferenctől vett idézetet választottam 
a vitasorozat lezárásaként, Az augustusi béke oltára címmel a nyolcadik hó első 
napján megjelent összefoglalóm mottójául: „Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és 
kedvező szerencse ismét visszahozhatják, de miről a nemzet, félve a szenvedések
től, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és mindig kétséges.” 
Habár a száznegyven esztendő önmagában kerek évforduló, mégsem egy olyan 
jelentős jubileum, amiről külön is meg szoktak emlékezni a nagyvilágban. Szabad 
György vitaindító tanulmányában arra hívta fel a figyelmet, hogy habár az 1867- 
es kiegyezés ma már kanonizált történelem, annak megítélése és hatásai a mai 
napig is vitákat gerjesztenek a szakemberek körében. S akkor még nem is szóltunk 
számos, a kortárs magyar közélet szempontjából nagyon is fontos és nagyon is 
eleven hatással bíró más kiegyezésről, paktumról, tárgyalásról, elvi megállapo
dásról, összekacsintásról, kerekasztalról, hallgatólagos megegyezésről, amelyek az 
évtizedek kegyetlen múlása ellenére is -  épp a tisztázatlanságuk és folyamatos 
vitatottságuk, egyszersmind a kibeszéletlenségük és feltáratlanságuk miatt -  na
gyon messze járnak ma még attól, hogy azok tárgyában egységes megítélésről be
szélhessünk. Anélkül pedig történelmi kanonizálásuk is reménytelen. Ne feledjük 
ugyanis: ami nekünk tragédia, mohácsi vész, az a törököknek fényes diadal. Más 
és más megközelítésből tehát mindezek az események esetenként teljesen átérté
kelődnek.

A római Ara Pacis Augustae (az augustusi béke oltára) néven ismert műemlék 
azon ritka építmények egyike, amelyek a Római Birodalom kormányának meg



rendelésére készültek, és az utókor számára is fennmaradtak -  innen ered a 2007 
augusztusában használt cím. A Római Birodalom kormányai, triumvirátusai, cé
zárjai és egyéb tisztségeken és rangokon elhíresült uralkodói pedig nem arról ma
radtak évszázadok múltán is emlékezetesek, hogy elkényeztették volna a kortárs 
építőművészetet megrendelésekkel. De ezt a jelentősége mellett különösen fon
tossá teszi még az is, hogy az ilyen építmények sorában -  a máig is fennmaradtak 
közül -  az Ara Pacis Augustae a legkiemelkedőbb.

Miután Augustus császár hazatért Hispániából és Galliából, a szenátus ren
delte meg az augustusi békének szentelt oltárt, amelyet i. e. 13 és 9 között építettek 
a Mars-mezőn. Habár Augustus egyeduralkodó volt, a szó legszorosabb értelmé
ben véve diktátor, a pusztító polgárháború évei után a birodalom lakosságának 
többsége örömmel fogadta a béke és az államrend helyreállítására tett törekvéseit. 
Nem is kellett csalatkozniuk: az államgépezet mérséklő és kiegyensúlyozó hatá
sa hamarosan a gazdasági élet fellendüléséhez vezetett. Ez persze egyáltalán nem 
mentesíti az uralkodót a hatalmának fenntartásához használt kegyetlen és véres 
eszközök által elkövetett bűnök alól.

A diktatúrák mindig is két, elvileg összeegyeztetetlen lehetőséget hordoztak 
magukban: tekintélyuralmi központi irányítottságuk mellett a kemény kéz és a 
kész tények politikájával is elhozhatták egy társadalom gazdasági felvirágzását, 
fellendülését, és ezzel együtt az áhított jólétet, mint Augustus császár esetében, 
vagy -  és talán ez a gyakrabban előforduló konstelláció -  nyomorba döntötték a 
hatalmuk alá vont államokat. Ez utóbbira nem sorolok példákat, volt épp elég a 
közelmúltban. Talán Slobodan Milosevic említése elég intő figyelmeztetés lehet. 
„Rosszabb vagyok, mint egy elrettentő példa” -  mondja a Star Trek - Az új nem
zedék című tudományos-fantasztikus tévésorozat egyik epizódjában a magánélet
ben inkább csak Brent Spiner néven ismert Data parancsnok. Elrettentésből pedig 
Milosevic mellett volt épp elég tapasztalatunk.

„A Kiegyezés, amire még rossz sorsa sem kötelezte a magyarságot, nem biz
tosított semmiféle menedéket számára az elkövetkezők során -  fogalmazott vita
indítójában Szabad György. -  1867. május 29-én a Kiegyezést az önkényuralom 
árnyékában választott képviselőház 209 szavazattal fogadta el 89 ellenében, 83 
képviselő távollétében. A számkivetett Kossuth egykorú véleménye szerint ve
szélyes döntés született.” Már a kiegyezés megkötésének ténye is vitákat generált, 
olyan vitákat, amelyek olykor a mai napig húzódnak. Feltehetjük, Szigethy András 
hozzáállásának van a legnagyobb hitele, hiszen azt mondja: „Azok vitatkozhat
nának, akiknek módjuk volt választani [...] morálisan tiszta halál és erkölcsileg 
megkérdőjelezhető élet között.” Mert, mint kiderült, „nincs mára is érvényes olva
sata a kiegyezésvitának, noha sok okos és szép -  Kossuthtól Bibóig terjedő - idézet 
szerepelt a dolgozatokban”.

A kiegyezés előnyeire Szajlai Csaba, a lap főmunkatársa, kiváló gazdasági új
ságíró és szerkesztő hívta fel a figyelmet: „Olvasom ezeken a hasábokon az 1867-es 
kiegyezés kapcsán írt dolgozatokat, és rögtön monarchistának érzem magam. [...]



Magyarország történetének ez a szakasza máig nincs kibeszélve. Ha pedig beszé
lünk róla, rendszerint a korszak negatívumaival foglalkozunk. Nagy kár, mert az 
Osztrák-Magyar Monarchia volt hazánk történetében a legnagyobb gazdasági fej
lődéssel járó periódus. [...] a fejlettebb Ausztriával való szerződéses viszony kínált 
olyan húzóerőt a gazdaságnak, amilyen azóta sem volt a történelemben.”

Olyan volt hát 140 esztendővel ezelőtt a kiegyezés is, mint az Ara Pacis 
Augustae, azaz az augustusi béke oltára: a birodalom megrendelésére készült, 
az uralkodó hatalmát (is) szimbolizálta, mégis gazdasági felemelkedést, haladást 
hozott. Ha az események értékelése tárgyában vita is van a történészek között, 
gazdasági vonatkozásai egyértelműen pozitívak voltak. Talán nevezhetjük jóléti 
diktatúráknak is azokat, amelyek vitathatatlan negatívumaik ellenére is kiegyen
súlyozott fejlődési folyamatokat generáltak. Végül is a Római Birodalomból ma
radt ránk a mondás: „kenyeret és cirkuszt”. Valószínűleg Augustus császár is tudta 
ezt. A pusztító polgárháború ínséges évei után elsősorban kenyérre volt szüksége 
a népnek, cirkusz meg úgy is adódik magától lépten-nyomon, akkor is, ha szabad 
választásunkból esetleg más szórakozási lehetőségek után néznénk.

(Magyar Szó, 2007. október 27.)

AMIVÉ LEHETNÉNK

„Súlyos teher, Woodstock, ily elvadult / Fejedelemnek lenni védnöke; / Be elfa
jult apjától, kit a rémült / Frankok fekete hercegnek neveztek / Nem mintha zord 
s borús lett volna arca, / Mert kedves és szívélyes képe volt, / De mert temérdek 
gyászt hozott a bús / Francia földre: nyögte az egész / Frankhon Crécy, Poitiers, 
Maine és Artois / Csatamezőin győztes fegyverét. / De földi katona helyett az égtől 
/ A mennyekben kapott királyi díszt. / Áldott porában is! Ilyesmire / Nem vete
medett volna ellensége, / Nemhogy apjának testvérei ellen, / Inkább cseppenként 
elhullatja vérét, / Eltépi a lét minden kötelékét, / Feladja végső percét is, amelyben 
/ Szédült királlyá tette meg fiát” -  a Thomas of Woodstock című dráma első na
gyobb monológja ez, amelyik a mű egyik főszereplőjének, John of Gaunt, Lan- 
caster hercegének szájából hangzik el. A darab egyik érdekessége, hogy ma még 
úgy kell beszélnünk róla, mint ismeretlen szerző művéről. Azt pedig, hogy mit 
hoz a holnap, ma még felesleges volna találgatni. A marosvásárhelyi Látó című 
folyóirat 2007. augusztus-szeptemberi kettős számában közölte a színmű magyar 
változatát Jánosházy György fordításában. „A British Museumban van egy kéz
irat, szakértők szerint 1605-ben vetették papírra: angol történelmi dráma szöve
ge, abból a színműtípusból, amelyet Marlowe alakított ki, és Shakespeare fémjelez



mai köztudatunkban” - olvashatjuk a fordító alkalmi jegyzetében: „Az a valaki, 
mondanák De Vere gróf hívei és a »stratfordi ember« szerzőségének más tagadói, 
akit tudatlanságunkban ezen a néven tisztelünk. Egy máskülönben ismeretlen 
dráma egyetlen fennmaradt példánya, ez is csonka, hiányzik a címlapja és a vége, 
egy vagy több lapja. És semmi adat, amely valamelyest is útba igazítaná a kutatót. 
Ez is jócskán hozzájárulhatott ahhoz, hogy a »szakma« oly sokáig elhanyagolta ezt 
az érdekes és értékes irodalmi relikviát.”

A fordítónak nagyon is igaza van: Shakespeare a mai köztudatunknak ugyan
olyan szerves része, mint periódusos rendszer, az Sl-mértékegységek, a számító
gépek vagy a schengeni vízum.

Shakespeare mindenhol jelen van. A Google internetes keresőprogram 0,14 
másodperc alatt negyvenhétmillió és hatszázezer találatot produkál a brit tragé
diaköltő nevére, és mi lenne még, ha kicsivel több időt szán erre, és egy kicsivel 
tovább keresgél... A YouTube világhálós videomegosztó szerverén tizenegyezer
nyolcszáz videó közül válogathatunk, melyet az ő neve fémjelez.

De a Star Trek című televíziós Science fiction eposz első legénységének kaland
jaiban, az eredeti sorozat egyik epizódjában (The Original Series; William Shatner 
James T. Kirk kapitány, majd később már admirális szerepében; Leonard Nimoy 
mint a hegyes fülű, zöld vérű vulkáni Spock, és Walter Koenig angolosan Pavel 
Andreievich Chekov, magyarosan meg talán inkább Andrejevics Csekov pa
rancsnok szerepében) hangzik el a legendás mondat: „akkor fogja igazán élvezni 
Shakespeare műveit, ha eredeti klingon nyelven olvassa azokat.” A második, az új 
nemzedék (The Next Generatiori) kalandjait feldolgozó sorozatban az Enterpraise 
űrhajó élén álló Jean-Luc Picard kapitány (alias Patrick Stewart) is lépten-nyomon 
az ő műveiből idéz. A legénység tagjai, s legfőképp Data parancsnok (mint már 
mondtuk: a magánéletben pedig inkább csak Brent Spiner), az emberi lét után só- 
várgó, s az emberi létezés rejtelmeit kutató android a holografikus fedélzeten (holo 
deck) az V. Henrikből és több más darabból ad elő részleteket. Diana Troy tanács
adó (Marina Sirtis brit színésznő kiváló tolmácsolásában) pedig a Romeo és Júlia 
erkélyjelentével példálódzik, amikor nem tudnak szót érteni az ismeretlen civili
zációval, amelyiknek képviselőivel összefutottak a kietlen űrben. Hoffmann vagy 
ismertebb nevén Hofi Géza (született 1936. július 2-án Kőbányán, Budapesten) 
magyar humorista is a Hamlet című tragédia főhősnőjének, Opheliának a nevé
vel viccelődve választotta az 1987-ben hanglemezen, régi jó bakeliten is megjelent 
műsora címéül azt, hogy Hofélia. A Talpraesett Tóm (no jó, Lucky Luké, de ennyi 
erővel akkor már Villám Vili vagy Villám Will is lehetne), a vadnyugat hősének 
kalandjait feldolgozó képregénysorozat filmváltozatában (Terence Hill-lel a cím
szerepben), a Dalton fivérek - természetesen a börtönből való szökés reményében 
-  Shakespeare műveiből készítenek és mutatnak be jelenteket. Az Amigo és barátai 
című rajzfilmsorozat címszereplője arról győzködi a szerzőt, hogy ne írjon szomo
rú befejezést a Romeo és Júlia végére, érje be inkább csak egy snassz happy enddel, 
és komolyan figyelmezteti, hogy nagyon ügyeljen ám arra, milyen szavakat ad a



herceg szájába, mert könnyen félreérthetik, és nem kívánt politikai felhangokat 
vélhetnek majd kihallani belőlük. A Lear király előadásának szünetében játszódik 
Hubay Miklós Te, Imre, itt valami ketyeg című egyfelvonásosa, amelyben a vég
kifejlet is elmarad, hiszen a posztos tűzoltó előadás közben felrobbantja a színház 
épületét; a Művészeti Akadémia színinövendékei egy régi videofelvételen ugyan
csak a Romeo és Júlia erkélyjelentét adják elő vizsgájukon több változatban, több 
különböző -  olykor teljesen meghökkentő -  megközelítésben és értelmezésben. 
Danilo Kis Borisz Davidovics síremléke című regényéből is tudhatjuk már rég, 
hogy a mű Novszkij melléknéven is ismert címszereplőjét Sztálinhoz és Leninhez 
fűződő kapcsolata miatt bolsevik Hamletnek nevezték és becézték, olykor talán 
csúfolták is...

És még nagyon sokáig lehetne folytatni ezt a felsorolást, amelyikben igyekez
tem főképp csak olyan hivatkozásokat és vonatkozásokat összegyűjteni, amelyek 
úgymond perifériálisak, csak érintőlegesen és mellékesen kötődnek Shakespeare- 
hez, az életművel konkrétan alig állnak összefüggésben.

A Látó bán közölt Thomas of Woodstock című drámát azonban ennyi sem il
leti meg. A marosvásárhelyi folyóirat, amelyik már évek óta hagyományává tette, 
hogy a nyári hónapokban, az augusztus-szeptemberi kettős kiadását rendsze
resen a drámairodalomnak szenteli, idén -  sötét alapon fehér színű kézírással 
-  Gálfalvi György szerkesztő egy mondatát közölte a vonatkozó lapszám belső 
borítóján: „Azért vagyunk a világon, hogy azzá legyünk, akik lehetnénk.” Habár 
nekem Gálfalvi egy másik mondata a kedvencem, amelyet személyesen hallottam 
tőle egy veránkai borozós délutánon a kecskeméti Forrás című folyóirat írótáborá
ban néhány évvel ezelőtt: „Abban a társaságban, ahol a zsidókat szidják, én zsidó 
vagyok.”

Tény azonban, hogy ennek az egyelőre ismeretlen szerzőnek a Thomas of 
Woodstock című színműve is azért maradt fenn, és azért van meg, ha csak egy pél
dányban is, de a mai napig is a világon, hogy azzá váljon, amivé -  a körülmények 
kedvező alakulása, a véletlenek pozitív összejátszása folytán -  a leginkább lehetne. 
Ha a Shakespeare-életmű részévé, hát az a sorsa, ha Shakespeare-apokriffá, ám 
úgy legyen. Se többé, se kevesebbé, mint amiért értelme volt fennmaradnia.

(Magyar Szó, 2007. november 3.)



A GYAUR, A HITETLEN ÉS A GOJ

Örömmel fedeztem fel nemrég I. János Pál sorait: „Mindig közel álltak hozzám 
azok is, akik nem hisznek Istenben. Meg vagyok győződve arról, hogy ezek nem 
Isten ellen, hanem egy hamis istenkép ellen küzdenek.” Talán nem küzdelemről 
kellene beszélni, hanem tagadásról -  az ateista, hacsak nem militáns, nem küzd 
és nem hadakozik, hanem elsősorban tagad. Hamis világképeknek, az istenképe
ket is ideértve, ma sem vagyunk, de a huszadik században sem voltunk híján. A 
mögöttünk hagyott, az emberiségre nézve igen sok tekintetben szégyenteljes múlt 
századot ideológiáinak sokasága és sokszínűsége miatt még sokáig vitatjuk majd 
(sok esetben talán joggal is), értelmet keresünk az értelmezhetetlenben, logikát 
az irreálisban, földhözragadtságot az emelkedettségben, realitást a logikátlanság
ban, elrugaszkodottságot a röghözkötöttségben. Nagy szerencse azonban, hogy a 
különböző művészetek is, a maguk módján persze, de mind megörökítették eze
ket, mert így legalább némi támpontot adhatnak a kiigazodáshoz. Ugyanis ha azt 
mondom „ideológia”, mindenki politikára gondol. Sőt nem tagadom, hogy több
nyire én is. Viszont ha már huszadik század, akkor mindenképp ideológiáknak 
kell tekintenünk a századelő különféle, elsősorban irodalmi és képzőművészeti 
izmusait is. Legfeljebb művészeti ideológiáknak.

Ma a napi politika szintjén, a sajtó híradásaiban türemkednek elénk az egy
mást hamisnak bélyegző, gyakran egyaránt és egyformán káros ideológiák. A tö
rök hódoltság idején gyaur kutyáknak mondták a hódítók államvallásának nem 
megfelelő, leigázott alattvalókat, de mára már új nyelvvel, saját országgal, elismert 
és független állammal, önálló identitással rendelkező új nemzet és nép született 
azokból, akik az idegen vallást annak idején elfogadták. Mert az adott korban, 
abban a rendszerben a társadalmi ranglétrán az előrehaladást, esetenként a kitö
rési lehetőséget is a vallási hovatartozás biztosította. Ma azonban már egy teljes 
nemzetet, egy egész ország lakosságát sértenénk és gyaláznánk meg azzal, ha azt 
állítanánk, hogy őseik meghunyászkodtak és behódoltak a hódító hatalomnak.

Van, ami kóser. És van, ami nem. A zsidók a goj szócskával fejezik ki ugyan
azt, amit annak idején a törökök a gyaurral. Héber nyelven ez annyit jelent: nem 
zsidó. Olykor konkrétabban: keresztény. Se többet, se kevesebbet. Egyes források 
szerint pedig kezdetben „római” volt a szó jelentése, s ez csak később alakult a ma 
ismert formájára. Illetve jelentéstartalmára. De nagyjából mindegy is, hiszen még 
a megfelelő írásmódja sem tisztázott: a múlt század nyolcvanas éveinek közepe 
óta az Idegen szavak és kifejezések szótárának több kiadása is következetesen rö
vid o-val vette fel címszavai közé, más források viszont hosszú ó-val (is) említik. 
Ezért történhetett meg, hogy bár ugyanez a szó szerepel a társaság nevében, más 
írásmódban, Gój Motorosok Egyesülete néven létezik egy szervezet, amelyiknek a 
puszta fennállása is huzamosabb ideje borzolja a magyarországi belpolitikai köz
élet kedélyeit.



A hitetleneket, boszorkányokat, vallástagadókat (ti. az ateistákat), eretneke
ket, magyarán a másként gondolkodókat pedig a keresztény egyház inkvizíciója 
is kifejezetten hosszú időn át máglyára küldte, együttérzés és empátia nélkül kí
nozta, hogy vallomásra bírja, igen, és természetesen végül meg is ölte. 2006 ta
vaszán jártam a belgiumi Gént városának vármúzeumában, ahol ma már szinte 
természetes, hogy az egykori kínzókamrát is megtekinthetik a látogatók. Talán 
mondanom sem kell, hogy új jöttem ki a helyiségből, hogy kis híján kifordult a 
gyomrom. Nem kis fantázia és kreativitás kellett ahhoz, hogy valaki -  tisztán 
szakmai alapon (hiszen az ott dolgozóknak ez is ugyanúgy a „becses” szakmájuk 
volt, mint másnak a csipkeverés, cipészmesterség, a suszterség vagy az asztalosság, 
ugye...) -  kitalálja mindezt, hogyan kínozhatja meg a lehető legagyafúrtabb mó
dokon embertársait. Nem csoda hát, hogy olyan vallomásokat is könnyűszerrel 
kicsikarhatott belőlük, amelyeknek ugyan semmilyen valóságalapja nem volt, de 
a megkínzottak már abban is egyfajta egérutat, menekülési útvonalat láttak, hogy 
rábólintanak mindenre, elmondanak mindent, amit vallatóik hallani akarnak, 
még ha a Grimm testvérek meséi is megalapozottabbak voltak annál. Ja kérem, 
hogy régen volt, és hogy ezt az inkvizícióban művelték?! Kedves huszadik száza
dunk messze lepipálta ezt is...

így jött hát létre ez a szürreális találkozó: a gyaur, a hitetlen és a goj. S ez is 
egyik aspektusa annak, miért olvastam örömmel I. János Pál sorait. Habár nekem 
erről a hármas találkozóról mégis inkább Sergio Leone filmjei jutnak eszembe. 
Igaz, ő beérte a Jó, a Rossz és a Csúf szerepeltetésével... A Port.hu szűkszavú is
mertetője szerint: „A polgárháború elvadult világában három férfi három alaptu
lajdonság álarcát ölti magára. A Jó nem jobb, mint társai, a Rossz nem rosszabb, 
és a Csúf, nos, ő sem csúnyább, mint a másik kettő. Ami végképp hasonlóvá teszi 
őket: olthatatlan vágyuk a pénzre.” És nem a jóság, a rosszság (rosszaság), avagy a 
csúfság, hanem a hamis fogalomképek ellen küzdenek. Illetve a rendező a hamis 
fogalomképek (ti. sztereotípiák) tagadásaként jeleníti meg őket. És igen, istenkép; 
hamis, felettébb hamis istenkép a szemükben a pénz.

y,Homme de lettres vagyok, miként a franciáknál mondják. Ami azt jelenti, 
hogy egész életem irodalom -  nyilatkozta egy interjúban Danilo Kis. -  Csak ter
mészetes, hogy e kettősség tudatában vagyok. Ez egy hosszú tapasztalat, dilem
ma Lafcadio naplójának mintájára. Az egyik oldalon Orwell, a másikon Nabokov 
mester. Az első: »Ott, ahol hiányzott a politikai indíték, halott betűket vetettem 
papírra, s elvesztem a túlcicomázott és vulgáris részletekben...« És most Nabokov: 
»Mindig is untatott mindazoknak a boldog meggyőződése, akik úgy vélték, hogy 
a lelkiismeret, egészséges obszcenitás és kevéske kommunizmus áramütésének 
egyetlen rezzenete - mindez összekeverve bármilyen régi éjjeli edényben -  magá
tól, egy titokzatos alkímia folytán valamiféle ultramodern irodalmat eredményez; 
én pedig azt állítom, még azon az áron is, ha esetleg főbe lőnek, hogy a művészet, 
mihelyt kapcsolatba lép a politikával, óhatatlanul a legközönségesebb ideológiai 
bóvlivá silányul.« Ez a probléma lényege. E két idézetet esszéim és cikkeim egyik



kötetének mottójául választottam (Homo Poeticus, 1983). Mindaz, amit írok, re
gény és elbeszélés, dráma vagy esszé, e két pólus között oszcillál.”

A pólusok között oszcillálva, de -  teszem hozzá -  az I. János Páltól vett idézet 
szellemében is, meg kell hát különböztetni, hogy mivel és mi ellen harcol az em
ber. Alkalmasint pedig azt is, hogy mit és miért tagadna meg.

(.Magyar Szó, 2007. november 10.)

EPIFÁNIA, AVAGY NÉHÁNY 
KIVÁLTSÁGOS PILLANAT

Orwell és Nabokov példáján szemléltetve, a totális apolitikusság és politikának 
való szolgai alárendeltség között oszcillálva határozta meg saját írói magatartását 
Danilo Kis az Európai Utas című folyóirat 1991. esztendei második számból idé
zett interjúban. Ugyanitt beszélt arról is, hogy: „...tézisregényt sohasem írtam. Az 
irodalom túlzottan is szent dolog ilyesféle mesterkedéshez. Ritkán írok. Az iroda
lom felajánlás, s nem sugallat. Felajánlás. Joyce-i epifánia. Amikor az embernek 
az a benyomása, hogy minden közönségességben, az ember és lélek hívságában 
létezik néhány kiváltságos pillanat, amelyet ki kell használni. Ez az Isten vagy az 
Ördög adománya, mindegy, de a legnagyobb ajándék. E között ingadozom, e két, 
látszatra ellentétes pont között, amely úgy taszítja egymást, mint két azonos mág
neses pólus; ide-oda hányódom az üresség, az irodalomtól való iszonyodás pilla
natai és ama ritka pillanatok között, amikor nincs ez az undorodás.”

Lehet az irodalomtól undorodni?
Hát persze, hogy lehet...
És az irodalmi élettől?
Attól meg főleg!
És mi történik akkor, ha egy író, egy irodalmár, egy nagy hatású elbeszélő 

vall arról, hogy undorodik az irodalomtól, az irodalmi élettől, úgymond: irodalmi 
közélettől?

Akkor neki van igaza...
Epifánia, vagy amit akartok! Mert nemcsak joyce-i lehet. Hanem vallási is. 

Hanem shakespeare-i is. Az epifánia a január 6-i ünnepünk, a vízkereszt megne
vezésének görög megfelelője, amelyik ebben a formában is honos nyelvünkben.

És akkor érdemes visszalapoznunk Kishez: „Amikor nem írok -  fordítok, fő
képp költőket: oroszokat, magyarokat, franciákat és angolokat is. Ez megszabadít
ja az embert tulajdon líraiságától, amely mindig veszélyt jelent a prózára nézve. Ez



remek stílusgyakorlat is az író számára. Lefordítottam szerbre Queneau-t. A re
cept ebből kihámozható. Sok életzöldség, jókora darab valóságnyershús (összetört 
csonttal), késhegynyi só, morzsányi nádcukor (semmiképp se szacharin!), jókora 
adag iróniának nevezett fűszer (amely helyettesítheti a babért!). »S mindez össze
keverve bármilyen éjjeli edényben.« Lassú tűzön főzni, hónapokon át, ha kell éve
kig. Frissen tálalni, vagy hagyni, hogy megromoljon. S csendben félrehúzódni.”

Mert az irodalomra, meg kicsit általánosabban a művészetekre nincs minden
kor alkalmazható recept. Bármikor silánnyá válhat az, ami tegnap még zseniá
lis volt. Van, amikor frissen kell tálalni, melegen (átvitt értelmek nélkül), és van, 
amikor hagyni kell megpenészedni, mint a legnemesebb sajtot. Érlelődni. Hiszen 
a leszedett gyümölcs is beérik a kamrában. Csak az íze lesz más. A megszokottnál.

Ennyivel vannak előnyösebb helyzetben a konyha mesterszakácsai. Csak 
azt mondjuk nekik, hogy sertés savanyú káposztával, s máris egyértelmű, mire 
gondolunk: „A húst előkészítjük: szeleteket vágunk belőle, sózzuk, borsozzuk. A 
káposztát összekeverjük a fűszerekkel. Egy jénai tál aljára kevés olajat öntünk, 
belefektetjük a szeleteket, rá a szalonnát, majd következik a káposzta. Lefedjük és 
puhára pároljuk. Köretként rizs vagy krumpli mehet hozzá. Nem nagy pepecselés, 
mégis finom.” (Presented by mindmegette.hu.)

A látszat azonban, mint mindig, ezúttal is csalóka: ez még mindig nem a nép
meséi terülj, terülj, asztalkám. Hiszen ebéddel kínálják a harctéren Napóleont is 
a Háború és béke egyik fejezetében, a borogyinói csata hevében. „Emberek haltak 
aznap, 1812. szeptember 7-én, ott a mészárlásban majd százezren, de a hadvezér 
csak egyen. Ha a gonosz emberek szövetségre lépnek céljaik elérése érdekében, 
akkor a jóknak is ugyanezt kell tenniük; semmi egyszerűbbet ennél” -  írta Lev 
Nyikolajevics Tolsztoj, a realista orosz próza mestere, aki kifejezetten furcsa gon
dolkodású ember volt. „A történetírás, ha elveti azt a régi nézetet, hogy az istenség 
egy kiválasztott személynek alárendeli a nép akaratát, egyetlen lépést sem tehet 
anélkül, hogy ellentmondásokba ne keveredjék; választania kell tehát: vagy vissza
tér az előbbi hithez, amely szerint az istenség közvetlenül részt vesz az emberiség 
ügyeiben; vagy határozottan megmagyarázza azt a történelmi eseményeket elő
idéző erőt, amelyet hatalomnak neveznek” -  írta a Háború és béke epilógusában.

Aztán pedig Napóleon is elhessegeti a felkínált ebédajánlatot. Nem kell neki a 
sertés savanyú káposztával...

Hagyjuk hát a téziseket, az irodalom valóban túl szent dolog -  még ha szerzője 
olykor undorodik is tőle -  ahhoz, hogy ilyesféle mesterkedésekkel szennyezzük. 
A művészet az antik világtól a sötét középkoron és a reneszánszon át, a nagy gö
rög tragikus triászt, Arisztophanészt vagy Senecát idézve egészen Tolsztojig vagy 
Danilo Kisig -  és még tovább! -  a kölcsönös vonzás és tagadás viszonyában áll(t) a 
politikával, amelyik minduntalan igyekezett a saját eszközévé degradálni irodal
mat, képzőművészetet és színházat egyaránt; s amelyek feleselésükben mindun
talan a tárgyukká tették a politika eszméit, még akkor is, ha „csak” a feleselésük 
eszközévé is.



Azt mondtuk, hogy a színház világtörténete a politikai színházzal kezdődött, 
hiszen a legrégebbről fennmaradt ma ismert színmű, Aiszkhülosz Perzsák című 
tragédiája is nem titkolt politikai indíttatásokat hordoz magában. Vagy legalább
is jelenlegi ismereteink tükrében ilyeneket látunk és magyarázunk bele. Politikai 
tartalmakkal ruházzuk fel.

De amióta öntudatra ébredt ember él a földön, művészet és színház azóta léte
zik, természetesen nem minden a görögökkel kezdődött el. A mindenkori aktuális 
társadalommal való dialógusát, a mindenkori társadalomra gyakorolt hatását, és 
megfordítva, a mindenkori társadalomnak a művészetekre gyakorolt hatását te
kinthetjük - (olykor) mögöttes -  politikai tartalomnak. E három tétel csillagászati 
együttállása pedig máris felér egy, a Danilo Kis által az idézett interjúban említett 
kiváltságos pillanattal.

Ez pedig nem több és nem kevesebb -  a szolgálattal azonos. Felajánlásnak eny- 
nyi talán éppen elég is kellene, hogy legyen.

Ha pedig mégsem, akkor legalább a receptet feljegyeztük, s máris mehetünk a 
konyhába főzni...

{Magyar Szó, 2 007. november 17.)

QUO VADIS, VERCINGETORIX?

„Egy kis felületre lenne szükségem, ahol szabadon / mozoghatok / Egy kis lég
térre, ahol én is levegőhöz juthatok / Ennyi kell csak egy élettérhez / Három di
menzió és még kettő” -  olvashatjuk Achilles Dent Élettér című versében, amelyik 
a szerzőnek a pécsi Reprint Kft. gondozásában 1996-ban megjelent 23 című köte
tében kapott helyet. Abban a kiadványban, amelyik közelebbi műfaji meghatáro
zás helyett -  egyfajta alcímként is talán -  a Megtorlás megjelölést viseli fejlécében.

Hogy összesen hány dimenziót számolhatunk össze a különféle élethelyze
tekben, azt magam sem tudhatom, s hogy mindezekből mennyinek az együt
tes jelenlétére van szükség a megfelelő élettérhez, valószínűleg csak további, 
többismeretlenes számítások révén fejthetnénk meg. De talán nyugodt lélekkel el 
is tekinthetünk ettől. Tény azonban, hogy egy egészen más dimenziót világítanak 
meg a következő sorok: „Az időszámításunk utáni ötvenes években Julius Caesar 
római hadvezér és államférfi légiói meghódították Gallia egész területét, s már ott 
meneteltek az utolsó gall ellenállási fészek, Gallfalu közelében. E falucska lakói 
elkeseredett és eredményes ellenállást tanúsítottak, a csatározásokban a két hős, 
Asterix és Obelix járt az élen.



Képregényünk hőse, Asterix éleseszű, találékony és a pompára sokat adó férfiú; 
a gall nép büszkesége, aki előtt a római légió katonái minden alkalommal letet
ték a fegyvert. Asterix csodás erejét a gallok varázslójának bűvös italától nyeri. A 
másik hőst Obelixnek hívják, valóságos vasgyúró, aki a rómaiakkal folytatott csa
tározások közti szünetekben templomkőszállítással foglalkozik. A következőkben 
Asterix és Obelix kalandjait mesélik el képregényünk lapjai...” - mióta 1961-ben 
a belga Dargaud kiadóház gondozásában megjelent az Asterix-képregények első 
füzete, állandó elemként ezekkel a mondatokkal kezdődik minden újabb történet, 
amelyik az itt bemutatott főhősök kalandjait meséli el. Az auvergne-i pajzs című 
epizód legelső képkockáján az Alesiánál legyőzött Vercingetorix vezér, akit tör
ténelmi szempontból Gallia első egyesítőjének tekinthetünk, Julius Caesar lába 
elé hajítja fegyverét... Ez a megadás, a behódolás egyezményes jele volt akkoriban. 
Gallia ezzel hivatalosan elveszítette a csatát, meghódíttatott. A második képkoc
kán aztán a hetedik hó névadója fél lábon szökdelve „elrobogott új hódításokba”. 
Cézár azért ugrál jobb lábán ezen a kis rajzon, mert Vercingetorix kicsit elvétette 
a célzást: a győztes hadvezér lába elé vetett pajzsának széle bizony keményen elta
lálta sarujából kilógó bütykét.

Lényegében az Asterix-képregénysorozat Az auvergne-i pajzs című epizódjá
nak első oldala meséli el a címben szereplő harci felszerelés történetét: „A vezér 
fegyverei a földön hevertek. Senki sem merészelt a közeibe menni.” Majd pedig: 
„Már úgy naplemente táján osont oda egy római harcos, aki nem tudott ellenállni 
a csábításnak.” Néhány lépéssel (és egy képkockával) odébb ugyanez a légiós ka
tona beszállt egy kockajátékba, amelyikben elveszítette a pajzsot, azonban a győz
tes sem örülhetett sokáig nyereményének. Ahogy enyhén kapatosán a sátra felé 
kullogott, egy borvirágos orrú századosba ütközött. „Hé, te ott! Vádiszolgatunk 
a kvóba?”

Ez a „hová mégy?” jelentésű kérdésfelvetés a latin „quo vadis?”-ból ered, és 
az itt idézett változata a kiváló fordító, Kopecky László zseniális nyelvi lelemé
nye. Olyannyira, hogy már az Amerikában élő, fentebb költőként idézett, Achilles 
Dent álnéven ismertté vált egyik legjelentősebb képregénymagyarítónk is nem tit
kolt rajongással beszélt Kopecky és Domonkos István Asterix- és Talpaesett Tom- 
fordításairól. És nem nyúlt az általa is tisztelt mesterek által korábban egyszer már 
lefordított epizódokhoz.

Achilles honlapja, feltehetően szerzői jogi problémák miatt, sajnos eltűnt ko
rábbi tárhelyéről, a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem honlapjáról (talán 
a kepregeny.net portálján elérhető még néhány korábbi munkája), verseit azon
ban nem fenyegeti ilyen veszély, hiszen azok itt vannak a kinyomtatott kötetben. 
„Üdvrivalgás -  szép szó / Ugyanakkor értelmetlen / Üdvében senki sem rivalg” 
- idézem most az Üdvrivalgás II című költeményéből.

A borvirágos orrú százados pedig a kocsmában hagyta Vercingetorix pajzsát 
(azzal fizetett), később meg egy gall vitéz vitte magával, aki hazafelé tántorgott a 
csatából... Az alesiai csata, amelyiknek egyes elemei megelevenednek a természe



tesen fiktív képregényben, s amelyik köré az Asterix-sorozat Az auvergne-i pajzs 
című epizódja szerveződik, a valóságban időszámításunk előtt 52-ben zajlott. Jú
lius Caesar akkor még nem is volt teljhatalmú egyeduralkodó, Gnaeus Pompei- 
usszal és Marcus Licinius Crassusszal osztozott a hatalmon. Ők hárman alkották 
Róma első triumvirátusát. Vagy ők voltak a triumvirek. A három legbefolyásosabb 
politikus és hadvezér időszámításunk előtt 60-ban kötötte meg érdekszövetségét.

Az akkori Gallia területén kifejezetten nagy volt az etnikai tarkaság, mintegy 
hatvan nép, illetve törzs élt ott. A rómaiak által Gallia Transalpina néven jelzett 
terület pedig, amelyik magában foglalta a mai Franciaország és Belgium teljes te
rületét, valamit Hollandia és Svájc egyes részeit, akárcsak a képregényben a kis 
gall falucska, ekkor még ellenállt a birodalom hódításainak. Ezen a hatalmas 
területen éltek akkoriban kelták, ibérek, ligurok, aquitánok, germánok, belgák, 
suevek, avernusok, aeduusok, sequanusok, senonok, lingonok, aremoricusok és 
még sok más nép mellett -  a mai Franciaország területének középső részén -  az 
akkoriban legnépesebb gallok.

Vercingetorix az avernusok fejedelmének fiaként született, nem tudni, egészen 
pontosan mikor. Egyes feltevések szerint időszámításunk előtt 82-ben, más forrá
sok szerint 75-ben. Egyértelmű azonban, hogy Krisztus előtt 46-ban, akkor már 
avernus királyként és a gallok vezéreként végezték ki Rómában. Az ókori Gallia 
nyugati és középső területein először tizenkét törzset egyesített, majd miután ki
kiáltana magát királlyá és megszervezte a római megszállás elleni felkelést, rövid 
idő alatt megteremtette a gall törzsek szövetségét. Az Alesiánál elszenvedett végső 
vereséggel természetesen a felkelés is elbukott.

így ér össze és egészíti ki egymást valóság és fikció, olykor egészen kibogoz
hatatlanul. S így vádiszolgatunk szépen lassan, egyenesen bele a kvóba, amelyben 
olykor az üdvrivalgás és annak jogossága is megkérdőjelezhető talán.

(Magyar Szó, 2007. november 24.)

KÖLCSEY KONTRA VÁLYI NAGY

Nagy-nagy örömmel olvastam a Kilátó 2007. november 17-i számában Fekete 
J. József egyszerűen csak A vendégszövegekről címmel publikált fejtegetését a plá
giumról. Vendégszöveg, idézet, utánzás, epigonizmus, palimpszeszt, lélekrablás, 
plágium, másolás, lopás, intertextualitás, áthallás, parafrázis viszonyait valószí
nűleg nagyjából ugyanolyan nehéz lesz (főleg így, ebben a posztmodern utáninak 
mondott, de inkább csak post mortem korban) belátható időn belül tisztázni, mint 
teszem azt a vagyonmegosztás, avagy a gyermekelhelyezés kérdését egy csúnya,



mindkét félre nézvést egyaránt megalázó válóperben. Az általam is igen gyakran 
idézett szerző mondja említett cikkében: „A plágiumnak persze nem kis hagyo
mánya van a világ- és a magyar irodalomban. Az író ugyanis ott lop, ahol tud. 
Tény viszont, hogy nem minden »intertextuális játék« plágium is egyben. Az pél
dául szinte csínytevésnek tűnik, hogy Károlyi Amy sajátjaként küldött egy Weö- 
res-verset a kecskeméti Forrásnak, és a szerkesztők bevették a turpisságot. Az meg 
szőrszálhasogatásnak, ahogy Waldapfel József ízekre szedte a Bánk bánt, hogy 
kimutassa a Schillertől, Wielandtól és Veit Webertől vett szövegrészek megverse- 
lését, amikor Katona József a Bánk első kidolgozásának kéziratában jegyzetekben 
tüntette fel az átvett szövegrészek forrását, miként ezt Schöpflin Aladár tisztázta 
1934-ben a Nyugatban.” Majd pedig így folytatja: „A kétségkívül legelső magyar 
plágiumügy viszont három Ferenc nevéhez fűződik. Kazincy Ferenc ösztökélésére 
Vályi Nagy Ferenc elkészítette az első teljes Iliász-fordítást, munkája segítéseként 
Kazinczy elküldte Vályinak Kölcsey Ferenc //¿ász-fordításának részleteit, amit Vá
lyi beillesztett a saját fordításába. Kölcsey ezt igencsak nehezményezte, viszont 
Kazinczy igazi posztmodern bőkeblűséggel mondta, nem fontos, hogy ki fordí
totta, hiszen a szerző így is, úgy is Homérosz. [...] Vályi Nagy Ferenc, igaz, halála 
után, de megkapta az elismerést és a vele járó díjat a részben plagizált munkájá
ért, ahogy erről minden irodalomtörténeti búvárkodás nélkül is bárki olvashat a 
Wikipédiában.”

Sőt ma már akár a Wikipédiát is lehet irodalomtörténeti búvárkodásként ol
vasni (s akár szerkeszteni is), és valószínűleg kisdiákok tucatjai teszik ezt elősze
retettel. Szemináriumi dolgozatok forrásaként alkalmasint immár gyakrabban 
használják, mint a hagyományos lexikonokat, enciklopédiákat és szakkönyveket. 
Pedig Miroslav Krlezától Danilo Kisig nagyon sok irodalmi nagyság esküdött 
arra, hogy épp ezek a kiadványok a kedvenc olvasmányai. És tulajdonképpen ez 
már tőlük sem volt eredeti gondolat...

Érdemes talán elgondolkodnunk azon, hogyan viszonyulunk az idézetekhez. 
Jómagam egyfajta eszköznek tekintem a vendégszövegek felhasználását, kiváló 
mankóknak ahhoz, hogy ne kelljen már meglévő, mások által elmondott és ki
válóan, veretesen, irigylésre méltó nyelvi leleménnyel megfogalmazott gondo
latokat újrafogalmaznom olyan esetekben, amikor ezek ismertetése szükséges a 
saját szövegem szempontjából. Ezért hát használom az idézeteket szemrebbenés 
nélkül. így például itt fentebb a mindkét félre nézvést egyaránt megalázó váló
pereket említettem. Akár egyértelmű is lehetne, hogy Róbert Benton 1979-ben 
készült Kramer kontra Kramer című filmjére gondolok Meryl Streep és Dustin 
Hoffman főszereplésével. De talán egyértelmű, talán nem. Ezért illene röviden 
összefoglalnom a mű cselekményét, hogy nyilvánvalóvá tegyem, tényszerűvé az 
egyelőre csak sejtésértékű közlést. Ahelyett azonban, hogy belevesznék egy rög
tönzött tartalomismertetőbe, sokkal egyszerűbb beírnom a böngészőbe, hogy 
Port.hu, az oldal betöltődése után pedig csak odabiggyesztem a portál keresőjébe 
a film címét, s máris itt a terülj, terülj, asztalkám. Tehát a Port.hu ismertetője sze



rint: „Ted Kramer imádja családját: feleségét és hatéves kisfiát, de azért a munka 
a legfontosabb számára, minden mást a karrierjének rendel alá. Egyik este arra ér 
haza, hogy Joanna, a felesége szárazon közli vele: elhagyja, hogy az anyaszerep
ből kiszakadva végre megpróbálja megvalósítani önmagát. így a gyerekkel járó 
összes gond az apára szakad, aki kénytelen újra felépíteni az életét: megtanulni a 
gyereknevelés csínját-bínját, s mindeközben az állását is megtartani. Ted főz, vá
sárol, takarít, játszótérre jár, s megérzi és megérti tündéri kisfia minden vágyát és 
félelmét. Kisebb-nagyobb zűrök mellett is olyan ajándék ez, amiben kevés apának 
van része. S másfél év után, miután a legapróbb részlet is a helyére került, ismét 
megjelenik Joanna...”

És mi van, hogy ha egy szép napon az Iliász Kölcsey Ferenc által fordított rész
letei jelentik be, hogy válni akarnak Vályi Nagy Ferenc magyarításától, hogy vég
re magvalósíthassák önmagukat? Előbb „csak” Kazincy Ferenchez, majd miután 
már a legapróbb részlet is a helyére került -  mint fellebbviteli szervhez -, Homé
roszhoz fordulnak a válóper ügyében? Esetleg Waldapfel fog ítélkezni a Kölcsey 
kontra Vályi Nagy perben?

Palimpszesztnek vagy palimpszesztusnak régen azt a papiruszt vagy perga
ment nevezték, amelyről az eredeti írást áztatással vagy vakarással eltávolították, 
s a helyébe újat írtak. S ugyanezzel a megnevezéssel illették az ilyen eljárással 
reciklált felületre írt vadonatúj szövegeket is. Ma már inkább úgy mondanánk: 
radírozás. De a számítástechnika fejlődése már ennél is újabb kifejezésekkel áldott 
meg bennünket.

Az új kifejezések pedig újabb és újabb módszereket is feltéteznek, amelyek a 
plagizátorok kezére játszanak. Nagy szerencse azonban, hogy nem csak az övé
kére. Mert idézni valamit, nyíltan és felvállaltan, a forrás megjelölésével együtt 
beépítenünk a saját szövegünkbe -  elsősorban a tisztelet, a megbecsülés jele. A 
filmművészetben is úgy tartják, hogy ha egy rendező korábbi mesterektől vett 
részleteket használ fel művében, azzal tiszteleg emlékük és munkásságuk előtt. A 
vendégszövegeket tehát értelmezhetjük úgy is, mint holmi jófajta akciós személyi 
kölcsönt, amelyik egyszer még majd -  apróbb részletekben ugyan, de kamatostul 
-  visszajár.

(Magyar Sző, 2007. december 1.)



KOSSUTH LAJOS A SAROGLYÁN

Immár lassan másfél évtizede, amikor feleségem várandós volt, mi pedig új
ságírói munkánkból kifolyólag igen sokat utazgattunk Zenta, Topolya, Újvidék és 
Szabadka között, megboldogult apósom poénkodott rendszeresen azzal, hogy: „Mit 
írnak majd annak a gyereknek az anyakönyvébe, hol született?” A vicc kedvéért pe
dig hozzátette még: „Beírják majd egy autóbusz rendszámát vagy egy vasúti kocsi 
jelzését.” Ez a kis történet azért jutott eszembe nemrég, mert egy különösen megka
pó e-mail érkezett 2007 novemberének elején Nádassy Józseftől a Nagy László Kör 
nevében.

A levél feladója arra szerette volna felhívni a magyarországi országos sajtó figyel
mét, hogy Olaszliszka, ez az ezernyolcszáz lakosú észak-magyarországi kis falucska 
a legelmaradottabbak közé sorolt Bor sód-Abaúj-Zemplén megyében, amelynek neve 
- sajnálatos körülmények miatt - igen sokat szerepelt az utóbbi időben a sajtóban, 
nemcsak negatív kontextusban említhető. Mert a média mintha szem elől tévesztette 
volna ezt a kis apróságot. „Kossuth Lajos Olaszliszkán született” - olvashattuk az 
e-mail tárgy-, azaz subjectmezejében mi, nagyon sokan, akiknek elérhetősége szere
pelt a feladó címlistájában. Nádassy József és a levél aláírójaként vele együtt megjelölt 
Abrankó Erzsébet arra kérte a magyar lapokat és szerkesztőségeket, hogy „Olaszlisz
ka kulturális, vallási, sport-, humán eseményeit is közöljék, ne csak a feketét”. Ez a 
fekete pedig itt még véletlenül sem a kávémra vonatkozik...

Olaszliszka nevét akkor emelte országos ismertségűvé a magyar sajtó, amikor 
feldühödött romák agyonverték a falucskán keresztülautózó Szögi Lajos tiszavasvári 
tanárt, aki autójával elsodort egy cigány lányt. Az ügy részben talán azért borzolja 
azóta is a kedélyeket, mert nagyon hamar tisztázódott: a kislány nem sérült meg, 
semmilyen komolyabb baja nem esett, a feltétezett indíték tehát, hogy a család azt 
hitte, az autó elütötte őt, alaptalannak bizonyult. Meg persze azért is, mert különös 
kegyetlenséggel elkövetett lincselés történt. De még ha Szögi Lajos valóban balesetet 
okozott volna, a további eseményeket már az sem igazolhatná.

Immár több mint egy esztendeje, 2006. október 27-én a Népszabadság és a Nép
szava is beszámolt arról, hogy a tiszavasvári tanár agyonverésével meggyanúsított, 
akkor még előzetes letartóztatásban lévő három olaszliszkai férfi közül kettő ön- 
gyilkosságot kísérelt meg: a tudósításokból kiderült, hogy a H. D. monogrammal 
megjelölt gyanúsított előző nap délben felületi sérüléseket ejtett önmagán, Sz. A. pe
dig egy héttel korábban arra készült, hogy felakasztja magát, de ebben zárkatársai 
megakadályozták. A miskolci fegyintézetben elrendelt vizsgálat az idegenkezűséget 
mindkettejük esetében kizárta, és megállapította, hogy az öngyilkossági kísérletek 
miatt a személyi állományt felelősség nem terheli.

Az olaszliszkai romák ekkor azt állították, hogy naponta hajtanak át a települé
sen olyan autósok és motorosok, akik fenyegető szavakat, szitkokat, trágárságokat 
kiabálnak feléjük. A Népszabadság úgy tudta, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
félpályás útlezárással egybekötött demonstrációt tervez a 37-es számú főút Olasz-



liszka melletti szakaszán: azt szerették volna elérni, hogy a brutálisan agyonvert ti- 
szavasvári pedagógus gyilkosaira szigorú büntetést szabjon ki a bíróság, a hasonló
an kegyetlen bűncselekmények megtorlására pedig állítsák vissza a halálbüntetést. 
Mondom, az itt idézett híradások a 2006. októberi eseményeket rögzítik, azóta nem
csak útlezárásos tiltakozásokat tartottak, de volt segélykoncert is Szögi Lajos árván 
maradt gyermekeinek megsegítésére. Az indulatok pedig csak fortyognak szépen 
magukban, mint a kondérban az így, télidőben népszerű kocsonya, amelyiknek még 
csak most érkezik el igazán a szezonja...

Ez tehát Olaszliszka sötét oldala. És tegyük hozzá gyorsan: történelmünk hivata
los kánonja szerint Kossuth Lajos (1802-1894) nem is itt, hanem a közeli Monokon 
született. Ellenben Olaszliszkán élt Wéber András postamester, Kossuth Lajos anyai 
nagyapja. Valószínűleg ennek tudható be, hogy egyes források összemossák a dol
gokat, és azt sejtetik, hogy a turini remete mégsem Monokon, hanem Olaszliszkán 
született.

A család kocsisának elbeszélése szerint: „A Kossuth házaspárt Újhelyre vit
tem, egy megyegyűlésre, a gyűlés végeztével hazafelé indultak. Haza Monokra csak 
Liszkán keresztül tudtak eljutni. Amikor elhagyták Sárospatakot, a várandós mama 
jelezte a férjének, hogy szülési fájdalmai jelentkeznek. Akkor parancsot kaptam 
Kossuth úrtól, hogy »hajts, ahogy csak bírsz!« Néhány perc alatt Olaszliszkára ér
keztünk, ahol Kossuthné asszonyt letettük az édesanyai háznál és azon a délutánon 
megszülte kisfiát.” E szerint a változat szerint az újszülöttet néhány nap múlva vit
ték haza Monokra, a szülői házba, ugyanis Olaszliszkán nem tudták megkeresztelni, 
mert a Kossuth család evangélikus vallású volt.

A család 1803-ban Olaszliszkára költözött. Kossuth Lajos itt töltötte gyermek
korát, itt élt 1808 februárjáig. Anyja gondoskodása és négy húga mellett nevelkedett 
iskolás koráig, játszótársai a helyi jobbágyok gyermekei voltak. Innen később Sátor
aljaújhelyre költöztek, ahol a gyermek Kossuth a kétosztályos elemi iskolai és a hat- 
osztályos piarista gimnáziumi tanulmányait végezte. Jogot utóbb Eperjesen kezdett 
tanulni, majd Sárospatakon végzett az 1819-20-as tanévben.

Abban az időben ezeknek a járműveknek még nemigen volt rendszámtáblájuk, 
de kis híján Kossuth Lajosra is érvényessé vált apósom poénja, amivel egy évszázad
dal a turini remete halála után szórakoztatta a családot. Mit írhattak volna Kossuth 
keresztlevelébe, hol született? A saroglyán? Ezen talán még a székely viccek legendás 
Áron bácsija is őszintén meglepődött volna...

Nagyon megkapó hát Nádassy József és Abrankó Erzsébet igyekezete, hogy leg
szűkebb pátriájukról, falucskájukról, Olaszliszkáról pozitív képet alakítsanak ki az 
országos közvéleményben. Valószínű azonban, hogy az ilyen irányú törekvéseikre 
ott helyben, a saroglyán, a közösségi viszonyok rendezése terén kellene egyre na
gyobb hangsúlyt fektetni. A szomorú jelent ugyanis a történelmi múlt sajnos nem 
fedheti el.

(Magyar Szó, 2007. december 8.)



AZ ÉLTETŐ TISZTELET

„Az a késő és késett este, melyben engem Róma fogadott, nem jelentett többet, 
mint egy agyonfáradt embernek hotelkeresést. [...] Nem igaz semmi sem, a Goethe 
igazsága sem: ebben a városban van elrombolva, elépítve és fölépítve minden, ami
ből a mi lelkünk összerakódik. És egyszer Rómára nézve egy magas, utas dombról, 
szinte meakulpázva vallottam be suttogva magamnak: »A Múlt egy nagy rejtelem, s 
a Jövendő is az, de a Múlthoz és a Jövendőhöz gyönyörű jogunk, sőt tudományunk is 
van már. Ez a tudomány nem biztos, de e Jelen még bizonytalanabb - ismeretlenebb, 
mint akármi, tehát a mi életünk, az egyéni. Aki a jelent vígan éli, boldog, de korlátolt 
ember, mert a korláttalan ember a Múltat s a Jövendőt szereti. És mert egyformán 
nem tudunk biztosat egyikről sem, az az igazi ember, aki a Múltat s a Jövendőt egy
formán szereti.«” Ady Endre sorai ezek, amelyek a Világ című lapban jelentek meg 
1911. augusztus 6-án, de hacsak a nyelvezete miatt nem, gondolatiságukban akár ma 
is íródhattak volna; s olyan sorok ezek, amelyekkel tökéletesen azonosulni tudok. 
A múlt és a jövő tanulmányozása egyaránt a bizonytalanságra és a feltételezésekre 
épül. Sokszor pedig csak az emberi fantázia pótolhatja ki a felsejlő hiányosságokat, 
a tátongó űrt.

Mert ne feledjük el a régi frázist: a történelmet a győztesek írják -  s most kop
tattam ezen én is még egyet, mintha nem lett volna már nélkülem is eléggé elcsé
pelt. A történészek és a történelemtudomány iránti mélységes tisztelettel mondom, 
hogy tudományuk által mindig csak az események töredékét, részleteit ismerjük, 
ismerhetjük meg. Ugyanis mindig van a veszteseknek, a legyőzötteknek is egy-egy 
megíratlan, elmondatlan, eltitkolt igazsága, amelyikre persze a győztesek sohasem 
kíváncsiak. Teljes képet azonban csak akkor kaphatnánk az eseményekről, ha azok 
minden vetületét megismerhetnénk. Az ily módon eltagadottakat is.

Más kérdés persze a történelmi kútfők hiányossága, különösen az őskor és az 
ókor, de akár a sötét középkor tekintetében is, amikor ugyancsak sok a bizonytalan
ság, hiszen nem mindig és nem minden korban törekedtek arra az emberek, hogy föl
jegyezzék, megörökítsék, dokumentálják az eseményeket. így, ha antik történeteket 
szeretnénk feleleveníteni, a bizonytalansági tényezővel minduntalan kalkulálnunk 
kell. Magam is rendszeresen tapasztalom, hányszor és hányszor kell vagylagosan fo
galmaznom ilyen témákkal kapcsolatban. Csak két egészen friss példa: „Alessandro 
di Mariano Filipepi, avagy ismertebb nevén Sandro Botticelli (1445-1510) a kép jobb 
szélén saját magát is ábrázolta az egyes források szerint 1472-ben, más adatok szerint 
1475-ben készült Királyok imádása című festményén.” És a másik: „Vercingetorix az 
avernusok fejedelmének fiaként született, nem tudni, egészen pontosan mikor. Egyes 
feltevések szerint időszámításunk előtt 82-ben, más források szerint 75-ben.”

A jövendő kutatásával azonban egészen másként állunk, ott a legmegbízhatóbb 
kútfőnk is csak a valószínűség-számítás lehet. Ennek eredménye azonban az esetek 
többségében, sajnálatos módon, valószínűség-ámításnál többnek nemigen nevezhe



tő. Amikor például Arthur C. Clarké (1917-2008) megírta Ürodüsszeiá)ii, Stanley 
Kubrick (1928-1999) pedig hamarosan filmet készített belőle, ők ketten megalkották 
minden idők leghíresebb és legtöbbet vitatott sci-fijét (2001: A Space Odyssey). „Időn 
és téren átívelő történet az emberiség eredetéről és jövőjéről, az idegen értelemmel 
való első találkozásról és a világűr kapujának kitárulásáról. Valamikor a múltban, az 
emberiség hajnalán különös, fekete monolit jelent meg a majomemberek előtt, s új 
útra terelte a történelmet” - írja a filmről a Port.hu.

Akkor, egészen pontosan 1968-ban, a mű címében jelzett 2001 még olyan távoli
nak tűnhetett, hogy az alkotók szinte bármit elképzelhettek. Ma azonban, 2007-ben 
már tudjuk, hogy hat évvel ezelőtt amerikai kutatók nem találtak egy hasonló oszlo
pot a Holdon, amelyik a mű szerint rejtélyes rádiójelet sugárzott volna a Jupiter felé; 
és nem indult űrexpedíció sem, hogy megvizsgálja, vajon kinek szólhatott az üzenet. 
Apró kis érdekesség azonban, hogy 2001. január elsején épp az Ürodüsszeiára utalva 
egy (vagy több?) ismeretlen művész egy fekete, kb. 2,7 méter magas monolitot helye
zett el a seattle-i Magnuson Parkban. De akárhogy legyen is, Arthur C. Clarké regé
nye és Stanley Kubrick filmje, annak ellenére sem, hogy jóslatai harminchárom évvel 
később téveseknek bizonyultak, semmit sem vesztett -  művészi -  hiteléből. Korlát- 
talan nagyságuk, amiről Ady is beszélt idézett írásában, ebben (is) megmutatkozik.

Amikor aztán 1984-ben elkészült Peter Hyams filmje, a 2010 - A kapcsolat éve, 
avagy a második Ürodüsszeiá, az már a jövő fürkészésének egyik legnagyobb fias
kójává, tévedésévé vált. Persze érthető, hogy a hidegháború időszakában, az orwelli 
esztendőben, amikor a berlini fal leomlása teljesen elképzelhetetlennek tűnt, még a 
művészi fantázia szabad csapongása sem feltételezte volna, még az alkotói képzelet 
sem merészkedett volna odáig, hogy azt jósolja: egy szép napon eltűnik a térképek
ről a Szovjetunió. Arthur C. Clarké ezen újabb jóslatában a „nagyhatalmak között 
elmérgesedik a viszony”, 2010-ben szovjetekkel néznek farkasszemet az amerikai űr
hajósok a Jupiter mellett...

Idéztem már korábban Achilles Dent verseiből. Álljon itt most a Másodpercek 
című költeménye: „A tisztelet, ami téged ma éltet / Krokodilok mutatnak terítéket 
/ Forrásnál hevesebben buzoghat a véred / Meglátod, mit akartál, egyszerre eléred 
// Néha az emberek közt oroszlán lehetsz / Mosolyoddal magadnak vacsorát nyer
hetsz / Trópusi hőségben téged ünnepelnek -  / Hűsítenek az alázatos könnycseppek 
// Fenséges lehetőségeid határát / Csak a napsugár érheti át / Téged vigyáznak mind a 
csillagok / Felnéznek rád mind az állatok // Nem kell, hogy kiejtsd ajkaidon vágyaid 
/ Teljesülnek azelőtt, nincsenek hát gondjaid / Egyetlen hibája tökéletes létednek: / 
Hamar véget érnek ezek a rövid másodpercek.”

Nemcsak Ady Endre gondolatainak jár tehát az éltető tisztelet, hanem a Múlt és 
a Jövendő fürkészőinek is. Hiszen a sok-sok bizonytalanságból és rejtelemből -  kor- 
láttalan mivoltukban -  így rakják össze ők a Jelen ismeretanyagának mozaikkockáit.

(Magyar Szó, 2007. december 15.)



DOLINÁI KITÉRŐ ISZKÁVAL

2007 elején, a 38. Magyar Filmszemlén az Iszka utazása című alkotásával hívta 
fel magára a figyelmet Bollók Csaba rendező: elnyerte művével a mustra szerzői 
filmes nagydíját, valamint a diákzsűri fődíját; továbbá vágóként Czakó Juditot a 
filmszemle Arany Olló díjával is kitüntették. A Romániában, a Dél-Kárpátok sze
gény és nincstelen bányavidékén, az utcán nevelkedő gyerekekről készült alkotás 
is igazolta, hogy a magyar filmesek valójában az úgynevezett reáltémákban, a va
lós világból vett történetekben tudnak igazán nagyot alkotni. A bányákat ezen a 
tájon bezárták, amelyik még működik közülük, már csak a felnőttlakosság elenyé
sző hányadának biztosít munkát. A túlnyomó többség munka nélkül tengődik, s 
napközben, amíg a felnőttek józanodnak, a meddőhányóhoz küldik gyermekeiket 
fémhulladékot gyűjteni, amit aztán eladhatnak. Az így megkeresett pénzből futja 
az esti italozásra, így másnap aztán kezdődhet minden -  a józanodástól a lerésze- 
gedésig -  elölről. A gyerekek iskolába nem járnak, csak az élet iskolájában csattan 
el nekik egy-két pofon, a szerető édesanya időnként megrugdossa kislányát, aztán 
meg kilöki az utcára, az eső áztatta földút sarába. A film főhőse, a címszereplő 
Iszka gondolkodása, viszontagságos gyerekkora során ilyen körülmények között 
idő előtt érik felnőttessé. A tartalomismertetéstől eltekintve csak annyit teszek 
még hozzá, hogy végül embercsempészek és emberkereskedők ejtik foglyul, s a 
kalandos utazás záróképeiben a Fekete-tengert láthatjuk a hajó ablakából. Ez a kép 
került a plakátra és a filmet reklámozó, ingyen osztogatott képeslapokra is: Iszka 
naiv, gyermeki arccal néz ki a hajó ablakán a hőn áhított tengerre, ám a hajóút 
végén semmi jó nem várja őt.

A reménytelenség zárja hát -  és járja át! -  Bollók Csaba Iszka utazása című 
filmjét. Azoknak a fiatal életeknek a reménytelensége, amelyeket -  ilyen pillana
tokban akár úgy is érezhetjük -  jobb lett volna talán el sem kezdeni. Ha nem lett 
volna az a részeg éjszaka, amikor az alkoholista szülők... Talán mámorban, va
lószínűleg állatiasan... Nem az örömért, még kevésbé az örömszerzésért, hanem 
csak ösztönösen, mert úgy szokás... Mert azt is lehet...

Egy párbeszéd a filmből:
Te hová akarsz menni?

-  Hol lakunk mink.
-  Akarsz menni anyukához és apukához?
-  Igen.
-  Hiányoznak?
-  Egy kicsit.
-  És nem baj, hogy bántanak?
-  De. Az rossz.
-  De az előbb azt mondtad, hogy téged nem bántanak.
-  Nem mindennap bántanak engemet.”



Iszka, a gyermek számára ünnep minden nap, amikor nem verik... Mi taga
dás, ez is egy életérzés.

A magyar filmesek mintha képtelenek lennének kitalált, elképzelt világokat 
meggyőzően bemutatni, nem tudnak fantáziavilágokat hitelesen ábrázolni. Ennek 
kiváló példája Kamondi Zoltánnak az ugyancsak a 2007-es Magyar Filmszemlén 
bemutatott Dolina (Az érsek látogatása) című filmje. Bogdanski Dolina, ez a ki
talált város, ez a rút és csúf világ, a benne mozgó emberek, a kitalált szekta pap
jai, a holt apja földi maradványaiért a szabad világból visszatérő Gábriel Ventuza 
(Adriano Giannini) -  az egész összhatás annyira mesterkélt, hogy a leghitelesebb 
színészi játék is csak hamis lehet benne. Meggyőződésem, hogy az elvétve ugyan, 
de mégis megjelenő pozitív kritikák is csak az alapműnek szólnak, ha Bodor 
Ádám azonos című regénye nem lenne töretlenül elismert és népszerű, ezt a ke
gyetlenül elhibázott adaptációt sem értékelnék néha a valódi érdemeinél, illetve 
ilyen megközelítésében már az érdemtelenségénél többre.

Amikor kitalált környezettel, fiktív világ ábrázolásával próbálkozott, Bollók 
Csabának sem jött össze a mutatvány. A 2006-os Magyar Filmszemlén látott 
Miraq című filmje Kolovratnik Krisztiánnal, Pető Katával, Csere Ágnessel, Rá- 
tóti Zoltánnal és Czene Csabával a főbb szerepekben, a maga kis, ráklépésben 
visszafelé haladó történetbontásával, a minduntalan önmagába visszakanyaro
dó, a saját cipőfűzőjére lépve hasra eső kis cselekményével -  annak ellenére is, 
hogy a kiváló tárcaszerző, Podmaniczky Szilárd író volt a rendező partnere a 
forgatókönyv megírásában -, sehogy sem tudott kibontakozni, hiába múltak a 
percek, hiába peregtek a kísértetiesen egyforma képkockák. Amolyan bárgyú kis 
művészfilmecske lett belőle, „nézünk bele mélyen a semmibe elmélyült arccal, 
mintha bármit is érthetnénk”, s a zsűri is csak Czene Csaba alakítását jutalmazta 
a legjobb férfi epizódszereplőnek járó szemledíjjal. Frecska Sándor írta akkor: 
„Bollók Csaba tipikus figurája a magyar filmszakmának. Képzett filmrendező, 
tehát diplomája van arról, hogy hivatásszerűen foglalkozhat filmkészítéssel. A 
kilencvenes évek eleje óta készít is nagyrészt kis- és nagyjáték-, illetve portréfil
meket, amelyek némi szakmai rábólintás után érintetlenül porosodnak Bollók 
polcán. Vannak továbbá tévéfilmek, amelyeket általában nézetlen műsorsávban 
vetített le valamelyik közszolgálati csatorna, közszolgálatból. Forgatott ugyan pár 
nagyjátékfilmet (Észak, észak; Don Quijote; Aadel daad), jobbára független stú
diókban, kevés pénzből, s amelyeket valahogy elkerült a közérdeklődés. Eközben 
lassan a fiatalból középkorú filmrendező vált, az idő és múlása Bollók számára je
lenleg az alaptéma. Kérlelhetetlenül múlik, csak közben nem történik semmi iga
zán említésre méltó.” Ahogy a filmben sem -  teszem most hozzá saját kútfőből.

Bollók Csaba az Iszka utazásában sem dokumentarista, filmje valódi fikciós 
nagyjátékfilm. De nagy különbség van ám valós környezetben játszódó fikciós 
történet, és fiktív világban történő valós alapú cselekmény között. Valami tör
tént, történnie kellett. Ahogy a Dél-Kárpátok bányászvidékének kegyetlen vilá
gában Iszka idő előtt felnőtté érett, hasonlóképp Bollók is, a magyar filmipar hol



köldöknéző, hol álságos világában valódi rendezővé, rendezői egyéniséggé nőtte 
ki magát.

(Magyar Szó, 2007. december 22.)

HÁROM UTAZÁS

Megszerettem Bollók Csaba Iszka utazása című filmjét, amelyik „kiölte belő
lünk a cinikus kritikust a filmszemlén”, ezért még egy kicsit időzök nála: „Első 
gondolatom a lepusztult bányászfaluban guberáló gyerekek, az alkoholizmus 
öntudatlanságában kegyetlenkedő szülők, a közönyös kívülállók világában ta- 
picskoló filmet nézve az volt, hogy a nyomorpotenciál csökkenésével a hazai [ti. 
magyarországi -  a szerző megj.] művészfilmesek kénytelenek olyan helyekre köl
töztetni történeteiket, mint Románia” -  írta az alkotásról készült kritikájában 
Földes András. „Ott még megvan az a mennyiségű szenvedés és kilátástalanság, 
ami elég egy belevaló művészfilmhez. Nem véletlen, hogy egyre több filmszem
lés filmet forgatnak Erdélyben, legutóbb például Kamondi Zoltán mutatta meg, 
milyen is a valóság a hímzett etnosapkán túl.” De a Dolina (Az érsek látogatása), 
ahogy nekem sem, úgy Földesnek sem tetszett, ugyanis így folytatta: „Míg azon
ban a Dolinában képtelen voltam elfelejteni a rendező arrogáns művészkedését, 
Bollók Csaba filmjénél hamarosan egész máson járt az eszem. Mégpedig, hogy va
jon dokumentumfilmet látok-e, vagy fikciót. A címszereplő, Iszka ugyanis olyan 
szívszorító hitelességgel volt jelen minden jelenetben, a még meleg kohósalakon 
pihenve, a bányászkantinban élelmet koldulva vagy a szülői terrorról mesélve mo
solyogva, hogy erre rendező nem instruálhatott egy tizenéves kislányt. A gyerek 
arca is -  minden hamvassága ellenére -  olyan meggyötört volt, mintha Törőcsik 
Marit küldték volna vissza egy időgéppel.”

Az Iszka utazásának két, még gyermekkorú főhősnője, Varga Mária (Iszka) 
és Varga Rózsika (Rózsika) saját magát alakítja a filmben. A helyszínek egy ré
sze, így a bányászkantin is, ahová Iszka koldulni jár, a valós környezetet mutatja, 
azt, amelyikbe ezek a gyerekek a hétköznapi életükben is be-betérnek élelemért 
kuncsorogni. Van hát alapja Földes András gyanakvásának: ők valóban azt az 
életet élték, a szüleik, akikhez egy bő félévnyi budapesti tartózkodás után 2007 
decemberének végén, talán a karácsony közelsége miatt mégis visszakívánkoztak, 
ugyanúgy verték és dolgoztatták őket, mint a film főhőseiként az adott szerepben 
eljátszott gyerekeket. Az európai uniós tagállam Romániában!

A 2007-es Magyar Filmszemlén, amelyen az Iszka utazását is bemutatták, 
Bollók Csaba két filmmel szerepelt a programban: a dokumentumfilmes kategóri



ában Hordozható haza címmel mutatták be az 1940-ben született Domonkos Ist
ván költőről készült harminchat perces portréfilmjét. Persze egy-egy ilyen must
rán a legnagyobb érdeklődés mindig a nagyjátékfilmes versenyprogramot kíséri, 
így sajnos az ilyen ínyencségeknek, ha nem is sikkadnak el, de sokkal kisebb fi
gyelemmel és sajtóvisszhanggal kell beérniük. A portréfilm címe már önmagában 
is fordítás, hiszen igazából Domonkos -  Baranyai Bosnyák Istvánnak ajánlott - 
Kormányeltörésben című verséből ered, ahol azonban még „portable hazadként 
szerepel. Eredeti szövegkörnyezetében így „hangzik”: „ez lenni vers / szavak kínai 
falát / megmássza a halál / élet frázisait / emberbőr kötésben / adják ki írók: / nem
zeti irodalmak / generálisai / és nem bírni nemzeti / fogások erős szaga / csinálni 
külföldből / portable haza / és menni külföld / mit munkaengedély / kofferban 
szalonna / két kiló kenyér / én nem látni új látóhatár / én menni külföld / talpalni 
csikorgó havon / élet nercbundákban jönni / vágni engem nyakon”.

Domonkos István az elsők között választotta a kofferba csomagolt, hordoz- 
ható/portable hazát (hehe... „domovina za poneti”), 1979-ben, egy bő évtized
del a huszadik század utolsó európai háborújának kitörése, és az ezzel járó nagy 
elvándorlási hullám(ok) előtt költözött el „az akkori” Vajdaságból, a szocialista, 
titói Jugoszláviából -  Svédországba. Már távozása után a szülőfalujától, Ókértől 
(Zmajevo) mintegy ezernyolcszáz kilométerre lévő, a Kronoberg körzetéhez tar
tozó Djuphultban keltezte a „hazaküldött” Kormányeltörésben című versét (Ma
gyarországon, Szlovákián, Csehországon, Németországon és Dánián keresztül 
összesen 1422 kilométert autókázhatunk odáig autópályán, de az út többi részét 
alsóbbrendű utakon kell megtennünk; időközben pedig, ha nagyon becsülete
sek vagyunk, akkor nem kevesebb, mint 225 eurót és két centet költhetünk el a 
különböző államok autópályáinak díjaira). Domonkos István Verbászon tanult, 
majd Szabadkán végezte a tanítóképzőt. Később beiratkozott az újvidéki Magyar 
Tanszékre, de azt már nem fejezte be, ugyanis időközben az Újvidéki Rádió jazz- 
zenekarának tagja lett. 1973 és 1978 között a Képes Ijjúság munkatársa volt. Emel
lett a nevéhez fűződik a Talpraesett Tóm és az Asterix-képregénysorozat néhány 
epizódjának fordítása is.

Domonkos már rég Svédországban élt, amikor megjelent a Vercingetorix 
vezér pajzsa utáni nyomozás történetét elbeszélő epizód. Lényegében persze az 
egész Asterix-legendárium a gallok alesiai vereségét követő időszakban játszódik, 
hiszen a római hódoltság ellen hősiesen küzdő kis falucska lakóinak az avernus 
uralkodó egyfajta előképe. Vercingetorix nevében ugyanis a „rix” végződés, a 
király jelentésű latin „rex”szócska kelta megfelelője. Innen vette át, és ebből al
kotta meg René Goscinny forgatókönyvíró és Albert Uderzo képregényrajzoló 
az Asterix-történetek szereplőinek nevét. A magyar fordítás leleményességét di
cséri, hogy a különböző epizódokban olyan szereplőkkel találkozhatunk, mint: 
Bözögix, Nagyhasafix, Nyávogix, Nyekergix, Bárdix, Gumierkölcsix, Varangyix 
és egyebek... Panoramix, a druida és Idefix kutyuska neve azonban a képregény 
eredetijéből származik -  úgymond fordítás nélkül.



Vercingetorix Róma mintájára szeretett volna birodalmat szervezni magának, 
de miután Alesiánál elbukott, a mai nevén Alise-Sainte Reine településről ő is na
gyobb utazásra indult. A csata színhelye mintegy ezerkétszáz kilométerre fekszik 
a mai olasz fővárostól, s ha most tennénk meg ezt az utat autóval, a különféle 
pályadíjakra összesen 224 euróval és nyolcvanhat centtel kellene kalkulálnunk.

Julius Caesar nem ölette meg azonnal az avernus hadvezért. Időszámításunk 
előtt 52-ben, amikor legyőzte a gall seregeket, Vercingetorixet Rómába vitette, 
ahol hat éven át börtönben tartották fogva. Amikor aztán galliai hadjárata végén 
Julius visszatért Rómába, az akkori szokáshoz híven diadalmenetben vonult végig 
a városon. Időszámításunk előtt 46. szeptember 26-án Vercingetorixet fogolyként 
végigvezették ezen a felvonuláson, majd másnap a börtönben kivégezték. így ért 
véget a későbbi korok által szabadsághősként tisztelt gall vezér története.

Ahogy Domonkos István írta idézett versében: „én lenni / elnökök vezérek”; 
majd pedig: „állni kassza előtt vakon / élet jönni inkognitó / vágni engem nya
kon”. Ez az inkognitó az itt megidézett történetek közül talán leginkább Iszkát és 
kishúgát vágta nyakon, az elnökök és vezérek pedig idővel úgyis kiirtják egymást. 
Birodalmak jönnek és mennek, virágzanak, majd elbuknak. Szerencsések azok, 
amelyeknek legalább a híre fönnmarad.

CMagyar Szó, 2007. december 29.)
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A KOCSMÁROS LÁNYA

A Római Birodalomban szinte mindig nagy volt a jövés-menés az uralkodói 
palotában. S nem is csak akkor, amikor fontos eseményekre készülődött az ural
kodó házanépe. Az épp aktuális császárok általában messzi tájakon vívták a törté
nelem nagy csatáit, barbárokkal birkóztak, tágították az országhatárokat, otthon 
pedig összeesküvések szövődtek, trónbitorlók vették át a hatalmat, a köztársaság 
romjain kényszermegoldásként olykor megosztott négyes, illetve páros társural
kodói rendszerek alakultak ki. Volt, aki jobbnak látta porig égetni a várost, volt, 
aki egyeduralkodói hatalma megszilárdítását is a jólét, a gazdasági felemelkedés 
elősegítésére használta; s volt, aki saját isteni megtestesülését a dölyfben, a ke
gyetlenkedésben, a kéjelgésben, a bódulatban gondolta kiteljesíteni. Messzi föld
ről, leigázott népek foglyul ejtett sarjai közül hurcolták a Birodalom fennhatósága 
alá tartozó területekre a rabszolgákat, olykor pedig az elszegényedett polgárok is 
gladiátornak álltak.

Igen zavaros viszonyok között kezdte pályafutását a történelmi regények egyik 
kedvelt alakja, az ortodox egyházakban szentként tisztelt I. (Nagy) Konstantin 
(272-337) is, a mai Nis városának, vagyis római kori nevén Naissus szülötte.

Konstantin édesanyja, akit ma már jobbára csak Szent Ilona (248-329) néven 
tisztelünk, alacsony rangban álló, szegény vendéglős családban született. A négy
kötetes Szentek élete (írták: Balanyi György, Schütz Antal, Sebes Ferenc, Szarnék 
József és Törnek Vince piaristák; szerkesztette Schütz Antal. Budapest, 1933, Szent 
István-Társulat) is talányosán úgy fogalmaz, hogy „mégis feleségül vette őt egy 
római fővezér”. Habár továbbra is kérdés -  és kétséges -, hogy ők ketten egyáltalán 
hogyan találkozhattak és házasodhattak össze, annyi mégis bizonyos, hogy a frigy 
nem tartott túl sokáig. Férje, I. Contantinus Chlorus, akkor már nyugat-római 
császár pogány szokás szerint hamarosan elhagyta őt, hogy uralkodói rangjához 
és nagyúri gőgjéhez méltóbbnak tekintett, előkelőbb asszonyt hozzon a házhoz. 
Ahogy a nagy hadak vonulnak csatából csatába, együtt töltött éveik egyik szinte 
véletlenszerű állomáshelye lehetett Naissus is, ahol gyermekük világra jött.

Paul Doherty is Ilona alacsony származását hangsúlyozza a Gyilkosság a csá
szári palotában (Murder Imperial. [Debrecen], 2007, Gold Book Kft.) című tör
ténelmi krimijében, amikor -  a mű főhősnőjét megszólítva -  ilyen szavakat ad a 
szájába: „Ne aggódj, Claudia. Sok közös van bennünk, látod. Az én apám is kocs- 
máros volt.” Talán a fordítás pongyolaságaként is felróhatjuk Dranka Anitának, 
hogy az angol eredeti alapján mindvégig Helénának nevezi Ilonát, de Aischilostól 
Aiszkhüloszig, Hadriántól Hadrianusig és Nérótól Néróig az antik nevek (átírá
sának -  még ha latin eredetűek is -  annyi módja volt már szabályos és elfogadott, 
hogy biztosan van olyan értelmezés is, amelyik akár ezt is „hitelesítheti”.

Szüleinek pogány válása ellenére Konstantin kitartott édesanyja mellett, 
sőt apja halála után később a császárné címmel tüntette ki és pénzt is veretett



a tiszteletére. A Római Birodalom hatalmi viszonyai a harmadik század elején 
is meglehetősen összekuszálódtak. Amikor 306-ban, július hó 25-én I. Cons
tantinus Chlorus meghalt, néhány hónappal később, október 28-án a britanniai 
Ebocarumban, tehát a mai Yorkban, Konstantint választották a megürült trónra.

Hosszú az út Ebucarumtól idáig - folytatta álmatag hangon Helena. -  Oly sok 
császár volt. Ma csak ketten vannak: Nyugaton Constantinus - Helena felemelte 
kezét, amelyben a parfümöt tartotta -, aki a Milvius-hídi csatában legyőzte ri
válisát, Mexentiust, és lándzsája hegyére tűzve vonult be Rómába. Keleten pedig 
Licinius császár” - írja regényében Doherty.

Rómának ekkor már annyi császára volt, hogy maga Diocletianus sem tudott 
kiigazodni közöttük, ezért két évvel később, 308-ban császártalálkozót szerve
zett Carnuntumban. Itt megpróbálta helyreállítani a tetrachiát, a négyes uralko
dói rendszert, ami ugyan ideig-óráig működött is, 324-ben azonban Konstantin 
megszerezte az egész birodalom feletti egyeduralmat, de ez az új Róma már a ke
reszténység jegyében szerveződött. Christian Y. M. Kerboul hasonló történelmi 
regénye, a Konstantin és az antik világ vége (Constantin et la fin du monde antique. 
Újvidék, 1993, Svetovi) 305-ben kezdődik, tehát akár úgy is tekinthetjük, hogy a 
szerző ettől az évtől számítja a címben is jelzett korszak alkonyát. És egy egészen 
újnak a kezdetét, amelyben ma már szentként tiszteljük a szegény kocsmáros lá
nyát, akinek gyermeke a Római Birodalomban államvallássá tette a keresztény
séget. A róla elnevezett szigeten pedig később egy egészen másik nyughatatlan 
császár raboskodott...

(Magyar Szó, 2008. január 5.)

EGY KONCERT MOZAIKKOCKÁI

A púnk viszonylag fiatal műfaj. Ennek ellenére máris vannak klasszikusai, el
sősorban a (könnyű)zenében, más művészetekben ugyanis kevés nyomot hagyott 
maga után, illetve ha hagyott is, azt más műfajok, stílusirányzatok, mozgalmak ol
vasztották magukba. Viszonylagos fiatalságának köszönhetjük, hogy ilyen szem
pontból -  nagyon kevés kivétellel -  csupa élő klasszikusról beszélhetünk.

Természetesen igen nagy nemzetközi sajtóérdeklődés mellett zajlott ezen élő 
klasszikusok egyikének, Iggy Popnak, a púnk keresztapjának budapesti koncert
je a Petőfi Csarnokban 1994. július 29-én. így talán azon sem kell meglepődni, 
hogy különböző lapok más és más értelmezésben tudósítottak arról, ami a fellépés 
után a sajtótájékoztatón történt. Néha úgy kell összerakni az eseményeket, mint 
a mozaikkockákat ahhoz, hogy teljes legyen a kép. Néhány forgács innen, egy kis



fricska amonnan, megint egy kis adalék innen, és így tovább... Egy jó kis puzzle 
válik végül ebből, minőségi punkzenével fűszerezve.

Déri Zsolt, az azóta már megszűnt VOLT magazin munkatársa így foglalta 
össze a történteket a lap 1995. januári számában: „Koncert után fél órával sajtó- 
tájékoztató. Nyolc médium - hat újság és két rádió -  kap engedélyt a vérszívásra. 
Húsz perc tülekedés egy kimerült ember körül, a kérdések a bulvárbúvárkodás, a 
válaszok az általánosságok szintjén mozognak, összefüggő riportot készíteni le
hetetlen, öt kérdésnél többet nem tudnak feltenni még a legerőszakosabbak sem, 
őket Iggy meg is rendszabályozza (»Enough of you now!«). Szó esik Nyugat-Ber- 
linről (»Már nem az, ami volt, már nem az a mesterségesen keletkezett várospat
tanás«), Dávid Bowie-ról (»Ma már mindketten nagyon különböző életet élünk, 
más a baráti körünk, más dolgok vesznek körül minket, de azért továbbra is jóban 
vagyunk«), az új lemezről (»Semmiképpen sem akartam valami azonnal besorol
ható, kategorizálható albummal előállni«). Ideje belevágni a közepébe.

VOLT: Mit gondolsz, milyen típusú koncerteket fogsz adni 10-15 év múlva, 
amikor már nem tudod ezt a fajta őrjöngős-ugrálós show-t nyújtani? Nehéz téged 
úgy elképzelni, mint egy ülve pengető öreg bluesmant...

-  Azt hiszem, aki ilyesmit kérdez, az egy [...] újságíró, aki arra sem méltó, hogy 
szóba álljanak vele, úgyhogy nem is válaszolok. Ez egy [...] kérdése. Szégyellheted 
magad, hogy ilyen [...] vagy, de bizonyára ezért foglalkozol azzal, amivel. Talán más
fajta magatartást kellene felvenned, és inkább valami értelmeset kellene csinálnod az 
életben, ahelyett, hogy olyanokat szekírozol, akik tényleg csinálnak valamit.

Puff neki, gúnyt érzett ott, ahol csak rajongói aggódás volt, hiába a sűrű 
nemúgygondoltamozások, a megelőlegezett bizalom odavan!” (Elnézést a szoká
sosnál talán hosszabb idézet miatt! A benne elhelyezett hiányjelek pedig a trágár 
kifejezések helyét jelölik, amelyeket most nem akartam átemelni ide.)

Miután Iggy Pop még néhány mondatban trágárságokat szórva a fejére véresen 
sértegette a magyar újságírót, a több szempontból kínos kérdésre is válaszolt (kí
nos 1. mert ez valóban kegyetlenül rossz kérdés volt, jobb lett volna fel sem tenni, 
elrettentő példaként kellene tanítani kurzusokon; 2. mert valóban eljön egyszer 
még az az idő, amikor a púnk keresztapja sem tud majd úgy ugrálni a színpadon, 
mint teszi azt még ma korát meghazudtoló energiával). A sajtótájékoztatónak ezt 
a részét azonban már Iván Ivackovic mesélte el nekünk az Ukus nestasnih című 
„play & underground magaziné” 1994 nyarán megjelent, sorrendben második 
számában. Szerinte Iggy Pop úgy gondolja, hogy ez az őrjöngős-ugrálós show az 
önkifejezés módja; 1994 nyarán nem tudta már felidézni, hogy mikor kezdett így 
viselkedni koncertjein, nagyon megragadt azonban benne, hogy kissrácként az 
iskolában mindig nagyon rosszul öltözött, a fiúk lökdösték, a lányok kerülték. Át
esett hát ő is azon a fázison, amin az emberek többsége keresztülmegy - mesél
te. Ezért döntött úgy, hogy véget vet ennek az egésznek: begyűrtem a pulóverem, 
megragadtam a gitárt és megtaláltam a saját utamat az önkifejezésre -  felelte Iggy 
Pop arra a kérdésre, amelyikre megtagadta a választ.



Néhány perc múlva azonban Iggy papa Ivánnál is összeveszett, ezt viszont is
mét Déri Zsolt mesélte el: „Itt kapcsolódik be Iván, a Szófiából érkezett újságíró, 
aki »25 év óta« (until now) helyett tévedésből »25 év múlvát« (from now) mond, 
erre Iggy Pop felpattan, mellbe taszajtja Ivánt és ordítani kezd.” (No jó, az itt 
következő szitokszó- és trágárságáradatot most nem idézem.) És persze a Pető
fi Csarnokból nézve a Belgrád vagy Szófia kérdés nem is annyira lényeges, mint 
az, hogy Budapest vagy Bukarest. Hiszen honnan is sejthette volna?! Ivackovic 
szerint ő azt mondta, hogy „az eddigi huszonöt év alatt”, de Iggy valami tizedik 
dolgot érthetett...

Iggy Pop azóta is őrjöng és ugrál, rohangál és kifulladásig tombol a színpadon, 
ahogy azt a 2006-os Sziget Fesztiválon is láthattuk Budapesten. Ahogy az egy élő 
klasszikushoz illik is. A bluesgitárt egyelőre a falra akasztva hagyja porosodni, és 
egyelőre semmi jel sem utal arra, hogy titokban talán már gyakorolna rajta.

(Magyar Szó, 2008. január 12.)

A SÓLYMOT A GÉMTŐL

Már tudományos, ismeretterjesztő és tankönyvek, sőt népszerűnek mondott, 
kellőképp felszínes kiadványok százait töltötték meg értelmes, bölcs, sztoikus és 
bibliofil elmék a hamleti őrület magyarázatával, elemzésével, vizsgálatával, véle
ményezésével. Egyik legnagyobb kortársunk, Lándzsarázó Vilmos remekműve 
nyomán. Órákat, heteket és hónapokat, olykor pedig éveket is töltöttek megisme
résével és tanulmányozásával. Mindez azonban még mindig elenyésző azoknak 
a munkaóráknak a számához képest, amennyit a világ egymástól gyakran több 
ezernyi kilométerre lévő színházaiban a darab próbáin töltöttek el rendezők és 
színészek százai, súgók, ügyelők és díszletezők garmada. A legfrappánsabban ta
lán mégis H. L. Ménekén amerikai újságíró fogalmazott, amikor megállapította: 
„Hamletet már ötezer színész eljátszotta -  nem csoda, ha megőrült.”

Jómagam kétlem ugyan, hogy Hamlet elméjének bármi baja, sérülése lett volna 
-  hacsak a lírai emelkedettséget nem tekintjük annak hiszen, ahogy a helsingőri 
őrtoronyban látott szellemképre visszautalva a második felvonás végén a darab 
címszereplője is elmondja: „A látott szellem ördög is lehet, / Mert az ölthet oly 
tetszős hüvelyt; / S tán gyöngeségem, mélakórom által / -  Mert ily kedélyre nagy 
hatalma van -  / A kárhozatba dönt. Nincs rá bizonyság / Ennél különb; de tőr lesz 
e darab, / Hol a király, ha bűnös, fennakad.” Az egérfogó jelenet csapdája pedig oly 
ügyesen kivitelezett, hogy ilyet bomlott elme kevéssé valószínű, hogy kieszelhet. 
Néhány oldallal korábban pedig Hamlet e szavakkal fordul Guildensternhez: „Én



csak fölszéllel vagyok bolond; de ha délről fú, én is megismerem a sólymot a gém
től.” (Arany János fordításai.) Fölszínesen és megjátszva, állítja tehát ő maga is.

Most egy olyan Hamlet-előadásról kívánok szólni, amit -  sajnálatos módon - 
nem is láttam. 2005 októberében egyik barátom hívta fel a figyelmem arra az in
terneten terjedő sajtóhírre, amit aztán néhány nappal később, adott hónap húsza
dikán el is mentettem blogomba: „Hamletból muzulmán herceg lett egy ottomán 
udvarban Shakespeare tragédiájának boszniai színpadi feldolgozásában, amelyet a 
filmrendezőként is ismert Haris Pasovic rendezett, és amely a szeptember 11. utáni 
világra reflektál -  adja hírül a Reuters. A XXI. századi díszletekben játszódó pro
dukció minden bizonnyal a háború dúlta Balkán utóbbi húsz esztendejének legna
gyobb szabású színpadi eseménye. A darabot a közelmúltban mutatta be a Szaraje
vói Nemzeti Színház.” Azt pedig, hogy Pasovic filmrendezőként is ismert, a Reuters 
jóindulatú túlzásának tekinthetjük, mert bár Slobodan Snajder forgatókönyve alap
ján 1985-ben valóban készített egy hetvenhárom perces tévéfilmet az Újvidéki Tele
vízió számára Mennyország, azonnal! (Raj, odmah!) címmel, később azonban csak 
néhány - persze egyáltalán nem jelentéktelen - dokumentumfilmet forgatott. 2004- 
ben jegyezhettük fel neve mellé az Á propos de Sarajevo című harmincperces kis 
dolgozatát, de „érdekes” és emlékezetes még a Greta című munkája is, amelyben azt 
a Greta Ferusicot mutatja be nézőinek, aki túlélte Auschwitz rémségeit, majd a kö
rülzárt Szarajevó eszement bombázását is a múlt század kilencvenes éveiben. Szép 
kis história egy tanári életútba sűrítve. Nos, ha Pasovic filmrendezőként is ismert, 
akkor elsősorban talán ez a filmje tette elismertté. Az egyébként főként színházi 
rendezőként jegyzett kiváló bosnyák művész nevét valószínűleg azonban leginkább 
azért kötik a filmhez, mert a körülzárt Szarajevóban ő volt az, aki megszervezte és 
működtette a város rangos filmfesztiválját, amelynek az akkor még háborús körül
mények ellenére is évről évre neves vendégei voltak.

A Reuters 2005-ös jelentéséből megtudhattuk még, hogy „»a XXI. század egyik 
legfontosabb folyamata, hogy a New York-i terrortámadás óta a világ egyre jobban 
megérti a muzulmánok ügyét« -  nyilatkozta a boszniai rendező. »A muzulmán 
világ most a Lenni vagy nem lenni? Kérdésével szembesül, és ezt nem csupán me
tafizikai értelemben gondolom«. A szarajevói születésű Pasovic -  aki a szarajevói 
filmfesztivál igazgatói posztját is betöltötte egy időben -  egyike a volt szocialista 
Jugoszlávia legjelentősebb színházi rendezőinek. Jellemző, hogy amikor a hábo
rúban a szerbek ostromolni kezdték Szarajevót, az előtte Belgrádban élő Pasovic 
visszament szülővárosába, holott akkor mindenki menekülni próbált onnan.”

Pasovic mégsem annyira Belgrádhoz, mint inkább Újvidékhez és Szabad
kához kötődött. Az újvidéki Művészeti Akadémián tanult rendezést (mellesleg: 
annak a Boro Draskovicnak az osztályában, aki több vajdasági magyar rendező 
kezébe is diplomát adott); és a szabadkai Népszínházban rendezett az akkori, még 
a Vardartól a Triglavig, illetve a Derdaptól az Adriáig terjedő államban országos 
hírűvé vált előadásokat. Aztán pedig elveszítettük őt. Merem remélni, hogy csak a 
látókörünkből, s hogy csak átmenetileg.



Ő egyébként távolról sem hamleti figura. Alkatát és arcvonásait A virágárus 
lány arca című novellámban (megtalálható a zEtna honlapján: http://www.zetna. 
org.yu/zek/folyoiratok/79/paloczl.html) inkább Trockijhoz hasonlítottam. Ez 
utóbbi címszereplésével is születhetne ugyan egy nem kevésbé vérbő tragédia, ha 
másért nem is, hogy jelezze: ezek a történetek nem évülnek el, és ritkán vesztik 
érvényüket. Csak mindeközben ügyeljünk arra, hogy a józan észből és ítélőképes
ségünkből ne többet, csak annyit megőrizzünk, hogy szükség esetén a sólymot a 
gémtől még meg tudjuk különböztetni.

(Magyar Szó, 2008. január 19.)

AZ IDEOLÓGIAI MASZLAGTÓL MENTESEN

Hol volt, hol nem volt, valahol az Óperenciás tengeren túl, az Üveghegyen innen, 
ott, ahol a kurta farkú malac túr, és még azon is túl, a világnak kezdetén, de már a 
teremtésen innen...

Volt Jancsiéknak egy kutyája: a Pólyák. Nagy, gubancos szőrű juhászkutya. Éj
szaka a házat őrizte, nappal meg békésen hevert az asztal alatt vagy a sutban. El
nyújtózkodva, fejét mellső lábára hajtva vagy a padlóra fektetve, csöndesen szunyó
kált. Ha valami szokatlan hangot hallott, fülét hegyezte, és elvakkantotta magát:

-  Vau! Vau!
Pólyák nyelvén ez körülbelül annyit jelentett:
-  Itt vagyok, és vigyázok a házra!
Jó házőrző volt. Az idegeneket haragosan megmorogta, dühös és éber figyelemmel 

kísérte minden mozdulatukat, a felnőttek iránt bizalmatlan volt, csak a gyerekekkel ba
rátkozott, csak hozzájuk volt gyöngéd. Azt sem bánta, ha a fülét rángatják, vagy bozon
tos bundáját cibálják. Ő volt a gyerekek lovacskája. Nyargaltak is rajta, amíg bele nem 
fáradtak. Pólyák kutya meg békésen tűrte, akármit is csináltak vele a kis lurkók, csak 
a farkát csóválta barátságosan. Néha meg, mintha csak tréfálkozna velük, odakapott 
szép fehér fogaival a gyerekek kezéhez, lábához, de csak csínjával, inkább játékosan, 
semmint, hogy fájdalmat okozzon.

Nemcsak vigyázott a gyerekekre, ő volt a pesztonkájuk is. Pólyák tanította őket jár
ni. Jancsit is. Alighogy mászkálni kezdett - mint minden gyermek, mielőtt járni tudna 
- máris Pólyák volt a játszótársa. Belecsimpaszkodott bozontos bundájába, a kutya 
meg csak a fülét hegyezte. Aztán meg - ez már később történt - Pólyák lassan, vigyáz
va talpra állt, s a kutya szőrébe kapaszkodva fölegyenesedett Jancsi is. Pólyák lassan, 
nagyon lassan lépkedni kezdett, s vele együtt rakta egyik lábát a másik elé a kisgyerek 
is. Ha Pólyák gyorsabban lépdelt, Jancsi egykettőre megbotlott, és lehuppant a padlóra.

http://www.zetna


Megunhatatlanul érdekes játék volt ez! Jancsi mindig újra meg újra kezdte. S 
egyre ügyesebben, egyre gyorsabban szedte lábacskáit. így tanult megjárni - hála 
Pólyák türelmének.

Barátságuk mindvégig kitartott. Amikor a gyerekek már vígan futkároztak, 
megint csak Pólyák volt a leghűségesebb játszótárs. Mindenhova elkísérte őket. Ve
lük ment a legelőre, a kertbe, a szántóföldre. Órák hosszat elnézte, amint játszadoz
nak. Ha nem mehetett velük, türelmetlenül várta őket otthon. Fülét hegyezve leste 
a hazafelé tartó gyermekek zsivaját. Amint meghallotta a hangjukat, vagy megpil
lantotta őket, örvendező csaholással szaladt elébük. Farkát csóválta, ugrándozott 
örömében.

A gyerekek is szerették. Nem is tudtak volna meglenni nélküle. Nagyon bánkód
tak volna, ha elveszítik.

És mégis, egyszer nem sok hiányzott, hogy örökre elszakadjanak a hűséges Pó
lyáktól...

***

A mese folytatása most elmarad, ma már nem tudjuk meg, mennyi hiányzott 
ahhoz, hogy a Brozgyerekek elszakadjanak a hűséges Pólyáktól. (Hacsak el nem 
szaladunk gyorsan a könyvtárba France Bevk kötetéért) Természetesen nem áll 
szándékomban elhatárolódni a fenti szövegtől, annyit azonban elárulok, hogy 
nem sok közöm van hozzá. Kicsit átírtam ugyan, itt-ott belenyúltam: a neveket 
megváltoztattam, így lett a kis Jozéból Jancsi, amikor pedig a szerző Tito című kö
tetéből (Bodrits István fordítása. Újvidék, 1978, Fórum Könyvkiadó) vett mesében 
a Broz család nevét említette, azt egyszerűen elhagytam.

Valószínűleg szerencsének mondható, hogy a mai gyerekek, mai fiatalok már 
nem ismerik ezeket a történeteket. Mi, akik a múlt század hetvenes éveiben szü
lettünk, és akkor kezdtünk iskolába járni, ugyanúgy, egyenértékűként tanultunk 
róluk, mint a népmesékről, vagy akár a Grimm testvérek és Hans Christian An
dersen történeteinek hőseiről.

Aztán amikor a kelet-európai, volt szocialista országokban elérkezett a rend
szerváltás ideje, meg kellett tanulnunk a korábban kiadott szakirodalmat is az 
ideológiai sallangtól és maszlagtól mentesen olvasni. A lexikonokat, szótárakat, 
bibliográfiákat viszonylag könnyű megtisztogatni az ilyesmitől, a filmtörténeti 
szakkönyvekben is lazán átsiklik az olvasó szeme az olyan mondatok felett, hogy 
„a szovjet filmet a szocialista forradalom tette naggyá”, és sokkal inkább arra 
figyelünk, milyen stilisztikai eszközöket használt filmjei vágása közben Szergej 
Eizenstein (1898-1948), a mindenféle ideológiai maszlagtól is mentesen nagyszerű 
rendező. Hisz valójában ez a fontos. Hogy a rendszer ideológusai milyen sallango
kat aggattak rá, az kifejezetten felejthető.

A mesék sorsa azonban minden jel szerint megpecsételődött. Hacsak át nem 
írjuk őket a fenti -  vagy valami hasonló -  módon, túl sok reményt nem táplálhat



nak a túlélésre. A kérdés persze az, hogy érdemes-e egyáltalán bíbelődni az ilyes
mivel. Felejteni olykor hasznosabb, és egyszerűbb is... Ha a rezsimnek, amelyik
nek a szolgálatában állt, lejárt a szavatossági ideje, az ideológiáját tápláló művek is 
vele együtt repülnek a szemeteskosárba.

CMagyar Szó, 2008. január 26.)

A KENYÉRKOFA SARJA

Arisztophanész, Philipposz fia Kratinosznak, az első nagy komédiaszerzőnek 
nemcsak szellemi örököse és művészetének kiteljesítője, de egyúttal átlépője, túl- 
haladója, meghaladója is volt, akit Szepessy Tibor komédiaköltőből lett „költőóri
ásának és „az európai és világliteratúra különös, párjanincs géniuszáénak nevez 
a ránk maradt, összesen tizenegy vígjátékát tartalmazó kötet utószavában. A Bé
kák című, a 93-ik olimpiász harmadik évében, tehát időszámításunk előtt 405-ben 
(a római időszámítás szerint pedig 349-ben) bemutatott vígjátékában felidézi a 
nagy tragikus triászt, s Euripidész és Aiszkhülosz árnyékát még a színen is meg
jeleníti. Szophoklész is jelen van ugyan, de jelenléte passzív, csak közlésként -  a 
közönség tájékoztatásaként -  hangzik el, hogy ott van ő is, vár, készenlétben áll, 
hogy ha netán Aiszkhülosz veszítene, s a verseny Euripidész javára dőlne el, ak
kor ő is „ringbe szálljon”; viszont, ha Euripidész alulmaradna, úgy Aiszkhülosszal 
nem szándékszik megmérkőzni az Alvilágban zajló vitában.

Ebből -  némi túlzással -  akár arra is következtethetünk, hogy Arisztophanész 
Szophoklészt csak egyszerű Aiszkhülosz-epigonnak tartotta. Egyelőre azonban 
maradjunk csak annyiban, hogy a mester tisztelőjeként és követőjeként mutatta 
be őt közönségének. Szophoklésszel összefüggésben és a Békákban is kimondva, 
igazi epigonnak valaki egészen mást tartott, de erről majd máskor...

A komédiaszerző költőóriás maró gúnya elsősorban Euripidészt célozta meg, 
aki egyébként is egyik kedvelt, többször is visszatérő negatív hőse volt, nem táplált 
hát túl nagy szimpátiát iránta. S nemcsak a Békákban, de Az acharnaebeliek című 
komédiában is nevetség tárgyává tette, s összesen negyvenhat tragikus költemé
nyéből vett át ironikus és sokszor igen kemény hangnemben parodizált sorokat és 
részleteket. Alig akad olyan arisztophanészi vígjáték, amelyben ne sütne el néhány 
epés bíráló-gyalázó tréfát Euripidész számlájára.

„Euripides költészete ott van az alvilágon; de Aeschylosé fennmaradt, tehát 
nincs kéznél. Igen finom vágás” -  fűzte hozzá Arany János egy fordítói lábjegyzet
ben a Békák egyik párbeszédéhez. Néhány sorral feljebb Dionüszosz (aki Arany
nál még Dionysosként szerepel) e szavakkal csitítgatja a vitázókat:



„Megállj, megállj csak, tisztelt Aeschilos. - 
A jég elől, szegény Euripides,
Vonúlj födél alá, ha van eszed;
Nehogy furkós beszéddel agyba-főbe 
Vervén, kiüsse onnan - Telephost;
Te meg ne oly haraggal, Aeschylos,
Hanem szép szóval gáncsolódjatok;
Költőhez illetlen, kenyérkofa 
Módjára szitkozódni; ámde te 
Egyszerre pattogsz, mint a tölgy, ha ég.”

Ma talán úgy mondanánk, hogy első generációs értelmiségi, Euripidésznek 
ugyanis gyakran felrótták „alacsony” származását, hiszen egy zöldségkofa gyer
mekeként született. A politikai korrektséget pedig akkoriban még egészen m ás
ként értelmezték, mint manapság, így hát a későbbiekben már ünnepelt tragédia
szerzőnek életében egyáltalán nem ritkán kellett szembesülnie a maró gúnnyal, 
ami emiatt elérte őt. Minden jel szerint azonban őt sem kellett félteni, mindig ké
szen állt egy csípős viszontválasszal. S talán ezért sem lehet véletlen, hogy Arisz- 
tophanésznál is így fogadja a kihívást:

„Én kész vagyok, s nem is szabadkozom 
-  Ha néki tetszik -  marni és maratni”.

Nemcsak a mai, kortárs irodalom nagyjai marják hát egymást, ha kell, ha nem, 
hagyományait a viszálykodás a ma ismert kezdetekig vezeti vissza.

(Magyar Szó, 2008. február 2.)

JELLEM KÉRDÉSE

Nemrég felelevenítettük a régi történetet, így hát nem árt feltennünk a kérdést: 
vajon honnan ered az ellenszenv Arisztophanészben kortársával, Euripidésszel 
szemben? Talán maga a kor lehet ennek az oka, hiszen a legvalószínűbbnek, leghi
telesebbnek tartott és legelfogadottabb adatok szerint Euripidész időszámításunk 
előtt 484-ben született, tehát amikor Arisztophanész világra jött, már harminc
négy éves volt. Más források szerint Euripidész négy évvel később, időszámítá
sunk előtt 480-ban született, ám Trencsényi-Waldapfel Imre véleménye szerint





-  amit, úgy vélem, mérvadónak tekinthetünk -, az ehhez a dátumhoz kötődő 
hagyomány „annak a törekvésnek köszönheti létét, hogy egy jelentős történelmi 
dátum köré csoportosítsa a tragikus triász életadatait”

Az említett törekvésre alapozott történet szerint pedig Aiszkhülosz ott küz
dött Szalamisznál Themisztoklész seregében a Xerxész vezette perzsa hadak ellen, 
amelyek korábban már felégették Athént. Főleg a spártaiak akaratának engedve 
a görög seregek már a visszavonuláshoz készülődtek, s ezen még az sem segített, 
hogy Themisztoklész megvesztegette a spártai fővezért, a haditanácsban így is 
leszavazták őket. Ügy döntöttek, várnak, hogy megláthassák, milyen irányban 
fejlődnek tovább a dolgok. Themisztoklész sürgette volna a harcot, hiszen Athén
nak kettőszáz, plusz a szövetségeseinek összesen több mint száz hajója állt ké
szenlétben, s a görög tengerészek -  a perzsákkal ellentétben -  jól ismerték a csata 
helyszínét, az öblöt, annak szikláit és zátonyait. A kis hellén hajók pedig sokkal 
könnyebben manőverezhettek közöttük, mint a perzsa kolosszusok, ezért méltán 
bízhatott hát a sikerben az athéni hadvezér, akinek harci kedvét minden bizonnyal 
még inkább fokozta elkeseredése, hogy feldúlt városának füstje ott gomolygott az 
öböl felett, s a perzsa harci dalokat és a barbár diadalittas mulatozás zaját még a 
görög őrszemek is hallhatták. Ezért küldhette el egyik rabszolgáját, Szikinuoszt, 
aki igen jól beszélte a perzsák nyelvét, hogy vigyen üzenetet a Nagykirálynak ne
vezett Xerxésznek.

Xerxész már korábban is vesztegetett meg hellén hadfiakat, tehát nem vette 
meglepetésnek az esetet. Bízván az üzenet hitelességében, és a könnyű győzelem 
reményében bekerítette a görög hajóhadat. Pontosan úgy járt el, ahogy azt The
misztoklész meghagyta neki. Themisztoklésznak így, csellel bár, de olyannyira 
sikerült egyesítenie a görögöket, hogy még nagy vetélytársa, Ariszteidész is az ő 
pártjára állt. Vojtech Zamarovsky így adja vissza szavait: „Ha valamikor, hát most 
csakugyan vetélkednünk kell egymással: abban, hogy melyikünk tesz több jót ha
zájának.”

Volt még egy csel a görög haditervben: a korinthosziak visszavonulást színlelve 
megkerülték a perzsa sereget, és hátba támadták azt. S bár az ütközet a perzsák 
fölényével kezdődött, a vezérhajó elsüllyesztését követő pánikban és zűrzavarban, 
összbarbár fejetlenségben már sokkal könnyebb dolguk volt a kis hellén hajóknak. 
Szabó Árpád írja: „Mert ha volt athéni nemzedék, amely elmondhatta magáról, 
hogy hullámtörő gátja lett a mindent elsöpörni készülő xerxészi áradatnak, az 
Aiszkhyloszé volt az.”

Ott sejti tehát a hagyomány Aiszkhüloszt egy görög csatahajó fedélzetén a sza- 
lamiszi ütközetben teljes fegyverzetben. És ott sejti az akkor még alig tizenhét éves 
Szophoklészt is a győzelem első ünnepén, ahogy a paiánt éneklő ifjak karát vezeti. 
Euripidészt azonban, nemcsak alacsony származása, de különös személyisége mi
att is, a maga korában kevésbé becsülték. A történelem azonban furcsa fordulatot 
vett: a nagy tragikus triász művei közül az ő tragédiái azok, amelyek leggyak
rabban tűnnek fel a mai, modern színpadokon. Lehet ezt elégtételnek nevezni?



Hiszen kortársainak többsége bírálta műveit. Nem szerették benne, hogy a világi 
eszméknek nem tulajdonított jelentőséget, és az egyéni jellem kérdése sokkal na
gyobb hangsúllyal jelent meg tragédiáiban.

Vele ellentétben Aiszkhülosz igazi harcos, a világ dolgaira büszke jellem volt. 
Amikor Csengeri János a múlt század elején lefordította a tragédiaköltő sírversét, 
annak utolsó sorát P. Thewrewk Emil magyar változatából vette át: „Aischylos, 
Euphorion fia nyugszik e kőnek alatta, / Géla kövér mezején, ő, az athéni szülött. 
/ Elmondhatta vitéz-voltát Marathonnak berke / És ki tapasztalta: a lobogó hajú 
méd.” Ő ugyanis nemcsak Szalamisznál öltözött harci ruhába, hanem Marathón 
síkján Dárius, Plataiánál pedig Xerxész hadai ellen ontotta a perzsa vért, „s midőn 
végig élte költői dicsőségben gazdag életét és idegen földön sírjába készült szállani, 
szeme nem látta a költői babért: visszaszállott lelke Marathon síkjára és semmit se 
talált életéből följegyzésre méltónak, csak vitézségét, a mellyel hazáját védte Ázsia 
despotizmusa ellen. A büszke hadfi megtagadja a költőt” -  mesélte róla Csengeri 
János.

(.Magyar Szó, 2008. február 9.)

A HAJLÉKTALANOK ARCÁN 
SZAPORODÓ ÉVEK

Budapesten, a Thököly út és a Hungária sugárút sarkán (oda járok minden nap 
dolgozni), ahol a villamosra várok esténként hazafelé, a megállóban, a kis pléhtető 
alatt, ami igazából semmitől sem véd, hiszen az eső bever alá, a hó behullik, és 
ha nedves időben nagyobb sebességgel száguld el mellettünk egy-egy autó, az út 
tócsáit is a várakozók nyakába csapja, a hirdetőtábla tövében meghúzódva egy 
hajléktalan férfi takargatja kutyáját. Igazgatja a jószág testén a durva pokrócot, 
műanyag tányérban ételt, úgy nézem, rakott krumplit nyom az orra alá, de az állat 
félrelöki fejével a főtt tojásfehérjét. A férfi vékony vászonnadrágban térdel az átfa
gyott, nedves betonon a kutya mellett, úgy gondozgatja, mintha az eb beteg lenne. 
Ahogy elmenőben ránézek a távolabbról ideszűrődő, gyakran csak elsuhanó esti 
fények félhomályában, mintha alig néhány évvel lehetne fiatalabb apámnál. Ez azt 
jelenti, hogy minimum tizenöt-húsz évvel is ifjabb nála, csak hát a hajléktalanok 
arcán gyorsabban szaporodnak az évek.

Ahogy aztán közelebb lépek, látom, hogy a fonott kosár mellett, amelyikben a 
jószág fekszik, ott áll, ugyanabba a lucsokba-mocsokba vetve, amelyikben a gaz
di is térdel, a férfi táskája. Egy megviselt, mosógépet talán sohasem látott, itt-ott



foszladozó, kisméretű hátizsák. Oldalára ragasztva egy kitépett füzetlapra, ma- 
szatos papírra göcsörtös betűkkel, filctollal írva pedig egy, a figyelmetlenül elhala
dókhoz címzett üzenet. Megfogalmazásban mintha az eb szólítaná meg a hozzám 
hasonlóan munkából hazafelé tartó emberek százait, s végül is, negyedórák is el
telnek, mire megjön a villamos, különösen így, estefelé jár kifejezetten ritkán az 
egyes, az a fél perc meg, amíg végigsiklik az ember szeme az íráshoz nem szokott 
kezekkel rajzolt betűkön, igazán semmiség. Aláírása nincs az üzenetnek, de az 
utolsó mondatból kiderül, hogy a kutya neve Mégpike, akárhonnan eredjen is, és 
akármit jelentsen is ez az elnevezés.

A táska oldalára ragasztott szövegben Mégpike elmeséli nekünk, hogy gazdija 
mozgáskorlátozott, leszázalékolt munkanélküli. Tehát még csak nem is hajlékta
lan, ahogy korábban gondoltam -  esik le a tantusz. S valóban, ahogy a sorokat 
olvasva ráemelem a tekintetem, látom, hogy merev vállal mozog, karját is csak 
vállból mozgatja, mintha feszítővas merevítné meg nehézkes mozgását a nyaka 
mögött. Mozdulatai mégis gondosak, gyöngédek, gondoskodóak, úgy óvja a jószá
got, mintha legnagyobb kincse lenne. S talán valóban az is. Ahogy merev karjával 
a durva pokrócot igazgatja, csak most pillantom meg, hogy pici kutyakölykök feje 
kandikál ki alóla, anyjuk hátán pihenve nyitogatják szemüket. Csúsznak, mász
nak a testén, ahogy a pokróc mozgását követik suta, még koordinálatlan mozdu
lataikkal.

Továbbolvasom gyorsan a szöveget, s kiderül belőle, hogy ez a díszes társaság, 
ők így négyen, Mégpike és kísérői védőoltásra gyűjtenek. Nagy marék aprót ka
pok hát elő pénztárcámból és a kisméretű hátizsák mellett elhelyezett műanyag 
edénybe szórom. Több kávéautomatát is ki lehetne fosztani ezzel a mennyiséggel, 
holnap majd megint szambázhatok végig a szerkesztőségen, hogy ki tud kétszá
zast fémpénzre váltani...

Molnár Anikó melle nagyobb lett, mint a feje - ez, kérem tisztelettel, sajtóhír 
lehetett tavaly Magyarországon, a Bors című csodálatos kiadványnak, naponta 
megjelenő periodikának, amit azért mégiscsak túlzás lenne napilapnak nevezni, 
annyit ért, hogy címlapon hozta 2007. november 29-én. Ha még egy napot várnak 
vele, akár azt is hihetném, hogy a születésnapomra időzítették. De ha meg vártak 
volna, akkor elkerüli a figyelmemet, ugyanis tavaly november 29-e csütörtökre 
esett.

Ez, hogy csütörtök, csak azért érdekes, mert a hét negyedik napján jelenik meg 
a Népszabadság mellékleteként a napilapnak a Discovery Channellel közösen in
dított Világunk titkai című DVD-sorozata. Tavaly novemberben ennek még na
gyon az elején jártunk, november 22-én jelent meg az első rész Dinoszauruszok 
-  Az ősi világ urai címmel, november 29-én pedig a második epizód, az Ősemberek 
földjén. Akkor még úgy gondoltam, hogy munkába menet minden csütörtökön 
reggel megvásárolhatom majd a sorozatot a lapárusnál itt nálunk, az Ecseri úti 
metrómegállónál, de hamarost kiderült, hogy tévedtem, mire megérkeztem, már 
szétkapkodták. Ezért történt, hogy ott álltam aznap, 2007. november 29-én a Fe



renciek terén, a metróaluljáróban, a Relay hírlapárus előtti sorban, amikor egy 
hajléktalan lépett oda hozzám.

Hajléktalant nem küld el az ember csak úgy kapásból melegebb tájakra, al
kalmi ismerősöm is alapjában véve jópofa és kedves volt. De ott állt kipakolva a 
napi sajtó az üzlet előtt, s nagy piros betűkkel hirdette, hogy Molnár Anikónak 
nagyobb lett a melle, mint a feje. A hajléktalan pajtás meg értetlenkedve lépett oda 
hozzám, hogy nem is létezik ilyen, és hogy valóban, ilyen már tényleg nincs, azzal 
nem is lehetne normális életet élni. Meg ilyenek. No, ekkor küldtem el igen durva 
szavakkal melegebb éghajlatra, mert nagyon magasról teszek arra, hogy Molnár 
Anikó kitömeti szilikonnal, tetováltatja vagy éppenséggel amputáltatja a mellét.

A lapok között pedig valóságos verseny folyik. A Metró hírújság jelentette meg 
tavaly sorozatban tizenhat kötetes Világirodalmi enciklopédiáját, majd a magyar líra 
klasszikusaiból indított hasonló sorozatot. De az igazán nyerő vállalkozás a DVD. 
A Cosmopolitan című női magazin mellékleteként jelent meg a Született feleségek 
című tévésorozat első epizódja (Marcia Cross, Felicity Huffman, Teri Hatcher, Éva 
Longoria és Nicolette Sheridan főszereplésével). A Napi Ász című bulvárlap pedig 
régi, ma már klasszikusnak mondható tévésorozatokkal szállt be a versenybe. Ked
denként és péntekenként lepi meg olvasóit egy-egy ajándék DVD-vel.

De ezeket a kiadványokat már sem Mégpike gazdija, sem az Anikó mellei felett 
értetlenkedő hajléktalan nem láthatja. Az apróból talán összegyűlik nekik annyi, 
hogy kifosszanak egy közterületen álló kávéautomatát, vagy éppenséggel akár egy 
olcsóbb sörre is összekuporgathatják, ami a visszajáróból odapotyogtatunk nekik. 
És csak az éveket szaporítják arcukon fékevesztett iramban.

(.Magyar Szó, 2008. február 16.)

FRAMBOISE-T A GYEREKNEK

„Nem iszom el a gyerek elől a sört” -  a zentai Dudás Erzsi legendás monda
tát valószínűleg jegyezni fogja a történelem. Vagy „emberbőr kötésben / adják ki 
írók: / nemzeti irodalmak / generálisai” -  ahogyan Domonkos István fogalma
zott Kormányeltörésben című versében. Esetleg idézetes könyvekbe gyűjtik, mint 
egy másik kedvencemet Sir Winston Churchill (1874-1965) brit politikustól, aki 
egy ízben így szólt Nancy Witcher Astorhoz (1879-1964), a szigetország parla
mentjének első női képviselőjéhez: „Nancy, amikor maga belép az ülésterembe, 
olyan érzésem támad, mintha a fürdőszobámba lépett volna be, és csak egy szi
vaccsal tudnám eltakarni magam.” (Nancy Witcher Astort egyébként egy kiváló



festményen örökítette meg 1909-ben az ekkor már idős John Singer Sargent, a kor 
egyik kiemelkedő portréfestője, elismert tájképalkotója.)

Dudás Erzsi megjegyzése azonban nem a parlamenti munkára és nem is a poli
tikára vonatkozott, hanem bő félüvegnyi framboise típusú belga málnasörre, amit 
a lányomnak vásároltam néhány nappal korábban. Történt ugyanis, hogy nem
régiben bejelölt az iWiW-en ismerősnek a Belga Sörök Boltja (talán nem számít 
túl nagy reklámnak, ha elárulom itt, hogy: 1036 Budapest, III. kerület, Lajos utca 
51.), s ha nem is elsősorban ehhez az üzlethez, de a belga sörfőzőmesterek mes
terműveihez, valamint a csokoládékészítők csodáihoz fűződő régi, szenvedélyes 
barátságom miatt nagyon is megörültem az új virtuális ismerősnek. Nos hát, az 
internetes kor emberének leírására vonatkozó vicc szerint „háromszáznegyvenhét 
barátom van a világhálón, akikkel sohasem találkoztam, de a szomszédomat még 
sohasem láttam”. Úgy döntöttem tehát, hogy valódi, kézzel fogható ismeretségre 
váltom ezt a virtuális találkozást: ellátogattam a boltba (szigorúan csakis fizetés
napon, vagy annak másnapján érdemes odamenni...) és bespájzoltam a legfino
mabb nedvekből, a kedvenceim között nyilvántartott sörkülönlegességekből. S ha 
már ott jártam, vettem egy üveg málnasört a lányomnak is ...

Nem is olyan rég, alig egy hete még, hogy 2008. február 14-én (nos, vajon miért 
is pont aznap?) töltött, valamint szív alakú csokoládéval, pralinéval, bonbonnal 
és a mostanság legdivatosabb -  egészségesnek mondott - fekete csokival várták a 
Bálint-napi vásárlókat a híres belga csokoládékészítők. Idén sokkal izgatottabbak 
voltak, mint korábban, mert „az utóbbi időben jelentősen megnőtt a nyersanyagok 
(tej, kakaóbab, cukor) ára, így a vásárlóknak a szerelmesek napjára bidres-bodros 
szalagokba, szív alakú dobozokba csomagolt édes figyelmességekért is mélyebben 
kell a zsebükbe nyúlni” -  tudósított a Magyar Távirati Iroda. A „dollár hanyatlása 
a megszokott erős turistaforgalmat is megcsappantotta -  ezért aztán nem csoda, 
hogy a helyi csokigyártók gyöngébb évre” számítottak a tavalyihoz képest.

Az Európai Unió csokoládé-, keksz- és cukorkaipari szövetségének főtitkára 
azonban még Bálint-napon is bizakodó volt: „A mi piacunk nagyon felkészült, és 
ez a háttér a stabilitást is magával hozza. Ha az ember belepillant üzletágunk tör
ténetébe, azt tapasztalja, hogy a többi ágazatokkal ellentétben nem igazán rázták 
meg a gazdasági hullámvölgyek” -  mondta Dávid Zimmer az érdeklődő hírügy
nökségeknek. Majd hozzátette: „Mi is az árnövekedés áldozatai vagyunk, akár
csak az élelmiszeripar többi része.”

Valóban, végigsétálni Brüsszel főterén, a Grand Place-on, és annak a turisták 
által igencsak látogatott környékén, valódi nyálcsorgató kalandtúra. A csokolá
déboltok kirakatában csalogatóan csordogáló csokiszökőkutak látványa valóban 
lenyűgöző, a nyitott oldalú szaküzletek mellett pedig úgy válogatnak maguknak 
kóstolót az idelátogatók, mint ahogyan -  mondjuk -  máshol a fagyisoknál állnak 
sorban nyáron az emberek. S igen, lányomnak onnan jómagam is csokoládékü
lönlegességeket hoztam ajándékba.



Most azonban, amikor néhány nappal 2007 karácsonya előtt, az iWiW-es in
vitálás nyomán ellátogattam Budapest harmadik kerületébe, úgy gondoltam, fene 
bánja, ünnepnapon megkóstolhatja a gyermek. Hiszen ezek a belga gyümölcssö
rök gyengébbek is az átlagosnál, az általunk ismert hagyományos söröknél. Kettő 
és fél százalékos alkoholtartalomnál kezdődnek, három és fél fölé pedig nem is 
nagyon mennek. Az általam nyerőnek ítélt Lindemans sörfőzde (vagy inkább eze
ket az üzemeket már boszorkánykonyháknak kellene nevezni) málna-, alma- és 
baracksöre is ezen a skálán mozog. S lányom is inkább csak megkóstolja, neki ez 
elsősorban érdekesség, egy pálinkáspohárnyi (ha már a nemes, alkoholtartalmú 
nedveknél tartunk, akkor akár mértékegységgé is kinevezhetjük őket...) meny- 
nyiségnél úgysem fogyaszt belőle többet. Ezért is kínálta fel a fennmaradt meny- 
nyiséget Dudás Erzsinek, s ezért is hangzott el a legendás mondat: „Nem iszom el 
a gyerek elől a sört.”

Természetes fermentációnak nevezik, amikor a készítés során nem adnak élesz
tőt a sörhöz. A város folyója, a Brüsszelt átszelő Senne völgyében a levegőben termé
szetesen van jelen az élesztő (a Brettanomyces nevű élesztőcsíra...), ezért a sörfőző
mestereknek csak annyi dolguk akad vele, hogy nyitva hagyják a hordó fedelét. Az 
így készült sörnek jellegzetes, borszerű íze van, s lambicnak nevezik, ez a „brüsszeli 
sörök kvinteszenciája” -  ahogy az útikönyvek mondják. A lambicot erjedés közben 
hozzáadott gyümölccsel ízesítik, elsősorban cseresznyével és málnával, de bármi 
szóba jöhet, így kedvencem, az alma és a körte, vagy a barack is. A málnával ízesí
tett sört nevezik framboise-nak (végső soron nincs is ebben nagy fantázia: a francia 
framboise szó szótári jelentése ugyanis egyszerűen csak -  málna).

A málnasörből pedig jutott lányomnak is, Erzsinek is. Koccinthattunk volna 
akár Nancy Witcher Astor lelki üdvére is. A dollár hanyatlására meg sörözés köz
ben egyébként is menetrendszerűen csak legyint az ember...

(Magyar Szó, 2008. február 23.)

EGY ELFELEDETT ISTEN

Ott sejti a hagyomány Aiszkhüloszt, a remek ógörög tragédiaköltőt egy hellén 
csatahajó fedélzetén a szalamiszi ütközetben teljes fegyverzetben, ahogy harcosként 
kiveszi a részét a diadalmas győzelemből. És, mint korábban már utaltam rá, ott sejti 
ugyanez a hagyomány az akkor még alig tizenhét éves Szophoklészt, a legendás tra
gikus triász másik jelentős tagját is a győzelem első ünnepén, ahogy a paiant éneklő 
ifjak karát vezeti a kikötőben, ahol az athéniek a hazatérő katonákat fogadják.



Ez a bizonyos paian egy ógörög lírai műfaj volt, esetenként kardalként is je
lentkezhetett. Azonban nagy kezdőbetűvel írva: Paian -  az istenek orvosa. Vele 
azonosították Apollónt, az olümposzi istent, Zeusz és Létó fiát, Artemisz ikertest
vérét. Mai szóhasználatban talán hatáskörnek mondanánk, az antik mondavilá
got tekintve mégis inkább volna illendő a főbb szerepköreiről beszélnünk, amikor 
számba vesszük, hogy ezek közé tartozott: nyilazó, pusztító, látnok, a kozmikus és 
emberi harmónia őrzője. Kithara vagy aulosz kíséretében az ő tiszteletére táncol
ták és énekelték a görögök közösen a paiant.

Kréta szigete volt a paianéneklés őshazája, ahol kultikus szertartásokból ala
kult ki, és onnan terjedt el egész Hellász területén. Formája tekintetében egészen 
egyszerű: kiemelkedett egy szólóének, amely az istent dicsőítette, s ezt követte a 
kórus tánca, amelyet meg-megszakított egy karakterisztikus refrén. Megszületé
sekor még a himnuszhoz hasonlatos volt, ezért is fordul elő gyakran a szó szino
nimájaként, de eredendő, valódi paiannak csak az Apollón tiszteletére és dicső
ítésére keletkezett himnuszénekek felelnek meg. Csak miután szélesebb körben 
is elterjedt ez a lírai műfaj, akkor léphetett Apollón helyébe esetenként Zeusz, 
Artemisz, Poszeidón vagy Dionüszosz. Rangosabb összejövetelek alkalmával a lu
cullusi lakomák vendégei közösen énekeltek paiant, ilyenkor főleg dicsőítő és ün
neplő tartalommal. Aiszkhülosz Oreszteia című trilógiájában is találhatunk ilyen 
részleteket, mindjárt az első részben, az Agamemnonb&n: „Ne mondjon a házra 
átkot szava.” (Csengeri János fordítása)

Paian -  vagy más írásmóddal: Paean, Paion (az orvos-isten megjelölés hasz
nálata esetén pedig: paieon) - a homéroszi mitológiában az olimposzi istenek 
orvosa volt, aki, valamilyen ismeretlen oknál fogva, a későbbiek során kiesett a 
hellén mondavilágból, mintha feledésbe merült volna, s neve egy idő után már 
csak olyan istenségek mellékneveként fordult elő, akik az embert betegségtől, bú
tól, bajtól, gondtól megszabadítják. Gyakori esetek: Apollón, Aszklépiosz (Apol
lón és Korónisz fia), Dionüszosz, Thanatosz (a Halál megtestesítője, Nüx fia, 
akiről Hésziodosz úgy tudja, apa nélkül jött világra testvérével, Hüpnosszal, az 
Álommal együtt). Halál és Álom tehát kéz a kézben járnak... A följegyzések pe
dig Xenodamosz (Xenodamus) nevét említik olyan szerzőként, akiről feltételez
zük, hogy paianszerző volt. Az időszámításunk előtti hetedik század első felében 
Küthera szigetén született görög kardalköltő és zenész Spártában tevékenykedett, 
legalábbis ezt állítja róla Pszeudo-Plutarkhosz. Thalétasszal és Xenokritosszal 
együtt az úgynevezett második spártai iskolához tartozott. Krisztus előtt 665- 
ben részt vett a spártai gümnopaideia szervezésében, és feltételezik, hogy erre 
az alkalomra költeményeket is írt, amelyek -  sajnálatos módon -  nem maradtak 
fenn, de valószínűleg hüporkhémák és paianok lehettek. Ennyit hát Paianról és a 
paianról...

A Magyar Tudományos Akadémia 1893. november 27-én megtartott ülésén 
azzal bízta meg Csengeri Jánost, az antik irodalom kiváló magyar fordítóját, hogy 
Aiszkhülosz Oreszte/a-trilógiájának a Kisfaludy-társaság pályázatán díjazott for



dítását egészítse ki a szerző további négy tragédiájának magyar változatával. így 
készült el az Ótalomkeresők, a Perzsák, a Hét Theba-vívó és a Lelánczolt Promethe
us magyar változata. A tíz évvel később megjelent, immár teljes Aiszkhülosz-kötet 
előszavában így hálálkodott a fordító: „Hálás köszönetét mondok e helyen is ezért 
a megtisztelő, kedves megbízásért, mert bár nagy és nehéz volt a feladat, sok egyéb 
dolgom közt ünnep volt nekem minden olyan nap, a melyet az antik dráma e hé
roszának szentelhettem. Sikerült-e nekem, mint úgyszólván első vállalkozónak, 
Aischylost irodalmunk számára meghódítani, s mind költői, mind tudományos 
szempontból elérni a kívánhatót, mások dolga megítélni. Köszönettel tartozom 
Hegedűs István és Gyomlay Gyula uraknak hivatalos bírálatokban kifejtett elisme
résükért, valamint egyes megjegyzéseikért és javaslataikért, a melyeket munkám 
sajtó alá rendezése közben lehetőleg föl is használtam.”

Sok egyéb dolgom közt ünnep nekem is minden olyan nap, amikor Csengeri 
fordításaiba - annak ellenére is, hogy ma már rendelkezésünkre állnak újabbak, 
nyelvezetükben úgymond maiabbak, modernebbek is -  beleolvashatok. így hát, 
habár ő Apollónhoz semmiképp sem hasonlítható, egy paiant most a tiszteletére 
mégis szívesen elzengenék... Az elfeledett istenségnek, Paiannak meg marad a vi- 
gasztalódás: az Olümposz nem kisebb méltósága őrizte meg hírét mellékneveként, 
mint Dionüszosz... És még sokan mások.

{Magyar Szó, 2008. március 1.)

RAVENNA TENGERE

A város elveszítette tengerét: „Ravennának három fénykora volt; a harmadik 
fénykora a Kr. u. nyolcadik században ért véget. Azóta a város mindegyre hanyat
lik. Nincs még egy városa Európának, amelyik ilyen régóta hanyatlanék. A ha
nyatlásnak különös oka van: nem a veszni tért erkölcsök, nem a politika, hanem a 
földrajz; Ravenna valamikor lagúnaváros volt, mint Velence, és Velence nagykora 
előtt ő játszotta ugyanazt a szerepet, mint később a szerencsésebb vetélytárs [...] 
És aztán a tenger otthagyta Ravennát. A lagúna kiszáradt, elhomokosodott, és 
Ravenna itt maradt, mint egy szárazra vetett hal” -  idézhetjük Szerb Antal gon
dolatait, hiszen Olaszország egészen más arcát tárja fel előttünk Gyurcsek András 
és Mészáros László Utas és holdvilág címmel, az Alexandra Kiadó gondozásában 
2007-ben megjelent színes albumát lapozva, mint amilyennek az író azonos című 
regényét olvasva, vagy éppenséggel iskolai és egyetemi tanulmányainkból megis
merhettük. Mint ahogy Ravenna is más arcát mutatta a Krisztus utáni nyolcadik



századtól számítva, nemcsak lakosainak, de a poros utak városba tévedő vándo
rainak is. De ha Thomas Mann Halál Velencében című regényéhez mérjük, ez az 
Itália-kép attól is jelentősen eltér.

A tavaly megjelent luxuskiadványnak, Gyurcsek és Mészáros kötetének alcí
méből kiderül, hogyan viszonyul egymáshoz a kettő, a vélt és a valós Olaszor- 
szág-élmény: Itáliai utazás Szerb Antal regénye nyomán. Azt pedig, hogy egy-egy 
területnek, egyik vagy másik országnak mégis melyik képe ragad meg bennünk 
maradandóbban, elsősorban a saját viszonyulásunk határozza meg. Ahogy Szerb 
Antal fogalmazott: „ennek a földnek nincs egy darabja sem, amit történelmi had
seregek, császárok és francia királyok nagyszerű, kosztümös csapatai ne tapostak 
volna, itt minden ösvény valami nagyon fontos helyre vezet [ .. .]-  Ha ez a táj való
ság -  gondolta -, ha ez a szépség csakugyan van, akkor minden hazugság, amit ed
dig csináltam. De ez a táj valóság.” Egy másik helyen pedig: „Egy ház áll előttem, 
mellette ciprus: ez Olaszország. Egyiptomról egy szfinx és egy piramis rajza többet 
mond minden fotográfiánál, hogy a legnyilvánvalóbb példát mondjam. Minden 
tájat le lehet egyszerűsíteni, lényeggé lehet sűríteni, egy motívumba.”

Akármilyen kép alakult ki bennünk Itáliáról, Szerb Antal regényének szerep
lőiről, érdemes magunk mellé készíteni Gyurcsek András és Mészáros László azo
nos című kötetét, amikor újraolvassuk a regényt. Lapozgatva, olvasgatva a könyvet 
érdemes megfigyelnünk ezeket a fotókat, fényrajzokat, mert gyakran olyan apró, 
észrevételen momentumait is felmutatják az irodalmi helyszíneknek, amelyek a 
cselekményben rejtve maradnak.

Gyurcsek bevezetőjében mondja el, hogy immár számtalanszor meg kellett vá
sárolnia Szerb Antal regényét, mert akárhányszor olyan emberrel került közelebbi 
kapcsolatba, aki még nem olvasta az Utas és holdvilágot, mindig „kölcsönadta” 
neki a saját példányát. Aztán pedig sohasem kapta vissza... De nem bánkódott 
emiatt, nem is számított arra, hogy bárki is visszaadná, megválna tőle, ha egyszer 
már megkaparintotta. így hát elballagott szépen a könyvesboltba, és vett magának 
egy újabb -  saját -  példányt a regényből. Felkérte aztán fotós kollégáját, Mészá
ros Lászlót, hogy tartson vele egy utazásra, amelyen végigjárják a regény itáliai 
helyszíneit. Mindeközben nem arra törekedtek, hogy illusztrálják Szerb Antal re
gényét, hanem sokkal inkább az volt a cél, hogy gyakorlativá, megéltté változ
tassák az irodalmi élményt. így született meg a kötet, amely jelenvalóságában is 
évszázadokat és művészeteket köt össze szinte észrevétlenül, az élmények szintjén, 
amelyek egymásra hatásukkal és egymásból táplálkozásukkal, legyenek bár iro
dalmiak, akár valóban megéltek, ugyanazt a történetet hitelesítik.

Szerb Antal regényének hihetetlen mai népszerűségét jelzi, hogy útjukon nem
csak a holdvilág kísérte őket, vannak mások is, akik hasonló kalandozásokra vál
lalkoztak. .. A 2008-as Magyar Filmszemlén mutatták be Erdőss Pál és Novobáczky 
Sándor azonos című filmjét (szerkesztő-forgatókönyvíró: Novobáczky Sándor; 
producer: Szőke Gábor; operatőr: Nádorfi Lajos; vágó: Csontos István). A must
rára készült ismertetőben a mű készítői úgy fogalmaztak: a második világháború



„előtt írt mű, amelynek motívumai alapján az irodalmi dokumentumfilm készült, 
nemzedékek óta igazi kultuszregény. Szerb Antal a maga ifjúkorának romantikus 
világát idézi meg benne, többek között a régi budai Várnegyed öreg házait, girbe
gurba utcácskáit. De hogy a műnek máig oly sok szenvedélyes híve van, ahhoz 
nyilván hozzájárul az az elementáris vágy és nosztalgia, amely a közép-európai 
értelmiséget generációkon át Itáliába, az Utas és holdvilág fő színhelyére vonzotta. 
A könyv főszereplőjét, aki sok tekintetben nem más, mint maga a szerző, ifjabb 
éveinek hol vonzó, hol kínzó emlékei elkísérik olaszföldre is, ahol immár meglett 
férfiként és konszolidált polgárként feleségével a nászútját tölti. Elegáns szállók, 
kötelező látnivalók”. Majd pedig: „De Mihály számára közben mindez valójában 
titokzatos utazás a múltba. Gondolataiban az ifjúkori barátok és szerelmek ár
nyékként követik az itáliai helyszíneken is: Velence sötét sikátoraiban, Ravenna 
döbbenetes szépségű freskói alatt, Firenze pompás palotái tövében, Toscana derűs 
dombjain, Umbria misztikus városaiban, Róma több ezer éves kövei között.”

Mert mindez valójában egy titokzatos kalandozás a múltban, abban a múlt
ban, amelyikben talán még Ravenna elveszett lagúnáit is láthatta az utazó...

(.Magyar Szó, 2008. március 8.)

KÉTSZERES TÉVEDÉS

A vajdasági Ada község izraelita hitközségének anyakönyvi bejegyzése sze
rint 1892. március 9-én ebben a kis, Tisza menti városkában született Rosenfeld, 
avagy később ismertebbé vált nevén Rákosi Mátyás, akinek az 1950-s években 
használt íróasztala manapság a budapesti politikatörténeti intézet gyűjteményé
ben található. S vannak itt persze régi, a kor szelleméhez illően fekete-fehér fo
tók is „meghitt” pillanatokról, amikor a magyar munkásmozgalom nagy vezére 
épp modellt áll készülő szobrához vagy elmélyülten olvas, böngészget valamit 
egy fénykép hátlapjáról, illetve a füléhez emeli a telefonkagylót. A fényképeken, 
amelyek dolgozószobájában, említett íróasztala mögött örökítették meg Rákosit, 
a háta mögött a falon egy festményt láthatunk, amelynek ő a központi figurája, 
ami nem is meglepő, hiszen „festmények, szobrok százai készültek róla, és nagy 
tanítómesteréről, Sztálinról. Irodalmi művek dicsérték, és zeneművek készültek 
dicsőítésükre, megrendelésre”-  olvashatjuk róla. Hmmm... Kép a képben, mes
teri kompozíció, a fotográfus nagyságát dicséri, a festményen látható hallgatóság 
pedig érdeklődéssel figyeli a Komintern hősének szavait. A jobb oldalon háttal 
látható férfifigura kérdésre nyújtott kézzel mintha épp valami nagyon fontosat 
tudakolna tőle. Széles, széttárt vastag lapáttenyere pedig arra utal, hogy egyszerű



kétkezi munkást tisztelhetünk a személyében. Rákosi pedig ujjait összekulcsolva, 
összezárt térde előtt előre nyújtva, bölcsen elgondolkodva fontolgatja, milyen mé- 
lyenszántó választ adhatna...

Az Antikvarium.hu internetes könyvkereskedés rendszeres vásárlója vagyok. Az 
elektronikus postafiókomba minden nap beérkező, az antikvárium kínálatába fel
vett új könyvek jegyzékét tartalmazó értesítőben figyeltem fel nemrég Surányi Endre 
kötetére, amelynek címe: Rákosi garázsmestere voltam. Érdekes módon a kiadás éve 
nincs feltüntetve a könyv adatai között (pedig ilyen esetekben fontos lenne, hiszen 
nem mindegy, hogy a diktátor bukása előtt vagy után jelent meg), a Pallas Lap- és 
Könyvkiadó Vállalat erre nem fecsérelt energiát. Olvasható azonban a fülszöveg, 
amelyben Fekete Sándor megjegyzi: „A nevettetés ritka adottság. Surányi a sajtó ama 
munkatársai közé tartozik -  nincsenek sokan -, akik témájukat eredeti humorral 
tudják feldolgozni... Már szakkönyvei révén is kitűnt azzal, hogy a száraz technikai 
kérdéseket is színesen, sőt humorral tárgyalja... Meglepően ügyes parodizáló kész
sége... A siker első biztosítéka a szerző személye. Nemegyszer tanúja voltam, amint 
számára ismeretlen emberek szeme felcsillant a neve hallatára.” Kabdebó Lóránttól a 
következőket olvashatjuk ugyanitt: „Surányi, a reneszánsz ember, mindenre figyel... 
Don Quijote-i alakja otthon van mindenütt, mert megbecsüli figyelmével az Embert. 
Ismertem már életét, elveit, ironikus, csipkelődő modorát. Mégsem hittem volna, 
hogy mindezt ilyen sikerült szatirikus paródiában tudja irodalmi művé alakítani.”

Ez a mű tehát már nem abban az érában született, amikor megrendelésre, futósza
lagon készültek a pártvezért dicsőítő alkotások. Rákosiból - természetesen akaratuk 
ellenére - hőst csináltak a magyar hatóságok, amikor 1925. szeptember 22-én Buda
pesten letartóztatták. „A két Rákosi-per (1925 és 1935) és a 16 év börtönben eltöltött 
idő - s nem utolsósorban a szovjet propaganda - hatására a nemzetközi munkásmoz
galom legendás alakjává vált” - olvashatjuk róla a Rubicon című történelmi magazin 
2008. januári számában. Szabadulása után, amikor 1940. november 2-án immár har
madik emigrációját kezdte meg a Szovjetunióban, a Komintern hőseként fogadták, 
Nyikita Szergejevics Hruscsov még ünnepi fogadást is rendezett a tiszteletére. 1940. 
november 7-én pedig Sztálin mellett állhatott a Vörös téri felvonulás díszemelvényén.

Az adai zsidógyerek először 1915 áprilisában, az Osztrák-Magyar Monarchia 
tisztjeként került szovjet fogságba. A kelet-szibériai fogolytáborból azonban -  im
már az ott helyben összeszedett orosz és olasz nyelvtudással is felvértezve - három 
éven belül Moszkvába került, s 1918 májusában tért vissza Szabadkára.

Dr. Rácz Lajos írja Surányi Endre kötetének fülszövegében: „A szerző hallatlan 
szellemi frissességgel, egyéni látásmóddal, bölcsen, humorral, iróniával századunk 
jelentős eseményeit idézi fel, és mond rólunk véleményt, fűszerezve saját életútjának 
történeteivel.” Kaposi Kis István pedig így fogalmaz: „Surányi egyszerűen nem ír, 
hanem vallomást tesz, páratlan egyéniségét adja, amely egy életen át tartó kalando
zásba sodorta őt s a kísérőül maga mellé engedett olvasót. Valóságos önvallomás
kalandregény ez az íráscsokor. Remekmű a maga nemében, amit csak tehetséggel 
megáldottak tudnak sikerrel művelni. Surányi ilyen szerencsés alkat, aki az olvasót



elbűvölően vonja be legprivátabb ügyeibe, miközben kifogyhatatlanul önti, árasztja 
az élvezetes sztorikat...”

Ez a diktátorok sorsa, amíg hatalmon vannak, megrendelhetik ugyan az őket 
dicsőítő művek, szobrok és festmények százait, bukásuk után azonban menthetet
lenül paródia és maró gúny tárgyává lesznek. Persze mi tagadás, meg is érdemlik, 
hiszen lényegében szánalmas alakok, akik életük egy bizonyos pontján kiélték, 
kiélhették kegyetlen fantazmagóriáikat. Bódult és elborult elmék, akik, ha nem 
csinálnak belőlük hőst a körülmények, soha sehol sem lettek volna. De aztán va
lahogy mégis lettek...

Rákosi bukása után még egyszer, negyedízben is a Szovjetunióba emigrált: 
1956. július 26-án utazott el, hivatalosan „gyógykezelésre”. Kezdetben még ekkor 
is ott sündörgött a pártvezetők körül, Hruscsovval vadászgatott, de később egyre 
inkább háttérbe szorult. 1958. január 24-én pedig már a Kádár-kormány is párt- 
határozatban mondta ki: „visszatérése nem kívánatos”. Először Krasznodarba, 
majd különböző közép-ázsiai városokba küldték, több évet töltött a kirgizisztáni 
Tokmakban is, ahol kis múzeum őrzi emlékét. Phenjanban pedig a mai napig is az 
ő nevét viseli az észak-koreai főváros központi kórháza. Rákosi még 1971. február 
5-én bekövetkezett halála pillanatban is hitt abban, hogy egyszer még hazatérhet, 
s abban is, hogy ő mindvégig mindent jól csinált. Mindkettőben tévedett.

{Magyar Szó, 2008. március 15.)

A MAGYAR HEMINGWAY

Nemrég vettem egy palacknyi teljesen hétköznapi, úgymond mezei -  de bízvást 
állíthatom, nem pancsolt vagy tablettás - kékfrankos bort, semmi különös márka
név, sehol egy hangzatos és méltán híres borvidék neve, még csak mutatóban sincs 
egy-egy nevesebb termelő mint azonosító vagy hitelesítő jelzés feltüntetve rajta, 
mégis egészen finom volt. Különösen szerettem, amikor éjszakai munkából hazatér
ve (mert ilyen ez a sajtó, a hírversenyben a napszálltát követően is résen kell lenni), 
zuhanyozás után, de még lefekvés előtt töltöttem belőle magamnak egy pohárká
val, vagy inkább csak fél pohárral, hiszen ilyenkor már azért mégiscsak szívesebben 
nézelődik az ember az álmok mezején, hátha meglát valami használhatót, valami 
halaszthatatlant és szalaszthatatlant. Szokatlanul hosszú ideig kitartott, de aztán a 
vörösbor, már csak ez a sorsa, egyszer csak elfogyott.

Nosza, legutóbb, amikor a Tescóban jártunk a családdal bevásárolni, mondom, 
benézek én a boros sorra is... Aki kiismeri magát ezeken a helyeken (egyik haverom



szerint a pokol lehet ilyen, mint ezek a nagy bevásárlóközpontok, de tudnék olyan 
neveket is sorolni, akik a mennyországot képzelik ehhez hasonlatosnak...), tudhatja, 
hogy minden sor végében ott állnak nagy halmokban, felcímkézve az akciós ter
mékek. Valószínűleg a szavatossági idő lejárta előtt néhány nappal előtt árazzák le 
ezeket, vagy fennmaradt alkalmi termékek (karácsony, húsvét, Bálint-nap, Szent 
Bertalan-éj után gyakori az ilyesmi), esetleg porosodó raktáráru, amitől szívesen 
szabadulna már a multi. S ahogy rátérek így, a bevásárlókocsit magam előtt tolva a 
borok útjára, megakad a szemem a sor végében tornyosuló borhegyen. Akciósán, hi
hetetlenül jutányos áron kínálják a cabernet és merlot borokat. A szemem mégsem az 
árjegyzéken, hanem az üvegek címkéjén akadt meg. Ezek ugyanis nem a hagyomá
nyos, a borokra általában jellemző díszes, cicomás matricák voltak, hanem inkább 
modernek, s ha skatulyázni kellene, azt mondanám, amolyan neoista jellemzőkkel...

Tudom, nem borászati szakszempontok alapján hoztam meg a döntést, inkább 
csak mint egyszerű, könnyen befolyásolható fogyasztó, de vettem két üveggel ezekből 
a borokból: egy száraz cabernet és egy félédes merlot kocsikázott aztán tovább velem 
a sorok között. A neoista vonásokat magán viselő címke tanulsága szerint: „Merlot 
szőlőből készült ez a kellemesen simogató félédes vörösbor. Színe gránitvörös, il
lata jellegzetes, finom savai harmonizálnak a bor cukortartalmával.” Fogyasztását' 
tizenöt-tizenhat fokon ajánlják, szigorúan Celsiusban mérve, borjúhúsból készült 
ételek mellé. A másik üvegen pedig: „A kékszőlők, ezáltal a vörösborok királya. Ru- 
bintvörös színű, száraz vörösbor, bársonyosan lágy karakterrel. Magában hordozza a 
mediterrán jelleget, fekete ribizli, szeder illatát. Ünnepi asztalokon vadpecsenyékhez 
ajánljuk. Származási hely: Olaszország.”

Nos hát, ezen borok egyikét iszogattam épp a minap egyik este, éjszakai munká
ból hazatérve, immár zuhanyozás után, de még lefekvés előtt, amikor a sokak által 
a magyar Hemingwaynek is nevezett Zelei Miklós régi kötetét vettem a kezembe. 
Jólesik ugyanis ilyenkor bor mellett, ekkor már céltalanul heverészve, lapozgatni, 
olvasgatni még néhány oldalnyit. Nagyobb műbe ilyenkor már nem kezdene bele az 
ember, ahhoz túl fáradt, a Háború és béke tehát nem ajánlott, viszont valami rövi- 
debb írás, főleg, ha kedvét leli benne, eredményesen megtisztítja a fejet és a szellemet 
a nap közben lerakódott felesleges, s ezáltal káros gondolatoktól. Zelei Miklós írja a 
Blitzkrieg című glosszájában: „Ingyenbugyiszalon nyílt Pest-Budán, a Kossuth tér 
egyik műemléki ingatlanának földszintjén, ahol naponta több mint kétezerötszázan 
jutnak német ingyenbugyihoz. A menedzsment szerint ez nagyon biztató szám, mert 
nyár van, amikor sokan nem hordanak bugyit.

A vidéki Magyarországról és a határokon túlról ingyenbugyivonatok robognak 
Budapest felé, koalícióban szervezik a sorbanállást, és ásványvizet, szendvicset osz
tanak.

Mielőtt az ingyenbugyizók megkapják terméküket, amelyhez ingyenmosópor is 
jár, nyilatkozatot írnak alá: tudomásul veszik, hogy bugyijukból a legforróbb pon
tokról nyolc sötétben látó minikamera közvetít minden rezdülést. Pucér testük lát
ványával fizetnek az ingyenbugyiért! De hogy közvetlen ismeretségi körükben ne



legyen semmi gubanc, az internetes oldalakhoz, amelyeken az ingyenbugyikból 
közvetített képek láthatók, csakis a Német Szövetségi Köztársaságban lehet hozzá
férni. Csak német előfizetők kukkolhatják a magyar ingyenbugyi tartalmát, mivel az 
ingyenbugyiszalon tulajdonosai német üzletemberek.

Ingyenbugyiszalon és közönsége villámháborúban hódította meg egymást! Napi 
százezer német látogató fordul meg a magyar ingyenbugyiban, de a tulajdonosok 
arra számítanak, hogy forgalmuk jövő tavaszig megsokszorozódik. Őszre regionális 
ingyenbugyiszalon-hálózatot terveznek. Pécsett, Győrött, Szegeden, Debrecenben, 
Nyíregyházán és Miskolcon nyomulnak.”

Magyarország ingyenbugyija ezekben a napokban a Déli Áramlat földgázvezeték 
volt, a honlapot pedig, amelyiken a bugyikból érkező közvetítést nyomon lehetett 
követni a Nabucco.eu címen lehetett elérni. Mondom szépen, hogy nap közben lera
kodott számtalan szebbnél szebb gondolat... Állni látszott az idő, bár az óramutató 
haladt, a félpohárnyi olcsó, leárazott olasz bor pedig gyorsan elfogyott. Néhány nap 
múlva pedig a palack is kiürült.

Zelei Miklós nemcsak rövid kis glosszáival vívta ki magának a magyar Heming
way megtisztelő címet (amivel jómagam teljes mértékben egyetértek), hanem kiváló 
elbeszélő stílusával, szórakoztató és mindig könnyed, ugyanakkor egyszerre nagyon 
mély, gyakran asszociatív szövegszerkesztési módszerével (is). Ügy fűződnek egy
másba, úgy tekerednek egymásra elbeszélésének szálai többszörös rétegeket halmoz
va fel egymagukban, hogy olvasója szinte észrevétlenül siklik át a felidézett emlékek 
síkjáról a jelen valóságába -  és vissza -, kalandozik időben és térben, keresztül s 
kasul, az elbeszélő én és a passzív egyes szám harmadik személy világában, amelyek 
időről időre egymást fel-felváltják, hogy végül minden különösebb bogozgatás nél
kül már csak a kiteljesedett történeteket látja az egészben.

A hipermarketben az akció véget ért, a leárazott olasz bor elfogyott, így, ha koc
cintásra kerülne a sor Zelei egészségére, már valami más, alkalmas itóka után kellene 
nézni... Alkalmas ingyenbugyikat végül is mindig produkál az élet, csak azt kell 
mérlegelni, hogy megéri-e elfogadni. Én az itáliai merlot-val és cabernet-vel jól jár
tam, a neoista címkét pedig leáztatom és elteszem emlékbe, ingyenbugyinak.

(Magyar Szó, 2008. március 29.)



A CSILLAG FIA

Adán álltunk meg néhány hónappal ezelőtt a Sharm nevű bolt előtt. Felesé
gem beugrott venni valamit, mi meg közben a lányommal és barátnőjével kint 
várakoztunk a kocsiban. Ünnepi időszak volt, ajándékvásárlási láz, két fiatal srác 
és egy tinédzserlány közös barátjának vett személyre szabott meglepetést. Díszes, 
alkalmi csomagolást kértek hozzá, és tanakodtak azon is, hogyan dobják össze a 
kiválasztott csecsebecse árát, ami -  sajnálatos módon -, hárommal nem volt oszt
ható, ezzel pedig alaposan feltartották a sort, így hát a várakozás is elhúzódott. 
Soha jobb alkalom egy kis barkochbázásra.

-  Gondoltam -  mondtam hirtelen, minden figyelmeztetés nélkül, hogy mi vár 
most a hátsó ülésen helyet foglaló csajokra.

-  Élőlény? -  kérdezett vissza lányom.
-  Nem.
-  Akkor Hammurápi törvényoszlopa -  bökte ki a gyermek gondolkodás nél

kül a helyes választ.
Ahogy a neve is mondja, a Hammurápi-sztélé az egykori babiloni király törvé

nyeinek gyűjteménye. Habár a mai napig sem tisztázott, hogy időszámításunkat 
megelőzően 1792-től 1750-ig, vagy Krisztus előtt 1728 és 1686 között uralkodott, 
tehát az életrajzi adatai meglehetősen zavarosak és hiányosak, tény azonban, hogy 
a törvényoszlop is abban az időszakban keletkezett, amikor ő ült a trónon, akár
melyik változat bizonyuljon is végül majd igaznak. (Többféle adatot ismerünk, 
találtam már olyat is, ami szerint Hammurápi időszámításunk előtt 1790-ben ke
rült trónra, s ha megnézzük az enciklopédia kiadási évét, ez a legfrissebb, tehát 
talán a leghitelesebbnek tekinthető adat is egyben; ez lehet a legújabb, vagy leg
alábbis a legújabban elfogadott kutatási eredmény a történészek körében; ugyanez 
a 2007-es keltezésű kiadvány 1750-et jelöli meg az uralkodó halálának éveként.) 
Én pedig szándékosan kerestem és tettem fel ott Adán, a Sharm nevű bolt előtt a 
kocsiban várakozva olyan kérdést, amit a lányok már tanulhattak történelemből 
az iskolában, tehát egy ötödikes-hatodikos-hetedikes gyerek is tudhatja a meg
fejtést. Úgy számoltam, hogy Hammurápiról már mindenképp hallaniuk kellett. 
Igazából lányomról egyértelműen tudtam, hogy történelemből ők már túl vannak 
az ősi Babilonon a tananyagban, de barátnőjét sem akartam olyan kellemetlen 
helyzetbe hozni, hogy olyan kérdésre keresse a választ, amiről még fogalma sem 
lehet, amiről még nem is hallhatott.

„Minden fel van fedezve, minden el van nevezve: / Ez a »zűrzavar«, az a »bú
bánat«” -  énekli Müller Péter Sziámi együttesének Zűrzavar és kora bánat című 
dalában. És sorolja még tovább, hogy a zűrzavaron és búbánaton kívül mi minden 
van még elnevezve már ebben az életben, aminek a továbbiakban felesleges is vol
na új nevet keresnünk. Habár a zeneszámban nem említi, mindenképp itt lenne a



helye ebben a lajstromban a barkochbajátéknak is: a gyermekkoromban, amikor 
még én lestem az iskolapadban a tananyagot, sehogyan sem akartam megérteni, 
miért kell a játék nevét úgy mondanunk, mintha asztmásak lennénk, vagy épp 
köhögni készülnénk -  barkochba, barkochba, barkochba... Miért nem lehet egy
szerűen csak „barkóba” a neve?

Hát ha a barkó lenne a játék névadója, a gyermeki érvelés talán még meg is 
állta volna helyét, így azonban, hogy Bar Kohba vagy más írásmóddal Bár Koziba, 
a zsidó forradalmár nevét örökíti meg az egyszerű, bárhol könnyűszerrel játszható 
kis szórakozás, már kevésbé. A névadó arról vált híressé, hogy a római seregeket 
kiűzte Júdeából, és helyreállította a független zsidó államot. A játék pedig a legen
da szerint abból ered, hogy egyszer Bar Kohba elé vittek egy csúnyán megcsonkí
tott embert, akinek a végtagjait, kezét és lábát levágták, a szemét kiszúrták, száját 
pedig valami erős folyadék marta szét. Ahhoz, hogy igazságot tudjon tenni, illetve 
kiderítse, kik követték el ezt a borzalmas gonosztettet, ezt a szörnyű gazságot, a 
vezérnek ki kellett kérdeznie a sértettet. Igen ám, de a szinte eszméletlen állapot
ban lévő ember képtelen volt elmesélni, hogy mi történt vele. Ekkor Bar Kohba, 
akinek neve arámi nyelven azt jelenti, a csillag fia, úgy döntött, hogy csak olyan 
kérdéseket tesz fel, amelyekre igennel vagy nemmel lehet válaszolni, s az áldo
zat képes lesz bólintással vagy fejrázással jelezni a megfelelő replikát. A módszer 
eredményesnek bizonyult, s miután kiderült, hogy kik követték el ezt a szörnyű
séges bűntettet, a zsidó vezér kegyetlenül megbüntette a vétkeseket.

Ő tehát nemcsak a zsidó állam függetlenségét teremtette meg azzal, hogy im
már az időszámításunk szerinti 132 és 135 között vezetett felkeléssel kiűzte Júde
ából a hódító rómaiakat, hanem egy máig is fennmaradt, létező, közismert, szinte 
akár azt is mondhatnánk, hogy az egyik leghétköznapibb játékot is, amelynek 
egyúttal -  a barkóval ellentétben - a névadója is lett immár örök időkre.

Az adai fiatal srácoknak pedig végre sikerült eldönteniük, hogyan dobják össze 
a hárommal nem osztható összegbe kerülő ajándék árát, így lassan feleségem is 
sorra kerülhetett a Sharm pénztáránál. Továbbindulva azonban már más témák 
után néztünk az autóban folytatott barkochbajátszmánkhoz, s inkább a Harry 
Potter-könyvek szereplőit, valós és mágikus, mesebeli lényeket húztunk elő tar
solyunkból. Müller Péter Sziámi pedig már egy egészen más versszaknál tartott 
az autórádióba nyomott kazettán, azonban ekkor már ismét, újra ugyanabban a 
dalban: „Mert mindent jóvá lehet tenni / És megint el lehet rontani / Ez az ásatás, 
ahol előkerülnek / A sosemvolt hősök szobrai.”

(Magyar Szó, 2008. április 5.)





A PRÓFÉTA APJA

Egyetemista koromban az egyik évfolyamtársam egyszer így köszönt el tőlünk, 
amikor nem akarta a társaság orrára kötni, hogy épp hova indult: „Megyek vala
hova, találkozom valakivel és csinálunk valamit.” Mi pedig a későbbiekben szálló
igévé örökítettük monumentális elszólását. Most hasonló helyzetben vagyok én is, 
szeretnék hasonlóképp fogalmazni, hogy még véletlenül se fedjem fel konkrétan, 
hogy mire gondolok, miről beszélek, mert még csak olyan szinten sem szeretnék 
vele közösséget vállalni, hogy esetleg ellene szólok, lehurrogom vagy bármi más. 
Nos hát: fut egy tévéműsor az egyik kereskedelmi csatorna műsorán -  legyen most 
erről ennyi is elég további pontosítások nélkül. Habár ennek a műsornak nem 
vagyok rendszeres nézője, időnként mégis belefutok az előzetesébe (az ilyesmi ma 
már, úgy látszik, teljességgel elkerülhetetlen), s ez már önmagában is elég ahhoz, 
hogy elmenjen tőle az életkedvem. Az említett előzetesben pedig amolyan szűk 
tízévesnek vélhető kisfiúk tanakodnak arról, hogy miért csókolózik két bácsi...

A 2006-os Sziget Fesztiválon, a Magic Mirror sátorban megrendezett egyik 
beszélgetésen már mutattak be jeleneteket Esztergályos Károly Férfiakt című al
kotásából, teljes egészében az elkészült filmet csak a 2007-es Magyar Filmszemlén 
sikerült megnéznem. Két évvel ezelőtt a Sziget utolsó napjára hagyták ezt a talál
kozót a főként meleg tartalmaknak helyszínt biztosító, egyébként mindig jó han
gulatú rendezvénysátorban. Eljött Esztergályos Károly filmrendező; Szabó Dávid, 
az egyik főszereplő azonban az ugyanezen a fesztiválon esedékes másik produk
ciója miatt nem tudott jelen lenni. A színházi és táncsátorban lépett fel aznap egy 
előadásban, melynek délutáni próbája okán nem tudott eljönni a beszélgetésre.

Az előkészítés, a propaganda, a hírverés valóban megtette a hatását, fokozta a 
várakozásokat. Talán a kelleténél jobban is. A film ugyanis végül messze elmaradt 
mindattól, amit a jól fölépített marketing sugallt róla. Valuska László, az Index, 
hu filmkritikusa igen élesen fogalmazott bírálatában: „Esztergályos Károly első 
nagyjátékfilmjében egy eddig a magyar filmekben kibeszéletlen témát dolgozott 
fel, de a melegszerelem bemutatása akkor lenne érdekes, ha képes lenne a férfiak 
közötti lelki kapcsolatot, a homoerotikus vágyak indítékát ábrázolni. Két férfi
test dugása árnyalásképpen egy-két rövid dialógussal megszakítva a férfiak közti 
szerelemről, Thomas Mannról és a társadalomról a mozikban laposnak tűnhet. A 
pornócsatornákon meg unalmasnak. A melegszerelem témája emiatt megmarad 
ugyanabban a meg nem értett közegben, mint eddig: a felvonulásokon. Szivárvá- 
nyos zászló alatt kézen fogva és csókolózva haladnak férfiak férfiakkal, nők nők
kel, akiket, mint az állatkertben megnéznek a járókelők.”

És, mint azt tavaly láthattuk is Budapest utcáin: akiket botjukra is már-már 
alig támaszkodó idős nénikék dobálnak meg tojással, miközben azt kiáltozzák: 
„Mocskos buzik!” Hát igen, a magyarországi kisnyugdíjasok járandósága talán



mégsem lehet olyan nagyon kevés, ha már szétdobálására, tehát eleve leselejtezés
re, kidobásra szánt tojásra is futja belőle...

Az öklüket ugyanebben a szövegkörnyezetben fenyegetően rázó bőrfejűek pe
dig talán arra sem méltóak, hogy szót ejtsünk róluk. Talán csak így: állnak vala
kik a felvonulás szélén, és csinálnak valamit valamelyik testrészükkel. Hűűű... Ez 
meg így aztán már tényleg nagyon sok mindent jelenthet.

Csak mellékesen jegyzem itt meg, hogy nem árt olykor vigyázni és óvatosan 
bánni a szavakkal, mert Ezékiel próféta édesapjának neve volt Bűzi, sőt az Ószö
vetség róla elnevezett könyve -  költőként is jegyzett -  szerzőjének teljes neve is ez: 
Ezékiel ben Búzi; ami pedig héber nyelven annyit tesz: Ezékiel, Búzi fia.

Lényegében pedig nem szívesen mondanám rossznak Esztergályos Károly Fér
fiakt című alkotását, de -  valljuk be férfiasán - nem is elég jó. Avagy: lehetne jobb 
is. Kár ezért a filmért! Ott volt benne a lehetőség, hogy valami jó süljön ki belőle, de 
aztán valahogy mégis megtorpan félúton. Amihez idő kellene, annak a rendező nem 
hagy elég teret a kibontakozásra, olykor pedig a mellékes dolgok sokkal inkább elő
térbe kerülnek, mint amennyire megérdemelnék. Összegezve: helyenként unalomba 
hajló, másutt meg elkapkodott film ez. Mintha mindössze csak megtalált volna egy 
jó témát, majd merész vagy legalábbis a mai magyarországi viszonyok közepette me
résznek tűnő módon felvállalta azt. Aztán meg nem tudott vele mit kezdeni.

Pedig tényleg kár érte. Kár, ugyanis egyrészt gyönyörű tanulmánymunka vál
hatott volna belőle a férfiszerelemről. Másrészt meg talán példázhatta volna azt is: 
mindegy, hogy kik és milyen neműek egy szerelmi háromszög résztvevői, sértett 
vagy félrelépő szereplői, a végkifejlet ugyanaz marad. Zsolt (a kiváló Szabó Dá
vid tolmácsolásában) végül is nem ér el semmi mást, csak felbomlaszt egy már 
hosszabb ideje többé-kevésbé működő házasságot, tönkreteszi idős(ödő) szerel
mét (Gálffi László az író szerepében). Ennek pedig immár semmi köze sincs a 
hetero- vagy homoszexualitáshoz. Heteroszexuális párkapcsolatban, heterosze
xuális félrelépés esetén sem történne másképp... A melodrámák örök témája ez, 
amit már számtalanszor lerágott csontként kérődznek vissza rendszeresen írók, 
forgatókönyvírók és rendezők. Pedig elmondása szerint, Esztergályos Károly 
szándéka épp ennek az ellenkezője volt: meg akart mutatni egy szép, szenvedélyes 
szerelmet. Nos, ha valami, hát ez nem sikerült ebben a filmben. Nem tudott szaba
dulni a sztereotípiáktól, megmaradt a homoszexualitás felszínes megítélésénél és 
a hétköznapi előítéleteknél. Épp azok az elemek tartották tehát fogva, amelyektől 
szabadulnia kellett volna, ha valóban merész módon nyúl választott témájához.

Ugyanakkor mégis jól összerakott, kellőképp „kicentizett” alkotás a Férfi
akt (hogy valami jót is mondjunk már róla): szemléletesen működnek benne a 
homoszexualitással szembeni hétköznapi, úgymond „utcai” előítéletek, a titkolt 
szerelem miatti sunyi lapítás, a lelepleződéstől való félelem, és az érzelmek szorítá
sa. Például amikor az idős főhőst megzsarolják. Valamint jól működnek mindezek 
ellentétpárjai is, amikor nyíltan lehet cselekedni és őszintén szeretni. A film cse



lekménye szerint ugyanis szerelem szövődik Zsolt és a nálánál harminc esztendő
vel idősebb ismert író között. Utóbbi, akinek korábban már volt egy futó, röpke 
homoszexuális kalandja, nem vállalja fel ezt a kapcsolatot. Előbb kirúgja Zsoltot, 
de amikor megteszi ezt, akkor már annyira szerelmes, hogy nem tudja elengedni 
a fiút -  utánamegy. S ezzel természetesen eleve megalázott helyzetbe hozza saját 
magát. Amikor már úgy tűnik, hogy végleges a szakítás, Zsolt sértettségében úgy 
vesz elégtételt, hogy elcsábítja az író feleségét is (Kerekes Évának kiváló alakítása 
ellenére sem nyílt elég lehetősége arra, hogy az általa megszemélyesített nő jelle
mét, finom érzékiségét, vonásait kiteljesítse).

És talán nem mellékes az sem, hogy a próféta édesapja, nevezett Búzi, a jeru- 
zsálemi szentély papja volt az időszámításunk előtti ötszázas évek végén. Valószí
nűleg fogalmuk sincs róla, hogy az ő nevét harsogják negatív felhanggal, trágár 
szövegkörnyezetben a felvonulásokon szitkozódok. De ez, hogy egy ugyancsak 
számtalanszor vissza-visszatérő fordulattal éljek, mint utaltam is fentebb, egy egé
szen másik történet. Jómagam pedig a tojást rántottában sokkal jobban szeretem, 
mint mondjuk az aszfalton, mert a dobálódzó kisnyugdíjasok -  minő szerencse! 
-  már tavaly is kifejezetten rosszul céloztak. Érdekes kis mágikus tükörnek tekint
hető akár ez is. Amelybe feltehetően ők maguk, a tojást pazarlók felettébb ritkán 
néznek bele.

{Magyar Szó, 2008. április 12.)

A SEREGÉLY ÉS A PARTI RÉCE

„A réten rákot rág a róka, / hogy vörös farka reng belé, / a Rába-parton reggel 
óta / rohan egy őrült Győr felé, / rikolt a révész, heherészve / csap rossz ricsajt a 
parti réce, / Röhög a piktor -  Mit tehet? / Fest szürreális képeket” -  egyetemi éve
im alatt az újvidéki Művészeti Akadémián az unalomig ismételgettük és mondtuk 
el újra meg újra beszédgyakorlatként, de nyelvtörőként is egyben Hegedűs Géza 
Szürrealista kép című versét, s feltételezem, ugyanezt teszik a mai színinövendé
kek is. A Rába nekem akkor még semmit sem jelentett, az egyik folyó a sok közül, 
amiről tanultunk talán földrajzórán a suliban, de mivel akkoriban nemigen jár
tam Győr felé, nem is volt a Rábához köthető személyes élményem.

Woki Zoltán, a Pro Natura St. Gotthard (Pronas) környezetvédő civilszervezet 
képviselője 2008. január közepén küldte el e-mailben a Rába partján, Szentgott-



hárd mellett készült felvételeit: parti réce nemigen látható rajtuk, s vita tárgyát 
képezheti, hogy kit tekintünk őrültnek... De lényegében ezeken a fotókon senki 
sem rohan Győr felé. Csak a folyó vizének tetején úszik a nem oda illő, nem oda 
való, úgymond környezetidegen hab.

Januárban mindezek tetejében még hideg, fagyos idő is volt, ez az undormány, 
az Ausztria felől Magyarországra ékező hab pedig megfagyott a folyóparton, a 
felvételek ezt a gusztustalan látványt dokumentálják.

Azzal ébresztett a minap az egyik hírműsor, hogy brit tudósok megfigyelték: 
azok a seregélyek, amelyek a szennyvízcsatornák környékén táplálkoznak, képe
sek arra, hogy egyre bonyolultabb dallamokat énekeljenek. A szervezetükbe ke
rült mindenféle káros anyagok hatására megnövekedett az agytérfogatuk. Csodás! 
Vidám megfigyelés, még egy kicsit szennyezzük a környezetünket, s lassan-lassan 
a seregélyekkel már majd beszélgetni is tudunk, idővel pedig majd egy-egy bridzs- 
partiba is bevonhatjuk őket. Ki tudja, mi mindent összeesznek ott a szegény jószá
gok mindabból, amit mi kidobunk, lehúzunk a vécén, halmozódnak a vegyszerek, 
ülepítődnek hétköznapi életünk szinte észrevétlen kellékeinek természetkárosító 
anyagai, amelyeket olyan természetességgel hagyunk elfolyni a lefolyóban, mint
ha épp csak arra lennének hivatva.

Ma már nem kell elérhetetlennek tűnő földrajzi távolságokból példákat emlí
teni ahhoz, hogy mindenki számára egyértelmű legyen: a globális felmelegedés, 
ahogy a megnevezése is mutatja, egyik államnak sem belügye. A környezeti károk 
nem állnak meg és még csak nem is lassítanak az országhatárokon, fittyet hány
nak a politikai földrajzra, mit nekik Schengen, mit nekik morcos és marcona ha
tárőrök, mit nekik vízum, mit nekik útlevél... Az osztrák bőrgyárak szennyezik a 
Rába vizét, mégsem Ausztria problémája a folyóvíz habzása. Néhány évvel ezelőtt 
Romániában került a Tisza egyik mellékfolyójába, majd onnan a Tiszába a cián- 
szennyezés... Zentán, Tisza-parti házunkban akkor esténként napokig nem lehe
tett ablakot nyitni, olyan orrfacsaró volt a bűz. Kagylók és rákok menekültek ki a 
parti iszapba -  pedig hol van tőlünk ilyen viszonylatban Románia... Láttuk már 
napokkal korábban is a televízióban, hogy érkezik a szennyezés, hozza a folyó a 
ciánt, s láttuk, hogyan gyűjtötték ki Magyarországon tonnaszám a döglött halakat 
a vízből. Ahhoz a halpusztuláshoz képest pedig az, ami elért bennünket a folyó 
vajdasági szakaszán, szinte elenyészőnek mondható.

Ilyet pedig láttunk már korábban is. Egyik nyáron ugyancsak Zentán, a város- 
központban botlottam egyszer egy felpuffadt haltetembe. A Tisza-partról hozta fel 
egy fürdőző, gondolom, ő sem kitörő örömében. Egy papírcetlit ragasztott a ned
ves jószágra, amelyikre öles betűkkel ezt írta: „AZ EMBER LESZ A KÖVETKE
ZŐ?” Akkor, ha jól emlékszem, valamelyik mosóporgyár elmés sofőrje gondolta 
egyszerűbbnek, ha a Tiszába üríti a teherautó rakományát...



Több nemzetközi megállapodás igyekezett már rögzíteni a környezetvédelmi 
elvárások általános normarendszerét. Az 1992-ben Rio de Janeiróban aláírt egyez
ményben alapelveket fogalmaztak meg az erőforrások hasznosításáról, a környezet 
védelméről, a fenntartható fejlődésről és az egyes országok együttműködésének 
alapelveiről. De példaként említhetjük a kiotói egyezményt is, amelynek betartása 
és betartatása még ma is sokszor ütközik üzleti érdekekbe. Voltak tehát és van
nak is próbálkozások, amelyek azonban csak a legritkább esetekben váltják be a 
hozzájuk fűzött reményeket. Szakemberek már huzamosabb ideje szorgalmazzák 
a megújuló energiaforrások hasznosítását: olyan felhasználható forrásokat soro
lunk ide, amelyek folyamatosan rendelkezésre állnak vagy újratermelődnek, mint 
a nap-, szél- és vízenergia vagy a biomassza. De hol vagyunk ma még attól, hogy 
mindezeket ugyanolyan természetességgel hasznosítsuk a hétköznapokban, mint 
ahogy a lefolyóba engedjük a vegyszereket? Mit nekünk egyezmények, mit nekünk 
alapelvek...

A kép pedig akkor sem lesz kevésbé szürreális, ha egy kicsit parafrazáljuk He
gedűs Géza versét: „a Rába-parton reggel óta / úszik a hab Győr felé...” Ez ma már 
lényegesen reálisabb, és életszerűbb is, mint holmi futóbolondokról, folyóparton 
rohangáló őrültekről mormolni nyelvtörőket beszédgyakorlatként. Ha pedig va
lóban az ember lesz a következő, úgy a seregélyek majd mesélhetnek rólunk...

Tanulságos lesz.

{Magyar Szó, 2008. április 19.)

A LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ VARÁZSLÓ

-  Remekül tudok titkot tartani, senki sem tud például Wilson ágybavizelésé- 
ről -  mondja a nem elsősorban a kedvességével tömegeket a televíziók képernyője 
elé ültető címszereplő a Doktor House című tévésorozat egyik epizódjában. Hugh 
Laurie kiváló alakítása...

Egy másik jelentben pedig munkatársa, dr. Allison Cameron (a szintén elisme
rést érdemlő Jennifer Morrison tolmácsolásában) megkérdi tőle:

-  Fájdalomcsillapító okoz orgazmust?
-  Jó lenne -  válaszolja House doktor.
Néhány nappal ezelőtt, 2008. április 23-án ünnepelte ötvennegyedik születés

napját Michael Moore amerikai filmrendező, a dokumentumfilmezés tengeren 
túli fenegyereke. Ezúton is gratulálok neki! Tavaly bemutatott Sicko című alkotása



egészen más képet festett az amerikai egészségügyi rendszerről, mint amilyennek 
teszem azt a Vészhelyzet vagy a Doktor House című tévésorozatokból megismer
hettük. Magyarországon pedig külön aktualitást adott Moore filmjének az elmúlt 
néhány hónapban, hogy a közfelháborodás ellenére az egészségügyi tárca -  no és 
persze a két kormánypárt -  kitartott a több-biztosítós, üzleti alapú egészségbizto
sítási rendszer bevezetése mellett. A napi sajtóból értesülhetett az olvasó, hogyan 
alakult az erről szóló törvény sorsa. Sólyom László köztársasági elnök, akinek, 
mint minden ilyen esetben, tiszte lett volna aláírni és kihirdetni az újonnan elfo
gadott jogszabályt, előbb visszaküldte a parlamentnek megfontolásra, majd ami
kor aztán, szinte változatlan formában, alig néhány apróbb terminológiai változ
tatással újra megszavazták, akkor már nem volt mérlegelési lehetősége. A törvényt 
tehát a köztársasági elnök annak rendje és módja szerint kihirdette, hamarosan 
hatályba is lép, a politikusok pedig most utólag kezdik meggondolni magukat. 
Mert a közvélemény-kutatók soha nem látott mélységeket mérnek, néhány párt 
és politikus népszerűsége egyszeriben padlót fogott, a politika pedig egy olyan 
szakma, amelyikben legalább olyan fontos a népszerűség, mint a televíziózásban 
a nézettségi statisztika.

Michael Moore filmjének a magyarországi napi politika épp aktuális kérdései 
adtak kiemelt jelentőséget, és ugyanezek keltették fel iránta az érdeklődést, terel
ték rá a figyelmet. Talán ha nincs ez a politikai felhang, akkor lehetne panaszkod
ni továbbra is, hogy a kutya sem néz ma már dokumentumfilmeket... Lehet, hogy 
így sem nézik meg túl sokan, de az érdeklődés hiányára nem lehet panasza sen
kinek. „Most láttam a filmet. A kereskedelmi TV-ben kellene leadni, valószínűleg 
lenne nézettsége. A politikusaink próbálják eladni a több-biztosítós egészségügyet 
-  jó lenne illusztrációnak -, ez egy gyakorlati példa. Nem lehet azt mondani, hogy 
valaki riogat” -  írta az Index.hu internetes portál fórumában a Bergeron néven 
regisztrált látogató. Mint mindig, ezúttal is érdekes dolog ez a politika és művészet 
közötti kölcsönhatás.

A Sickót még nem adta le egyetlen kereskedelmi csatorna sem, csak a Hír TV 
játszik be belőle rendszeresen részleteket, ez a televízió pedig ritkán verekszi fel 
magát olyan magasra, hogy jegyezzék a nézettségi statisztikák. Ehhez képest a 
magyar tévétársaságok nézettségi adatai alapján 2008 tizenhatodik hetében, tehát 
a hétfőn, április 14-én kezdődő héten a Doktor House című sorozat akkor sugár
zott epizódját az első ötven legnépszerűbb műsor között jegyezték. Néhány héttel 
korábban, március 24-e és 30-a között az Est.hu adatbázisa szerint a Harry Potter 
és a tűz serlege című film szerepelt kiemelten jól, habár még így sem tudott harcba 
szállni az igénytelenséggel: „A TV2 kitartóan próbálkozik új műsorokkal, múlt 
héten például A kiválasztott című, Úri Geller nevével fémjelzett »tehetségkutató- 
reality« volt a hadba állított produkció, amely nézőszámot tekintve mind a teljes 
lakosság, mind a fiatalok körében megverte az ellene indított Harry Potter-filmet. 
A probléma csak az volt, hogy a közönségarány változását tekintve csak a műsor 
eleje tartott igényt az érdeklődésre, a második felében a fiatalok inkább az »igazi«



varázslót, Harry Pottert választották. A teljes lakosság végigizgulta a Geller-féle 
produkciót, a kérdés az, hogy a jó értelemben vett meglepetés okozta sokktól, vagy 
a rossz értelemben vett meglepetés okozta sokktól nem tudtak szabadulni a lejárt 
szavatosságú varázsló tekintetétől.”

-  Kelt még valakiben izgalmat és érdeklődést Úri Geller? -  tehetnénk fel a kér
dést House doki hangnemében, és a választ sem kellene nagyon sokáig keresgélni:

-  Jó lenne.
Azért az teljes mértékben elképesztő, hogy valahol még egy olyan kaliberű em

ber, mint Úri Geller, egyáltalán műsort kaphat, vagy sztár lehet. A nézettségi ada
tokról itt már nem is beszélve... Harry Potter pedig azért is sokkal izgalmasabb 
manapság, mert nemrég jelent meg a sorozat hetedik, befejező kötete, a rajongó 
tinédzserek és szüleik pedig már várják a következő filmet. Az interneten már 
elérhetőek kis filmecskék, amolyan werkfilmek a Harry Potter és a félvér herceg 
című alkotásról, amelyek egyikében például Jany Temime kosztümtervező elme
séli, hogy milyen ruhákat tervezett a kviddicsmecshez, s hogy miért pont ilyene
ket, vagy Stuart Craig látványtervező osztja meg gondolatait a közönséggel.

Craig mellesleg a filmművészet nagyon izgalmas figurája. Munkájának (vég) 
eredménye szem előtt van, ő maga azonban szinte mindig a háttérben. Eddig há
romszor vihette haza a filmes világ legrangosabb elismerését, az Oscar-díjat: ő volt 
Az angol beteg (The English Patient) című film látványtervezője, de Oscart kapott 
a Veszedelmes viszonyokért (Dangerous Liaisons) és a Gandhiért is. A Chaplin, 
A misszió (The Mission) és az Elefántember (The Elephant Mán) című filmekért 
is jelölték az elismerésre, de ezekért -  sajnos, avagy nem sajnos -  végül mégsem 
kapta meg.

Sem Stuart Craig, sem Harry Potter szavatossági ideje nem járt még le, s egy
előre nem is fog. A nézettségért folytatott hajszában pedig a tévétársaságoknak 
semmi sem drága, mindig alul tudják múlni egymást és önmagukat. Nagy kincs 
tehát az a piros gomb, az úgynevezett „magic button”, amivel időnként, talán a 
tiltakozásunk jeléül is, elhallgattathatjuk őket. Sokszor ez is okoz olyan megköny- 
nyebbülést, ami után nyugodtan föllélegezhetünk. Még ha épp nem is vettünk 
be... Fájdalomcsillapítót!

(Magyar Szó, 2008. április 26.)



AZ IGAZSÁG FOKOZATOS MEGKÖZELÍTÉSE

Eric Robertson Dodds (1893-1979) a múlt század tízes éveiben, egyetemi esz
tendei alatt Oxfordban az íróként ismertté vált Aldous Huxley (1894-1963) és a 
költő Thomas Stearns Eliot (1888-1965) barátja volt, később pedig több főiskolán 
és egyetemen is tanított. A múlt század egyik legnagyobb görögségtudósaként, 
klasszika-filológiásaként és filozófiatörténészeként szerzett magának hírnevet, s 
ugyanakkor azon tudósok egyike is volt, akik fenntartották és táplálták a tudomá
nyok tévedésekhez való jogának elméletét, mert mint mondta, „a holnap tévedései 
még mindig jobbak a ma tévedéseinél; hiszen a tudományban a tévedés csupán 
szinonimája az igazság fokozatos megközelítésének”. A tudományok szépsége, 
hogy kérdésekre keresnek választ, és minden adott kor szellemében és lehetősé
geihez mérten találják meg azokat, ezért „a ma elfogadott igazságok holnapra ki- 
szuperált tévedésekké lehetnek” - állította Dodds. A Berkley egyemen megtartott 
előadásainak magyar nyelven A görögség és az irracionalitás címmel megjelent 
szerkesztett változatában (Hajdú Péter fordítása. Budapest, 2002, Gong-Cura Ala
pítvány -  Palatínus Kiadó) egyebek mellett azt vizsgálta, hogy az ókori görögök 
milyen fogalmi apparátusokat dolgoztak ki, hogy megmagyarázzák a racionálisan 
megmagyarázhatatlant, s mindeközben alaposan vizsgálta Homérosz műveit is.

A filozófiatörténetnek elengedhetetlen része és eleme a vallástörténet, Dodds 
azonban óva intette olvasóját attól, hogy előadássorozatát a görögség vallástörté
neteként olvassa. Ennek indoklásaként Maurice Bowra (1898-1971) megfigyelé
sét idézte: ,,[E]nnek az egész antropomorf rendszernek természetesen semmi köze 
sincs a valódi valláshoz vagy erkölcshöz. Ezek az istenek a költők derűs, elragadó 
kitalációi.” Persze senki, semelyik múlt századi klasszika-filológus nem akarta, és 
továbbra sem akarja elvitatni - így, immár több mint kétezer esztendő távlatából 
sem -  az ókori görögségnek a politeizmuson alapuló vallásához, többistenhitéhez 
való jogát, tény azonban, hogy a mai értelemben vett vallásképekbe és istenfogal
makba az Olümposz lakói kevéssé illenek bele. Azonban ha így közelítjük meg 
a görögség politeizmusát teszem azt a zsidóság, kereszténység, illetve az iszlám 
világképéhez viszonyítva, „nem fenyeget-e bennünket az a veszély, hogy alábecsü
lünk, vagy talán teljesen figyelmen kívül is hagyunk bizonyos fajta tapasztalato
kat, amelyeket mi már nem vallásos értelemben magyarázunk, bár a maguk idejé
ben nagyon is erőteljes vallásos jelentőségük lehetett?” -  tette fel az önmagában is 
megfigyelésértékű kérdést Dodds.

A tévedés jogát azonban nem csupán a tudományok számára kell fenntarta
nunk, ugyanez akár a régi görögöket is megilletheti. Kikerestem ezért Devecseri 
Gábor Iliász-fordításából a nemrég említett paiánra, erre az ógörög lírai műfajra, 
esetenként kardalként is előforduló dalformára vonatkozó egyetlen utalást: „Majd 
miután elverték végül az éhet, a szomjat, / minden borkeverőt peremig töltöttek 
az ifjak, / s osztották az italt, áldozva előbb a pohárból. / És az egész napon át kér



lelte dalokkal az istent, / fennen zengte a szép paiánt az akháj fiatalság, / zengte a 
Messzehatót: s ő ezt hallgatta örömmel. / Végre mikor lebukott a nap, és eljött a 
sötétség, / akkor a tatkötelek mellett nyugovóra ledőltek. / Majd hogy a rózsásujjú 
Hajnal kélt ki a ködből, / akkor a széles akháj tábor fele visszahajóztak. / Jó szelet 
is küldött nékik nagy Phoibosz Apollón. / Árbocot állítván, vonták föl a hószinü 
vásznat: / duzzasztotta a szél a vitorlát, körben a bíbor / hullám mosta gerincét 
s zengett, míg a hajó ment: / száguldott a hajó, habos árban vágta az útját. / És, 
hogy a térés akháj tábort útjukban elérték, / éjszinü bárkájuk húzták ki a parti 
homokra, / jó magasan, s megtámasztották hosszú bakokkal. / Végül a sátrakhoz 
széledtek el és a hajókhoz.”

Dodds megfigyelését igazolja ez a jelenet is, amelyben -  eltekintve most attól, 
hogy akár Apollónt is „csak” a Homérosz költői nyelvezetén megénekelt egyik 
derűs, elragadó kitalációnak vélhetjük -, az istenség paián, illetve ünnepi himnusz 
általi megszólítása a lakoma folyamán is különleges jelentőséggel bírt az akhájok 
számára. Az antik görögség hétköznapi, politeisztikus vallásosságát jelzi például 
azzal is, hogy az egész napos borozással eltöltött tivornyában is olyan közvetlen
séggel szólítják meg a világképük által önmaguk fölé rendelt isteneket, amelyek
kel az Olümposzt benépesítették, mintha mindennapos ivócimboráik lennének. 
A Devecseri fordítói leleményessége által Messzehatóként magyarított Apollón 
pedig egész napon át örömmel hallgatja ezt.

Az pedig, hogy mindezek után -  vagy nyomán! -  úgy vélték, az elégedett is
tenség küldött jó szelet hószínű vásznaikba, azaz a vitorlájukba, s nem a természet 
erőit látták ebben, akkor sem alábecsülendő tapasztalat, ha mi ezeket a jelensé
geket manapság már nem vallásos értelemben magyarázzuk. Lehet, hogy valaki 
valahol tévedett, de az igazság fokozatos megközelítése révén előbb-utóbb majd 
arra is fény derül, hogy kinek és miben volt igaza.

(Magyar Szó, 2008. május 3.)

ELVESZETT JELENTÉS

Szombathy Bálint öt vizuális költeménnyel szerepelt a JAK-füzetek sorozatának 
sorrendben második köteteként megjelent VER(S)ZIÓK című antológiában (Buda
pest, 1982, Magvető Könyvkiadó). A Triptichon című művének kézírásos szövegé
ben a 2008-ban ötvennyolc éves szerző a mimesis és a genesis szavakat áthúzta, csak 
a synthesis maradt szabad és független, önálló fogalom. Blut és Exclusif című vizuá
lis költeményei pedig azokat a határokat súrolják -  mint Petőcz András ugyanebben 
a kiadványban megjelent Emlékezés Jolánra című képverse is -, amelyek lényegében



azóta is feloldatlanok, a schengenieknél sokkal átjárhatatlanabbak, és minduntalan 
gátat igyekeznek szabni a művészeteknek a szabad szexualitás megjelenítésében. 
Egyszóval: feleselnek a prűd erkölcsiséggel; olyan kérdéskört feszegetnek, amelyik 
annak ellenére is, hogy a hétköznapok -  szűk kivétellel -  mindenki által megélt 
részét képezik, valamilyen szinten mégis kerülendő, hamis világképek által pedig 
tabunak ítélt szférákat érintenek.

Mindez talán mindegy is, tulajdonképpen arra gondoltam, hogyan lehetne pró
zai szöveget átültetni, hogyan lehetne képverset, vizuális költeményt idézni úgy, 
hogy az a plusz, amit a mű képisége tesz hozzá, avagy jelenít meg a versben, még
se vesszen el. Mert például, teszem azt, Róbert Burns John Anderson, szivemy John 
című költeményét könnyűszerrel idézhetjük a sortörések jelzésével ilyen egyszerű
en: „John Anderson, szivem, John, / kezdetben, valaha / hajad koromsötét volt / s 
homlokod sima. / Ráncos ma homlokod, John, / hajad leng deresen, / de áldás ősz 
fejedre, / John Anderson, szivem. // John Anderson, szivem, John, / együtt vágtunk 
a hegynek, / volt víg napunk elég, John, / szép emlék két öregnek. / Lefelé balla
gunk már / kéz-kézben csöndesen, / s lent együtt pihenünk majd, / John Anderson, 
szivem.” (Szabó Lőrinc fordítása)

Nos, amíg ez látszólag ilyen egyszerű faladat, addig sokkal nagyobb kihívást 
jelenthetne mondjuk Szombathy Bálint vagy Petőcz András fent említett vizuális 
költeményeit hasonlóképp idézőjelek közé zárni. De nagyon egyszerűen idézhető 
például Géczi János Hangya című képverse, amelyik szövege szerint mindössze eny- 
nyi: „hangya”. Itt azonban rögtön hozzá kell tennünk, hogy a méreteiben az összes 
többi írásjel közül messze kiemelkedő „g” betű hasra döntve helyezkedik el a vers
nek ebben a mindösszesen egy szavában, az „Y” pedig annak végében, mintegy a feje 
csücskénél látható. így, ha rápillant a gyanútlan olvasó, előbb valóban egy hangya
szerű formát lát, majd a betűket végül hozzáolvasva a szó összerakása is egyértel
műsíti számára a szerzői elképzelést.

Nem könnyebb a helyzet például Csorba Bélának az ugyanebben a kö
tetben megjelent -  egyébként kiválóan előadható -  Hommage á Berzeviczy 
Gergely című költeményével sem. Habár igazából képversről van szó, meg
próbálom most átalakítani egyszerű, idézett formába: „nemnemnemnemne 
mnemnemnemnemnemnem / nemnemnemnemnemnemnemnemnemnemn 
em / nemnemnemnemnemnemnemnemnemnemnem / nemnemnemnemnem 
nemnemnemnemnemnem / NEMFOGOKTETSZENIemnemnemnemnem / 
mmmmmmmMINDENOLVASÓNAKknem / dedededededededededededededede 
dedededede / dededeDENEKEMSEMTETSZIKMINDEN / oooooooooooooOLVA 
SÓoooooooooooooo / nemnemnemnemnemnemnemnemnemnemnem”.

Röviden összefoglalva tehát azt mondja versében Csorba Béla, hogy eleve tu
datában van annak, hogy nem fog tetszeni versei minden olvasójának, de ezt nem 
is nagyon bánja, hiszen neki sem tetszik verseinek minden olvasója. És most így, 
ennyi esztendő távlatából, még ha méltóképp nem is áll módomban idézni, hiszen 
ahhoz minimum fénymásoló felszerelésre, de legalábbis szkennerre lenne szüksé-



gém, elrebeghetem itt, hogy annak idején, réges-régen, az irodalom iránt fogékony 
középiskolásként az Hommage a Berzeviczy Gergely volt az egyik kedvenc versem, 
illetve egyik kiemelt fontosságú versélményem.

Az a plusz pedig, amit a vizualitás ad hozzá a vershez, az idézetben menthetetle
nül elveszik. Képversben ugyanis sokszor akár egészen mást is jelenthetnek ugyan
azok a szavak, amelyeket a hétköznapokban mi más értelmükben ismerünk. De, 
mint a színpadon, úgy a vizuális költészetben is, minden csak hangsúly kérdése, ami 
akár a visszájára is fordíthatja a kimondott szavakat. Elveszett jelentés címmel Sofia 
Carmina Coppolának egy egész filmet ért, és Oscar-díjat hozott a téma, a képeket 
pedig akkor is eredményesen tudjuk olvasni versként, amikor betűket már egyál
talán nem tartalmaznak. Talán ezért is fontosak ezek a köztes, átmeneti műfajok.

(Magyar Szó, 2008. május 10.)

PARLAMENTI LELTÁR

A 2008. május 11-i szerbiai választások előtti napokban, a kampánycsend ide
jén, amikor édesapám behozta a postaládából a Magyar Koalícióból kimaradt 
egyik vajdasági magyar párt pünkösdi jókívánságokat tolmácsoló képeslapját és 
az ehhez mellékelt szóróanyagot, én a Vreme című belgrádi hetilap egyik, nyolc 
évvel ezelőtti különkiadványát lapozgattam. Ez utóbbit egy szóval sem tiltják a 
kampánycsend idejére vonatkozó jogszabályok, az előző azonban durván megsér
ti az előírásokat.

A kiváló minőségű, fényes papírra nyomtatott, színes oldalakban bővelkedő 
exkluzív kötet címe: Oktobar u Srbiji 2000 - Foto dokument 4. A négyes szám pe
dig ebben az esetben azt jelöli, hogy ez volt a Vreme hetilap sorrendben negyedik 
fotóalbuma.

A kötet hátlapján Petar Vujanicnak, az AYPP fotósának felvételén Vojislav 
Kostunicát láthatjuk, ahogy a fényképezőgép lencséjének, tehát nekünk is, akik 
most a fényképet nézzük, háttal állva, karját a magasba emelve diadalmasan kö
szönti a vele szemben guggoló fotósokat. Ezen a képen ugyan már nem látszik, de 
a fotósok mögött több tízezres ünneplő tömeg köszönti őt. Habár a kiadvány szer
kesztői dátumokkal nem látták el az itt publikált felvételeket, egyértelmű, hogy ez 
a fénykép 2000. október 5-én este készült Belgrádban.

Nem telt bele nyolc év, s idén május 11-én, pünkösdvasárnap este ugyanez a 
Vojislav Kostunica sajtótájékoztatóján a nagy nyilvánosság előtt tagadta meg kivá
ló érzékkel október 5-ét. Ő akkor csak politikai ellenfelét győzte le a választásokon 
- mondja most -, s ezenkívül semmi szokatlan vagy különös sem történt. A vá



lasztási csalásokról, a rendőrterrorról, és minden másról, ami a kilencvenes évek 
Szerbiáját jellemezte, hirtelen megfeledkezett. Időközben pedig annyira azono
sult egykori ellenlábasával, hogy ma már csak a 2000. október 5-én a hatalomból 
elzavart szocialistákkal és radikálisokkal tud és akar együttműködni. Slobodan 
Milosevic pedig elégedetten dörzsölgeti markát sírjában, a pozarevaci családi ház 
udvarán.

Lapozgattam a Vreme különkiadványát, és arra gondoltam, nem is kellett volna 
talán másfajta kampányt folytatni a választások előtt, csak újrapublikálni ezeket 
a nyolc évvel ezelőtti fotókat. Gázálarcban csókolózó szerelmesek, könnygázfelhő 
a tömegben és a tömeg felett, égő autók és épületek Belgrád utcáin, gumibotok és 
egyenruhák, a pravoszláv papnak kezet csókoló, az utcára vezérelt katona, végte
lennek látszó terek dugig telve emberekkel, buldózer és zászló, a parlament falán 
felkapaszkodó, az épületbe a betört ablakokon keresztül bejutó tüntetők. Azt írta 
Dragoljub Zarkovic, a Vreme tömör glosszáiról ismert főszerkesztője 2000. októ
ber 15-ei rövid előszavában, hogy „vannak események, amelyeket szavakkal nehéz 
leírni”. „A szavak gyorsan kopnak és felejtődnek -  tette hozzá. -  A kép az, amire 
emlékszünk, és ami megmarad.”

A politikai szólamok pedig a szavaknak abba a kategóriájába tartoznak, ame
lyek a leggyorsabban kopnak. Szavatossági idejük gyakran már az elhangzásuk 
pillanatában lejár. Ezek a fotók azonban nem is csak önmagukról mesélnek. A 
gázálarc betört üvegének repedése érdekes formákat mintáz, nonfiguratív ábrá
kat rajzol a könnygáz, a lángoló tűz és a gomolygó füst kölcsönhatása izgalmas 
színkombinációkkal játszik. Igen, talán azért is érdemes lett volna a kampányidő
szakban újrapublikálni ezeket a felvételeket, mert ha ugyanaz a Vojislav Kostunica 
megnézte volna újra akár csak egyiket is, valamelyiket a sok közül, láthatta volna, 
hogy mi mindenből állt össze az a „kis semmiség”, ami 2000 októberében Szerbiá
ban lezajlott, s mindaz, ami Belgrád utcáin történt. S talán nem is mellesleg éppen 
annak érdekében, hogy ő, személyesen ő ülhessen az elnöki székbe.

A kiadvány harmincadik oldalán Szabó Imre felvételén egy tüntetőt látha
tunk, aki a parlamenti faliórát magasan a feje fölé tartva vonul végig a tömegen. 
A kép alatt két másik felvétel (Zorán Jovanovic -  Macaknak, a Vecernje novosti 
fotósának műve): egyiken ketten jönnek ki az épületből önmagukat egy-egy ka
rosszékkel koronázva, a legalsó képen pedig ugyancsak két fiatal tüntető látható 
egy-egy összetekert parlamenti folyosói szőnyeggel a vállán. Nagy különbség akö
zött, hogy elégett a tűzben, szétverték a helyszínen, vagy hazalopták -  nincs. A 
leltárból, még ha parlamenti is, alkalmasint minden leírható. „Mert mindent jóvá 
lehet tenni / És megint el lehet rontani / Ez az ásatás, ahol előkerülnek / A sosem 
volt hősök szobrai” -  énekli Müller Péter Sziámi együttesének Zűrzavar és kora 
bánat című zeneszámában.

A sosem volt hősök egyelőre ott tartanak, hogy a szobrokat követelik maguk
nak. Mert akinek szobra van, azé a hatalom, azé az ország. Ők hát a mai szobor
követelők. Amit ők ma elrontanak, azt majd valaki másnak kell egyszer helyre



hoznia. Ha egyszer majd övé lesz a hatalom és az ország. A fotók elmesélik és 
dokumentálják majd azt is és akkor is, hogyan és milyen körülmények között 
vehette kezébe az irányítást. A régi rómaiak praktikus emberek voltak: császár
szobraikat úgy készítették, hogy csak a test volt egy darabból faragva, azok fejét le 
lehetett cserélni. Amikor új uralkodót avattak Rómában, a provinciák helytartói 
egyszerűen csak lecseréltették a szobor fejét, és a régi helyébe felkerült új diktátor 
arcképe. A birodalom alkonyán nem is lehetett volna másképp szemléltetni a lo
jalitást, hiszen egyik-másik uralkodó olykor addig sem ült a császári trónon, hogy 
az egész alakos szobra elkészülhetett volna. Egy-egy arcképet elkészíteni mégis 
egyszerűbb...

Nos, most már a kormányalakítási egyezkedés dönti majd el, hogy melyik ural
kodó arcképe kerül a cserélhető fejű szoborra. Ki lesz a következő római? A Sziámi 
idézett dalában ugyanis a refrén utolsó két sora mindig változik, a zeneszám leg
végén ilyen formában hallhatjuk: „Mert mindent jóvá lehet tenni / És megint el 
lehet rontani / Ez az a sorsolás, ahol kisorsolják / Hogy ki lesz az utolsó római...” 
Május 11-én a szavazók bedobták az urnákba a kitöltött sorjegyeket, most már az 
aspiránsokon van a sor, hogy kiegyezzenek. A nyolc évvel ezelőtt ellopott szőnyeg 
azóta már valószínűleg megkopott, cseréje ügyében azonban helyesebb lenne ez
úttal valami civilebb, polgáribb, hétköznapibb megoldásban gondolkodni.

(.Magyar Szó, 2008. május 24.)

AZ ÉLŐNÉL IS ÉLETHŰBB

„Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri / Balsorsa minden nyűgét s nyilait; / Vagy 
ha kiszáll tenger fájdalma ellen, / S fegyvert ragadva véget vet neki?” -  teszi fel 
a kérdést Shakespeare dán királyfija közismert nagymonológjában, Arany János 
veretes fordításában. Apáti Miklós erre reflektálva mégis egészen másként fogal
mazott 2007 novemberében a Váltsuk le az élő fákat! című írásában: „A hamleti 
kérdés élesbe megy, a nemesb lelkek is csak sejtik, mi a teendő szociális válság, 
egyszerűbben szólva, országos nyomor idején.” A Magyar Hírlapban megjelent 
glosszájának apropója volt tavaly röviddel karácsony előtt, hogy az Index.hu 
internetes portál arról számolt be: az áruházak tapasztalata szerint a magyarok 
továbbra is a hagyományos karácsonyfát kedvelik, de műfenyőből is az élő fára 
hasonlítókat keresik. „Viszont mi, magyarok már csak olyanok vagyunk, hogy 
belekötünk az élő fába is: eléggé hasonlít-e a műre. A mű ugyanis általában tö
kéletesebb, élethűbb, mint az élő. De ez már messzire vezetne, hagyom is abba” 
-  fogalmazott Apáti Miklós, aki egyébként íróként tinédzserkorom egyik kedvenc



sci-fi regényének a szerzője (A fekete gén. Budapest, 1982, Kozmosz Könyvek), s 
idén júniusban, épp a könyv negyedszázados „fennállásának” jubileumán sikerült 
egy dedikációt „kicsikarnom” tőle.

Sok más erénye mellett a YouTube internetes videomegosztó rendszere azért 
is izgalmas, mert nagyjából céltalanul bolyongva, keresgélve az ember rég nem 
látott ismerősökkel találhatja szembe magát a legváratlanabb pillanatokban: most 
látom ám, hogy 2008. május 23-án Haris Pasovic szarajevói bosnyák rendező volt 
a vendége B92 Poligraf című műsora ráadásának, az úgynevezett Poligraf plus 
című adásnak. Nézem a tévéfelvételt az interneten, s Haris élőbb és élethűbb, mint 
valaha, hamleti kérdésekkel pedig már ő is elégszer foglalkozott pályája során: 
nemcsak akkor, amikor még fiatal, kezdő rendezőként Louis Bunuel, a legendás 
spanyol filmrendező Hamlet című színművét állította színpadra a budvai nyári 
fesztiválon, a montenegrói tengerparton, hanem akkor is, amikor néhány évtized
del később Szarajevóban egy iszlám udvarban játszódó véres történetté formálta a 
shakespeare-i alapművet.

Teljes nevén Luis Bunuel Portolés 1983-ban Mexikóban bekövetkezett haláláig 
frappánsan mindig úgy fogalmazott, hogy „olyan idős vagyok, mint ez a század”, 
ugyanis alig egy hónappal a századforduló után, 1900. február 2-án született a spa
nyolországi Calandában. Hamlet című színműve pedig lényegében csak egy néhány 
oldalas vázlat. Pasovic szarajevói Hamlet-rendezését, amelyikkel néhány hónappal 
ezelőtt már foglalkoztam itt a Reuters hírügynökség vonatkozó jelentését idézve, 
sajnos nem volt alkalmam megnézni. De erre is jó a YouTube videomegosztó rend
szere, itt van az előadás félperces promóciós kisfilmje, a CNN világhíradójának tu
dósítása a premierről, jelenetek az előadásból... Ugyanabban a tudósításában pedig 
a Reuters Pasovic rendezéseit elemezve úgy fogalmazott, hogy a művész kísérleti 
megközelítéseiről ismert, példaként említve a 2002-ben készült Rómeó és Júliát, 
amit a szétbombázott parlament épülete előtt vitt színre Szarajevó központjában. A 
Hamlethez „egy ottomán udvari közeget választott, ahol a szereplők véres versen
gése zajlik a trónért. A keleti környezetbe helyezett előadás minimalista díszlettel 
és vizuálisan gazdag, színes kosztümökben, misztikus hatású élő zenével került a 
közönség elé”. A tudósítás szerint a darab jó fogadtatást talált.

„Mint a régi ottomán időkben, amikor csata előtt a belső ruházatba iszlám 
imákat varrtak, Hamlet trikója alatt is ott van arab nyelven: »Lenni vagy nem len
ni, az itt a kérdés.« »A trikó fontos, mert olyan, mint az ember bőre. Azt hiszem, 
ma minden komoly embernek viselnie kell a hamleti kérdést«, mondja Pasovic. »A 
Hamlet egyetemes történet, ami mindnyájunkat érint. Nem csupán a kereszténye
ket vagy a muzulmánokat, hanem mindenkit egyformán. Éppen arra hívja fel a 
figyelmet, hogy ugyanazokon a problémákon osztozunk - vallástól, nemzettől és 
kultúrától függetlenül.« A bosnyák, horvát, francia, szerb, montenegrói, szlovén, 
spanyol és török színészek részvételével létrejött nagyszabású színházi együttmű
ködésben Zágráb és Belgrád az 1990-es elszakadás óta most először fogott bele 
közös projektbe” -  tette hozzá végül a hírügynökség tudósítója.



Ha egy olyan eszközről beszélünk, amelyik nem kimondottan vagy egyálta
lán nem művészeti jellegű, de amelyik közelebb vihet bennünket a történelmi 
emlékezet kérdéskörének eszményi megoldásához, akkor társadalmi, szociális és 
politikai, esetleg antropológiai eszközben gondolkodunk. Ennek egy olyan, vagy 
legalábbis valami hasonló jellegű bizottságnak kellene lennie, mint amilyen a 
Dél-Afrikai Köztársaságban alakult az igazság feltárása és a megbékélés érdeké
ben -  mondta el Haris Pasovic az Emberi Jogi Alapítvány (Fond za humanitarno 
pravo) a térség kiemelkedő művészeti egyéniségeinek szervezett regionális tanács
kozásán az idén márciusban. Én nagyon szeretném, ha létezne egy ilyen bizottság 
az egykori Jugoszlávia területén -  folytatta -, amelyik alkalmat adna azoknak az 
embereknek, akik magukban hordozzák a bűntettek terhét, s azoknak is, akiknek 
az áldozatok súlya jutott, hogy sokkal szélesebb szinten kommunikáljanak mind
erről, mert ezek a bűntettek és ezek az áldozatok tömegesek, a bíróságok csak e 
problémák elenyésző részét tudják majd megoldani. Mindaz, amit mi, művészek 
teszünk ma, és amit valószínűleg folytatunk a továbbiakban is, jelenvalóságában 
a megélt múlt felé fordul, de fordulhat akár a jelen vagy a jövő felé, közülünk min
denki akkor is a saját érzései, szükségletei, tehetsége, képességei szerint mégis arra 
a platformra helyezkedik, hogy egy jobb világot építsünk, amelyben mi is, de kol
légáink gyermekei és barátaik már egészen biztosan méltóságteljesebben élhetnek 
anélkül, hogy azoknak a rémségeknek a tanúivá, áldozataivá vagy elkövetőivé vál
janak, amelyeken mi keresztülmentünk - mondta Haris Pasovic a tanácskozáson.

Habár egészen más vonatkozásban, de továbbra is az a kérdés, hogy mi a valós 
és mi a művi. Illetve, hogy ki kíváncsi egyáltalán a valóságra, amikor kutyaürü
lékből kiváló várakat tudunk építeni magunknak. Amelyeknek a valósághoz talán 
annyi közük sincs, mint a műfenyőnek a valódi, élő karácsonyfához. De minek 
küszködnénk az igazival, ha műanyagból sokkal élőbbet tudunk gyártani? A rém
ségek elkövetőinek bűnei, és áldozataik sebei ma még talán túl frissek, és elevenen 
élnek, így hát a közös kérdések is hamletiek, a bíróságok nehezen küzdenek meg 
feladataikkal. Vannak akkora bűnök, amelyekre nincs méltó büntetés, mert em
beri léptékkel felfoghatatlanok. Csak az áldozatok fájdalma az, ami hamisítatla
nul, önnön valóságában is megmásíthatatlanul élethű.

{Magyar Szó, 2008. május 31.)



MEGKOPOTT LEVÉLZÖLDRE 
HANGSZERELVE

Nem tudom, ki volt az a szerző, aki éveken át Krampusz álnéven publikált a 
Napló című, 1997-ben megszűnt hetilapban. Nem tudom, talán nem is érdekel, 
de tény, hogy soha nem kötötték az orromra. Ha akkoriban politikai okok miatt 
titkolni is kellett, ma már valószínűleg el lehetne mondani... De ma meg már tel
jesen felesleges lenne számunkra egy ilyen információ. Azt viszont tudom, hogy 
Keszég Karesz barátom, akinek május 26-án volt a halála tizenegyedik évfordulója, 
a szerdánként megjelenő lap főszerkesztőjeként péntek-szombat táján már percről 
percre egyre intenzívebben leste a faxgépet. Amikor pedig megjött az esedékes heti 
jegyzet, előbb félretette, majd amikor adódott néhány nyugodt pillanata, félrevonult 
és elolvasta. Később odaült a számítógép elé, és lefordította. Azt sem tudom meg
mondani, hogy környezet- vagy idegen nyelvből kellett-e ilyenkor fordítania. Ha 
környezetnyelv volt, akkor szerbnek kellene mondanunk, ha pedig akkoriban már 
idegen, abban az esetben inkább horvátnak. Egyszer ugyan távollétében - sürgősen 
randevúznia meg fényképezkednie kellett Kőbán Rita magyar olimpiai bajnokkal, 
meg persze még sokakkal másokkal is a Médiahajón - rám hagyományozta a for
dítás dicső és megtisztelő feladatát, de immár több mint egy évtized távlatából nem 
tudnám megmondani, hogy a hiljadát vagy a tisucát kellett-e akkor „ezer”-re ma
gyarítanom. Vagy esetleg ez a kifejezés nem is szerepelt abban a cikkben, amelynek 
fordítása kivételesen nekem jutott...

Ez a - persze csak számomra -  titokzatos Krampusz írta a Napló 1995. július 
19-i számában: „Európa visszatér oda, ahonnan egykor elindult: a barbarizmusba. 
Fél évszázaddal a legnagyobb világégés után nincs annyi ereje, hogy megfékezze a 
rablásra és erőszakra, vérre specializált hordákat, nincs arra sem ereje, hogy meg
mentse a rábízott lakosságot. Nem az ENSZ, Európa vizsgázott le Srebrenicánál.” 
Majd pedig: „Az oroszok szerint végzetes hiba volt a NATO repülőgépeinek beveté
se, mert azzal indult meg a végső támadás a boszniai muzulmán enkláve ellen. Azt 
már nem kérdezik, hogy miért kellett egyáltalán megindítani az oífenzívát a szer- 
beknek, s azt még kevésbé, hogy miért volt ilyen brutális a bevonulás. Hogy mind 
a mai napig hiába keresnek tizenötezer, többségében katonakorú muzulmánt, s ha 
a menekültek elbeszélései igazak, valóságos vérfürdőt rendeztek a hódítók. Igen, az 
igazság. Ha egykor kiderülnek a gaztettek, akkor rá lehet fogni a muzulmánok
ra, hogy kollektív öngyilkosságot követtek el, s ha a szerbiai elnök sem hallott a 
történtekről, akkor azok meg sem történtek. Ő viszont csak tárgyal, nyilatkozik a 
Time-nak, s azt boncolgatja, hogyan lehetne békét teremteni a Balkánon hat hónap 
alatt, ha országát felszabadítaná a világ az értelmetlen és igazságtalan szankciók 
alól. A tényekről meg első kézből értesül, magától Karadzictól, aki megnyugtatja, 
hogy nem történt semmi, végtére is csak bevonult Mladic az ősi szerb földre.”



A srebrenicai mészárlás és annak körülményei akkor még a jelenünket jelen
tették, az élő és eleven valóságunkat testesítették meg, lét és nemlét, titok és sejtés 
kérdései voltak. A milosevici gépezet pedig jól zárt. Arról, hogy történt valami, 
többnyire csak a cáfolatokból értesülhettünk: ha közleményben cáfolták, hogy 
híznak a disznók, abból egyértelmű volt, hogy igenis kövérek, vágósúlyban van
nak.

A gaztettek azóta kiderültek. A sejtések beigazolódtak. A tömegsírok nagy ré
szét föltárták. Srebrenica ma már jelkép. Olyan jelkép, ami mellett a világsajtó sem 
megy el szótlanul az évfordulókon, a tengerentúl is beszámolnak a megemlékezé
sekről, s a Lajtán túli sógorok is megtanulták a boszniai város nevét.

Halottaink magukkal viszik a sírba mindazt, mi lényükből fakadt, így a ba
rátságukat is. Keszég Karesz halálának tizenegyedik évfordulóján túl már az ő 
barátsága is csak emlék nekünk, túlélőknek, akik a múlt század kilencvenes éve
inek közepén körülvettük őt a Napló szerkesztőségében. A róla és Kőbán Ritáról 
a Médiahajón készült felvétel azonban bekerült abba a Szabálytalan Napló című 
kiadványba is, amelyik néhány évvel ezelőtt, Karesz halálának hatodik évforduló
jára jelent meg. Az olimpiai bajnok kezében ott látható a fényképen a Napló akkor 
épp aktuális száma címlapján Léphaft Pál elmaradhatatlan karikatúrájával, ami 
a lap arculatának egyik meghatározó elemévé vált az évek során. „Keszég Károly, 
szépemlékű kollégánk szerint a festő fényt hangszerel. A lemenő fényt. A festmény 
illumináció. Könnyű érintés, nyomasztó fehérben, amíg ujjunk begye a gyengén 
bordázott vászonhoz ér” -  idézte Léphaft Pál 2008. május 5-én Kareszt Penovác 
Endre topolyai festőművésznek a tárlatmegnyitóján a Duna Televízió budapesti 
székházában.

Cs. Simon István költő, akit azóta már szintén önzőn magába ölelt a nádzú- 
gásos, szikes szülőtáj, a Nyomaszt-e még? című versével szerepelt a Szabálytalan 
Naplóban. Ekkor írta: „Karcsi, nyomaszt-e még l e  z a Kadocsáék kerítette, / Aj- 
tony-féle, Csanád őrizte / érdes bánáti föld?... / Amelyből rohamosan fakul, / kopik 
ki a levélzöld. [...] Te végképp megérkeztél már, / önzőn magába ölelt, magába zárt 
l e  z a nádzúgásos, szikes szülőtáj.” Ha jól számolom, 1999-ben indult a Karesz 
emlékére életre hívott Közegellenállás című riportpályázat. Néhány évvel ezelőtt, 
a pályázat díjátadó ünnepségén Cs. Simon István beszélt arról, hogy a díjazott 
írásokból már összegyűlt egy olyan anyag, amit érdemes lenne egy kötetben is 
közreadni. S ha számításaim pontosak, akkor az idei volt a tizedik Közegellenállás 
pályázat. Keszég Karesz emlékére, Cs. Simon István szellemében talán érdemes 
lenne elgondolkodni most már azon is, hogyan valósítsuk meg a költő kezdemé
nyezését...1

(Magyar Szó, 2008. június 7.)

1 2009-ben a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Tóth Lívia szerkesztésében kiadta a 
Kompravaló  -  A Közegellenállás című riportpályázat díjazott írásai kötetet.





POMPEIA PLOTINA TITKA

Hadrianus római császár, aki időszámításunk szerint 117 és 138 között ural
kodott a birodalom trónján, igyekezett megszilárdítani az impérium békéjét, az 
úgynevezett limes kiépítésével védte Róma határait, s került minden nagyobb, 
komolyabb katonai konfliktust, mégis kiváló hadvezér hírében állt, esetenként 
pedig a kegyetlen mészárlástól sem riadt vissza. Habár elődjétől, Traianus császár
tól a világ legnagyobb birodalmát örökölte meg mintegy kétmillió-háromszáz
ezer szárazföldi négyzetkilométeren, igazából hatalomra jutásának körülményei 
is homályosak, jogossága pedig vitatott. Traianus ugyanis hivatalosan sohasem 
nevezte meg utódját, csak felesége, Pompeia Plotina elbeszéléséből értesülhettek 
a kortársak arról, hogy a császár végakaratában úgy kívánta, Hadrianus kövesse 
őt a birodalom trónján. Mivel azonban a seregei élén épp Róma felé visszavonu
ló uralkodó halálos ágya mellett csak felesége volt jelen, amikor ez az óhaja állí
tólag elhangzott, nehéz lehet ma már minden kétséget kizáróan megállapítani, 
hogy a beszélgetés valóban megtörtént-e, vagy csak ki tudja milyen indíttatásból 
az asszony kívánta ezzel hatalomra segíteni Hadrianust. De ha másért nem, ta
lán a rokonság okán lehetett: Traianus apja és Hadrianus apai nagyanyja édes
testvérek voltak, logikusnak tűnik tehát, hogy a haldokló uralkodó úgy kívánta, 
hogy másodunokaöccse kövesse őt a trónon. „A rokonság elsősorban szociológiai 
viszony, nem pedig biológiai. Az egyszerű társadalmakban a rokonság számon 
tartása fontosabb, mint a modern társadalmakban, mivel az előbbiekben az in
tézmények nagyrészt a rokonságon alapulnak. Igen fontos ezeknél a rokonsági 
terminológia (avagy a rokonságnevek) rendszerének megismerése, mivel ez egy 
sor másik társadalmi jelenségre, intézményre is enged következtetni. A rokonsági 
viszony meghatározza a rokonság körén belül az egyén magatartását, jogát és kö
telességét is” -  írja a témát körüljáró dolgozatában Hanák Beáta.

Akárhogy legyen is, Pompeia Plotina szavai az adott pillanatban elégnek bi
zonyultak ahhoz, hogy Hadrianus hatalomra jusson. A Római Birodalom pedig 
soha korábban és soha azután nem volt akkora, mint ezekben az években (mére
teit az ókori impériumok közül csak a hunok birodalma haladta meg). Ez a bé
keszerető Hadrianus, a művészetek nagy pártolója pedig megsemmisítette a mai 
Irán területén létezett Párthus Birodalom híveit, a párthus ellenállókat, valamint 
véreskezűen megtorolta a zsidóknak a Római Birodalom ellen 132-ben kezdődött, 
Bar Kohba által vezetett második felkelését. A lázadás vezetésére a neves Akiba 
ben Joszef rabbi és Talmud-magyarázó, későbbi vértanú javasolta a barkochbajá- 
ték névadóját, mert neve arámi nyelven azt jelenti, egy csillag fia, az ószövetségi 
Számok könyvében pedig azt mondja, a népek prófétája, Bileám, Beor fia, „a mély
reható tekintetű ember”: „Látom, de nem most, látom, de nem közelről. Csillag 
tűnik fel Jákob [törzséből], jogar sarjad Izraelből. Bezúzza Moáb halántékát, s Szét 
fiainak koponyáját” (4Móz -  Szám 24,17).



Azt hitték, hogy beteljesedett a jóslat. így hát a felkelés vezetőjének nevét és 
a próféciát összekötve a zsidók százharminckét esztendővel Jézus Krisztus után 
messiásnak vélték Bar Kohbát. A keresztények ekkoriban Rómában még üldözöt
tek voltak, a zsidóságon belül pedig csak egy kisebb, elszigetelt csoportot képvisel
tek. Habár a zsidó hitvilágnak a mai napig is egyik legfontosabb eleme a megváltó 
eljövetelére való várakozás, valóságos egyházszakadást, úgynevezett szkizmát vál
tott ki Bar Kohba messiásként való ünneplése. Ez pedig a keresztények és a zsidók 
közötti ellentéteket is elmélyítette, hiszen sértő volt mindazok számára, akik már 
akkor is Jézus Krisztusban mint megváltóban hittek.

Jóval később, az 1800-as évek elején jelentkeztek a zsidóság körében olyan 
reformtörekvések, amelyek elvetették volna a megváltóra való várakozás tézisét. 
Klein Rudolf írja Israël Jakobsonnak a németországi Seesen városában a tizen
kilencedik század elején a szertartások rendjében bevezetett újításairól: „A zsidó 
hagyományban a templom szó [...] lényegileg mást jelent. Templomnak a felvilá
gosodás koráig egyedül Salamon templomát nevezték, melynek a zsinagóga két
ezer-ötszáz éves története során csak szerény pótléka volt. Sok reformer azonban 
elvetette a messiás várását, a hagyományos zsidó hit központi alkotóelemét, és az 
imákból is »kicenzúrázták« a vonatkozó részeket.”

Bar Kohba gondosan megtervezte a felkelést, mert szerette volna elkerülni a 
hatvan évvel korábban, az első lázadás alkalmával elkövetett hibákat. Hadria- 
nust váratlanul érte a zsidók felkelése, hirtelen kellett csapatokat mozgósítania. 
Britanniából hazarendelte Sextus Julius Severust, csapatokat csoportosított át a 
Duna mellékéről és Pannónia tartományból is, amelynek 107-től Traianus halá
láig a helytartója volt. A lázadó Bar Kohba csapatai a kezdeti látványos sikerek 
és a szabadság átmenetileg felcsillanó reménye után egyre nehezebben ugyan, de 
még három évig ellen tudtak állni a római légióknak. Felkelésüket 135 nyarán 
brutálisan leverték. A vezért elfogták és kivégezték, majd kegyetlen mészárlás, 
bosszúhadjárat kezdődött: Cassius Dió feljegyzései szerint kilencszáznyolcvanöt 
falut pusztítottak el, mintegy ötven várost igáztak le, és több mint félmillió zsidót 
gyilkoltak meg a római seregek. S tették mindezt a békeszerető, megbékélést hir
dető Hadrianus irányítása alatt.

Talán szerencsés körülmény, de -  teljes nevén -  Pompeia Plotina Claudia 
Phoebe Piso ezt már nem láthatta, nem érhette meg. Habár életéről kevés pon
tos adatot ismerünk, annyi azért csak összejön, hogy Néró császár uralkodásá
nak idején született Galliában, tehát valamikor időszámításunk szerint 54 és 68 
között. 121, 122 táján bekövetkezett halála után Hadrianus templomot emeltetett 
neki szülővárosában, a dél-franciaországi Nemaususban (mai nevén Nîmes). Tit
kát pedig, hogy valóban Traianus akaratát tolmácsolta, vagy ő maga jelölte ki a 
haldokló császár utódját, magával vitte a sírba.

(.Magyar Szó, 2008. június 14.)



ELEKTRA NEGYVENÉVES JUBILEUMÁRA

Amikor 1968-ban, pontosan negyven esztendővel ezelőtt, a BITEF második 
évében Danilo Kis megírta Elektra című színművét, úgy számolta, hogy sor
rendben a téma tizenhatodik-tizenhetedik feldolgozását alkotta meg. A műhöz 
márciusi keltezéssel mellékelt rövid utószavában számba vette, hogy korábban ki 
nyúlt már ehhez a témához, az antik görög mitológia trójai mondakörének egyik 
legtragikusabb történetéhez. Felsorolását Euripidésszel kezdte, majd Aiszkhülosz 
Oreszteia című trilógiáját említette, amelyiknek második része, az Áldozatvivők 
dolgozza fel a mitológia vonatkozó eseménysorát. Danilo Kis igazságtalanul fi
gyelmen kívül hagyta Szophoklész Elektra című tragédiáját, amelyikről Kraiss 
Ágnes így írt a Színházi kalauz első kötetében: „Szophoklész Élektrája ugyanazt 
a tárgyat dolgozza föl, mint Aiszkhülosz az Oreszteia második részében, az Áldo
zatvivőkben. De míg Aiszkhüloszt elsősorban a mítosz és az isteni parancs erköl
csi ereje érdekli, Szophoklész Élektrájában az ember kerül előtérbe, a fonnyadó, 
szenvedő Élektrá, aki görcsös fájdalommal és vad vágyakozással készül a bosszú 
órájára.” (Varga György Mihály -  Szántó Judit szerk.: Színházi kalauz. I. kötet. 
Negyedik, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest, 1981, Gondolat Kiadó)

A feljegyzések szerint Jászai Mari, a legendás magyar színésznő egyik legemlé
kezetesebb alakítását nyújtotta Szophoklész Élektrájának címszerepében, amikor 
1897-ben Nagyváradon görög mintára, szabadtéri bemutatón vitték színpadra. 
„Hajnal van, Mykenae királyi palotája elé megérkezik Orestes, nevelője és Pylades 
kíséretében. Delphiből jő, hol Apollótól parancsot kapott, hogy álljon bosszút aty
ja gyilkosain. Azon cselt szövi társaival, hogy a nevelő phokisi jövevénynek adva ki 
magát, Orestes halálhírével fog Aegisthos és Klytaeimnestra elé lépni...” -  meséli 
el a tragédia cselekményét Csiky Gergely Görög-római mythologia című kötetében 
(Budapest, 1902, Franklin Társulat). Az antik görög nevek írásmódja nagyjából 
mindig jelzi, hogy a kötet, amelyet olvasunk vagy amelyikből épp idézünk, mi
kor jelent meg. Csiky Gergely bevezetőjében azonban figyelmeztet: „E mythologia 
első sorban tankönyvül készült az országos szinész-iskola növendékeinek hasz
nálatára, s e czéljának megfelelőleg nem annyira a mythosok vallásbölcsészeti 
fejtegetésével vagy symbolikus és etymologiai magyarázatával foglalkozik, mint 
inkább arra törekedett, hogy a tankönyv megszabott szűk keretében minél több 
elemi ismeretet közöljön, mely az ókori költői művek, kivált a drámák mythologiai 
tartalmának és vonatkozásainak megértésére szükséges; ezért tárgyalja terjedel
mesebben azon mythosokat, melyek anyagúi szolgáltak a drámai feldolgozásra, és 
ezért tartotta kívánatosnak, függelékében az összes görög tragédiák meséit elbe
szélő alakban megismertetni.”

Danilo Kis azonban a tragikus triász másik két tagjának említése után -  Szo
phoklész mellőzésével -  azonnal a kevésbé jelentős Marcus Atiliust, az időszámí
tásunk előtti második században élt római költőt említi azok sorában, akik feldol



gozták a mükénéi királylány történetét. Továbblépve pedig a nagy szónok, Marcus 
Tullius Cicero testvéröccsét, Quintus Tullius Cicerót veszi számba az Elektra-szer
zők dicső sorozatában. Az ifjabb Cicero művei közül azonban csak töredékek, sok 
esetben pedig mindössze címek maradtak ránk. Teljes művek a megkérdőjelezett 
szerzőségű A hivatalra pályázók kézikönyvén (eredeti címén: Commentariolum 
petitionis) kívül nem szerepelnek a neve mellett a lexikonokban. De nemcsak 
Elektrája hanem Erigona című színműve is elveszett a halála óta eltelt kettőezer
ötvenegy esztendő leforgása alatt. Nem maradt fent a Julius Caesar britanniai had
járatát feldolgozó eposza sem, amelyben pedig a saját élményeit mesélte el, ugyan
is időszámításunk előtt 54 és 52 között Gallia és a szigetország meghódításában 
a hetedik hónap névadójának oldalán vett részt a harcokban. Emellett Évkönyvek 
(Annales) címmel még egy történelmi művét jegyezik, amelyet azonban az utó
kornak mindeddig nem sikerült felkutatnia. Jó kis testhez álló vállalkozás lenne 
ez mondjuk Indiana Jones professzor számára, a róla szóló filmek sorozatának 
ötödik epizódjában... Nem tudom, Harrison Ford vagy Steven Spielberg mit szól
na egy ilyen ötlethez...

„Azt a képességet, amely természettől fogva nem sajátod, sajátítsd el: úgy kell 
színlelned, hogy tetteid természetesnek tűnjenek! Legyen az egész városra, min
den testületre, körzetre és szomszédságra kiterjedő terved! Gondoskodj arról, 
hogy az egész pályázás pompázatos, ragyogó, csillogó és a nép számára kedves 
legyen, szerfelett nagy feltűnést keltsen [...] valamint hogy elterjedjen vetélytár- 
saidról az életmódjukat megbélyegző ítélet! A tömeg pedig [...] gondolja azt, hogy 
az ő javukra fogsz munkálkodni!” -  írta az ifjabb Cicero A hivatalra pályázók 
kézikönyve című művében, amelyiknek a szerzősége azért volt nagyon sokáig vita
tott, mert az időszámításunk előtt 64 nyarán elkészült, a szerző bátyjához címzett, 
levél formájában megírt dolgozatot a kutatók egy császárkori rétor iskolai fogal
mazványának vélték.

Akárhogy legyen is, levelét olyan éleslátással fogalmazta meg, hogy akár a mai 
politikusoknak is a hasznára válhatna egy-egy választási kampányban, nem lehet 
véletlen tehát az sem, hogy Quintus Tullius Cicero intelmei magyar nyelven Ho
gyan nyerjük meg a választásokat? címmel jelentek meg két évvel ezelőtt (fordítot
ta, a jegyzeteket, az előszót és az utótanulmányt Nótári Tamás írta; szerkesztette 
és a kísérő tanulmányt írta Németh György. Szeged, 2006, Lectum Kiadó). Örök 
okulásul a hatalomvágyó halandóknak!

(.Magyar Szó, 2008. június 21.)



AZ ELSŐ MAGYAR DRÁMAÍRÓ

„A görög színházak - természetesen - érdekes, modern szcenírozásban rend
szeresen műsoron tartják Euripidész, Szophoklész és Arisztophanész műveit. A ké
pen az Athéni Nemzeti Színház előadásának egy jelenete. Arisztophanész Plutoszát 
Leonidász Tvivizas rendezte” -  írta 1966. április 22-i számában a Film Színház 
Muzsika egy alig néhány soros kísérőszöveggel megtoldott képhírben. Ugyaneb
ben a lapszámban Féner Tamás fotóriporter a Magyar Elektra főpróbáján készült 
fényképsorozattal jelentkezett A hét képriportja című rovatban: „Bornemisza Péter 
1558-ban Sophoklés tragédiája alapján írt művét, a Magyar Elektrát Vámos László 
rendezésében lapzártakor, április 22-én mutatta be a Madách Színház. Bornemisza 
drámáját Móricz Zsigmond alkalmazta magyar színpadra, 1929-ben. Ugyanezen az 
esten került színre Pártos Géza rendezésében a XVIII. században íródott magyar 
farce, melynek címe: Kocsonya Mihály házassága. Felvételeink az első főpróbán ké
szültek.” A budapesti Madách Színház 1966-os változatában Gábor Miklós játszotta 
Égisztus, Tolnay Klári pedig Klitemnesztra szerepét. A kórust (Chorus) egy sze
mélyben Soltész Annié személyesítette meg. Cs. Németh Lajos tolmácsolta Oresztes 
szerepét, Bessenyei Ferenc volt a Mester, és Szénási Ernő bújt Parazitus bőrébe.

Azzal, hogy 1968-ban, pontosan negyven esztendővel ezelőtt, amikor a saját 
változatának kéziratát lezárta, utószavában számba vette a korábbról ismert Elekt- 
ra-feldolgozásokat, Danilo Kis kiváló apropót szolgáltatott nekünk a múlt héten, 
hogy az ókori szerzőkkel és műveikkel foglalkozzunk. Aiszkhüloszt, Szophoklészt, 
Euripidészt és Marcus Atiliust említve jutottunk el Quintus Tullius Ciceróig, a nagy 
szónok, Cicero testvéröccséig, akinek Elektraja sajnos nem maradt fenn az utókor 
számára. Egyetlen megőrzött műve, A hivatalra pályázók kézikönyve (eredeti címén: 
Commentariolum petitionis) is csak nemrég, 2006-ban jelent meg magyarul Nótári 
Tamás fordításában, tanulmányával és jegyzeteivel. Szilágyi Kata, a Magyar Nemzet 
munkatársa írta erről a kötetről a napilap (nem vicc!) 2006. április 1-jei számában 
megjelent méltatásában: „Quintus akkor állította össze kézikönyvét, amikor fivé
re, Marcus a római köztársaság legmagasabb posztjára, a consuli hivatalra akarta 
magát megválasztatni. Bár a szakirodalom máig vitatja a szerző kilétét, az ellen
kező meggyőző bizonyításáig, a szöveg kapcsán az eredetiség vélelmét alkalmazva 
érdemes elfogadni, hogy a mű szerzője Quintus Tullius Cicero, a címzett pedig a 
római antikvitás legnagyobb szónoka. A könyv számos olyan hatalmi trükköt ír 
le, amelyek nemcsak a legmagasabb tisztségek elnyeréséhez szükségesek, hanem a 
kisebb hivatalok megszerzésében és megtartásában is elengedhetetlenek. Az óko
ri szerző például azt tanácsolja, hogy a közéleti tisztségek megszerzése érdekében 
a pályázónak semmilyen trükktől, hamis ígérettől, hazugságtól és színleléstől sem 
szabad visszariadnia. Róma politikai életében a kampány hangvétele gyakran volt 
éles és elszánt, mivel a consuli választások a következő évre nagyban befolyásolták 
a birodalom sorsát.”



Időben és térben egy hatalmas ugrással, rögtön az ifjabb Cicero után, Danilo 
Kis a francia Prosper Jolyot de Crébillion (1674-1764) költő és drámaíró 1708-ban 
kinyomtatott Elektráját említi következőként. Ha azonban megpróbálunk vala
miféle időrendiséget követni - amire ő valószínűleg nem is törekedett -, akkor 
ide kell most beékelnünk „saját”, magyar változatunkat, pontosan azt, amelyiket 
1966-ban a Madách Színház színre vitte. „A görögből fordított humanista drá
mának egy szép példájával, mely ugyanabban az időben keletkezett, mint a nagy 
nyugati irodalmak fordításai, és nem maradt el mögöttük írói bátorságban, hu
manista és magyar öntudatban sem. Szerzője az első magyar drámaíró, akinek 
tudjuk a nevét: Bornemisza Péter” -  írta róla Vajda György Mihály.

Bornemiszával kapcsolatban sokáig jó kis kavarodás uralkodott a köztudat
ban, illetve ez tulajdonképpen - részben -  még ma is jelen van. Volt, hogy művét 
egyszerűen csak fordításnak tekintették, majd egyre gyakrabban játszották szer
zői darabként. Mára kialakult a szerző és a mű megítélésének kettőssége: amikor 
Szophoklész Elektrájáról beszélünk, akkor a fordítók között ott soroljuk Bornemi
sza nevét is Szűcs Dániel, Finkei József, Csiky Gergely, Csengeri János és Devecse- 
ri Gábor mellett, amikor pedig a magyar drámairodalom kezdeteiről beszélünk, 
akkor szerzői darabként említjük. Színházaink is Bornemisza Péter szerzőségé
nek elismerése mellett tartják rendszeresen műsoron, olykor ilyen megjelöléssel 
is: Tragoedia magyar nyelven, az Sophokles Electrájából.

Ma van az idén jubiláló kisvárdai Határon Túli Magyar Színházak Fesztivál
jának a zárónapja. 2008-ban immár huszadszor találkoztak a Vajdaság, Erdély, 
Kárpátalja és a Felvidék magyar színházai ezen a rendezvényen. „Néhány cím 
a kínálatból: Liliomfi, Figaro házassága, Szomorú vasárnap, Rocky Horror Show, 
Hippolyt, a lakáj, La Mancha lovagja, Godspell, A Pál utcai fiúk , és még sorol
hatnánk, számos érdekes előadást láthatnak” -  olvashattuk a néhány napja még 
várakozásteljesen lesett, ma azonban már idejétmúlt előzetesben. Három évvel ez
előtt, 2005 júniusában, ifj. Szloboda Tibor rendezésében ugyanezen a fesztiválon 
vendégszerepeit a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház a Bornemisza Péter ma
gyar változata alapján készült előadással. A szereposztás a következő volt: Katkó 
Ferenc (Aegistus, király), Mess Attila (Parasitus, a király szolgája), Jónás Gabriella 
(Clitemnestra királyné asszony), Budanov Márta (Electra, Agamemnon király 
leánya), Erdélyi G. Hermina (Chrisothemis, Electrának húga), Gyermán Tibor 
(Chorus, vénember), Csernik Árpád (Orestes, királyfi, Electrának arája) és Korica 
Miklós (Mester, Orestes oktatója). Az előadás már lekerült a repertoárról, de az 
ilyen művek újabb és újabb feldolgozásai minduntalan újabb izgalmakat hordoz
nak magukban, s ezért van az is, hogy akármennyire közismert legyen, egy-egy 
ilyen darabot nem lehet elégszer játszani.

(Magyar Szó, 2008. június 28.)



BEDUINOK DICSÉRETE

Rákerestem nemrég az interneten -  természetesen a Google keresőprogram 
segítségével -  a római Traianus császár feleségének, Pompeia Plotinának a nevére 
(róla meséltem ugyanitt néhány héttel ezelőtt). A rendszer annak rendje és módja 
szerint 0,09 másodperc alatt összesen 5150 találatot produkált, s ebben nem is volt 
semmi meglepő. Van azonban a Google-ben egy olyan választható opció is, hogy 
„Csak magyar nyelvű találatok keresése”, ami mondjuk tényleg hasznos lehet az 
idegennyelv-tudással kevéssé rendelkező felhasználók számára, hiszen az imént 
említett mintegy ötezer találatban aztán a világ összes - latin betűs írásmódot 
használó -  nyelvén íródott anyagokat felsorolja a rendszer. Az igazán nagy megle
petés akkor ért, amikor ezt az úgynevezett szűkített keresési opciót választottam, 
ugyanis egy század másodpercet megspórolva, 0,08 másodperc alatt összesen csak 
egy találatot produkált nekem a Google, s azt is a Traianusról szóló szócikkben a 
Wikipédián, a szabad, bárki által szerkeszthető enciklopédia oldalain. Pompeia 
Plotina ott is mindössze két mondatot kapott a Traianus családjának sorsa című 
fejezetben: „Felesége, Pompeia Plotina a dél-galliai Nemausus városából szárma
zott, a keleti hadjáratában elkísérte, és halálos ágyán ápolta. Traianus felesége és 
nővére, Ulpia Marciana 105-ben Augusta lett. Nővérét, aki még abban az évben 
meghalt, istenné avatták, az Augusta címet leánya kapta meg. Traianus apját is 
istenné avatták.” Hát ennyi...

Magyar nyelvű forrásokban nyomtatásban sem bővelkedünk arról az asszony
ról, aki férje halála után -  máig homályos körülmények között -  a Római Biro
dalom császári trónjára emelte Hadrianust. Ha kiválasztjuk magunknak egy-egy 
történelmi kor tanulmányozását, rendszeresen találkozhatunk olyan nevekkel és 
szereplőkkel, akiket itt-ott mellékesen megemlítenek ugyan a kútfők és a feljegy
zések, hogy egy-egy adott pillanatban fontos szerepet töltöttek be, de életükről, 
jellemükről, emberi valójukról csak sejtéseink lehetnek. Az irodalom az, ami 
ilyenkor pótolni hivatott, az írói fantáziával kiegészíteni kénytelen a tudományos 
ismereteket. És ne legyek kizárólagos: nem csak az irodalom. Kissé tágabban: a 
művészetek. Kiváló alanya lehet a rengeteg tátongó űr pótlásának például az ógö
rög filozófus, Diogenész is, akinek életéről ugyancsak vajmi keveset tudhatunk. És 
még sokan mások... S nem is csak a „futottak még” kategóriából!

Ezért is jelentősek a nem túl gyakori, de még mindig, manapság is rendsze
resen előkerülő, az ókor történelmének egy-egy mozzanatára rávilágító felfede
zések. Ilyen volt például alig három ével ezelőtt, amikor 2005-ben a Holt-tenger 
mentén élő beduinok csoportja egy Tóra-tekercs töredékét adták el, írd és mondd, 
összesen háromezer dollárét Chanan Eshel (1958-2010) izraeli archeológuspro
fesszornak. A felfedezés jelentőségét akkoriban a kumráni tekercsek megtalálá
sához hasonlították (Sukenik professzor ezzel lényegében beírta nevét a történe
lembe). A beduinok által eladott Tóra-tekercs, amit a júdeai sivatagban találtak,



Bar Kohbának a rómaiak ellen időszámításunk szerint 132 és 135 között vezetett, 
a zsidók második felkeléseként számon tartott lázadásának idejéből származik. A 
háromesztendei harc után véreskezűen levert akciót a rómaiak részéről kegyet
len megtorlás követte, s a legyilkolt százezrek között találjuk a zsidók tíz mártír
ját, köztük Akiba rabbit (Akiba ben Joszef) is, aki a harc vezetésére Bar Kohbát 
mintegy messiásként kijelölte és az utolsó utáni pillanatig is támogatta. A felke
lés elfojtása után a rómaiak megtiltották a zsidóknak a Tóra tanulását, a szombat 
megtartását, a circumcisiót, vagyis a körülmetélését, s lényegében korlátozták a 
szabadságjogok akkoriban ismert formáit, amennyire csak lehetett.

Miután megvásárolta a beduinoktól, Chanan Eshel professzor a Tóra-tekercs- 
töredéket az izraeli Archeológiái Intézet rendelkezésére bocsátotta. Szinte ezzel 
egyidejűleg fedezték fel a jeruzsálemi ásatások során Júdea egyik királyi kancel
lárjának pecsétjét is, amelynek tulajdonosát Jeremiás könyve is említi: Jehuchál 
ben Selemja kancellár Cidkijáhu király mellett tevékenykedett...

Furcsa, különös fickó ez az Achilles Dent, a kiváló Asterix-fordító, akinek a 
verseiből már többször is idéztem itt. A 23 című kötetében például a könyv végé
re hagyta a Prológus című költeményt: „Mindig duzzad / Egyre csak növekszik / 
Tán sosem ér véget a folyamat / A kötetem duzzadása / Azért kerekedik közben 
/ Eltűnnek az élek / Valami szép, árnyalt emelkedik ki / Amiből nem hiányzik a 
négy szó sem”. A szavak száma persze szükség szerint vagy akár tetszőlegesen is 
változhat, az ismeretanyag duzzadása és növekedése azonban valóban soha nem is 
érhet véget. Ha a Google-ben olykor hiába is kutakodunk, a beduinok még mindig 
a segítségünkre lehetnek.

(Magyar Szó, 2008. július 5.)

HOUSE-lNSÉGES HÓNAPOK

„Sokkal jobban szeretek írni, mint színészkedni. írás közben bármikor elnyúj- 
tózkodhatom a kanapén, majszolhatom a kedvenc csokim és lógázhatom a lábam 
is, ha akarom. Ellenben ha filmezek, lehet, hogy tizenötször is meg kell ismételnem 
ugyanazt az unalmas jelenetet. Hiába, mindig is a sekélyes örömök éltettek igazán” 
-  mondta el egyszer valahol Hugh Laurie, a Doktor House című amerikai tévéfilmso
rozat címszereplőjeként ismertté vált színművész, aki az ebben a szériában nyújtott 
alakításáért 2007-ben megkapta a drámai kategóriába sorolt televíziós alakításokban 
játszott legjobb férfi főszerepért járó Golden Globe-díjat. Nem tudom, hol, és nem 
tudom, kinek mondta el ezeket a gondolatokat, sőt azt sem, hogy mikor, én első regé



nyének hátlapjáról idéztem szavait (Hugh Laurie: A balek. Ördögh Bálint fordítása. 
Budapest, 2007, Kelly Kiadó Kft.). Figyelem: a könyvet nem ajánlatos összetéveszte
ni Paul Challennek a tévésorozat alapján készült, ugyancsak a Kelly Kiadó gondo
zásában és Kecskés Eszter fordításában az idén megjelent Dr. House - Főszerepben 
Hugh Laurie című kötetével! Habár most, hogy a nyár folyamán egészen szeptembe
rig szünetel a sorozat a TV2-n, talán többen is akadnak, akik szívesen olvasgatnak 
kedvenceikről kulisszatitkokat, bulvárszerű pletykákat... (Az AXN adja továbbra is 
folyamatosan, naponta háromszor a korábbi részeket, az RTL Klubon pedig hetente 
egyszer, keddenként futnak a régebbi epizódok.)

De ezekben a House-ínséges időkben is sokkal inkább ajánlom a főszereplő 
regényét mindenkinek, aki szereti a sorozatot, már csak azért is, mert ugyanazzal 
a szarkasztikus humorral beszél el egy izgalmas történetet, az abszurd humornak 
ugyanazokat az elemeit halmozza egy kupacba, amelyekért szerepköre is igazán 
szerethető. Sajnos a YouTube videomegosztó rendszeréről szerzői jogi problémák 
miatt nemrég eltűntek a sorozat újabb epizódjainak promóciós kisfilmjei, de érde
kességeket enélkül is találhatunk az interneten. (Böngészésre ajánlott oldal még: 
http://www.doktorhouse.hu).

Szakácsi Sándor (1952-2007) színművész halála után, a TV2 műsorán 2007. 
június 6-án sugárzott epizódtól Kulka János vette át House doktor szerepét, ő köl
csönzi szinkronhangját Hugh Laurie-nak. Én, aki egyébként rühellem a szinkro
nizált filmeket, mert szeretem eredetiben hallani a színészek hangját, hiszen ala
kításuk, kreatív, művészi munkájuk és szerepformálásuk teljes értékű részét képe
zi a hangjuk is (galádság megfosztani őket ettől!), viszonylag későn kapcsolódtam 
be a sorozatba, House dokit már Kulka János hangján ismertem meg. Hogy mit 
szólna ehhez Hugh Laurie, azt meg sem kérdezem...

De akkor is agyrém, hogy magyar emberek tucatjai és százai, sőt ezrei, akik ra
jongással szeretik Róbert de Nirót, Woody Allent, Marcello Mastroiannit, Marion 
Brandót, A1 Pacinót, Sean Conneryt, Roger Moore-t, Tony Curtist, Harrison For- 
dot, Klaus Maria Brandauert vagy épp Max von Sydow-t (és még nagyon hossza
san folytathatnám), akárhány filmjüket látták is, soha életükben nem hallották 
a nevezett színészek hangját. Agyrém! S most mégis, én, aki kiütéseket kapok a 
szinkronizált filmektől, úgy olvastam végig Hugh Laurie A balek című regényé
nek -  teszem azt -  első százötven oldalát, mintha közben mindvégig Kulka János 
tolmácsolásában hallgattam volna az egészet. Annyira azonosult képzetemben a(z 
elbeszélő és a hangja. Mert a mű sorai valóban olyanok, hogy akár House doktor 
szájába is lehetne adni az egészet: „Tegyük fel, hogy el kell törnöd egy ember kar
ját” -  írja rögtön a regény legelején. Majd így folytatja: „A jobbat vagy a balt, nem 
számít. A lényeg, hogy el kell törnöd, mert ha nem... nos, ez sem igazán fontos. 
Legyen elég annyi, hogy ha nem töröd el, akkor nem számíthatsz túl sok jóra.

Na mármost, a kérdésem a következő: gyorsan töröd el a kart -  reccs, hoppá, 
bocs, várj, segítek, itt ez a rögtönzött sín -, vagy elnyújtod az egészet jó nyolcperc
nyire, időről időre leheletnyivel növelve a nyomást, egészen addig, míg a fájdalom

http://www.doktorhouse.hu


már lila és zöld és forró és jéghideg, és üvölteni kell, annyira elviselhetetlen?
Hát igen. Egyértelmű. A helyes megoldás, az egyetlen megoldás az, hogy minél 

hamarabb letudod az egészet. Kart eltörni, konyakot átnyújtani. Jó állampolgár
hoz illően. Nincs más jó válasz.

Hacsak.
Hacsak, hacsak, hacsak.
Mi van akkor, ha a szóban forgó kar tulajdonosát történetesen utálod? De úgy 

istenigazából. Szívből jövő gyűlölettel.
Most fontolóra kellett vennem ezt a lehetőséget is.
Amikor azt mondom, most, arra a pillanatra gondolok, amit épp próbálok le

írni; a pillanatra, ami egy töredéknyivel, méghozzá igen véres töredéknyivel előzte 
meg azt a másik pillanatot, amikor a csukló végül eléri a tarkót, és a bal felkar
csont legalább két, de még valószínűbb, hogy több, lötyögve egymáshoz kapcso
lódó darabra törik.

Az imént említett kar az enyém. Nem valami elvont filozofikus kar. A csont, a 
bőr, a szőrszálak, a kis fehér sebhely a könyök csúcsán, melyet a Gateshill általános 
iskola fűtőtestének sarka okozott -  mindez hozzám tartozik. És most érkezett el 
a pillanat, amikor fontolóra kell vennem annak a lehetőségét, hogy a mögöttem 
álló férfi, aki a csuklómat szorítva szinte már szexuális vágytól fűtött odaadással 
feszíti a karomat felfelé a gerincem mentén, utál engem. De úgy istenigazából. 
Szívből jövő gyűlölettel.

Az örökkévalóságig húzza a dolgot.”
Itt most valóban elnézést kell kérnem a szokásosnál hosszabb idézet miatt, de 

ilyen House-ínséges napokban talán nem veszi majd zokon tőlem senki sem...

(Magyar Szó> 2008. július 12.)

KRONOSZ KÖTÉSÉBEN

Habár címében még mindig azt olvashatjuk (s gyanítom, ez most már végképp 
így marad), hogy Tragoedia magyar nyelvem az Sophocles Electrájából, a szophok- 
lészi alapműről leszakadva Bornemisza Péter (1535-1584) magyar változata im
már önálló életet él. Nincs messze talán az a pillanat sem, amikor az eredendően 
fordításnak indult feldolgozásból is újabb és újabb fordítások készülhetnek majd 
más nyelvekre, talán vissza görögre is, esetleg a manapság legelterjedtebb angolra, 
vagy bánom is én, akár szanszkritre, eszperantóra, lingonra vagy klingonra is.

„Ahogy ez már lenni szokott, aki egyszer már megfordult Kisvárdán, mindig 
összeveti, ki milyen volt, amikor legutóbb látta, milyen most. Ezért is érdekelt any-



nyira a Szloboda Tibor által a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színháznál rendezett 
Tragoedia magyar nyelven..., hiszen nem is olyan rég egy izgalmas Macbeth-rende- 
zését volt alkalmam megtekinteni. Ez az előadás (az első, amit a fesztiválon részt 
vevő produkciók közül láthattam) azonban enyhe csalódást okoz, valami hiba van 
a gépezetben, a rendezői ötletek éle (talán mert a rendező túl élesre fente őket) 
rendre kicsorbul. Paraszti környezetben játszódik az előadás, Electra (Sz. Budanov 
Márta), sőt Clitemnestra (Jónás Gabriella) is kukoricát morzsol, ennek ellenére 
sem érthető a kukoricaháncsból megformázott Krisztus szerepe. Ez akkor válik 
igazán értelmezhetetlenné, amikor az előadás végén Orestes (Csernik Árpád) és 
Aegistus (Katkó Ferenc) összecsapásakor mindketten a kukorica-Krisztusba vág
ják kaszáikat. Aegistus talicska általi halála pedig fanyar mosolyt csal a néző ar
cára. Gond az is, hogy a színészek nagyon távolságtartóan nyúlnak a szerephez: 
Csernik Árpád Orestese blazírt világfi inkább, mint tragikus hős, bosszújának így 
nincs igazi tétje. Electra sikolyai, Clitemnestra halálrángásai inkább csak jelzik - 
nem pedig kifejtik az elvileg meglevő belső feszültséget” -  írta az Irodalmi Jelen 
című lap 2005. augusztusi számában Karácsonyi Zsolt a szabadkai Kosztolányi 
Dezső Színház Bornemisza Péter darabja alapján készült előadásáról, a kisvárdai 
Határon Túli Magyar Színházak Fesztiváljáról készült beszámolójában.

Nem tisztem persze (és nem is lehet) a rendezői elképzelést a szerző életrajzá
ból magyarázni és értelmezni, Bornemisza Pétertől, a reformáció nagy haladó író
jától, az első vezeték- és keresztnevével ismert magyar drámaírótól mégsem esik 
távol a kukoricaháncsból megformázott Krisztus, akármekkora blaszfémia legyen 
is ez. Nemcsak nagy író, de nagy utazó lévén, Kassán, az évszázadokkal későbbi 
Márai Sándor városában kezdett tanulmányait megszakítva megfordult Bécsben 
is, bejárta az akkori Németországot és Olaszországot. Az osztrák fővárosban ta
nára, Tanner György bíztatására magyarította görögből Szophoklész Elektráját. 
A korára jellemző, a reformáció antifeudális szellemiségéhez hű meggyőződését 
a színműben is nyíltan kifejezésre jutatta. Akármilyen forrásban találkoztam is 
eddig a nevével, mindenhol magas színvonalú tudását, széles körű műveltségét 
méltatták. Miután fél Európát bejárta, valamikor 1560 táján tért vissza az ak
kori Magyarországra. Ekkor hozta össze a sors Balassi Jánossal, a költő, Balassi 
Bálint édesapjával, akinek pártfogolása mellett egy ideig a lelkészi hivatást is ki
próbálta, később pedig a gyermek nevelője lett. A reformáció azonban reformá
ció, a nyughatatlan szellem pedig gyakorta megváltoztathatatlan, nehezen lehet 
konvencionális keretek közé kényszeríteni: Bornemisza időről időre visszatérően 
összetűzésbe került a főurakkal, főleg amikor tizedmegtagadási akciókat szerve
zett, innen-onnan távozni kényszerült, előfordult, hogy börtönbe vetették, de az 
is, hogy megválasztották szuperintendesnek, azaz lutheránus püspöknek. Igazán 
kalandos élete során, a térképre vándorlásai által felrajzolt igen izgalmas életútján 
a nyomdáját pedig mindvégig magával hurcolta. így hát hányattatásait tekintve a 
kukoricaháncsból megformált Krisztus már egyáltalán nem tekinthetjük a darab 
szerzőjétől távol eső elemnek -  sem színpadon, sem irodalmi értelmezésben.



Ugyancsak Karácsonyi Zsolt kritikájából idézem: „Míg a szabadkai Tragoedia 
magyar nyelven...-ben a kukoricamorzsoló kerekének forgása áttételesen jelzi a 
sors megváltoztathatatlanságát, addig a Tompa Gábor által rendezett Médeia-kö- 
rökben (Újvidéki Színház) már szinte azonnal rájövünk: a szereplők nem mene
külhetnek, nem léphetnek ki az előre megszabott sors-pályáról. Ezért van az, hogy 
az Euripidész-szövegből szinte csak az ógörög eredetiben szereplő felkiáltások, 
jajszavak maradnak meg. Ezek a felkiáltások (eii, oii, moii, meii, fiioo) ritmizálják 
az előadás eseményeit, hosszabb vagy rövidebb tartamuk nem csupán lassítja vagy 
gyorsítja a jeleneteket, de intenzitásuk, erejük a különböző érzelmeket is kifejezi. 
Csupán ezekkel a szavakkal, és magával a színészi testtel érzékeltetni a szereplő 
belső történéseit, nem hétköznapi feladat. E hangok, és nem szavak általi beszéd 
Médeia (Búza Tímea m. v.) és Aigeusz dialógusaiban éri el legmagasabb intenzi
tását, amikor a hangok áramlása valóban létrehoz egy olyan másfajta dimenziót, 
amelyben nem a szó, de a puszta hang színháza kerül előtérbe. A néző azonban 
csak ritkán tud ráhangolódni az előadásra, annak ívét mindegyre megtöri Kro- 
nosz, az Idő. Az a furcsa érzésünk támad, hogy a szereplők igazi tragédiája az, 
hogy hiába próbálnak a még folyamatos uranoszi időben élni, ezt mindannyiszor 
megtöri a behatároló és szétdarabolt kronoszi idő-sarló.”

Médeia egy egészen másik történet főhőse, őt most nem szeretném belekeverni 
sem Elektra, sem Bornemisza életútjába, az itt említett kronoszi kötöttség és az 
idősarló azonban kiválóan értelmezi számunkra a rendezői elképzelést, akármek
kora blaszfémia legyen is ez.

(Magyar Szó, 2008. július 19.)

ÉRCCIMBALOM ÉS LÉTHARMÓNIUM

Ma van az év kettőszáznyolcadik napja, minden Anikónak és Annának gra
tulálok névnapja alkalmából. A zentai Nyári Ifjúsági Játékokon ma lép fel többek 
között a Killer Tojás együttes és az Aurora zenekar. Meg persze sokan mások is, 
hiszen a fesztivál zárónapján is koncerteznek igazán neves és rangos vendégek 
a rendezvény nagyszínpadán. Én meg a napokat számolgatom. Persze nem úgy, 
ahogyan a katonaságban szokták a szolgálati idejük vége felé járó bakák, vissza
felé. Éppen ellenkezőleg: előre haladva. Idén az év száznyolcvanadik napja, 2008. 
június 28-a szombatra esett. Nagy misztikum nincs a számításokban, hiszen már
ciustól csak négyévente adódik egy-egy napnyi eltérés. Idén szökőév van, ezért 
június 28-a volt a száznyolcvanadik nap, tavaly azonban a Gergely-naptár szerint
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csak a százhetvenkilencedik helyig küzdötte föl magát, és minden jel szerint jö 
vőre is oda fog visszaesni. Idén az év százkilencvenkettedik napja július 10-e volt, 
ezen a csütörtökön pedig az Amáliák ünnepelték névnapjukat. Nekik már csak 
egy kicsit megkésve gratulálhatunk.

A szökőéveknek fricskát mutatva egy teljesen snassz, hagyományos eszten
dő napjairól szólt Kovács József Hontalan, az egyik legnevesebb magyarországi 
cigány költő, amikor megírta a számozott napokhoz kapcsolódó versciklusát. 
Az év száznyolcvanadik napja című versében írja: „Az idő romjai. / A negyedik 
bolygószakasz. / Vakító profil. / Barátom Kathy Horváth Lajos / szebb arca. / A 
Katalán festőre hasonlít. / Paganini rakétafokozat ujja. / Mennyi húr van egy he
gedűn? / A csillagkép dallam. / Nyelvdoromb és nádsíp. / Isten szitársírása. / Alfa, 
mondja meg Omega. / Milyen hangszerek nyelvén beszél? / Gitárhárfa. / Bartók. 
/ Ellington. / És Szakcsi Lakatos Béla. / Remekműkaraván. / Az Univerzum, mint 
zongora. / Afrikai dobok és a Finn Kantele. / Suttogó Gardonás. / Vadlóhattyúk. 
/ Salvador Dali reinkarnációja. / Budapesten, Mohácson. / A Fekete Sík roppant 
Keresztje. / Baltával ütött fény jajgatása. / Törékeny, mint a Földbolygót / körül
ölelő Egyenlítő. / Érccimbalom. / Gyönyörű nőszáj fuvolája. / A zenéje az elemek 
cintányérütése. / Létharmónium. / 1994. Orfűaugusztusa. / Lényegem és nyelvem 
/ sequoiaszármazása. / New Orleans-i szaxofon. / A bársonyos tükrök.”

Néhány megdöbbentő adattal szembesültem nemrég, amikor Raduly József
fel, a 100 tagú cigányzenekar egykori vezetőjével készítettem interjút (Értéket kell 
mutatni. Magyar Hírlap, 2008. július 12.). Annak apropóján beszélgettünk, hogy 
a neves cigányprímás kezdeményezésére megalakult a Magyarországi Cigányok 
Kulturális és Művészeti Szalonja, tehát az akkori interjú témáját nem érintették 
ezek a statisztikai mutatók. Mégis megdöbbentő adat, hogy ma a magyarországi 
cigányság mindössze 0,7 százaléka rendelkezik egyetemi vagy főiskolai végzett
séggel. Raduly József a Kádár-korszak és a rendszerváltás után kialakult társa
dalmi-politikai helyzet közötti párhuzamokkal szemléltette a jelenséget: a Kádár
korban a munkaképes cigány emberek nyolcvanöt-kilencven százaléka dolgozott 
-  ma ugyanennyi munkanélküli. Mint mondta, régen létezett a „közveszélyes 
munkakerülés” büntetőjogi fogalma, s aki nem dolgozott, azt elvitte a rendőr, 
ha cigány volt, ha nem. Erről pedig nekem már Vlagyimir Vlagyimirovics Ma
jakovszkij (1893-1930) orosz költő jut eszembe, aki ellen annak idején ugyancsak 
közveszélyes munkakerülés miatt folyt eljárás a szovjet bíróság előtt: azt, hogy 
valaki költő, verseket és drámákat ír, nem tekintették m unkának...

„A vonat kereke nyakam levágja” - írja Az év száznyolcvanadik napja című 
versében Kovács József Hontalan. És így folytatja: „Kasztanyett. / Elefántok to
porzékolása. / Ház színföldrészekből. / Dadogó emeletekből. / Párizsiszajna. 
/ Magyarhoni bőgő. / Magmabasszus. / Június 29. / A Niagara zuhatag haja. / 
Citeracselepatak. / II. Lajos xilofon páncélszerkója. / A Keleti erőtér. / Tengerek 
beszéde. / Bolygók, Csillagok, Holdak / csikorgása. / Mediterrán tamburakórus. 
/ A balkáni szögesdróttorlasz. / Kottafejózonpajzs. / Értem, amit zenél. / Embe



riségpartitúra. / Élet és Halál. / Egyetlen emberhangszeré. / A küzdelem öve. / 50 
dános Mester.”

Ahogy a hontalanok (vagy épp a hajléktalanok?) a napokat számolgatják, 
előbb-utóbb a versciklus is az év végéhez ér. De akkor legalább elő lehet venni a 
kötetet újra, mert kezdődik minden elölről: az egy évvel korábban olvasott versek 
ismét aktuálisak lesznek. Akárcsak a problémák is, amelyek hathatós megoldások 
híján csak folyamatosan újratermelődnek. Akárcsak minden Szilveszter után az 
év első napja...

(Magyar Szó, 2008. július 26.)

A MENYASSZONYOK VÁROSA

Akár dicsekvésként is mondhatom (még ha valójában tényleg semmi közöm 
sincs hozzá), hogy egyik kedvelt filmem, Bollók Csaba Iszka utazása című alkotása, 
amelyikről többször is írtam már ezeken az oldalakon, idén június elején elnyerte az 
orosz filmkritikusok díját az ivanovói nemzetközi filmfesztiválon. A legjobb női ala
kításért járó elismerést pedig a mű főszereplőjének, Varga Máriának ítélték oda. Va
lójában annyi filmfesztivál van ma már világszerte, hogy képtelenség lenne mindent 
számon tartani és főleg rendszeresen követni, s általában a szakma is csak érintettsé
ge okán kapja fel a fejét, figyel oda hirtelen egyikre-másikra, amikor ott hozzá közel 
álló alkotást díjaznak. így történt ez Ivanovo esetében is, korábban nem is sejtettem, 
hogy ott rendszeresen filmes mustrát szerveznek. Hiszen ha például Igor Buharov és 
Iván Buharov (ezek persze csak langy álnevek, igazából magyar filmesekről van szó) 
Lassú tükör című munkáját díjazzák bárhol is, hát el sem olvasom az erről szóló hírt, 
annyira szörnyen csapnivaló az a film, s akkor bizony rá sem jövök, hol tartották a 
rendezvényt. Pedig az Andrej Arszenyjevics Tarkovszkij (1932-1986) emlékére meg
rendezett ivanovói Zerkalo, azaz Tükör című filmfesztivál öt díja közül idén kettőt 
is elnyert Bollók Csaba filmje, az elismeréseket a rendező személyesen vette át június 
első napján, egy tavaszias vasárnap estén megtartott záróünnepségen.

Mentségemre szolgáljon, hogy valóban nem egy nagy hagyományokkal ren
delkező, akár hosszú, több évtizedes múltra visszatekintő rendezvény az ivanovói 
mustra. Tarkovszkij egykori barátai, Theo Angelopulosz, Inna Csurikova és Vagyim 
Juszov kezdeményezésére 2007-ben indult a fesztivál azzal a céllal, hogy a világhí
rű alkotó, egyúttal egyik kedvenc rendezőm szellemiségével rokon külföldi filmek 
felvonultatása mellett a kortárs orosz filmtermést is bemutatássá a mester szülőhe
lyének közigazgatási központjában. Tarkovszkij ugyanis az ivanovói körzethez tar
tozó Zavrazsje faluban született (puff neki, az orosz helységnevek fonetikus átírása



továbbra is gondot okoz, a település neve többször előfordul különböző publikáci
ókban Zavraje és Zaovrazsje változatban is; orosz eredetiben így írják: 3aBpa>Kbe, 
aki tehát ez alapján dönteni tud, máris egy fontos lépéssel előrébb jár), a Volga part
ján, Jurjevec városa mellett. A szülői házban ma emlékmúzeum működik, a fesztivál 
elnevezését pedig Tarkovszkij 1974-ben készült Tükör című, önéletrajzi elemekben 
is bővelkedő filmjétől kölcsönözték. A Port.hu ismertetője szerint: „Egy középkorú 
férfi visszaemlékezik életére, gyermekéveire, családjára, kapcsolataira. Az emlékezet 
mozaikcserepei mint tükörcserepek hullnak szét az időben. Az emlékezés előhívja 
a múltból azokat az alapvető etikai és morális problémákat, amelyek a tudatalatti
ból törnek a felszínre. Az önmagával való szembenézés, a permanens önreflexivitás 
állandó meditatív állapotot eredményez, amely szükségszerűen vezet el a tökéletes 
szellemi abszolútum, a hit kérdéséhez. Tarkovszkij önéletrajzi elemekkel átszőtt al
kotása hitvallás a művészetnek az emberi lélekre gyakorolt hatásáról és a művészek 
morális felelősségéről.”

Az oroszországi Ivanovo, amelyik gazdasági szempontból az orosz textilipar 
egyik fontos központja -  s ezért gyakran a menyasszonyok városának is neve
zik -, tehát nem azonos a vajdasági, Pancsovától alig tizennyolc kilométerre fek
vő Ivanovo nevű faluval, azaz Sándoregyházával, amelyik német nyelven még 
Alexanderkirchen vagy Iwanowo névváltozatban is ismert. A helyi Szent Vendel 
apátról elnevezett katolikus templom tornyáról készült fényképfelvétel pedig több 
helyen is megtalálható az interneten. Megnéztem most a Wikipedián, ott össze
sen négy Ivanovo nevű településről készült ismertető. (De vigyázat, az Andrej 
Tarkovszkij címszó magyar változatában itt található adat, amelyik Zavrazsjét a 
kosztromai körzethez sorolja, téves! Ajánlott böngésznivaló ezzel kapcsolatban: 
http://www.zamos.ru/dossier/?tree_id=21&qid=272)

A Wikipedián található azonos nevű települések egyike a vajdasági 
Sándoregyháza, a másik Andrej Tarkovszkij szülőfalujának négyszázötvenezres 
lélekszámú területi közigazgatási központja Oroszországban, s a bárki által sza
badon szerkeszthető világhálós lexikon jegyzi még a fehéroroszországi (az állam 
déli részén, az ukrán határon található) és a bulgáriai (itt pedig az ország északi 
részén, a román határtól alig huszonnégy kilométerre lévő) Ivanovót is. A feszti
válváros, ahol Bollók Csaba Iszka utazása című filmje nemrég díjat nyert, nem ke
vesebb, mint 2377 kilométerre fekszik az én szülővárosomtól, Zentától. Ennyi még 
gombócból is sok -  ahogy Molesz, alias Molnár Zoltán színészbarátom, egykori 
évfolyamtársam mondaná. Hát igen, a vajdasági Ivanovo, azaz Sándoregyháza va
lóban közelebb lenne. De ez még mindig semmi ahhoz képest, hogy csak Orosz
országban összesen hat ilyen nevű nagyobb települést találhatunk a térképen. A 
kisebb községek, falvak számáról sajnos nincsenek pontos adataim, mert azokat a 
térképek sem minden esetben jegyzik.

A tavaly indult ivanovói fesztiválra Magyarországról idén először hívtak ven
déget, Bollók Csaba filmjét. A nemzetközi zsűri elnöke Konstantin Lopusanszkij 
orosz filmrendező volt. A fesztivál díszvendégeként pedig Faye Dunaway ameri
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kai színésznő utazott Oroszországba. Az esemény szenzációjának tekinthetjük az 
Iszka utazása című film sikerén túl azt is, hogy a versenyprogram mellett bemu
tatták az Andrej Rubljov című világhírű Tarkovszkij-film felújított kópiáját is.

Iszka utazásai során tehát immár nemcsak a tengerhez jutott el, ahová a film 
cselekménye szerint csellengő gyermekként elindult, hanem Ivanovóba is. Amek
kora fesztiváli érdeklődés övezi Bollók Csaba kiváló filmjét, nagy a gyanúm, hogy 
sok-sok utazás vár még rá, hiszen igazán meg is érdemli.

(Magyar Szó, 2008. augusztus 2.)

A JÉGRE TETT MACSKA

A borongós idő és a folyamatos esőzés ellenére lányommal következetesen vé
gigcsináltuk az idei, sorrendben 79. Ünnepi Könyvhét eseményeit, kimentünk a 
központi rendezvényhelyszínre még akkor is, ha a zuhogó csapadék miatt másra nem 
is nagyon volt esélyünk, mint hogy a budapesti Vörösmarty tér környéki kávézók 
forgalmát fellendítsük. 2008. június 5-től 9-ig, a rendezvénynek ezen az öt napján 
azonban a közeli fedett vendéglőkben, a folyamatos, időnként csendesődő, máskor 
pedig újra csak felerősödő záporok elől oltalmat kereső írók és olvasók, valamint 
harcedzett könyvterjesztők között mindig szép számban akadtak olyanok is, akikkel 
érdemes volt leülni másfél-két órácskára, vagy éppen annyi időre, amíg az objektív 
kényszer ezt diktálta. Az esőtől óvott standok előtt, a nejlonnal letakart kínálatból 
egyébként sem lehetett válogatni, szemezgetni kedvünkre való olvasmányokat, kü
lönösebb értelme tehát nem is lett volna az ázkolódásnak. Kányádi Sándor volt ta
lán az egyetlen, aki a csapadéktól mit sem zavartatva magát következetesen folytatta 
meghirdetett dedikálását, ha esett, ha fújt, olvasói pedig szolidaritást vállaltak vele, 
kitartottak mellette, hiszen amikor az eső csitulásával elődugtuk orrunkat a Deák 
Ferenc utca sarki kávézójából, még mindig ott sorakoztak asztalánál, a napernyője 
előtt, amelynek fedezékében átvészelte a vihart.

Ilyen szempontból akár szerencsésnek is tekinthető az a tavaszias, napsütéses 
időpont, amit a program összeállításánál a Szegeden jegyzett Könyvmolyképző 
Kiadó megjelölt Böszörményi Gyulának, a népszerű ifjúsági regények szerzőjének 
dedikálására. Előre persze ők sem tudhatták...

A találkozót azzal a közönségcsalogató felhívással hirdették meg, hogy jelen 
lesz a valódi nevét következetesen titkoló, önmagát rendre csak IceCat néven azo
nosító dark lány is, aki a szerző 9... 8... 7... című regényének címlapján látható: 
„IceCat is ellátja kézjegyével a könyvet: gyűjtők számára ez rendkívüli alkalom, 
mivel a kettős dedikáció jelentősen növeli a kötet értékét!”



Ő pedig lényegében egy tehetséges fiatal fotós lány, aki öltözködésében a sötét, 
azaz a dark stílust követi. Fényképeit ő maga teszi közzé a blogjában (lásd még: 
http://icecat.fw.hu), illetve más alkalmas honlapokon (egyebek mellett: http:// 
www.flickr.com/photos/icecat-photos). Böszörményi Gyula, azaz a gyerekek ked
velt Gyula bátyója is így talált rá az interneten, s az egyik felvétel annyira meg
tetszett neki, hogy felkérte, szerepeljen új regényének borítóján. A sikertörténet 
röviden ennyi.

Néhány nappal később találtam meg az interneten, IceCat blogjában az alábbi 
bejegyzést, amelyet a szerző, a számítógépes rendszer datálása szerint június 7-én, 
este fél nyolc után kilenc perccel mentett el: „Nos, az embereket vagy elmosta az 
eső, vagy én ijesztettem el őket, vagy csak a meghirdetéssel voltak problémák - 
sehol egy tábla nem volt kint, hogy mi fog történni -, mert nem sok dedikálásra 
vágyó emberkével találkoztunk:-(

Rájöttem, hogy rondán írok :-) Bár itthon kipróbáltam, hogyan lehetne dögö
sen leírni az IceCat-et, de valahogy élesben sehogy sem akart ugyanaz összejönni 
:D

Egy lány valami riportfélét is csinált, egy diktafonnal felszerelkezve kérdezett 
tőlem is párat -  nem tudom, mihez kezd vele :-)

A kicsikre meg az öregekre a frászt hoztam, és bár azon izgultam, hogy hő
gutát kapok majd... valójában kockára fagytam. Persze mire hazaértem, az eső is 
elállt. No comment. Talán képek is lesznek, amint Fisher elküldi őket :P

Mindenesetre nem nekem való a népszerűség, mert már ettől az icipicitől is 
kezdtem kiakadni :D”

Fisher rendes gyerek, hamar átküldte a felvételeket: az IceCat dedikálásáról 
készül fotók alig két és fél órával később, este tizenegy óra előtt öt perccel már 
fel is kerültek az internetre. A dilemmák eloszlatása érdekében azonban büszke 
apaként ezúton is jelzem: az a diktafonnal felszerelt lány a felmerült nehézségek 
ellenére is tudott mit kezdeni az akkor rögzített anyaggal (Szabó Palócz Orsolya: 
A visszaszámlálás folytatódik. Magyar Szó [Üveggolyó], 2008. június 23.). Az az 
aláírás pedig ott a könyvben, amit mi is begyűjtöttünk a könyvhéten, végső so
ron nem is olyan rossz, hiszen, ahogy a kiadó felhívása is fogalmazott, ha másért 
esetleg nem is lenne fontos, de mindenképp növeli a kötet értékét. A dedikálás 
meg egyébként is egy olyan műfaj, amit otthon, a tükör előtt nem, csak élesben 
érdemes gyakorolni.

Böszörményi Gyula, aki korábban Robin Mash szerzői álnéven is publikálta 
műveit, Müller Péter Sziámi hatására, illetve az ő rábeszélésére kezdett gyermek- 
és ifjúsági regényeket írni, sőt a Gergő- és Zsófi-sorozatok némely darabja (például 
a Gergő és az álomvámpírok /., a Zsófi és az elnévtelenedett falu, valamint a Zsófi 
és a boszorkánypláza) Müller saját cége, a Jonathan Miller Kiadó gondozásában 
jelent meg első kiadásban. S ahogy az a szerzői álnevekkel olykor megtörténik, 
azok nem egy embert, hanem írói csoportokat, esetenként alkotóközösségeket, 
illetve szerepköröket takarnak. így történhetett meg, hogy miután Böszörményi
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a saját nevén kezdte publikálni egyre sikeresebb regényeit, Belányi Róbert visz- 
szakérte, visszakövetelte magának Robin Mash identitását: „Elöljáróban szeret
ném itt leszögezni, hogy nem vagyok azonos Böszörményi Gyuszi barátommal, 
akivel a múltban volt néhány közös munkánk, és ő is megjelentette a nevem alatt 
egy-két írását. Barátommal való, ideiglenes »összedolgozásunk« ellenére, Robin 
Mash én vagyok!:-)” -  írja honlapjának nyitóoldalán Belányi Róbert (http://www. 
robinmash.info). Ám legyen, hiszen úgy tűnik, Böszörményi Gyula bátyó sem 
nagyon aggódik elvesztett, vagy inkább mondjuk úgy, levetett szerzői álneve mi
att, kiválóan megtalálta ő a helyét a (nagyvilágban a maga saját polgári nevén és 
identitásában is.

(Magyar Szó, 2008. augusztus 9.)

HIVATALNAK PACKÁZÁSAI

„Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés. / Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri / Bal
sorsa minden nyűgét s nyilait; / Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, / S fegyvert 
ragadva véget vet neki?” -  teszi fel a kérdést a címszereplő Shakespeare Hamlet 
című tragédiájának egyik legismertebb monológjában. Szavai, s különösen az idé
zett részlet nyitósora annyira a közbeszéd, közgondolkodás részévé vált ma már, 
hogy ennyit aztán minden piaci kofa, utcasarki drogdíler vagy akár a budapesti 
Corvin köznél a metróaluljáróban dolgozó vécésnéni is fel tud idézni a nagy brit 
költő műveiből. S talán azt sem tudja ugyanakkor, hogy honnan való ez az idé
zet, a Barátok közt előző esti epizódjában mondta-e el Berényi Miklós szerepében 
Szőke Zoli, az olimpiai tévéközvetítés szpíkere bölcselkedett-e ily módon („Szü
lőföldjétől távol látta meg a nagyvilágot” -  copyright by Csisztu Zsuzsa), vagy ép
penséggel valami anyósviccből ered. Nem tudni... Amolyan népi adoma... Vagy 
idióma... Vagy akármi is lehetne... Még ha nem is az! Sőt: egyik sem! „Lenni 
vagy nem lenni”... „Meghalni -  elszunnyadni -  semmi több; / S egy álom által 
elvégezni mind / A szív keservét, a test eredendő, / Természetes rázkódtatásait: / 
Oly cél, minőt óhajthat a kegyes” -  idézem a tragédia sorait Arany János veretes 
fordításában.

Ebben a monológban említi Hamlet a hivatalokat is, habár gondolatának a 
közbeszédben ugyancsak széles körben elterjedt formáját, magyar változatát, a 
„hivatalnak packázásait” elsősorban a fordítóként is maradandót alkotó Arany
nak kell megköszönnünk: „Meghalni -  elszunnyadni -  és alunni! / Talán álmod
ni: ez a bökkenő; / Mert hogy mi álmok jőnek a halálban, / Ha majd leráztuk mind 
e földi bajt, / Ez visszadöbbent. E meggondolás az, / Mi a nyomort oly hosszan él
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teti: / Mert ki viselné a kor gúny-csapásit, / Zsarnok bosszúját, gőgös ember döly- 
fét, / Űtált szerelme kínját, pör-halasztást, / A hivatalnak packázásait, / S mind 
a rúgást, mellyel méltatlanok / Bántalmazzák a tűrő érdemet: / Ha nyúgalomba 
küldhetné magát / Egy puszta tőrrel? -  Ki hordaná e terheket, / Izzadva, nyögve 
élte fáradalmin, / Ha rettegésünk egy halál utáni / Valamitől -  a nem ismert tar
tomány, / Melyből nem tér meg utazó -  le nem / Lohasztja kedvünk, inkább tűrni 
a / Jelen gonoszt, mint ismeretlenek / Felé sietni? -  Ekképp az öntudat / Belőlünk 
mind gyávát csinál, / S az elszántság természetes szinét / A gondolat halványra 
betegíti; / Ily kétkedés által sok nagyszerű, / Fontos merény kifordul medriből / S 
elveszti »tett« nevét.”

A bürokrácia öröktől adott, és az emberek életét minden korban megkeseríti. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban és szemléletesebben, mint hogy a brit reneszánsz 
nagy embere, William Shakespeare (1564-1616) mintegy négyszáz esztendővel 
előttünk egyik legfontosabb tragédiájában, a világirodalom egyik legjelentősebb 
nagymonológjában is címszereplőjének szájába adta e társadalomkritikai bírála
tot. Amikor Hamlet a halál nagy kérdésein mereng, a kisemberek hétköznapjait 
leginkább megkeserítő jelenségek közé sorolja a gúnycsapások, a zsarnok bosszú, 
a gőgösség dölyfe mellett a hivatalok packázásait is. „Ki hordaná e terheket?” -  te
szi fel a kérdést a dán királyfi, amikor, úgy mondja, egy „puszta tőrrel” könnyíthet 
magán, avagy ellenkező esetben az öntudat belőlünk „mind gyávát csinál”. És ki 
ne érezte volna már magát öntudatában gyengének és gyávának a packázások mi
att, amikor órák hosszat állt sorban egy-egy hivatalban ügyeinek intézése, intéző- 
dése, intéződtetése érdekében?

Nem vagyok egy hivatásos és megrögzött családfakutató, de a hivatalok pac
kázásait megelégelve, hivatalos ügyintézés miatt kezdtem el nyomozni nagy- és 
dédszüleim után, és persze megfelelő dokumentumokat gyűjteni. így aztán végül 
valódi családi vállalkozássá fejlesztettük a felmenőink utáni kutatást. Apai ágon, a 
zentai vonalon egyszerűen is ment minden, édesapám végigjárta a helybeli temp
lomokat, hogy összegyűjtse a keresztleveleket. Nagyszüleimet különböző plébá
niákon keresztelték, ezért kisebbfajta felderítő munkát jelentett utánajárni, hogy 
kit melyikben, de lényegében ez sem okozott gondot. Kiderült, hogy nagyapámat, 
Szabó Sándort, Szabó József római katolikus napszámos és felesége, Recskó Rozá
lia gyermekét, aki született 1903. március 11-én, a zentai Szent István-templom- 
ban keresztelték. Nagyanyám, született Barsi Ilona, aki 1906. augusztus 9-én látta 
meg a napvilágot, az akkori Bács-Bodrog vármegyéhez tartozó, ugyancsak zentai 
Jézus szíve plébánián részesült a keresztség szentségében. Eddig tehát rendben is 
vannak a dolgaink. És a papírjaink.

Anyai ágon azonban nem ment ilyen zökkenőmentesen a nyomozás, ugyanis 
a családnak ez a része Adorjánról származik. A magyarkanizsai anyakönyvi hi
vatalban alig két hónappal ezelőtt annak rendje és módja szerint ki is adták déd
apám, Sarnyai Mihály (született 1896. szeptember 7-én), dédanyám, Sóti Rozália 
(született 1900. június 11-én, elhunyt 1971. augusztus 26-án), valamint nagyapám,





vagyis az ő közös gyermekük, Sarnyai István (született 1919. július 18-án, elhunyt 
1973. április 26-án) születési anyakönyvi kivonatát. Almási Rózsa és Vérségi Már
ta anyakönyvvezetőknek ezúton is köszönet érte. Igen ám, de a családfakutatás
ban itt el is akadtunk rendesen, ugyanis anyai ági felmenőim keresztleveleit az 
adorjáni plébánián hiába kerestük: a falu temploma az első világháború végén le
égett, az ott őrzött iratok és dokumentumok mind megsemmisültek.

Ha az elszántság természetes színét a gondolat halványra is betegíti, ahogy 
Hamlet nevében Shakespeare fogalmazott, a nyomozást ekkor távolról sem ad
tuk fel. Kiderült ugyanis, hogy aki adorjáni felmenőkkel rendelkezik, s az ük-, 
déd- vagy nagyszülők régi, a templomtűzben megsemmisült keresztleveleit kere
si, Kalocsára kell annak menni. Ha családtörténet, ám legyen valóban az, mint a 
mindenesti krimisorozatokban: a nyomozásban újabb bizonyítékok merültek fel, 
újra megnyitjuk a lezártnak vélt „döglött” aktát. Ha másként nem is tehetjük, leg
alább ennyiben packázzunk mi is a hivatalokkal.

(Magyar Szó, 2008. augusztus 16.)

KOSZTOLÁNYI ÉS AZ ESZMEI 
TARTALMÁTÓL MEGFOSZTOTT 

TÖRTÉNELEM

„Az út -  ami a látogatót eddigi sétáján vezette -  elhaladva a búcsúzás szim
bólumává lett két parlamenter figurája között, már csak pár métert halad, aztán 
beleütközik a végfalba.

Innen nincs tovább, vissza kell fordulni.
Zsákutca volt” -  olvashatjuk a budapesti Szoborpark Múzeum (XXII. kerület, 

a Balatoni út és a Szabadkai utca sarkán) kis tájékoztató füzetében, amelyik a kom
munista diktatúra második világháború és a rendszerváltás közötti időszakának 
kérdéseiben járatlan látogatót kalauzolja végig ezen a monumentális eszmetemetőn. 
Igen, valójában maga az eszme van eltemetve ebben a múzeumban, hiszen az ember, 
ahogy kilép a létesítményből, miután végigsétált a téglafal által végtelenné tett, vég
telenített úton -  immár a zsákutcából visszafelé jövet -, nem is nagyon tehet mást, 
mint hogy felsóhajt: „Jaj, de jó, hogy ezek a szobrok már nem állnak a köztereken!” 
így, eszmei tartalmuktól megfosztott állapotukban, a múzeumi körülmények között 
is nyomasztó érzést árasztó szobrok még mindig kiválóan jelzik és érzékeltetik azt a



sivárságot, amelyet az itt „archivált” ideológia egyrészt megkövetelt, másrészt pedig 
sugárzott magából. Jó érzés tehát kilépni innen, mintha megszabadulna az ember 
valami tehertől, súlytól, ami odabent ránehezedett.

Persze ahhoz is nagyon terheltnek kell lenni, hogy röhögés nélkül végigsétál
jon a látogató a szoborparkon, hiszen az a rengeteg bárgyú butaság, amiben az 
ideológia nevében és szolgálatában évtizedeken át hinni kellett, ma már rosszabb, 
mint egy kényszeredett favicc. Habár a maga korában természetesen véresen ko
moly volt mindez, ma már megmosolyogtatóan banális. Olykor pedig vulgáris. 
Hiszen amikor minden vasesztergályos, építőmunkás, hegesztő, takarítónő vagy 
vasúti tisztviselő emléktáblát, esetenként szobrot is kaphatott, utcákat, tereket, 
parkokat neveztek el róla országszerte, akkor valami nagyon kifordítva, önmagá
ból kifordulva működött. Abban a világban a csík húzta a repülőt, a lekvár főzte a 
nagymamát és a kutya vezette a pórázt.

A szoborpark prospektusában huszonnégyes szám alatt szerepel, tehát az út 
végéhez már egészen közel található a Kun Béla-emlékmű. Ez így lényegében idő
ben és térben is a helyére került, ugyanis a szoborcsoportot, Varga Imre bronz, 
krómacél és vörösréz alkotását 1986-ban, tehát alig néhány évvel a rendszerváltás 
előtt, alig néhány évvel a történelmi léptékkel mért zsákutcába vezető úton való 
visszafordulás előtt állították fel Budapest I. kerületében, a Vérmezőnek nevezett 
parkban. Hozzávetőlegesen tehát jóformán alig három évig álhatott a helyén. Vic
ces ugyan, de a Vérmező, tehát a helyszín és a főszereplő, azaz Kun Béla között 
irodalmi összefüggéseket is találhatunk.

Kosztolányi Dezső (ha már a Szabadkai utca sarkán áll a szoborpark, ugye) 
meséli el az 1926-ban íródott Édes Anna című regényének nyitójelentében:

„Kun Béla repülőgépen menekült az országból.
Délután -  úgy öt óra felé -  a Hungária-szállóban székelő szovjetház körül föl

rebbent egy repülőgép, átrepült a Dunán, a Várhegyen, s merész kanyarodással a 
Vérmező felé tartott.

A gépet maga a népbiztos vezette.
Alacsonyan szállt, alig húsz méter magasságban, úgy hogy arcát is látni lehetett.
Sápadt volt, borotválatlan, mint rendesen. Vigyorgott az alant álló polgárokra, 

s vásott kajánsággal, csúfondárosan még búcsút is intett egyeseknek.
Zserbókat vitt, melyekkel teletömte puffadozó zsebeit, aztán ékszereket, gróf- 

nék, bárónék, kegyes, jótékony hölgyek drágaköveit, templomi kelyheket, sok más 
egyéb kincseket.

Karjairól vastag aranyláncok lógtak.
Egyik ilyen aranylánc, mikor az aeroplán magasba lendült, s eltűnt az ég mesz- 

szeségében, le is pottyant a Vérmező kellős közepére, és ott egy öreges úr, régi 
krisztinai polgár, adóhivatalnok a Várban, a Szentháromság téren, valami Patz 
nevezetű -  Patz Károly József -  meg is találta.

Legalább a Krisztinában ezt beszélték.”
A szoborkompozíció közepén áll Kun Béla, aki kinyújtott bal karjával, ame- 
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lyikben a kalapját tartja, irányt mutat a vöröskatonáknak, akik eltökélten és el
szántan, saját kis rongyos életüket mit sem féltve, munkásmozgalmi öntudattal, 
előreszegzett szuronyokkal szaladnak bronz-, krómacél és vörösréz lábukon a 
megadott, megjelölt irányba. Nem tudom, hogy mennyire hihetünk a Kriszti
nának mondott városrészben elterjedt szóbeszédnek, vagyis, hogy Kosztolányi 
mennyire törekedett regényében a történelmi hűségre, illetve hitelességre, de ott 
ültem 2004 augusztusában ugyanezen a Vérmezőn, s ha pontosak az író útmuta
tásai, nagyjából ugyanazon a helyen, vagy legalábbis annak a közvetlen közelében, 
ahová Kun Béla karjáról az egyik aranylánc lepottyant, s ahol valami Patz nevű, 
Patz Károly József, azt hiszem, röviddel később megtalálta. Ott ültem a Déli pálya
udvar tőszomszédságában lévő gyönyörű parkban az egyik pádon, ahová kisétál
tam elütni a hirtelen keletkezett fölös időmet. Csak a keresztben haladó Kékgolyó 
utcán kell ugyanis átvágni, s onnan nyílik a Budai-hegységre felvezető Városma
jor utca, ahol a német Axel Springer kiadóház magyarországi leányvállalatának 
székháza van, s ahol az egykori -  igencsak rövid életű -  Reggel című napilap szer
kesztősége is volt. Az egyébként pécsi származású Pauska Zsolt, az akkor még 
csak tervezett napilap már kijelölt főszerkesztője, tehát -  mint az már nyilvánvaló 
volt -  a leendő, a majdani közvetlen főnököm, akinek a hívására, megkeresésére 
és lényegében rábeszélésére éppen akkor Magyarországra kerültem, késett az első 
találkozónkról, amelyiken meg kellett volna ismerkednünk. Később aztán meg 
is ismerkedtünk... Ő is akkor költözködött fölfele Pécsről Budapestre, nincs hát 
harag, objektív az indok, csak semmi neheztelés.

így hát a hirtelen keletkezett szabadidőmben kisétáltam a kifejezetten kelle
mes hangulatú közeli parkba, s a bentlakó, napközis hajléktalanok által egyetlen 
szabadon hagyott padra letelepedve azon gondolkodtam, hogyan és miért hívhat
nak egy ilyen gyönyörű környezetet Vérmezőnek. Nos hát, a szoborparkba kellett 
ahhoz mennem, hogy megtudjam: a nevét arról kapta a Vérmező, hogy 1795-ben 
itt fejezték le Martinovics Ignác címzetes apátot és társait a király elleni szabadkő
műves- összeesküvésben való részvételük miatt. Talán éppen ugyanazon a helyen, 
ahová Kun Bála karjáról az aranylánc az aeroplánból lepottyant, s ahol Patz Ká
roly József megtalálta azt, s ahová én az ott élő hajléktalanok tőszomszédságában 
letelepedtem az egyetlen üresen maradt padra Pauska Zsolt érkezésére várva...

Néha valóban van miért rácsodálkoznia az embernek, hogy a különböző, egy
mással összefüggésbe nem hozható, tökéletesen más és más, élesen elkülönülő 
történelmi korszakok milyen szépen átfedik egymást. Ha valamit, hát ezt érdemes 
hagyománynak nevezni...

(Magyar Szó, 2008. augusztus 23.)



FELSEU- ÉS OLSOWADRIAN

Hiába származtak anyai ági déd- és nagyszüleim Vajdaság egyik legrégebben 
jegyzett településéről, Adorjánról, ha egyszer a fél falu, így annak temploma is az 
első világháború végén leégett, a dokumentumok megsemmisültek, a mai család
fakutató helyben már semmiféle hivatalos okiratot nem tud beszerezni felmenői
ről. Apró érdekesség ebben a történetben, hogy dédanyám leánykori vezetékneve 
minden hivatalos papíron Sótiként szerepel, ő maga azonban a régi, fekete-fehér 
fotográfiák hátlapján, gyöngybetűivel, kézzel írott feljegyzésekben mindenütt 
hosszú t-vel, azaz Sóttinak jegyezte önmagát. Mint néhány levéltáros ismerősöm 
megvilágította, nincs ebben semmi meglepő, mert abban az időben, a XIX. század 
végén, de még a XX. század elején is bemondás alapján jegyezték fel az ilyesmit 
az anyakönyvekben és a parókiák dokumentumaiban, néhány betűnyi eltérésre 
a hivatalok nem sokat adtak. Vagy épp semennyit sem... Ha most azt számolom, 
hogy dédanyám születése után alig hetven esztendővel a jugoszláv, később kis-ju- 
goszláv, majd szerb-montenegrói, s végül végre szerbiai hatóságok hányféleképp 
írták le a nevemet, ez valóban csekélység. Sőt ha mindehhez még hozzáteszem, 
hogy később lányom nevével is megannyi huncutságot követtek el a Palócz helyett 
leírt és hivatalos dokumentumokba vésett, pecséttel szentesített Palogtól kezdve 
a Palolig, csupa vidámságnak tűnik az élet. A helyzet hátulütője csak annyi, hogy 
ebből kifolyólag az OTP Bank és az Országos Egészségügyi Pénztár (OEP) számá
ra -  immár Magyarországon is -  az útlevelem alapján én a mai napig is Sabo Palóc 
Atila vagyok (próbálja meg ezt valaki magyarul kimondani, kiolvasni úgy, ahogy 
írva vagyon), pedig esküszöm, hogy ilyen nevű emberrel soha nem találkoztam, 
ilyen nevű embert soha nem ismertem, és ilyen nevű emberrel soha nem voltam 
azonos.

Nemrég már a Mester utcai egészségházban is, ahová egy röpke, a hivatalok 
packázása miatt kötelező vérvételre tértem be Budapesten, a recepciós ápolónő is 
megkérdezte tőlem:

-  Nem baj, ha két t-vel írom a nevét?
-  Miért lenne baj? -  kérdeztem vissza.
-  Hülyének néznek, ha az Attilát egy t-vel írom ... -  mondta ő.
Igen ám, csakhogy mi annak idején, a régi Jugoszláviában nem törődtünk az 

ilyesmivel, az Újvidéki Televíziónál dolgozó Póth Imre operatőr és rendező szemé
lyi igazolványában például az áll(t) még a nyolcvanas évek végén, hogy Mirko Pót, 
elkönyveltük, hogy egyik nyelven így írják és mondják, a másikon meg amúgy, 
ha nekik úgy könnyebb, ám legyen, nem láttunk ebben semmi kivetnivalót. Attól 
még a tévés főcímekben és lejelentőkben nyugodtan lehetet ő még akár Póth Imre 
is ... Az én igazolványomban is ott szerepelt a nevem a szerb nyelv fonetikus átírás 
szerinti cirill betűs változatában, mellette meg zárójelben a legtisztább magyar
sággal leírva, sz-szel, hosszú ó-val, cz-vel és hosszú t-vel, anyanyelvűnk helyesírá



sának teljes mértékben és minden tekintetben eleget téve. Soha meg nem fordult 
volna a fejemben, hogy ez bárkit is érdekelhet, amíg eszembe nem jutott az OTP- 
ben folyószámlát nyitni. No de ott aztán elakadtam... Később persze az APEH és 
az OEP még rálicitált erre, sőt olyan is előfordult, hogy az ügyintéző, akinek az 
életét aznap megkeserítettem, korrektúrafestékkel kente le az űrlapot, és a magyar 
helyesírás szerint kitöltött adataimat javítgatta át az útlevelemben szereplő szerb 
fonetika szerinti formára, amit persze ő maga sem értett. Mint a szőke nőkről 
szóló viccben:

-  Honnan tudhatod, hogy szőke nő dolgozott a számítógépen?
-  ?!

- Korrektúrafesték van a monitoron...
Adorján falu történetét méltóképpen mindmáig nem írta meg senki (vagy ha 

mégis, akkor csak én nem találkoztam vele, s akkor máris elnézést kérek a szer
zőtől és kiadótól), a falu mintegy felének és templomának 1918-as pusztulásáról is 
csak részinformációk alapján tudjuk összerakni a történetet. Dr. Papp Györgytől 
tudjuk, hogy „Adorján egész Bácska egyik legrégibb települése, amelyet a legújabb 
kutatások eredményei szerint már 1198-ban megemlítenek az okiratok, vagyis 
800 éves a település, első névalakja Adryan, Bodrog megye tiszai részéhez tarto
zott. Ekkortájt a falu két önálló részből állt: Felső- és Alsó-Adorjánból. Később, 
1271-ben újra okleveles említés történik róla, majd 1331-ben határát is részletesen 
leírták. Már 1406-ban hetipiac-tartási jogot is nyert. Ebben a korban volt több 
kolostora és temploma is (Szent Márton, Szent György, Szent Miklós, Boldogságos 
Szűz).” A falu két, egymástól alig elhatárolható részét az 1335-ben kelt okiratok két 
önálló településként említik, amikor Felseuadrianról és Olsowadrianról szólnak.

Történt pedig, hogy az osztrák-magyar hadsereg kivonulása után -  vagyis 
miután kiürítve hátrahagyták a területet -, 1918 novemberének végén érkeztek 
meg Észak-Bácskába az akkori Szerb Királyság katonaságának egységei. A hata
lomváltás ekkor lényegében békésen zajlott, az egyetlen véres incidens épp Ador
jánon történt. Feljegyezték, hogy a magyarkanizsai helyőrségből két szerb katona 
ment ki a közeli faluba, ahol a helyi kocsmában lerészegedve az ittasság hevében 
egy adorjáni gazdát próbáltak arra kényszeríteni, hogy vigye vissza őket szekéren 
a városba. Vesztükre a kiválasztott magyar parasztember a frontról hazahozott 
fegyvereket rejtegetett az istállóban, s amikor megijedt attól, hogy Magyarkani- 
zsáról sem ő, sem a kocsija nem fog visszatérni, előhúzta azokat. A két szerb baka 
sorsa ezzel megpecsételődött. Meg még másoké is... A falusiak, szomszédok és 
ismerősök összefogtak mentve, ami még menthetőnek tűnt, a holttesteket éjsza
ka kivitték a Tiszára és a vízbe dobták. Igen ám, de a magyarkanizsai várospa
rancsnokságnak alig néhány napjába telt, hogy felderítse a katonák eltűnésének 
ügyét. Ekkor pedig az Adorjánra kivonuló katonaság bosszúból felgyújtotta a falu 
Alvégnek nevezett részét, valószínűleg Olsowadriant, ahol a gyilkosság történt. 
Amikor a helyiek megpróbálták oltani a lángokat, a tűz megfékezésére siető em
berek közül öt személyt ott helyben főbe lőttek. „A szerb hadsereg-főparancsnok



ság dokumentumaiban másként emlékeznek meg az esetről. Úgy állítják be a dol
gokat, hogy megtorlásként valóban a falu felgyújtását tervezték, de ettől elálltak. 
Nincs említés az öt helybéli polgár kivégzéséről” -  olvashatjuk a http://vajdasag. 
netoktato.hu címen található honlapon.

„Anyai nagymamám egy közeli tanyáról kislányként (szül. 1917-ben) még látta 
is (s mi több, emlékezett is rá), hogy a »kisablakból« édesanyjával (dédimmel) néz
ték miként ég a falu” -  írta alig néhány héttel ezelőtt kelt e-mailjében az egyébként 
zentai származású, de jelenleg Magyarkanizsán élő Valkay Zoltán barátom.

(.Magyar Szó, 2008. augusztus 30.)

FODRÁSZOK MÁRPEDIG NINCSENEK

Tavaly novemberben kelt, Lénárd Róbert barátomhoz, azóta már friss diplo
más vajdasági magyar színházi rendezőhöz címzett e-mailemben írtam: „Figyelj, 
van egy kis baj. Volt itt egy fickó, és a kezébe adtam a könyved, a Sátáni verseket, 
a hülyéje meg összefirkálta. Beszkenneltem, láthatod, hogy mit művelt. íróember, 
hát nem is gondoltam volna róla, hogy ilyet tesz. Még hogy egy könyvet összefir
kálni... Ha jó lesz neked így, akkor természetesen visszaadjuk, ha nagyon harag
szol emiatt a kis irkafirka miatt, akkor majd kitalálunk valamit, legfeljebb veszünk 
neked egy újat.”

A baj persze egyáltalán nem volt nagy, meg ezt az egész levelet sem szabad 
ám túl komolyan venni. Az e-mailhez csatolt képfájlban ugyanis Salman Rushdie 
indiai író saját kezű aláírása volt látható a kötetben. Az Ulpius-ház Könyvkiadó 
2007 novemberében adta ki sorozatban a szerző regényeit (Hárún és a mesék ten
gere, Szégyen, A mór utolsó sóhaja, Sálímár bohóc), s ebből az alkalomból, mert 
nagy úr ám a marketing, szervezett dedikálást Budapesten Rushdie-nak. Épp ak
kor volt nálunk kölcsönben a Sátáni versek példánya, Lénárd Róbert tulajdona, s 
amikor kifigyeltem a sajtóban, hogy mi készül, gondoltam, azt a másfél-két órát, 
amennyit a sorban állás elvisz, igazán megéri a dolog, táskámban a kölcsönkapott 
könyvvel elmetróztam hát a Moszkva térre, s felcaplattam a Mamut bevásárlóköz
pontban az emelet(ny)i Libri könyvesboltba, a dedikálás helyszínére. Szerettem 
volna rávenni a szerzőt, hogy írjon bele a könyvbe valami olyasmit is, hogy „Lé- 
nárt Róbertnek” vagy „fór Lénárd Róbert”, esetleg valami hasonlót, hadd legyen 
még nagyobb a meglepetés, de aznap nem írt ajánlásokat, minden orra alá dugott 
példányt csak a nevével szignált. Nagyon elhúzódna ez az egész, ha mindenkinek 
teljesítené a hasonló óhajait -  magyarázta kérésemre válaszolva Salman Rushdie. 
Nos, igen, ez így talán érthető is ...

http://vajdasag


No de akkor is!
A Hárún és a mesék tengere című regény címszereplője, a kisfiú egy gyenge 

pillanatában meginog a mesékbe vetett hitében, és azt a kérdést szegezi apja, a 
nagy mesemondó, a tisztelői által Legenda-medencének, csúfnevén pedig Blab- 
la-sahnak is nevezett Rasid Kalifa halántékának: Mi hasznuk a történeteidnek, 
ha még csak nem is igazak? A történet végére persze helyreáll a mesék rendje, a 
helyreállításban pedig épp Hárún játssza az egyik legfontosabb szerepet. A re
gény negyedik fejezetében a minden természetfelettivel és hihetetlennel szemben 
szkeptikus kisfiúnak a Haha nevű vízidzsinn igyekszik megmagyarázni a mesékbe 
vetett hit lényegét és egyszerűségét: „Lehet olyasmit is választani, amit nem lát az 
ember - tagolta, mint valamely magától értetődő igazságot egy módfölött ostoba 
embernek. -  Meg lehet említeni egy madár nevét, még ha maga a madár nincs is 
jelen: varnyú, fúrj, kolibri, bülbül, seregély, papagáj, kánya. De említhető olyan re
pülő állat is, amelyet magunk találunk ki, példának okáért repülő ló, szálló teknőc, 
légibálna, űrkélgyó, aeroegér. Nevet adni egy dolognak, megcímkézni, annyit tesz, 
mint kiragadni a névtelenségből, elragadni az Anonimitás helyéről, azaz röviden, 
azonosítani -  mindez, kérlek, egy módja az említett egyed létre szólításának. Ese
tünkben az említett egyed egy madár, illetve egy Képzeletbeli Repülő Organizmus.

-  Ez igaz lehet ott, ahonnan te jössz -  akadékoskodott Hárún. -  De a világnak 
ezen a részén szigorúbb szabályok uralkodnak.

-  A világnak ezen a részén! -  csúfolódott a kék szakállú Haha. -  Istenem, itt 
fecsérlem a drága időm egy Szétkapcsoló-tolvajjal, aki csak azt hiszi, amit a sa
ját szemével lát. És mondd csak, tolvajkám, sokat láttál? Afrikát például láttad? 
Nem-e? Akkor lehet, hogy nem is létezik, hm? Hát a tengeralattjárók? A jégeső, a 
baseball, a pagodák? A kenguruk, a Fudzsijama, az Északi-sark? Ezek mind nin
csenek? Hát a múlt? Az sem történt meg? S a jövő? Nem jön? Ha csak a szemednek 
hiszel barátocskám, egykettőre bajba jutsz, csávába kerülsz, pórul jársz!” (Falvay 
Mihály fordítása)

Hogy nagy tévedés lenne csak abban hinni, amit a szemünkkel láthatunk, azt 
igazolja az a régi történet is, amit néhány hónappal ezelőtt találtam meg ismét a 
Govinda világa című blogban (http://govinda.blogter.hu), s amit most nem sze
retnék hosszasan idézni, ezért inkább „csak” röviden összefoglalom. A történet 
főhőse elment levágatni a haját, s ahogy a fodrász dolgozni kezdett, kellemes be
szélgetésbe elegyedtek, végül pedig szóba került Isten is. Erre a fodrász határozot
tan kijelentette:

-  Én nem hiszem, hogy Isten létezik.
-  Miért ilyen biztos ebben? -  kérdezte a vendég.
-  Nos, csak ki kell nézni az utcára, hogy mindenki megértse, miért nem létez

het Isten. Most mondja meg őszintén, ha Isten létezne, hogy lehetne annyi beteg 
ember a világon? Hogy is hagyhatnának el szülők gyerekeket? Ha Isten létezne, se 
szenvedés, se fájdalom nem lenne. El nem tudok képzelni egy szeretettel teli Istent, 
aki lehetővé teszi mindezt körülöttünk.

http://govinda.blogter.hu


A vendég gondolkodott egy kis ideig, aztán úgy döntött, hogy nem válaszol 
a fodrász felvetésére, mert nem akart vitába keveredni. Miután végzett, a vendég 
fizetett, majd annak rendje és módja szerint elbúcsúzott tőle, és kilépett az utcára. 
A következő pillanatban szemébe ötlött egy ember, akinek hosszú, gondozatlan 
haja és loboncos szakálla volt. A vendég visszafordult:

-  Tudja, mit mondok? Nem léteznek fodrászok a világon!
-  Hogy mondhat ilyet, uram? -  kérdezte meglepetten a fodrász. -  Hiszen itt 

vagyok én, fodrász vagyok, nem? Épp most nyírtam le az Ön haját, nem?
-  Nem, nem! -  erősködött a vendég. -  Fodrászok márpedig nem léteznek, hi

szen ha léteznének, akkor nem lennének olyan hosszú, gondozatlan hajú és sza- 
kállú emberek az utcán, mint az ember ott, látja?

-  Ah, de hát attól még léteznek fodrászok! -  válaszolt a mester. -  Tehetek én 
arról, hogy az az ember nem jön be hozzám?

- Hát ez az! -  bólintott rá a vendég.

(Magyar Szó, 2008. szeptember 6.)

AZ ADORJÁNI SARLÓS BOLDOGASSZONY 
SZÁZÖTVEN ESZTENDEJE

Az adorjáni Sarlós Boldogasszony-templomot 1858-ban, tehát pontosan 150 
évvel ezelőtt emelték. A Magyar katolikus lexikon adatai alapján anyakönyveit 
1864-től vezették, kegyura pedig 1880-tól az ókanizsai hitközség volt. Az adorjáni 
„hitközség még 1271-ben alakult, de a török időkben kihalt, és csak a történelem 
viharai után, 1863-ban szervezték újjá. A templom 1858-ban épült a hívők adomá
nyaiból. Hossza 18,5 méter, szélessége 10 méter, magassága 8 méter, míg a torony 
25 méter magas. A hivatalos neve Mária Látogatása Szent Erzsébetnél, de népiesen 
csak Sarlós Boldogasszony napjaként ünnepelik ennek évfordulóját” -  olvashatjuk 
róla a http://vajdasag.netoktato.hu címen elérhető honlapon. Dr. Papp Györgytől 
pedig megtudhatjuk, hogy a „kanizsai egyházi szervek 1858-ban építtettek egy 
kápolnát a Tisza közelében, ahol már 60 ház állott. Később a templomocska kör
nyékén utcák létesültek, északi, déli és nyugati irányban, és 1884-ben [Adorján
nak] már 8 utcája volt.”

A templom másik, szomorú és ugyancsak idei jubileuma, hogy novemberen 
lesz pontosan kilencven esztendeje annak, hogy 1918-ban a falu felével együtt le
égett, amikor egy incidens miatt a hatalom- és impériumváltáskor bevonuló had

http://vajdasag.netoktato.hu


sereg katonái bosszúból felgyújtották a település Alvégnek nevezett részét.
Nemrég meséltem arról, hogy a hivatalok packázásait megelégelve, amolyan 

amatőr családfakutatóként, a felmenőink után indított nyomozás során megtor
pantam azon a ponton, amikor anyai ági dédszüleim keresztleveleit az adorjáni 
templomból kellett volna beszerezni. Az ott tárolt iratok ugyanis az 1918-as temp- 
lomtűzben megsemmisültek. A Magyar katolikus lexikon is jegyzi, hogy Adorján 
plébániája a kalocsai egyházmegyéhez és a zentai esperesi kerülethez tartozott. 
Az egyházmegye plébániáin tárolt dokumentumokról pedig a kezdetektől máso
latokat készítettek a központi irattár számára. így hát az Adorjánon keresztelt fel
menőink keresztleveleit, amelyek a tűzvészben megsemmisültek, manapság már 
Kalocsán kell keresni. Csongrádi Gabriella, a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár 
munkatársa készséggel segített, így szerencsére meglepően gyorsan meg is érke
zett a három keresett dokumentum: dédapám, Sarnyai Mihály (Sarnyai Antal és 
Dukai Viktória római katolikus napszámos gyermeke; született 1896. szeptember 
7-én), dédanyám, tehát az ő felesége, Sóti Rozália (Sóti Lukács és Újvári Eszter 
római katolikus napszámos gyermeke; született 1900. június 11-én), és nagyapám, 
tehát közös gyermekük, Sarnyai István (született 1919. július 18-án) keresztlevele. 
A dokumentumok -  egyik -  érdekessége, hogy míg az első kettő napszámosként, 
addig ez utóbbi már római katolikus földművesként jegyzi a keresztelt személyek 
szüleit. így tűnt le lassan és adta át helyét fokozatosan a feudalizmus az utána kö
vetkező társadalmi berendezkedésnek, akármi jött is később, akármi vált is belőle 
a XX. század folyamán... A „Kalocsai Főegyházmegyei Levéltárban őrzött anya
könyvi másodpéldánnyal mindenben megegyezik” -  olvashatjuk a keresztlevél 
alján, a hivatalos pecsét felett, a 2008. július 16-án kelt dokumentumon Csongrádi 
Gabriella aláírásával hitelesítve.

Habár ezek az okiratok frissek, eredetijük, amelynek alapján készültek, immár 
több mint százéves. És egy olyan kort idéznek, amelyet már az idősek emlékezete 
sem tud feleleveníteni. Dukai Viktóriáról -  ezek szerint ükanyámról -  például hi
ába próbáltam érdeklődni a rokonságban, ma már senki sem emlékszik rá (hozzá
járul persze ehhez az is, hogy napszámosként az említettek szinte mind rövid életű 
emberek voltak). Az okiratok további érdekessége pedig, hogy olyan családi össze
függésekre is utalnak, amelyek egy évszázad leforgása alatt teljesen feledésbe me
rültek. Ennek csak egyik példájaként említem, hogy -  mint kiderült -  nagyapám 
keresztanyja Sóti Terézia volt, ugyancsak Sóti Lukács és Újvári Eszter leánya, mint 
dédanyám, Sóti Rozália, tehát az ő testvéréről beszélünk. (Tériké ekkor még haja
don lehetett, mert a kivonatban csak a leánykori neve szerepel.) Hagyomány volt 
a családban, a Sóti (vagy Sótti) ágon, hogy a nagybácsik és nagynénik vállalták a 
keresztszülői szerepet, ugyanis hasonló rokoni összefüggés látható dédanyám ke
resztlevelében is, aki ráadásul saját keresztanyja, Apró Rozália (Apró István neje, 
született Sóti) nevét vitte tovább. Egy bizonyos pont után pedig a családi szálak 
már annyira összekuszálódnak, hogy azokat csak egy jól képzett levéltáros tudja 
majd kibogozni. Csongrádi Gabriellának tehát ezúton is köszönet érte.



A hivataloknak persze mindez mindegy is, hiszen csak addig foglalkoztatja 
őket a dolog, amíg a kíváncsiságukat ki nem elégítjük. Az pedig, hogy időközben 
olyan dolgokra irányítják a figyelmünket, amelyek felkeltik az érdeklődésünket, 
csak afféle járulékos elem, hozzáadott érték. Végső soron akár hálásak is lehetünk 
nekik egy-egy ilyen történetben azokért a részletekért, amelyeknek magunktól ta
lán sohasem jutott volna eszünkbe utánanézni. Az emberi sorsok ugyanis soha 
nemcsak önmagukról szólnak, hanem összességükben mindarról, ami befolyásol
ta azokat. Világégésekből, határmozgásokból, hatalomváltásokból, incidensekből, 
(vérbosszúkból és megtorlásokból pedig produkált éppen eleget a XX. század. Az 
pedig, ahogyan a hétköznapok kisembere -  amilyenek lényegében mindannyian 
vagyunk -  végigbotorkál mindezeken, olyan társadalomfejlődési rajzot ad, amely 
messze túlmutat önmagán. Ez az, amiről érdemes olykor megemlékezni. Ahogyan 
egy-egy templom megépítésének százötvenedik, illetve felgyújtásának kilencve
nedik évfordulójáról is. Olykor ünnepélyesen, máskor „csak” méltósággal, de ak
kor is emelkedetten.

{Magyar Szó, 2008. szeptember 13.)

CSAK EGY DÍSZTÁRGY A POLCON

A legritkább esetben fordul elő, hogy egyik-másik könyvkiadó a saját ismer
tető szövegében becsméreli, leszólja, vagyis rosszat mond, negatív értékelést fo
galmazz meg legfrissebb kiadványáról, illetve annak szerzőjéről. Mert rendben 
van, olyant már láttunk, hogy egy-egy kiadóvezető olyan kéziratokat is beadott a 
könyvkiadási pályázatra, amelyek recenziójában ott szerepelt a sorsszerű mondat, 
miszerint: „Kiadásra nem ajánlom.” De ilyenkor nem is az volt a lényeg, sem a cél, 
hogy a mű -  a kuratórium jótékony közbenjárására -  a recenzens lesújtó vélemé
nye ellenére is megjelenjen, hanem, hogy a kiadó lehetőleg minél több címszóval 
szerepeljen a pályázók listáján. A nagy számok törvénye: amelyik kiadó a legtöbb 
kézirattal pályázik, várhatóan a támogatásokból is a legnagyobb részt halássza el; 
listájának élén pedig mindenképp szerepelnek olyan címszavak, amelyeket való
ban ki akar adni. Nevezhetjük ezt akár ügyes taktikázásnak vagy pitiáner csalás
nak, kinek hogy tetszik.

Más a helyzet azonban, amikor a kötet már megjelent, s ahhoz mellékel a ki
adóház reklám- és marketingcélokat szolgáló kis ismertetőt. A legotrombább bu
taságokról is olvastunk már ilyen köntösbe bújtatott szuperlatívuszokat, hiszen 
senki sem veszi magának a merészséget, hogy kimondja: „Itt van ez a marhaság, 
aminek semmi értelme sincs, csak azért adtuk ki, mert piaci hasznot remélünk



belőle.” Nem, akárhogy törjem is rajta a fejem, ilyesmivel lényegében még nem 
találkoztam. (Más kérdés persze, amikor bizalmas hangulatban, szűkebb asztal- 
társaságban egyik-másik kiadó munkatársa megsúgja, hogy „megcsináltuk ezt a 
csapnivaló könyvet, mert pénzt remélünk tőle”, vagy, „mert erre kaptunk támo
gatást, de nem is adok példányt belőle, egyébként meg el ne olvasd!”... „a saját 
érdekedben”. ..)

Ha nem is pontosan így gondolta, de valami hasonlót fogalmazott meg idén ta
vasszal, a 79. Ünnepi Könyvhétre kiadott ismertetőjében a Duna International Kft. 
könyvkiadó: „A kötet olyannyira sokrétűen dicséri az Apát, a Nemzőt, az Utolérhe
tetlent, hogy az már szinte zavarba ejtő -  az olvasó elgondolkozik rajta, hogy ilyen 
idealizált Apa talán nem is létezik -  és talán ő maga sem akar ilyen lenni. Mind
azonáltal, a szonettgyűjteményt nagyon szép, igényes kiállítású könyvben olvashat
juk végig.” Hűűű... Az én értelmezésemben ez azt jelenti, hogy habár hamisak, meg 
talán rosszak is ezek a versek, de a kötet gyönyörű kivitelben jelent meg, akárkinél 
jól mutat majd a polcon, és csicsás ajándéktárgynak is ideális, akár Valentin-napra 
is. És egészen bizonyos vagyok abban, hogy a Duna International könyvkiadó sem 
ezt akarta mondani, de a figyelmetlenség, a suta megfogalmazás ezt hozta ki belőle.

„Regös István Attila szonettjei egy olyan személyhez szólnak, a világiroda
lomban e téren jelentkező űrt betöltve, akit mindennél és mindenkinél, még az 
édesanyjánál is jobban tisztel és becsül: az Édesapához” -  olvashatjuk ugyanebben 
az ismertetőben. „Az Apaszonetteket egy felnőtt férfi írta, aki azonban lélekben 
mindig örök gyermek marad, és aki elveszni látszik a világban az apja nélkül. A 
szonettekből árad a vágy a régen elmúlt, de az álmokban örökké élő apa-kisgyer
mek kapcsolatra, de jól kitapinthatóak a költő fiatalkori érzelmei is a példakép
apa, és a már felnőtt férfi hódolata idősödő, de még mindig erős édesapja felé, 
mindenkoron annak lábai elé borulva.” No, ez már egy fokkal jobban hangzik, de 
azért még mindig zavarba ejtő, és elbizonytalanítja a potenciális olvasót.

Nem akarok rosszat mondani Regös István Attila verseiről. Habár irodalom
ként nem igazán tudom értékelni sorait, érdekes próbálkozásnak mondható a ját
szadozás a szonettformával, az idealizált apakép beemelése a költészetbe. Ebben 
olykor talán még sikeresnek is mondható, mint például -  a továbbra is szigorúan 
érvényes fenntartásokkal együtt! -  a XV7. szonett című versében: „Ha azt mon
dom, szeretlek, te arcomra teszed kezed, / Gyengéden csak annyit súgsz: a szó 
kevés. / Én megértem okos aggályod s ígérem, ezután jobb leszek; / Ki szavakkal 
szeret, végtelenül kevély. / Miért nem tudom egész valómmal mutatni, mit szí
vemmel érzek, / Az őszinte szándék megbénítja karomat; / Ahelyett, hogy adnék, 
mindig csak kérek, / S ettől a megcsaló szégyene hasogat. / Megjavulok, esküszöm 
az égre, csak hadd redőzzön homlokom; / Midőn a kor kivájja szívemben a helyes 
utat, / S megindulok az általad helyesnek mondott nyomon, / Végre felfedi a jót, ki 
bennem az után kutat. / Akkor majd kimondhatom tisztán: szeretlek, / S e  szóval 
valóban boldoggá tehetlek.” (Regös István Attila: Apaszonettek. Budapest, 2007, 
Duna International Könyvkiadó Kft.)



Ahogy az idézett versből is azonnal láthatja az olvasó, nem igazán irodalom 
ez, inkább idézetes vagy emlékkönyvekbe való szépelgő gondolatok, mondolatok, 
amelyek hangzatosságuk ellenére is üresen kongnak. No, itt van, szándékom elle
nére máris és mégis mondtam rosszat Regös István Attila verseiről, amelyekben a 
szonettforma is gyakran megtörik, és még a shakespeare-i szonettre való hivatko
zás sem állja meg igazán a helyét. De jól van, ez így manapság, a XXI. században, a 
szabad formák és velük együtt a free szonettek teljes térnyerése után már nemigen 
kérhető számon. Legfeljebb csak tényként rögzíthető. De nem is ez lényeg.

A kötet kivitele az, ami alapvetően elkeserítő. Luxuskiadás, annyi biztos, s 
ilyen esetekben elmaradhatatlan a kemény kötés. Bodor Enikő színes illusztrációi 
is nagyjából rendben vannak: nem igazán verseskötetbe illőek, egy mesekönyv
ben jobban érvényesülnének, de érdekes technikája, nemcsak a szín-, de a fény
hatásokkal is játszik, teljesen korrekt, esetenként megnyerő. Ez végső soron már 
önmagában is nagy erénye a kötetnek. Papp Mónika címlapfotója, habár amolyan 
pop-artosan gazdag színvilágú, még mindig az ízlésesség innenső határán mozog, 
és a valószínűleg számítógépes beavatkozás, illetve képmanipulálás által egymás
tól elkülönített színes és fekete-fehér részletek kontrasztja is jól érvényesül. De 
hogy a Rapid Press Kft.-ben, ahol a kötet grafikai előkészítését végezték, milyen 
mélyre ásták el ízlésüket a tervezők, méterekben nem, legfeljebb csak mérföldek
ben tudnám meghatározni. Ilyenformán pedig már egy másik irodalmi műbe 
tévedtünk, amelyiknek címe Utazás a Föld középpontja felé. Regös István Attila 
kötetének oldalai lila, rózsaszín, sárgás, világoszöldes, világoskékes, kékesszürkés 
árnyalatokban játszanak. Ez a színvilág leginkább talán a nyálas szerelemes regé
nyekhez illene, hiszen ahogy lapozunk szonettről szonettre, egyre gusztustala- 
nabbul türemkedik elő belőle a giccs.

Ez a kiadvány így tényleg csak egy dísztárgy a polcon, és nem verseskötet, tá
volról sem irodalom.

(Magyar Szó, 2008. szeptember 20.)

A KÜSZÖB ISTENE

„Eljött már az idő, mit a jósnő szent szava hirdet, / újraszületve az évszázak 
nagy rendje megépül. / Már megtérhet a Szűz, meg az ősi saturnusi korszak, / már 
új sarjat küld le a földre az ég a magasból. / Csak te a most születő gyermekre, ki 
hozza a vaskor / végét, és akivel beköszönt az aranykor a földre, / szűz Lucina, 
vigyázz: bátyád országol, Apollo” -  ezekkel a szavakkal tolmácsolta magyarul 
Publius Vergilius Maró (i. e. 70 -  i. e. 19), az antik római költőóriás IV. eclogáját





Trencsényi-Waldapfel Imre (1908-1970), a jeles ókortudós, az Eötvös Lóránd Tu
dományegyetem egykori rektora. Idézett versében Vergilius egy eljövendő arany
kort jósolt meg, valamint egy gyermekről, egy új sarjról beszélt, aki elhozza ezt, 
továbbá a Szűzről és a kígyóról szólt, akik valamilyen módon megjelennek mel
lette. így egymás mellé állítva ezeket az elemeket, mintha valóban egy keresztény 
költő versét ismertetnénk. Pedig, ahogy Szepes Erika is feljegyezte róla Vaskor 
és aranykor között című dolgozatában: Vergilius „Jámbor politeizmus-hívő volt 
abban a római korban, amelynek a minden meghódított föld isteneit befogadó, 
a végtelenségig felduzzadt Pantheonjában még a küszöbnek is saját istene volt”.

Babits Mihály (1883-1941) pedig így fogalmazott Az európai irodalom törté
nete című művében: „A költők [...] egymásnak felelnek idő és tér távolságain át. 
Egy lehetséges életmagatartás egyszer megtalált kifejezése fölébreszti a másik at
titűd öntudatát, s akkor az is kifejezést keres. Ez a világirodalmi hatás lélektana. 
Homérosz fölébreszti Vergiliust, Vergilius Dantét, és a századok nem számítanak. 
Egymás nyelvén felelnek egymásnak: ez a világirodalmi tradíció.” A világirodalmi 
tradíciót azonban nemcsak az mélyíti, hogy Dante őt, azaz Vergiliust választotta 
kísérőéjül az Isteni színjátékban, hanem talán egy kicsit az is, hogy valamikor a 
középkor elején még szentté is akarták avatni az ókori római költőt, egyebek mel
lett azért is, mert a kor értelmezésében Jézus eljövetelét jósolta meg eklogájában.

Valóban keresztényien hangzanak versének alábbi sorai is: „És te leszel consul, 
te, midőn eljő e dicső kor, / Pollio, és a világév nagy hónap-sora indul, / és te vezér, 
amidőn, ha maradt még bűn nyoma rajtunk, / eltűnik, s az örök remegés elhagyja 
a földet. / Ő pedig isteni életet él és isteni körben / látja a héroszokat meg, s őt is 
látni közöttük, / s kormányoz megbékélt földön az ősi erénnyel.” Egyáltalán nem 
csoda hát, ha az évszázadok során Vergilius folyamatosan a keresztény művészek 
ihletője maradt, eklogája pedig az egyik leggyakrabban ábrázolt és tolmácsolt 
antik mű azóta is. Alig néhány héttel ezelőtt, a Szakrális Művészetek Hete ren
dezvénysorozatának keretében (2008. szeptember 14-22.) Budapesten, a Kálvin 
tér közvetlen szomszédságában lévő Papnövelde utcában található Központi Pap
nevelő Intézet épületében megnyitották a látogatók előtt az egyébként zárt, csak 
kutatatók által látogatható Pálos Könyvtárat. Ebből az alkalomból az épület fo
lyosóin kiállítást rendeztek szakrális témájú képgyűjtemények anyagából. Ezúttal 
Hajnal János egyházművész fogalmazta meg a képzőművészet eszközeivel egyik 
itt bemutatott alkotásában mindazt, amit a vergiliusi ekloga jelent a számára.

„A budapesti Központi Papnevelő Intézet második emeleti Pálos Könyvtára 
kutatók számára fenntartott, zárt gyűjtemény, a teológiai hallgatóknak a har
madik emelten modern, folyamatosan fejlesztett könyvtára van. Zártsága miatt 
is izgalmas, hogy a Szakrális Művészetek Hete apropóján, a rendezvény idejére 
megnyitották a látogatók előtt a főváros egyetlen kolostori könyvtártermét, a 
szeminárium folyosóján berendezett, szakrális témájú képgyűjteményekből ösz- 
szeállított kapcsolódó kiállítással együtt” -  írtam A Pálos Könyvtár titka címmel 
készült beszámolómban a Magyar Hírlap szeptember 18-i számában. A budapesti



Papnövelde utcai épületben található patinás könyvtárterem bútorzatát a bajor 
származású Rutschmann Antal pálos testvér tervezte, és ő maga volt a pálosok fa
ragóműhelyének vezetője is. A berendezés 1760 és 1770 között készült tölgyfából, 
méhviaszos felületkezeléssel. A karzatra vezető, lenyűgöző csigalépcsős megoldás, 
a mennyezeti freskó allegorikus teológiai ábrázolása, a szekrényekbe beépített, ki
húzható íróasztalok a hozzájuk tartozó toll- és tintatartó fiókokkal, mind-mind 
olyan különlegességei ennek az egyedi könyvtárteremnek, amelyeket a szürke hét
köznapokon csak a kiváltságos kutatók láthatnak.

A zárt gyűjtemény azonban ma már nem azonos az egykori, eredeti állomány
nyal, amelyikkel a maguk korában még a pálosok töltötték fel a polcokat, s amelyik 
ma már az Egyetemi Könyvtárban található. A XVIII. század nyolcvanas éveiben, 
a II. József által meghirdetett abolíció a pálosokat is elérte, 1780-tól a nem tanító 
és nem gyógyító rendeknek a rendelet értelmében tilos volt utánpótlásról gondos
kodniuk, a pálosok gyűjteményét, a török elől menekített mintegy nyolcezer köte
tet hat évvel később költöztették át az Egyetemi Könyvtárba, kolostorukat lefog
lalták, a szerzeteseket szélnek eresztették. A ma itt található gyűjtemény összesen 
százhatvanhárom hasonló sorsra jutott kolostor könyvállományának köteteiből 
áll, amelyet már a XIX. század elején, amikor I. Ferenc király megalapította a ma 
is itt működő Központi Papnevelő Intézetet, az akkori rektor és a teológia tanárai 
az Egyetemi Könyvtár fölös példányai közül válogattak össze. Ez az állomány is 
nyolcezer darabból áll, amelyek nagyrészt a XVI-XVIII. században keletkeztek, s 
mindössze tizenöt olyan kötet található benne, amelyik 1500 előtt készült.

Az ügybuzgó kutató némelyikben talán Vergilius keresztény kötődéseire utaló 
feljegyzéseket is találhat.

(Magyar Szó, 2008. szeptember 27.)

ISZKA, A FELTARTÓZTATHATATLAN 
CSAJSZI VILÁG KÖRÜLI ÚTJA

Ahogy telnek-múlnak a hónapok, egyre nagyobb bajban lennénk, ha pontosan 
össze kellene írnom, hogy hány és hány fesztiválon vetítették sikerrel, s ezeken milyen 
és milyen elismeréseket gyűjtött be Bollók Csaba Iszka utazása című filmje. Végső 
ideje tehát kimondanom, hogy egyik kedvencem ez az alkotás, az elmúlt kb. egy-más- 
fél év alatt nyilvánvalóan azzá vált, amit lényegében nem is bizonyít jobban semmi 
más, mint hogy hányszor és hányszor mesélek újra róla. De nem tehetek ellene, már az 
első pillanatban megragadott, aztán pedig ment szépen minden a maga ugyan rögös,



olykor göröngyös, de alapjában véve mégis egyenes útján, előbb csak megszerettem 
ezt a filmet, ma pedig már a kedvenceim közé sorolom.

És nem csak én vagyok ezzel így... Mint nemrég kiderült, Bollók Csaba rendező 
Iszka utazása című játékfilmjét nevezi Magyarország a legjobb idegen nyelvű filmnek 
járó Oscar-díjra. Erről, a Magyar Filmunió tájékoztatása szerint, szakmai bizottság 
döntött. Amerika leghíresebb és a világon is még mindig legrangosabb filmes meg
mérettetésére minden ország nevezhet évente egy-egy játékfilmet. A nevezések közül 
a Los Angeles-i Filmakadémia képviselői választják ki 2009 januárjának végén azt az 
öt jelöltet, amelyik a legjobb idegen nyelvű filmnek járó szobrocskáért versenyezhet. A 
jelöltek listáját 2009. január 22-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjak ünnepélyes 
átadását pedig február 22-én tartják a Los Angeles-i Kodak Színházban.

Mint a Magyar Távirati Iroda jelentéséből kiderült, Papp Csaba Zoltán, a film
unió munkatársa „beszámolt arról, hogy az Oscar-díj szabályzata szerint azok a 
magyar filmek versengtek a nevezésért, amelyek hazai mozibemutatója 2007. ok
tóber 1. és 2008. szeptember 30. között volt. A nevezésről döntő bizottságban a 
Magyar Filmművészek Szövetségét Stőhr Lóránt filmkritikus, a Magyar Operatő
rök Társaságát (H. S. C.) Márk Iván operatőr, a Magyar Mozgókép Rendezők Cé
hét (MRC) Monory-Mész András filmrendező, a Független Magyar Producerek 
Szövetségét Váradi Gábor, a Magyar Producerek Szövetségét pedig Temple Réka 
képviselte. A bizottság többségi szavazással hozta meg döntését.”

Az Iszka utazása egy „kemény világot ábrázol, azt az utat követi nyomon, 
ahogy egy szegény családba született gyerek idő előtt felnőtté érik: utcagyerek, 
árvaházi szökevény lesz, végül egy kikötővárosba kerül, gyerekkereskedők háló
jába”. A film operatőre Gózon Francisco, producere pedig Csere Ágnes, a rende
ző felesége volt. Az Iszka utazásának nemzetközi premierjét a tavalyi Berlinalén 
tartották, s azóta több mint félszáz nemzetközi filmfesztivál hívta meg (verseny) 
programjába. A tengeren túli -  főként természetesen szakmai -  közönség számára 
sem új ez a magyar film, hiszen az észak-amerikai seregszemlék közül nagy si
kerrel mutatták be Chicagóban, Clevelandban, Seattle-ben, Palm Springsben, To
rontóban és Vancouverben. „A film alkotóit rangos díjakkal tüntették ki európai, 
ázsiai és amerikai filmfesztiválokon az elmúlt hónapokban” - közölte Papp Csaba 
Zoltán. Díjat nyert például Brüsszelben, a mexikói Monterreyben, Izland főváro
sában, Reykjavíkban, Szarajevóban, továbbá a norvégiai Trondheimben. Sőt elis
meréssel tért haza a kazahsztáni Almatiban megrendezett fesztiválról is. Az Iszka 
utazását alig néhány nappal az oroszországi Ivanovóban megrendezett fesztivál 
-  amelyről nemrég részletesen is írtam (A menyasszonyok városa. Magyar Szó, 
2008. augusztus 2.) -  után a zlíni filmfesztivál versenyprogramjában is vetítették.

A fentiekben megpróbáltam összeírni, összegyűjteni az Iszkának erre a má
sik utazására vonatkozó adatokat, azt, hogy a róla készült film hogyan járta be a 
nagyvilágot. Habár az adatok nem mindig egyértelműek, hiszen a havi ötvenhét- 
millió látogatóval büszkélkedő The Internet Movie Database (www.imdb.com), a 
Hollywood által immár hivatalosnak tekintett internetes nemzetközi filmes adat

http://www.imdb.com


bázis, ahol általában valóban minden megtalálható, a tavalyi Magyar Filmszem
lén megkapott elismerések mellett „csak” a brüsszeli filmfesztiválon elért sikert 
jegyzi. Ez utóbbin az Iszka utazásának három szereplője, Varga Mária, Varga Ró- 
zsika és Marian Rusache kapott színészi díját.

Megpróbáltam egyfajta egyesített adatbázist készíteni a film utóéletéről, de 
még mindig van egy olyan érzésem, hogy a felsorolás, amelynek egy újabb fényes 
állomása lehet jövő év januárjában, ha valóban megkapja az Oscar-nominációt, 
még így sem lehet teljes. Immár mint a film őszinte rajongója, természetesen na
gyon is bízom a jelölésben.

Bízom benne, hiszen Iszka van olyan kemény csaj, hogy meghódítsa a világot, 
nemcsak azért, mert a filmben a gyermek Varga Mária saját életétnek részleteit 
játssza el, hanem azért is, mert miután elkészült az alkotás, s a Bollók-Csere há
zaspár örökbe fogadta őt testvérével, Rózsikával együtt, alig néhány Budapesten 
eltöltött hónap után mégis visszakívánkozott szülőfalujába, abba az igencsak valós 
környezetbe, amelyet a film fiktívként bemutatott.

Szokatlan azonban számomra, hogy ebben a kérdésben végre egyetértek a ma
gyar filmes szakmai közönséggel és a kritikusokkal, akik meglepően pozitívan 
fogadták Bollók Csaba filmjét. Ugyanis ez egy nagyon ritka jelenség. Amikor a kü
lönböző lapok és folyóiratok filmkritikáit olvasom, mindig az az érzés motoszkál 
bennem, mintha nem ugyanazt a filmet láttuk volna. Persze nyilvánvalóan ebben 
benne van az a lehetőség is, hogy egyes esetekben én tévedek, máskor azonban 
mintha eleve csak egyfajta sznobizmus vezetné az értékítéletet. Sőt fesztiváldíjak 
esetében olykor a zsűrizést is. De Iszka a jelek szerint van olyan kemény csajszi, 
hogy mindezt kibírja. Hiszen onnan, a déli Kárpátokból, abból a Zsil-völgyi bá
nyászfaluból nézve, ahol elmondása szerint nem mindennap bántják őt, a magyar 
filmkritika sznobizmusa vélhetően a legmarginálisabb kérdések egyikének tűn
het...

{Magyar Szó, 2008. október 4.)

A KRISZTUS-HÍVŐ VERGILIUS MONDÁJA

Egy meggyőződéses többistenhívő költő jövendölést fogalmazott meg Jézus 
eljöveteléről abban az antik római korban, amikor még a küszöbnek is saját is
tenséget tulajdonítottak... Révay József A kétezer éves Vergilius című írásában, a 
Nyugat 1931. január 16-i számának a Figyelő című rovatában rajongással beszélt a 
szerzőről: „Sorai úgy csengnek fülünkbe, mint éneksorok. Vájjon epikus-e az, aki 
a fa kérgébe vési szerelmese nevét s abban gyönyörködik, hogy amint a fa kérge



nő, úgy nő szerelme is? Epikus-e az, aki megírta Didó regényét, Pallas szívbemar- 
koló siratását s aki leírta ezeket az örök szavakat: Sunt lacrimae rerum; és ezeket: 
Omnia vincit amor?

S csak lírikus köré szövődhetett az a legenda, mely Vergilius alakját a középko
ron át övezte, mint egy prófétáét. E legenda a negyedik eklogából fakadt, melyben 
a költő megjósolja, hogy Pollio konzulsága alatt gyermek születik, aki megújítja 
a világot s meghozza az új aranykort. Akárhogy magyarázzák is tudós kutatók e 
vers vonatkozásait, mégiscsak ez a vers volt az, amely a középkor emberében meg
gyökereztette azt a hitet, hogy Vergilius keresztény és látnok, aki megjövendölte 
az Üdvözítő eljövetelét. Ebből a versből indult ki a Krisztus-hívő Vergilius mon
dája, amelyből aztán a középkoron át egészen a Dolopathosig s még azon túl is a 
Vergilius-legendák ezer meg ezer virága fakadt. (Ezek között az is, hogy Szent Pál 
apostol, mikor Nápolyban járt, meglátogatta Vergilius sírját és keservesen megs
iratta a költőt:

Quem te, inquit, reddidissem, 
si te vivum invenissem, 
poetarum maximé!)

A költészet mindenható erejének alig van szebb szimbóluma, mint Vergilius 
keresztény voltának sokszázados hite. A modern tudomány reflektorának fényé
ben szétfoszlik ugyan, de valami csodálatos aranypor csillogása marad utána. 
Éppen oly eltörölhetetlenül beivódik a lélekbe, mint Vergilius költészete, amely 
kétezer év minden dekadenciáján és modernségén túl is kiirthatatlan élmény ma
rad. Ez az örök líra csodája, amely előtt Vergilius pásztorával döbbenten mondjuk: 
Deus, deus ille!”

Nos, igen, Révay és a Nyugat korában, amelynek idén ünnepeljük a százesz
tendős jubileumát, még szinte természetes és kézenfekvő volt, hogy mindenki ta
nult és értett is deákul. S habár jómagam azon kevés szerencsések közé tartozom, 
akik a múlt század nyolcvanas esztendeiben, középiskolai éveinkben még tanul
tak latinul, az ekkor elsajátított tudás sajnálatos módon édeskevés ahhoz, hogy a 
deák nyelven íródott költészetet eredetiben olvasni és értelmezni tudjam. Néhány 
egyszerűbb dologgal -  talán! -  tisztában vagyok, de mi tagadás, alapvetően nem 
értem a latin nyelvű szövegeket. Mert ami evidencia volt Vergilius antik római 
korában, az már elveszett a középkor számára, s ami alapvető evidencia volt Révay 
és a Nyugat korában, mára már teljesen megfakult. Más és más korok más és más 
nyelvek iránt fogékonyak, manapság az angol az egyeduralkodó, a latin marginá
lis, de volt a németnek és a franciának is domináns időszaka. Aztán mindkettő do
minanciája odalett... (Ahogy Ritoók Zsigmond is megjegyzi Két szonettkoszorú 
címmel publikált dolgozatában az Ókor nevű történelmi folyóirat legújabb, idén 
szeptemberben megjelent 2008/3-as számában: „Aki egyszer a magyarországi la
tin nyelvű költészet [és versfaragás] történetét meg fogja írni, bizonyára el fog gon
dolkodni azon, hogy miért virágzik fel a XX. században, részben párhuzamosan



a latinnak az iskolából s egyáltalán a közművelődésből való kiszorulásával. Miért 
írnak latinul verseket, miért fordítanak latinra magyar költői alkotásokat, nem 
csak rövidebb lírai darabokat, hanem [...] a teljes Tragédiát is?”)

Publius Vergilius Maró (i. e. 70 -  i. e. 19) IV. eklogája volt az ihletője a nemrég le
zajlott Szakrális Művészetek Hete (2008. szeptember 14-22.) alkalmából a budapes
ti Központi Papnevelő Intézet épületének második emeltén, a Pálos Könyvtár előtti 
folyosón (ha akarjuk: a könyvtár előcsarnokában) megrendezett kiállítás egyik al
kotásának is. A tárlaton Hajnal János, Stift Zoltán Angelico, Patay Éva, Solymári 
Walkó László és Landthaller Judit alkotásait tekinthették meg a látogatók. Az itt be
mutatott művek műfaji és technikai sokszínűségét pedig semmi más, csak a szakra- 
litás kötötte össze. Míg Landthaller Judit, a Magyar katolikus lexikon szerkesztősége 
munkatársának modern fotográfiái, s azok közül is kiemelkedően a Dialógus című, 
a mai kor emberének életérzéseit fogalmazza meg a hétköznapok kézenfekvőségébe 
és egyszerűségébe, egyszersmind a spontaneitásába itatott szakralitás ábrázolásá
val, addig Solymári Walkó László (1909-1984) festményeinek mindenféle lényeit, az 
Art JJniversum című sorozatának darabjait mintegy meseszerűen szövik át a láto- 
másos élményvilág elemei, illetve a felszínesnek vélt meseszerűség mögül előtérbe 
toluló víziók az élet keletkezéséről és kibontakozásáról.

A tárlaton bemutatkozó legfiatalabb művész, Stift Zoltán Angelico atya is a 
meseszerűség irányából közelít a szakrális tartalmakhoz: egy már megjelent hit
tankönyvhöz készült rajzait, valamint egy készülő Képes Bibliához megrajzolt Te
remtés és Noé bárkája című illusztrációit láthatta a közönség. Stift Zoltán Angelico 
a római Angelicum Egyetemen szerzett erkölcsteológiai doktorátust, majd a Sze
gedi Tudományegyetemen bölcsészdiplomát kapott elektronikus média speciali- 
zációval. A Magyarországi Mária Rádió munkatársa. A kiváló példaként említ
hető Sámson és Delilay Loyolai Szent Ignácy Kis Szent Teréz és József álma című 
munkáinak gazdag formavilágával a hittankönyveket forgató gyermekek számára 
is élvezhetőén és szuggesztíven kezeli a szakrális tartalmakat.

Manapság már egészen másfajta legendák szövődnek, mint amilyen a közép
korban övezte Vergiliust mint prófétát, de kétezer esztendő minden dekadenciá
ján és modernségén túl is lemérhető eleven hatásuk. Akár festményekben, könyv
illusztrációkban vagy fotókban. Olykor pedig olyan fényképekben is, amelyeket 
alkalmasint napjában százával készítünk el digitális készülékünkkel, vagy nagyon 
sokan ma már inkább -  és egyszerűbben! -  csak mobiltelefonjukkal. Mert a ma 
szövődő legendák között is akad szép számmal olyan, amelyik megörökítésre ér
demes. Csak legyen érkezésünk felismerni...

(Magyar Szóy 2008. október 11.)



ISTEN ÁTLÉP GÖRGETEGEMEN

Patay Éva festőnő (1900-1984) A prófétaság című, röviddel halála előtt bemu
tatott ciklusának Isten átlép görgetegemen című darabját talán túlzások nélkül 
nevezhetjük a budapesti Központi Papnevelő Intézetnek a Szakrális Művészetek 
Hete alkalmából a Papnövelde utcai épület második emeleti Pálos Könyvtárának 
előcsarnokában megrendezett, nemrég zárult tárlata egyik meghatározó darabjá
nak. A művésznő -  akiről még életében feljegyezték, hogy úgy jelenít meg szakrá
lis tartalmakat, hogy közben az ateista ember számára is üzeneteket hordozzanak 
-  sajátos megközelítésben, személyes élményeken átszűrve, mintegy a XX. száza
di modern ember hétköznapiságával ábrázolja választott témáját. S így a kiállí
tás anyagában az eltérő technikák ellenére, de tartalmi és szellemi szempontból 
egyaránt, Ezer angyal című festménye révén is leginkább talán Landthaller Judit 
fotográfiáival rokonítható.

Hajnal János képzőművész munkássága az, amelyben a tárlaton bemutatott 
művészek -  Stift Zoltán Angelico, Patay Éva, Solymári Walkó László és Landthaller 
Judit -  alkotásai szellemiségükben találkoznak. Hajnal, az 1913-ban született mű
vész, aki 1948-ban Rómában telepedett le, Aba-Novák Vilmos és Szőnyi István 
tanítványa, utóbbinak később tanársegéde is volt. A Szakrális Művészetek Hetén 
bemutatott alkotásaiban szoros egységben van jelen a modern, technikától elgyö
tört ember életérzése a freskóképek és mozaikok, üvegablakok hagyományos for
mavilágával, ahogy a művész ars poeticájában is mondja: „Szerintem a művészet 
csak akkor szakrális, ha az ember éli.” Ez a fajta megélt szakralitás legemelkedet- 
tebben talán a Szent Ágoston-idézethez készült alkotásában érhető tetten. Ahogy 
a kiindulópontnak választott mottó is mondja: „Nagyobb dicsőség a háborút meg
ölni szóval, mint embereket ölni fegyverekkel; és nem háborúval, hanem békével 
érni el a békét.” Vergiliust, az antik római költőt, aki IV. eklogájában egy szűzről 
és egy kígyóról beszélt, valamint azt az eljövendő aranykort jövendölte meg, amit 
egy gyermek hoz el, a középkorban szentté akarták avatni. Az eklogának a keresz
ténységgel összefüggésbe hozott tartalma miatt a szakrális művészetnek is örök 
ihletője, így egyáltalán nem meglepő, hogy Hajnal János is készített egy ehhez 
kapcsolódó alkotást.

Vergiliusról, a költőről írja Babits Mihály Az európai irodalom története című 
munkájában: „Helyzete oly intim volt, hogy egy fiatal költőt is bemutathatott 
Meacenasnak, akivel versei révén ismerkedett meg, s aki a világban csak egy sze
rény hivatalnok, questori írnok rangját érte el.” Caius Cilnius Maecenas (i. e. 70 -  i. 
e. 8) római polgár, aki építkezéseiről és műízléséről vált híressé, Augustus császár 
közeli barátja volt, s hasonló kapcsolatban állt Vergiliusszal is. Anyagi támogatá
sával azt a Horatiust is felkarolta, akit Babits itt még csak névtelen fiatal költőként, 
questori írnokként említ. Ebből ered, hogy Maecenas a művészetek pártolójaként 
minden későbbi korok mecénásainak, a mecenatúra fogalmának névadója lett.



Különböző honlapokat látogatva számtalanszor bombáznak bennünket fe
lesleges információkkal, olyan adatokat sulykolnak belénk, amelyekre egyálta
lán nincs szükségünk, és semmiféle körülmények között sem lettünk volna kí
váncsiak rájuk. Erőszakos, tolakodó, lecsukhatatlan és kiszűrhetetlen reklámok 
tömkelegével találkozhatunk ilyenkor. Ezért történhet meg, hogy az információs 
sztrádának is nevezett interneten gyakorlatilag olvasás nélkül siklik át a szemünk 
az ilyen sorok felett: „A honlap a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támoga
tásával valósult meg.” Lehet ilyenkor töprengeni azon, hogy vajon mivel érdemelte 
ki az üzemeltető, hogy állami pénzekből támogatott honlapot fejleszthessen ma
gának, de ez már a pályázatírás tudományának misztériumaiba vezet. Akár a di
cső emlékű Maecenas késői utódainak is tekinthetjük az ilyen döntésekben illeté
kes hivatalokat. Volt azonban nagy röhej és ribillió -  magyarán botrány -, amikor 
tavaly decemberben kiderült, hogy egy észak-magyarországi night klub honlapját 
is támogatta a Magyar Köztársaság gazdasági minisztériuma a Széchenyi Vállal
kozásfejlesztési Program egyik 2005-ös pályázatán, ami, akárhogy vesszük is, s 
akármilyen pártállásúak legyünk is -  libsik, balosok, maszoposok, komancsok, 
jobberek, fidósok, s társaik, előre!... előnyre! -, a szatíra és a farce tárgykörébe 
tartozik. Jó, hát lényegében ez is a modern, XXI. századi, európai, állami mecena
túra egyik formája. A pályázati kiírás szerint pedig a támogatás elnyerését hirdető 
mondatot a kedvezményezetteknek kötelezően szerepeltetniük kell honlapjukon. 
A nyertes tehát csak eleget tett vállalt kötelezettségének... S nem mellékes az sem, 
hogy mindezért cserébe legfeljebb háromszázezer forint vissza nem térítendő tá
mogatást kaphatott a magyar állam gazdasági minisztériumától.

„S néked, gyermek, a föld maga első áldozatul hoz / gazdagon omló repkénnyel 
keveredve gyökönkét, / és vizi rózsát ont s vele együtt tarka akantuszt. / Önként 
tér meg a kecske fejésre, duzzad a tőgye, / s többé már nem féli a nyáj a hatalmas 
oroszlánt. / Illatosán, szeliden bölcsőd maga szirmokat áraszt. / Elbukik a kígyó, 
meg a mérges csalfa növény is / elbukik, és az aszír balzsam beborítja a földet. / 
Majd, amidőn hősök nagy tetteit és az atyádét / már olvasni tudod, s mi a férfi 
erénye, megérted, / lassan, lágyan a búzakalász nő szőke mezőkön, / tüske között 
a vadonban a szőlő fürtje piroslik, / és a kemény tölgy törzse arany mézharmatot 
izzad. / Mégis, a régi csalárdság magva megmarad itt-ott, / az hajt gyenge hajón 
tengert kísérteni istent, / fallal övezi a várost, földbe hasítni barázdát” -  olvas
hatjuk Vergilius említett eklogájában a kiváló Trencsényi-Waldapfel Imre fordí
tásában. Mert hiszen a régi csalárdság magva vetve vagyon, az interneten, azon a 
bizonyos honlapon is, mélyen a humuszban, ott, ugyanazon a helyen, ahol egykor 
földbe vagy a szerverre hullott. Nagy szerencse, hogy Isten átlép ezen a görgetegen 
-  mindannyiunk apró kis hétköznapi görgetegein -, ahogy azt Patay Éva festő is 
kiválóan ábrázolta a megbocsátást és az azt megelőző bűnbánatot szimbolizáló 
festményén. És lassan mondta, hogy az ateista ember is megértse...



JANUS PANNONIUSTÓL NAGY LÁSZLÓIG

Kevesen tudják, mert a magyar sajtóban nem kapott túl nagy publicitást a 
téma, de a jövő hónapban lesz három éve annak, hogy 2005. november 28-án a 
macedón fővárosban, Szkopjéban bemutatták az akkor megjelent antológiát, 
amelyik összesen százhetvenöt magyar költő versein keresztül mutatta be irodal
munkat a volt jugoszláv tagköztársaság közönségének Paszkál Gilevszki macedón 
költő fordításában. Az eseményről Magyarországon jószerével csak a rövid életű 
CENA Hírügynökség tudósított.

Ez a CENA Hírügynökség nem a szó szerb nyelvi értelmében vett árat, valami
nek -  teszem azt: egy terméknek vagy szolgáltatásnak -  a díját, értékét határozta, 
illetve jelölte meg nevében, hanem egy érdekes betűszó, egy rövidítés, amelyik a 
Central-European News Agency megnevezésből ered. Magyarán Közép-európai 
Hírügynökségnek is nevezhetnénk, csak hát az egykori alapítók jobbnak, helye
sebbnek, praktikusabbnak látták az angol nyelvi változatot használni. Ez a CENA 
olyan rövid életű volt, hogy nyugodt lélekkel vetekedhet a Reggel című napilappal, 
amelyik ugyancsak nem húzta sokáig. A lap nyomtatott változatának megszűnése 
után azonban az újság honlapja hírportálként (illetve, hogy egészen pitiáner és 
maradéktalanul pontos legyek: az Axel Springer -  Magyarország Kft. internetes 
hírújságjaként) ideig-órácskáig még továbbműködött.

Tehát 2005. november 20-án a CENA Hírügynökség tudósítása alapján kö
zöltük a Reggel című hírportálon a macedón nyelvű magyar irodalmi antológia 
megjelenéséről szóló hírt: „A napokban Szkopjéban megjelent egy, a magyar iro
dalmat feldolgozó terjedelmes antológia. A verseket Paszkál Gilevszki macedón 
költő fordította és szerkesztette. Az ismert macedón irodalmár fél évszázadot 
szentelt az antológia összeállítására -  ahogyan mondja -  azért, »hogy a magyar 
irodalom remekei egy helyen legyenek«. Az antológia bemutatása november 28- 
án, hétfőn lesz a macedón fővárosban. Az ünnepi eseményen részt vesz a Magyar 
Köztársaság nagykövete, dr. Póka Ferenc is. A kötetet márciusban Budapesten is 
bemutatják, várhatóan Juhász Ferenc magyar költő tolmácsolásában. Az antoló
giában 175 magyar költő szerepel, Janus Pannoniustól egészen Nagy Lászlóig. A 
macedón költő a CENA Hírügynökségnek nyilatkozott: »Fél évszázadig dolgoz
tam ezen a köteten. Lehetőségem volt arra, hogy összehasonlítsam a francia, az 
orosz, a bolgár, a görög és német költők munkásságát. Természetes volt számomra, 
hogy a magyar irodalom legjavából válogassak. Minden kötet fordításánál a nyelvi 
átültetés okozza a legnagyobb fejtörést. Ugyanis vannak olyan versek, amelyeket 
egyszerűen lehetetlen lefordítani. A legfontosabb az, hogy a versek a fordítás során 
ne veszítsék el eredeti jelentésüket. Elégedett vagyok a teljesítménnyel, s remélem, 
hogy a magyar kritika is pozitívan viszonyul majd a kötethez«, mondta a fordító, 
jelenti a CENA hírügynökség.”



Rövid, szinte csak átmenetinek mondható jelenléte ellenére is érdekes szín
folt volt a magyarországi tájékoztatásban a CENA Hírügynökség, ugyanis érdekes 
pezsgést, hozzáadott értéket hozott abba az unalmas állóvízbe, amelyben egyértel
műen megfigyelhető, hogy a lapok, a rádiók és a televíziók, sőt még az internetes 
hírportálok is folyamatosan csak a Magyar Távirati Iroda híreit böfögik vissza, 
amelyeket olykor megtoldanak ugyan eredeti, saját lapinformációkkal, de alapve
tően a híranyaguk rendre azonos. A CENA érdekessége pedig épp abban rejlett, 
hogy behozott a tájékoztatási állóvízbe olyan információkat is, amelyek egyébként 
rendre elsikkadnak, pedig nem kevésbé jelentősek, nem tárgytalanok, nem mellé
kesek, csak éppen az adott tudósítónak az adott pillanatban nem terjedt ki rájuk a 
figyelme. így pedig sem az újságolvasóhoz, sem a tévénézőhöz nem juthatnak el. 
A hírügynökség 2006-os megszűnésével pedig az az űr is ismét újra láthatóvá vált, 
amelyet rövid fennállása idején betöltött.

A CENA munkatársa 2006-ban interjút készített Paszkál Gilevszkivel (talá
lat Náni néni Nünükéjében: http://terezapu.freeblog.hu/archives/2005/ll/22/Ma- 
gyar_kltk_mvei_macedn_nyelven; hűűű... elég kacifántos lett így ez a bemásolt 
internetes cím, de azért remélem, hogy nyomtatásban is értelmezhető marad), vé
gezetül ebből szeretnék idézni most egy részletet:

A kötetben először szerepelnek a határon túli magyar költők. Azt mondja, 
nekik is itt a helyük.

-  Goethe szavaival élve: a nyelv a költők hazája. Erre több példa van a világ- 
irodalomban. Régebben a politikai helyzet miatt a magyar antológiák szerkesztői 
nem vállalkozhattak erre. Azonban az idők változnak. Fontosnak tartottam, hogy 
a délvidéki, erdélyi, felvidéki és amerikai magyar költőket is bemutassam.

- Előszavában azt írja, hogy egyes m agyar költők macedón népi motívumok
ból is merítettek. Hol ismeri fel ezt a  kapcsolatot?

-  Egészen pontosan Nagy Lászlóra gondolok, aki 1968-ban kapta meg a 
sztrugai Aranykoszorút. Nagy László Szófiában szlavisztikát tanult, ahol a bolgár 
versek fordításakor megismerkedett a macedón irodalommal is. Ezt követően Ma
cedóniába jött, ahol a macedón költészetet tanulmányozta.”

Immár három esztendeje, hogy Paszkál Gilevszki költészeti antológiája megje
lent, de nem igazán mondhatjuk el, hogy a magyar kritika részéről méltó fogadta
tásban részesült volna. Ahogyan az egyik magyarországi gyakorló kritikus isme
rősöm mondta nemrég: ma már a szerzők úgy adják át a könyveiket az ítészeknek, 
hogy a fedőlap alatt ott lapul egy tízezer forintos bankjegy. Mintha megvennék 
azt, hogy értékelés szülessen a kötetükről. A macedón fordítónak-költőnek ez az 
opció valószínűleg meg sem fordult a fejében...

http://terezapu.freeblog.hu/archives/2005/ll/22/Ma-


A SZÉDÜLT GYOMOR ÁLMAI

„A líra meghal. Nagyon is merész / kezekkel téptük a kényes leány / hegedű- 
testét, vad-vad hangokig / csigázva, hogy ma már csak nyögni tud / s hörögni mint 
halódó... Nincs ütem / jajában többé, nincs se szó, se tag: / az értő agy s zenés szív 
nem beszél, / csak a tüdő liheg, csak a torok / kiált s a szédült gyomor álmodik. / 
A líra elhal, néma ez a kor” -  írta Babits Mihály egyik legszebb, Régen elzengtek 
Sappho napjai című költeményében. Mintha erre rezonált volna a nemrég már 
idézett, A kétezer éves Vergilius címen publikált, az idén jubiláló Nyugat című fo
lyóirat 1931-es januári számában megjelent írásában Révay József is, amikor úgy 
fogalmazott: „Az eposzok kora lejár, az Aeneis világbirodalmi és monarchikus 
alapeszméje mindinkább hidegen hagyja az emberiséget, de a líra örök, mert örök 
és emberi az élmény, amelyből fakad. És magáról beszél Vergilius, mikor az ötödik 
eklogában az örök emberi szomjúság hűsítő italának mondja költészetét:

Tale tuum nobis carmen, divine poetay 
quale soporfessis in gramine, quale per aestum 
ducis aquae saliente sitim restinguere rivo”

Mint korábban már utaltam rá, latintudásom kifejezetten csiszolatlan, ezért 
Lakatos István fordításában írom le a Révay József által még eredetiben idézett 
sorokat: „Énnekem énekszód olyan élvezet, isteni költő, / mint gyepen álom a lan- 
kadtnak, vagy eloltani szomját / nyáron a felbuzgó forrás édes folyamából.” Révay 
azt a lírát ünnepelte hát örökként 1931-ben, amelynek haláláról mintegy tíz esz
tendővel korábban, a múlt század húszas éveinek elején Babits Mihály énekelt; és 
az eposzok, az epika vesztét látta Révay abban, hogy a közösség érdeklődése elfor
dult a világbirodalmi és monarchikus eszméket ünneplő művektől. „Az eposzok 
kora lejár” -  mondta ki mintegy értékelésként. Érdekes ellentmondás azonban, 
hogy Babits Sapphónak ajánlott, a líra halála felett kesergő verse az egyik legszebb 
és legmélyebb lírai költemény nem csak a kor magyar irodalmában. Olyan hatást 
kelt ez így, mint egy, az életet ünneplő, önmagát pajzán epigrammának vagy vad 
tivornyákat és orgiákat idéző bordalnak álcázó -  sírvers.

Mégis, mintha Révayval (is) feleselne -  mintegy tíz esztendővel korábban 
megfogalmazott válaszában -  Babits idézett versének soron következő strófájá
ban: „Kinek szólsz, lélek? Mondják, milliók / nyögését nyögd ma, testvérek va
gyunk / s mit ér a szó, amely csupán tiéd7. / De istenem, hát testvér az, aki / nem 
hallja meg testvére panaszát, / ha nem övé is? Önző a világ: / csak közös inség, 
közös láz, közös / zavar dadog, -  a többi csönd s magány. / A líra meghal, és a sze
relem, / mint a galambok csókja, hangtalan” -  mondja ugyanazzal a végkövetkez
tetéssel, amellyel előző versszakát is zárta. Tehát ebben az elképzelt párbeszédben 
Révaynak nem sikerült Babitsot meggyőznie.



Van valami egészen szörnyű abban, hogy amikor az ember leteszi a könyvet, visz- 
szahelyezi a polcra, már ez a mozdulat is visszarántja, vissza kell zökkennie a szürke, 
agyament, s ugyanakkor teljesen felesleges dolgokkal terhelt hétköznapok kínos va
lóságába. És menni kell talán dolgozni is... A Népszava című napilap például arról írt 
idén nyáron, 2008. június 6-i lapszámának negyedik oldalán, hogy nem helyezte ha
tályon kívül a Heves Megyei Bíróság a megyegyűlés döntését, amelynek alapján a kö
vetkező húsz évben a Hosplnvest Zrt. működtetheti az egri kórházat. A megyegyűlés 
alelnöke, Merczel József elmondta, hogy a bíróság végzésében formai okokkal indo
kolta a kereset elutasítását. Ezek szerint az érdekképviseleteknek nem volt az ügyben 
keresetindítási joguk. A közgyűlési határozat megsemmisítését kérő MEDICARITAS 
szakszervezet, az EDDSZ (akármi rejtőzzék is e rövidítés mögött, s akármi legyen is 
ez... No jó, nem bánom: Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokrati
kus Szakszervezete. Hát most kellett ez nekem?!) Kórházi Alapszervezete és a Magyar 
Orvosok Szövetsége Egri Szervezete fellebbez a döntés ellen. A megyegyűlés hatmil- 
liárd forintos befektetésért cserébe adta idén júliustól a Hosplnvest üzemeltetésébe 
az egri kórházat, ahol a dolgozók zöme azóta is tiltakozik ez ellen. Ez az ügy persze 
régtől fogva, és még túl sokáig húzódik majd ezután is... Most, kérem szépen, hol 
van mindehhez képest az, hogy a Napi Ász című napilapból pedig arról értesülhet
tünk május 14-én, ezen a sorsszerű szerdai napon, hogy Stohl Andrásnak ismét lánya 
lesz? S ugyanebben a lapszámban kitálalt a bulvártévés műsorvezető, Sebestyén Ba
lázs édesapja, Sebestyén József is, aki megvallotta a nyilvánosság előtt, hogy immár 
húsz hosszú esztendeje vár a fiára... Szörnyű! „Nem bűnként tartom számon, hogy 
elváltam. Ügy éreztem, hogy mennem kell, mentem. Nem azért, mert gondot jelentett 
volna a családi élet, de ma már másképp oldanám meg a dolgot. Erről viszont Balázs 
nagyon keveset tud. Nem őt hagytam el, hanem egy helyzetet oldottam meg úgy, hogy 
elváltam. Csak ezt nem sikerült még megbeszélni.” A mellékelt fényképen pedig a szo
morú apuka a Napi Ász néhány nappal korábbi lapszámát tartja a kezében, amelyik a 
címlapján hirdeti: Toroczkait alaposan megverték Szerbiában...

Akárhogy legyen is, mindegy, hogy a líra vagy az epika vesztében hiszünk inkább, 
valami mindenképp és végérvényesen elveszett, van tehát valami szörnyű abban, 
amikor a könyveket vissza kell helyezni a polcra... Ilyenkor elgondolkodhatunk akár 
azon is, hogy melyik világ az igazi: a borítók között betűkbe foglalt realitás vagy a 
hétköznapokat megtestesítő valóság? November 1-je van, amikor koszorút és virágot 
viszünk a temetőkbe, talán az egyik legmegfelelőbb nap ez arra, hogy a valóságot a 
polcokon keressük. Akár az alig néhány napja, 2008. október 21-én újratemetett Janus 
Pannonius sírversét is felidézve, amit latin eredetiben véstek az első, névvel is ismert 
magyar költő új, pécsi nyughelyének sírkövére: „Itt nyugszik Janus, kivel ősi Dunánk
hoz először / Jöttek a szent Helikon zöldkoszorús szüzei. / Ezt a dicsőséget, ó, hagyd 
meg a holtnak, Irigység; / Rosszakarat, kíméld hűlt porait legalább.” Szerencsére a 
léleknek még mindig van kit megszólítania.



HOGY MONDJÁK OSZÉTÜL 
AZT, HOGY HAZA?

Hogy mondják kurd nyelven azt, hogy függetlenség?
És oszétül?
Ezeknek a népeknek, ezeknek az országoknak a nyelvén valójában nem is fon

tos, hogy legyen szavuk erre a fogalomra, hiszen nagyjából azt sem sejtik, mi fán 
terem.

Kurdisztán már évtizedek óta jelképpé vált, s az utóbbi években Oszétia is jó 
úton halad, hogy a hatályon kívül helyezett államisággal azonosítsuk nevét. Ha 
naiv fejjel azt is hittük volna, hogy az ország és az állam rokon értelmű kifejezések, 
hát ezek a területek rácáfoltak erre. Országok, amelyek évszázadok óta nem voltak 
független államok. Ez ám a történelem fintora!

Amikor néhány évvel ezelőtt terroristák Észak-Oszétiában elfoglaltak egy is
kolát, jóformán csak azok tudták, hogy van egy ilyen tagköztársaság is a világon, 
akik korábban, talán még az átkosban, részletesen tanulták vagy tanulmányoz
ták a Szovjetunió földrajzát. Volt egy izgalmas -  tehát a Celeb vagyok, ments ki 
innen!-nel és A sztárok a fejükre estekkel nem rokon -  vetélkedő a Magyar Te
levízióban a nyolcvanas évek derekán, amelyiknek ez volt a címe: Ki tud többet 
a Szovjetunióról? Gyerekként még magam is láttam egy-két adását... Az egykori 
dicső győztesek valószínűleg kapásból tudhatták, egyéb földi halandók azonban 
kevésbé. A tragikus kimenetelű incidens nyomán azonban alaposan megtanultuk, 
hogy Oszétiából kettő is van: a függetlenségétől igencsak elszokott és elszokta
tott állam északi területe Oroszországhoz, déli része pedig Grúziához tartozik. 
Az őszét nép immár bő kettőszáz éve elveszítette függetlenségét, Észak-Oszétiát 
1774-ben foglalták el a „szövetséges” orosz cári seregek, majd 1806-ban az egész 
ország szentpétervári irányítás, vagy akár mondhatjuk úgy is, megszállás alá ke
rült. Ahogy egyik kedvencem, a Múlt-kor történelmi portál írja: „A mai Észak- 
Oszétia területe több ezer éve lakott vidék: korai felvirágzását elősegítette, hogy 
földje igen termékeny, s hogy itt haladt el egy fontos kaukázusi kereskedelmi út 
is. Jelenlegi lakosainak ősei az alánok voltak: a háborúkból élő, indo-iráni nyelvet 
beszélő nomád nép az i. sz. VII. században érkezett meg a területre.

Az alán állam a IX. században alakult meg, lakói a bizánci hittérítők hatásá
ra felvették a kereszténységet. Az ország nyugati területén létrehozott érsekség a 
konstantinápolyi patriarkátus alá tartozott. Az országban megindult a templo
mok építése, s az alán állam hamarosan a kaukázusi térség egyik legerősebb or
szága lett. Legnagyobb bevételét a Kínába tartó kereskedelmi útvonal, a Selyemút 
jövedelméből nyerte.

A középkorban Alániát többször feldúlták a külső hódítók, a legsúlyosabb csa
pást a mongol invázió jelentette a XIII. században, amely megtizedelte az ekkor



már oszétnak nevezett lakosságot. A muszlim vallást a kabarok hozták a területre 
a XVII. században. A mongol uralom alatt álló és az Oszmán Birodalom részét 
képező Krími Kaganátus folyamatos támadásai miatt Alánia-Őszétia a XVIII. 
században szövetséget kötött az Orosz Birodalommal.” Amit a szentpétervári 
vezetés 1806-ig módjával ugyan, de tiszteletben is tartott, aztán pedig egy kissé 
átértelmezte a szövetség fogalmát.

A nemrég kirobbant grúziai háború és az azóta is folyamatosan feszült helyzet 
a két szakadár köztársaság, Dél-Oszétia és Abházia miatt, újra aktuálissá tette a 
témát, hiszen a kérdés nemcsak az önrendelkezésről, függetlenségről és állami
ságról, hanem nagyhatalmi ambíciókról és érdekszférákról is szól. Grúzia két sza
kadár köztársasága kikiáltotta függetlenségét, de ezt csak Oroszország ismerte el. 
Az idén ősszel pedig a dél-oszét elnök bejelentette: ők valójában nem független 
államot akarnak létrehozni, hanem Oroszországhoz kívánnak csatlakozni. Ez 
aztán a hal a tortán! Talán részben erre is reflektálva, Dmitrij Medvegyev orosz 
elnök alig néhány nappal később sietett közölni, hogy „Grúzia agressziója a bé
kés Dél-Oszétia ellen, és folytatódó militarizálódása elsőrendű feladattá tette az 
orosz fegyveres erők felszerelését új eszközökkel”. Hogy is van ez most?! Ha orosz 
csapatok állomásoznak a független Grúzia területén, annak Dél-Oszétia nevű 
tartományában, akkor hogyan lehetnének a grúzok az agresszorok? Bán Ki Mun 
ENSZ-főtitkár időközben bejelentette, hogy békefenntartó erők telepítését fontol
gatja a két grúziai szakadár térségbe. New Yorkban már a hónap elején közölte: az 
ENSZ-közgyűlés szeptember végi kéthetes miniszteri ülésszakán Grúzia ügye a 
legfontosabb kérdések között szerepel...

A békefenntartó missziók valóban fon* ">s szerepet töltenek be a világ -  sajnos -  
sok-sok, és egyre több pontján (és sokkal ritkábban érkeznek hírek az ilyen külde
tések sikeres befejezéséről, mint az újabbak ' egkezdéséről), de talán mégsem ez az 
igazi megoldás. Mert mi történne példáui, íia a kétszáz évvel ezelőtt meghódított 
Oszétia egészben, úgy ahogy van, egyszerűen csak visszakapná függetlenségét? És 
nem tartozna sem Oroszországhoz, sem Grúziához egyetlen négyzetmétere sem. 
Hogy végre az őszét nebulókkal is érdemes legyen megtanítani az iskolákban a 
haza és a függetlenség szavakat -  anyanyelvükön.

(Magyar Szó, 2008. november 8.)





PÁRHUZAMOS PATYOMKIN- 
UNIVERZUMOK

Ha a térképre pillantunk, akár könnyűszerrel el bizonytalanodhatunk: a Krím 
félszigetet egy olyan keskeny kis nyúlvány köti csak a szárazföldhöz, amit egy el
kapkodott, futó pillantással talán észre sem vennénk, elsiklana a szemünk felette. 
S akár önálló, valódi szigetnek is vélhetnénk. Ez van persze papíron, a térképészet 
több ezerszeres kicsinyítései mellett. A valóságban azonban ez a „kis” nyúlvány, 
a Perekopi-földszoros, amelyik Ukrajna aljában a kontinenshez kapcsolja a félszi
getet, mintegy harminc kilométer hosszú és kilenc kilométer szélességű. Ez a ma 
már távolinak tűnő terület pedig valamikor a miénk is volt. A Bizánchoz tartozó 
félszigeten a gótok telepedtek meg, akiket az immár időszámításunk szerinti 375- 
ben „a hunok győzték le. Később a félsziget fölváltva a magyarok, kazárok, bese
nyők és kunok hatalmába került” -  olvasom a Wikipédián.

Stratégiai szempontból is fontos terület a Krím félsziget, hiszen ha még egy, 
most már alaposabb pillantást vetünk ugyanarra a térképre, láthatjuk azt is, hogy 
tulajdonképpen a Fekete-tengert választja el az Azovi-tengertől. Lényegében ha a 
Kercsi-szoros, Kubáni-alföld és Novorosszijszk városa felé eső elkeskenyedő része 
nem lenne ott, ahol van, hanem mondjuk, egy ügyes mozdulattal kiradíroznánk 
a térképről, azzal megszüntetnénk az Azovi-tenger tengerfunkcióját, tenger mi
voltát, s akkor ezt is nyugodt lélekkel a Fekete-tenger részének tekinthetnénk. Ha 
túl sok realitás nincs is ebben az elgondolásban, legalább a nebulók dolgát meg- 
könnyítenénk annyiban, hogy egy földrajzi jelenséggel kevesebbet kellene megta
nulniuk az iskolákban. A vicc persze csak a Krím félsziget stratégiai jelentőségét 
hangsúlyozza, s magyarázza is egyúttal a különböző kisebb és nagyobb hatalmak
nak az évszázadokon át folyamatos érdeklődését a terület iránt a bizánci biroda
lomtól számítva egészen a huszadik század Szovjetuniójáig és a mai Ukrajnáig.

Egy érdekes fogalmat adott a Krím félsziget a köztudatnak, amelyik egy nem 
is itt született orosz államférfi, hadvezér és diplomata, Grigorij Alekszandrovics 
Patyomkin (1739-1791) nevéhez fűződik. Akinek csak egy kis köze is van a film- 
művészethez, Szergej Mihajlovics Eisenstein rendező Patyomkin páncélos (avagy 
eredetiben: BpoHeHOceij »noiéMKUH«) című filmje nyomán ismerheti az ő nevét. 
A Port.hu ismertetője szerint: a ma ugyancsak Ukrajnához tartozó „Ogyessza ki
kötőjében a munkások sztrájkolnak. A hajón matrózok egy csoportja Vakulincsuk 
vezetésével elhatározza, hogy csatlakozik a sztrájkhoz. Másnap megtagadják, 
hogy egyenek a férges húsból készített ebédből. A hajó kapitánya a parancsmegta
gadókra ponyvát dobat és lövetni akar rájuk, de a fedélzeten felsorakozott legény
ség átáll Vakulincsukék oldalára. A kialakult harcban a tiszteket lefegyverzik, a 
kapitányt lelövik, ám Vakulincsukot is halálos lövés éri. Holttestét partra szállít
ják, és a mólón felravatalozzák, a város népe gyászolja. A kikötői lépcsőn gyüle



kező tömeg ellen katonaságot vezényelnek, esztelen mészárlás kezdődik. Válaszul 
a hajó ágyúi lövéseket adnak le a városi palotára. A flotta hajói felsorakoznak a 
lázadó hajó elfogására, ám azok matrózai is szolidárisak a Patyomkinnal, amely 
így győztesen kifuthat a tengerre, miközben felhúzzák rá a vörös lobogót.” Persze 
Grigorij Alekszandrovics Patyomkinnak előbb még ki kellett érdemelnie, hogy a 
cári Oroszországban egy páncélos hajót nevezzenek el róla...

Az ő nevét viseli nemcsak a filmtörténet egyik legnagyobb remeke, hanem az 
úgynevezett Patyomkin-falvak is, amelyek lényegében kulisszatelepülések voltak, 
s amelyeket a Krím félszigetet az oroszok számára elfoglaló államférfi II. (Nagy) 
Katalin cárnő megtévesztésére építtetett 1787-ben. Itt találkozott ugyanis II. Jó
zsef német-római császár, magyar és cseh király az orosz uralkodóval, és itt kötöt
ték meg törökellenes szövetségüket. II. Katalin látogatására készülve Patyomkin 
mint a terület főkormányzója, állítólag színházi díszletekből álfalvakat építtetett, 
homlokzatokat állíttatott fel azokon a területeken, ahol az uralkodó utazása során 
elhaladt. S tette ezt azzal a céllal, hogy lenyűgözze a cárnőt a félsziget gazdagságá
val és rohamos fejlődésével. így váltak a hazug politikai propaganda jelképévé a 
Patyomkin-falvak, s később, a XIX. század elején terjedt el, hogy ezzel a kifejezés
sel jelölték a látszateredményekkel való hivalkodást, a kellemetlen tények hamis 
eredményekkel való takargatását.

Ha követjük a politikai élet aktualitásait, olvasunk híreket, nézünk televíziót, 
láthatjuk, hogy ilyen jellegű Patyomkin-falvak épülnek ma is ezerszámra, naponta 
a világ minden táján. Sőt vannak politikusok, akiknek a nevéhez ma már nemcsak 
falvak -  szürke kis falucskák -, de Patyomkin-városok, sőt Patyomkin-földrészek, 
Patyomkin-univerzumok is kötődnek...

A történelem a későbbiekben úgy rehabilitálta a fogalom névadóját, mintha a 
kulisszafalvakról szóló mendemondákat csak rosszindulatból terjesztették volna 
el róla Moszkvában a politikai ellenfelei. A Krím félsziget históriájában pedig ma 
is úgy jegyzik őt, mint egy olyan államférfit, aki a tatár uralom után igen sokat tett 
a terület fejlődéséért, mai szóval úgy mondhatnánk, felzárkóztatásáért. Akárhogy 
legyen is, Grigorij Alekszandrovics Patyomkinnak tényleg sikerült lenyűgöznie II. 
Katalin cárnőt - akinek mellesleg fiatalkorától fogva szeretője is volt -  mindazzal, 
amit megmutatott neki az utazáson, így hát egyáltalán nem meglepő, ha később 
a cári flottában páncélost neveztek el róla. Aztán, hogy ez a hajó milyen szerepet 
játszott a XX. század elején, egy későbbi, nemcsak az ország és a kontinens, de az 
egész bolygónk életét mintegy nyolc évtizeden át meghatározó forradalomban, 
már egészen más kérdés...

De hogy a történelem még egyszer visszaköszönjön, mai szemmel már azt 
mondhatjuk, hogy ez a forradalom is csak egy hatalmasra nagyított Patyomkin- 
univerzum volt.



BÚCSÚBESZÉD NÉLKÜL

Három évvel ezelőtt, 2005. december 7-én a CENA Hírügynökség (Central- 
European News Agency) jelentése alapján tudósítottunk Hetven éve született 
Danilo Kis címmel az akkor nyomtatott változatban már megszűnt Reggel című 
napilap helyett, egyfajta hézagpótlóként megmaradt és továbbműködtetett, azo
nos című internetes hírportálon a jubileum alkalmából Budapesten megrendezett 
tárlatról: „Emlékkiállítás nyílik 2005. december 7-én 17 órakor a Közép-európai 
Kulturális Intézetben a 70 éve született szerb író, Danilo Kis tiszteletére. A ren
dezvény résztvevőit köszönti Predrag Cudic, Szerbia és Montenegró budapesti 
nagykövete és dr. Schneider Márta helyettes államtitkár. A kiállítást december 
20-ig tekinthetik meg az érdeklődők, jelenti a CENA hírügynökség.” Egy való
jában méltatlan vita tárgya lehetne, hogy félig magyar zsidó és félig montenegrói 
származása mellett mennyire helytálló őt szerb írónak nevezni, de ettől most talán 
el is tekinthetünk. Akárhogy legyen is, a nyelvnek, amelyiken alkotott, akárhogy 
nevezzék is azt az aktuális politikai tendenciáknak mindenkor megfelelve, olyan 
kiváló ismerője volt; műveiben olyan rétegeit tárta fel, és használta a legtermésze
tesebbnek tűnő egyszerűséggel, hogy ez mindenképp érdemesíti arra, hogy író
ként is azonosítsák vele.

Kicsit furcsa a tárlat időpontjának megválasztása is, hiszen Danilo Kis 1935. 
február 22-én született Szabadkán, így hát az emlékkiállítás hónapokkal a valódi 
születésnap után nyílt meg. De nem baj, hiszen végső soron az a legfontosabb, 
hogy valakinek egyáltalán eszébe jutott megszervezni, egy tárlatot rendezni az 
emlékére a magyar fővárosban. A kerek évforduló meg, akármilyen jó legyen 
is valaki matematikából, az esztendő végéig tagadhatatlanul adott volt. De ez a 
decemberi időpont akkor már közelebb áll az író halálának dátumához, Danilo 
Kis ugyanis 1989. október 15-én hunyt el Párizsban.

Ma már talán kevesen emlékeznek rá -  mások pedig inkább szívesebben meg
feledkeznének róla -, de volt a Magyar Szónak egy 1990-ig heti rendszerességgel 
megjelenő Kommunista című melléklete, amelyikről Molnár Tibor röviden csak 
ennyit jegyzett fel Prágából jelenti a Tanjugf avagy Dubcektől Husákig című köte
tében (Újvidék, 2008, Magyar Szó. /Kilátó Könyvek, 4./): „1967-től jelent meg a 
JKSZ szerbhorvát nyelvű Komunist című hetilapjának magyar nyelvű változata, a 
Kommunista. A lap a Magyar Szó mellékleteként került forgalomba.” Tényszerűen 
tegyük még hozzá ehhez, hogy önálló lapként öt nyelven, szerbhorvát és horvát- 
szerb (cirill és latin betűs), szlovén, macedón és albán nyelven jelent meg a régi 
Jugoszlávia területén, és rövidített kiadásban működött bolgár, magyar, szlovák, 
román, olasz és ruszin nyelven. Magyar szempontból ez annyit jelent, hogy a na
pilap kivehető mellékleteként összesen négy oldalt foglalt el a Kommunista, s az 
utána következő lapokon már az újságnak az ettől független, úgymond reguláris 
rovatai következtek ismét. Ezért is történhetett meg, hogy öt nappal az író ha-





lála után, 1989. október 20-án a Magyar Szó mellékletének négy oldalát követő 
lapokon jelent meg a művelődési rovat, abban pedig az itt következő beszámoló: 
„Tegnap a belgrádi újtemetőben az érdemes polgárok sírsorában örök nyugalomra 
helyezték Danilo Kist, a kortárs jugoszláv irodalom és az európai irodalom egyik 
legjelentősebb képviselőjét. A temetés pravoszláv szertartás szerint zajlott, s az író 
végrendelete értelmében nem hangoztak el búcsúbeszédek. Egyedül Anfilohije 
Radovic bánáti püspök a ravatalnál mondott néhány szót Kis irodalmi munkássá
gának, művének jelentőségéről. A gyászoló családtagok mellett a temetésen jelen 
voltak Kis írótársai, ismerősei, az irodalom és műveinek tisztelői, valamint a tár
sadalmi-politikai élet kiemelkedő képviselői. Danilo Kist több ezer ember kísérte 
ki utolsó útjára.” A lapszám alapján pedig az Egy dühödt angyal az égből című kis
regényemben (Trium(f)virátus. Újvidék, 1998, Fórum Könyvkiadó) egyszer már 
felidéztem, hogy aznap este a Magyar Televízió egyes csatornáján sugározták Pier 
Paolo Pasolini 1961-ben készült filmjét, A csórót (Accattone)...

Az a szövetségi állam, amelynek nagyköveteként -  az egyébként zentai születé
sű -  Predrag Cudic az emlékkiállítást 2005-ben megnyitotta, ma már nem létezik. 
Pedig alig telt el azóta szűkén mért három esztendő. Létezése nem volt más, mint 
egy átmeneti állapot, pontosan olyan, mint amilyenről Bródy János is énekelt -  a 
dinoszauruszokról szóló dalában: „De végül is kihaltak mind a dinoszauruszok 
/ Igen, a létezésük nem volt más, csak átmeneti állapot.” Lényegében különösebb 
búcsúbeszédek nélkül hagytak el bennünket a különböző neveken illetett orszá
gok is az elmúlt évtizedekben, államalakulatok jöttek és mentek, mintha holmi 
átjáróház volna ez a Balkán. Meg még néhány csücske, nyúlványa, ami ugyan föl- 
rajzilag már nem is igazán Balkán, csak hát az államhatárok miatt sorolja még 
mindig hozzá felszínesen a köznyelv...

Ezért fordulhatott elő, hogy voltak (és vannak még ma is) pillanatok, amikor 
olyan ország útlevelével kellett utazgatnunk, amelyiknek a közvetlen leszárma
zottja, az őt követő utódállama is megszűnt már létezni, s olyan ország személyi 
igazolványával igazolhattuk személyazonosságunkat, amelyiket legfeljebb csak 
a történelmi atlaszokban lenne érdemes keresni. Azt pedig, hogy milyen állam
neveket nyomtattak a hatóságok ezekre az okmányokra, akár Bródy János dalá
nak záró soraival is behelyettesíthetjük: „A Tyrannosaurus rex, a Brontosaurus, a 
Triceratops / Kihaltak mind, mind / A Diplodocus, a Stegosaurus / A Pteranodon, 
a Camptosaurus / Kihaltak mind, mind-mind kihaltak.”

Jövőre lesz Danilo Kis halálának huszadik évfordulója, a tüdőrák még a múlt 
század kilencvenes éveinek délszláv háborúi előtt elvitte, ő mindebből már nem 
láthatott semmit, egy olyan ország polgárának, egy olyan nép írójának vallotta 
magát, amelyiket ma már mindenki csak a dinoszauruszokkal azonosít. Mert ve
lük azonos sorsra jutott. Danilo Kis nem utazott Tyrannosaurus Rex országának 
útlevelével, nem volt kis-brontosaurusi személyi igazolványa, és Diplodocus és 
Stegosaurus Államszövetségét sem ismerte.



Búcsúbeszédek nélkül távozott, s ha az élet sok más területén talán nem is 
mindig tehette meg, a saját temetésén beleszólhatott abba, hogy csak a valóban 
fontos dolgokról essen szó: a műveiről, amelyeket úgy hagyott örökül az egymást 
váltó államalakulatokra, mint a közös múlt olyan értékes darabjait, amelyeket a 
nagy családi osztozkodásban majd mindenki igyekszik megtartani, kiérdemelni, 
s a magáénak vallani.

(Magyar Szóy 2008. november 22.)

TÜRELMET EDZŐ KINCS

Akármelyik városban nevezzenek is el utcát az év utolsó hónapjáról, abban 
csak huszonnégy ház állhat. Se több, se kevesebb... Ha a várostérképek nem is 
mindig jelzik, December utca igazából minden településen van, legyen az giga
vagy metropolisz, többmilliós világ-, avagy nagyváros, község, járás, falucska, 
sor... Tanya, illetve tanyaközösség. Vagy bármi m ás...

Főleg a zentaiban egészen bizonyos vagyok... Ugyanis lányom tavaly készítet
te el. Nem állt be persze a gyermek kőművesnek, hogy falakat emelve, téglát rakva, 
cementet talicskázva, betonkeverőt kezelve, vakolva és meszelve építsen utcákat, 
nem. Beállt azonban kézművesnek... A Praktika című magazin 2007. decemberi 
számában talált ugyanis a December utca megépítéséhez hasznos tanácsokat:

„Számoljuk a napokat
Minden napra egy ajándék -  az adventi kalendárium bizony igazi, türelmet 

edző kincs, főként a hevesebb vérmérsékletű gyerekek számára. Vagy éppen ez 
segít abban, hogy gyorsabban teljen az idő...?

Egy sor meglepetés
Ahány ház, annyi titok -  nincs is más dolga a gyerekeknek, mint végigballagni 

a December utcán és minden lakba bekopogni. Persze, csak ha eljött az ideje... És 
amikor az összes ajtó kitárult, a nagy nap is eljött, nem kell tovább várni a kará
csonyra.”

Ez a December utca ugyanis valójában egy adventi naptár. Jó, manapság per
sze már ritkább esetben készítenek maguknak ilyet a gyerekek, hiszen inkább 
megveszik nekik a szülők a boltban, mindenféle színes, tarka, hóemberes, fenyő-, 
illetve karácsonyfás, mese- és rajzfilmfigurás változatok kaphatóak belőlük az 
üzletekben, a választék szinte végtelen. De a saját készítésű adventi naptár bája 
és értéke összemérhetetlen a gyári csomagolásokkal. Lássuk hát a felértékelődött 
elkészítési útmutatót:

„Adventi utcanaptár



Alapanyagok: 25 db gyufaskatulya, 40 x 70 cm-es zárt mikrohullámú karton 
(170 Ft/50 x 70 cm-es, A3-as triplex vagy más kemény karton (95 Ft/Bl), maradék 
tapéta -  kb. 1 m, textúráit, matt akrilfesték (490 Ft), csengettyűk (150 Ft/10 db).

Egyéb kellékek: univerzális erősragasztó, kb. 50 cm vékony drót, olló, sniccer, 
ecset, vékony fekete alkoholos filctoll.

1. A mikrohullámú kartonra ragasszuk fel a tapétából kivágott két részt. A 
triplexre rajzoljuk fel a 24 házikót, az utcatáblát (sablon!) és a 24 darab l x l  cm-es 
négyzetet a számokhoz. Vágjuk ki ezeket.

2. Ragasszuk a házikómintákat a gyufaskatulyákra (függőlegesen és vízszinte
sen is), majd arányosan elosztva ragasszuk a »házakat« az út két oldalára. Figyel
jünk arra, hogy a dobozokat ki lehessen nyitni!

3. Fessük be a házakat, majd a fotó szerint rajzoljunk más-más homlokzatot 
rájuk és ragasszuk fel a számokat.

4. A függőleges gyufaskatulyák fiókját vegyük ki, egyik végükön szúrjunk kis 
lyukakat, fűzzünk át rajta egy drótdarabot, és akasszunk rá egy-egy csengőt. A 
drótvégeket a dobozban csavarjuk össze.

5. A fenyőkhöz vágjunk háromszögeket a kartonból, fessük ezeket zöldre, és 
ragasszuk a táblára.” Egyszerűen csak ennyi... Valóban nem kell hozzá egy hete
dikes gyermek szakértelménél több...

Holnapután, hétfőn, december 1-jén lesz a napja annak, hogy gyermekeink is
mét, idén is a December utcába lépnek, azaz a karácsonyra készülődve kinyitják az 
adventi naptár első ajtaját. Akármelyik településen éljenek is, héthatáron innen és 
tú l... A December utcák házainak ajtaja ugyanis a világ minden táján az ünnepre 
nyílik, aminek hangulatát a saját készítésű adventi naptár akár a szokásosnál is 
személyesebbé teheti. Adjuk hát meg gyermekeinknek az ünnepre való felkészü
lés, az ünnepre való várakozás örömét, akár azzal is segítve őket, hogy támogat
juk barkácsolásukat, még ha első ránézésre nem is értjük, hogy mi az a sniccer, a 
triplex vagy a zárt mikrohullámú karton. S bízzunk benne, hogy ez utóbbi egysze
rű kartonpapírral kiváltható...

Amikor pedig az utca utolsó ajtaja is kinyílik, „eljön a karácsony”. Hiszen 
ilyenkor, az ünnep táján, az egyik leggyakrabban idézett versrészlet Nagy László 
(1925-1978) Gsodafiú-szarvas című költeményének záróstrófája: „Deresen, hava
sán / eljön a karácsony, / csodafiú-szarvas / föláll az oltáron, / szép agancsa gyúlva 
gyullad: / gyertya tizenhárom, / gyertya tizenhárom.”

Habár sokan hajlamosak megfeledkezni arról, hogy ez nem egy kimondottan 
karácsonyi költemény, hiszen első versszakában például egy tavaszi képpel indít a 
szerző: „Tavasz kerekedik, / bimbó tüzesedik, / jázminfával fényes / agancs vere
kedik, / csodafiú-szarvas / nekitülekedik, / nekitülekedik.”

Mód Miklós atya, a Veszprémi Főegyházmegye családreferens papja, a Veszp
rémi Családpasztorációs Bizottság vezetője, aki Nagy László édesanyját életének 
utolsó éveiben még gyóntatta a költő szülőfalujában, Iszkázon, így értelmezte ezt 
a verset: „Nemcsak a múltbeli pogány rege, hanem a jelenkori hatalmas szarvas



csordák jelenléte is indokolja ezt az elnevezést. A csodaszarvas-legenda átalakul 
a keresztény hit átvételével. A napot, holdat vivő, irányt mutató csodaszarvasból, 
Krisztus, az Isten fia megjelenésével, Csodafiú-szarvas lesz, agancsán misemondó 
gyertyával.” (A helység varázsa. Somló és Sümeg vidéke. [Devecser], Devecseri 
Római Katolikus Plébánia -  Somló Környéki Szellemi Műhely, 2007). így hát, eb
ben az értelmezésben, a Csodafiú-szarvas Nagy Lászlóval együtt betért a Decem
ber utcába. Hogy egészen pontosan melyik városban, melyik településen, még két
séges lehetne, ha ugyan nem lenne teljesen mindegy, hiszen az utca házainak ajtai 
az egyik legszebb ünnepünkre nyílnak. A gyermekeknek huszonnégy ajtón kell 
bekopogtatniuk, a Csodafiú-szarvas egy egész esztendőn száguld át Nagy László 
versében, Mód atya értelmezésében pedig immár több mint kétezer éves történet
ről beszélünk. Ki ad többet? Lehet licitálni!

(.Magyar Szó, 2008. november 29.)

A HATODIK AJTÓ

Egy érdekes hírt továbbított a Magyar Távirati Iroda néhány nappal ezelőtt, 
2008. november 26-án. Semmi világrengető különlegesség nincs benne, egysze
rűen csak jópofa. Arról van szó, hogy „megmikulásoztatták” az elmúlt napok
ban a szabálytalankodó autósokat a rendőrök egy texasi peremvárosban: a bírság 
megfizettetése helyett a vétkesek apró játékot adományozhattak a helyi gyerme
keknek. Az egyenruhások által kért ajándékjáték értéke tíz dollár, és a kis cso
magokat pedig a helyi rendőrkapitányságon lehetett leadni. „Szegény környék a 
miénk, sok gyereknek nem jut semmi karácsonyra” -  mondta az egyik rendőr. 
Az adományozás nem kötelező, de a rendőrök remélik, hogy a legtöbb autós vi
szonozza a bírságelengedési kedvességüket. És jobban is járnak, ha ezt az opciót 
választják, ugyanis átlagosan százhatvanöt dollár a közlekedési bírság Texasnak 
ezen a környékén. Azonban nem minden szabálysértő mikuláskodhat, mindig az 
adott helyzet és az intézkedő rendőr dönti el, hogy megadja-e a „vezeklés” módjá
nak választási lehetőségét.

Mint szinte mindenki, jómagam is azoknak az autósoknak a csoportjába tar
tozom, akik nem kedvelik, ha a rendőrök valami kisebb-nagyobb, csip-csup köz
lekedési kihágás miatt meg akarják bírságolni. Főleg mert többször is büntettek 
már meg úgy, hogy igazából nem is követtem el semmit. A legvérpezsdítőbb ese
tem Szabadka határában történt, amikor a rendőr leintett, és már az első szótól 
kezdve egyértelműen látszott rajta, hogy csak egy célja van: valami hibát talál
ni, amiért megbüntethet. Mindig bekötöm magam, még mielőtt elfordítanám a



slusszkulcsot, tehát a biztonsági öv miatt nem kötözködhetett velem. Inni nem 
ittam, egyrészt azért sem, mert délelőtt történt az eset, még túl korán lett volna az 
italozáshoz, másrészt pedig soha nem iszom, ha tudom, hogy aznap még autóba 
kell ülnöm. Nem volt hát értelme fújatnia... A papírjaimat rendjén valónak ta
lálta, pedig kereste rajtuk a „fogást” rendesen, árgus szemekkel vizslatta a hibát, 
amibe belekapaszkodhat. Ellenőrizte a fényeket, végigpróbáltatta velem az irány
jelzőket, minden működött. Elkérte az elsősegélycsomagot és a kötelező izzókész
letet, minden hiánytalan volt... Ezt magam sem értem, s mégis. A rendőr pedig 
egyre idegesebb lett. Ekkor egy laza mozdulattal rápillantott a rendszámomra, és 
közölte az összeget, amit büntetésként elkért tőlem - kvázi a piszkos táblák miatt. 
Hát igen, esős, latyakos idő volt, útközben felcsapkodta a kocsi a sarat, de messze 
nem volt olyan koszos, mint ami már a szabályokba ütközne. Mindegy, mivel az 
első pillanattól kezdve, ahogy megszólított, tudtam, hogy elérkezik még beszélge
tésünkben, futó ismeretségünkben ez a pillanat, és hogy egyáltalán nem érdekli 
az autó állapota vagy az én viselkedésem a forgalomban, nem ellenkeztem vele, 
nem követeltem a jogaimat, s csak szerencsés körülménynek tekintem ebben a 
történetben, hogy épp volt nálam annyi pénz, amennyit elkért. Talán sörre... hogy 
mire kellett neki olyan hirtelen, nem kötötte az orromra.

Több évvel ezelőtt történt ez az eset, és jót mosolyogtam most, amikor né
hány nappal ezelőtt elolvastam ezt a texasi hírt, mert ez a szabadkai rendőr jutott 
eszembe, aki mindenáron meg akart bírságolni. Valószínűleg a kellemesebb emlé
kek közé sorolnám ezt az esetet, ha az egyenruhás fickó azzal állít meg, hogy látja, 
összekoszoltam menet közben a rendszámtáblákat, hülyeség lenne, ha most ezért 
megbüntetne, de sok itt a szegény gyerek a környéken, egy kis aprósággal, valami 
csecsebecsével, egy nem túl drága ajándékkal kiválthatom a bírságot... Ezzel ve
zekelhetek. .. Nem így történt. És így nem lett belőlem abban az esztendőben sem 
önjelölt Mikulás.

És nem is vezekeltem. A vezeklés ugyanis feltételezi a megbánást, a bűnbána
tot, a beismerést. Kifizettem a büntetést és mentem tovább kicsit dühösen, kicsit 
sértetten, kicsit megbántottan, kicsit talán meg is alázottan, az igazságtalanság 
nem múló keserű ízével a számban. De vezeklés, megbánás nélkül.

Idén májusban a Magyar Távirati Iroda ukrajnai tudósítója jelentette, hogy 
szobor alakjában örökítik meg a részeg disznót a közép-ukrajnai Poltava megye 
Komszomolszk városában a helyi kocsmatöltelékek okulására. Az állat szétcsú
szott lábakkal fekszik majd a hasán az egyik helyi kocsma előtt, miközben a feje 
belelóg a vályúba. A részeg disznó azokat az embereket hivatott megszemélyesíte
ni, akik disznó módra a sárga földig leisszák magukat - mondta el a szobor alko
tója, Oleg Rjabo, az UNIAN hírügynökségnek. A különös szobrairól ismert, 1960- 
ban alapított hatvanezres lélekszámú városban már van emlékműve a Mikulás
nak, a szotyolaárusnak és a vízvezeték-szerelőnek is. A részeg disznón kívül pedig 
a tervek szerint hamarosan felállítják még a városban a rajzfilmből ismert Leopold



kandúr szobrát is, egy nyolcéves kisfiú pályázaton első díjat nyert alkotását. Ez a 
hír 2008. május 14-i keltezésű, s azóta nem érkezett jelentés Komszomolszkból, 
nem tudom hát, hogy időközben elkészültek-e a tervezett műalkotások.

A Mikulás rénszarvastartási szokásairól ismert, sertéstenyésztési vállalkozói 
kedvéről eddig még nem hallottam. Most ebben az ukrajnai városkában mégis ott 
áll egy részeg disznó, egy szotyolaárus, egy vízvezeték-szerelő és egy rajzfilmhős 
társaságában. S valószínűleg ugyanúgy csodálkozik ő is ezen a helyzeten, ahogyan 
én is értetlenkedtem tavaly novemberben, amikor lányom azt kérdezte tőlem, 
van-e itthon zárt mikrohullámú karton. No, bumm neki! Hát, ha ilyet mondanak 
nekem, mint ez a hogyishíjják, ez az izé, ez a valami, ez a „zárt mikrohullámú 
karton”, bizony sokáig tudok vakarózni anélkül, hogy halvány fogalmam lenne 
arról, mire gondolt a beszélgetőtársam. A szavakat külön-külön talán még értem 
is, hogy „zárt”, hogy „mikrohullámú” és hogy „karton”, de így, ilyen szórendben 
egymás mellé rakva mégis nehezen tudom értelmezni. Honnan lenne „itthon”, ha 
egyszer azt sem tudom, hogy micsoda?

Az adventi naptár, amit saját maga fabrikált a lányom, ennek ellenére gond 
nélkül elkészült, és olyan sikere volt, hogy idén is a tavalyit vette elő újra a gyer
mek (még ha ehhez kétszáztizenhét kilométert is kellett autóznunk oda-vissza, 
hogy „otthonról hazahozzuk”), és ma már a hatodik ajtó nyílik ki ebben az egyedi 
December utcában, amelynek minden háza egy-egy napot jelöl az adventi idő
szakban. És a texasi gyerekek is ma reggel találták meg kisuvickolt, kitisztított 
csizmájuk mellett a megbírságolás helyett „megmikulásoztatott” autósok által 
adományozott ajándékokat. Nagyon remélem, hogy egyikük sem volt annyira po
fátlan, hogy a bírság miatti dühében virgácsot vásárolt volna...

(Magyar Szó, 2008. december 6.)

DANILO, A NYAVALYÁS

Sinkó Ervin, Csuka Zoltán, Kassák Lajos és felesége, Kassák Klára, Kéry Lász
ló, Makai Imre, Kurucz Gyula, Eörsi István és Borbély János Danilo Kishez cím
zett leveleiből közölt válogatást az Üzenet című szabadkai folyóirat Lovas Ildikó 
által szerkesztett 2003-as nyári, tematikus Kis-száma. Mirjana Miocinovic, az író 
volt felesége bocsátott a szerkesztőség rendelkezésére egy kötegnyit a hagyatékban 
maradt magyar nyelvű levelekből. A Danilo, Te nyavalyás! című kötetben jelent 
meg Kurucz Gyula ekkor első ízben publikált, Budapesten 1973. március 14-én 
kelt küldeménye, amelyikből -  természetesen -  az eredetiben használt megszólí
tás nemesedett címmé. A barátok között inkább vicceskedőnek, semmint sértő



nek tekinthető, egyebekben mégis tagadhatatlanul bántó megszólítás ellenére a 
levél hangneme kifejezetten szívélyes: „Igaz, hogy három év alatt vagy kétezerszer 
megváltozott a címem, meg az is lehet, hogy a Tietek is megváltozott, de azért ha 
annak idején írsz, én válaszoltam volna Neked, és nem szakadt volna meg a kap
csolat. Persze ez csak akkor érvényes, ha neked is hiányzott volna -  hiányozna, 
hogy olyan régen nem találkoztunk. Időközben van egy végleges lakásom, a szü
leimmel (nőtlenül élek), és még mindig nem szoktam le az írásról. Irtóra örültem, 
mikor meghallottam valahol, hogy itt vagy, és egyúttal állati dühös lettem, hogy 
Neked nem jut eszedbe megkérdezni: merre lakok. Szóval. Ha visszajönnél Pestre, 
nagyon, nagyon várom, hogy megkeress. Sajnos, telefonom nincsen, de itt (a Ke
lenföldi Pályaudvar mellett lakunk) mindig van itthon valaki, és jómagam is elég 
sokat tanyázok itthon. Márc. 21-től 25-ig Borsod megyében vagyok író-olvasó ta
lálkozókon, utána viszont megint itthon, akkor többnyire este. Tolmácsolok majd 
ápr. 8-tól 15-ig a Költőtalálkozóról. Nem leszel ott?

De figyelj, ha már egyelőre nem látlak, legalább írj pár sort, hogy mikor leszel 
Pesten, vagy a címeteket otthon -  ne félj, nem megyek, csak szeretnék találkozni 
Veled és Myrával. Ő hogy van? Meg a zsebedbe dugnék egyet abból a regényből, 
amiről 68-ban meséltem.

Hát addig is, válaszodat várva, szeretettel ölellek, Myrát is:
Kurucz Gyula
Bp. XI. kér. Ildikó u. 26” -  olvashatjuk a levélben.
Történt pedig, hogy 2006 decemberében, akkor már a Magyar Hírlap publi

cisztikai rovatának szerkesztőjeként, nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy sajtó 
alá rendezzem Kurucz Gyula A négyfelé szakított ország című írását. Az alig né
hány nappal, talán egy héttel karácsony előtt megjelent cikkében akkor így fogal
mazott a fenti levél szerzője: „December hava van. A súlyos, fenyegető felhőként 
ránk nehezedő konzumvilág már az adventét is egy héttel korábbra hamisította, 
nehogy csökkenjen a fogyasztás a nincstelenségbe csúszó országban.

Választott vezetőink egyre hitegetnek: bírjuk csak a koplalást, néhány év múl
va, a kormány sikereként megérkezik majd az a hét-nyolcezer milliárd forintos 
támogatás az EU-tól, amiért semmit nem tettek. Nem szólnak arról, hogy jó, ha 
egyharmadát képes lesz majd lehívni, befogadni a havonta ötletszerűen szétszer
vezett állami adminisztráció. Még a teljes összeg is csak éves deficitünket tenné 
ki, milyen kevés lesz a töredéke. Dúl a kormány és az ellenzék állóháborúja. Nincs 
erő, amelyik együtt indítaná valamerre az ide-oda hányódó országot.”

Sajnos Kurucz Gyula cikkét kényszerűen rövidíteni kellett, az eredetileg le
adott változat ugyanis jelentősen meghaladta a rovat terjedelmi kereteit és lehe
tőségeit, ezért az ekkor hozzá címzett e-mailemet magyarázkodással kellett kez
denem:

„Tisztelt Kurucz úr!
Ezúton is köszönöm együttműködését és segítségét.
Bízom benne, hogy holnap megjelenő írásának kényszerűen megrövidített



változatával is elégedett lesz. Jómagam most olvastam újra a betördelt változatot, 
s úgy vélem, hogy sikerült úgy elvégezni a húzás kényelmetlen feladatát, hogy az 
eredeti mondandó nem sérült, nem vesztett értékéből, s bízom benne, hogy az 
újságban olvasva Ön is elégedett lesz majd vele.

Most -  magánügyben -  azért jelentkezem Önnél, mert egy személyes érdeklő
désemből fakadó kérdéssel szeretném zaklatni. A szabadkai Üzenet című folyóirat 
2003 nyári számában jelent meg egy Danilo Kishez címzett levél: [Ez itt a fent idé
zett postai küldemény helye volt az e-mailben] Ennek értelmében Ön személyesen 
ismerte Danilo Kist. Én nagy tisztelője vagyok, igen sokat foglalkoztam munkás
ságával több megközelítésből is, műveiből több ízben is készítettem fordításokat, 
még ha közvetett módon is...” Arra szerettem volna tehát rávenni Kurucz Gyulát, 
hogy meséljen Danilo Kisről és kapcsolatukról, barátságukról. Néhány nappal ké
sőbb kelt az alábbi válaszlevél: „From: Gyula Kurucz gyulakurucz@yahoo.de

Date: 2006. december 19. 17:19:58 GMT+01:00
To: publicisztika@magyarhirlap.hu
Subject: RE: Portréfotó

Kedves Attila,
az öregebb jogán ajánlom a tegeződést, mert a magázás nem visz sokra.
Szóval köszönöm a cikk húzását, ekkora csonkítás persze sok színt kivesz az 

anyagból, de valóban, nem bántottad a lényeget.
Ami Danilo Kist illeti, mi igen jó barátok voltunk, Myra is többször volt itt 

Budapesten, sokszor találkoztunk, sok kellemes estét töltöttünk el együtt. Nem 
tudom, hogyan tűntünk el egymás térképéről, azt hiszem Danilo betegsége miatt 
lehetett, vagy, hogy igen hosszú időre Párizsba ment, s utána már nemigen járt 
Budapestre. Nagyon sajnáltam, mert szenzációs fickó volt, rendkívül élénk elme. 
Igencsak örültem most a saját levelemnek, hiszen a semmiből bukkant fel (a segít
ségeddel) és szép élményeket idézett.

Neked és szeretteidnek boldog karácsonyt kívánok, sok sikert és örömöt az új 
évre. Szeretettel üdvözöl

Kurucz Gyula”

Itt állunk hát most, két esztendővel később (az időzóna változatlan!), ugyan
annak a konzumterrornak a kellős közepén, és már csak alig másfél hét választ el 
bennünket az idei karácsonytól, ami elsősorban családi ünnep, mégis, talán egé
szen jó alkalom arra is, hogy tegyünk egy suta kísérletet a megszakadt barátságok 
megújítására, felelevenítésére is. Ha nem is nagyon erőltetjük meg magunkat eb
ben, legalább egy Kurucz Gyuláéhoz hasonló, vicceskedő levelet megereszthetünk 
rég nem látott ismerőseinknek...

Afféle kopogtatás gyanánt.

mailto:gyulakurucz@yahoo.de
mailto:publicisztika@magyarhirlap.hu


MIHÁLY ATYA MISÉJE

„A teológia és a teológiai kutatások vezérelve az igazság; a közösségi istentiszte
leté az áhítat és a buzgóság; míg a célszerűség a kormányzásé. A teológia útja a bi
zonyítás, az istentiszteleté a mi érzelmi természetünk, a kormányzó hatalomé pedig 
a parancs és a késztetés.

Az ember természeténél fogva gondolkozásában racionalizmusra, buzgóságában 
babonára és rajongásra, a hatalom gyakorlásában pedig nagyravágyásra és zsarno- 
koskodásra hajlik” -  írta Az Anyaszentegyház misztériuma címmel kötetbe gyűjtött 
tűnődéseiben az eredetileg anglikán születésű, később mégis római keresztségre 
tért John Henry Newman bíboros. „Az igaz, biztos és boldog út az, ha hisszük azt, 
amit az egyház tanít. Amikor azonban mélyebb, alapvetőbb kérdésekben kell elme
rülnünk, a tanítónak az értelem természetének ismeretére, a tanítványnak pedig a 
tanulékonyság kegyelmére van szüksége” - folytatta elmélkedéseit a bíboros (John 
Henry Newman: Az anyaszentegyház misztériuma. Fr. Mihály ferences fordítása. 
Budapest, 1998, International Center of Newmans Friends kiadása). Számomra pe
dig azért is kiemelten fontos ez a kötet, mert Kamarás Mihály atyától, a kiadvány 
fordítójától kaptam ajándékba, amikor nemrég felkerestem őt jelenlegi, budapesti 
lakhelyén, a Margit körúton található Országúti Ferences Plébánia épületében.

Idén tavasszal a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház március 15-én Várpa
lotán bemutatott előadása, a Siposhegyi Péter szövege alapján készült Magyar pietá
- Az őszödi köztársaság című produkció irányította a figyelmem egy már koráb
ban -  részben személyes, családi érintettség okán is - ismert történetre. Később 
jómagam is többször írtam az előadásról (A ferences rendház titkai. Magyar Hírlap, 
2008. április 4.; Krizosztóm atya szenvedéstörténete. Magyar Hírlap, 2008. július 
19.), majd pedig elmentem, és felkerestem a Siposhegyi Péter által a színműben fel
dolgozott 1944-s újvidéki történet egyetlen túlélőjét, Kamarás Mihály atyát, hogy 
egy interjúban arra kérjem, vessük össze, állítsuk párhuzamba az előadás cselekmé
nyét a több évtizeddel ezelőtt a rideg valóságban lejátszódott eseményekkel (Szín
mű és valóság. Magyar Hírlap, 2008. szeptember 27.). A színpadi változatban kettős 
szereposztásban, felváltva Csernik Árpád és Bicskei István tolmácsolja Krizosztóm 
atya szerepét. További szereplők: Vágó Kriszta, Kákonyi Tibor és Molnár Zoltán. A 
dramaturg Szigeti Nagy Réka volt, az előadást Andrási Attila rendezte. A színmű 
szövegkönyve nemrég megjelent a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház koráb
bi produkcióit összefoglaló gyűjteményes kötetben is (Wass Albert -  Németh Ákos
- Siposhegyi Péter -  Andrási Attila: A világ és a vége. Drámák. Szerkesztette Gubás 
Ágota. Szabadka, 2008, Aracs Társadalmi Szervezet. /Aracs Könyvek, 6.1).

„Az újvidéki ferences rendház a mai Vajdaság területén létező rendházak közül 
a legfiatalabb, 1942-ben alapította a zágrábi székhelyű Szent Cirillről és Metódról 
elnevezett Horvát Ferences Rendtartomány” -  olvashatjuk ma is az újvidéki Agapé 
Ferences Nyomda és Könyvkiadó honlapján. Valamint: „A letelepedést előkészítő és



megszervező Körösztös Krizosztom atya mellett az 1943-as kápolnaszentelés után 
négy testvér kezdte meg tevékenységét a házban: Kiss József és Szikra Ferenc atya, 
valamint Scheibl Modeszt és Cseh Anicét testvér. Márciusban Kamarás Mihály 
atya váltja fel József atyát. A kibővített kápolna felszentelése után idekerült még 
Domonkos, Nagy Máriusz és Honor atya.” Siposhegyi Péter darabjának központi 
figurája a színműben Keresztes vezetéknéven megidézett, eredetileg Körösztös Imre 
Krizosztom ferences atya, akit alig egy évvel a kápolnaszentelés után a városba be
vonuló, Újvidéket akkor elfoglaló partizánok öltek meg rendtársával, Kovács Kris
tóf atyával együtt. A beteges, gyenge fizikumú Krizosztom atyát még a városban, a 
folyamőrség kaszárnyájában agyonverték, Kristóf atyát pedig az indijai munkatá
bor felé vezető úton lőtték le: „egy partizánnő Kristóf atyát különös kegyetlenséggel 
bántalmazza, nemcsak fizikailag, hanem verbálisán is, hitét gyalázva mondja neki, 
hogy mentse meg Szűz Mária, akinek az olvasóját viseli. Mivel nem bírja az erőlte
tett menetet, az atyát fölteszik egy feléjük tartó orosz katonai teherszállítóra, de a 
kocsira felugrik egy harcos, és sortűzzel végez vele. Holtteste valószínűleg az Indija 
külvárosában fekvő tömegsírba került” - olvashatjuk az Agapé honlapján, ahol Mi
hály atyáról pedig a következőket jegyezték fel: „Mihály atyát Indijába hurcolják. 
A lágerből 1944. december 2-án tér vissza, s első nyilvános miséjét a templomban 
1944. Karácsonyán du. 4 órakor mutatja be.”

Mihály atyának az ezen az istentiszteleten elhangzott szavait ma már nehéz len
ne felidézni. Fennmaradt viszont írásos formában - kéziratban -  a három évvel 
korábban, 1941 -  ugyancsak háborús - karácsonyán tartott miséjének elmélkedése, 
amit a következő sorokra épített fel: „Leszállt a földre a legszebb éjjel, / Sugárzó fény 
özönlött széjjel. / Eljött közénk az ég Királya, / Kicsike karját feléd kitárja, / Szivedet 
égő szivére várja.” Mivel ennek szövegét már teljes terjedelmében közzétettük a Ké
pes Ijjúság 2001. december 19-i számában, most csak egy rövidebb részletét idézem 
fel -  áhítattal és buzgósággal, de okulásul is -  2008 karácsonyára: „A jászol sötétben 
áll, hideg, téli éj veszi körül... A bűn éje, a lelki halál dermesztő hidege, sötétsége 
övezi a Gyermek jászolbölcsőjét. Nincs szeretet számára az emberi szívekben. De Ő 
éppen azért jött, hogy felolvassza e rettenetes tél erejét gyermeki szíve melegségével, 
mosolyával. Azért állt bele keményen e télbe, hogy kimutassa, nem kell Neki lágy, 
puha természet, hanem a rideg, hideg szigort is mosolyogva bírja el, hogy kimutassa 
lelkének erejét és szabadságát.

Vedd keresztedet és kövess engem - szól mindnyájunkhoz -, az önmegtagadás 
a lélek uralma a test fölött. Hozzá, a törhetetlen Győzőhöz úgy illett, hogy rideg 
nélkülözés övezze. És kedves mosolyával magyarázza a karácsonyi örömhírt: bé
kesség az embereknek, kik követnek a szenvedés és küzdelem terén is mosolyogva, 
kik hinni, remélni, de főként szeretni tudnak, kik még szenvedve is tudják énekelni 
lelkesen, mosolyogva: dicsőség az Istennek!”



TÉRKÉPÉSZET ÉS PATIKAMÉRLEG

„Lehet-e párhuzamot vonni a kortárs magyar és macedón költészet között?” 
-  kérdezte a CENA hírügynökség munkatársa két évvel ezelőtt, amikor 2006-ban 
interjút készített Paszkál Gilevszkivel, a Szkopjéban az előző esztendőben megje
lent magyar irodalmi antológia fordítójával. „Most minden globális és közeli. Et
től függetlenül lehet párhuzamot vonni. Konevszki Illyéshez áll közel. Todorszki 
Weöres Sándorhoz hasonlít: mindketten a szavakkal és a hangokkal játsza
nak. Vlado Urosevics Somlyó György alteregója, Szlavko Janevszki és Radovan 
Pavlovszki pedig Juhász Ferenccel mutat hasonlóságot. Mindez természetesen 
a véletlen következménye” -  fogalmazta meg véleményét a fordító. „Paszkál 
Gilevszki kortárs macedón író, költő és műfordító Antologija na ungarszkata 
poezija címmel 562 oldalon jelentette meg ezt a macedón nyelvű gyűjteményt a 
szkopjei Matica Makedonska gondozásában. A műfordítás -  mint tudjuk - igé
nyes tevékenység, mert a szépirodalmi művek, különösen a versek átültetése egyik 
nyelvből a másikba, bizony, sziszifuszi munka. A költő mondanivalójának átül
tetésében fontos szerepet játszik a két nyelv szókincsének, kifejezésmódjának és 
nem utolsósorban mindkét nyelv dallamának ismerete is. Bizony, az ilyen irodal
mi tevékenység sokkal nagyobb és fontosabb dolog, mint amilyennek látszik. Ha 
már most, a gyűjtemény olvasása után azt is figyelembe vesszük, hogy negyven év 
műfordítói tevékenység áll 149 költő 633 válogatott verséből a XV. század elejétől, 
Janus Pannoniustól napjainkig, akkor kapunk képet csak igazán egy célratörő, tu
datos és kitartó fordítói elkötelezettségről. Itt jegyzem meg, hogy Gilevszki nem
csak magyarból fordít macedónra, hanem miután folyékonyan beszél franciául és 
görögül is, ezeknek a nemzeteknek a nagyjait is átültette anyanyelvére” -  olvas
hattuk N. Szegedi Mártának, a könyv budapesti bemutatójáról készült tudósításá
ban (Egy antológia margójára. Magyar Szóy 2006. május 5.).

Ha a térképészetre hagyatkozunk, akkor szinte minden országnak létezik -  a 
történelmi időben egymástól kiválóan elkülöníthető - kisebb és nagyobb változa
ta. Hiszen mindig volt, aki terjeszkedni akart, ezt azonban soha nem lehetett úgy 
elkövetni, hogy ne ment volna valaki másnak a kárára. A határok sérthetetlensége 
ehhez képest újkori találmány, s hiába esküszik erre manapság már a fél világ, a 
határok mégis folyamatosan változnak, ha kell, ha nem. Láthattuk -  és lemérhet
tük! -  ezt nagyon jól, a kelleténél sokkal képlékenyebben (sőt akaratunk ellenére 
tapasztalhattuk is) a múlt század kilencvenes éveiben a délszláv háborúk példáján. 
A térképészet tehát nem holmi patikamérleg, amelyen pontosan, milliméterre ki- 
centizve, örök érvénnyel húzzák meg az államhatárokat jelölő, a papírost színessé 
varázsoló girbe-gurba vonalakat. A térképészet nem leledzik örök változatlanság
ban, hanem épp ellenkezőleg, folyamatosan dokumentálja azt, amit suta kezek a 
politikai tervezőasztalokon, illetve sokkal rosszabb esetben a harctereken reális 
erőviszonyokká, kész tényékké tettek.



Mesterien animált térképeket találtam néhány évvel ezelőtt a világhálón, ame
lyeken egy elképzelt Nagy-Albániát mutattak be a készítők kifejezetten szemlé
letesen. Szkander bég nagy szkipetár országa! (A környék egyik legfinomabb 
konyakját nevezték el róla, amit adandó alkalommal mindenképp érdemes meg
kóstolni.) Az animációkon elsőként Koszovó csatlakozott Nagy-Albániához, majd 
kicsit északabbról Dél-Szerbia egy része is az állam része lett. Következett az im
már két esztendeje függetlenné vált Montenegró keleti része, nagyjából az ország 
területének egyharmada. A feldarabolósdi következő áldozata pedig Macedónia 
lett, amelynek leginkább az északnyugati része volt érintett, de az animáció készí
tői természetesen nem érték be ennyivel, s az Albániával közös határszakasz tel
jes egészében kiszakadt belőle. Legvégül néhány görög tartomány csatlakozott az 
egyesülő új államhoz, és létrejött az animáció készítői által áhított Nagy-Albánia. 
És történt mindez pillanatok alatt az orrom előtt, ahogy a komputer monitorja 
előtt ültem. Jó kis honlapokat látogatok, nemde?

Immár tudjuk, hogy a térképészeti animáció készítőinek Koszovó kérdésében 
-  egyelőre még csak részben, de -  igazuk lett: az 1999 óta már csak papíron Szerbi
ához tartozó tartomány az idén kikiáltotta függetlenségét. A történet érdekességei 
közé tartozik, hogy Albánia -  meglepő módon -  nem tartotta presztízskérdésnek, 
hogy elsőként siessen elismerni Koszovó függetlenségét, hanem hagyta, hogy Af
ganisztán megelőzze ebben. Egyik NATO-protektorátus elismerte a másikat...

A politika akkor válik a tudomány tárgyává, amikor történelemként vagy - 
esetünkben -  földrajzként tekintünk rá. A történelmi atlaszok jelentik az átme
netet a kettő között, hiszen azok rögzítik, mikor, melyik században mekkora volt 
egy-egy állam, határai hol kezdődtek és meddig értek. Az irodalmi kapcsolatok 
és kölcsönhatások azonban -  szerencsére mindettől függetlenül -  egészen más
ként működnek. Ilyen szempontból is érdekes az az interjú, amit a CENA Hírügy
nökség munkatársa készített Paszkál Gilevszkivel. A kérdésre, hogy „mennyire 
hatottak a magyar írók a macedónokra?”, a macedón költő így válaszolt: „Ady 
Endre rajtam kívül erősen érezteti hatását Mihail Rendjovon is. Az én verseim
ben sok magyar téma van. Petőfi Sándor hatása egyértelműen kimutatható Aco 
Karamanov, Blazse Koneszki, Gane Todorszki verseiben. Ha hozzáteszem, hogy 
ők a legnagyobb macedón írók, a kérdés mindjárt más tónust kap.” így hát méltán 
remélhetjük, hogy akárhány ország-, állam- és politikai határt is húznak közénk 
amatőr, műkedvelő térképészek és mesteri animátorok a történelmi atlaszok anya
gának gazdagítására, ha nem is minden globális, de alapvetően közeli marad. Az 
olyan nagyszerű elmék, mint Paszkál Gilevszki, sokszor évtizedes munkájukkal 
nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ne érezzük magunktól távolinak a macedón 
költészetet, illetve hogy ők ott Szkopjéban vagy az Ohridi-tó környékén se érezzék 
maguktól idegennek a magyarokat.
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ÚJÉV NÚBIÁBAN

Azt hiszem, könnyűszerrel sikerülhet nekem is kimondanom egy hatalmas, 
őrületes, szenzációs és bődületes közhelyet azzal, ha most nagy hirtelenjében meg
állapítom, hogy az év vége, majdan pedig immár a következő év eleje a nagy fo
gadalmak, fogadkozások ideje. Újév éjszakáján tesszük le a nagyesküt, hogy soha 
többé egy szál cigit sem, soha többé egy korty alkoholt sem, soha többé egy meg
veszekedett hazug szót sem, soha többé egy grammnyi transzzsírt sem... S nem 
kevésbé az évértékelések, nagy tervek, bejelentések időszaka ez. Utóbbi elsősorban 
a politikum területe, és egyelőre megfellebbezhetetlen felségvize, akárki hajózzon 
is erre más felségvizekről, civilként -  érdemtelenül -  nem számíthat kedvezőbb 
megítélésre, mint a mostanság igen sok bajt és kalamajkát okozó Szomáliái kaló
zok. Elnökök és kormányfők tartanak nagy beszédeket, értékelik a mögöttünk ha
gyott esztendőt, összefoglalják vélt vagy valós élményei(n)ket. És már sokezerszer 
elbukott önjelölt próféták, hordószónokok igyekeznek ismét visszakapaszkodni a 
felszínre -  amit korábban már többszörösen mesterien alulmúltak -  azzal, hogy 
keresetlen szavakkal ostorozzák az elmúlt év eseményeit, intézkedéseit, politikai 
irányvonalát... Mondanak tehát jót vagy rosszat, mindig éppen annak függvényé
ben, hogy hatalmon vannak-e, avagy ellenzékben. Ellenszélben...

Amennyire a személyes fogadalmak helytállóak és maradandóak, mondjuk 
némi jóindulattal január harmadikáig talán még kitartanak, amikor az első „idei” 
korty sör mellé rágyújtunk az első „idei” szál ciginkre, amit sebtében követ a má
sodik, harmadik, negyedik, ötödik...

Ám kedvesünknek mindebből csak egyet vallunk be, s ezzel máris elkövettük 
az első „idei”, még ha ezerszer kegyes kis hazugságunkat is... A transzzsírokat 
talán most hanyagoljuk! Hiszen máris a porba hullnak mélyenszántó, hirtelen jött 
esküvéseink.

Nagyjából ugyanennyi hitele van a politikusok által elmondott évértékelések
nek, és az ilyenkor bejelentett nagy terveknek, világmegváltó, válságkezelő prog
ramoknak is. Mert a válság, nos, az igen, az aztán gyűrűzik mindenhonnan... 
Minden téren és minden tekintetben... És ha hihetünk a Locomotiv GT együttes 
1973-as dalának, hát, ha valahol és valamikor, akkor ebben most aztán minden 
bizonnyal: MIÉNK ITT A TÉR.

Épp most olvasom egyik kedvencem, a Múlt-kor című internetes történelmi 
portál összefoglalóját a mögöttünk hagyott 2008-as esztendő legjelentősebb régé
szeti szenzációiról, amelyben kiemelt helyen szerepel a következő: „Fantasztikus 
bejelentéssel álltak elő az egyiptomi kutatók: egy feliratokkal díszített mészkő
tömb segítségével sikerült kideríteni, hogy Ehnaton, a vallásreformer fáraó lehe
tett Tutanhamon apja.”

Érdekes összeállítás jelent meg a National Geographic augusztusi számában 
az ókori Egyiptom színes bőrű, fekete fáraóiról, a núbiai származású hódítókról.



Peye, Egyiptom déli szomszédjának uralkodója időszámításunk előtt 730-ban ha
tározta el, hogy meghódítja az akkor már önnön belviszályáitól megosztott északi 
birodalmat. Kutatók feltételezik, hogy Tutanhamon nagyanyja is Núbiából szár
mazott, s az újabb leletek alapján arra következtetnek, hogy a Teje királynőt áb
rázoló, a berlini Egyiptomi Múzeumban őrzött, fából készült mellszobrot -  habár 
senki sem cáfolja, hogy anyaga sokat barnult az évszázadok során -, valójában 
azért színezték sötétre, mert ő maga is színes bőrű volt. Érdekes adat, hogy a mai 
Szudán területén több piramis áll, mint Egyiptomban. Csak hát mindez kevésbé 
ismert, kevésbé legendás...

A núbiai uralkodók ugyanis, évszázadokkal az után is, hogy elvesztették hatal
mukat az északi szomszéd birodalom felett -  bő hetven esztendei uralkodás után 
az időszámításunk előtti VII. században az asszírok szorították őket vissza délre -, 
továbbra is ilyen monumentális sírhelyeket emeltettek maguknak. „A mai Szudán 
területén magasodó piramisok [...] kíséreties látványt nyújtanak a Núbiai-siva- 
tagban. Akár egyedül is sétálgathatunk közöttük, nem zaklatnak árusok. A mél
tóságteljes építmények társaságában egy világ választ el bennünket a szudáni nép
irtástól, a darfúri menekültválságtól, a déli polgárháború szomorú mementóitól” 
- olvashatjuk az említett lapszámban. Egyiptom kincsei és történelmi gazdagsága 
mellett azonban sokáig a kutatókat, régészeket sem érdekelte az ókori Núbia, a 
kusita birodalom. Róbert Draper, a cikk szerzője megjegyzi: „RASSZIZMUS? Az 
ókori világ még mentes volt tőle. Történelmi jelentőségű hódításai idején még sen
kit sem érdekelt, hogy Peye történetesen sötét bőrű uralkodó. Az ókori egyiptomi
ak, görögök és rómaiak alkotásain világosan kivehetők a faji jellegzetességek, mint 
ahogy a bőr színe is; arra azonban semmi nem utal, hogy akkoriban kevesebbre 
tartották volna a sötét bőrűeket. A nyugati világ is csak akkor kezdett el a núbiai 
királyok bőrének színével foglalkozni (és abból terhelő következtetéseket levonni), 
amikor a XIX. században az európai hatalmak gyarmatosították Afrikát.”

„Jószerével semmi nem maradt meg az ókori Núbia virágzó kultúrájából” -  ál
lapítja meg Róbert Draper. Ha évértékelésekről, 2009-es tervekről és előrejelzések
ről beszélünk, mint ahogy az így újév táján már rég bevált szokás -  akármennyire 
közhelyes is legyen ez -, az olvasottak alapján nekem az jut most eszembe, hogy ez 
a tragédia esztendeje lesz. A kusita birodalom, annak kultúrája és történelme irán
ti, korábban tapasztalt igencsak gyér érdeklődés miatt több mint kétezer olyan 
lelőhely feltárása van jelenleg még csak kezdeti stádiumban, amelyek régészeti is
mereteink szempontjából fontos kincseket, leleteket rejthetnek. Hogy megtudhas
sunk valamit erről a korábban méltánytalanul mellőzött kultúráról, civilizációról, 
birodalomról. Hiszen például még Peye egyetlen arcmását sem találták a 2009- 
ben immár tizedik esztendeje a térségbe özönlő kutatók, csak egy olyan dombor
műtöredék került eddig elő, amelyiken az Egyiptomot meghódító uralkodó lába 
látszik. Nem tudjuk, hogy nézett ki, milyenek voltak az arcvonásai, az álla, orra, 
homloka... Nem tudjuk, milyen ember volt. Csak annyit, hogy fekete.



Nagyon jól tudjuk ezzel szemben azt, hogy milyen érzés egy polgárháború 
sújtotta országban élni, a múlt század kilencvenes éveiben, az egykori Jugoszlá
via lassú, de biztos eróziójának idején volt alkalmunk bőven megtapasztalni ezt, 
akárhova soroljuk is magunkat, Délkelet-, Közép-Európához vagy a Balkánhoz. 
Tudjuk azt is, hogy a harcok csitulásával, a helyzet fokozatos rendeződésével 
mennyire fontos, hogy ismét beinduljon a gazdaság, meginduljon a termelés, le
gyenek fejlesztések és beruházások, nagy építkezések, így hát azon sem vagyunk 
különösebben meglepődve, hogy a mai Szudánnak egy újabb erőműre, energiára 
van szüksége. 2009 éppen ezért lesz a tragédia éve, mert az építkezések keretében 
várhatóan elkészül a Níluson az úgynevezett Meroé-gát az új vízerőmű részeként, 
amelyik mintegy százhatvan kilométeres körzetben árasztja el a kétezernyi régé
szeti lelőhelyet a folyó mentén felbecsülhetetlen értékű károkat, pusztítást okoz
va. Róbert Draper a legendabeli Atlantiszhoz hasonlítja cikkében Núbia várható 
sorsát...

Hogy hatásvadász lenne?!
Érdemes megállnunk a szilveszteri, illetve újévi tűzijáték, petárdadurrogás és 

pezsgőpukkanás mellett egy pillanatra, még ha túl sokat nem is tehetünk. Nem 
mehetünk oda, és nem akadályozhatjuk meg a gát felépítését, nem fejezhetjük be a 
szakemberek helyett a régészeti feltárásokat... Ilyen év köszönt ránk, előre tudjuk. 
Szudán messze van, nem a mi dolgunk, gondolhatjuk, csak hát érdemes belegon
dolnunk abba is, hogy egy esztendő távlatából visszatekintve hogyan értékelhet
jük majd az elkövetkező évünket, ha már startban is, a kezdetek kezdeténél ilyen 
egyszerűen képesek vagyunk lemondani bármiről. Akár arról is, hogy egy ma 
már ötezer éves kultúrát megismerhessünk...

{Magyar Szó> 2009. január 3.)

CIGÁNYVÉRBE MÁRTOTT ECSETTEL

„Egy művész élete gyakran akkor sem felhőtlen, ha teljesen harmonikus csa
ládba születik. Annak, aki Nyíregyháza legszegényebb telepének lakója, szinte 
esélye sincs, hogy tehetségéből éljen meg. Zámbó Gábor élete is ezt erősítette ed
dig. Szinte minden rossz megtörtént vele. Intézet, hajléktalanság, börtön, alkoho
lizmus, baleset és lelki összeomlás. Aztán egyszer csak valaki előhúzta a kályha 
mögé dobott képet” -  olvashattuk tavaly szeptember 25-én a budapesti Józsefvá
rosi Galériában megnyílt Cigányvarázs című képzőművészeti és hangszerkiállítás 
ismertető anyagában, a tárlat vendégművészének, Zámbó Gábornak a helyszínen 
kifüggesztett életrajzában. Az alkotó, aki ars poeticája szerint „a szegénység fáj



dalmát festi meg”, a magyar fővárosban a tavalyi év egyik legfontosabb kiállításán 
-  amelynek szervezője a nemrég alakult Cigány Kulturális-Művészeti Szalon, va
lamint a Művészeti-Oktatási-Kulturális-Közéleti Alapítvány volt -  legnagyobb 
kifejezőenergiával, talán nem véletlenül önéletrajzi témáit feldolgozó képeivel 
mutatkozott be. így az Egy festő a pokol mélyéről című munkáját akár a változa
tos, de mindig a periférián mozgó, lecsúszott élethelyzetekben megnyilvánuló, a 
hajléktalanságtól a börtönön és az alkoholizmuson keresztül a lelki összeomlásig 
terjedő -  és abból merítő -  skálán következetesen végigvonuló életútja összegzé
sének is tekinthetjük. A festő nagy erénye, hogy szánalom nélkül tud önmagáról 
mesélni képein, a fájdalom érzését az akár közhelyesnek is tekinthető felszínes 
ábrázolásmód képi világa helyett inkább szimbólumaiban rejti el. És épp ettől vál
nak hangsúlyosakká a festményei. Ne mondjam: hitelesekké. „Zámbónak a Ci
gányvarázs című tárlaton bemutatott munkáin mégis elsősorban a sötét színek és 
borongós hangulatok dominálnak” -  jegyeztem meg róla a kiállítás megnyitójáról 
készült tudósításomban (Roma festők kettős aranypántja. Magyar Hírlap, 2008. 
október 3.).

Zámbó munkásságában különösen szimpatikus számomra, hogy kezében 
szinte minden hétköznapi tárgyunk, minden eszközünk a művészet tárgyává, 
alapanyagává és eszközévé válhat. Nem egy hagyományos értelemben vett festőre 
kell gondolnunk, amikor róla beszélünk, aki talán vászonra fest, kiváló minőségű, 
professzionális festéket használ, egyebek... Nem, Zámbó Gábor egyaránt fest ke
rítészománccal és művészfestékkel, a vásznat pedig könnyűszerrel helyettesítheti 
nála a szekrény hátsó lemeze, az úgynevezett furnér vagy a konyhaszekrény letört, 
leszakadt, lecsavarozott, leszerelt, megvetemedett ajtaja, illetve bármilyen felesle
gessé vált fadarab. Alkalmi életrajzírója pedig fontosnak tartotta megjegyezni róla 
még azt is, hogy olcsó pénzen elkótyavetyélt képei később már sokszoros áron 
kerülnek újabb és újabb tulajdonosok gyűjteményébe...

„Ő pedig annak örül, hogy a keleti végek egyik cigánytelepén megannyi sze
génylakás falán az ő képei jelentik az ablakot a szépre, hogy néha megjelenik egy
két vékonybankós, de jólelkű »mecénás«, aki beleszeret ezekbe a cigány vérbe már
tott ecsettel festett álmokba, amelyek sohasem látott tájakra vitték el őt magát is. 
Egy kupacban a pornóújságok -  ezekből festi az aktokat -, egy kupacban a Híres 
Festők folyóirat rongyos példányai -  ezek segítségével utazik Velencébe, Párizsba, 
beszélget Munkácsyval, Pál Lászlóval. Minden reggel kicsit keserűen kel, hogy 
délutánra aztán teljes legyen a kétségbeesés. Pedig ott a remény a kezében, neki 
legalább megadathatna, hogy kilépjen a kilátástalan szegénységből, és lám, neki 
sem sikerül. Aztán este újra letérdel táblái elé, és álmodozni kezd. Buja erdőket, 
forrongó tengerpartokat. Fest. Egy cigaretta. Fest. Még egy cigaretta. Egy korty 
kólás bor, fest, cigaretta. Fest. Hátha.”

Az Egy festő a pokol mélyéről című munkája nem portré, sőt nem is pornóma
gazin alapján készült akt, s mégis, ahogy Zámbó Gábor arcképét nézem a kiállítás 
szórólapján, így utólag is fölsejlik, hogy nemcsak teljességében -  a sötét színek



ben megfestett kompozíciója -  lehet önéletrajzi ihletésű, hanem mintha annak 
egész alakos férfiszereplője is az ő saját arcvonásait viselné. Kiválóan kiegészítik 
így egymást Ferkovics Józsefnek, a Cigányvarázs című tárlaton tavaly szeptember 
25-e és október 9-e között a magyar főváros VIII. kerületében, avagy a hírhedt 
Nyóckerben, a József körút 70-es szám alatt található Józsefvárosi Galériában be
mutatott Pipás asszony című festményén látható női portréval. A két festő kö
zött is mindössze néhány év a korkülönbség, Ferkovics 1961-ben, Zámbó pedig 
1969-ben született. Életútjukban is közös, hogy mindketten állami gondozásban 
nevelkedtek, utóbbi később nevelőszülőkhöz került. Eztán jött az utca, a börtön, a 
kábulat... Zámbó Gábor ma Nyíregyházán él, a lepukkant cigánytelepként elhí- 
resült Huszár nevű lakótelepen (nem, ezt még véletlenül sem lehetne lakóparknak 
nevezni), egy szociális bérlakásban. A néhány havi közmunkától eltekintve állan
dó munkája, állása nincsen. „Most egy egyesület és a város önkormányzata pró
bálja a talpra állásban segíteni, hogy utána önmaga ura lehessen. Zámbó Gábor 
példa Nyíregyházán, a Huszár lakótelepen. Örülnek, ha Gábor elad egy képet, ha 
kiállításra viszik. Örülnek a sikerének, hogy neki jobb lehet” -  idézem a kiállításra 
készült alkalmi életrajzából.

Leéb Ádám fotográfuskollégám a kiállítás megnyitóján egy olyan felvételt ké
szített, amelyiken az egyik látogató épp Ferkovics Pipás asszonya előtt áll, ez a 
fénykép jelent meg a lapban a fentebb említett tudósításom mellett. Nézem most 
ezt a képet a Magyar Hírlap honlapján (meg a blogomba is átmenekítve), kémlelem 
a megfestett asszony arcát. Cigány? Nem cigány? Magyar? Nem magyar? Az arc
vonásaiból nehéz lenne megítélni. S lényegét tekintve mindegy is ... Nézem az idős 
nő arcát, és redői, ráncai ellenére is azt látom benne, hogy panasz nélkül tartja 
szája szélében kialudt pipáját. Szánalom nélkül mesél önmagáról, életútjáról ez a 
tekintet. Összegzésnek ez is kiváló, még ha nem is a pokol mélyéről fakad... Zám
bó portréfotója a kiállítás szórólapján és Ferkovics Pipás asszonya, a két arc mint
ha együtt öregedett volna bele a szegénységbe, a nincstelenségbe, akár egymás 
megfelelői, alteregói is lehetnének. Mintha együtt fásultak volna bele abba a kör
nyezetbe, amelynek fala Ferkovics nagyszerű festői technikájának köszönhetően 
ugyanolyan redős és ráncos, mint a megfestett nőalak vonásai. Illetve: talán nem 
is öregedtek bele mindebbe -  hiszen Zámbó még csak az idén lesz negyvenéves 
talán a számtalan előnytelen élethelyzet miatt -  a hajléktalanságtól a börtönön és 
az alkoholizmuson keresztül a lelki összeomlásig terjedő skálán -  egyszerűen csak 
mindketten idősebbnek látszanak valós koruknál...

{Magyar Szó, 2009. január 10.)



HAJNAL JENŐ SZIBÉRIÁBAN

Egy hajléktalan férfi állt mellettem a metrón, orromban a jellegzetes szag még 
sokáig megmarad. Munkába menet mindig itt szoktam átszállni, a Népligetnél, 
innen villamoson megyek tovább a Thököly útig. Újabban, mióta néhány hónap
pal ezelőtt megváltozott a BKV menetrendje, és érvénybe lépett az új paraméter- 
könyv, ennek a villamosmegállónak a neve is megváltozott, mostanság Zuglói pá
lyaudvarnak hívják, mert az is ott van a közelben, a Hungária körút és a Thököly 
út sarkánál. Meg hát kevésbé derűs oldalát mutatja, de itt, igen itt van a Budapest 
Környéki Törvényszék, vagyis korábbi nevén a Budakörnyéki Bíróság, de erről 
már nem szól a fám a...

De ez a névváltoztatás is csak esetleges: a villamoson is, hangosbemondón 
(már amelyik kocsiban működik) hol így, hol úgy mondják be, annak függvényé
ben, hogy a masinisztának épp melyikhez van kedve, a Zuglói pályaudvarhoz vagy 
inkább a Thököly úthoz. A megnevezésen kívül azonban semmi sem változott, a 
tömegközlekedés összes ügyes-bajos karakterisztikája változatlan, talán ezekből a 
jelenségekből is össze lehetne állítani lassan már egy paraméterkönyvet.

Lábamra lép egy jól öltözött, zakós, ballonkabátos férfi, de úgy tesz, mintha 
észre sem venné. Bosszúsan abban reménykedem, hogy legalább fázik ebben a 
fogvacogtató januári hidegben ebben a vékony kabátban, amilyet én legfeljebb ta
vasszal szoktam hordani... De mire ezt így végiggondolom, már belém is botlik 
egy másik, az előbbinél alig néhány évvel tűnik idősebbnek, s felcsillan a szeme, 
amikor megpillant egy felszabadult ülőhelyet, máris rohamoz, tör át emberen, fel
szerelésen, no és persze a lábszáramon is. Botlása közben akkorát rúg belém, hogy 
sajog bennem a lélek...

A Stadionok megállónál -  ez meg itt a Papp László Budapest Sportaréna - 
azonban általában az utazóközönség kilencven százaléka lecserélődik, mire 
mindenki leszáll, akinek itt van dolga, már üresen kong a szerelvény, alig marad
tunk néhányan. Lent persze nagyjából ugyanannyian várnak felszállására, mint 
amennyivel kevesebben lettünk, így a zsúfoltság pillanatokon belül ismét a régi 
lesz. Mondhatni: újratermeli önmagát... Ebben a nagy lecserélődésben azonban 
mindig ott van az a pillanat, amikor kiürül a villamos, még az újratöltés (Mátrix 
Reloaded) előtt. No, akkor leülök én is. Szándékosan a férfi mellé, aki épp az imént 
gázolt át rajtam, a sípcsontom még mindig sajog belé, ha csak rá gondolok, amikor 
még sokan, nagyon sokan voltunk. Ehhez képest most alig egy-két lépéssel elér
hető közelségben húsz-harminc szabad ülőhely is van. A villamosüléseken egyéb
ként sem igazán lehet nagyon ficánkolni, de szándékosan úgy rakom le magam, 
hogy zavarjam, szorosan a tövébe. Rám néz, érzem a tekintetét a tarkómon, de 
szándékosan nem nézek rá, és a szemem sarkából érzékelem, hogy biccent is egyet, 
nem túl határozottan. Talán bocsánatkérésnek szánta, talán üdvözlésnek, eszem 
ágában sincs megkérdezni tőle. Pedig legszívesebben már mondanám is neki,



hogy basszuskullancs és szopránklarinét, hát ezért kellett annyira viharzani meg 
törtetni, amikor láthatja ő maga is, hogy... De nem szólok, ez a lekvár már befőzte 
a nagymamát, sőt ahogy kicsit megemelem a tekintetem, látom azt is, hogy a csík 
is ott húzza a fejünk felett a repülőt a dicső főváros januári kék egén...

A Metropol című ingyenes napilap aktuális napi számát általában a Népliget
nél szoktam begyűjteni. Ez igazából a régi Metró hírújság, csak egy buta névvita 
miatt valamikor tavaly ősszel meg kellett változtatniuk a kiadvány nevét, mert 
a Metró áruházláncnak is van egy azonos című kiadványa, amolyan ingyenesen 
osztogatott katalógusa, amelyik mindig az épp aktuális akciókat, meg lényegében 
a reklámokat közli. Akárhogy számolom, ez valóban nyomtatott termék, de ak
kor sem sajtó. Mindegy is, mert ma a szokásosnál később indultam el, nem kell 
sietnem, számítottam arra is, hogy az ingyenes napilap elfogy, mire az átszállóhe
lyemhez érkezem. Indulás előtt ezért becsúsztattam a táskámba a Rubicon című 
történelmi magazin egy korábbi, tavaly nyári, 2008. júniusi számát. Ókori olimpi
ák -  hirdeti öles betűkkel a lap címoldala, hiszen mi mással is foglalkozhatott vol
na tavaly nyáron, a pekingi olimpia idején egy ilyen jellegű kiadvány. A lengyelor
szági Katynnal, persze, azzal is... Pedig milyen jól jönne most egy napilap méretű 
újság, amit egy lezser mozdulattal fellapozva széthajthatnék közben a kezem is 
szélesre tárva, hogy ezzel is még jobban zavarjam a mellettem ülő utastársamat, 
aki a lábszáram felszántásában igenis vétkes, és punktum. Guilty! Máglyára, el... 
Ehhez képest egy A4-es formátumú magazin olvasgatása diszkrét foglalatosság
nak tűnhet.

A Rubicon hátlapján pedig egy katonafotó, egy fiatal férfi áll az Osztrák-Ma
gyar Monarchia egyenruhájában a fényképész műhelyében, a festett háttér előtt. 
A fotó mellett olvasom: „Hajnal Jenő hadifogoly Szibériában. A kép műteremben 
(!) készült, a hadifogolyságra nem utal más, mint az egyenruha viseletessége, vasa- 
latlansága. A lapon nincs se dátum, se bélyegző. A szöveget németül írta, valószí
nűleg a cenzúra miatt. A címzett: a húga, Ildikó.” Hehe... Vicces névazonosság. A 
zentai Hajnal Jenő jut eszembe, a Thurzó Lajos Közművelődési Központ egykori, 
a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet jelenlegi igazgatója. És ha már itt tartunk, 
volt még egy Hajnal Jenő (Hőgyész, 1889 -  New York, 1977. július 11.), egy sza
badkai újságíró, aki az első világháború idején költözött fel Budapestre, részt vett 
az őszirózsás forradalomban (az ő feladata volt a postaforgalom ellenőrzése), a 
Tanácsköztársaság leverése után Bécsbe emigrált, onnan tovább Párizsba, majd 
1940-ben New Yorkba költözött. Ő is végigjárta hát a világnak egy másik részét. 
Hamburgerné címmel jelent meg kötete 1921-ben Bécsben. Keresem nevét és élet
útjának leírását a lexikonban, amelyiknek jegyeznie kellene őt -  de nem teszi. De 
sebaj, kimaradtak onnan sokkal fontosabb dolgok is. Ehelyett az Élet és Irodalom 
régi, 1977. augusztus 6-i számában olvashatunk róla (Vezér Erzsébet: H. /. halá
lára).

A szibériai felvételen látható Hajnal Jenő huszonhárom évesen, 1914-ben vo
nult be a hadseregbe egy megkezdett egyetemet hagyva hátra. A Rubicon című



történelmi magazin A XX. század embere című sorozatában az olvasók által be
küldött fotókat publikálja, ezt a hadifogolytáborban készült felvételt a képen lát
ható kiskatona unokája, a balatonalmádiban élő Balogh István juttatta el a szer
kesztőséghez. Hajnal Jenő egyévnyi korkülönbséggel az ismert történész, Hajnal 
István (1892-1956) bátyja volt, talán ez is igazolja, hogy a Rubicon a hátlap mellett 
még négy belső oldalon tette közzé katonafotóikat.

Habár a beküldőknek fölajánlott ötvenezer forintos könyvcsomag ígérete va
lóban csábító, s nem kevésbé kecsegtető, nem tervezem beküldeni a magazinhoz 
dédapám katonafotóját, amelyik tavaly nyáron került elő, amikor kisebbfajta ama
tőr családfakutatásba bonyolódtam (Hivatalnak packázásai. Magyar Szó, 2008. 
augusztus 16.; Az adorjáni Sarlós Boldogasszony százötven esztendeje. Magyar 
Szó, 2008. szeptember 13.). „Sarnyai Mihály bevonult 1915 év július 15-én Gyu
lafehérvárra, 12 ős Pianér ezred” -  olvasom a családi fotók közül előkerült fel
vétel hátoldalán. A tizenkettes „pianér ezred” székhelye, Gyulafehérvár, Erdély 
történelmi fővárosa a mai Románia területén található. Neveinek tárháza a kü
lönböző nyelveken szinte végtelen: románul Álba Iulia, németül Karlsburg vagy 
Weissenburg, latinul Apulum... Dédapám, az adorjáni Sarnyai Mihály tehát a 
mai Szerbia, a Vajdaság területéről a mai Románia területén vonult be katonának 
egy olyan monarchia hadseregébe, amelyiknek a központja Bécsben volt. A tör
ténelem, a határok és a kisemberek vonatkozásai földrajzi érintkezési pontokban 
elbeszélve... A világjárásnak az a legkényelmesebb módja, amikor az embernek ki 
sem kell mozdulnia nappalijából vagy a gangjáról. Majd mozognak helyette a feje 
felett az államhatárok kedvükre...

(Magyar Szó, 2009. január 17.)

FEHÉR MÉSZKŐ

Mint már meséltem ezeken az oldalakon, dédapám, Sarnyai Mihály 1915. jú
lius 15-én a mai Szerbia, közelebbről a Vajdaság területéről, egészen pontosan az 
Adorján nevű faluból a mai Romániához tartozó Gyulafehérvárra vonult be kato
nának egy olyan monarchia hadseregébe, amelyiknek a központja -  dualizmus ide 
vagy oda -  Bécsben volt. A politikai földrajz mai viszonyai közepette ez minimum 
négy országot, négy független államot jelöl. De ez a számítás jelenthetne akár töb
bet is... Persze ha így számolom, akkor édesapám is külföldön volt katona a mai 
Macedóniában, sőt immár én is a mai Koszovó területén, pedig ez utóbbi nem is 
történt olyan nagyon régen, 1997-1998-ban, épp tavaly volt tíz esztendeje, hogy



leszereltem. Nem egy olyan évforduló ez, amit nagyon meg kellene örökíteni vagy 
ünnepelni... Államok és határok tehát jönnek és mennek kedvükre, olykor nem is 
győzzük követni őket a nagy sürgés-forgásban... Csak az ember az, ami -  illetve 
aki -  marad.

De akármennyire csűrjük és csavarjuk is: dédapám a fentiek értelmében úgy 
volt magyar katona, hogy közben a mai Magyarország területére sem tette a lá
bát... No, ez aztán a történelem igazán nagy fintora!

Tavaly nyáron, ahogy a családnak az időben a még élő utódok emberi em
lékezeténél messzebbre visszanyúló szálait bogozgattam, Kalocsáig jutottam, 
ugyanis Adorján temploma 1918-ban leégett, az ott tárolt anyakönyvi iratok mind 
megsemmisültek (lásd még korábban: Felseu- és Olsowadrian. Magyar Szó, 2008. 
augusztus 30.). Anyai ági nagyszüleim szülőfalujának plébániája azonban a kalo
csai egyházmegyéhez tartozott, így annak levéltárában minden, a templomtűz- 
ben megsemmisült dokumentumról őriznek másolatot. Csongrádi Gabriella, a 
Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár munkatársa készséggel segített, s miután az 
archívumban megtalálta anyai nagy- és dédszüleim adatait, azok alapján pedig 
kiállította egészen friss keltezésű keresztleveleiket, arra kértem, nézzen utána, 
meddig tudjuk visszakövetni ezen a szálon a felmenőinket. Tavaly, az év végén, 
a két ünnep között, alig néhány nappal szilveszter előtt, mintegy megkésett ka
rácsonyi ajándékként érkezett meg a küldemény az újabb adatokkal, anyakönyvi 
kivonatokkal, amelyekből kiderült, hogy dédapám, az 1915-ben Gyulafehérvárra 
bevonult Sarnyai Mihály édesapja, tehát immár az ükapám, Sarnyai Antal 1843. 
május 28-án született. Ő az édesapja keresztnevét vitte tovább, akinek ugyancsak 
Sarnyai Antal volt a böcsültes neve, ez utóbbi hitvese pedig Varnyú Rózsa. Ük
apám keresztanyja a dokumentum értelmében Németh Ágnes -  Oláj Pál hitvese
-  ókanizsai lakos volt. Innentől kezdve tehát ükapámat és az ő édesapját ifj. és id. 
Sarnyai Antalként kell megkülönbözetnem.

Az „egybekeltek anyakönyvéből” készült kivonat tanulsága szerint ifj. Sarnyai 
Antal 1880. május 3-án vette feleségül a nálánál tizenegy esztendővel fiatalabb 
Dukay Viktóriát, dédapám későbbi édesanyját, Mészáros Ignác prépost plébános 
előtt. Ükapámnak azonban ez már a második házassága volt. „A szülők (özve
gyeknél a volt házastárs) neve, vallása és polgári állása” rubrikában olvashat
juk első hitvese, Ladányi Veronika nevét. Ifj. Sarnyai Antal és az akkor tizenhét 
esztendős, árva Ladányi Verona (a házassági anyakönyvi kivonatukon ebben a 
formában szerepel a neve) -  utóbbi megholt Ladányi Mihály és megholt Szabó 
Viktor (elírás lehet a nevében Viktória helyett?) leánya -  1868. január 13-án (alig 
néhány hete volt ennek a száznegyvenegyedik évfordulója) kelt egybe. A kivonat 
érdekessége, hogy az összes dokumentum közül ez a házasságlevél az egyetlen, 
amelyik a falut Adorjánként említi. A Kanizsához tartozó települést -  amelynek 
kialakulásáról és történetéről korábban már ugyancsak meséltem sorozatunkban
-  az összes többi dokumentum Ókanizsaként, illetve Magyarkanizsaként jegyzi, 
hiszen közigazgatási önállósága, faluként való létezése nem mindig volt akkortájt



még egyértelmű, illetve elismert. Kanizsa külterülete, egy-két házsor... Sokáig 
csak ennyinek tekintették.

Ükapám édesanyja már fia első házasságkötésekor sem lehetett jelen, a kivonat 
megfelelő, a szülőkre vonatkozó rovatában ugyanis ez olvasható: „Sarnyai Antal 
és megholt Szabó Rózsa fia”. Ez egy szomorú mellékzöngéje ennek a történetnek, 
érdekesség azonban, hogy míg fia keresztlevelében ő Varnyú vezetéknéven sze
repel, addig a házasságlevél Szabóként említi. Ezt a rejtélyt Csongrádi Gabriella 
sem tudta (egyelőre) feloldani, ezért ükanyámat a megfelelő helyeken így jegyzi: 
„Varnyú Rózsa (Szabó)”. Ükapám két házasságkötése között mindössze tizenkét 
esztendő telt el, tehát, ha figyelembe vesszük, hogy Ladányi Verona (Veronika) 
házasságkötésükkor mindössze tizenhét éves volt, a huszonkilenc éves kort már 
egészen biztosan nem élte meg. Rövid élete során, eddigi ismereteim szerint, gyer
meke nem született.

Egy újabb nemzedéknyit visszalépve az időben, a Kalocsai Főegyházmegyei 
Levéltárban máig is őrzött dokumentumok tanúsága alapján ükapám szülei 1837. 
november 20-án kötöttek házasságot. A vőlegény, idősebb Sarnyai Antal -  Sarnyai 
András és Fazekas Rúzsa fia - ekkor húszesztendős volt, a menyasszony, az ugyan
csak rövid életű Varnyú Rúzsa (mert ez az okirat meg ilyen formában említi a 
nevét) -  Varnyú Mihál és Sárházi Erzsébet leánya -  pedig nálánál három évvel 
fiatalabb, ekkor még csak a tizenhetedik életévében járt.

Anyai dédapám, az 1915. július 15-én Gyulafehérvárra bevonult Sarnyai 
Mihály katonáskodásáról, katonaéveiről nem sokat, szinte semmit sem tudok, s 
ahogy a nagyapja, Hajnal Jenő alaszkai hadifogolytáborban készült fotóit a Rubi- 
con történelmi magazin szerkesztőségébe beküldő, balatonalmádiban élő Balogh 
István fogalmazott: „Ma már senki sincs, akit megkérdezhetnék erről.”

Hazatérve -  ekkor már „néhai Sarnyai Antal és néhai Dukai Viktória” gyer
meke (itt a fentebb említett iíj. Sarnyai Antalról van szó) - 1918. november 27-én 
feleségül vette dédanyámat, Sóti Rozáliát, Sóti Lukács és Újvári Eszter római ka
tolikus földművesek leányát. A folytatás pedig innen már ismert volt Csongrádi 
Gabriella tavaly, a karácsonyfa alól ugyan egy-két nappal megkésett, lemaradt, 
mégis fontos küldeményének megérkezése előtt is.

A történet apró fintora -  a határok fejünk feletti vándorlásán és szabad áram
lásán túl -, hogy Gyulafehérvár neve, az ismert román, német és latin nyelvű meg
nevezései mellett, a szláv Beograd városnévből ered. Vagyis: Belgrád ez is, akár
csak a mai Szerbia fővárosa. A fehér mészkőből épült római kori falmaradványok 
alapján az itt letelepedett szlávok nevezték el így, s ennek tükörfordításaként ala
kult ki a település egyik (mert több is van) német neve, a Weissenburg, valamint 
a magyar Fehérvár. A románok nem kínlódtak a fordítással, ők a szláv eredeti 
alapján sokáig ugyancsak Belgradnak hívták a várost, amelyiknek csak később 
alakult ki mai román neve, az Álba Iulia. Azzal tehát, hogy dédapám az Osztrák- 
Magyar Monarchia katonájaként Gyulafehérvárra vonult be, igazából Belgrádba 
utazott, még ha ez történetesen nem is az a Belgrád volt, amit ma ezen a néven



ismerünk. Mert nem mindig lehet egyértelműen tudni, hogy hol van a külföld, és 
hol a belföld... A családtörténetek pedig gyakran több határon is átívelnek. Csak 
a fehér mészkőből épült falak változatlanok, ügyes római kezek egyszer felépítet
ték, s azóta is ugyanúgy állnak ott, ugyanúgy őrzik a limest, nemcsak az évszáza
dokkal, de az időnként átvonuló hatalmakkal, nagyhatalmi érdekövezetekkel is 
viaskodva.

(.Magyar Szó, 2009. január 24.)

HA SHAKESPEARE NEM LETT 
VOLNA, KI KELLENE TALÁLNI...

Komor zenekari bevezetővel kezdődik Giuseppe Fortunino Francesco Verdi 
(1813-1901) Othello (L’Otello) című operájának negyedik felvonása. Desdemona 
itt már -  alig néhány taktussal odébb -  a fűz dalát, avagy közismert címén, a 
Fűzfadalt énekli, amelynek szövegét Arrigo Boito (1842-1918), a librettó szerzője 
William Shakespeare (1564-1616) tragédiájából vette át. Szász Károly fordításá
ban magyarul mi így ismerjük ezeket a sorokat: „A sycamor árnyában ült szegény, 
/ Úgy ráhajolt, úgy rá, a fűz. / Homloka térdén, keze kebelén, / S mind dalia: fűz, 
szomorú fűz! / Dalában szólt a mormoló patak; / Olyan bús árnyat vet a fűz! / Hő 
könnyétől a kő is olvatag; / Szomorú fűz, szomorú fűz! [...] Fűzágból kötök főmre ko
szorút. [...] Ne vádoljátok hűtlenségéért. [...] Csalfának mondtam, s mit felelt? csak 
ezt: / Szomorú fűz, szomorú fűz! / Én lányokat, te meg legényt szeretsz.” Alig néhány 
sorral feljebb meséli el Desdemona Emiliának, a cselszövő Jago asszonyának, hogy 
honnan ered ez a kis dalocska: „Anyámnak egy szolgáló lánya volt, / Kit szeretője 
megcsalt s elhagyott. / A fűzről egy dús dalt tudott szegény, / Egy ócska dalt, de sor
sához talált. / Azt dallva halt meg. Ez a dal, egész / Éjjel ki nem megy a fejembül; úgy 
jő: / Hogy hajtsam én is félre a fejem / S daloljam el, mint a szegény Boris.”

Verdihez való kötődésem még középiskolás éveimből ered, akkoriban, a múlt 
század nyolcvanas éveiben ugyanis még rendszeresen szerveztek úgynevezett 
színházbuszokat Zentárói elsősorban Újvidékre, s hol a Szerb Nemzeti Színház 
társulatának produkcióját, hol meg az Újvidéki Színház előadását néztük meg. 
Operatársulata persze csak az előbbinek volt, s egyik alkalommal a Nabuccóra 
utaztunk le a tartományi székvárosba, gondolom, többen vannak még, akik emlé
keznek erre az előadásra. Alig tizegynéhány éves kissrácként az első olyan találko
zásom volt ez az opera műfajával, amikor nagyszínpadi produkcióként láthattam



egy klasszikus művet. Verdi Shakespeare-operái pedig néhány évvel később, már 
az újvidéki Művészeti Akadémia hallgatójaként váltak a kiemelt kedvenceim
mé, olyannyira, hogy szemináriumi dolgozatom témájául is ezeket választottam. 
Hááát... Az a régi szöveg már nincs meg. A macedón Szonya Sojlevszka tanár
nő számára az utolsó utáni meghosszabbított határidő utáni pillanatban, kitépett 
füzetlapokra körmölt, szerb nyelven írt szemináriumi munkát akkor igyekeztem 
gyorsan beadni, hogy hitelesíthessem a szemesztert, s nem is gondoltam arra, hogy 
esetleg fénymásoljam, vagy bármi más módon sokszorosítva megőrizzem a dol
gozatot. Arra azonban határozottan emlékszem, hogy ekkor vállalkoztam először 
arra, hogy Verdi két Shakespeare-operáját, az Othellót és a Macbethet mintegy 
párhuzamosan elemezve összehasonlítsam, és a brit tragédiaköltő eredeti változa
tával is összevessem (ne térjünk most ki arra, hogy alkalmatlankodó egyedek ma 
már az ő eredetiségét is rendre megkérdőjelezik... ha Shakespeare nem lett volna, 
ki kellene találni... oszt kalap... vagy kalpag... vagy punktum).

A Művészeti Akadémián az első két tanévben tilos volt szerepet vállalnunk 
hivatásos társulatok előadásaiban, de amikor aztán harmadéves egyetemisták
ként csőstül játszani kezdtünk, szinte minden tiszteletdíjam a szabadkai Jugoton 
lemezboltba hordtam. Ott is porosodott ugyan, de akkor még -  józan paraszti 
böcsületből -  fenntartották a komolyzenei részleget, s valóban kevesen látogattuk. 
Akkoriban még a bakelitlemezek korát éltük, a cédé annyira újdonságnak számí
tott, hogy luxuscikknek tekintettük... Itt vettem meg triplalemezes kiadásban a 
két említett operát is, amelyek aztán a kedvenceimmé váltak. A Berlini Filhar
mónia zenekarát Herbert von Karajan vezényli a lemezen, az ugyancsak berlini 
Német Állami Opera énekkara pedig Walter Hagen-Groll vezetésével vett részt a 
produkcióban. A főbb szerepeket ebben a változatban Jón Vickers (Othello), Mi- 
rella Freni (Desdemona), Peter Glossop (Jago), Aldo Bottion (Cassio), Jose van 
Dam (Lodovico) és Stefánia Malagu (Emilia) énekli. Ezért hát, ha azt mondjuk, 
FűzfadaU nekem az elsősorban Mirella Freni szopránját jelenti, hiszen az ő hang
ján ismertem meg (a milánói Scalában megtartott 1887-es ősbemutatón Romilda 
Pantaleoni énekelte ezt a szerepet.... hmm m ... a hangrögzítés azonban akkoriban 
még gyerekcipőben járt, így hát abban a változatban nehéz, de mindenképp kuri
ózumértékű vállalkozás lenne felkutatni).

Emilia távozása után a lefekvéshez készülődő Desdemona itt egy Ave Mariába. 
tér át, amivel Verdi tulajdonképpen előkészíti a tragédiát, majd megérkezik a hős
tenor Othello... Desdemona imádkozott tehát, hiszen a féltékenységtől dühöngő 
velencei mór épp erre fog pillanatokon belül rákérdezni: „Imádkozál-e / Az estve, 
Desdemona?” -  idézem immár ismét Shakespeare-től: „Ha tudsz magadban még 
valami bűnt, / Miért az éggel meg nem békülél: / Most kérd kegyelmét.”

Kettősük mintha felgyorsítaná az eseményeket, s pillanatokon belül máris ott 
„halljuk” -  Jago cselszövésének lelepleződése nyomán -  a kedvese holtteste felett 
kesergő Othellót. Sokszor mondják gúnyosan, hogy az opera az a műfaj, amelyben 
a főhős, ha ledöfték, nem hal meg, hanem énekel. Ez történik itt is: az elkeseredett



velencei mór, felismerésében, hogy mekkora barmot csináltak belőle, elvágja a sa
ját torkát, majd a Csókáriáwal búcsúzik kedvesétől.

„Fenségesen halt meg, mint egy harcos, félelmetesen, némán... A lehajtott 
fejével, összevont szemöldökével, félig nyitott szemével mintha ismeretlen, félel
metes ellenfelet méregetne... Hősiesen ellenállt. Remek mellkasának működé
se négy napon és három éjszakán át életben tartotta [agyvérzése után - a szerző 
megj.]; a negyedik napon a lélegzése még mindig betöltötte a szobát, de micsoda 
harc, szegény Maestro! Milyen fenségesen harcolt az utolsó pillanatig! Életem so
rán elveszítettem már embereket, akiket eszményítettem és a bánat erősebb volt, 
mint a beletörődés. De még soha nem éreztem ilyen gyűlöletet a halál iránt, ilyen 
irtózatot titokzatos, vak, ostoba, diadalmas, gyalázatos erejével szemben” - írta 
1901-ben Verdi halálhírére reagálva a librettista Boito. A zeneszerző két utolsó, 
időskori műve kötődik Shakespeare-hez: az Othello mellett A windsori víg nők 
című vígjáték alapján készült Falstaff. Apró érdekessége még ennek a történet
nek, hogy az Othellót sokáig Shakespeare legkésőbbi drámái közé sorolták, sőt a 
legutolsónak tartották. Ügy látszik, a velencei mór történetéhez csak időskorban 
nyúlnak a szerzők. Az öreg művészek számolnak le (vagy el?) így életük egy-egy 
meghatározó elemével, Desdemona, a meggondolatlanul és forró fejjel, igazság
talanul eltiport ártatlan kedves metaforájában megtestesített lelkifurdalásaikkal, 
vélt vagy valós adósságaikkal... Ugyanolyan gyónásként, amiképp Desdemona is 
imát mormolt, avagy Ave Mariát énekelt a mór hőstenorjának felhangzása előtti 
pillanatokban.

(Magyar Szó, 2009. január 31.)

A CSOKOLÁDÉTERV

Abból kiindulva, hogy Giuseppe Verdi, az olasz zeneszerző és William Shakes
peare brit tragédiaköltő is csak időskorában nyúlt Othello, a velencei mór témá
jához, és csak pályafutása végén dolgozta fel annak történetét, úgy tűnhet, hogy 
ehhez a históriához, úgymond, öregségükre kezdenek el vonzódni a művészek. Ezt 
a feltételezést látszik igazolni az is, hogy Shakespeare Oí/ie/tójának első nyomtatott 
kiadása csak a szerző halála után, 1622-ben jelent meg. Más kérdés azonban, hogy 
John Payne Collier (1789-1883), a neves brit Shakespeare-kutató és kritikus -  az 
Erzsébet királynő korabeli udvari ünnepélyek lajstromában (Accounts of the Revels 
at Court) - egy olyan feljegyzést talált, amelynek értelmében a királyi színészek már 
1604. november 1-jén előadták a velencei mór történetét. No jó, hát akkor tekintsük 
ezt a dátumot ősbemutatónak... Akárhogy legyen is, mindig megkésettek az effajta



felismerések, az ártatlanul meggyilkolt Desdemona életét már nem lehet visszaad
ni, s belátta ezt Othello is abban a végzetes pillanatban, amikor Verdi operájának 
végén, miután átvágta a saját torkát, belekezdett a Csókáriába.

Collier szerint -  akinek a felfedezése ma már önmagában is több mint egy 
évszázados múltra tekint vissza, nem kell hát csodálkoznunk azon, hogy azóta 
bőven jutott idő ennek kanonizálásra is -  Shakespeare akár néhány esztendővel 
fiatalabban, több mint egy évtizeddel halála előtt is megírhatta a maga Othellóját. 
Csak a rend kedvéért néztem meg a Színházi kalauzban is a mű keletkezési idő
pontját, ahol ugyanezt az évszámot említik. Első magyar fordítását Boer Sándor 
készítette el 1794-ben, majd Vajda Péter következett 1842-ben, és alig tizennyolc 
évvel később, 1860-ban az a Szász Károly magyarította a kiváló brit tragédiaköltő 
szövegét, akinek fordításából nemrég én is idéztem, s aki a magyar kiadáshoz írt 
előszavában már akkor is -  az akkor még élő -  Collierre hivatkozott. Az Othellót 
magyar nyelven első ízben Kolozsváron játszották 1794-ben.

Ahogy a zeneszerző Giuseppe Verdi nagyságát sem homályosította el egy pil
lanatra sem, hogy pályája során több Shakespeare-művet is feldolgozott, úgy ma 
már senkinek nem jutna eszébe megkérdőjelezni a stratfordi mester életművét 
sem csak azért, mert műveihez számtalan esetben használta fel más szerzők mű
veit forrásként. így például az Othello alaptörténetét is az olasz prózaíró és tragé
diaszerző Cinthiótól (1504-1573) kölcsönözte. Nehezen boldogulhat, aki az inter
neten próbálna meg rákeresni manapság az ő nevére (hmmm... élethelyzetéből 
adódóan nem állt módjában blogot írni), ugyanis a korabeli hatóságok által csak 
Giovanni Battista Giraldi néven jegyzett szerző írói álneve több formában is is
mert: Cynthius, Cintio, Cinzio, Cinthio -  épp attól függően, hogy melyik nyelven 
és melyik fordításban hogyan gondolták helyesnek átírni a tálján szerző „eredeti” 
álnevét. Érdekes paradoxon ez is: melyik lehet az ÁLnév eredetije? Melyik az igazi 
álca? Ahogy most is, alig néhány napja, a hét elején zárult 40. Magyar Filmszem
lén (2009. január 27. -  február 3.) 1 című filmjével bemutatkozó fiatal -  az álneve 
idegen hangzása ellenére is magyar -  filmrendező, Páter Sparrow esetében is fel
merült: polgári, a személyi igazolványában olvasható vagy választott nevét kell 
eredetinek tekintenünk? Mint a vetítést követő sajtóbeszélgetésen elmondta: őt 
frusztrálja, ha a névválasztását, a választott nevét kell magyaráznia...

Legyünk hát tapintatosak és megértőek, ne rohanjunk ennyire előre korokban 
és évszázadokban (már csak azért se, mert ha Páter Sparrow filmje előtt nem kell 
ugyan hasra esni, a fiatal rendező mégis a magyar filmes szakma idei legnagyobb 
ünnepének és jubiláris mustrájának egyik kiemelkedő alkotását készítette el), hi
szen azt sem tudhatjuk pontosan, hogy a XVI. századi olasz szerzőt frusztrálta-e, 
ha választott nevének eredetéről és okáról faggatták. Erre utaló feljegyzések nem 
maradtak ránk, azaz az utókorra... Mert az utókor mi vagyunk!

Cinthio pályája során több színművet is írt, egyik kiemelkedő darabja az 1541- 
ben (el)készült, a címszereplő, Orbecche perzsa hercegnő történetét feldolgozó 
tragédia. Mai szemmel nézve talán azt mondhatnánk: jól elszúrta, hogy a velencei



mór történtét nem dialógusokban, hanem prózában írta meg, mert igazán majd 
színmű formájában vált népszerűvé és világhírűvé. Azonban ha összehasonlítjuk 
Cinthio -  akinek magyar nyelvű szakirodalma, azaz percepciója lényegében nincs 
is -  és Shakespeare mai ismertségét, talán nem is olyan rossz ez így, hiszen alapot 
szolgáltatott a drámairodalom egyik legnagyobb zsenijének egyik legnagysze
rűbb tragédiájához. Akárhogy vesszük is, nem kis dicsőség ez sem ... Verdi is -  aki 
időközben, amíg a mór történetén dolgozott, afféle munkacímként (talán főhőse 
bőrszíne miatt?) mindvégig Csokoládétervnek nevezte készülő művét -  több éven 
át dolgozott a történet alapján készült operán. Először időskori operáinak kiadó
ja, Giulio Ricordi (1840-1912) említette neki egy közös vacsora közben 1879-ben, 
hogy Arrigo Boito Shakespeare Othellója alapján készít librettót, de ekkor -  a sors
szerű vacsora másnapján -  a szövegíró még csak egy vázlatot tudott neki meg
mutatni. Innentől számítva majd egy évtizednek kellett eltelnie, mire az elkészült 
operát a milánói Scalában 1887-ben bemutatták.

Cinthio -  aki irodalmi tevékenységét teljes egészében a katolikus reformáci
ónak rendelte alá -  a velencei mór történetét Hecatommithi (avagy Ecatomiti cí
men is ismert) gyűjteményében, a Boccaccio manírjában íródott száz regéjében 
dolgozta fel: „Élt egykor Velenczében egy vitéz mór, ki személyes bátorságáért és 
a háborúban tanúsított okosságáért és tehetségéért nagy kegyben állt eme város 
urai előtt, hol sokkal inkább igyekeznek az erényt megjutalmazni, mint bármily 
valaha létezett köztársaságban. Történt, hogy egy kiválóan szép és erényes nő, 
Disdemona nevű, szerelemre gyulladt a mór iránt, nem érzéki ösztönből, ha
nem szellemi tulajdonságainak csodálatából, és ez, kit a hölgy szépsége és nemes 
gondolkozása meghódított, hasonló érzelemmel viseltetett iránta. Viszonyuk oly 
szerencsés fejlődést vett, hogy házassági frigyre léptek egymással, ámbár a hölgy 
rokonai mindent megkisérlettek, hogy máshoz adják nőül. Míg Velenczében ma
radtak, a legnagyobb békében és egyetértésben éltek egymással, és semmi szó vagy 
tett nem fordult köztük elő, a mi nem a legbensőbb vonzalmat tanúsította volna. 
Ekkor azonban úgy történt, hogy a velenczei signoria felváltatá csapatait Ciprus
ban és a mórt nevezte ki az itteni sereg vezérévé.” És így tovább a közismert törté
net szüzséjének nyomdokain...

Kutatók feltételezik, hogy Shakespeare Chappuys Gábriel Ginthio francia for
dításából ismerhette az „eredeti” történetet (bár találtam már olyan forrásokat 
is, amelyek valószínűsítik, hogy inkább az olasz eredetit ismerhette, így például 
Maurianne S. Adams szerint is), de 1860-as magyar fordítója, Szász Károly hoz
záteszi még ehhez a vélekedéshez: ,,[N]em lehetetlen, hogy azon időben megvolt 
e műnek angol fordítása is, mely azóta elveszett.” A Csokoládéterv azonban nem 
kutatott efféle források után, Verdi nagyon is beérte azzal, ahogyan Shakespeare 
feldolgozta a történetet. Talán nekünk sem kellene ennél sokkal többre töreked
nünk...



EMILIA TISZTESSÉGE

„Ó, jaj, jaj! Minden tisztán napvilágra jő. / Oh, napvilág! ma utoljára látlak 
én. / Ott születtem, hol nem kellett, azt vettem el, / kit nem lehet, s megöltem, 
akit nem szabad!” - mondja Oedipusz király -  persze Babits Mihály fordításá
ban (hiszen szavai ógörög eredetiben vélhetően némileg másképp hangzottak) -  a 
tragédia végén, amikor immár kiderül, hogy az eltökélt uralkodó lénygében ön
maga után, önmaga ellen nyomozott, amikor megpróbálta felderíteni, hogy miért 
sújtja dögvész Théba városát. Hamarosan megérkezik a Hírmondó is, aki jelen
ti, hogy Iokaszté királynő öngyilkos lett. Amikor pedig Oedipusz megpillantja 
halott édesanyját-hitvesét (egy személyben), a nő aranycsatjával szúrja ki a saját 
szemét: „Nem láttátok, miben éltem én, / nem láttátok, mily rémségeket tettem 
én” -  mondja az ekkor már megtört uralkodó.

Hasonló jelenetet olvashatunk Shakespeare Othello című tragédiájának végén 
is, amikor a velencei mór felismerve, hogy mekkorát tévedett, s hogy mennyire 
lóvá tették, önmaga ellen fordítja kardját mondván: „Megállj! / Egy szót avagy 
kettőt, míg indulunk. / Hogy szolgáltam Velenczét, -  tudva van. / Erről elég. -  A 
levelekbe majd, ha / Megírjátok a gyásztörténetet, / Ügy írjatok rólam, minő va
gyok, / Szépítve nem, de feketítve sem. / Ügy fessetek le: mint ki nem okos, / De 
hő szerelmű; nem könnyen gyanús, / De ingerelve, féltésben dühöng; / Ki mint 
tudatlan indus, botorul / Eldobja a gyöngyöt, mi többet ér, / Mint népe birodal
ma; kinek szeme, / Mely könyben olvadozni nem szokott, / Úgy önti most meg
áradt csöpjeit, / Mint gyógyerős nedvét a mézgafa. / írjátok ezt. S tegyétek még 
után: / Hogy Alepóban egykor, egy czudar / Kontyos török vert egy velenczeit, / S 
Velenczét káromolta, -  a körül- / Metélt kutyát torkon ragadtam, és / Leszúrtam 
-  így!” (Szász Károly fordítása)

Shakespeare-nél csak annyit olvashatunk a mór utolsó monológja végén zá
rójelben szerzői utasításként, hogy „Leszúrja magát”, de legfeljebb csak a torkon 
ragadott körülmetélt kutya említése utalhat ennek módjára. Vélhetően ez indí
totta Giuseppe Verdi olasz zeneszerzőt és a librettó szerzőjét, Arrigo Boitót arra, 
hogy a brit tragédiaköltő műve alapján készült opera Othellója már átvágja a saját 
torkát... Habár, valljuk meg, akárhányszor viszik is színre ezt a művet, minden
kor a rendezői megfontolás tárgyát képezi majd, hogy a velencei mór hogyan, mi 
módon követi el öngyilkosságát. Mindegy is, egyelőre maradjunk a szerzői elkép
zeléseknél.

„A mór kíséretében volt egy zászlótartó, megnyerő külsejű, de a legundokabb 
lelkületű, a minő valaha létezett. A mórnál, kinek sejtelme sem volt gonoszsá
gáról, nagy kegyben állt, mert ámbátor nyomorult gyáva volt, büszke szavak alá 
úgy el tudta rejteni szivének gyávaságát, hogy valódi Hektornak vagy Achilles- 
nek látszott. E gazember is magával vitte nejét, egy szép és tisztességes személyt, 
ki mint olasz nő, annyira megtetszett Disdemonának, hogy ez a nap legnagyobb



részét társaságában töltötte. Volt e csapatban egy hadnagy is, ki a mór különös 
kedveltje, házának mindennapos vendége volt s gyakran evett az ő és neje asztalá
nál. Disdemona látva, mily nagyra tartja őt férje, maga is a legnagyobb jóakaratot 
tanúsítá iránta, mi a mórt igen megörvendezteté. A gyalázatos zászlótartó nem 
gondolva neje iránti kötelességére, sem a barátságra, hűségre és hálára, melylyel 
a mórnak tartozott, szenvedélyesen Disdemonába szeretett s elcsábítására töre
kedett; de nem merte megvallani előtte szerelmét, a mórtól való félelmében, kitől 
fölfedezés esetében nem várhatott mást, mint halált. Azért különféle titkos módo
kon igyekezett a hölgynek tudtára adni szerelmét. De ez minden gondolatával a 
móron csüggött, és nem vette észre sem a zászlótartót, sem más valakit, s minden, 
a mit megnyerésére tett, hiábavaló maradt. Ekkor azt képzelé, hogy Disdemona 
azért nem törődik vele, mert a hadnagyba szerelmes, s föltevé magában, hogy 
ezt eltakarítja az útból; a szerelem pedig, melyet Disdemona iránt érzett, a leg
keserűbb gyűlöletté változott, s minden törekvése oda irányult, hogy a hadnagy 
meggyilkolása után, a mór épen oly kevéssé élvezze neje szerelmét, mint ő maga. 
És miután különféle gyalázatos és gonosz terveket megfontolt, végre elhatározá, 
hogy férje előtt házasságtörésről fogja vádolni és megérteti vele, hogy a hadnagy a 
házasságtörő” -  írta elbeszélésében Cinthio, az olasz próza- és drámaíró, akinek 
művéből Shakespeare az Othello című tragédia témáját kölcsönözte.

Az opera végén Othello még sokáig siratja meggyilkolt kedvesét. Félreértés ne 
essék, a gyilkossal és senkivel, aki féltékenységből gyilkolni képes, nincs bennem 
együttérzés. Othello ilyen konstellációban -  az elbeszélés, a tragédia és az opera 
fennköltsége ellenére is -  csak egy elvakult barom. A dráma nem az ő drámája, a 
tragédia nem az ő tragédiája. Sokkal inkább Desdemonáé és Emiliáé. Úgy látszik, 
a tragédiaköltészetben elsősorban a nők fizetnek rá...

Habár Emilia szerepe a történetben kétesebb, mint a mór fiatal hitveséé, közös 
a sorsukban, hogy mindkettőjüket a férjük gyilkolja meg. Jó, Othello szerepe tisz
tázott, átverték, lóvá tették, palira vették, elkeseredésében gyilkol, majd amikor 
felismeri mindezt, magával is végez. Shakespeare annyiban megkegyelmez neki, 
hogy a végén a szájába adja a szavakat: „Úgy fessetek le: mint ki nem okos.” Hát 
nem az, valóban nem az...

Jago, a gonosz intrikus azért áll bosszút feleségén, Emilián, mert a nő elmondja 
az igazságot. Emilia jelleme kétes, mert a főgonosz feleségeként mindvégig a rossz 
oldalon áll. Othello azzal bízta meg őt, hogy kísérje el Desdemonát Ciprusra, am i
kor neki hadba kellett vonulnia. Az utazás során a két nő összebarátkozott, Emilia 
a mór feleségének hűséges és szerető bizalmasa lett. Az egyetlen hibát akkor kö
vette el, amikor Jago sürgetésére átadta neki Desdemona később hamis bizonyí
tékként felhasznált keszkenőjét. A tragikus végkifejletnél aztán, Desdemona meg
gyilkolását felfedezve elkeseredetten támadt Othellóra. Férje intrikái azonban, 
amelyekbe ő korábban nem volt beavatva (tehát bűnrészes igen, de bűntársa nem 
volt a mesterkedőnek), Emilia előtt is csak ekkor lepleződnek le, s akkor mindent 
egyértelműen és őszintén elmesél. Jago pedig, hogy elhallgattassa, gondolkodás



nélkül leszúrja őt. Emília tehát egy sajátos, a rossz oldalon álló pozitív hőssé válto
zik, akinek minden gonoszsága eddig is csak a férjéhez való hűségéből eredt. Szép 
kis paradoxon ez is, akármilyen megközelítésből méricskéljük.

Verdi operájában Othello, miután már végzett Desdemonával, még hitvese 
szobájában énekel, Emília pedig, aki a zörejekre ébredt, kintről elkeseredetten 
dörömböl a gyilkos gondosságával bezárt ajtón. A zenemű egyik legizgalmasabb 
motívuma ez. Halk zenekari felvezetés előzi meg, amelyik elsősorban a vonósokra 
épül, majd belépnek a dobosok, csúcspont, majd Othello hangja a csendben, de az 
ajtó továbbra sem nyílik. A mór elküldené Emíliát, de a nő nem hallgat rá. Az iro
dalmi motívumok -  az elbeszélésen, a tragédián és a librettón át - évszázadosak... 
És évszázadokon át egyre több és egyre több alakot váltva élnek tovább. Akárcsak 
az emberi sorsok, amelyek apróbb módosulásokkal ugyanúgy ismétlik egymást, 
mint az egyik szerzőről évszázadok múltán is a másikra szálló történetek, amelyek 
cselekményéhez mindig képesek hozzátenni valami újat.

{Magyar Szó, 2009. február 14.)

WÖRDÖM MEGSZÉGYENÜLÉSÉNEK 
IGAZ TÖRTÉNETE

Mivel hollywoodi filmrendezőként ismertük meg, neve már angolos átírás
ban, M. Night Shyamalan formában jutott el hozzánk, de feltételezem, hogy -  he
lyesírási szabályainknak megfelelően -  a magyar fonetika szerinti átírásban talán 
Samalánnak kellene írnunk az indiai születésű művész nevét. A Wikipédia sze
rencsére jegyzi az alkotó nevét a Kelet-Indiában honos malajalam nyelven és ta
milul is. A malajalamról a következőket olvashatjuk a Pallas nagy lexikonában (I- 
XVI. kötet. Budapest, 1893-1897, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt.): „a malabáriak 
nyelve Kelet-Indiában (s a Maledivek egy részén); a ragozó dravida nyelvek közé 
tartozik (1. o.). Nyelvtanát megírta Peet (Cottayam, 1860); szótárát Bailey (u. o. 
1846). -  M. partvidék, 1. Malabar-part.” Nem tudom, van-e sok értelme annak, 
hogy ezeket a közép-kelet-európai szemünknek igencsak furcsa névváltozatokat 
bemásoljam ide, de a Word számítógépes szövegszerkesztő program szerencsére 
ma már lehetőséget ad erre is. A vegyes házasságból született rendező édesap
ja, Nelliyattu C. Shyamalan, a philadelphiai pszichológus Indiából, egy malabári 
családból származik, az ő nyelvükön így írják fia nevét: űccdd^ocngjloa)^(apogob 
Édesanyja, a szülész és ginekológus Jayalakshmi pedig tamil família sarja, az ő 
írásjeleikbe már szegény sokat látott és sokat próbált, egyszersmind harcedzett kis



Wördöm is belebukik a számítógépemen... Tamil betűket továbbra sem tudok itt 
produkálni! Sem írni... Ezeket az írásjeleket már nem tudja sem értelmezni, sem 
megjeleníteni. De lényegében már a malajalam nyelvű változatból is egyértelmű, 
hogy ebben az esetben a fonetikus névátírás szabályának kellene érvényesülnie.

Mindegy is, hiszen az M. Night Shyamalan egyébként is felvett név -  vagy
is nyugodt lélekkel visszatérhetünk az álcák nemrég taglalt témaköréhez -, az 
1970. augusztus 6-án Indiában született, immár amerikai filmrendező becsüle
tes polgári neve ugyanis Manoj Nelliyattu Shyamalan - természetesen tovább
ra is angolos átírással. És javaslom, a továbbiakban maradjunk is ennél, hiszen 
az örök kérdés továbbra is megválaszolatlan, ugye: Vangelis vagy Vangelisz? Sőt 
mi több: Vangélisz? Mert elvileg a görög neveket is fonetikusan kellene átírnunk. 
EuáyyeXoí; Oőuaaécu; IlaTiaOavaaíou! De aztán mégis... Illetve mégsem! És 
egyébként is, manapság már a kínai és japán nevek is javarészt angol közvetítéssel 
jutnak el hozzánk, figyelmetlen lapszerkesztők ténykedése nyomán pedig a ma
gyar sajtóban is hemzsegnek az így átvett távol-keleti nevek. A kínai közbiztonsági 
minisztérium, ha nem is naponta, de a híradásokban rendszeresen szereplő szóvi
vője például akkor most Kuo Lin vagy Guo Lin?

Shyamalan szülei orvosi diplomájuk megszerzése és első gyermekük, Veena 
megszületése után, 1960-ban költöztek az Amerikai Egyesült Államokba, 
Jayalakshmi csak második terhessége utolsó öt hónapjára utazott vissza Indiába, 
hogy fiát ott(hon) szülje meg. A kissrác mindössze hathetes volt, amikor édesanyja 
visszatért vele Philadelphiába, így M. Night Shyamalan, vagyis a kis Manoj már 
valódi amerikaiként nevelkedhetett. Nem csoda hát, hogy Super-8-as kamerájával 
már igen fiatalon belekóstolt a filmezésbe, és hogy Steven Spielberg lett a nagy 
rendezői ideálja. Habár első filmjét Praying with Anger címmel már 1992-ben el
készítette, az igazi nagy sikert és áttörést a hét évvel később készült Hatodik érzék 
(The Sixth Sense) hozta meg neki, amiért rögtön két Oscar- és egy Golden Globe- 
díjra is jelölték. Végül egyiket sem kapta m eg...

A 2004-ben készült A falu  (The Viliágé) című filmjében egy nagyon izgalmas, 
zárt világot épített fel, amiről csak a történet utolsó tíz percében, egy száznyolcvan 
fokos fordulattal árulja el, hogy valójában nem is annyira zárt, nem is annyira ho
mogén, nem is annyira középkori, mint azt a korábbi mintegy száz percben néző
jével elhitette. A film története többszörösen összetett, mégis végtelenül egyszerű. 
A Port.hu ismertetője szerint: „Az idősebbek tanácsa ellenére a kíváncsi és elszánt 
Lucius Hunt (Joaquin Phoenix) ellenállhatatlan vágyat érez, hogy átlépje a falu 
határait és elinduljon az ismeretlenbe. A település vezetője, Edward Walker (Wil- 
liam Húrt) figyelmezteti őt a veszélyekre, és Lucius anyja, Alice Hunt (Sigourney 
Weaver) azt tanácsolja a fiának, hogy maradjon otthon, óvja meg magát a mohó
ságtól és kapzsiságtól, ami a falun kívüli világot uralja. Lucius csak Ivy Walker 
(Bryce Dallas Howard), egy gyönyörű vak lány biztatásából meríthet erőt, aki fia
talsága ellenére is meglepően bölcsnek bizonyul. Nemcsak Lucius csodálja Ivyt, de 
a fékezhetetlen Noah Percy (Adrién Brody) is, bár kettőjük közül csak egyiküknek



van hely a lány szívében. Ivyt a hűsége végül is tiltott utakra vezeti, ahol ször
nyű igazságnak bukkan a nyomára. A baljóslatú fenyegetés miatt elszabadulnak 
az indulatok a faluban, lakói nem élhetnek már többé békésen a titokzatos lények 
közelében, és csak egy bátor ember mentheti meg a közösséget.”

Már épp azt hihettük volna, hogy a filmekből végképp kiveszett a fordulat, 
amikor jött Roberto Rodriguez és Quentin Tarantinóval négykezesben elmesélt 
nekünk egy rablós-vámpíros történetet Alkonyaitól pirkadatig (From Dusk Till 
Dawn). A közepébe pedig egy akkora fordulatot ékelt, amitől a film teljes arculata, 
a róla kialakult összkép egyszeriben megváltozott. Majd jött M. Night Shyamalan, 
aki többszörösen is rájátszott erre, és Bruce Willisszel a főszerepben elkészítet
te a Hatodik érzéket, amelyben a fordulatot egészen a végére hagyta: egy olyan 
pillanatra időzítette, amikor már úgy gondoltuk volna, hogy nem érhet bennün
ket semmi meglepő. Ezzel pedig olyan sokkoló hatást ért el, hogy később is csak 
nehezen ocsúdtunk fel belőle. A 2002-es Jelekben (Signs) ugyan nem volt jelen
tős fordulat, s a lanyha akciózást is hanyagolta, mégis szépen illeszkedik ebbe a 
sorba ez a film. Szépséget és feszültséget tudott gerjeszteni halvány hatásvadászat 
nélkül, sok esetben csak a szó, a párbeszéd erejével. Ez pedig már önmagában is 
ritkaságnak -  és becses értéknek -  számít a kortárs filmművészetben. Azzal tudta 
felkelteni és éberen tartani az érdeklődésünket, hogy gondolatokat közvetített. S 
talán gondolkodásra is késztetett...

Ez az, amire a mai magyar filmesek sajnos igen kevéssé képesek. M. Night 
Shyamalan A falu  című filmje ugyanis nemrég, az alig néhány hete zárult 40. Ma
gyar Filmszemlével összefüggésben jutott ismét eszembe. Mert rendben, én, ha 
nem is magasztalom lépten-nyomon, mégis kedvelem ezt a filmet, és egy nagyon 
alapos műhelytanulmánynak tartom. A magyar filmmustra felhozatalában azon
ban alig láthattunk olyan alkotást, amelyik, mondjuk, méltó lenne -  ha többre 
nem is, „csak” ! - erre a meghatározásra. Tulajdonképpen még a zsűri döntését is 
jónak tartom, hiszen mondaniuk kellett valamit az ítészeknek, a díjakat ki kellett 
osztani, túl nagy sértés lett volna az egész filmes szakmával szemben, ha teszem 
azt a fődíjat nem adják ki. Vagy egyszerűen csak hazaküldenek mindenkit azzal, 
hogy jövőre próbálkozzon újra... Ebben a szűk mozgástérben viszonylag jól föl
találták magukat a bírálóbizottság tagjai. Persze egy Mészáros Mártától vagy egy 
Zsigmond Vilmostól ez a minimum, amit elvárhatunk. De az idei szemlén látott 
magyar filmek mind kiszámíthatóak voltak, az első pillanattól fogva átláthatóak, 
semmi meglepőt nem mutattak, sőt még egy ócska, elcsépelt, esetlegesen kézen
fekvőnek tűnő fordulatra sem futotta nekik. (Most csak az összhatásról beszélek, a 
tisztelni rendelt kivételekről majd a jövő héten.) Fantáziátlanok. Még a díjazottak 
is... Ha jól számolom, épkézláb párbeszédből sem hallottunk mondjuk kettőnél 
többet. Nagy Viktor Oszkárnak, a külföldi kritikusok által Gene Moskowitz-díjjal 
kitüntetett Apaföld című filmjében például egyet sem. A szereplők szavai ebben 
a filmben kinyilatkoztatások. Időnként odaböffentenek valamit, de nem kérdez
nek, nem közölnek, nem mondanak semmit sem. A szó és a párbeszéd erejével



mintha az alkotók meg sem próbáltak volna kacérkodni, a malajalám nyelv betűi 
előtt tétován pislogó közép-kelet-európai szemünk pedig oly értetlenül meredt a 
mozivászonra, mintha az, megszégyenült Wördömmel ellentétben, akár a tamil 
ábécé írásjeleit is értelmezni tudná. Sajnos a filmnek is csupán annyi értelme volt, 
amennyit egy az európai nyelvekben jártas, akár poliglott olvasó egy malajalám 
Shakespeare-kötetből ki tudna bogozni...

(Magyar Szó, 2009. február 21.)

FILMSZEMLESÜTVE

Életműdíjjal tüntették ki Bacsó Péter filmrendezőt az idei, sorrendben immár 
negyvenedik, tehát jubiláris Magyar Filmszemle megnyitóünnepségén. Habár 
újságírói munkámból kifolyólag rendszeresen részt kell vennem ehhez hasonló 
rendezvényeken, mégsem szeretem a protokolláris eseményeket, így hát, ha csak 
tehetem, szívesen engedem át kollégáimnak ezt a lehetőséget. Illetve a megtisz
teltetést! így a filmes mustra megnyitójára az idén sem mentem el... Talán most 
az egyszer mégis hiba volt. Másnap aztán ugyanis megdöbbenve láttam az egyik 
internetes portál fotógalériájában az ünnepélyes megnyitóról készült felvételek 
között, hogy Bacsó Péter, az 1928-ban Kassán született művész tolószékben ülve 
vett részt a rendezvényen, és kétfős egészségügyi személyzet vigyázott rá. Az idén 
nyolcvanegy éves rendező még mindig aktív, megromlott egészségi állapota elle
nére sem adta fel, a most bemutatott Majdnem szűz című filmje pedig az alkotó 
korát meghazudtolóan fiatalos és lendületes, és - mint legnagyobb alkotásainak 
többsége -  egyszerre szórakoztat és dolgoz fel komoly társadalmi problémákat. 
Bacsó rendezői filmográfiájából kedvencemként talán A tanú (1969), a Te rongyos 
élet! (1983) és a Hamvadó cigarettavég (2001) című műveit emelném ki; valamint a 
Két félidő a pokolban (1961) című Fábri Zoltán-filmet említeném, amelynek Bacsó 
a forgatókönyvét írta. A sznobizmusra is hajlamos magyar filmkritika egybehang
zó véleményével ellenkezve én előző filmjét, a De kik azok a Lumnitzer nővérek? 
(2006) címűt is szeretem...

Bacsó Péterrel immár tizenhat esztendővel ezelőtt, 1993-ban, a Kapun kívül 
című, elsősorban prózaantológia (de néhány vers is belecsusszant) megjelenése 
nyomán ismerkedtem meg. Bízom benne, hogy senkinek sem kell ma már túl 
részletesen ecsetelnem, hogy Pelikán elvtárs, azaz Pelikán József gátőr -  Kállai 
Ferenc kiváló tolmácsolásában -  A tanú című film főszereplője. Innen ered hát 
a Pelikán Kiadó névválasztása is, ugyanis a rendszerváltás éveiben Bacsó Péter



partnerével, Tarján Miklóssal közösen könyvkiadót alapított. A Kriterion Kiadó
val együttműködve ők vállalták fel 1993-ban a határon túli magyar prózaírók an
tológiájának megjelentetését.

Volt a múlt század kilencvenes éveinek első felében (1992-1994) egy, a Csa
ládi Kör című hetilapban futó sorozatom Egy színinövendék naplójából címmel, 
amelyikben különböző, főleg színházi, irodalmi és közéleti feljegyzéseket ad
tam közre. Persze készültek időközben olyan naplójegyzetek is, amelyeket annak 
idején nem közlésre szántam, mert annyira munka- vagy magánjellegűek, eset
leg egyszerűen csak privát vonatkozásúak voltak. Tárgytalanok is lettek volna a 
sajtóban... Akkoriban pedig igencsak rossz időket éltünk, a régi Jugoszlávia épp 
háborús körülmények közepette hullott sok-sok apró véres utódállamra szétfele, 
mozgósítások, hiperinfláció, minden, amire még emlékezhetünk... Voltak azok
ban az években amolyan félhivatalos, talán magánjellegű utazási vállalkozások, 
amelyek a bevásárlóturizmus jegyében fél- vagy egynapos shoppingtúrákat szer
veztek Magyarországra, Szegedre vagy Budapestre. Egy ilyen, Topolyáról induló 
bevásárlásra befizetve utaztam fel az év decemberében a magyar fővárosba, hogy 
felvegyem és ott helyben azonnal el is költsem a Kapun kívül című antológiában 
megjelent novelláimért járó tiszteletdíjamat.

Hazaérkezve pedig ott ültem a topolyai buszállomáson a Szabadka felől érke
ző, Újvidékre továbbinduló járatra várva, amikor egy naplóbejegyzésben elmesél
tem, füzetlapra vetettem a Bacsó Péterrel való megismerkedésünk történetét. A 
rendezővel aztán később több interjút is készítettem az Újvidéki Rádió akkoriban 
igencsak népszerű Szombati Találka című ifjúsági műsora, valamint a Magyar Szó 
és a Képes Ijjúság számára, hol csak telefonon, hol pedig élőben is, amikor Vajda
ságba látogatott filmjeinek vetítéseire. Többek között pedig épp a napilap számára 
abban az évben is (1994 vagy 1995 lehetett, ha jól emlékszem, de könnyűszerrel 
visszakereshető), amikor a Filmvilág című szaklap FilmSzemlesütve címmel közölt 
összefoglalót a magyar filmek mustrájának az évi felhozataláról. Akkoriban én a 
Magyar Szó művelődési rovatának munkatársaként az újvidéki szerkesztőségben 
ücsörögve kérdezgettem telefonon Bacsó Pétert arról, hogyan értékeli a bemuta
tott filmeket, de ugyancsak könnyűszerrel visszalapozható, hogy melyek voltak 
azok az alkotások, amelyekről a Filmvilág kritikusai úgy tartották, hogy csak le
sütött szemmel lehet beszélni róluk. Akármilyen címszavak is kerülnének fel erre 
a listára, az idei felhozatal jó eséllyel indulhat azért, hogy elhódítsa tőlük ezt a szó
játékkal alkotott, igencsak tömör és szemléletes értékelést. Természetesen Bacsó 
Péter Majdnem szűz című filmjének kivételével -  mondom ezt azért is, mert egy 
héttel ezelőtt azt ígértem, hogy ezúttal a tisztelni rendelt kivételekkel foglalkozom 
majd. Az ígéret pedig szép szó, de a Landwirtschaftlicheausstellung még szebb! 
Hát most ez is megtörtént...

A topolyai buszállomás kockás abroszos kávézójában füzetlapra körmölt nap
lóbejegyzés, amelyben a Bacsó Péterrel való megismerkedés igaz történetét elbe
széltem, az Egy színinövendék naplójából című sorozatban közlésre le nem adott



részletek közé tartozik, mindeddig csak macskakaparásszerű kézírásomban volt 
meg. Előkerestem most végezetül ennek egy rövid részletét:

„Topolya, 1993. december 7., kedd
[...] A váratlan/véletlenszerű megismerkedés Bacsó Péterrel: Tarján Miklós

sal, a kötet egyik felelős kiadójával, a Pelikán Kiadó egyik társtulajdonosával úgy 
beszéltem meg még két héttel ezelőtt -  amikor először szóba került az utazás le
hetősége -, hogy szombaton tíz és tizenkét óra között várni fog a kiadóban. Ti
zenegy volt, mire odaértünk. Előbb persze még azt sem tudtam felbecsülni, hogy 
a várakozást a határon, a csúszós utakat és a várható havazást is beleszámítva, 
mikor érkezünk meg Pestre, nemhogy aztán még mikorra találunk oda az V. ke
rületi Irányi utca 17-be. [...] No, mindezen viszontagságok ellenére tizenegy után 
néhány perccel már ott álltunk az Irányi utca 17. bejárata előtt, és csak bámultuk a 
sok táblát, címert, cégért, akármit, ugyanis az épület egy bérkaszárnyára emlékez
tetett, amelynek minden lakását, minden szobáját bérbe adták, és a legkülönfélébb 
intézmények, szervezetek, kiadók, irodák, kisiparosok stb... stb... stb... székhelye 
van most ott. Köztük a Pelikán Kiadóé is.

Ott álltunk tehát a helybeli, budapesti szemnek, szemeknek, szempároknak 
nyilvánvalóan tehetetlenül, tehetetlenkedve. Ezért is szólíthatott meg bennünket 
az az akkor számunkra még ismeretlen, névtelen, hétköznapi járókelő is, akiről 
csak később derült ki, hogy tetőtől talpig, egyes szám első személyben Bacsó Péter:

-  Kit keresnek -  kérdezte.
-  A Pelikán Kiadót -  hangozott a válaszunk.
-  Jöjjenek velem, én is oda megyek.”
Hát ha ilyen egyszerűen mennek néha a dolgok, felesleges is őket bonyolítani...

(Magyar Szó, 2009. február 28.)

A SZÁRNYAS CSODALÁNY

Térden állva ábrázolta Szabó Tamás Oedipus és a Szfinx című festményén Thé- 
ba gúnynevén dagadt lábúnak is nevezett uralkodóját. A kép két szereplőjének 
alakja elmosódott, de a szfinx vonásai mintha mégis valamivel energikusabbak 
lennénk. A szülővárosába ekkor visszaérkező Oedipus (aki az adott pillanatban 
még nem is sejti, hogy saját szülővárosában jár) bal karja megfeszül, kezét ökölbe 
szorítja, válla és izmos hátának kontúrjai erőtől duzzadnak. Ez adja a kép moz
galmasságát. És talán a feszültségét is. A festmény érdekessége, hogy a Kadmosz 
városát tizedelő oroszlántestű szárnyas csodalányt a szerző, teszem azt, nem a



Théba feletti hegyekben vagy egy sziklán kényelmesen elhelyezkedve ábrázolta, 
hanem egy posztamenst, egy talapzatot adott alá -  mintha szobor lenne -  az üres, 
talán sík térben. Mintegy piedesztálra emelte a talány szörnyét: csak az válthatta 
meg tőle a várost, aki talányát meg tudta fejteni.

A témát az évszázadok során persze művészek sokasága dolgozta fel, köztük 
Gustave Moreau (1826-1898) francia festő, a szimbolizmus egyik elindítója is, aki
nek műveiből a budapesti Szépművészeti Múzeumban 2009. február 19-én nyílt 
több mint százhatvan alkotását bemutató kiállítás. „A kiállítás kurátora (Tóth 
Ferenc) Moreau festészetének újszerűségét, a modern művészet előfutáraként be
töltött szerepét kívánja hangsúlyozni. A válogatás a festő legkedveltebb mitológiai, 
illetve mitikus alakjai (Orpheusz, Prométheusz, Herkules, Jupiter, Léda, Salome, 
Egyszarvú) köré szerveződik. Az életműben kiemelkedő fontosságú művekhez 
kapcsolódó kisebb festményeken, tanulmányokon, rajzokon és akvarelleken ke
resztül válik érzékletessé, hogy az újabb és újabb variációk kialakítása során ho
gyan jut érvényre a művész szabad alkotói fantáziája és technikai leleményessége” 
-  olvashatjuk a múzeum közleményében.

Moreau festményén a szfinx Oedipusnál jóval kisebb termetű, mellső man
csával a férfi mellkasát átkötő övbe kapaszkodik, amikor felmászik az egyenes és 
merev tartású dalia felsőtestére, majd szárnyát hátracsapva, várakozásteljesen és 
magabiztosan néz a szemébe, mintha nem is számítana arra, hogy a talány talán 
még aznap megoldódhat. Szimpatikus momentuma a festménynek, hogy a cso
dalány hátsó lábát óvatosan a férfi combján, mintha annak testi épségét óvná, az 
Oedipus testéről leomló tógára támasztja, nehogy éles oroszlánkörmével felsebez
ze bőrét. A kép előterében, alul csak egy emberi lábfejet láthatunk, a hozzá tartozó 
lábszár és test már kilóg a kompozícióból. Ezzel is jelezve, hogy a talány megol
dására induló nemes és elszánt férfiak közül már oly sokan elhullottak. Aki pedig 
megválaszolja a kérdést, a város uralkodójává válhat, jutalmul kapja a királyságot 
és Iokaszté királynő, az utolsó Labdakida király özvegyének kezét.

A Szépművészeti Múzeumban látható kiállítás a párizsi Gustave Moreau Mú
zeummal együttműködésben jött létre. A művek -  egy kivételével -  a művész 
műteremlakásából kialakított múzeum gyűjteményéből érkeztek Budapestre. A 
Musée d ’Orsay hozzájárulása révén ezek sorát egészíti ki a festő munkásságának 
egyik korai főműve, az először 1866-ban kiállított Orpheusz. A „szabad fantázi
ával megalkotott, erős színvilágú, heves gesztusokkal festett kompozíciók olykor 
az absztrakció határáig jutnak. Ekkor [az 1880-as visszavonulása, illetve a közsze
replés elől való elzárkózása után - a szerző megj.] készült alkotásai rejtve maradtak 
a külvilág elől, és csak több mint fél évszázaddal a művész halála után fedezte fel 
őket a szakmai publikum, és ismerte meg a közönség” -  olvashatjuk a közlemény
ben.

A francia születésű, de New Yorkban élő szobrász és festőművész, Louise 
Bourgeois egészen más megközelítésben és egészen más felfogásban dolgozta fel 
az ógörög mitológia thébai mondaköréből vett témát Oedipus című alkotásában.



A textúra, festett fa, üveg és acél alkalmazásával készült, üvegdobozba zárt kis
plasztikái kompozíciójában, illetve installált objektjében a történet több elme is 
megelevenedik. Mintha egy kis kiállítás lenne ez a kiállításban (mármint nem 
a Szépművészeti Múzeumban május 3-ig látható Gustave Moreau-tárlaton, ha
nem Bourgeois bármelyik saját kiállításán), egy tetszetős kis eszközraktár a mi
tológia kellékeiből. Amelyikből szabadon és kedvünkre válogathatunk: láthatjuk 
Iokasztét karján a csecsemő Oedipusszal, a gyermekkel, akitől egy baljóslatú jö
vendölés miatt idejekorán meg akarják szabadítani a várost; itt van a történet vé
gén már testvére-leánya oldalán vakon bolyongó dagadt lábú, az egykori, ekkor 
már exuralkodó. A kompozíció középpontjában helyezkedik el a kecses pózban 
fejét magasra emelő szfinx; kicsivel mögötte pedig a városra dögvészt hozó bűnös 
nemi aktust láthatjuk, amikor Oedipus a saját édesanyjával, Iokasztéval közösül, 
majd saját féltestvéreit, Antigonét és Iszménét nemzi. De vajon bűnnek minősít
hető-e az a tett, amelynek elkövetésekor nem tudunk róla, hogy vétkezünk? A ma 
hatályos felfogás szerint nem mentesít a szabályok betartása alól az, ha a szabályo
kat nem ismerjük...

Szophoklész, az antik görög tragédiaköltő Oedipus király című művében is 
dögvészt hoz a városra a bűn, amit úgy követnek el, hogy anya és fia nincsen tisz
tában szexuális kapcsolatának bűnösségével. A mitológia istenei azonban bőven 
adnak nekik időt a vétkezésre... Sokáig békében uralkodnak. Már közös gyerme
keik is szinte felnőttekké cseperednek, mire eljön a dögvész Thébára: a nép ekkor 
esdeklést jelképező olajágakkal jelenik meg a király színe előtt. Egyik kedvenc 
monológom a drámairodalom történetéből épp a pap ekkor elhangzó szövege, 
amelyben szószólójukként meséli el, hogyan pusztul a nép, és oltalomért esedezik. 
Oedipus is elkeseredik, amikor tapasztalja a város romlását, és ezért küldi el sógo
rát, Kreónt a pythói jóshelyre, hogy tudakolja meg, mi az oka a vésznek, és hogyan 
lehetne azt orvosolni...

A választ már ismerjük évszázadok óta, mégis izgalmas, hiszen művészek -  
akárcsak Gustave Moreau, Louise Bourgeois vagy Szabó Tamás -  mindig találnak 
olyan új formát, amelyben újszerűén ábrázolhatják. Ezzel is jelezve azt, hogy az 
ókori mitológiai történtek sohasem évülhetnek el.

(Magyar Szó, 2009. március 7.)



NEM A MÚLTÉRT DICSÉRÜNK, 
HUNYÓBA...

„Ha szegény a hon, ha csak egy középszerű aratás is ínséget, két-három rossz 
aratás pedig éhséget okoz: azt hiszem, e sebre nem lehet találni biztosabb szót: 
szabad föld. Ha látjuk, hogy a föld népe nagy részben munkátlan, rest és tunya, 
ismét hajlandó vagyok azt hinni, adjuk meg neki anélkül, hogy a földbirtokosok
nak csak egy fillérnyi kárt is okoznánk, a szabad földtulajdon varázsingerét és a 
tunyaság szörnyének egyik agyarát szakítottuk ki” -  fogalmazta meg Felelet gróf 
Széchenyi Istvánnak Kossuth Lajostól című szövegében ez utóbbi.

Nincs abban semmi meglepő, ha magyar költők, különösképp így ünnepek 
tájékán, verseket írnak olykor néhai Kossuth Lajosunkról (1802-1894). Persze be
csületes és tisztességes -  s esetenként bizony elvárt -  dolog március közepe táján 
az 1848-as forradalmunk nagyjaira emlékezni, rendjén is van ez így, s nincs is 
ezzel semmi baj. Sokkal ritkább, és éppen ezért különlegesebb eset azonban az, 
amikor külföldi, idegen nemzetek költői -  akikkel kapcsokban az elvárhatóság 
esetleges kényszere fel sem merülhet - szólítják meg verseikben forradalmárain
kat. így például Charles Algernon Swinburne (1837-1909) 1877-ben keletkezett 
Kossuth Lajoshoz (To Louis Kossuth) című költeményében is: „Apáink szemefénye 
is azóta. / Esthajnali jó csillagunk! neved -  / mely délbe láng volt nagy idők felett, 
/ hogy harminc év előtt állott a próba // s orkánosan rázkódott Európa / villámba, 
szélbe -  még ma is nevet, / s uj korban új kor hirdetője lett. / De nem a múltért 
dicsérünk, hunyóba, // Kossuth, ki szívünknek, mint Landor, áldott, / hanem mi
vel a hangod most kiáltott, / az Isten trombitája, és a rossznak // most törsz neki 
villámszóró kezeddel, / s kardoddal, melynek éle nem veszett el. / Most vágsz oda 
a zsarnoki orosznak.” (Kosztolányi Dezső fordítása)

Kócos, csapzott, hosszú hajú fiatalként ábrázolta Algernon Charles Swinburne-t 
festményén William Bell Scott (1811-1890), akit elsősorban ugyancsak költőként 
ismerünk, de aki a főleg történelmi képeiről ismert skót festő bátyja, Dávid Scott 
(1806-1849) mellett maga is kiválóan bánt az ecsettel és a színekkel. Az ifjabb 
Scott már fiatalon tanult festészetet, de időközben publikálni kezdte verseit skót 
magazinokban. Amikor 1837-ben szülővárosából, Edinburgh-ból elköltözött Lon
donba, első komolyabb sikereit is festőként érte el. Az addig különböző intervallu
mokban keletkezett versei -  mint feljegyezték William Blake (1757-1827) és Percy 
Bysshe Shelley (1792-1822) hatása érezhető rajtuk -  egyszerűen csak Poems cím
mel 1875-ben jelentek meg. A kötethez részben ő maga, részben pedig a holland 
származású, de életének és alkotómunkájának jelentős részét Britanniában töltő 
képzőművész, Sir Lawrence Alma-Tadema készített rézkarcokat.

Swinburne, az ellentmondásos költő, aki saját korában szado-mazochistának, 
halálimádónak, vallásellenesnek, és az ógörög költőnő, Szapphó előtt tisztelgő ver-



sei miatt a női homoszexualitást, a leszboszi szerelmet éltetőnek bélyegzett verse
ivel keltett megbotránkozást, 1877-ben nem az ekkor már évtizedek homályába 
vesző forradalom apropóján szólította meg Kossuth Lajost, amikor így fogalma
zott: „a hangod most kiáltott, / az Isten trombitája, és a rossznak // most törsz neki 
villámszóró kezeddel”. Kossuth -  akinek az amerikai Capitoliumban álló mell
szobrának posztamensébe vésve máig is az a feljegyzés olvasható, hogy ő a ma
gyar demokrácia atyja („Father of Hungárián democracy”) -  ekkor már a turini 
remete visszavonult életét élte a Torino melletti Collegnóban, és hiába próbálta 
meg épp ebben az esztendőben egy mintegy százfős ceglédi küldöttség rábeszélni, 
hogy térjen haza, és legyen a város országgyűlési képviselője. Kossuth fogadta a 
„turini százakat”, valószínűleg kellemes beszélgetés lehetett, ami ekkor közöttük 
lezajlott, s amelynek során megvitatták az aktuális helyzetet, a legfontosabb po
litikai ügyeket, de az ekkor már hetvenöt éves államférfi mégis hajthatatlan ma
radt. Sőt valószínűleg felettébb kellemes beszélgetés lehetett, ha már Cegléden oly 
büszkeséggel emlékeztek vissza a későbbiekben a küldöttség sikertelen, kudarccal 
végződött itáliai zarándoklatára, hogy még évekig megünnepelték az utazás és a 
találkozás évfordulóját...

A forradalom esztendejének eufóriája 1848-ban az egész akkori országra kiter
jedt, s feljegyezték azt is, hogy a „magyar nemzeti törekvések után jelentkeztek a 
románok és a szászok is. A nemzeti és társadalmi téren is új lehetőségeket kereső 
román nemzeti mozgalom addig aligha sejthető erővel bontakozott ki. Kezdetben 
úgy látszott, a forradalmi átalakulás örömében a nemzeti ellentétek talán háttérbe 
szorulnak. A marosvásárhelyi tüntetésen román ügyvédgyakornokok is lelkesen 
részt vállaltak, de amikor a város főterén felhangzott Petőfi Sándor Nemzeti dala, 
kiderült, hogy a két önálló nemzeti ideológia hívei nem egyesülhetnek. Hiszen bár 
közös a kérdés, hogy »Rabok legyünk, vagy szabadok?«, de a válasz első részét: »A 
magyarok Istenére / Esküszünk«, már nem akarták vállalni a nemzeti érzésükben 
megerősödött román fiatalok.”

Kiválóan reflektálnak ezekre az eseményekre, és a maguk módján ki is egé
szítik mindezt a havasalföldi forradalom egyik vezetője, Nicolae Bálcescu (1819— 
1852), a Kossuthtal 1849-ben népe szabadságküzdelmére szövetkezett bukaresti 
forradalmár gondolatai is, amelyeket -  sajnálatos módon -  már csak megkésve, a 
szabadságharc leverése után fogalmazott meg: „Az Erdélyben megoldandó kérdés 
az volt és ma is az, hogy nem azt kell tenni, amit románok, magyarok, szászok és 
székelyek külön-külön akarnak: egyikük maradjon az országban, a többi népet 
pedig elűzzék, hanem ki kell kiáltani a közszabadságot, vagyis az egyenlőséget 
az egyének és a nemzetiségek számára, és ezáltal keresni az egyetértést szövetsé
gi államot hozva létre. [...] így hát a románok és a magyarok 1848-ban egymás 
ellen harcolva, egyazon téves elvből indultak ki, és egyazon szolgaságba estek.” 
Ahogy Kossuth, úgy Nicolae Bálcescu is a mai Olaszországban hunyt el, utóbbi az 
akkoriban még az 1816 és 1861 között fennálló Két Szicília Királyságához tartozó 
Palermóban.





Nemcsak Swinburne és a Ceglédről indult „turini százak” érezték 1877-ben 
még mindig kifejezetten élénknek és erősnek, egyszersmind valósnak Kossuth 
hatását, hiszen alig néhány évvel később, az 1880-as években az akkori Toron- 
tál vármegyéhez tartozó, most vajdasági Egyházaskéren jegyezték fel azt a ma
gyar népdalt, amelyik így élteti Kossuth Lajost: „Kossuth, kedves polgártársunk, / 
Búterhölve sose lássunk! / Fogd föl buzgón ügyinket, / Arra kérjük Teremtőnket, 
/ Áldjon mög! // Kossuth a magyar möntője, / Áldja mög a Teremtője, / Mond a 
magyar örök hálát, / Mögkönnyíti terhös vállát / Általa. // Széttört a magyar bilin
cse, / Szabadság a nemzet kincse; / Él hazánk, hazák hazája, / Azt zengje a magyar 
szája, / Míg csak él!” Igaza lehetett hát a brit költőnek, ne kételkedjünk benne, 
amikor úgy fogalmazott, hogy „Nem a múltért dicsérünk, hunyóba”. .. De nem 
ám! Hiszen a forradalom és szabadságharc eseményei, minden, ami 1848-49-ben 
történt, ma már történelem, se több, se kevesebb, és ilyen formájában rendkívül 
fontos. Sokkal fontosabb azonban az, hogy nemcsak a vívmányok, de alkalmasint 
az akkor elkövetett hibák is tovább élnek, s Kossuth, Petőfi, de soroljuk ide akár 
Bálcescut is, mint történelmi nagyjaink hangja most, ma is itt kiáltanak, mint az 
Isten trombitája, mely a rossznak tör neki...

Nem kell, hogy abszolút hallásunk legyen, nem, még véletlenül sem, csak le
gyen érzékeny fülünk, legyenek kiélezett érzékeink meghallani e trombitaszó fi
gyelmeztető hangját ma is, hogy ne ismételgessük kényszeredetten a múlt hibáit. 
És azért is, hogy a nemzetünk nagyjai előtt tisztelgő ünnepünk ezzel együtt is 
méltóságteljes legyen.

(Magyar Szó, 2009. március 14.)

PISTA, A CIMBALMOS

Jobb lenne, ha a botrány elüléséig, illetve csillapodásáig nem jönne Belgrádba 
-  tanácsolta 1974-ben, akkor mint a jugoszláv fővárosban szerveződő nemzetközi 
írótalálkozó főszervezője, Danilo Kis, a mohácsi születésű, jelenleg Budapesten 
élő magyarországi szerb írónak, az akkor még Predrag Stepanov néven publiká
ló, ma már Predrag Stepanovicként ismert szerzőnek, aki ezt a második, immár 
megváltoztatott nevét mintegy két évtizeddel később törvényesítette, azaz 1993 
óta használja hivatalosan is. Történt pedig, hogy néhány héttel korábban, a belg
rádi Knjizevne novine 1974. szeptember 16-i számában megjelent -  akkor még 
Stepanov! -, a cimbalmos Pista értelmetlen halálának szomorú történetét feldol
gozó elbeszélése (Smrt cimbalista Piste), amelyik egy magyarországi bűneset, egy 
váci gyilkosság történetét mesélte el, természetesen egy kicsit átalakítva, egy kicsit



felnagyítva, egy kicsit kiszínezve, irodalmi és fiktív eszközökkel (is) feldolgozva. 
Ebből persze így önmagában még nem lett volna botrány Belgrádban, csak hát a 
szerző -  szándékosan -  nem jelölte meg elbeszélésében, hogy hol játszódik a tör
ténet, annyi volt világos és egyértelmű csupán, hogy egy vegyes lakosságú, több
nemzetiségű közegben. Jova Drndin, a szerb katona, előléptetésének napján elvi
szi alacsonyabb rangban lévő bajtársait a Pokol csárdába mulatni, ahol a cigányze
nészek csárdást játszanak. Ahogy az ilyenkor már lenni szokott, egy idő után már 
számlálatlanul fogynak és folynak lefele a torkokon a mindenféle italok, törnek a 
poharak, körbejár a prímás, gyűjti a borravalót a zsebébe, mint templomszolga az 
adományt a perselybe. Drndin, aki nemcsak ünnepeknek, de főnöknek, császár
nak, rangidősnek is tekinti magát ebben a társaságban, egy idő után kólót kezd 
húzatni a magyar cigányokkal, s áll a bál, megy a lumpolás órákon át. Egészen ad
dig, amíg a zenészek csomagolni nem kezdenek. Drndin pedig egyre erőszakosab
ban követeli, hogy játsszanak tovább. A cigányok ismerik őt gyerekkora óta, még 
azokból az időkből, amikor az apja hordta ki a vásárba, s éppen ezért tudják róla, 
hogy ha egyenruhába bújt, ha nem, mégis csak egy utolsó utáni paraszt egy közeli 
tanyáról, nem nagyon adnak hát a szavára. Jova, a rangidős katona pedig sértve 
érzi tiszti méltóságát, becsületét. Majd amikor fegyverrel fenyegeti a zenészeket, 
hogy játsszanak, azok pedig a pisztoly csövébe nézve is a képébe röhögnek, lelövi 
a zenekarvezetőt, a cimbalmos Pistát. Drndin vallomásában, a novella utolsó két 
bekezdésében mondja el, hogy nem akarta megölni őt, de ebből a szituációból 
nem volt más kiút: megalázták őt rangidősként a katonatársai előtt, megsértették 
a tiszti méltóságát, ha nem teszi meg, akár már másnap levetheti az egyenruháját, 
nem tud többé bajtársai szemébe nézni.

Stepanovic természetesen nem úgy írta meg elbeszélését, hogy a végén együtt
érzést váltson ki főhőse iránt, Drndin valóban ugyanolyan bunkó, utolsó utáni 
parasztként érvel még itt is, mint amilyennek a cigányok a kocsmajelentben el
mondták őt. A botrány abból adódott, hogy a veszekedés hevében válogatott dur
vaságokat vágnak egymás fejéhez a szereplők, többször nemzeti alapon is, ahogy 
az már részeg hajnalokon ilyen helyzetekben hagyományosan is lenni szokott. 
Cikkezett róla a Vecernje novosti, a Narodna armija című lap, az újvidéki Dnevnik, 
a belgrádi Politika Ekspres, a Borba és mások. Legérdekesebb mindezek közül ta
lán éppen a Jugoszláv Néphadsereg lapjának, a Narodna armija című kiadványnak 
az említése, ugyanis Stepanovic novellájának elején Drndin azzal dicsekszik, hogy 
„a mi dicső népi hadseregünk“ főhadnagyává léptették elő. A Knjizevne novine 
említett számát, amelyikben az elbeszélés megjelent, a belgrádi kerületi ügyészség 
„átmenetileg” betiltotta, a szerkesztőség pedig a következő folyóiratszámban arra 
kényszerült, hogy magyarázkodjon az előállt kínos helyzet miatt. Mit tudhatta a 
felháborodott, beavatatlan belgrádi publikum, hogy a szerző soha nem volt Jugo
szlávia állampolgára, soha nem élt az országban, így hát a „mi dicső hadseregünk” 
meghatározás alatt is nehezen érhette volna a Jugoszláv Néphadsereget. Ahogy ő 
maga mondja ma már, illetve írja a tavaly megjelent Usudne reci című kötetében



(Budapest-Belgrád, 2008, Radionica „Vencilovic” -  Narodna Knjiga - Alfa), ő a 
bűntény eredeti helyszínét, Vácot és környékét nem ismerte, ezért úgy képzelte 
el, hogy a novella cselekményét Mohács közelébe helyezi át, hiszen ott született, 
kiválóan ismerte a helyszínt, akárcsak a helyi Halász csárdát. Az elbeszélésben 
nem nevezte meg sem a várost, sem környéket, ahol története játszódik, de mint 
mondja, a műben szereplő Pokol csárda a látogatók, tehát a helyi lakosság nemzeti 
összetétele szerint viszonylag kis területen, Észak-Vajdaságban vagy Dél-Magyar- 
országon lehetne...

A szerzőt még az elbeszélés megjelenése előtt meghívták a Szerbiai íróegye
sület védnöksége mellett 1974 októberének második felében megtartott nemzet
közi írótalálkozóra, amelynek főszervezője Danilo Kis volt. A Knjizevne novine 
betiltott lapszáma pedig szeptember 16-án jelent meg (október 1-jén már ma
gyarázkodhatott is a szerkesztőség a novella közlése miatt), így hát Kis javasolta 
Stepanovicnak, hogy amíg a lárma el nem ül, inkább ne menjen Belgrádba...

Nemrég a ViaMichelin című internetes útvonaltervező program segítségével 
összekötöttük Danilo Kis gyermekkorának két meghatározó helyszínét (három 
részben: Kis-értés. Magyar Szó [Kilátó], 2008. február 16.; március 15.; április 
12.), Montenegró történelmi fővárosát, Cetinjét és a magyarországi Kerkabara- 
bást. (Persze életének több más meghatározó helyszínét is össze lehetne így kötni, 
az utazás Szabadkától vagy Belgrádtól egészen Párizsig vagy Strasbourgig... az 
is kifejezetten izgalmas intellektuális kaland lehetne.) Az elképzelt megérkezést 
követően vállalkoztam arra, hogy az interneten keresgélve gyűjtsék adatokat a fa
luról. Először a Zala megyei települések névjegyzékében bukkantam rá, majd a 
településtérképek között is megtaláltam, így egészítve ki Kerkabarabás térképével 
a ViaMichelin programjának segítségével megrajzolt útvonalat - mintegy a végcél 
definiálásaként. A települések címerei között azonban csak Karmacs, Kehidakus- 
tány, Kerecseny és Kerkaszentkirály címere volt fellelhető. Kerkabarabás, a címer 
nélküli település...

Akárhogy legyen is, ha Predrag Stepanovic 1974-ben Danilo Kis tanácsára le 
is mondta belgrádi utazását, és részvételét a Szerbiai íróegyesület nemzetközi író
találkozóján, egy izgalmas, nem kevésbé fiktív elemekben bővelkedő elbeszélést 
lehetne kerekíteni akár abból is, hogyan találkoztak ők ketten később, vagy akár 
ugyanabban az október második felére eső időpontban Kerkabarabáson, és be
ültek az átmenetileg -  ugyancsak fiktív módon -  oda telepített Pokol csárdába, 
ahol a kocsmaasztalnál ülve a Vácott gálád módon meggyilkolt cigányzenész lelki 
üdvére koccintottak, szerintem egy korsó sörrel, akármi lett légyen is a kedvenc 
italuk. Pista, a cimbalmos emlékére...

(Magyar Szó, 2009. március 21.)



RENDSZERVÁLTÓ KALANDOZÁS

Az esztendő, 1993, amikor a budapesti Pelikán és Kriterion Kiadó közös gon
dozásában megjelent a határon túli magyar prózaírók antológiája, a Kapun kívül 
című kiadvány, Magyarországon még a rendszerváltás időszakához sorolható. 
Ez a folyamat persze néhány évvel korábban, 1989-ben kezdődött, de amikor ki- 
lencvenhárom decemberében feleségemmel (aki akkor még nem volt a feleségem, 
de már majdnem) felutaztunk Budapestre, hogy az említett kötetbe sorolt novel
láimért járó tiszteletdíjamat felvegyük, habár már áthúzva, de még mindig kint 
voltak az utcasarkokon a régi, a szocializmus éveiben használt utcanévtábálák 
is. Mivel idén van a rendszerváltás kezdetének huszadik évfordulója, a Magyar 
Távirati Iroda a jubileum tiszteletére külön internetes oldalt hozott létre, ame
lyen a korabeli híreket teszi elérhetővé, s napról napra haladva publikálja (újra) az 
1989-ben kiadott híreit, fotóit, valamint az akkor született jellegzetes dokumentu
mokat. A publikálás az első lépést jelenti az MTI-archívum nyilvánossá tételéhez 
-  olvashattuk a jubileumi vállalkozást bejelentő közleményben. Elsőként az 1989. 
január 1-je és február 2-a között született anyagok váltak böngészhetőekké az in
terneten, és ehhez társul azóta is minden nap a két évtizeddel ezelőtti jelentések 
gyűjteménye.

Mint mondják, az új szolgáltatás célja, hogy a korral foglalkozó szakemberek 
mellett a közvélemény is részleteiben megismerkedhessen a hétköznapok apró hí
reivel, akárcsak a korszakos változások MTI-s lenyomatával. A http://1989.mti. 
hu címre kattintva dátum alapján keresgélhet az olvasó az MTI (abban az időben 
napi kétszázötven-háromszáz anyagot tartalmazó) hírkiadásaiban, és az akkor 
archivált fotók között is. A Nyílt Társadalom Alapítvánnyal (OSA) kialakított 
együttműködés eredményeként -  a kezdeményezők reményei szerint -  „a törté
nelmi változásokat hozó 1989-es esztendő eddig kevésbé ismert dokumentumai” 
is hozzáférhetőek lesznek az oldalon. Feltöltik az internetre a Kossuth rádió és a 
Szabad Európa Rádió (SZER) adásainak leiratait, az MSZMP (fiatalabbak okulásá
ra: Magyar Szocialista Munkáspárt) Politikai Bizottsága üléseinek jegyzőkönyve
it, az állambiztonsági szolgálatok napi operatív információs jelentéseit, valamint 
a Magyar Televízió 2-es csatornájához érkezett nézői-hallgatói telefonok tartalmi 
összefoglalóit is. Emellett hozzáférhetővé válnak azok a tartalmi ismertetők, ösz- 
szegzések is, amelyekből megtudható, hogy milyen hallgatói megjegyzések érkez
tek egykoron a müncheni SZER-stúdióba. (Ezeket a dokumentumokat mostanáig 
az OSA iratai között őrizték) Ha töredékesen is, de fennmaradtak más rádiók -  így 
az Amerika Hangja és a BBC magyar adásainak -  leiratai is, ezek szintén olvasha
tók a http://1989.mti.hu internetes címen. „Az OSA, az Index hírportál és az MTI 
együttműködéseként a közvélemény napról napra új információkkal gazdagodhat 
a húsz évvel ezelőtti történelmi jelentőségű folyamat kronológiájáról és az esemé
nyek hátteréről.” Annak érdekében, hogy az érdeklődők minél szélesebb körből

http://1989.mti
http://1989.mti.hu


meríthessenek, a szerkesztők fotókat, videókat és ezekhez kapcsolódó élménybe
számolókat várnak a honlap látogatóitól is -  azaz bárki beszámolhat két évtized
del ezelőtti emlékeiről. „Ha nem hozzáférhetők a múlt dokumentumai, nem lehet 
tanulni belőlük” -  mondta a nemrég indult új szolgáltatás céljáról Lovas Zoltán 
szerkesztő.

Gazdag és felettébb hasznos dokumentumgyűjteménynek ígérkezik hát a Ma
gyar Távirati Iroda új, mai szemmel nézve immár történelmi vonatkozású hírpor
tálja. Szerencsére azonban a topolyai buszállomás kockás abroszos kávézójában 
füzetlapra körmölt naplófeljegyzés, amelyikről néhány héttel ezelőtt már mesél
tem ugyanezeken az oldalakon, s amelyikben -  az időközben sajnos elhunyt Bacsó 
Péterrel (1928-2009) való véletlenszerű megismerkedésünk igaz története mellett 
(Isten nyugosztalja!) -  többek között kitértem arra is, hogyan tébláboltunk, illetve 
tévelyegtünk tanácstalanul Budapesten a megváltozott utca- és térnevek miatt, 
kimarad ebből a válogatásból. Egy rendszerváltó kalandozáson (a régi várostér
kép szerint) ugyanis mi még a Felszabadulás térre indultunk el, de aztán mégis a 
Ferenciek terén kötöttünk ki. (Akkor persze még nem is sejthettem, hogy lányom, 
aki akkor még csak az anyaméhben, de már velünk tartott ezen az utazáson, egy
szer még majd oda jár iskolába.) Ez a naplófeljegyzés minden bizonnyal kimarad 
hát ebből az MTI-s dokumentumgyűjteményből, ugyanis az Egy színinövendék 
naplójából című sorozat egyik, a pillanat hevében -  személyes vonatkozásai miatt 
-  közlésre le sem adott és nem publikált részletében kapott helyet:

„Topolya, 1993. december 7., kedd
Péntek este fél tizenkettőkor indultunk, és egy shoppingtúra erejéig megjártuk az 

utat Budapestig oda-vissza. No persze a valódi ok, amiért útra keltem, az volt, hogy 
időközben megjelent az a Kapun kívül című kötet a Pelikán és a Kriterion Kiadó kö
zös gondozásában, amelyikhez még valamikor a tavasszal adtam le három novellát 
(amelyekből csak kettő került bele) Faragó Kornéliának, a vajdasági anyag szerkesz
tőjének. Vajdaságból négyen szerepelünk ebben, a Határon túli magyar írók antoló
giája alcímet viselő kötetben: Lovas Ildikó, Jódal Kálmán, Hász Róbert és jómagam. 
A többiek listája kicsivel hosszabb lesz: Fábián Nóra, Grendel Lajos, Győri Attila, 
Hogya György, Jakabffy Tamás, Kisgyörgy Réka, Kovács András Ferenc, Láng Zsolt, 
Mórocz Mária, Tálamon Alfonz, Vida Gábor és Visky András. A kötetnek összesen 
négy szerkesztője volt: Faragó Kornélia, Grendel Lajos, Kántor Lajos és Szabó István. 
Nos, igen, már csak ebből a felsorolásból is látszik, hogy Grendel Lajos a saját írásait 
is beszerkesztette -  erről máris hallottam rosszalló megjegyzéseket.

Habár a csütörtök esti, az Újvidéki Színházban megtartott forumos könyv- 
bemutatón Faragó Kornélia már a kezembe nyomott két példányt a kötetből, az 
utazást már nem mondtam le. Meg hát motivált az az ötezer forintos tiszteletdíj is, 
ami ugyan nem sok, de jugoszláv viszonylatban manapság nem is elhanyagolha
tó, hiszen itt hónapokig el lehet éldegélni belőle -  ha ugyan hazahozza az ember, 
mint ahogy én nem tettem. [...] Volt is elég bajunk a metrózgatással, mert bár



első ízben ezúttal még jegyet is váltottunk, az utcanévváltozások alaposan meg
keverték az életünket. Mert hiába hagyták kint az utcasarkokon a régi, áthúzott 
utcanévtáblákat is az újak mellett, a metróban semmi sem jelzi, hogy egyik-másik 
térnek mi lehetett a neve az elmúlt negyven évben. így például mi a jól ismert 
Felszabadulás tér felé indultunk, de aztán mégis a Ferenciek terén kötöttünk ki. 
De például Élmunkás tér sem létezik többé...” Tévelyegtünk tehát egy kicsit, mert 
a metróban, a feliratokon és a hangosbemondókban is már a megváltozatott, visz- 
szaállított, számunkra akkor még nagyon is új utcaneveket használták, de mi a 
kezünkben tartott várostérképről és a korábbi hasonló utazásaink emlékeiből még 
a régebbi megnevezéseket ismertük...

A lényeg azonban, akárcsak az akkori, az utcanevek megváltozatásához is ve
zető politikai-közéleti átalakulásokban, ebben a történetben is az, hogy végül mi 
is odataláltunk úti célunkhoz, az V. kerületi Irányi utca 17.-be, a Pelikán Kiadó 
akkori székhelyére, s ha ma már a rendszerváltásról is úgy beszélünk, mint törté
nelmi eseményről, hát ennyi részünk bizony nekünk is volt benne...

CMagyar Szó, 2009. március 28.)

PÁROLT KENGURUCOMB 
VADAS MÁRTÁSBAN

A Kapun kívül című kötetnek, a határon túli magyar prózaírók 1993-ban, Bu
dapesten megjelent antológiájának egyik társkiadója, a Pelikán Kiadó -  amelynek 
Bacsó Péter filmrendező (1928-2009) volt az egyik társtulajdonosa -, cseppet sem 
véletlenül a művész A tanú (1969) című filmjének egyik főszereplőjéről kapta a 
nevét. A Port.hu ismertetője szerint: „Pelikán József hithű kommunista, aki vé
gigharcolta elvbarátaival a vészterhes éveket. Most, győzelmük után, a személyi 
kultusz idején, gátőrként is elkötelezett munkát végez. Lecsap az orvhorgászra, 
akiről kiderül, régi barátja és harcostársa, Dániel Zoltán, aki jelenleg miniszter. 
Épp ez a kedves barát buktatja le akaratán kívül, amikor feketevágás miatt megje
lenik a hatóság. Pelikán börtönbe kerül, ahonnan egyre magasabb beosztásba he
lyezik. Ő lesz a vidámpark, az uszoda, majd később egy narancstermelő gazdaság 
igazgatója. Természetesen mindez nem ajándék. Virág elvtárs minden alkalom
mal hangsúlyozza, hogy egyszer még kérnek Pelikántól valamit. És ez az egyszer 
el is érkezik, amikor Dániel Zoltánt koholt vádakkal letartóztatják... Bacsó Péter 
filmszatíráját tíz évig dobozban pihentették bemutatása előtt.”



Meséltem már ezeken az oldalakon különböző konstellációkban arról, hogy 
a könyv megjelenésének esztendejében, annak is december havában felutaztam 
Budapestre felvenni és azonnal el is költeni a kötetben megjelent novelláimért járó 
tiszteletdíjat. Hazaérkezve pedig, miközben a topolyai buszállomás kockás abro- 
szos kávézójában az Újvidékre induló tömegközlekedési járműre vártam, füzet
lapra körmölt naplóbejegyzést készítettem az utazásról és élményeimről, amelyek 
közül kiemelkedett a Bacsó Péterrel való véletlenszerű megismerkedés története. 
Ekkor jegyeztem fel az alábbiakat is:

„Topolya, 1993. december 7., kedd
[...] ...nincs is abban semmi különös, hogy Bacsó Péternek a nyomára lehet 

bukkanni a Pelikán Kiadó környékén, ugyanis, mint az utóbb kiderült, Tarján 
Miklós mellett ő a másik társtulajdonos. És még plusz egy titkárnő dolgozik velük 
- minden mást külmunkatársi rendszerben végeznek.

Kávé, beszélgetés, ismerkedés...
Habár nem szeretem az ilyesmit, végül mégis ott kötöttünk ki, hogy csak pa

naszoltuk, milyen nyomorult is itt nálunk mostanság a helyzet: anyám otthon süt 
kenyeret, stb. stb. stb... Tarján is elpanaszolta, hogy amíg Erdélyben és a Felvidé
ken probléma nélkül terjesztheti a könyvet, addig Vajdaságba nem tud juttatni 
belőle...

Főleg filmes és fotós tematika érdekli a kiadót, és ennek a szellemében készült 
az a másik két kiadványuk is, amit mellékeltek még ajándékként a tiszteletpél
dányok mellé. Az egyik Mészáros Márta Napló magamról című könyve, a másik 
pedig egy igen impozáns kiadvány -  ezúttal a Magyar Fotóriporterek Kamará
jának a közreműködésével: Az év fotói 1992. [...] És mielőtt útra kelnék most Új
vidék felé, hadd jegyezzem le még azt is, hogy a látogatás után a Pelikán Kiadó
ból a budapesti kínai negyedbe indultunk tovább. Valódi kínai negyed van ott 
ugyanis kialakulófélben, mint a híres filmben is: Chinatown... Faye Dunaway, 
Jack Nicholson... Román Polanski... Van ott kínai hotel, kínai piac meg rengeteg 
kínai származású ember... Állítólag ez a legolcsóbb piac a városban. Itt akadtam 
rá a Kispál és a Borz új kazettájára is -  mellesleg a rendes, bolti árán -, amelynek 
címe: Ágy asztal TV.

És amit még fontos megemlíteni: a shoppingtúra utolsó állomása a Rekord Rt. 
diszkontáruháza volt. Ott, a mélyhűtő mellett állva, úgy voltam vele, hogy a fene 
egye meg, ha már a tiszteletdíjamból még azt sem engedhetem meg magamnak, 
hogy legalább egyszer vegyek valami spéci kaját, ételkülönlegességet: párolt ken
gurucomb vadas mártásban. Tegnapelőtt este ettük meg vacsorára. Habár vadas 
fűszerezésű és számunkra szokatlan ízű, mégis nagyon finom volt.

És a kötelező sajtógyűjtemény: Filmvilág, Filmkultúra, Cinemay Színház, M a
gyar NarancSy Kritika...

Bacsó Péter egyébként egy készülő hatrészes televíziós sorozaton dolgozik, 
amelynek forgatókönyvét Tarján Miklóssal közösen írta. A Józsefvárosban játszó
dik majd, és szociális témákat dolgoz fel. Persze rögtön akartam egy interjút ké



szíteni vele erről, de azzal ütötte el, hogy korainak véli még, hogy erről beszéljen, 
inkább majd januárban. Akkor viszont már csak telefoninterjú lehet majd belőle, 
ami csak a hangminőség miatt problematikus egy kissé, ugye, a rádió esetében. A 
nemzetközi vonalak viszont meglepően tiszták a hazaiakhoz képest. A tanú és a 
Megint tanú című filmjeiről mesélt. A tanút szerb(horvát) nyelvre is lefordították, 
és Belgrádban színpadon is játszották. Őt is meghívták a bemutatóra. Bástya elv
társ figuráját teljesen Josip Broz Titóra vették...”

A betegsége miatt akkor már tolókocsiba kényszerült, az idei Magyar Film
szemlén életműdíjjal kitüntetett Bacsó Péter hamisíthatatlan szociális érzékenysé
ge a most bemutatott Majdnem szűz című filmjében is maximálisan érvényesült. 
A női főszerepet, Borókát alakító Ubrankovics Júlia pedig teljesen megérdemelten 
kapta meg a szemle legjobb női főszereplőjének járó elismerést. A fiatal színésznő 
a díjátadó ünnepség után őt megrohamozó tévéseknek csak annyit tudott monda
ni: „Köszönöm Bacsó Péternek!”

Boróka, az intézetben nevelkedetett fiatal lány menekülne, szabadulni szeret
ne addigi otthonától. Amint nagykorúvá válik, már szabadon rendelkezhet ar
ról, hogyan és legfőképp hol képzeli el további életét... Az ilyenkor az intézetből 
kilépő fiataloknak járó több millió forintos otthonteremtési támogatást Boróka 
pillanatok alatt herdálja el. Barátjával, Jánossal (Hujber Ferenc) beköltözik egy lu
xusszálloda elnöki lakosztályába, és abban a -  mellesleg téves -  tudatban ringatja 
magát, hogy ha elfogy a pénze, a férfi otthonában folytathatják majd tovább közös 
életüket. Jánosról azonban kiderül, hogy nem az a szerető kedves, akinek mutatja 
magát: előbb csak kihasználja és prostitúcióra kényszeríti a lányt, majd, mintha 
saját tulajdona volna, eladja őt egy stricinek. így kerül végül is két főút kereszte
ződésébe útszéli kurvának... Vannak nagyon szép jelenetei a filmnek, amelyek a 
történet szociális és társadalmi vonatkozásain túlmutatva is felvillantják az em
beri érzéseket, olyan apró kis momentumok, amelyek abszurditásukban is min
dennapiak. Bacsó Péter, mint az ezredforduló óta készült minden alkotásában, 
ezúttal is közönségfilmet akart készíteni, olyat, amely szórakoztatja a közönségét, 
s ebben sikerrel is járt. A Majdnem szűz című filmmel -  mint a rendező korábbi 
munkái esetében is -  vélhetően azért nem tud majd mit kezdeni a magyar film
kritika, mert egyaránt távol áll a közönségidegen, fantáziátlan, önnön tartalmi 
ürességüket elvontságnak álcázó, „lassú ritmusú”, úgynevezett szerzői vagy mű
vészfilmektől (sokkal könnyedebb és emészthetőbb azoknál), és a kereskedelmi 
bulvártelevíziók manírjában készült közönségvadász, Amerikai pitéket mímelő 
fércmunkáktól is (amelyeknél pedig már csak szociális és társadalmi vonatkozásai 
miatt is sokkal komolyabb és sokkal mélyebb). Van az úgy néha az arany közép- 
utakkal, hogy nehezen járhatóak...

(Magyar Szóy 2009. április 4.)



NIHIL OBSTAT

„Jézus föltámadt lelkűnkben; szivünk, lelkünk országába visszatért; kiűzte eb
ből a sátánt, mely eddig uralma alatt tartá; fölszabadított a bűn rabszolgaságából; 
s bennünk él szelleme által; uralkodik bennünk szeretete által; bennünk nyugszik 
az ő békéjében” -  Ferenczy György esztergomfőmegyei áldozópap szerkesztette 
azt az Égi hangzatok címen megjelent imakönyvet -  Imádságok és elmélkedések 
katholikusok számára mellékeimmel -, amelyik apai nagyanyám, Szabó született 
Barsi Ilona (1906-1991) után maradt rám, s amelynek szerzője így örvendezett 
a húsvét ünnepnapjára ajánlott imádságában: „Oh bár találnék szavakat, lelkem 
örömének, szivem forró hálájának méltó kifejezésére. Ezt ugyan nem tehetem. És 
még se hallgathatok. Mindig hangzik szivemben: Jézus föltámadt! Dicsőén lépett 
ki sirjából; Ő meggyőzte a halált, diadalmaskodott a sátán fölött, a pokol hatalmát 
megtörte, elragadta zsákmányait, megfélemlité őreit, megszégyenité a zsidókat, 
legyőzte minden ellenét -  és most dicsőségteljes életet élvez.”

A kis imakönyvet lapozgatva olyan érzéssel forgathatja mai olvasója ezt a kis 
kiadványt, mintha a népi, gyakorta naivnak mondott vallásosság -  elszánt és oda
adó néprajzi gyűjtők kitartó munkájával feljegyzett -  szövegeivel találná szembe 
magát. Pedig Ferenczy György távolról sem volt naiv szerző, tanult emberként több 
mű szerzőjeként tartjuk számon nevét, tevékenységének némely vonatkozásai mi
att többek között Móra Ferenc (1879-1934) is ismerte és kutatta munkásságát.

Az imakönyvben sajnos nem tüntették fel a kiadás esztendejét (abban az idő
ben még az ilyesmire nem adtak túl sokat), csak a cenzori bejegyzés dátumából, 
annak 1918. december 21-i keltezéséből következtethetünk arra, hogy nagyjából 
mikor is jelenhetett meg a XIII. Leó és X. Pius pápa által is kitüntetett Steinbrener 
Kér. János gondozásában Winterbergben. Dr. Franciscus Ulliwer adta cenzori 
pecsétjét a nihil obstat bejegyzéséhez, amivel jelezte, hogy egyházi szempontból 
„semmi akadálya”, azaz semmi kivetnivalót nem talált a műben. A nyomtatási 
engedélyt, azaz az imprimatúrát pedig Josephus Antonius püspök adta meg hozzá. 
Hát talán ennyi év után is hozzátehetjük, hogy mindezért tisztelet nevüknek.

Ha Ferenczy munkássága nem is sorolható a népi vallásosság tárgyköréhez, 
az ilyen jellegű kiadványok mégis nagy hatással voltak arra, hiszen a feljegyzett 
imákat és egyéb szövegeket -  ma már úgy mondanánk -  a célközönség folytatóla
gosan éltette tovább a maga módján. Faluhelyen, kistelepüléseken, azokban a kö
zösségekben, ahol akkoriban még kevés volt az írástudó ember, igen nagy becsben 
tartották ezeket az aranyozott szélű papírlapokra nyomtatott, kemény borítású, 
tetszetős kivitelű kiadványokat. És nem volt ritka az sem, hogy ilyenekből vett 
szövegek, szövegrészietek beépültek a helyi szokások közé, hiszen aki ismerte a be
tűvetés tudományát, ezekből olvasott fel a többieknek, és ezekből mormolta imáit. 
Vélhetően azonban nem volt ilyen alapja annak az egyik székely falucskában meg
örökített kis rigmusnak, amelyet aztán egy kútra függesztett táblán fényképezett



le évtizedekkel később egy néprajzi gyűjtő: „Ivóvizet innen hordod??? / Legyen hát 
a kútra gondod / Ne legyen a kútban macska / Legyen hát az ajtó csukva.” Az ivóvíz 
elkötelezett védelmezője pedig aláhúzással nyomatékosította a figyelmeztetésben 
foglalt kulcsszavakat...

A kút és a víz szerepe a húsvéti székely népszokások felelevenítése nyomán ke
rült előtérbe, egy ilyen szempontból egészen váratlan pillanatban. Történt ugyan
is, hogy Trianon után, meg hát a második világháború alatti és utáni gyakori ha
tármozgások, oda- és visszacsatolások hatására több hullámban is települtek át 
székelyek Magyarországra. A székelyföldi Gyergyóremetéről és Ditróról indulva 
a budai hegyvidéken, Telki, Budajenő, Etyek, Torbágy, Csobánaka településeken 
kerestek maguknak új otthont, új hazát. A székelyek áttelepülésének időszakát így 
határozták meg: „a felszabadulás utáni években” -  mert amikor az Élet és Tudo
mány 1969. március 28-i számában Gyárfás Endre közzétette Székelyek húsvétja 
című dolgozatát, még ez a terminológia volt egyeduralkodó, cseppet sem véletle
nül, hanem egyértelműen felülről diktálva. Ma már persze kevesen mondják azo
kat az időket felszabadulásnak... Az időpont pedig annyiban furcsa, hogy 1969- 
ben, a Kádár-korszak idején, Magyarországon nem tartozott a leginkább preferált 
és a legnyerőbb vállalkozások közé -  még ha tudományos megközelítésből is! -  
vallási témákat feldolgozni és székelyekről, Székelyföldről, elszakított területekről 
beszélni. Létezik persze erre számtalan politikatörténeti magyarázat, amelyekbe 
most mégsem szeretnék belegabalyodni, mert az ünnepi népszokások felelevení
tésével kapcsolatban mindezek jóformán mellékesek...

Az ivóvíz jelentős szerepet játszott a székelyek 1969-ben, Telkiben felelevení
tett húsvéti népszokásai között, de nem kell félreérteni, még véletlenül sem a lo- 
csolkodással kapcsolatban. Ők Gyergyóremete és Ditró környékén kizárólag csak 
kölnivel locsolkodtak -  jegyzem meg itt gyorsan a mai, elszánt vödörborítgatók el
riasztására -, vízzel nem illett. Két nappal korábban, a nagyszombati eseménysor 
egyik mágikus aktusa volt a vízszentelés: a múlt század elején még a falu mellett 
csordogáló Maros folyót, néhány évtizeddel később pedig már a templomudva
ron elhelyezett kád vizét szentelték meg. „A gyerekek kis kannákban, bögrékben 
hordták széjjel a faluban e vizet, hogy minden házba jusson belőle” -  jegyezte fel 
Gyárfás Endre.

„A Jézuska feltámadott / Örülnek az angyalok. / Örömömben Jézuskának / 
Gyermekszívecskét adok” -  idézem most már egy egészen másik imakönyvből. 
Blaskó Márta Imádságos mesekönyvem című, a legkisebbeknek, tehát az iskolás
kor előtti gyermekeknek készült imakönyve -  Györgyfi György kiváló illusztráci
óival -, megboldogult apósom, Mihajlovits Péter (1943-2004) biológiatanár halála 
után maradt a családra. Keresztelőjére kapta ajándékba Kamarás Mihály atyától 
1943. július 11-én, a szerzetesrendnek azokban az években az újvidéki ferences 
rendházban szolgálatot teljesítő, jelenleg Budapesten élő papjától. „Keresztelésed 
napjára, Péterkének” -  olvasható Mihály atya kézírásával az ajánlás a kötet máso
dik oldalán. Ezt hagytam most így a végére, mert mint minden ünnepben, a hús-



vétban is a gyermekek öröme a legszebb, s ahogy a megszentelt vízzel teletöltött 
kancsókkal, bögrékkel végigszaladnak a falu utcáin, hogy minden házba jusson 
belőle, akár ezeket a sorokat is mormolhatják: „Piros tojás nagy öröm, / Jézuská
nak köszönöm. / Azt jelenti, hogy szeret, / Égbe visz, ha jó leszek.”

Az ünnepek pedig kivételes alkalmat kínálnak -  nekünk, valamivel időseb
beknek -  arra is, hogy egy-egy gondolat szálljon vissza a múltba, eszünkbe jus
sanak a már eltávozott szeretteinkkel töltött pirosbetűs napok, s hogy felidézzük, 
hogyan élték meg ők, és hogyan éltük meg olykor mi is -  nemrég még velük együtt 
-  ezeket a kivételes pillanatokat. Nihil obstat, nincs is ebben semmi kivetnivaló. 
Ők így ünnepeltek és ezt olvasták... Most ezzel emlékezünk rájuk.

(Magyar Szó, 2009. április 11.)

AZ ÍRÓ FEJE

Otthagytuk őket néhány hete a történetben: Danilo Kist és Predrag 
Stepanovicot, ez utóbbinak az egyik novellájából fiktív módon Kerkabarabásra 
átemelt Pokol csárdában (Pista, a cimbalmos. Magyar Szó, 2009. március 21.), 
amint épp koccintottak a tragikus módon jobblétre szenderült, lényegében azon
ban egyszerűen csak hátba lőtt cigányzenész emlékére. Az eredetileg 1974-ben 
Vácott történt esetnek újfent aktualitást adott, hogy tavaly az év végén megjelent 
Stepanovic, a magyarországi szerb író Usudne réti című kötete (Budapest-Bel- 
grád, 2008, Radionica „Vencilovic” -  Narodna knjiga -  Alfa), amelyben újra köz
readta a múlt század hetvenes éveiben Belgrádban igen nagy vihart kavart, iro
dalmi botrányt kiváltó elbeszélését, valamint összegyűjtötte az akkor megjelent 
elmarasztaló, hőzöngő, vádaskodó cikkeket. Időközben, 2009. március 24-én - 
habár az időpont megválasztása semmiben sem kötődött az évfordulóhoz, mégis 
egy nagyon fontos dátumon: a NATO 1999-es, Kis-Jugoszlávia elleni légicsapásai 
megkezdésének tizedik jubileumán -, a magyarországi Szerb Kisebbségi Önkor
mányzat könyvtárhelyiségében megtartottuk a könyv bemutatóját is. Jómagam 
úgy keverdtem bele ebbe a történetbe, hogy Rusz Milán, a Magyarországi Szerb 
Színház vezetője meghívott, készítsünk el és adjunk elő egy jelenetet a cimbal
mos cigányzenész, Pista tragikus halálának történetét fiktív módon felelevenítő 
novellából. Milosevics Péter, avagy Petar Milosevic, egy másik -  a London, Pomáz 
című, igencsak rendhagyó regényéről (is) ismert - magyarországi szerb író készí
tett dramatizációt a novella kocsmajelenetéből, Rusz Milán játszotta Jova Drndin, 
a főhadnaggyá történt katonai előléptetésre büszke szerb katona szerepét, sze
rénytelenségem pedig Pistát, a magyar cigányzenészt. Közreműködött még Mirko



Milosevic, a kiváló zenész is, aki mellesleg Milosevics Péter fia. Csak hogy a csalá
di viszonyokat, terheltségeket és érintettségeket is tételesen tisztázzuk...

Mirkót három évvel ezelőtt egy koncerten láttam és hallottam először zenél
ni, akkor -  a Megasztár című tehetségkutató televíziós vetélkedő első szériája ré
vén befutott -  Oláh Ibolya kísérőzenekarának tagjaként lépett fel a Margitszigeti 
Szabadtéri Színpadon, az énekesnő lemezbemutatóján. Akkor még a Figyuzz.hu 
internetes zenei- és diákmagazin munkatársaként a koncertről készült tudósítá
somban megjegyeztem: „Hiába teltek meg csak félig a lelátók a régóta tervezett 
budapesti lemezbemutató koncerten, a hangulat így is nagyszerű volt. Vendégként 
fellépett az ugyancsak a Megasztárból megismert Kandech Evelyn és a musicalszí
nésznőként bemutatott Bíró Eszter is. Evelyn valamelyest közelebb áll Ibolyához, 
Ibolya stílusához, zenei profiljához, mint Eszter, aki egészen más jellegű dalokat 
adott elő. Sőt a meglepetést is tulajdonképpen ő hozta azzal, hogy az est házigaz
dájával közösen, duettben a Chicago című musicalből is előadott egy részletet. A 
koreográfián alaposan meglátszott, hogy rettenetesen improvizált, de így legalább 
illeszkedett a koncert spontán hangulatához.

Kár volt ugyan szegény zenésztársakat halomra lőni a Chicago-részlet leg
végén, de hát ha egyszer a koreográfia ezt kívánta...” (Egy nagyszerű lány 
a semmiből [online]. Figyuzz.hu, 2006. június 18. http://figyuzz.hu/index. 
php?apps=cikk&cikk=24962)

így hát Mirko már megtapasztalhatta három évvel korában is, milyen érzés az, 
ha a színpadon hátba lövik...

Nekem erre az élményre március 24-ig kellett várnom.
Alig néhány nappal később, április 2-án a Ráday utcai Filmes Házban tartot

ták meg Snezana Milivojevic és Dorde Sibalin filmjének bemutatóját. Ók Katari- 
na Ivanovic, az első szerb festőnő életét dolgozták fel filmes eszközökkel... Habár 
nagyon készültem rá, erre a filmbemutatóra mégsem tudtam elmenni, mert akkor 
pedig már egy másik jelentős évforduló, jubileum közeledett: 1989. április 6-án 
fejeződött be Nagy Imrének és mártírtársainak a kihantolása a rákoskeresztúri 
Üj köztemetőben, ahol mindaddig jeltelen sírban feküdtek. Ez az esemény, majd 
néhány hónappal később Nagy Imréék 1989. június 16-i újratemetése a magyar- 
országi rendszerváltás szimbolikus érvényű eseménye volt. Ebből az alkalomból 
készítettem interjút Susa Éva igazságügyi antropológus szakértővel, a budapes
ti Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek jelenlegi főigazgatójával az 1956-os 
mártírok kihantolásáról (Temetni és dicsérni. Magyar Hírlap, 2009. április 4.), és 
hát van az úgy, kérem tisztelettel, hogy az újságírónak alkalmazkodnia kell az 
interjúalany időbeosztásához, így hát a filmvetítésre már nem tudtam odaérni.

Ha azonban mottót keresnénk az írói sorsokhoz, mint amilyen többek között 
Danilo Kisé is volt, vagy amilyen események kísérték Predrag Stepanovic novel
lájának belgrádi megjelenését a múlt század hetvenes éveiben, akkor keresve sem 
találhatnánk jobbat, mint amilyet a szabadkai születésű, magyar zsidó apától és 
montenegrói anyától származó prózaíró megfogalmazott: „Tök a tromf, azaz a
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garancia, hogy az író sem gondolattal, sem cselekedettel nem fog vétkezni a kö
zösség törvényei ellen, tehát tökbiztosan nem használja majd a saját fejét. Nem 
fog játszani a saját fejével.” (Danilo Kis: Anatómialecke. Balázs Attila fordítása) És 
nem látom az okát, hogy ugyanez miért ne vonatkozhatna akár a zenészekre (úgy 
is, mint Pistára, a cimbalmosra, hogy Mirkót ebbe a történetbe már ne keverjem 
bele) vagy a festőkre és a filmesekre is...

Egyébiránt Danilo Kisnek is minden esélye megvolt arra, hogy magyarországi 
szerb íróvá váljon, ha édesanyja nyelvét választja, s esetleg, ha a család a második 
világháború után Kerkabarabáson marad, és mégsem települ „vissza” Cetinjébe. 
Kerkabarabás mint irodalmi helyszín mintegy tizenhat esztendővel ezelőtt Ladá
nyi István érdeklődését is felkeltette, és ő nem érte be az internetes kalandozással 
-  mint nemrég jómagam -, hanem fel is kereste ezt a Zala megyei települést (Ladá
nyi István: Regényes utazás. EX Symposion, 1993. 3-4. szám). A folyóiratszámot, 
amelyben úti beszámolója is megjelent, teljes egészében Danilo Kisnek szentelték, 
s ily módon akár egy róla szóló vaskos könyvként is olvasható. Utazása előzmé
nyeinek összefoglalóját így indítja a szerző:

„Kis Eduard, Kohn Ede
Kerkabarabás. Egy helység neve Zala megyében. Magyarországon. A Föveny

óra legfontosabb helyszíne.
»Apám Észak-Magyarországon látta meg a napvilágot, és kereskedelmi aka

démiát végzett bizonyos Virág úr szülőhelyén, aki Joyce úr kegyelméből Leopold 
Bloom néven híresül el.«” James Augustine Aloysius Joyce (1882-1941) személye 
és munkássága, de legfőképp a joyce-i epifánia, mint felajánlás, a kisi életműben 
elsősorban a politikához való viszonyulás szempontjából nyer majd kiemelt je
lentőséget. Mert „az irodalom felajánlás, s nem sugallat”, kiváltságos pillanat, „az 
Isten vagy az Ördög adománya, mindegy, de a legnagyobb ajándék” -  mondta el ő 
maga egy interjúban. A kötődés pedig az apa szülőhelye és Leopold Bloom révén 
már eleve adott, és szinte magától értetődik...

A legnagyobb probléma azonban éppen az, hogy az író fejére -  gondolatai
ra, véleményére, támogatására -  pedig a mindenkor aktuális hatalom mindig is 
pályázik. S olykor a legnagyobb -  vagy „csak” a felülről diktált, művi és mester
ségesen gerjesztett kánon által legnagyobbnak nyilvánított -  elmék sem tesznek 
semmi mást, mint hogy ösztönösen bólogatnak. Még akkor is, amikor egyértel
mű, hogy tök a trom f...

(Magyar Szó, 2009. április 18.)





TEJBUBI

Gyulán jártam a múlt hétvégén. Egész más „ügyben” ugyan (hosszú hétvége 
a családdal), de ha már ott voltam, és teljesen véletlenül egybeesett az utazásunk 
időpontjával, természetesen nem hagyhattam ki a Várkertben megrendezett há
romnapos, jubiláris pálinkafesztivált sem. X. Kisüsti Pálinka Fesztivál -  Gyula, 
2009. április 17-19. No jó, az egész rendezvény zenei programjáról nem érdemes 
szót ejteni, illetve, ha már beszélünk róla, akkor csak annyit mondhatunk, hogy 
a katasztrófánál is gyengébb volt, teljesen minőségtelen és igénytelen, a legprimi
tívebb, amit jó érzéssel és ízléssel megáldott szervező drága pénzért összelapátol
hat. Amikor láttam, hogy kik fognak ott a Várkertben aznap este fellépni, bizony 
sokalltam a napi nyolcszáz forintos belépőt, pedig hát a hivatalos magyarázat 
szerint, ami avatott gyulai ismerőseink tolmácsolásában jutott el hozzám, éppen 
azért kellett a korábbi évekhez képest jelentősen megemelni a belépők árát -  és 
mellesleg a kitelepülő árusok számára a bérleti díjakat is -, hogy a fellépők gázsiját 
ki tudják fizetni. Szóval nem hiszem, hogy van olyan finom pálinkakülönlegesség, 
ami miatt én, mondjuk, ennyi pénzt kifizetnék egy olyan estéért, amikor Fásy 
Ádám és vendégei viszik a prímet -  a Két Zsivány, Peller Anna, Csocsesz, Holub 
Péter, Tajtiboy, a Bridge együttes, Sláger Tibó, a Mercy együttes, Kothencz Lajos, 
Klémy, Bunyós Pityu és a Mesterhármas közreműködésével. Legfeljebb, ha ők fi
zetnének nekem kemény százezreket, akkor talán bemennék... Ehhez képest az 
előző esti -  ugyancsak minősíthetetlenül gyenge -  Apostol-koncert, és az utána 
következő Bikini már valóságos felüdülésnek tűnhet... A Bikini mondjuk alapve
tően nem rossz, például ahogy láthattuk is tavaly a Nyári Ifjúsági Játékokon késő 
éjjel, a „futottak még” kategóriában teljesen rendben van ez az együttes is D. Nagy 
Lajossal az élen, főattrakciónak azonban már kifejezetten kevés. Mindegy, ezt még 
kibírtuk valahogy, másnap pedig a pálinkafesztivál örömei helyett, a Fásy Ádám- 
tól védett Várfürdő termálvizes medencéiben kerestünk felüdülést.

Szerencsére azonban Gyula városa nemcsak a fesztiváli időszakban izgalmas 
és vonzó, amolyan valódi turistacsalogató helység. Kiváló példája ez a település 
annak, hogyan találhatja fel magát egy kisváros Magyarország egyik legelma
radottabb régiójában (úgy is, mint Békés megye), a román határ közvetlen kö
zelében, amikor nincs jelentősebb ipara, nem vezet oda autópálya, nem folynak 
kiemelt jelentőségű építkezések, és nagyobb beruházások sem indulnak mostaná
ban: kitalálja önmagát.

Gyula városa arra épít, amije van: termálvizes Várfürdőjére, az itt található 
várra, Közép-Európa egyetlen épségben megmaradt ilyen jellegű építményére 
(amit 2005-ben újítottak fel), látványosan rendbe hozott, szökőkutakkal teletűz
delt és sétálóutcává alakított központjára, s mindezek egyfajta legkisebb közös 
többszöröseként -  az idegenforgalmára. Egymásba lógnak az apartmanházak, 
a vendégszobák, a szállodák... És persze itt van az 1840-ben alapított Százéves



Cukrászda is a maga tortakülönlegességeivel, teakeverékeivel, az ugyancsak kö
zeli -  alig néhány utcányira, illetve egy kellemes, rövidebb sétányira innen lévő 
-  Kézműves Cukrászdától átvett mintegy nyolcvan különböző fajta, kézzel ké
szült bonbonjával. Valamint a még mindig működő, kétajtós szekrénnyi mére
tű, XIX. század eleji zenegépével, amit a látogatók kérésére akár be is indítanak 
(ahogy lányomnak mondtam: a mai, modern mp3-lejátszók korai elődjével), és 
az egyedülálló Cukrászmúzeumával, amelynek látogatói bepillantást nyerhetnek 
abba, hogyan készültek a sütemények, torták, cukrászkülönlegességek évszáza
dokkal ezelőtt. Önmagában is élmény belépni ebbe a Százéves Cukrászdába, a 
Gyula város szülöttéről elnevezett Erkel Ferenc tér 1. szám alatt, a Himnusz zene
szerzőjének a tér közepén látható, magas talapzaton álló mellszobra mellett. Csak 
a történeti hitelesség érdekében: „A cukrászdát 1840-ben alapította Salis András 
cukrászmester.

Salis András 1841-ben vette feleségül Reindhardt János gyulai német cipész 
lányát, akinek rokona, Reinhardt József 1854-ben átvette a cukrászdát. Reinhardt 
József 1887-ben bekövetkezett halála után özvegye, Kontúr Róza vezette tovább az 
üzletet 1900-ig. Segédje, Balaskó Béla 1900 és 1907 között vitte tovább a hagyomá
nyokat. Az ő segédje, Lázár János 1907 és 1924 között gondoskodott a Reinhardt 
Cukrászda hírnevéről, majd özvegye, Lázár Jánosné 1947-ig működtette tovább. 
Ekkor szintén segédjének, János Imrének adta át az üzletet egészen 1984-ig. Nem 
lévén leszármazottja, 74 éves korában eladta a városnak, és azóta önkormányzati 
tulajdon. 1952-ben nevét megváltoztatták Százéves Cukrászdára. [...] Nagy kin
cse a cukrászdának egy hasábszekreterben elhelyezett 32 sípos géporgona, ame
lyet Josef Hain bécsi mester készített 1819-ben.” És még mindig működik! A mai, 
digitális minőséghez szokott fülnek valószínűleg furcsán szól a zenegép hangja, 
mégis valódi, utánozhatatlan élmény.

Ott ültünk hát családommal a Százéves Cukrászdában, az adott helyen -  a kor
hű és eredeti biedermeier berendezési tárgyak között -  kifejezetten környezetide
gen, tarka bőrszerkóba öltözött, a fél helyiséget elfoglaló, igencsak népes motoros 
társaság mellett az esőáztatta Forma-l-es Kínai Nagydíj napján (mondom csak az 
összehasonlítás végett, hiszen ott meg aztán végképp nem lett volna környezetide
gen a motoros csoport öltözéke), és a bonbonkülönlegességek között válogattunk. 
No meg persze a csodálatos teakeverékeket méregettük. „Ezt a mandulatejet még 
Kleopátra is megirigyelné!” -  olvasom most az ott vásárolt Tejbubi nevű teake
verék csomagján. Ez igazából egy különleges illatú és zamatú zöld tea tejszínes 
karamellel, kókusszal, mandulával, gyömbér- és joghurtdarabokkal. Csak azt ne 
kérdezze meg tőlem senki, hogyan lehet a joghurtot darabolni... De ha a választ 
nem is tudnám megmondani, azóta is ez itthon az egyik kiemelt kedvencünk.

A várat sajnos nem járhattuk be amolyan egyszerű turistaként a pálinkafesz
tivál miatt. Ezt majd egy újabb utazás alkalmával még be kell pótolnunk... De 
mindig is furcsák nekem ezek a régi építmények, amikor hatalmas műanyagsátrak 
takarják el, mai, modern, a XXL századra jellemző bódék lepik el. A legnagyobb



jóindulattal mondom ezt, hiszen minden városnak jót tesz, ha vannak nagy, tö
megeket vonzó rendezvényei - mint, csak hogy az iménti példámnál maradjak, 
Zentának is a Nyári Ifjúsági Játékok forgataga -, de attól még lehet furcsa az 1403 
és 1445 között épült gótikus, tornyos várkastély a felállított, környezetidegen al
kalmi, rikító, műanyag rendezvénysátrakkal...

A bencés főapátságáról ismert településről érkezett a pálinkafesztiválra a Pan
nonhalmi Pálinkárium csapata. Az egyik ilyen rendezvénysátorban kóstoltam 
meg a tárkonnyal és borsikafűvel ízesített -  megvadított -  italukat. A vendéglátó 
gyulaiak -  azaz a Gyulai Pálinka Manufaktúra Kft. -  különlegessége a feketeber
kenye- pálinka, a lexikonok pedig „mára már feledésbe merülő gyümölcsének 
nevezik a köszmétét, vagy elterjedtebb nevén az egrest, amit mi otthon, Zentán 
gyermekkoromban még „csak” piszke néven ismertünk, és amiből az Oszkó köz
ségben működő Vasi Hegyhát pálinkafőzde, ti. a Norma Kft. készített kellemes 
zamatú italt. Aztán meg mégsem lehet teljesen feledésbe merülő gyümölcs az, 
amelyiknek ennyi megnevezése él még a mai napig is nyelvünkben... De ahogy a 
kínálatot elnéztem, ma már szinte mindenből készítenek pálinkát, ami a főzőmes
terek keze ügyébe akad. Megízleltem hát a csipkebogyópárlatot, és az „egyszerű” 
kecskeméti ágyas barackpálinkát is ...

Mindent végigkóstolni persze egy ilyen monumentális rendezvényen, mint 
amilyen a X. Kisüsti Pálinka Fesztivál volt a múlt hétvégén, józan fejjel nem le
het, erre nem is törekedtem. De mint már mondtam is, Gyula városa nem csak a 
fesztiváli idényben tartogat élményeket az odalátogatók számára. Anélkül, hogy a 
település szószólójává és marketingesévé lépnék elő, vagy keresetlen prókátorává 
válnék, a sétálóutcává alakított központban, Apor Vilmos szobra mellett elsétálva 
vagy a világóra mellett megállva és vállat vonogatva, jó érzéssel látja a látogató azt 
a fejlődést, ami ezt a várost húsz évvel ezelőtti önmagától megkülönbözteti.

{Magyar Szó, 2009. április 25.)

GYURKOVICS TIBOR KÉTSZERESEN 
ELVESZTETT OTTHONA

A tavaly november közepén elhunyt Gyurkovics Tibor (1931-2008) költő 
rákosfalvai szülőházát lebontották a múlt század hetvenes éveinek elején, és tíz
emeletes panelek épültek a helyére. A „családi ház hajója a jeges hókertbe der
medt” -  idézte fel a költő, Az elveszett otthon című verséhez írt prózai bevezetőjét 
három évvel ezelőtt. Vallomásaiban Ézsiás Erzsébetnek mesélt művei keletkezés



történetéről (Fecskekód. Budapest, 2006, Papirusz Book). A családi ház lebontását, 
a munkagépek általi eltiprását az otthon elvesztéseként élte meg a költő, aki em
lített versében így beszélt erről: „Kitől elveszik a tanyát / maga van embertelenül 
/ aki körül kihal a táj / az emberekbe menekül // annak otthona lesz a másik / 
lény legtitkosabb belseje / mások fészekmélyébe mászik / keresvén elfelejti-e // a 
fűt a fát a csipkebokrot / ami halálra sebzi / azzal hogy nincs hogy soha boldog / 
árnyékot nem vet neki”.

Gyurkovics Tibor évtizedekkel korábban, tizennégy évesen ugyancsak az ott
hon elvesztéseként élte meg, hogy édesapját 1945. február 9-én elvitték az orosz 
katonák. Szerencsés körülménynek tekinthetjük, hogy az apa két és fél év múlva 
hazatérhetett az uzmányi lágerből, túlélte, de mint a költő vallomásában elmond
ta, Rákosfalva ezután már soha nem lett ugyanaz a család számára, mint ami ko
rábban volt.

„Otthonra vágytam és az otthon / egészen a bőrömre nőtt, / ágyamról ránci- 
gálom ezt a / letéphetetlen lepedőt, / a függönyök fehér futását, / a ruhák ráncát 
gyűlölöm, / egyetlen képbe szaladt össze, / ami gyönyörű volt külön, / selymek 
szorongató puháján / öklend kezem, mert nem bírom / a dolgok síkos simaságát, / 
hát szorítom és szorítom, / hogy már csak csontjaimat érzem / saját kezemben, fáj 
a szék, / amire halálom előtt / leülhetnék egy percre még, / fogom, amit már elen
gedni, / vagyis ellökni kellene, / mint villanydrótot az, kinek / a világosság minde
ne” -  írta Gyurkovics Tibor Otthon II. című versében. Érdekes megfigyelni, hogy 
a szerző a költészetében milyen gyakran -  és sokoldalúan, azaz többször más és 
más megközelítésből, egészen más kontextusban -  foglalkozik a család témájával, 
méghozzá leggyakrabban a saját gyermekkori, szülői családjával. Az ilyen versek 
számához képest kifejezetten ritkán fordulnak elő olyan költemények életművé
ben (mint az itt idézett Otthon II. című is), amelyek az immár felnőtt férfiként 
alapított családjáról szólnak. Megjelennek itt-ott, egyik-másik verssorban lányai 
-  Trudi, Dóri, Rita és Móni -, egy-egy szerelem, nők, Gyurkovics feleségei, de 
csak a legritkább esetben tűnnek fel ők mind így együtt -  családként. A családnak 
kohéziós ereje van. Ugyanez a költő házasságairól nem mondható el. Azoknak 
ugyanis nem volt. Izé... Kohéziós ereje... „Ősi csapda volt a házasság számomra. 
Azt gondoltam, hogy az a nagy vad, aki vagyok, kibírja. Nem bírta ki” -  mondta 
el a költő, a verseinek keletkezéstörténetéről szóló vallomásában, Ézsiás Erzsébet 
kötetében, majd Németh Lászlóra hivatkozva hozzátette még: azt hittem, ember 
vagyok, nem tudtam, hogy szörnyeteg. Szerelemei és házasságai között hányódva/ 
bolyongva, úgy járta útját, mint a Karácsony című -  talán (részben) önéletrajzi 
ihletésű? -  novellájának főhőse, apafigurája is, aki az elbeszélés morbid befejezé
sében szenteste szerettei között ingázva eltűnik a hóban...

Fontos a novellában a cselekmény időpontjának megválasztása is, ugyanis a 
karácsony mindig, minden évben egy kicsit az otthonunkat is meghatározza, hi
szen elsősorban azok között találhatjuk meg az otthon nyugalmát, akikkel szent
estén összegyűltünk és együtt ülünk a karácsonyi vacsorához terített asztalnál.



Ez az a fészekmély, amelyről az emberekbe menekülő költő is beszélt fent idézett, 
Az elveszett otthon című versében. Legyen bár valós, vályogból vert vagy téglából 
rakott, sőt panelelemekből tákolt, illetve „csak” más emberekbe képzelt... Ez segít 
hozzá bennünket ahhoz, hogy olykor, amikor ez szükségessé válik, az elvesz(t) 
ett otthon helyébe újat találjunk: mert „emberekre cseréli önnön / szülőházát az 
ifjúság” -  fogalmazott Gyurkovics Tibor.

A költő hatalmas életművének egyik meghatározó eleme a magány érzése, s 
mint vallomásaiban mondta, Rákosfalva, a kétszeresen elvesztett otthon volt az 
egyetlen biztos pont az életében. Gyurkovics édesapja 1972-ben bekövetkezett ha
lálát is a ház elvesztéséhez köti mondván, „megviselte, hogy el kellett hagynia az 
ősi fészket”. A szomorú eseményt pedig nemcsak az egyik szülő elvesztéseként 
fogalmazza meg versében, hanem az egész család halálaként: „És vége És megszű
nünk Mind a négy ember / Nem kell külön élni Nem lehet utána / Egy családot 
talál a négy halál / Aztán meghalt az apám / Tizenkét nap alatt az egészségből 
lobogó hajból / vibráló szemnézésből semmi lett / Lehetetlen makogtuk és ke
restük / négy évig még a szobaszekrényben a piacon / Rákosfalva fái közt zörgő 
villamosokon sehol se volt / Elvesztettük elgurult mint egy rézgaras / Lehetet
len makogtuk még anyámmal négy évig / hogy nem hozza föl a szódát a lépcsőn 
nem kiált / összebújva vártuk hármunk pusztulását” -  írta Egy család halála című 
versében. Az apa halálával tehát a családból elveszett valami; eltűnt, megszűnt a 
kohéziós erő...

Tavaly november közepe óta pedig ezekbe -  a költő által megélt - 
fészekmélyekbe immár csak olvasói „költözhetnek”, „hatolhatnak”, pillanthatnak 
be. További, még újabb vonatkozásait immár nem fedheti fel előttünk a szerző. 
Mégis, ha figyelmesen olvassuk sorait, a tekintélyes életműben cseppet sem töre
dékesen elősorolt élmények és kötődések is felhőkarcolókká terebélyesedhetnek, 
de nem ám úgy, ahogyan a szülői ház helyében emelt panelek, emeletes házak 
embertelen lakódzsungele sugallná, hanem olyan biztos pontot jelentő családi ott
honokként, amilyen a költő és szülői családja számára egykoron Rákosfalva volt. 
Ezt elveszítve, becserélte szerelemre - mint mesélte -  édesapját és édesanyját, a 
régi családot, amitől költészetében sohasem tudott elszakadni. Amikor Gyurko
vics azt mondja verseiben, hogy „család”, az egykorvolt szülői családjára gondol, 
és arra a rákosfalvai házra, amelynek otthonérzetét nő -  számára! -  nem adhatta 
vissza. S habár a költő úgy fogalmaz, hogy „az emberekbe menekül” és „otthona 
lesz a másik / lény legtitkosabb belseje”, ez igazából sohasem jött össze neki éle
tében, igazi fészekmélyeket valójában a verseiben épített, költészetével húzta fel 
maga köré újra és újra, folyamatosan a kétszeresen elveszített otthon megújult, 
megújított falait.

(.Magyar Szó, 2009. május 9.)



TRANSZKUBIZMUS EGYKOR ÉS MA

Egy hírképet közölt a Tolnai Világlapja 1901-ben a következő szöveggel: „Bega 
Mustafa, ki az 1849-ben menekülő Kossuthot csónakon török földre vitte -  Nagy 
feltűnést keltett, mikor a nagy halott sirjánál, Kossuth emlékünnepén, egy török 
turbánnal fején, széles nadrágu, nyitott inges alak jelent meg. Hosszú, ősz sza
kálla csaknem övéig ért, melyben fegyvereket és rózsafűzért tartott. Áhitattal 
hallgatta a beszédeket, aztán imát mondott és elment. Ez az exotikus ember Bega 
Mustafa volt, az a csónakos, ki Kossuthot 1849-ben Ada-Kaleh-ból török földre 
vitte, hol egy török tiszt vette védelmébe. Sikerült képen mutatjuk be ezt az öreg 
magyarérzelmü törököt.” Egy egészen másik, hasonló címmel megjelent kiad
vány, egy bizonyos Tisza-parti Világlap, sok-sok évvel később pedig arról számolt 
be, hogy a „transzkubizmus eredendőn vajdasági magyar találmány, még annak 
ellenére is, hogy művelői nem minden esetben -  sőt az esetek legnagyobb többsé
gében NEM -  vajdaságiak. A mozgalom lényege épp abban rejlik (s ott is marad 
rejtve), hogy tagjai nem tudatosan válnak transzkubistákká”.

A Tisza-parti Világlap is egy olyan kiadvány volt, amelyiknek helyet kellett 
volna kapnia (sok más hasonló nyomtatvány mellett) Gerold László összefoglaló 
jellegű művében, a Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon (1918-2000) című kiad
ványban (Újvidék, 2001, Fórum Könyvkiadó). Számtalan más, hasonló, egyszeri 
kiadvány, antológia, évkönyv, melléklet stb. bekerült a lexikonba, a Tisza-parti 
Világlap vélhetően elkerülte a szerző figyelmét. És persze vannak más hiányossá
gai is ennek a kiadványnak, tételek, amelyeknek mindenképp benne lenne a he
lyük, aztán mégsem kapták meg ezt a lehetőséget, és az azzal járó megtiszteltetést 
(ahogy nemrég már utaltam is erre: Hajnal Jenő Szibériában. Magyar Szó, 2009. 
január 17.).

Természetesen tisztában vagyok vele, hogy mindenki (vagy legalábbis a több
ség) most arra számít, hogy én itt Geroldot említve azonmód nekiesek, és szapulni 
fogom a lexikon szerzőjét. De mindenkit megnyugtatok, így őt magát is, hogy 
semmi ilyesmi nem áll szándékomban továbbra sem. Pedig minden okom meg
volna erre, hiszen az utóbbi időben kétszer is nagyon durván és igazságtalanul 
megtámadott (Gerold László: Régi nóta - hamis nóta. Híd, 2007. január; Gerold 
László: Repülő könyv(ek). Híd, 2008. október). Ahogy egy interjúban korábban 
már elmondtam (Sáfrány Attila: Az írás, mint védekezési eszköz, s mint életforma. 
Magyar Szó [Kilátó], 2007. október 6.), azzal együtt is, hogy igazságtalanságnak, 
épp ezért pedig bántónak, egyszersmind egy egyetemi tanárhoz méltatlannak tar
tom, amit csinált, Geroldra én nem haragszom. Az első általa kifogásolt cikkem 
a Magyar Hírlapban jelent meg (Háromszögek kör alakban és az utolsó jugoszláv 
író. Magyar Hírlap, 2006. november 25.), a második pedig a Magyar Szó Kilátó 
című mellékletében (Egy letűnt börtönidő ismeretlen priccsein Zalán Tiborral. 
1. rész. Magyar Szó [Kilátó], 2008. október 11.), vigasztaló azonban, hogy Gerold



László mindkét esetben csak úgy tudott megtámadni, csak úgy talált kifogásolni 
valót szövegeimben, hogy szavaimat kiforgatta, mondataimat -  nyilvánvaló szán
dékossággal - félreértelmezte. Az az ábra tehát mindkét esetben, hogy olyasmit, 
amit Gerold velem kapcsolatban, vélt vagy valós állításaimmal ellentétben cáfolt, 
én soha nem írtam, és soha nem is mondtam. Vélhetően nem is gondoltam... Le
hetne itt persze erre példákat is elősorolni vég nélkül, de megkímélném ettől az ol
vasót. Hiszen, ha akartam volna, reagálhattam volna ezekre a támadásokra, végül 
is, a legliberálisabb sajtótörvény is lehetőséget ad a válaszra és a viszontválaszra. 
Ha akarom, megtehettem volna, hogy sorjázom az egymást követő válaszaimban 
és viszontválaszaimban a Gerold Lászlót befeketítő cikkeket, megtehettem volna, 
hogy szapulom őt kedvemre, akkorákat rúgok bele, amekkorákat nem szégyel- 
lek. Talán nagyobbakat is annál, mint amekkorákat ő rúgott belém... Az igazság 
azonban az, hogy Geroldot én mindvégig kímélni akartam.

A színikritikusként is (el)ismert egyetemi tanárral még a múlt század kilenc
venes éveiben igen sok vitám volt, jómagam is szakmabeliként, akkor még az új
vidéki Művészeti Akadémia hallgatójaként számtalanszor bíráltam őt névvel és 
vezetéknévvel pontosan megjelölve -  kritikusi magatartása miatt -, akkoriban 
elsősorban a Családi Kör című hetilapban vezetett Egy színinövendék naplójából 
című sorozatomban, de később az Újvidéki Rádió műsoraiban és a szép emlékű 
Napló című hetilapban is. Ezek a bírálatok, amelyek sokszor igen éles hangnem
ben fogalmazódtak meg (ezt ma már készséggel elismerem), elsősorban színházi 
szakmai vonatkozásúak voltak, és egyszer sem olyan előadásra vonatkoztak, ame
lyekben esetlegesen színművészként magam is játszottam volna. Ellenben elvi, 
kritikusi, magatartásbeli, értékítéleti kérdésekre reagáltak.

Történt pedig, hogy 2000-ben (akkor még/már Zentán éltünk családommal) 
meghívást kaptam a budapesti József Attila Színház drámaíró versenyére. Az 
ilyesmit sehol, soha nem verik nagydobra, én is csak elejtett félszavakból, mel
lékesnek szánt megjegyzésekből jöttem rá, hogy a rendezvény szervezői meghí
vásom előtt körbekérdeztek, érdeklődtek vajdasági magyar szakmabelieknél, és 
Gerold László ajánlott nekik engem erre a megmérettetésre. Márpedig egy ilyen 
jellegű versenyben részt venni nagy lehetőséget jelent minden drámaíró számá
ra, akkoriban pedig különösképp az volt számomra, hisz ne feledjük, a kilépési 
illeték, Slobodan Milosevic, az OTPOR (vagyis az Ellenállás mozgalom) és az éj
szakai plakátragasztgatások idejét éltük még. Úgy gondoltam akkor (és ezt a véle
ményemet továbbra is fenntartom), hogy Gerold László nagy ember, aki szakmai 
vitáink (amelyek kifejezetten egyoldalúak voltak akkoriban, hiszen én bíráltam 
őt, ő meg sohasem reagált) ellenére is képes volt felülemelkedni az esetleges sérel
meken és ellenérzéseken.

Később pedig kifejezetten összebarátkoztunk, amikor ő a Magyar Szó Lap
kiadó Közvállalat (mert akkoriban átmenetileg még ez volt a neve) igazgatóbi
zottságának tagja volt, én pedig a Képes Ijjúság főszerkesztője. Gyakran beült a 
Fórum Könyvkiadóval szomszédos újvidéki szerkesztőségi irodánkba, hosszasan



beszélgettünk. Molnár Zoltán színészbarátommal, vagyis az akkori főszerkesz
tő-helyettessel közösen kávéval, teával és egyebekkel vendégeltük meg, gyakran 
egyet is értettünk különböző kérdésekben, olykor pedig építő jellegű viták során 
győzködtük is egymást igazunkról, érveltünk a véleményünk mellett, mindvégig 
baráti hangnemben és légkörben.

Talán éppen ezért sem értem igazán, miért kellett utóbb ilyen durván és alap
talanul ellenem fordulnia. De mondom, nem szapulni, és még véletlenül sem 
bántani akarom őt. Inkább kímélni. A lexikon pedig, amelyiknek hiányosságaira 
fentebb rámutattam, egy nagyon fontos kordokumentuma vajdasági magyarsá
gunknak, művelődéstörténetünknek és irodalmunknak, s úgy vélem, azért (is) 
figyelünk oda, azért (is) foglalkozunk olykor régi, porlepte dolgokkal, hogy tám
pontokat adjunk, hol és milyen tekintetben, irányban, vonatkozásban kellene/le
hetne még kiegészíteni ezt a bizonyos, igencsak megtépázott művelődéstörténetet.

A Tisza-parti Világlapnak -  a Képes Ifiúság újságíró-táborának (1997. július 
21-26.) öröklapja -  cseppet sem hosszú története során mindössze ez az egyetlen
egy száma jelent meg. Gerold László lexikonját a szabadkai újságíró, Hajnal Jenő 
(Hőgyész, 1889 -  New York, 1977. július 11.) nevével is kiegészítve, most egyfajta 
békejobbként igyekszem jelképesen átnyújtani ezt a kiadványt - ha mással talán 
egyelőre nem is, annyival mindenképp, hogy fölhívom rá a szerző figyelmét. Talán 
a transzkubizmus, talán éppenséggel a megbékélés jegyében. Végül is még mindig 
jobb együtt, közösen felhörpinteni egy-két korsó (alkalmasint belga) sört, mint 
folyamatosan, éveken át csak átkokat szórni egymás fejére... Nos, ez utóbbi az, 
amiből én egyáltalán nem kérem a részemet. Egyik, semelyik oldalon állva sem.

Remélem, ha ennél többen nem is -  mi, véletlenszerű transzkubisták így együtt 
-, Gerold Lászlóval legalább ennyiben egyetérthetnénk. Alkalmasint.

És egyébként is: long live Bega Mustafa! És az összes magyarérzelmű törö
kök. ..

(Magyar Szó, 2009. május 16.)



NINCS RÁ IGÉNY, HOGY PONT AZ 
IDÉN LEGYEN VILÁGVÉGE...

„Kibukott angyal üvölt az égre / Rázza az öklét és közben / Festi az arcát feke
te-fehérre // Szatírok álma szirének völgye / Apolló torzó fejetlen Vénusz / Táncol 
az idő körbe-körbe // Szerelmes ember a sötétben félve / Mondja, hogy menjünk 
a mennybe / De szerintem inkább Mexikóba kéne // Káosz Amigos vitorlát szélbe 
/ Mindenki él, nincs rá igény / Hogy pont az idén legyen világvége // Kiugróm 
nyomban a földszinti ablakon / Hogy mondjam el hogy ördög vagy angyalom / 
sálálálállá—lálá—lálálálálálá” -  énekli a Quimby együttes Káosz Amigos című dalá
ban Kiss Tibor, a formáció (egyik) énekese. Erről a zeneszámról mindig egyik kö
zépiskolai barátom jut eszembe, aki valamikor a múlt század nyolcvanas éveiben, 
azoknak is inkább már a második felében, a legtombolóbb tinédzseréveinkben 
következetesen „háosz”-nak mondta ezt a szót, mert úgy hitte, hogy magyarul 
az így helyes, s hogy a „kaos” van szerbül... Holott igazából fordítva működik ez 
a dolog, de hát lényegében akárhogy legyen is, az vesse rá az első követ, aki soha 
nem esett hasonló tévedésbe.

Vikár Béla (1859-1945) fordítása alapján a Kalevala 44. énekét dolgozta fel Ko
dály Zoltán (1882-1967) egynemű karra írt zeneművében Vejnemöjnen muzsikál 
címmel. A finn nemzeti eposz 1909-ben megjelent, és máig is legismertebb ma
gyarítása volt az első, amelyik immár a közvetítő német nyelv kiiktatásával, a finn 
eredeti alapján készült.

A Kalevala-hős, akinek nevét ma már számtalan (át)írásmódban jegyzik 
(Váinámöinen, Váinemöinen, Veinemönien, Vejnemö, Váinölá, Váinö, Vejnő, 
Vejne, Kalevainen, Uvantolainen stb.), mégis talán a Kodály által zeneműbe fog
lalt Vejnemöjnen formában a leghitelesebb, a finn és a karéi mondák, illetve ezen 
népek mitológiájának egyik legfontosabb, legjelentősebb kulcsfigurája, jellegzetes 
alakja, bölcs öreg, varázsló és sámán, a világ teremtője, a kultúrjavak megszerzője, 
vízi istenség, akit anyja harminc emberöltőn át, azaz mintegy hétszáz esztendeig 
hordott méhében. „Hárfáját ím hátrahagyta, / Szép zenéjét finn fiakra, / Népének 
örök örömét, / Nagy dalait nemzetére” -  olvashatjuk Vikár fordításában, mert hát 
az „ősidők örök dalosa”, ha kezébe vette halcsontból készült lantját, a kantelét, 
dalolni kezdett. Ez a balti népeknél is ismert, de alapvetően talán leginkább mégis 
finn népi hangszer -  amelyik huszonöt-harminc, avagy esetenként annál is több, 
ujjakkal pengetett húrral felszerelt, háromszög alakú fa rezonátortesttel készült 
-, azért is fontos, mert a monda szerint Vejnemöjnen kantelén játszva altatta el 
Pohjola (azaz Északhon) népét, amelytől - eufemisztikusan szólva elragadta, ma
gyarán pedig egyszerűen csak - ellopta, mintegy köztörvényesen eltulajdonította 
a szampót, a bőség forrását, a csodálatos malmot, amit Ilmarinen kovácsmester 
készített.



A dal, az ének, a zene, mind-mind mágikus erejű szertartásként jelenik meg az 
eposzban, ezért is tisztelik hősünket egyebek mellett gyógyítóként, afféle korabeli 
jövendőmondóként, prófétaként is, aki - amikor megérezte és felismerte az új idők 
változását - átadta hatalmát Marjatta, azaz Mária fiának. Tanulságos, nemde?! Mint
ha csak a krisztushívő Vergilius mondáját (lásd még Magyar Szó, 2008. október 11.) 
idéznénk vissza az ő történetében is. Nemcsak meghökkentő ez így összefügéseiben 
szemlélve, hanem a maga nemében csodálatos is, hiszen mondák, legendák, hiedel
mek, s ugyanakkor valósként igazolt, kútfőkkel alátámasztott, bizonyított történelmi 
tények azonos eredetére utal. Annak ellenére is, hogy tévhitek is vegyülnek mind
ezek közé... Amíg vannak ilyen történeteink, amíg a szampó még fellelhető, s amíg 
fel tudjuk idézni mindezeket, addig semmi szükség, vagy igény nem létezhet a világ
végére. A világvége mindaddig érdeklődés hiányában elmarad...

Egyéni megítélés kérdése lehet, hogy nevét mely írásmódban említjük és használ
juk, de akármelyik mellett is döntsünk végül, Váinámöinen a demiurgosz, többnyire 
a felszín és a tengerfenék megformálója a minket is igencsak közelről érintő finnugor 
mitológiában. Mert habár az egyszerűbbség kedvéért a mítoszok közötti áthallások 
egy részét már így is figyelmen kívül hagytam, a káosz máris kezd oly annyira elte
rebélyesedni, hogy szinte alig átlátható, hol ér véget az egyik, s hol kezdődik amaz a 
másik. S akkor még az Ilmarinen-féle csodamalommal - amelyik lisztet, sót és pénzt 
is tud őrölni - rokon székely népballadák csodamalmához közelítő áthallásokat nem 
is említettem... Mert minden összefügg mindennel, ahogy a káoszelmélet is meg
erősíti. (De nevezik még pillangóelméletnek is...) Pedig a káosz nagyjából már így is 
átláthatatlan... Káosz Amigos!

„Erdőszerte aki vad volt, / Mind a körmére leguggolt / Húros hárfa hallására, / 
Víg örömnek vallására; / Légben szárnyon kik repülnek, / Lábok ujjára leülnek, / Vízi 
hal, temérdek fajta / Kitelepszik mind a partra, / Föld alól a férgek, nyűvek, / Mind 
a rög fölébe gyűlnek, / Ott forognak, ott figyelnek, / Hogy az édes nótát hallják, / 
Ős örömnek hárfahangját” - olvashatjuk a Kalevala Vikár-féle fordításában, mi sem 
egyértelműbb ennél, Vejnemöjnen játékáról szólva. Ma már persze egészen másként 
csinálnánk az ilyesmit. Benyomjuk szépen a cédét a lejátszóba, s akkor már, ha az
zal kezdtük, befejezésül tegyünk be még egy Quimby-zeneszámot, ezúttal, mond
juk, talán Dal a dalban címmel: „Ha egy dal a dalban dalra fakad, / elmondja majd 
mindazokat / a rímeket, amiket eddig nem találtál. / És azt is, hogy egy gitárszóló / 
nem biztos, hogy életre szóló / dalban ragadt fölösleges találmány. / Mert a dalban 
is csak egy a lényeg, / hogy azt a lemezt megvegyétek / amibe őt beleszorították. / 
Hogy otthon aztán rátok másszon, / kinek párja azzal párzzon, / és a hangszedődre 
tojjon egy terrakottát. / így hát kedves muzsikusok / pendüljünk egy húron mi most! 
/ Hangolni is könnyebb az olyan fajtát. / Egymásra meg másokra is / hangolódni 
kicsit hamis / húrokkal nem mindegy, ha elfojtják. / Mert e dal sem gondolja, hogy 
nagy szám, / ha nyelveden lóg más humorán, / faviccekké hull az akasztófa. / Inkább 
egy a-mollban süti le a szemét, / hanghatáron lel fogkefét, / mert e dalnak sem kell 
szájszagú próféta.”





A gitárszóló egyáltalán nem biztos, hogy világra-, sokkal inkább a pillanatnak 
szóló műfaj, hiszen -  akármennyire is alaposan begyakorolt legyen -  főleg imp- 
rovizatív jellegű. Akárcsak a régen volt mesemondók történetei, vándor hárfások, 
kantelések és deákok énekei. A maga módján enyhén, de nagyon is rendezetten 
kaotikus, mint olykor a nyelvi viszonyok, melyek között a beszélő nem mindig 
tudja felismerni, hogy melyik nyelven szólt, illetve amikor egyik-másik legenda, 
mítosz, monda és mitológia úgy ér egymásba, hogy nemcsak kiegészíti, de alá is 
támasztja a másikat. Ezek az egymásra épülő rendszerek pedig egyértelműen ki
zárják a világvége szükségességét... Az idén egyelőre még egészen biztosan!

(Magyar Szó, 2009. május 23.)

A BŐSÉG ÚTJÁN

A Quimby együttes dalait „hallgattuk” itt, ezeken az oldalakon a múlt héten, 
semmi okunk sincs hát, hogy cédét cseréljünk a lejátszóban. Erre a hétre, a va
sárnap délutáni kellemes semmittevés, laza ejtőzés mellé a Szívemben bomba van 
című zeneszámot ajánlom a Budapest Bár zenekar lemezéről (ami tulajdonképpen 
„csak” egy feldolgozás a részükről), s amelyiknek dalszövegét Walter László írta. 
Azzal a kis áthallással, hogy ebben a dalban is a Quimbyből ismert Kiss Tibor éne
kel -  s ezért kerülhetett a felvétel az mp3-as válogatásban a Quimby dalai közé -, 
partnere pedig a duettben Nemjuci (de, igenis Juci), vagyis Németh Juci énekesnő, 
aki korábban az Anima Sound System formációjában kezdte és építgette fel szép 
lassan karrierjét, de női vokálokban a Kispál és Borznak is besegített, majd pedig 
szólóprojektumba kezdett a maga köré szervezett, saját magáról elnevezett zene
kara kíséretében. Ők ketten tehát a Budapest Bár dalában találkoztak, amikor ar
ról zengedeztek éneket, hogy tulajdonképpen: „Szívemben bomba van / És hogyha 
megcélozom magát / Már nyomban romba van / Szaladjon hát, amerre lát. // Mert 
én szétrombolom, tudom, / A kis szerelmes szívét / Ha meg nem gondolom, hogy 
Ön / Tovább is élhet még.” A szerelmes dalok jóindulatú kis paródiája azonnal 
megteremti a kellemes hangulatot, amelyben már igen, így már lehet olyasmivel 
is foglalkozni, amire a szürke hétköznapok kötelezettségektől terhelt, kreativitást 
gyilkoló rohanásában, a nemzetközi gazdasági válság szorításában nem jut ener
giája a józan eszét és ítélőképességét megőrizni igyekvő embernek...

Olasz kutatók tavaly decemberben rekonstruálták egy tucat pompeji lakos 
utolsó óráit, akik a becslések szerint mintegy tizenkilenc órával élték túl a Vezúv 
kitörését. Claudio Scarpati vulkanológus munkatársaival egy pompeji villában a 
vulkanikus eredetű anyagok rétegeit elemezte, és megvizsgálta az épületben talált



tizenhárom csontvázat is -  kürtölte világgá a hírt még akkor a Discovery Channel 
honlapja. A tudósítás szerint a villa, amely Iulius Polybius otthona volt, a város 
főutcáján, a Via dellAbbondanzán, azaz a Bőség útján található. Krisztus után 79. 
augusztus 24-én délután egy óra tájban észlelték Pompeji lakói a Vezúv felett gá
zokból, hamuból és kövekből (úgy is, mint piroklasztokból) álló kitörési oszlopot, 
amelyik nagyjából tizenöt kilométeres magasságig emelkedett. A városra habkő- 
eső zúdult, sokan az utcára futottak, igyekeztek elhagyni Pompejit. „Polybius há
zában tizenkét személy tartózkodott, köztük egy mindenórás fiatal nő. A család 
a házban maradt, valószínűleg azért, mert ezt biztonságosabbnak hitték a terhes 
asszony számára” -  mondta Claudio Scarpati. A kutatók számításai szerint a vul
kanikus lerakódások vastagsága óránként tizenöt centiméterrel gyarapodott, ami 
azt jelenti, hogy hat órába tellett, míg a törmelék súlya alatt beomlott Polybius 
házának teteje. Este hét órára, amikor a villa elülső frontja összedőlt, a család a 
hátsó traktusba húzódott vissza, amelynek teteje meredekebb volt, így kevésbé 
károsodott a kőeső miatt. „A házban három férfi, három különböző korú asszony, 
négy fiú, egy lány, egy kisgyermek, és egy magzat földi maradványaira bukkan
tunk - utóbbi egy fiatal, tizenhat-tizennyolc éves nő csontvázában volt” - mondta 
el a vulkanológus.

Habár az ifjabb Plinius (Caius Plinius Secundus Minor, 61/62-112?), aki sze
mélyesen is érintett volt az eseményekben -  hiszen anyai nagybátyja és egyben 
nevelőapja, akinek a nevét is viselte, a polihisztorként számon tartott idősebb 
Plinius (Caius Plinius Secundus, 23/24-79. augusztus 25.) a misenumi flotta pa
rancsnokaként épp a pompeji mentési munkálatok során veszítette életét -, meg
írta a város pusztulásának történetét, a település mégis évszázadokra feledésbe 
merült. A közeli Sarno folyó -  amelyik ma Európa legszennyezettebb vízfolyá
sa -  szabályozásán dolgoztak a mérnökök, amikor 1592-ben márványtáblákat és 
érméket találtak. „A XVII. és XVIII. század határmezsgyéjén vízvezeték építése 
közben bukkantak rá a munkások néhány romépületre, hogy aztán fosztogatók, 
sőt műkincskereső előkelőségek is kutassanak, keresgéljenek a véletlenül felfede
zett lelőhelyen” -  írta A feltámadt város című tárcájában Vukovics Géza, Cagi bá
csi (1928-2007) ugyanezeken az oldalakon immár mintegy tizenegy esztendővel 
ezelőtt, 1998-ban a Villanások című sorozatában. A fosztogatókon és a keresgélő 
előkelőségeken kívül azonban a folyószabályozás közben előkerült leletek akkor 
még szinte senkinek az érdeklődését sem keltették fel. Mintegy másfél évszázad
nak kellett eltelnie ahhoz, hogy a valódi, immár tudományos igényű feltárások 
1748-ban megkezdődjenek.

Cagi bácsi így számolt be pompeji utazásáról: ,,[E]gy soha vissza nem térő világ 
beszédes emlékeit igyekeztem tartósan emlékezetembe vésni. Éspedig a keskeny, 
ám időtállóan kikövezett és gyalogjáróval ellátott utcákat, az oszlopokkal díszí
tett tágas fórumot, a szökőkutas, kertes, szobrokkal, freskókkal ékesített házakat, 
amelyekhez erotikus témájú falfestményekkel vonzóbbá tett fürdő, vízvezeték, 
központi fűtés, higiénikus illemhely is tartozik. Továbbá a Bőség útját, az egykori



legforgalmasabb üzleti negyedet, a boltokkal, műhelyekkel, bankokkal, középüle
tekkel, lacikonyhákkal együtt, amelyekben utóbb a legapróbb tárgyat is a helyén 
hagyták, olyan állapotban, mint idestova két évezreddel ezelőtt voltak. [...] Meg
bámultam a bazilikát, színházat, amfiteátrumot, gladiátoriskolát, a nyilvános für
dőket, víztornyokat, erődítményeket, piactereket, éttermeket, azaz helyreállított 
maradványaikat. Megtekintettem a házakban talált falfestményeket is, amelyek 
a hajdani kereskedői, kézműipari, kulturális tevékenységeket ábrázolják, az áru
sokkal, mesterekkel, munkásokkal, vevőkkel, megrendelőkkel, sőt a tanítókkal és 
diákjaikkal együtt.” (Vukovics Géza: Villanások. Újvidék, 2003, Fórum Könyv
kiadó)

Jómagam Pompejiben még nem jártam, római kori fürdőt néhányszáz kilo
méterrel közelebb, Aquincumban láttam. De rákerestem az interneten a Google 
képkeresőjével a pompeji képekre, fotókra, hiszen a feltárt és ezáltal újjáéledt rom
város ma már Olaszország egyik leglátogatottabb turisztikai célpontja. A világ 
meg egy irdatlan nagy faluvá törpült, bármit megnézhetek nappalim sarkából 
a monitoron, még ha az élmény nem is mindig összehasonlítható. Nézem hát a 
Misztériumok villájának falát, a tanítót a mellette álló, egy pergamenről épp felol
vasó meztelen gyermekkel; kicsit odébb a felnőttek társaságát, zenészeket; a terem 
sarkában pedig talán lucullusinak is vélhető lakomát ábrázoló falfestményeit. És 
nézem a kikövezett, keskeny pompeji utcát, amelyet a csonkán, tető nélkül ma
radt falak szegélyeznek, talán itt sétált a Via dell’Abbondanzán, azaz a Bőség útján 
a maga korában Iulius Polybius is, amikor a nyilvános fürdőbe vagy a piactérre 
igyekezett. És elképzelem a két évvel ezelőtt elhunyt Cagi bácsi ismerős alakját 
is, ahogyan ugyanennek az utcának a köveit koptatja, és mindig éber tekinteté
vel igyekszik lehetőleg minél többet befogadni emlékezetébe ebből a gyakorlatilag 
semmihez sem hasonlítható látványból...

A várandós kismama és meg sem született gyermeke jut eszembe, aki tragiku
san elmaradt gyermekkorát ugyanezeken az utcákon és ugyanezek a falak között 
élhette volna meg. És időközben a cédé is lejárt... A szerelmes dalok jóindulatú 
kis paródiája pedig akár arról a szerelemi bódulatról is szólhatna, amelyik a meg 
nem született gyermek fogantatásához vezetett... Talán ugyanott, Iulius Polybius 
házának hátsó traktusában, egy megvetemedett pamlagon, amelyik a közelgő tra
gédia elől is alkalmas menedéknek tűnt 79 augusztusában.

(Magyar Szó, 2009. május 30.)



A MISZTÉRIUMOK VILLÁJA

Újraindítottam a cédét. Talán lusta voltam lemezt cserélni, talán csak hozzám 
nőtt ez a zenekar, de ismét a Quimby együttes lemeze szól, s az pedig már véletlen
nek (avagy a rossznyelvek szerint szándékosságnak, előre megfontolt szándékkal 
megrendezett jelenetnek) tűnhet, hogy ismét a Szívemben bomba van című zene
szám szól a Budapest Bár zenekar változatában, Kiss Tibor és Németh Juci ének
hangján, Walter László dalszövegével: „Szívemben bomba van / És hogyha meg
célozom magát, / Már nyomban romba van / Szaladjon hát, amerre lát. // Mert én, 
ha rumbadob dobol, / Bolond vagyok, / Rumbadob dobol, / Azonnal felrobbanok. 
/ Szaladjon hát, szaladjon hát, amerre lát.” (Csak mellesleg jegyzem meg itt, hogy 
a Quimby együttes minden jel szerint fellép az idei zentai Nyári Ifjúsági Játékokon 
is 2009. július 21-e és 25-e között valamikor, ha hihetünk a szervezőknek, mert a 
zenekar honlapja egyelőre nem jelzi szülővárosomat, sem ezt a dátumot a közelgő 
koncertek lajstromában; de az esztendő hetedik hónapjában egészen biztosan ját
szanak Sopronban, Tusnádfürdőn, Baján, Tokajban, Rakamazon, Veszprémben, 
Budapesten és Debrecenben is -  időrendi sorrendben.) A megcélzott hölgy szíve 
tehát (akárhogy álljon is a helyzet ezekkel a dátumokkal és helyszínekkel) a szerel
mes dalok jóindulatú kis paródiájának szövege szerint romokban hever, akárcsak 
a viccben a régész karrierje, illetve Pompeji városa és annak főutcáján, a Bőség út
ján Iulius Polybius egykori otthona is, amelynek falai között tavaly decemberben 
rekonstruálták a kutatók a család utolsó óráit.

A Krisztus után 79. augusztus 24-én kezdődő, és a város szinte teljes lakosságát 
elpusztító, a települést teljes egészében betemető és megsemmisítő vulkánkitörés 
története ismert, jegyzik a lexikonok és a történelemkönyvek, tanultunk róla az 
iskolában, és meséltem is róla egy héttel ezelőtt -  ugyanitt. A tudósok mára már 
rekonstruálták azt is, hogy a vulkánkitörés első fázisában vesztette életét az áldo
zatok mintegy harmincnyolc százaléka. A leletek alapján pedig megállapították, 
hogy közülük sokaknak betört a koponyája, ami azt jelenti, hogy velük a leomló 
háztetők, bedőlt falak vagy az égből záporozó kövek végeztek. A Iulius Polybius 
egykori otthonában fellelt emberi maradványok alapján elvégzett elemzések, és 
azok közül is elsősorban az anyai ágon öröklődő mitokondriális DNS vizsgálata 
mutatta ki, hogy a villában tartózkodó tucatnyi személy közül hatan egy család
hoz tartoztak. „Öten valószínűleg testvérek voltak, a hatodik, aki halálakor hu
szonöt-harminc éves lehetett, vélhetően az unokatestvérük volt. A három asszony 
nem állt rokonságban egymással” -  mondta el a kutatás eredményeit ismertetve 
Marilena Cipollaro, a Nápolyi Egyetem molekuláris biológusa. A vulkánkitörés 
másnapján, 79. augusztus 25-re virradóra az utcákat háromméteres horzsakőréteg 
borította el. Iulius Polybius családja ekkor vélhetően már a ház biztonságosabb
nak és ellenállóbbnak vélt hátsó traktusába húzódott vissza, és a szomjúságtól 
szenvedhetett. A vulkánkitörés második fázisa aznap következett be. Az éjsza



ka folyamán gyengült az ereje, és az addig a Vezúv felett gázokból, hamuból és 
kövekből álló kitörési oszlop a saját súlya alatt összeomlott, majd a hegy lejtőjén 
piroklasztikus ár formájában, gyilkos folyamként alázúdult. A Pompejiben meg
vizsgált kőzetminták alapján az ár hőmérséklete 240 °C és 400 °C között lehetett. 
„Az első piroklasztikus áradat észak felől érte el Polybius villáját és beterítette a ház 
hátsó traktusát. A forró hamu a ház minden szegletét betöltötte, megfojtva lakóit, 
akik számára nem volt menekvés” -  magyarázta Claudio Scarpati vulkanológus.

Hasonló dráma, illetve tragédia játszódhatott le a Misztériumok villájában is 
azzal az apró különbséggel, hogy az itt történt eseményeket tudósok egyelőre még 
nem rekonstruálták ugyanilyen alapossággal. Ez az épület a benne fennmaradt 
freskókról vált híressé, amelyek felkeltették a fantáziámat. Nevét arról a falfest
ményről kapta, amelyik egy misztériumjátékot ábrázol, és amelynek a „története” 
szerint egy fiatal nőt beavatnak a házasság misztériumába. Különlegesen szépen 
hangzik ez így, ebben az eufemisztikus megfogalmazásban... Mivel jómagam 
mindezidáig még nem jártam Pompejiben, szakkönyvekben kellett utánanéznem 
annak, hogy a Misztériumok villája vélhetően az időszámításunk előtti második 
században épült, majd valamikor az első század folyamán újjáépítették. Egyike ez 
a több mint száz római villának, amelyet a Vezúv környékén feltártak. Lakóhelyi
ségeit az úgynevezett második pompeji korszak stílusjegyeit viselő falfestmények 
díszítik, amelyeket képekről, fotókról ismerek.

Mi mással is függhetne össze a legtermészetesebb módon a házasság miszté
riumába való beavatás(!), mint a lucullusi lakomákkal, amelyekre a falfestmény 
néhány jelenete is utal? Lucius Licinius Lucullus, akinek az életrajzi adatait mesz- 
sze nem ismerjük pontosan (ezért az évszámok is jószerével csak esetlegesek: i. e. 
109? -  i. e. 59/56?), római hadvezér és politikus volt, és nagyjából egy évszázaddal 
Pompeji pusztulása előtt élt. Elhíresült egyrészt úgy is, mint kiváló szónok, más
részt pedig úgy is, mint egyes tartományok, köztük Afrika erőskezű kormányzója, 
avagy diadalmas csaták bölcs hadvezére. Ha életében valaha is számíthatott arra, 
hogy nevét évezredek múltán jegyzi majd a történelem, vélhetően sikerre vitt had
műveleteinek némelyikére gondolhatott, és kevésbé az inkább már idősebb korá
ban, úgymond visszavonultságban rendezett nagy lakomáira. Cicero „pletykálta” 
el róla műveiben (így hát nevének fennmaradását is neki köszönheti), hogy akkora 
ínyenc volt, hogy római palotájában nem restellett/átallott tíz étkezőhelyiséget is 
berendezni, illetve berendeztetni magának. Egyik kiemelt kedvence volt ezek kö
zül az úgynevezett madárház, amelyikről egyszer így beszélt: „a fenyőrigó húsa 
különösen ízletes, ha fogyasztása közben az ágak között röpködő rigók énekét 
hallja az ember”. Szó se róla, az igazi gourmand-ok tudják, hogy az étel elfogyasz
tásának körülményei is nagyban befolyásolják a táplálék befogadásának élvezeti 
szintjét. Ezt igazolja az a Lucullusról följegyzett történet is, miszerint egy alkalom
mal Caesar bejelentés nélkül toppant be hozzá azzal az eltökélt szándékkal, hogy 
próbára tegye, mennyire helytállóak a róla a kor legnagyobb metropoliszában el
terjedt híresztelések... Caesar legnagyobb meglepetésére azonban Lucius Licinius



Lucullus sem az étrenden, sem a mellé feltálalandó italok rendjén és választékán 
nem változtatott, vendége tiszteletére csupán a lakoma helyszínét helyezte át egy 
nagyobb és díszesebb terembe. Elszánt és tántoríthatatlan kutatók pedig kiszámí
tották azt is, hogy minden idők legnagyobb ínyencének, és minden gourmand- 
ok névadójának (azért csak tisztesebb egy ilyen fogalom névadójának lenni, mint 
mondjuk, csak összehasonlításképp, a szadizmusénak...) egy-egy ilyen étkezése 
akkori pénzegységben kifejezve mintegy száz sestertiusba került, ami a korabeli 
viszonyok között elképesztő összegnek számított. (S ha már az összehasonlítások
nál tartunk: egészen más kutatók pedig azt számolták ki fillérre, parára, illetve 
banira -  vagyis asra -  pontosan, hogy Pompeji lupanarjaiban átlagosan egy-két 
sestertiusba került egy-egy átlagos pásztoróra. A felső határ természetesen már 
akkor is a csillagos ég volt...)

Nem keresek erőltetett, mondvacsinált összefüggéseket. Csak nézegetem az 
interneten talált képeket, és közben lucullusi lakomákat képzelek a Misztériumok 
villájának freskói alá ... köré... mellé... elé... Melyek során vagy a falfestmény ri
tuáléjának immár a végén, a szerelmes dalok jóindulatú kis paródiájának hölgyét 
beavatják a házasság misztériumába... Lehet, hogy az ő szívében is bomba volt, 
amelyik egy egész vulkánkitörést képes volt kirobbantani?

(.Magyar Szó, 2009. június 6.)

A DEMOKRÁCIA ÉS A 
SZABADSÁG ISTENNŐJE

1989. május 30-ra, kedd virradóra a pekingi Mennyei Béke, vagyis Tienanmen 
téren a tiltakozó képzőművészeti főiskolások műanyaghabból megépítették, és az 
éjszaka folyamán tűzijáték fényei mellett felállították a New York-i szabadságszo
bor mintegy tízméteres mását, amelyet akkor ott helyben, alig néhány nappal a tö
meges tiltakozó megmozdulások véres elfojtása előtt a demokrácia és a szabadság 
istennőjének neveztek el. A másolatot úgy állították fel, hogy „az istennő tekintete 
a Kínai Kommunista Párt központi épületére essék”. Június elején volt a husza
dik szomorú évfordulója annak, hogy az ingatlan és az ország teljhatalmú urai, 
a pártállami vezetők megelégelték a diáktüntetéseket, és zöld fényt adtak a had
seregnek, tankokat küldtek a változásokat követelő egyetemistákra. S lényegében 
ekkor, ezzel az intézkedésükkel döntöttek végérvényesen arról is, hogy Kínában 
bizony nem lesz rendszerváltás, marad minden a régiben... A május 30-án felállí
tott szobor további sorsa ismeretlen...



A szoborállítás napján a Magyar Távirati Iroda a következő jelentést tette köz
zé: „A magyar kommunista párt vezetősége ma törvénytelennek nevezte Nagy 
Imre kivégzését. Major, a párt szóvivője a Központi Bizottság ülése után közölte: 
már most megállapítható, hogy Nagy Imrét hamis vádak alapján ítélték halálra. 
Ezért kivégzése törvénytelen volt. Nagy Imre és négy társa földi maradványait 
június 16-án - kivégzésének évfordulóján - teljes tiszteletadással temetik el újra. 
Eddig az időpontig Nyers Rezső politikai bizottsági tag vezetésével egy bizottság 
nyilatkozatot dolgoz ki a Nagy Imre-ügyről.”

Mai szemmel nézve szinte hihetetlennek tűnik, hogy a Magyar Népköztársa
ság vezetői, állami szervei, a Belügyminisztérium akkori hivatalnokai, húsz évvel 
ezelőtt, „a rendszerváltozás hajnalán” nem tudták, hol nyugszik az ötvenhatos 
események emblematikus személyisége, Nagy Imre és négy mártírtársa -  Gimes 
Miklós, Maiéter Pál, Szilágyi József és Losonczy Géza -, akit az 1956-os forrada
lom és szabadságharc leverése után ítéltek halálra és földeltek el jeltelen sírban. 
Léteztek ugyan szigorúan titkos feljegyzések az irattárak mélyén, de ekkor már 
senki sem tudta, melyik dossziéban kell keresni a vonatkozó adatokat.

Néhány évvel korábban, valamikor 1981 táján a Belügyminisztérium vizsgála
ti osztályának akkori vezetője már feladatot kapott a sírhely felkutatására, de nem 
jutott eredményre, a további kutatásokat pedig -  jellemző módon -  gyorsan leállí
tották. így hát 1988-ban mindent az elejéről kellett kezdeni: az év júniusában bízta 
meg az akkori állambiztonsági miniszterhelyettes dr. Pajcsics Józsefet, hogy járjon 
utána, hol nyugszanak a forradalom mártírjai: „Közölte velem a miniszterhelyet
tes, hogy megbízatásom szigorúan titkos és a legnagyobb körültekintéssel kell el
járni. Konspiráltan keressem fel a 301-es parcellát és az ott lévő névtáblák alapján 
állapítsam meg, hogy hol vannak eltemetve Nagy Imréék. Erről saját kezűleg írt 
jelentésben számoljak be neki, az ügyről más nem tudhat” -  írta később Pajcsics, 
a Rendészeti Szemle című folyóirat 1993 nyári számában publikált dolgozatában, 
amelyben Nagy Imre és mártírtársai sírhelyének felkutatása (1988-1989) címmel 
összefoglalta az ügyben végzett nyomozómunkájának a nyilvánosság előtt mind
addig ismeretlen részleteit.

Nagy Imre 1989. június 16-i újratemetése -  aminek alig néhány nap múlva, 
kedden lesz a huszadik évfordulója -  a magyarországi rendszerváltás egyik szim
bolikus érvényű, meghatározó jelentőségű eseménye volt. Szinte véletlennek is 
mondható, hogy aznap, a közélet fontosabb eseményei iránt már élénk érdeklő
dést mutató, alig tizennyolc éves, középiskolás kissrácként Zentán, otthon ülve, 
jómagam is élő egyenesben néztem végig - akkor vélhetően még mit sem sejtve az 
esemény tényleges jelentőségéről - a Magyar Televízió közvetítését a szertartásról.

Pajcsics József pedig sokkal eredményesebben végezte el munkáját, mint 
1981-es elődje... Hiszen lényegében az ő ténykedésének köszönhető, hogy erre 
az eseményre sor kerülhetett. „1995 óta tevékenykedem egyéni ügyvédként, azt 
megelőzően csaknem harminc évet töltöttem a bűnüldözés területén, hosszú időn 
keresztül különböző vezető beosztásokban. Ebből következően szakterületem a



büntető anyagi és eljárás jog. A büntetőügyek teljes skáláján vállalok jogi képvise
letet, védelmet. Ide tartozik a sértettek jogi képviselete, pótmagánvád képviselete 
a sértetti oldalon, amennyiben az ügyész hivatalból nem kíván eljárni, büntető
ügyekben a tanúk jogi segítése. Alapító tagja vagyok a Magyar Kriminológiai Tár
saságnak, szakmai publikációim egy része a titokvédelemmel foglakozik” -  írja 
bemutatkozásként önmagáról ma is a honlapján (http://pajcsics.atw.hu) Pajcsics 
József. Rá vonatkozik Hegedűs B. Andrásnak, a Történelmi Igazságtétel Bizottság 
tagjának 1989. április 6-án, a Nagy Imre és mártírtársai kihantolásának befejezése 
alkalmából a Rákoskeresztúri Üj köztemetőben tartott sajtótájékoztatón megfo
galmazott gondolatainak néhány részlete is: „Történelmi esemény tanúi voltunk, 
egy eseménysorozat első szakaszának tanúi. Öt történelmi személyig exhumálása 
megtörtént, az itt elföldelt halottak azonosítása -  bízzunk benne -  hamarosan 
megkezdődik... elismerésünket fejezzük ki azon hatósági személyiségeknek, akik 
korrekt feltételeket teremtettek a munkákhoz.”

„A kormányzat bizonyos tisztviselői jobb tudomásuk és ismereteik ellenére 
úgy tüntették fel a dolgot, mintha nem tudnának arról, hol vannak a sírok, illetve 
hogy a sírokban kik nyugszanak” -  vetette fel ott helyben egy újságíró. „Az igaz
ság valahol középen van, de nagyon nehéz erre a történtek után egzakt választ 
adni. Kétségtelen, hogy ha pontos tudomása lett volna a kormányzatnak a sírok 
helyéről, akkor nem kellett volna egy külön nyomozati csoportot kirendelni. Ez a 
nyomozati csoport dolgozott és azonosította a különböző irattárakban, börtönök
ben, rendőrségen és temetőkben lévő feljegyzéseket. Ennek részleteiről mi nem 
tudunk semmit mondani...” -  válaszolta Hegedűs B. András. A részletek meg
ismerésére tehát Pajcsics József dolgozatának 1993-as publikálásig kellett várni.

Tény azonban, hogy az akkor regnáló hatalom rettegett az újratemetéstől. At
tól féltek, hogy a népharag elsodorja őket... És tény az is, hogy a kínai Tienanmen 
téren lezajlott eseményekhez hasonló esetleges forgatókönyvek is szóba kerültek, 
azok alkalmazásának lehetősége is felmerült. De: „Négyszázezer embert széjjel
verni vízágyúval egy temetés alkalmával politikailag elviselhetetlen” -  mondta 
akkor szűk körben Grósz Károly (1930-1996), a Magyar Szocialista Munkáspárt 
elnöke, majd sietett gyorsan hozzátenni: „Neki lehet lódulni, ez technikailag meg
oldható. ..” Technikailag -  vélhetően -  igen, no de a gyakorlat...

1989. június 16-án este, már az újratemetés után, amikor Nagy Imre (1896- 
1958) végre méltó nyughelyén feküdhetett -  a demokrácia és a szabadság szimbó
lumaként -, s a tévékészüléket otthon, Zentán, már jómagam is másik csatornára 
kapcsoltam, a Magyar Szocialista Munkáspárt legszűkebb vezető testületé, a Po
litikai Bizottság, a nyilvánosság teljes kizárása mellett rendkívüli ülést tartott. Az 
előre meghatározott feladat szerint, Horváth István akkori belügyminiszter tájé
koztatása alapján értékelték az elmúlt nap eseményeit. A tárgyalásról nem jelent 
meg tájékoztató, és nem tudósított a Magyar Távirati Iroda. A több évtizedes szo
kásokkal szakítva az ülésről semmilyen felvétel vagy kivonatos, szűkebb, illetve 
bővebb jegyzőkönyv, feljegyzés nem készült. A résztvevők névsorán kívül gyakor
latilag mindössze egyetlen dolgot tudhatunk biztosan: a pártvezetők föllélegeztek.

http://pajcsics.atw.hu


Június 16-án este még úgy hitték, hogy hatalmon maradtak... Nos, ez volt az a 
tévedés, amibe aztán végképp belebuktak. Hiszen ha az adott pillanatban képesek 
lettek volna a reális helyzetértékelésre, akkor idén nem ünnepelnénk a rendszer- 
váltás huszadik évfordulóját.

(.Magyar Szó, 2009. június 13.)

BEZÚZOTT VERSEK

„Nincs sehol” - Nagy Gáspár (1949-2007) költő 1983-ban írt versének ismét
lődő sora ez (vagy ha már az ismétlődésnél tartunk, akkor talán inkább úgy kellene 
mondani: sorai ezek), nincs a sír, nincs a test, nincs a csont, és nincsenek a gyilkosok 
sem. „Nincs sehol” -  a sor elején a nagybetűk pedig Nagy Imre iniciáléi. A Magyar 
írószövetség nevében húsz évvel ezelőtt, 1989. június 16-án, az ötvenhatos forra
dalom és szabadságharc mártír miniszterelnökének újratemetésén Cseres Tibor és 
Nagy Gáspár helyezett el koszorút a Hősök terén, a Műcsarnok lépcsőin felállított 
ravatalnál. Utóbbi talán épp e verse vagy éppenséggel más, Nagy Imre emlékére írt 
költeményei miatt. „Nincs sehol” - írta a költő az Öröknyár: elmúltam 9 éves című 
versében, amelynek végére egyfajta post scriptumként odaillesztette még: „egy
szer majd el kell temetNI / és nekünk nem szabad feledNI / a gyilkosokat néven 
nevezNI!”

Figyelmetlen volt cenzor, vagy csak ügyes a szerkesztő, ennek a történetét is iz
galmasan fel lehetne dolgozni egyszer... (Például, ahogyan Antonio Tabucchi olasz 
író is mesterien feldolgozott egy hasonló eseménysort az Állítja Pereira című regé
nyében, amelynek címszereplője mesterien átverte a múlt század harmincas éveinek 
portugál fasiszta cenzúráját. A műből készült filmben pedig kiváló alakítást nyúj
tott egy másik olasz nagyság, Marcello Mastroianni.)

A kalandregény persze Nagy Gáspár számára akkor kezdődött, amikor egy év
vel a vers megírása után, közzétette azt az Új Forrás című folyóiratban, nem is akár
mikor, hanem épp az októberi számában, a forradalmi események évfordulóján. 
De 1984-ben (micsoda orwelli áthallás van ebben is!) Magyarországon még nem 
lehetett nyíltan, de még csak burkoltan sem beszélni Nagy Imréről, a forradalmi 
eseményeknek arról a másik oldaláról -  ne adj’ isten, másik olvasatáról -, amelyben 
nem az akkor még nagyon is regnáló hatalom elvárásai szerint dolgozták fel a tör
ténetet. Az Új Forrás 1984-es októberi számát tehát betiltották, bezúzatták, Nagy 
Gáspár pedig, hogy ne rúgják ki onnan, kénytelen volt „előre menekülni”, és önként 
lemondani az írószövetségben addig betöltött titkári tisztségéről.



Nagy Gáspár egy másik, ugyancsak Nagy Imrét megidéző verse miatt két év
vel később ismét bajba került: „Emlékszünk rá mi, szegedi olvasók, hogy nem is 
olyan régen jelent meg a Tiszatájban Nagy Gáspárnak az a verse Nagy Imréről, 
ami miatt szétverték a kitűnő szegedi folyóirat szerkesztőségét” -  írta épp a Nagy 
Imre újratemetéséről készült tudósításában Zelei Miklós, az ugyancsak kiváló író, 
az írószövetség nevében koszorúzó költő személyére utalva, „...és a csillagos est
ben ott susog immár harminc / évgyűrűjével a drága júdásfa: ezüstnyár rezeg / 
susog a homály követeinek útján s kitünteti őket / lehulló ezüst-tallérokkal érde
meik szerint illőn... / . .  .és ha jön a nyüszítve támadó gyávaság / a rémület hókusz
pókusza? -  akkor eljönnek ablakod / alá a szegényes alkuvások vénei-ifjai mint 
mindenre / elszánt hittérítők s beárad a dögszag: a teletömött / gyomor békessége 
meg az ígéretekkel megtelt szemek / tócsafénye és fénytelen homálya... / . .  .csupán 
el kéne hinned... de nem hiszed hogy éppen / ők jöttek-szöktek el a maszkabál
ból hogy éppen ők / azok a független kutyák kik ideológiamentes csontokon / 
tökéletesítik a fölösleges morgást-harapást... / . .  .nem tudom még hogyan viselem 
tartósan a szégyent / hogy együtt néztük ugyanazt az eget folyót hangyafészket / 
és másképp vert a szívem másért pirultam el / másért szorult ökölbe a kezem és 
másképp láttam / ugyanazt a fát ezüstlő éveinkkel sújtva súlyos emlékek / alatt 
recsegni-ropogni-hajladozni büszkén -  / de ha több szégyen is társul velem akkor 
is csak így / mondhatom: míg a szem él látni kell fele-Barátaim!...” -  írta Nagy 
Gáspár A Fiú naplójából című versében, amelyik a szegedi Tiszatáj című folyóirat 
1986. júniusi számában jelent meg. A lap szerkesztőit leváltották, a folyóiratszá
mot betiltották és bezúzták.

Bezúzni lehet könyvet, folyóiratot, lapot, újságot, bármit, de a verseket, a köl
tészetet végképp eltörölni -  a múlttal együtt, ahogy a hosszú évtizedeken át ün
nepelt induló szövege is célul tűzte ki -  nem lehet. Nagy Gáspár ott koszorúzott 
a Hősök terén annak a Nagy Imrének az újratemetésén, akinek az említése miatt 
verseit alig néhány évvel korábban még bezúzták.

Ahogy az Öröknyár: elmúltam 9 éves című versében írta: „a gyilkosokat né
ven nevezNI!” Ez, a gyilkosok néven nevezése, az egyik legnagyobb erénye Forró 
Lajos nemrég elkészült Jelöletlen tömegsírok című filmjének is -  rendezője Sándor 
János, főbb szereplői pedig: Bicskei István, Bakota Árpád, Molnár Zoltán és Káko- 
nyi Tibor -, amelynek magyarországi díszbemutatóját a múlt pénteken, 2009. jú
nius 12-én tartották meg Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A film 
témája -  a második világháború végén történt, 1944-45-ös vajdasági vérengzések, 
a magyar településekre bevonuló partizánok kegyetlenkedései -  nem volt kevésbé 
tragikus, mint az ötvenhatos mártírok sorsa, és nem volt kevésbé agyonhallgatott 
sem a szocializmus évtizedeiben, a „régi” Jugoszláviában sokáig ugyanúgy tilos 
volt beszélni ezekről az eseményekről, mint Magyarországon Nagy Imréről, de 
nem akarok mondvacsinált, látszólagos összefüggéseket keresni, vagy könnyen 
megcáfolható párhuzamokat vonni itt. De még ha nem is teszem, a vajdasági ma
gyar áldozatok utódainak -  mint ahogy Bakota Árpádnak, a kiváló színművész-





nek sem, aki saját, tragikus sorsú nagyapját játszotta el a filmben -  akkor sem volt 
lehetőségük a mai napig sem méltó módon, tisztelettel újratemetni halottaikat, 
szüleiket és nagyszüleiket, akikről sokan azt sem tudják, hol vannak hanyagul 
elföldelve, mint annak idején Nagy Imre a 301-es parcellában.

A bemutatón találkoztam Koltay Gábor filmrendezővel, de akkor, az ünnepi 
események miatt csak néhány szót váltottunk. Másnapi telefonbeszélgetésünk al
kalmával mesélt arról, hogyan élte meg húsz évvel ezelőtt Nagy Imre és mártírtár
sai újratemetését. Az ekkor elmondott szavaiból idézek most néhány gondolatot: 
„Megrendültén és hitetlenkedve néztem, hogy egyáltalán jól látom-e a televízió
ban az újratemetés közvetítését, hihetetlen volt, hogy azok után az évtizedek után, 
amikor ötvenhatról csak úgy volt szabad beszélni, mint ellenforradalomról, és 
csak otthon, halkabban mondták el családi körben az igazságot, ez megtörténhe
tett. Kisebbfajta csodaként éltem meg az eseményeket, amelyek azt jelentették ak
kor a számomra, hogy a történelem mindig tartogat lehetőségeket. Pozsgay Imre 
korábban a rádióban még nem merte a forradalom kifejezést használni, népfelke
lésnek nevezte az ötvenhatos eseményeket. Mint nagyon sokan mások is ebben az 
országban, azon a napon, amikor ezt kimondta, én nem akartam iskolába engedni 
a gyermekemet, mert biztos voltam benne, hogy zavargások lesznek a városban, 
Pozsgayt pedig nem letartóztatják, hanem merényletben megölik. A rendszervál
tással egy nagyon nagy lehetőséget kaptunk, de sajnos sokkalta kevesebbet tud
tunk kezdeni ezzel, mint amennyit reméltünk. Sokkal kevesebbet mozdult a világ, 
mint amennyit mozdulhatott volna. Mondok néhány igazodási pontot: a rend
szerváltozást addig nem tekinthetjük befejezettnek, amíg az országgyűlés nem 
nyilvánítja nemzeti emléknappá a trianoni békediktátum napját, amíg a Rákosi 
Mátyás által 1951-ben leromboltatott Regnum Marianumot helyre nem állítják, 
amíg az összes határon túli magyarnak az Országgyűlés meg nem adja a kettős ál
lampolgárságot, amíg a Kárpát-medencében élő magyarság helyzetét nem tárjuk 
a világ elé, és amíg a nemzettudattal és a történelmi ismereteinkkel kapcsolatos 
kérdések nem jelennek meg a tananyagban és a médiában. Példát kell vennünk 
elődeinkről, akik 1920 után képesek voltak egy halálra ítélt országot felemelni, és 
talpra állítani. Van lehetőség. Nagy Imre újratemetése ezt a felismerést kell, hogy 
erősítse bennünk” -  mondta Koltay Gábor.

Ha a Nagy Gáspár versében elősorolt gyilkosok, valamint a sír, a test, a csont 
ma még „Nincs sehol”, akkor is, talán egyfajta válasznak tekinthetjük erre Koltay 
szavait: van remény. Csak ennek a felismerésnek kellene még meggyökeresednie 
bennünk.

(Magyar Szó, 2009. június 20.)



VINO ALLA MANDORLA

A cantuccini sütemény egy speciális olasz ételkülönlegesség, ami Toscanából 
ered, és egyik legfőbb jellegzetessége, hogy mandulaszemeket sütnek bele egész
ben. A dicső taljánok pedig mandulaborba mártogatva fogyasztják, mert ők az
tán szeretik halmozni az élvezeteket. Persze errefele, Európának ebben a kicsit 
északabba eső zugában mi nem az eredeti, „nagyiféle” házi süteményt ismerjük 
a cantucciniből sem, hanem azt a másikat, a nagyüzemi, iparosított változatot, 
amelyet már gyárakban csomagolnak, és húsz darabot tesznek belőle -  talán a 
gépek? -  egy-egy díszdobozba. De a receptje szerintem könnyűszerrel megtalál
ható ma már az interneten, így hát otthon is bárki elkészítheti. Igen, rákerestem a 
világhálón, és a Google alig több mint fél másodperc alatt összesen 3740 találatot 
varázsolt a monitoromra -  a már korábban megadott beállításoknak megfelelően 
-  magyar, angol és szerb nyelven, hiszen, végső soron, érdemes használni a nyel
vi szűrést, ne kelljen felesleges találatokkal bíbelődnünk, ha történetesen olyan 
nemzetek fiai és lányai írnak sokat választott témánkról, amelynek szavait nem 
igazán értjük. Rögtön az első találat az ízbolygó honlapjára vezetett (http://www. 
izbolygo.exta.hu), ahol a következőket írják a cantucciniről: „Vannak dolgok az 
életben, amire már régóta vágyakozom, de annyira mégsem, hogy minden követ 
megmozgassak a megszerzéséért. A cantuccinit nagyon szeretem, képes vagyok 
viszonylag nagyobb mennyiségeket együltő helyemben elropogtatni, de imádom 
kávéba, vagy teljesen autentikusan, Vin Santo-ba, esetleg kissé öszvér megoldás
ként, jófajta aszúba mártogatni. De talán a legjobban kávéba... Hozta a Jósors, 
hogy kezembe akadt egy cantuccini recept, és ha már oly kevés dolgot igényelt az 
előállítása, gondoltam kipróbálom. És elvesztem!!! Nonstop cantuccini-gyártásba 
fogtam. Hihetetlenül egyszerűen elkészül, és a bolti a poros nyomába sem ér a há
zinak! Mint azt már megszokhattuk.” Természetesen a honlap közli a hozzávalók 
listáját, és az elkészítés módjának részletes leírását is, amit most -  önző és gonosz 
módon -  nem másolok be ide...

A cantuccinivel jómagam közvetett módon „kerültem kapcsolatba”. Bensősé
ges kapcsolatba! Ugyanis szerelem volt az első harapása... Négy évvel ezelőtt jár
tam először a Bországgyülésen, a magyar borászok rendszeres éves találkozóján 
(Budapest, Népliget, 2005. június 11-12.), egyiken a sok közül, mert ma már szám
talan ilyen jellegű rendezvényt tartanak országszerte. Itt kóstoltam meg elsőször 
a mandulabort - nem a szent bornak is nevezett, ugyancsak toszkán eredetű Vin 
Santót, amit az ízbolygó fent idézett szerzője is említett, hanem azt a Martinez- 
félét, amelyet a magyar fogalmazó abban az évben külön standon népszerűsített. 
A Vino alla mandorla valójában a vulkanikus talajon termesztett, édes szőlőfür
tökből készített, marsala néven ismert fehérbornak a némi mandulaolajjal megva
dított, „felturbózott” változata. A forrásban lévő borhoz adják hozzá az érett man
dulából frissen préselt olajat, és ezt így együtt erjesztik tovább. A pontosan kiszá
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mítható végkifejletig... „Jellegzetes szicíliai italkülönlegesség. Szicíliában hosszú 
időkre visszanyúló hagyományai vannak mind a szőlő-, mind pedig a mandula
termelésnek. Kézenfekvő volt e két termék házasítása. [...] Kiváló édes, marcipá
nos ízű italt nyernek így, amely jól behűtve kellemes önmagában fogyasztva vagy 
desszertekhez” -  írta róla akkoriban szórólapján a forgalmazó cég, amelyik azzal 
igyekezett vásárlásra csábítani a látogatókat, hogy akciót hirdetett: hatüvegnyi ital 
rendelése esetén ingyenes házhozszállítással és egy csomag díszdobozos kiszere
lésű cantuccinivel kecsegtette a Bországgyűlés közönségét. Hát így kerültem én 
kapcsolatba ezzel a süteménnyel...

Már akkor sem volt olcsó mulatság a mandulabor, a hét és fél decis palackot 
2490 forintért kínálta a forgalmazó, ami hattal szorozva -  mindössze hatvan fo
rint híján -  tizenötezres kiadást jelent...

Megnéztem A Művelt Alkoholista borzsebkönyvében (írta Ábel Péter, Csite 
Norbert, Demeter Bence, Dervenkár István, Gazda Albert, Jónás Csaba és Uj Pé
ter. Budapest, 2008, Elektromédia Kft.), de nem említik sem a Martinez-féle man
dulabort, sem a marsalát, sem a Vin Santót, persze, mert ők elsősorban a magyar 
borokkal foglalkoznak. A szerzők a borivókhoz címzett tíz jó tanáccsal indítják 
a kötetet, amelyek sorában az utolsó: „Olvass a borokról! A tudás fokozza a műél
vezetet.” És még egy nagyon is megszívlelendő: „Dekantálj! Néhány óra szellőzés 
a legtöbb bornak szárnyakat ad. (Dekantáló híján, az átfejtés az eredeti palack
ból egy alaposan kiöblített másik palackba is sokat javíthat a helyzeten.) És ne 
feledjük: nagyon sok bor (főleg a fiatalabbak) a bontás másnapján hozza a legjobb 
formáját!”

Ez pedig itt egy egészen más jellegű idézet (mert ha már mandulabor, akkor 
koccintsunk ezzel a nemes itallal egykorvolt költőink emlékére): „Herkules ilyet 
a Hesperidák kertjébe’ se látott, / Hősi Ulysses sem Alkinoos szigetén. / Még bol
dog szigetek bő rétjein is csoda lenne, / Nemhogy a pannon-föld északi hűs röge
in. / S íme, virágzik a mandulafácska merészen a télben, / Ám csodaszép rügyeit 
zúzmara fogja be majd! / Mandulafám, kicsi Phyllis, nincs még fecske e tájon, / 
Vagy hát oly nehezen vártad az ifjú Tavaszt?” - írta Egy dunántúli mandulafáról 
című közismert versében Janus Pannonius -  azaz Csezmicei János (1434-1472) -, 
az első név szerint ismert magyar költőnk, akit ugyan a horvátok is a magukénak 
mondanak, s mégis, fordító kell ahhoz, hogy költeményeit megérthessük, hiszen 
verseit latinul írta. (így például a fent idézett fordítás Weöres Sándor munkája.) 
Több antik vonatkozást hozott itt össze egymás mellé ebben a néhány sorban 
a szerző, fejtsünk hát fel röviden legalább néhányat ezek közül. Lássuk csak: a 
Hesperidák, avagy Heszperiszek az ógörög mitológiában Nüx (vagy Atlasz) csen
gő hangú leányai, akik az Ókeanoszon túl, a legtávolabbi Nyugaton, az istenek 
kertjében Ladón sárkánnyal őrizték az aranyalmafát, amelyet Gaia ajándékozott 
Hérának a Zeusszal megtartott esküvőjén. Héraklész tizenegyedik feladatként 
kapta, hogy gyümölcsöket hozzon a Heszperidák kertjéből. Alkinoosz „a búza
evő ember-fajtól távoli” Szkhéria szigetén -  ami vélhetően Kerkürával, azaz a mai



Korfuval azonos - a phaiákok királya volt, és szívélyesen fogadta a hajótörést szen
vedett Odüsszeuszt, aki tengeri bolyongásainak huszadik napja után érkezett ide, 
és elmesélte az uralkodónak hányattatásait. Janus Pannoniusnál ez így hangzik: 
nem látott ilyet „Hősi Ulysses sem Alkinoos szigetén”. Mert Alkinoosznak csodá
latos szépségű kertje volt, amelyik az antik római irodalomban gyakran szerepelt 
-  egyenértékűként -  a Heszperiszek kertje mellett.

Különös aktualitást adott Janus Pannonius visszaidézésének 2008-ban a költő 
és az egykori pécsi püspök újratemetése. A mandulafa pedig kiemelt szerepet ját
szott a ceremóniában, hiszen Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés épp aktuális 
elnöke, valamint Hiller István, oktatási és kulturális miniszter éppen ilyen cserjé
ket ültetett el ebből az alkalomból tavaly október 21-én Pécsett, a helyi Dómmú
zeum kertjében. Mintegy félezer mandulafát ültettek el aznap a középkori huma
nista költő emlékére.

Hosszú története van annak is, miért kell a magyar történelem jeles alakjait -  
például Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maiéter Pál és Szilágyi József; 
és talán még tovább is sorolhatnánk -  időről időre újratemetni... Janus Pannonius 
hosszú éveket töltött Itáliában, azt azonban nem tudhatom, hogy kóstolta-e valaha 
is a szicíliai mandulabort. Szeretném hinni, hogy igen... Akkor zárhatnám most 
elmélkedésem akár egy laza koccintással is, de így, ebben a cseppet sem sorsdöntő 
bizonytalanságban, ezen a „a búzaevő ember-fajtól távoli” szigeten, a pannóniai 
mandulafa árnyékában megbújva csak remélhetem, hogy ez a növény épp ugyan
az, mint amit sok-sok évvel ezelőtt Janus Pannonius ültetett itt el.

(Magyar Szó, 2009. június 27.)

KEREK ÉVFORDULÓK ESZTENDEJE

Ahogy telnek-múlnak a hetek s a hónapok -  itt vagyunk már júliusban, elkez
dődött a fesztiváli szezon (illetve sezlony), nyakunkon a szabadságolási láz még a 
gazdasági világválság közepette is, tehát annak rendje és módja szerint immár a 
féléven is túl -, egyre inkább kezd egyértelművé válni, hogy 2009 a kerek évfordu
lók esztendeje. Régi, egykorvolt viselt dolgainkról ritkán beszélünk annyit, mint 
az idén. Szerbiában és Montenegróban rengeteget cikkeztek arról, hogy tíz évvel 
ezelőtt zajlott a NATO Irgalmas angyalnak nevezett hadművelete, vagyis Kis-Jugo- 
szlávia bombázása. És igen, húsz esztendeje már annak is, hogy Slobodan Milosevic 
elmondta híres-hírhedt gazimestani beszédét. (Mészáros Zoltán történészbarátom
nak ezúton is külön köszönet a Sikoly című folyóirat legújabb számában erre a té
mára publikált dolgozatáért, amelynek a címe egyszerűen csak egy évszám: 1989.)



Magyar szempontból egyik szabadságharcunk leverésének van kerek év
fordulója az idén: százhatvan éve, 1849. június 15-én lépték át Iván Fjodorovics 
Paszkevics herceg, tábornagy vezetésével az orosz csapatok a magyar határt, hogy 
az osztrák haderővel szövetségben leverjék a magyar szabadságharcot; az év tava
szán a magyar haderő jelentős sikereket ért el, visszafoglalta az ország nagy részét 
és bevette Budát, majd április 14-én kimondták a Habsburgok trónfosztását.

Nagyjából április óta pedig - de persze már korábban is -  az 1989-es rendszer- 
váltáshoz kötődő eseménysor húszéves kerek évfordulóját ünnepli Magyarország: 
a Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájában 1989. április 6-án fejeződött 
be Nagy Imre és mártírtársai - Gimes Miklós, Maiéter Pál, Szilágyi József és 
Losonczy Géza -  kihantolása. A helyszínen aznap megtartott sajtótájékoztatón 
Nagy Imre lánya, Vésziné Nagy Erzsébet elmondta: „Az eltemetést ősi, elidege
níthetetlen jognak tartom, nem valami kegynek a kormány részéről...” Édesapja 
halálának és elsődleges eltemetésének körülményei ekkor még nem voltak ismer
tek a nyilvánosság előtt. Ezzel kapcsolatban a mártír miniszterelnök gyermeke 
úgy fogalmazott: „...minden részletét szeretném tudni, hogy eredetileg hol vol
tak eltemetve, és azt hiszem, nemcsak én, hanem megnyugtató volna a magyar 
közvélemény számára is, hogyha erre az egész ügyre, a borzalomra végül is fény 
derülne, és a magyar kormányzatnak, a jelenlegi kormányzatnak is érdeke volna 
ettől elhatárolni magát.”

Mert akkor még nem tudhattuk, hogy Nagy Imrét eredetileg a Kozma utcai 
Kisfogház udvarán temették el (ha azt eltemetésnek lehet nevezni egyáltalán, hogy 
elkaparták, mint egy kutyát), és földi maradványait a legnagyobb titokban majd 
csak évekkel később, 1961-ben vitték át az új köztemetőbe.

Húsz éve van idén annak is, hogy lángvágóval leválasztották talapzatáról -  
az azóta már Ötvenhatosok terévé átkeresztelt - Felvonulási téren álló, négy mé
ter magas Lenin-szobrot, és elvitték Hősök tere közvetlen közeléből 1989. május 
31-én, alig két héttel Nagy Imre és mártírtársai újratemetése előtt. Jó kis archív 
videó jelent meg az Index.hu internetes hírportálon a kerek évforduló napjára: 
az egykorú híradós felvétel még arról tudósított, hogyan koszorúztak a Lenin- 
szobornál alig egy hónnappal annak eltávolítása előtt, április 22-én, Vlagyimir 
Iljics születésnapján (Kimenekítik a Lenin-szobrot Nagy Imre újratemetése előtt 
[online]. Index, 2009. május 30., az internetes találat pontos helye: http://index.hu/ 
belfold/1989/2009/05/30/kimenekitik_nagy_imre_ujratemetese_elott_a_lenin- 
szobrot/?rnd=505).

Nem merték a helyén hagyni az illetékesek az emlékművet az újratemetés nap
jára, mert az akkor még hivatalban lévő pártállami vezetők féltek a népharagtól 
és attól, hogy egy ilyen eseményen elszabadulhatnak az indulatok. Aztán még
sem szabadultak el (legalábbis az indulatok nem), az újratemetés nyugalomban, 
emelkedett hangulatban és méltóságteljes körülmények között zajlott le. Habár 
a hivatalos indokolás szerint a Lenin-szobrot felújításra vitték, és úgy tervezték, 
hogy októberben visszahozzák, Vlagyimir Iljics azóta sem járt a tér közelében.
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Pátzay Pál szobrászművész 1965-ben felállított műalkotása nem sokkal később a 
Szoborparkban fejezte be pályafutását, ahol azóta is kapuőrként áll ellen a tél és 
a nyár, a hó és a perzselő napsütés, a globális felmelegedés és a klímaváltozás, az 
imperializmus és a hegemónia káros hatásainak.

Habár nem annyira kerek évforduló, mint az eddigiekben említettek, de leg
alább nagykorúságot jelez még egy jubileum: idén van tizennyolc éve annak, 
hogy 1991. június 19-én Csapnál Viktor Silov altábornagy személyében elhagyta 
Magyarországot az utolsó szovjet katona is. Jó sokáig állomásoztak itt „átmene
tileg”. .. Ez lehetne a végtelen átmenetiség állapota. Ezekből az időkből származik 
az a vicc, amelyiket gyakran mesélték még a nyolcvanas években is:

-  Miért Magyarország a legnagyobb állam a világon?
-  ?!
-  Mert az oroszok már negyven év vonulnak ki onnan, de még mindig ott 

vannak.
És hogy egy személyes vonatkozást is idesoroljak a számtalan történelmi jelen

tőségű esemény közé -  talán nem tűnök majd nagyképűnek ezzel -, idén ősszel 
lesz pont húsz kerek esztendeje annak is, hogy egyetemre iratkoztam, 1989 októ
berében kezdtem meg tanulmányaimat az újvidéki Művészeti Akadémián Pataki 
László és Fischer-Várady Hajnalka osztályában.

De további kerek évfordulók jönnek még... Az érdekesség talán nem is ebben 
van, hiszen teljességgel nyilvánvaló, hogy ezek a jubileumok (az egy személyes 
jellegű kivételével) mind-mind máig ható eseménysorokat jeleznek -  a magyaror
szági rendszerváltástól a NATO Kis-Jugoszlávia elleni légicsapásain és a pekingi 
Tienanmen téren át egészen Paszkevics tábornagy Világosnál végződő erőde
monstrációjáig, a gazimestani beszédről pedig tapintatosan már nem is szólva -, a 
kérdés csupán annyi, hogy tudjuk-e mindezeket mai szemmel és a mára vonatkoz
tatva értelmezni. Mert ha nem, akkor az évfordulók megünneplése szakszerűen 
ledolgozható ugyan, állhatunk, mint Lenin a Szoborpark bejáratánál, de sokkal 
több haszon sem lesz belőle.

(.Magyar Szó, 2009. július 4.)



AMERIKA, AZ ŐSI MAGYAR FÖLD

Egyik régi, kedvenc viccem, ami ma már -  szerencsére! -  elévült, de amit egyfajta 
szállóigeként igen gyakran meséltünk a múlt század kilencvenes éveiben:

-  Miért veri a rendőr a szőnyeg szélét?
-  ?!

- Azért mert ott poros!
Remélem, ma még senkinek sem külön részletezni, hogy az „ott poros” meg

határozás az OTPOR, azaz a hajdanvolt Ellenállás mozgalom tagjaira, tehát az 
otporosokra vonatkozik, akiket Slobodan Milosevic diktatúrájának utolsó éveiben 
igen gyakran és különös előszeretettel vertek és kínoztak meg a rendőrállam egyen
ruhásai. Kaptak hát az aktivisták verést éppen eleget, akárcsak a poros szőnyegek 
szélei nagytakarítás alkalmával. A viccben pedig egy kiváló szójátékkal hozta össze 
nemcsak a két fogalmat, de a két nyelvet is a közbeszéd...

Csernik Előd pedig később - mintegy magasabb szintre emelve - versben is meg
írta ezt a viccet: „kukurikú mi a frász / kokó kata kaparász / a domboldalon // puska 
csövén merre jársz / belenézel engem látsz / mit kíváncsiskocc // gyere velem gyere 
már / ne a könyvben lapozzál / (ko)moly vagy te // leég az ég vigyázz bal fék / kiborul 
hogy bederül / légkalapács alá sose ülj / ne rágódj a rágógumin // na! / tábortűz sose 
légy / ám ha mégis / lábatlanul táncolunk majd körül / frakkban vagy szmokingban 
/ s ott por / zunk el mind”. (Csernik Előd: ott por [online]. Találat a zEtnán: http:// 
www.zetna.org/zek/folyoiratok/49/csernik.html)

„A szójáték nyelvünk egyik legszínesebb sajátsága, előfordulási köre igen széles: 
az irodalmi nyelv, a népnyelv, a képregény, a reklám, a szlogen, a grafiti, a vicc, az 
újságnyelv, a diáknyelv egyaránt kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket” -  írta Né- 
methné dr. Varga Andrea A szójáték a meggyőzés szolgálatában című dolgozatában. 
Kitért persze arra is, hogy a nyelvészeti szakirodalom régebben ennek a retorikai és 
stíluseszköznek elsősorban a népnyelvben és az irodalmi nyelvben betöltött szerepét 
kutatta. A szerző, aki A hatékony kommunikáció elmélete és gyakorlata címen fog
lalta össze a témával kapcsolatos tapasztalatait, annyiban szélesítette a tudományos 
megközelítés lehetőségeit, hogy a kutatást a hétköznapi élet szinte minden terültére 
kiterjesztette. Hiszen gondoljunk csak bele, hogy nap mint nap a legtermészetesebb 
szóváltásokban, spontán módon is úgy pufogtatunk el szójátékokat, szóvicceket, 
hogy gyakran szinte nem is regisztráljuk ezeket. Nagyjából annyi a funkciójuk ilyen
kor, hogy megmosolyogjuk őket, s aztán, mivel máris értjük -  így „félrebeszélve” 
is -, hogy beszélgetőtársunk mire gondolt, már megyünk is tovább, úgy siklunk át 
felette, hogy a köznyelvtől, a közérthetőségtől való eltérését regisztráljuk ugyan, de 
nem tulajdonítunk neki jelentőséget, hanem eredeti, úgymond eredendő értelmében 
nyugtázzuk, de legalább jókedvűen kapjuk meg a leghétköznapibb információt. A 
sikeresebb szójátékok rögződnek, a későbbiekben beépülnek a kommunikációba -  a 
diáknyelv vagy egyes, olykor zárt, olykor nyitottabb csoportok belső nyelviségének,
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szlengjének részévé válnak és ilyenkor már senki sem gondolkodik a két- vagy 
többértelműségen, hanem természetes módon fogadja a kifejezést abban az értelmé
ben, amelyiket a játékosság révén ez az új megjelölés kiváltotta.

Némethné dr. Varga Andrea dolgozatának bevezetőjében így fogalmazott: „A 
XIX. század végén, XX. század elején valóságos reneszánsza volt a(z elsősorban népi) 
szójátékok gyűjtésének és publikálásának (1. a Magyar Nyelvőr Népnyelvhagyományok 
c. rovatát, melyben Szójátékok, Népetimológia, Családnevek, Találós mesék, Tréfás 
kérdések címek alatt népnyelvi kifejezések, szólások, családnevek, helynevek szójá
tékos magyarázata, elferdítése szerepelt nagy számban). Napjainkban ismét előtérbe 
került, egyrészt a jelenség irodalmi nyelvben betöltött szerepének elemzésével (Varga 
1995, Balázsi 1998), valamint szójáték-fordítások bemutatásával (Várnai 19991), más
részt a reklám- és a médianyelv vizsgálatával: Molnár Zoltán Miklós tanulmánya a 
tömegkommunikáció szövegtípusaiban megjelenő szójátékok különféle megjelenési 
formáit rendszerezi, Szikszainé Nagy Irma elemzése pedig a reklámszlogenek hatá
sának nyelvi hátterét tárja fel .2”

Habár a meghatározás már önmagában is a játékosságra, pajkosságra, könnyed
ségre utal, nem szabad, hogy ez megtévesszen bennünket, mert hiszen a szójátékok 
(költői eszközként is) akár véresen komolyak is lehetnek, mint ahogy -  példaként 
visszakacsintva -, Nagy Gáspár költőnk néhány héttel ezelőtt itt idézett, Nagy Imré
nek, az ötvenhatos magyar forradalom és szabadságharc mártír miniszterelnökének 
emlékére íródott Öröknyár: elmúltam 9 éves című versében is, amelyben -  hol a sor 
elején, hol a sor végén - az 1958-ban felakasztott politikus iniciáléját írta ki nagybe
tűkkel: „egyszer majd el kell temetNI / és nekünk nem szabad feledNI / a gyilkosokat 
néven nevezNI!”

A maga nemében szójátéknak tekinthető az a valóságos kis nyelvi (és részben 
etimológiai) sziporka is, amivel Helmut Wolle német szerző indítja Istenek, múmiák, 
hetérák című kötetét (Budapest, 1989, Kossuth Könyvkiadó). Lévén, hogy a kiadvány 
germán eredeti (Götter, Mumien und Hetären) alapján készült, a magyar változat 
nyelvi sziporkázása elsősorban a két fordító, Tandori Ágnes és Tandori Dezső mes
terien elvégzett munkájának köszönhető. Ebből a kötetből például megtudhatjuk, 
hogy az amerikai kontinens elnevezése is magyar gyökerekre vezethető vissza: „Az 
újvilág elnevezésének forrása ugyanis a Henrik név! Ez a magyarban, Szent István 
korában: Imrik = Emrik lesz, majd Imreh, Imre. A magyar Emrikből latinosították 
(!) Emericiusra. Az olaszban a Henrik Enrico lett, az »Imre« Emerico, ez tájszólás-

1 Balázsi Attila: Többértelműség a mondat szintjén. (A műveibe szójátékokat Rejtő Jenő). In: Elemszerkezet 
és linearitás. ELTE BTK Általános Nyelvészet Tanszék. Bp. 1998:15-32. Varga Andrea: Párhuzamok és 
különbségek Zrínyi és Gyöngyösi szójátékaiban. Irodalomismeret 1995/4: 70-77. Várnai Judit Szilvia: 
Szójátékok Arany János és Eörsi István Hamlet-fordításaiban. In: Magyar nyelvjárások. Debrecen. 1999: 
459-468. [Eredeti lábjegyzet Némethné dr. Varga Andrea idézett dolgozatából.]

2 Molnár Zoltán Miklós: Szójátékok napjaink nyelvhasználatából. Nyr. 1998: 49—55. 
Szikszainé Nagy Irma: A reklámszlogenek hatásának nyelvi okai. In: Magyar nyelvjárások. 
Debrecen. 2000:393—402. [Eredeti lábjegyzet Némethné dr. Varga Andrea idézett dolgozatából.)



bán Emerigo, Amerigo. S ha Amerikát Kolombusz fedezte is fel, olvashatjuk: nevét 
Amerigo Vespucciról kapta, első térképezőjéről, vagyis az ő keresztnevéről” - tolmá
csolja mesterien a szerző, Helmut Wolle szavait magyar átdolgozásban (mert ilyen
kor már szerintem helyesebb átdolgozásról beszélni, hiszen ilyen nyelvi furfangokat 
lehetetlenség is volna lefordítani) Tandori Ágnes és Tandori Dezső.

De tulajdonképpen elképzelhető, hogy ez is csak egyszerű vicc... Vagy, ha 
mégsem az, akkor is egy kiváló, sziporkázó játszadozás a szavakkal. Még ha eti- 
mológiailag megalapozottnak tekinthetjük is. Mert hiszen régóta tudjuk ugyan, 
de azért talán nem árthat olykor visszaidézni kisagyunk eldugott, talán már-már 
porosodó, felgazlott zugaiból, hogy olykor a számunkra leggyűlöletesebb nézet
nek is beigazolódhat az igazsága... Még akkor is, ha csak viccelünk, illetve csak 
viccnek szánjuk, amit mondunk... És sajnos sokan vannak, akik nem kedvelik, 
megvetik, rossz szemmel nézik az efféle játszadozást.

(Magyar Szó, 2009. július 11.)

A GUTENBERG-GALAXIS MEGMENTÉSE...

Érdekes kalandozásra hívta a látogatókat a budapesti Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár az idei Múzeumok Éjszakáján (2009. június 20.): „Képzeld el, hogy soha 
többé nem találod a jedi lovagokat...

Képzeld el, hogy nincs többé Gandalf...
Képzeld el, hogy nem ismered föl Harry Pottert, hogy nincs nyoma: uralko

dott-e Mátyás király. És senki nem ülhet Arthur király kerékasztalánál. Nincsenek 
piramisok, a Loire menti kastélyok, a kínai Nagy Fal, az egri vár. Nem háborúznak 
a Pál utcai fiúk, nincs kwiddich Roxfortban, és nincs miért megszólalnia délben 
a harangoknak, Margarita nem adhat fogadást a sátán bálján, Rómeó soha nem 
ismerheti meg Júliát, nem hív senkit az Énekek Éneke, és Odüsszeuszt senki nem 
várja haza tízéves bolyongásából. Az a név, hogy Salinger, nem mond semmit, és 
el sem készül a Ponyvaregény; Algernon nem kap virágot...” -  írták szórólapjukon, 
majd így folytatták: „Senki sem emlékszik többé Freddy Mercuryra, nem szól a Va
rázsfuvola, Berger nem megy Vietnamba. De nincs relativitáselmélet, DNS, bináris 
kódok, chipek, mobiltelefon, rákkutatás és űrteleszkópok sem ...

Üresek a könyvtárak és üres a Google...
Már nem tudsz elheverni az ágyon egy detektívregénnyel vagy Shakespeare 

szonettjeivel, nincsenek könyvek és nincsenek mesék, történetek, nem fejlődik a 
tudomány, nincsenek találmányok. Nem érdemes színházba vagy moziba menni.

Nincs más, csak a létfenntartás és monoton munka” -  szó se róla, a világ egy
mástól távol eső tájain, szétszórtan élő milliók mai valós élethelyzetét fogalmazták 
meg ebben az utóbbi mondatban. A cél, az alapötlet azonban valami egészen m ás...



Csak az élethelyzet és a körülmények hasonlóak, a tér és idő egészen más... 
Szenteleky Kornél írta 1931-ben a Csuka Zoltán Mindent legyűrő fiatalság című ver
seskötetéhez készült előszavában: „Különös érték, sőt csoda, hogy álmos rónáinkon, 
tespedt városainkban, amelyek a mindenmindegy bágyasztó, bénitó pózában élnek, 
ilyen hit és ennyi energia oly sokáig loboghatott, hogy nem fáradt bele a küzdelmes 
lobogásba, hogy nem fulladt el a közöny tunya, tespesztő levegőjében. Csuka Zol
tán most messzi készül, az élet lázas, lihegő ritmusába, az európai szellem és épitő 
gondolat fényözönébe és gigászi, kaotikus küzdelmébe. Mikor távozásának döbbe
netes tényét tudomásul kell vennünk, észre kell egyúttal vennünk azt is, mit adott 
nekünk. Az ő giovinezza creatoreja hitet, erőt hozott a tunya, hitetlen lelkekbe. Fi
atalsága téglát vert és téglát hordott a szebb holnap templomához. Mikor kötetét 
-  törhetetlen hitének legszebb dokumentumát -  végiglapozzuk, messzi horizontok 
tárulnak elénk. Szinte azt érezzük, hogy magas küszöbön állunk és arccal a felke
lő nap felé fordulunk, ahol uj fényeket, uj tüzeket, uj lelkeket kovácsol a Holnap.” 
(Lásd még A firmamentum közepén. Magyar Szó [Kilátó], 2006. augusztus 5.) Per
sze Szenteleky enyhén túloz idézett soraiban: igen, Csuka Zoltán valóban messzire 
készült, talán épp „az élet lázas, lihegő ritmusába, az európai szellem és épitő gon
dolat fényözönébe és gigászi, kaotikus küzdelmébe” is, no de nem azért, mert nem 
tudott egy helyben maradni, és mindenképp menni akart -  hanem egyszerűen csak 
azért, mert kiutasították az akkori Jugoszláviából. És nem volt kéznél egy Gandalf, 
aki segíthetett volna...

A jogi procedúra pedig akár hasonlatos is lehetett (volna) ahhoz, amit Helmut 
Wolle írt le Istenek, múmiák, hetérák (Budapest, 1989, Kossuth Könyvkiadó) című 
kötetének bevezetőjében. Az itt vázolt fiktív szituációban megidézett jogász úgy 
játszik az idegen eredetű szavakkal, hogy azokat olyan értelmükben villantja fel a 
történelem ítélőszéke előtt, amelyek ugyan valósak és eredendőek, csak hát ma már 
semmiképp sem tekinthetőek elfogadottaknak, még kevésbé használatosaknak. És 
olyan értelemben vélhetően ma már senki sem mondaná ki vagy írná le azokat... 
Például amikor azt mondjuk valakire, hogy dilettáns, ma már nem a szó eredendő, 
még pozitív értelemben is használható jelentésére gondolunk... -  még az olasz-la
tin alapú delectare (gyönyörködni), illetve dilettante (gyönyörködő) kifejezésekből 
eredeztetett nemes értelmében sem. „Cinikus fráter, idióta” - vágta beszélgetőtársa 
fejéhez a hölgy, akinek a jogi képviseletét a Wolle kötetében szereplő ügyvéd ellátja, 
és ebből kerekedett a rögtönzött per. Vagyis a pör. A jogász azzal érvel, hogy ez 
cseppet sem sértő kijelentés, sőt épp ellenkezőleg, hízelgő és elismerő. Akkor most 
hogy is van ez? Hát, kérem szépen, a cinikus, a cinizmus az ókori görögöknél egy 
filozófiai irányzatot jelölt, amelynek követői -  nagyon felületesen összefoglalva - az 
öröm, a szépség, a tudomány, a művészet és a kötelékek/kötöttségek megvetését hir
dették, ideálként pedig az erényt és az igénytelenséget jelölték meg. A filozófiai isko
la alapítója, az athéni Antiszthenész (a bizonytalan, hézagos életrajzi adatok alapján 
talán i. e. 455? - i. e. 360?) követői azt a boldogságot tartották életcéljuknak, amelyik 
nem ismeri, illetve megtagadja a külső és belső -  elsősorban társadalmi -  hatásokat.



Tanításuk szerint a pénz minden gonoszság okozója, ezért megvetették az anyagi 
javakat, és ellenségesen viszonyultak minden családi és társadalmi hagyományo
kon alapuló értékhez. Ügy tartották, hogy ezek mind-mind az egyén függetlenségét 
veszélyeztetik. Az egyik, manapság talán legismertebbnek tekinthető cinikus filo
zófus épp Diogenész volt, aki sorsát egy hordóval pecsételte meg. Az ő gúnyneve 
volt a kutya jelentésű küón, künosz, és ebből a szóból ered a cinizmus megnevezése 
is. A fiktív történetben megjelenő élelmes jogász tolmácsolását elfogadva tehát akár 
úgy is vehetnénk, hogy a hölgy kutyakedvelőnek, állatbarátnak, az ebekkel foglal
kozó, az ebeknek gondját viselő embernek nevezte a sértettet. Ebben pedig tényleg 
semmi sértő sincsen. S ugyanígy visszavezethető a fráter szavunk is a pappá nem 
szentelt szerzetesre, avagy barátra, az idióta pedig arra a hétköznapi kisemberre, aki 
a világ nagy dolgaira keveset ad, közügyekkel nem foglalkozik, híreket nem néz, 
újságot nem olvas... Személyes meggyőződés kérdése is lehet, hogy az ilyet a szó 
ma használt értelmében is idiótának tekintjük vagy sem, de eredendő etimológiai 
gyökerében valóban nincs benne semmi rosszindulat vagy sértő szándék.

Akárhogy legyen is, és akármennyire meggyőzően érveljen is Wolle jogászfi
gurája, ő maga, a sértett és az alperes, akárcsak Csuka Zoltán költészete is, a Gu- 
tenberg-galaxis része... Ezt akarja elpusztítani a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
felhívásában életre keltett -  ugyancsak fiktív! -  Ursus Rex, azaz (és itt már én ma
gyarítom) a Medvekirály, az Ursa Major törpegalaxis világuralomra törő uralko
dója, „aki hatalmának csúcsára csak úgy juthat el, ha a galaxisban létrejött vala
mennyi kultúrát és tudást megsemmisíti. Számos világot bekebelezett már, csak a 
Gutenberg-galaxis tartja magát még egyedül és társak nélkül az univerzumban” -  
fogalmaztak a könyvtár akciójának szervezői. Nos hát, legyen ez a mi rögtönzött 
kis felkelésünk, amelyik hitet és erőt hoz tunya és hitetlen lelkűnkbe: emeljünk le 
egy könyvet a polcról, és vegyük fel a harcot a Medvekirály bősz seregei ellen éppen 
azáltal, hogy maradéktalanul elolvassuk a betűit...

(Magyar Szó, 2009. július 18.)

A KÖZÖSSÉGI PORTÁLOK 
INDISZKRÉT BÁJA

Egyre divatosabbak az úgynevezett internetes közösségi portálok, amelyeken 
az emberek ismerősnek jelölhetik egymást, üzeneteket válthatnak, sőt vannak 
olyanok is, akik már az ebben rejlő üzleti lehetőségeket is felismerték, eladásra 
kínálják portékájukat, biztosítási és megtakarítási lehetőségeket kínálnak, avagy 
amolyan közvetlen kereskedelmi -  multi-level marketing (MLM) -  hálózatok



ba igyekeznek beleugrasztani mindazokat, akik gyanútlanul visszajelölték őket. 
És látom, vannak olyanok is ismerősim között, akik még politikai kampányuk
hoz igénybe veszik ezeknek a szervereknek a szolgáltatásait. És épülnek szépen 
a könnyen feltérképezhető (és lenyomozható) kapcsolati hálók... Ha ez itt a nagy 
vallomástételek helye és ideje lenne, akkor be kellene vallanom, hogy jómagam 
is több ilyen közösségi portálon regisztráltam, sőt olyan is előfordul, hogy olva
sók ezeken keresztül keresnek meg egyik-másik cikkel kapcsolatban. Némelyik 
portálra szándékosan jelentkeztem be, másokra meg inkább csak rutinból, mert 
valamelyik ismerősöm meghívót küldött, és két-három kattintással könnyűszer
rel áteshettem a regisztrációs procedúrán. Már több évvel ezelőtt is olvastam egy 
viccesnek szánt póló feliratán, hogy „Szétverem a pofádat, ha bejelölöd a csajom 
az iWiWen”, de soha nem gondoltam volna, hogy lehet ennek akár némi reális 
alapja is, hogy az ilyesmit komolyan veheti valaki... Nemrégiben azonban nagyon 
idegőrlő kalandom volt az egyik közösségi portál rendszerével...

Történt pedig, hogy kedves hírlapos tördelő haverom, Németh Dani barátnője 
rám talált az egyik hasonló internetes közösségi portálon. „Patai Zsuzsi ismerős
nek jelölt a Facebookon” -  olvastam az e-mail tárgymezejében, az üzenet pedig a 
további teendőkről is tájékoztatott: „Ahhoz, hogy ismerősök legyetek a Facebook 
rendszerében, szükségünk van arra, hogy visszaigazold: Zsuzsi és te tényleg is
meritek egymást.” Naccerű... Az eset jól kezdődik, kedves gesztus, gondoltam 
kattintok egyet-kettőt, aztán máris viszonzom. És megy tovább az élet, mintha 
mi sem történt volna. Kaptam már sok ilyen levelet, és minden működött, mint a 
karikacsapás. De nem ilyen egyszerűek ám a világháló, és azon belül is a közösségi 
portálok dolgai, aznap ugyanis valami porszem kerülhetett a rendszerbe...

Először is megnyílt előttem egy oldal - jó, tudom, nyílhatott volna akár a föld 
is alattam, tehát még mindig jól jártam -, amelyik kérdés nélkül kiolvasta, be
töltötte a levelezőprogramból az e-mail címemet, még szerencse, hogy jelszót és 
megerősítést kért ahhoz, hogy kéretlen meghívókat küldjön szét a nagyvilágba 
az összes ott tárolt e-mail címre a nevemben. Gyorsan oda kattintottam hát arra 
a gombra -  menekülő útvonalra -, amelyik azt jelezte, hogy ezt most én „inkább 
kihagyom”. Hiába reméltem azonban, hogy már csak néhány lépésnyire vagyok, 
mindjárt továbbléphetünk arra a jól ismert oldalra, amelyiken majd visszajelöl
hetem Zsuzsit, aztán meg már Dani majd eldöntheti, hogy a pólófelirat értelmé
ben kíván-e fellépni velem szemben, vagy sem. De nem ám! Amikor előhúzott a 
farzsebéből -  nem Dani, hanem -  a rendszer egy olyan oldalt, amelyik felkínálta, 
hogy töltsék ki egy tesztet, amelyik majd megmondja, hogy éppenséggel melyik 
jedi lovag lehetnék, ha a Csillagok háborújának világában élnénk, már kezdtem a 
hajamat tépni.

Gyorsan visszatértem az eredeti e-mailhez, gondoltam, most már bejelentkez
tem, ha újra rákattintok az ott megadott linkre, az majd gyorsan a kívánt oldalhoz 
vezet. De nem ám, ekkor meg az kérdés jelent meg előttem, hogy „Hello Szabó, 
do you speak Magyar?”, és azt kérte, hogy segítsek tolmácsolni a Facebookot ékes



anyanyelvűnkön. Szerencsére a kérdőjel mellett rögtön ott állt egy gomb, amire 
azt írták a rendszergazdák, hogy „Bezár”. Rákattintottam hát gyorsan, de ekkor 
a remény - amelyik sok egyéb jó tulajdonsága mellett arról is ismert, hogy utolsó 
a halálba indulók sorában, „ajvé cézár, morituri te salutant” -  már kezdte feladni 
bennem a harcot, megbékélt sorsával. Rosszabbul éreztem magam, mint faltörő 
kos a fotocellás ajtó előtt... Sőt már a falat is megmásztam, amikor a saját nevemet
- az úgynevezett profilomat -  dobta ki a rendszer, hogy jelöljem be saját magamat 
ismerősként. Mert az még hagyján, hogy a skizofréniával sosem vagy egyedül, 
meg, hogy ha paranoiás vagy, az még nem jelenti azt, hogy nincsenek a nyomod
ban, de azért jó kis gyümölcsöző ismeretséget köthetnénk mi ketten így, Palóczok 
egymás között... Dobtam hát gyorsan egy hátast - mondhatnánk pestiesen.

És a balsejtelmem pillanatokon belül tovább fokozódott: „Mi jár a fejedben?”
-  tűnt fel a monitoron a kérdés a következő kattintás után, majd pedig a biztatás, 
hogy osszam meg gondolataimat az ismerőseimmel. No, ekkor lett végképp ele
gem az egészből, a fülemen lángnyelvek csaptak ki, káromkodtam -  pedig lelkem 
rajta, nem szokásom -, mint a kocsis, „basszuskullancs és szopránklarinét”, hát 
az jár a fejemben, hogy ki van a telefonom, a világvevő rádióm, a szkennerem és 
a Grundig vécélehúzóm, no de legfőképp a faxom az egészből, szegény Zsuzsit 
akartam csak visszajelölni baráti gesztusként, de nem, erre, csak erre az egyre már 
órák óta nem voltam képes a rengeteg marhaság miatt, ami az utamat állta.

Próbáltam még kattintgatni ide-oda, de Zsuzsit a facebookos ismerőseim közé 
sehogyan sem sikerült betornásznom. Igen, ismerek ilyen rendszereket, a HI5-öt 
is ezért hagytam ott... Az is előbb harmincötezer adatot meg információt kért el, 
mielőtt bármire is használható lett volna. No de akkor is, felesleges marhaságokat 
zúdítanak rám, amikor jobb dolgom is lenne!

Zsuzsit egyébként azóta sem jelöltem vissza, csak Danin keresztül üzentem 
meg neki, hogy szó sincs semmi személyes ellenérzésről vagy ilyesmiről. Biztosra 
veszem, hogy már megint én voltam a hülye, és a megoldás ott volt az orrom előtt 
a monitoron, és légkalapáccsal verte kifele gödréből a szemem, de ez így akkor is 
agyrém. A remény minden esete elhunyt, gyorsan megírtam hát ezt a nekrológot 
az emlékére. Béke poraira!

Zsuzsinak pedig előkerestem végül Csokonai Vitéz Mihály ismert költemé
nyét, a Szegény Zsuzsi, a táborozáskor címűt, álljon itt most ebből végül néhány 
sor mintegy mementóként az értelmetlenül elvesztegetett idő emlékére (tudom, 
van ebben már egy adag prousti áthallás is, de ezt most akár mellékesnek is te
kinthetjük): „Estve jött a parancsolat / Viola-szín pecsét alatt, / Egy szép tavaszi 
éjszakán / Zörgettek Jancsim ablakán. // Éppen akkor vált el tőlem, / Vígan álmo
dott felőlem, / Kedvére pihent ágyában, / Engem ölelvén álmában: / Mikor bús 
trombitaszóra / Ülni kellett mindjárt lóra, / Elindúlván a törökre; / Jaj! talán elvált 
örökre!” Sebaj, a verset majd nem a Facebookon, majd e-mailben küldöm el...



A KÍGYÓ TÁNCA

A tekintélyes Rolling Stone magazin szellőztette meg a napokban a hírt, mi
szerint ellopta valaki a nemrég elhunyt popkirály, Michael Jackson (1958-2009) 
műorrát. A lap szerint csak egy sötét lyuk tátongott az énekes orra helyén, amikor 
a holttestét beszállították a halottasházba. A Rolling Stone augusztus 6-án boltok
ba kerülő számának cikkében, amelyikből mintegy két héttel annak megjelené
se előtt több lap is részleteket közölt (persze jó kis reklám ez a magazinnak), azt 
állítja, hogy amikor a világsztár holttestét a Los Angeles-i halottasházba vitték, 
hiányzott az orrprotézise, így láthatóvá váltak a porcdarabok a sötét lyuk körül. 
Jackson egykori háztartási alkalmazottja, Adrián McManus elmesélte, hogy az 
énekes szekrényében egy egész befőttesüvegnyi műorrot tartott. Michael Jackson 
1979-ben műttette meg először az orrát, miután az egy színpadi balesetben eltö
rött, majd a következő évben ismét plasztikai sebészhez fordult. Annyira beleél
te magát a szépészeti műtétek látványos változásokat hozó világába, hogy emiatt 
még életében gúny tárgyává vált, számtalanszor átszabatta az arcát, s gyanítom, 
végül már ő sem tudta, hányszor végeztek rajta korrekciós beavatkozásokat. Végül 
teljesen tönkrement a szaglószerve, orrprotézist kellett viselnie.

Egyelőre rejtély, hova tűnt Jackson műorra, de tartok tőle, hogy napokon 
belül felbukkan az eBay internetes aukciós kínálatában, ha máris nem kapható 
belőle legalább négy-öt hamisítatlan, garantáltan „eredeti” darab... A legször
nyűbb pedig ebben az egészben éppen az, hogy biztosra veszem, vannak a rajon
gói között olyan megszállott fanatikusok, akik képesek és hajlandóak lennének 
dollártízezreket kifizetni ezért a különleges ereklyéért. Vagy más egyébért, ami 
még majd hamarosan felbukkan a (fekete)piacon...

Nem mondom, hogy rendjén van ez így, de mindenképp megszokott, egy-egy 
népszerű világsztár halála mindig globális hisztériát vált ki, a rajongók minden 
talpalatnyi földnek, gipszből kiöntött lábnyomnak, minden csecsebecsének, és 
minden papírzsebkendőnek örülnek, ami életében a rajongás tárgyát képező ze
nészhez kötődött. így hát azon sem kell meglepődnünk, hogy akadnak, akik az 
alkalmat kihasználva szeretnének részesülni az Andy Warhol által megjövendölt 
negyedórányi dicsőségből, ami ma már mindenkinek legalább egyszer jár az éle
tében (lásd a pletykás házvezetőnő esetét), és olyanok is, akik a tragikus haláleset 
által felkeltett eufóriát meglovagolva igyekeznek saját karrierjüket építeni. Mint 
a legokockákból a gyerekek a tornyokat... Mert mi más is juthatna eszünkbe ar
ról, hogy Amy Winehouse (akinek pedig nem is nagyon lenne szüksége az ilyen 
kis praktikákra) azzal rukkolt elő a minap, hogy a delírium egy vad pillanatában 
meglátogatta őt Jackson szelleme, és arra kérte, tartsa távol magát a kábítószerek
től, mert a drog az ördög műve.

Mindazoknak azonban, akik gyászolják a június 25-én elhunyt világsztárt, 
érdemes lehet mostanság az emlékezetébe idézni a XX. század egyik legnagyobb



hatású amerikai koreográfusát, táncosát és rendezőjét, Bob Fosse-t (1927-1987) 
is, aki nem sokkal a dal megjelenése után kiváló koreográfiát készített az énekes 
Thriller című albumán megjelent Billie Jean című zeneszámára. A kis táncos da
rab érdekessége, hogy A kis herceg történetének egy részletét dolgozza fel Antoine 
de Saint-Exupéry regénye alapján. A leforgatott élőszereplős jelenetek alapvetően 
Stanley Donén filmrendező 1974-es alkotásához készültek, amelyben a főbb sze
repeket Steven Warner (Kis Herceg), Richard Kiley (pilóta) Bob Fosse (a kígyó), 
Gene Wilder (a róka), Joss Ackland (a király) és Clive Revill (az üzletember) alakí
totta. A forgatókönyvet a közismert irodalmi alkotás alapján Alán Jay Lerner írta, 
a film eredeti zeneszerzője pedig Douglas Gamley és Frederick Loewe volt.

Ebből kivonatolták aztán a Fosse-féle táncetűdhöz felhasznált felvételeket.
A mese és a Michael Jackson-féle világsláger kombinálása így együtt kicsit fur

csának tűnhet, de cseppet sem az Bob Fosse tolmácsolásában, aki táncával nem
csak illusztrálta a regény történetét, hanem koreográfusként mintegy az ismert 
és világhírű musicalek világát idomította a meseszövés közismert, Antoine de 
Saint-Exupéry-féle világához. „A kis herceg [...], amint földet ért, alaposan meg
lepődött, hogy egy teremtett lelket sem lát. Már-már attól félt, elvétette a bolygót, 
amikor a homokban megmozdult előtte egy holdszínű gyűrű.

-  Jó éjszakát! -  mondta a kis herceg, csak úgy találomra.
-  Jó éjszakát! - felelte a kígyó.
-  Melyik bolygóra estem? - kérdezte a kis herceg.
-  A Földre, Afrikába -  felelte a kígyó.
-  Ó... Hát senki sincs a Földön?
- Ez itt a sivatag. A sivatagban nincs senki. De a Föld nagy - mondta a kígyó” 

-  írta regényében Antoine de Saint-Exupéry (Rónay György fordításában idéztem 
itt fenn), Bob Fosse pedig koreográfiájában, amit ő maga táncolt el a körülötte 
szaladgáló, kis hercegnek öltöztetett fiúcska társaságában, a tánc, a mozgáskultúra 
eszközeivel elevenítette fel a meseszerű történetet. Közben pedig mindvégig ott 
dübörögtek bele a sivatagba Michael Jackson közismert és méltán népszerű szer
zeménye dalszövegének sorai: „She was more like a beauty queen from a movie 
scene / 1 said dönt mind, bút what do you mean I am the one / Who will dance 
on the floor in the round / She said I am the one who will dance on the floor in 
the round”. (Avagy a dalszövegnek a http://www.michaeljackson.hu címen elér
hető honlapon található magyar változata szerint: „Billie Jean olyan volt, mint 
egy szépségkirálynő a mozivászonról / Mondtam, nem bánom, / de én leszek, aki 
táncol / Azt mondta: én vagyok az, akié a tánc” )

Ez azonban csak egy érdekes színfolt volt Bob Fosse karrierjében, ő ugyanis 
elsősorban nagyszabású musicalrendezéseiről vált ismertté. Elég, ha annyit mon
dunk Kabaré, All That Jazz, Chicago - ezek mind-mind olyan produkciók, ame
lyek méltán tették világhírűvé a XX. század egyik legnagyobb hatású amerikai 
koreográfusát. Az 1979-ben készült All That Jazz című munkáját sokan a filmes 
végrendeletének tekintik, s ha ebben mindenképp van is némi túlzás, de önéletraj

http://www.michaeljackson.hu


zi jellege semmiképp sem tagadható. A Port.hu ismertetője szerint: „Joe Gideon, 
a sikeres musicalrendező, a Broadway ünnepelt sztárja már számtalan darabot 
állított színre, s táncosként, színészként és koreográfusként egyaránt sikert sikerre 
halmozott. Mindent megkapott az élettől, amit csak akart: gazdagságot, hírnevet, 
nőket. Ő azonban kétségbeesetten igyekszik megőrizni ifjonti lendületét, hogy 
tartsa a tempót a felgyorsult világgal és a »nonstop« életvitelű fiatalokkal. Egyre 
jobban rákap az ajzószerekre, s szinte álomként éli meg, ahogy minden felbolydul 
körülötte... Bob Fosse bevallatlanul is önéletrajzi filmje egy rendező-koreográfus 
bizarr története, akinek a színpad, a zene, a »show-biznisz« az élete-halála. Ő a 
nyughatatlan, örökös lázban levő művész, aki még a saját halálát is revüjelenet- 
ként éli meg.” De még milyen revüként! Fosse a film fináléjában a Paul Simon és 
Art Garfunkel duója által (is) sikerre vitt világhírű Bye Bye Lőve című zeneszámot 
írta át Bye Bye Life-ra (és így lett belőle Viszlát, kedvesem helyett Viszlát, életem), és 
így változtatta a szerelmes elbocsátó szép üzenetet az életet maga után hagyó bú
csúdallá. Monumentális színpadi show-műsorrá, a jazz kínálta lehetőségek szinte 
teljes tárházát kihasználva, mert ahogy Freddy Mercury néhány évvel később el
énekelte, de már Bob Fosse is nagyon jól tudta: The Show Must Go On...

Ha van igazán erős önéletrajzi elem ebben a filmben, akkor az az, ahogyan Bob 
Fosse, a rendező és koreográfus, aki a film készítésekor már tudta, hogy halálos 
beteg, búcsúzkodik az élettől, a rivaldafénytől, a show-tól... Apró kis turpisság a 
rendező részéről, hogy a film főszerepére olyan színészt választott, aki alkatilag, 
fizikumában és arcvonásaiban is hasonlított rá. Az All That Jazz című film fő
szereplőjének, Joe Gideon koreográfus-rendezőnek (Roy Scheider kiváló tolmá
csolásában) azonban Fosse alig fél évet adott az emlékezetes fináléig, amelyiknek 
minden filmes antológiában kiemelt hely jár ma már, ő maga azonban súlyos szív- 
betegsége ellenére is még nyolc évet élt. A film 1979-ben készült, Bob Fosse pedig 
1987-ben hunyt el. Megkockáztatom, az égieknek is tetszett az All That Jazz , ezért 
kapott annak alkotója Joe Gideon néhány hónapjánál nagyságrendekkel több időt 
arra az életre, amelyiktől korábban egyszer oly nagyszerűen és hátborzongatóan 
elbúcsúzott. így hát Exupéry kígyója ott a sivatagban még nyolc évig mesélhetett 
mozdulataival, testbeszédével, gesztusaival, táncával a Kis hercegnek a Föld nevű 
bolygó apró, rejtett, de nagyon is fontos titkairól...

(Magyar Szó, 2009. augusztus 1.)



HÚSZ ESZTENDŐM HATALOM.

Igen, csak hát nem az én húsz esztendőmről van itt most szó, hiszen nekem lassan 
már a duplája is összejön (habár az akkor kétszeres hatalmat is jelenthetne, nemde?), 
hanem József Attiláéról, aki a közismert, 1925. márciusi keltezésű Tiszta szívvel című 
versében írta: „Nincsen apám, se anyám, / se istenem, se hazám, / se bölcsőm, se 
szemfedőm, / se csókom, se szeretőm. // Harmadnapja nem eszek, / se sokat, se keve
set. / Húsz esztendőm hatalom, / húsz esztendőm eladom. // Hogyha nem kell senki
nek, / hát az ördög veszi meg. / Tiszta szívvel betörök, / ha kell, embert is ölök. // El
fognak és felkötnek, / áldott földdel elfödnek / s halált hozó fű terem / gyönyörűszép 
szívemen.” Húsz esztendő pedig nagy idő, különösen egy-egy tudományos felfedezés 
történetében. Szerény becsléseim és számításaim szerint ugyanis nagyjából ennyi 
időnek kell eltelnie ahhoz, hogy az új, friss tudományos felfedezések -  amennyiben 
megalapozottaknak bizonyulnak, és a tudományos nyilvánosság is nyitottan fogad
ja azokat -  a kezdeti eredmények publikálásától eljussanak a tankönyvekig. Tehát 
meglehetősen időigényes feladat egy-egy merőben eredeti felfedezést bejuttatni a 
tananyagba...

Az olmékok példáján figyeltem meg ezt, ugyanis valamikor a múlt század nyolc
vanas éveinek végén, 1989-1990-ben kezdtek arról cikkezni a lapok („népszerű tudo
mány”), hogy az akkoriban még legújabbaknak mondott kutatások bebizonyították: 
több mint egy évezreddel -  a már korábban is ismert - maják és aztékok előtt egy 
igen magas kultúrájú nép, az olmék népesítette be Közép-Amerikát; no meg persze 
arról is, hogy az olmékokról a lexikonokból szinte alig lehet összegyűjteni néhány 
adatot, csak a szakemberek szűk köre tud egykori létezésükről. Félreértés persze ne 
essék, a feltáró munkálatok, a régészeti kutatások, ásatások ekkor már évtizedek óta 
zajlottak, mert -  ugye - ahhoz is megalapozott eredményekre volt szükség, hogy a 
szakemberek egyáltalán a nyilvánosság elé álljanak eredményeikkel, felfedezésükkel. 
Az ásatásokkal felszínre került tárgyak igazolták, hogy az olmékok nagyon fejlett 
kultúrájú nép volt (persze az ilyesmit minden esetben úgy kell érteni, hogy az adott 
kor viszonyaihoz képest). A lelőhelyeken mintegy harminctonnás, óriási, kerek ba
zaltfejeket találtak, valamint - egyfajta ellenpontozásaként mindennek - egészen ki
csi, kőből faragott emberfigurákat, stilizált jaguárfejeket. Jómagam pedig, mint már 
a múlt század nyolcvanas éveinek végén is az antik világ, az őstörténet, a régi idők 
és a történelem homályába vesző korok dolgai iránt élénken érdeklő, pelyhesedő állú 
kis suhanc, gyűjtögetni kezdtem az olmékokról megjelent publikációkat.

Egyik érdekessége ennek a történetnek, hogy az akkori kutatók Közép-Ameriká- 
ban a domborzati formák alapján kezdtek feltárásokat a hegyoldalakban, olyan he
lyeken, ahol a geológiai térképek hegyeket jeleztek ugyan, de ők mégis úgy sejtették, 
hogy ezek nem természetes képződmények. Valami hasonló történik mostanában 
Boszniában is, ahol az Amerikában élő bosnyák üzletember - a választott image-e 
szerint a bosnyák Indiana Jonesnak nevezett kutató -, Semir Osmanagic is a dom-





borzati formákra figyelt fel, amikor 2005-ben azzal a teóriával állt elő, hogy a Visoko 
városa melletti Visocica hegység valójában piramisokat rejt. Ő akkor a saját szakál
lára kezdett feltárásokat, és szinte mindenki hülyének nézte. Egy csendes, jóravaló 
őrült...

Nos, ez a csendes jóravaló őrült a saját vagyonát nem sajnálva azóta járatokat 
tárt fel a hegy belsejében, amelyek egészen biztosan nem modern építmények (hi
szen ki tudja, akár még az is elképzelhető lenne, hogy a szocialista Jugoszlávia és a 
hidegháború idején Titóék építettek atombiztos bunkereket, csak a kiváltságosaknak 
fenntartott óvóhelyeket a hegy gyomrában, amire ugyancsak volt példa), és nem is 
természetes képződmények; hatalmas méretű, csiszolt felületű kőgolyókat hoztak a 
felszínre; a nem az olcsó hétvégi kikapcsolódás és szabadidős tevékenység kategóri
ájába tartozó műholdas mérésekkel állapították meg, hogy szabályos párhuzamos 
és egymásra merőleges folyosók haladnak a hegy belsejében; és így tovább... Tehát 
bőven van min csodálkozni. Sőt, hogy a történet még izgalmasabb legyen, Szakács 
Gábor magyar kutató - a Magyar Demokrata című hetilap munkatársa, és a rovás
írásversenyek elkötelezett szervezője - feleségével, Friedrich Klára rovásírás-kutató
val az újkőkori Tordos-Vinca műveltség 39 írásjelből álló betűkészletének mintegy 
húsz rovásjelét azonosította a bosnyák piramisok több kilométeres járataiban. Ezek 
közül több is azonos a Kárpát-medencében honos székely-magyar rovásírás betűivel, 
amelyek ma is használatosak. Felfedezésüket több publikációban és a Tászok-tetőtől 
a bosnyák piramisokig című kötetükben részletesen is dokumentálták, sőt idén ta
vasszal jelent meg dupla DVD-jük is, amelyiken a visokói piramisok feltárásának 
történetét dokumentálták filmes-televíziós eszközökkel. A szerbiai Vinca környékét, 
ezt a Duna menti térséget - amelyik azért vált ennek a műveltségnek az egyik név
adójává, mert fontos leletek kerültek elő onnan -, Belgrád központi városrendezési 
tervében archeológiái parkká nyilvánították.

Szóval akárhogy legyen is, el tudom képzelni, hogy azt a kutatót is mindenki 
hülyének nézte annak idején, aki az olmékokról szóló felfedezéssel elsőként a nyilvá
nosság elé állt. Pedig akkor valószínűleg még ő sem sejthette, hogy milyen jelentős 
eredményekről tájékoztatja a nagyérdeműt... Igen sokat cikkeztem az utóbbi hóna
pokban a Magyar Hírlapban a bosnyák piramisokról, és rendszeresen kérdezgetik 
barátaim, kollégáim, ismerőseim, hogy én hiszek-e abban, hogy valódi piramisokat 
találtak ott. Nem tudom. Nem tudhatom. Nem vagyok geológus, nem vagyok ré
gész, nem vagyok kutató, nem vagyok egyiptológus, nem vagyok ásatásvezető... (A 
zentai Perényi Ágit kellene kiküldeni Boszniába egy kis kalandtúrára, nézne már 
körül egy kicsit, hiszen ő a régész) Én abban hiszek, hogy Osmanagic talált (és meg
talált!) ott valamit - és megkockáztatom: valami fontosat! Hogy egészen pontosan 
mi az, kik hozták létre, milyen céllal, mikor, hogyan, milyen eszközökkel... Ezt majd 
a szakemberek dolga lesz egészen pontosan tisztázni, meghatározni, dokumentálni, 
tudományosan rendszerezni, hogy aztán majd úgy kerüljön be mindez a történelem- 
könyvekbe. Addig én annál sokkal többet nem tehetek, mint hogy folyamatosan be
számolok a feltárások eredményeiről, tapasztalatairól, fejleményeiről, akárcsak azok



a szerzők tették, akiknek az olmékokról írt cikkeit a múlt század nyolcvanas éveinek 
végén gondosan gyűjtögettem.

Azóta pedig eltelt nagyjából húsz esztendő, nem, nem kerek évforduló, mint az 
1989-es magyarországi rendszerváltás, Gazimestan vagy Nagy Imre és mártírtár
sainak kihantolása és újratemetése, nem, hiszen azért sem lehet kerek, mert a feltá
rások - elszánt, csendes és jóravaló őrülteknek hála - már évtizedekkel korábban 
megkezdődtek. De akkor ott húszegynéhány esztendeje még csak nem is sejthettem, 
hogy 2008 őszén, amikor lányom szeptemberben iskolába indul, a tankönyvét fella
pozva majd már úgy olvashatok az olmékokról, mint megerősített, hiteles, kanoni
zált történelmi tényről. Ez hát a valódi hatalom, a tudomány hatalma! Amelyiknek 
- nagyjából! -  húsz esztendőre volt szüksége ahhoz, hogy érvényesüljön... Avagy: 
hogy érvényesítse eredményeit.

(Magyar Szó> 2009. augusztus 8.)

A MEDVEKIRÁLY ELJÖVETELE

Van némi „turpisság” abban, hogy a magyarországi Csongrád megye székhe
lyén, Szegeden, Somogyi-könyvtár a város bibliotékájának neve. Ez a „turpisság” 
pedig 354 kilométerrel odébb, Kaposvárnál kezdődik, Somogy megye székhelye 
ugyanis pontosan ilyen távolságra van Szegedtől -  közúton. Ebben a gondolatme
netben tehát úgy lenne logikus, ha a déli megyeközpont bibliotékájának Csong
rádi Könyvtár volna a neve. Igen ám -  és itt érünk ennek a kis viccnek a végé
hez -, de Szeged könyvtára nem a megyéről, hanem egyik pártfogójáról kapta a 
nevét... Habár a verseiről is ismert volt az esztergomi kanonok, aki 1881-ben az 
összesen 43701 kötetből álló, felbecsülhetetlen értékű könyvtárát a csongrádi me
gyeszékhelynek ajándékozta, elsősorban ezzel a nemes gesztusával szerzett magá
nak országos elismertséget. Somogyi Károly (1811-1888), a később róla elnevezett 
szegedi könyvtár -  az 1879-es nagy tiszai árvíz utáni -  újraalapítójaként tisztelt 
esztergomi kanonok életrajzában az alábbi bejegyzést találjuk: „»Szeretném idézni 
ezt a sokrétegű, ellentmondásokban gazdag, mégis harmóniás lelket, de kevés a 
tárgyi fogódzóm« - panaszolta Móra Ferenc 1923-ban. Némiképp meglepő ez a 
nyilatkozat, hiszen a könyvtárban már akkor is hozzáférhető volt az az életrajz, 
amelyet Somogyi tisztelője, bizalmasa, Ferenczy György esztergomi plébános írt 
még Somogyi halálának évében. Móra -  ha nem hivatkozott is rá -  ismerhette ezt, 
adatai legalábbis erre utalnak. Viszont számunkra, sajnos, elveszett mind a Feren
czy idézte Somogyi-féle önéletrajz, mind az az írásos feljegyzés, melyet Kelemen 
Béla, Somogyi Károly dédunokaöccse készített az alapító életrajzához a 20-as évek



elején Móra számára. A prímási levéltárban őrzött életrajzi töredék csupán a kéz
iratban összegyűjtött költeményeinek keletkezéséhez fűz néhány életrajzi adatot ”

Fenti kis viccünkhöz visszatérve: ha Magyarországon akarunk utazni, az első 
utunk mindig Budapestre vezet -  ezért van az is, hogy például közúton minden 
sokkal messzebb van, mint amilyen távolságban logikusan, csak úgy, laikus mó
don a térképre pillantva tűnhet -, hiszen nem véletlenül nevezik vízfejű ország
nak ezt az államot. Két megyeszékhely -  esetünkben Szeged és Kaposvár -  között 
is a legrövidebb út a fővároson keresztül vezet. Megnéztem kedvenc internetes 
útvonaltervezőmön, a ViaMichelin.com-on is, amelyik ugyancsak azt javasolja, 
hogy Szegedről előbb szépen autókázzak fel Budapestig, majd onnan ereszkedjek 
le aztán vissza a Balaton felé, és úgy Kaposvárig... írjak le egy szabályos, fordított 
V betűt a térképen ahelyett, hogy megindulnék szépen egyenes vonalban.... Agy
rém! És ne áltassuk magunkat: ugyanez történik akkor is, ha vonaton indulunk 
útnak... Pedig a kis kitérő nélkül, teszem azt, légvonalban, fele olyan hosszú lenne 
ez az út a két megyeszékhely között.

Mindegy is, ez ellen túl sokat nem tehetünk, ez már csak így van, oszt punk
tum, legfeljebb csak kínosan félrehúzott szájjal sóhajthatunk egyet, avagy meg
ereszthetünk egy leginkább magatehetetlen siránkozással felérő fájdalmas neve
tést, miközben veszteg maradunk. És el sem indulunk -  mindig csak kerülőuta- 
kon járva, a V betű mellé lassacskán az egész ábécét felrajzolva a térképre -  erre 
a bizonytalan utazásra, veszteg maradunk, s ha már így hozta a sors, a névadó 
előtt tisztelegve megkeressük a könyvtár polcain azt a bizonyos „Ferenczy idézte 
Somogyi-féle önéletrajz”-ot. Ha még ott van, s ha a Medvekirály seregei nem sem
misítették meg ezt is ... A Medvekirály beépített emberei ugyanis már évszázadok 
óta itt járnak közöttünk, a Johannes király vezetésével szervezkedő ellenállók to
borzása pedig még csak alig néhány hete kezdődött...

Nos hát, akár itt is lehetne, a Csongrád megyei Somogyi-könyvtárban Johan
nes király egyik toborzóhelye: „Siess, menj az Aquarius törpegalaxisba -  vagy aho
gyan az ellenállók nevezik, a Gutenberg-galaxisba -, és csatlakozz a Johannes ki
rály mellett szerveződő lovagokhoz. Csak ők képesek felvenni a harcot Kalibánnal. 
Az Őrzők Titkos Társaságával szövetségben még megmenthető mindaz, amit az 
emberiség hosszú-hosszú történelme során felhalmozott” -  írták az idei Múzeu
mok Éjszakáján (2009. június 20.) terjesztett szórólapjukon a budapesti Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár munkatársai. Tisztázzuk hát Johannes király helyét és sze
repét ebben a történetben: mint már nemrég meséltem is erről ugyanezeken az 
oldalakon (A Gutenberg-galaxis megmentése... Magyar Szó, 2009. július 18.), a 
meghirdetett játék szervezői egy olyan világ rémképével szemben hívták „harc
ra” az olvasókat/lovagokat, amelyben megszűnik a Gutenberg-galaxis: üresek a 
könyvtárak polcai, de nemcsak az írott kultúra vész el, hanem a zene és a filmmű
vészet is, „és üres a Google”. .. A pusztítás vezetője pedig Ursus Rex...

Kalibán ebben a történetben most egy új szereplő, vele kapcsolatban a szórólap 
szövegének egy másik részletéből tudhatunk meg közelebbi információkat: Ursus



Rex, az Ursa Major törpegalaxis világuralomra törő uralkodója, akinek a nevét né
hány héttel ezelőtt már Medvekirályra magyarítottam itt, számos „világot bekebe
lezett már, csak a Gutenberg-galaxis tartja magát még, egyedül és társak nélkül az 
Univerzumban. Az itt felhalmozott földi tudás és kultúra még védelmet nyújt az 
embereknek. Ursus Rex ezért harcba hívja Kalibánt, a tudásvámpírt, aki élete fenn
tartásához könyvekben, újságokban rögzített információt habzsol. Feneketlen étvá
gya tehát elpusztít majd minden emberi tudást és kultúrát, információt.” A Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár játékában pedig a Gutenberg-galaxis megmentésére szerve
ződő „lovagok” a könyvtárakban gyülekeznek, mert itt kell megvédeni mindazt, 
aminek az elpusztítására a tudásvámpír felkerekedett... Az egész játék célja pedig 
nem más, mint a fiatalok olvasásra nevelése, szórakoztató kedvcsináló ez mind
azokhoz az olvasmányélményekhez, amelyek a felnövekvő generációktól manapság 
látszólag igen messzire esnek. Amikor tehát a könyvtárakba hívják gyülekezőre 
mindazokat, akik csatlakoznának a Medvekirály ellen felkelő seregekhez Johannes 
király vezetésével, játékos módon invitálják a gyerekeket arra, hogy vegyenek köny
veket a kezükbe, és barátkozzanak a betűk világával.

Végső ideje hát szembeszállni a Medvekirállyal, hiszen írásos emlékeink nagy 
része már így is, Ursus Rex beavatkozása nélkül is megsemmisült a történelem 
folyamán, ahogy a fent említett Somogyi Károly, a szegedi könyvtár névadójának 
életrajza is: „számunkra, sajnos, elveszett mind a Ferenczy idézte Somogyi-féle 
önéletrajz, mind az az írásos feljegyzés, melyet Kelemen Béla, Somogyi Károly 
dédunokaöccse készített az alapító életrajzához a 20-as évek elején Móra számára.” 
Ezért is mondom tehát, hogy a Medvekirály ügynökei, felderítői már rég itt járnak 
közöttünk, s időnként eltűntetnek fontos iratokat... Mert oldalakon át lehetne so
rolni az elveszett műveket. Őrizzük meg hát mindazt, amink még megvan, azáltal 
is, hogy megszerettetjük a felnövekvő nemzedékekkel az olvasást -  és ne csak a 
minduntalan változó, emberi sorsokat megnyomorító térképekre rajzoljuk ki uta
zásainkkal az ábécé írásjeleit -, nagy tisztelet hát a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
munkatársainak, akik kitalálták ezt az akciót, hiszen ha a végérvényesen elveszett 
kincseket megtalálni már nem is lehet, e játék öröme olyan nemzedékekre lehet 
pozitív hatással, amelyek tisztelik majd, ami még fennmaradt.

(.Magyar Szó, 2009. augusztus 15.)



A MEDVEKIRÁLY SZOLGÁLATÁBAN

A régi vicc szerint (kedvenceim egyike ez) az újgazdag betér az antikváriumba, 
és azt mondja:

- Örököltem egy régi könyvet, szeretném tudni, hogy mennyit érhet.
- Rendben van, uram, de mégis milyen könyvről lenne szó?
Az újgazdag dadog egy sort:
- Igazából egy Biblia, valami Gut... Gut... Guti... Gutter... Gutenberg adta ki...
Az antikvárius elképedve néz rá:
- Uram, Önnek van egy Gutenberg-bibliája?! Az rengetget ér...
- Ááá... Nem hiszem, mert valami Kálvin az egészet összefirkálta...
Ez a kis vicc jutott eszembe a múlt héten ugyanezeken az oldalakon felele

venített történtről, a Medvekirályról, alias Ursus Rexről és a Fővárosi Szabó Er
vin Könyvtár játékos akciójáról, amelyiket -  többek között -  az idei Múzeumok 
Éjszakáján is népszerűsítettek, ennek nyomán pedig többször is meséltem már 
itt róla. És egyáltalán nem véletlen ebben a szórakoztató és az olvasásra való ne
velés keretében elsősorban a (leg)fiatalabb korosztályokat megcélzó történetben 
az sem, hogy a Gutenberg-galaxis elpusztításával fenyegető Ursus Rex, az Ursa 
Major törpegalaxis világuralomra törő uralkodójának seregeivel szemben éppen 
Johannes király könyvtárakban gyülekező lovagjai veszik fel a harcot. Fliszen a 
könyvnyomtatás atyjának, Johannes Gensfleisch zűr Laden zum Gutenbergnek 
(1400?—1468) is ez volt a keresztneve...

Akárhogy legyen is -  hogy egy kicsit a hozzánk a történelmi időben némileg 
közelebb eső eseményekre is reflektáljunk itt -, ma már egyértelműen a Guten
berg-galaxis része az is, hogy a Magyar Távirati Iroda húsz (és fél) évvel ezelőtt, 
1989. február 14-én arról tudósított, hogy az „Építők Székházában kedden reggel 
folytatódott az a tanácskozás, amelyet a Szervezési és Vezetési Tudományos Tár
saság rendezett A pénz címmel a tőkeáramlási és pénzforgalmi folyamatokról. A 
részvevők előadásokat hallgatnak meg az ez évi pénz- és hitelpolitikai irányelvek
ről, a különféle értékpapír-befektetési lehetőségekről, az árfolyam-politikáról, az 
egyes kereskedelmi bankok vezetői pedig tájékoztatást adnak intézeteik üzletpoli
tikai elképzeléseiről. A tanácskozás időtartama alatt tanácsadó szolgálatot is tar
tanak az Építők Székházában, szakértők válaszolnak a résztvevők egyedi kérdése
ire.” Az egyik ok pedig, ami miatt a Gutenberg-galaxist szeretni -  és a Medveki
rály seregeivel szemben megvédeni -  érdemes, éppen az, hogy folyamatosan úton 
lehetünk, egyik világból a másikba, egyik történelmi korból a másikba; és egyik 
mitológiából a másikba pedig oly egyszerűen léphetünk be (illetve át), amilyen 
egyszerű az a mozdulat, amelyikkel a könyvet a polcról leemeljük, és amelyikkel 
annak fedelét önkéntelenül is felnyitjuk...

A Somogyi Károly adományából származó 43 701 darabos állományú szegedi 
könyvtár gyűjteménye a nagy árvíz után pedig ennek a többszörösére gyarapodott,



mire -  Tömörkény István 1917-ben bekövetkezett halála után - Móra Ferenc lett ott 
annak idején az igazgató. Ő pedig akkor már nagyjából hiábavalóan kutatta a bibli
otéka névadójának életrajzát... így hát ugyanazok, a mindig a fővároson keresztül 
haladó kerülőutak, amelyeket Magyarországon utazva a térképre rajzolunk -  mel
lékesen szólva: ezúton is tisztelet Miroslav Mandic nevének! - is egyre csak szapo
rodtak. .. A vízfejű V betű -  ahogy a múlt héten már meséltem is ezekről a közúti 
kalandozásokról! És mire 1989-ben, tehát pontosan húsz esztendővel ezelőtt eljött a 
rendszerváltás ideje, sajnálatos módon, néhány kötet elveszett a Somogyi-könyvtár 
állományából (is) -  Kalibán, a tudásvámpír tehát megkezdte tevékenységét, és úgy 
bizony, kiválóan végezte munkáját.

És miközben nemcsak egy ország, de egy egész régió tanulta újra, hogy tulajdon
képpen mi is az a pénzpiac, értékpapír, befektetés, árfolyam, jogállam, piacgazda
ság; és azt hitte, hogy egy életre, több emberöltőnyire, de egy történelmi korszakra 
előre biztosan és végérvényesen elfelejtheti most már, mi is az a Szurgutnyeftegasz
- a Medvekirály serényen szervezte seregeit. A Gutenberg-galaxis úgy került egy
szeriben veszélybe, hogy veszélyeztetettségét szinte fel sem ismerte. Csak háttérbe 
szorult csendben és lassan, és mire feleszmélt volna, már késő volt, a Kalibánok 
osztódással szaporodtak, és az élet minden területén átvették az uralmat...

Most már csak azt kellene eldönteni, ki lehetne közülünk az új Johannes király...
Megkockáztatom: a Medvekirálynak -  alias Ursus Rex, az Ursa Major 

törpegalaxis uralkodójának, aki a Guttenberg-galaxis elpusztítására tör seregeivel
- az egyik, a Föld nevű bolygón ismert álneve nem más, mint Horger Antal, aki a 
Szegedi Tudományegyetem professzoraként 1925. március 30-án, hétfőn reggel, a 
Szegedi Üj Nemzedék című lap vasárnapi számában megjelent kritikák hatására, 
a bölcsészeti kar álláspontjaként feltüntetve magánvéleményét, magához hívatta 
József Attilát, és két tanú jelenlétében közölte vele, hogy a Tiszta szívvel című verse 
miatt az egyetem nem látja szívesen többé hallgatói között. A költő ezt a fontos 
epizódot önéletrajzában a következőképpen örökítette meg: „Nagyon büszkévé 
tett, hogy Dézsi Lajos professzorom önálló kutatásra érdemesnek nyilvánított. De 
minden kedvemet elszegte az, hogy Horger Antal professzor, kinél magyar nyelvé
szetből kellett volna vizsgáznom, magához hívatott s két tanú előtt -  ma is tudom 
a nevüket, ők már tanárok -  kijelentette, hogy belőlem, míg ő megvan, soha nem 
lesz középiskolai tanár, mert »olyan emberre -  úgymond -  ki ilyen verseket ír«, s 
ezzel elém tárta a Szeged c. lap egyik példányát, »nem bízhatjuk a jövő generáció 
nevelését«.”

A költő mindezt azzal hálálta meg, hogy 1937. április 11-i keltezésű, Szüle
tésnapomra című versében kitörölhetetlenül bírta a magyar irodalomba és iro
dalomtörténetbe Horger úr (1872-1946) nevét: „Harminckét éves lettem én -  / 
meglepetés e költemény / csecse / becse: // ajándék, mellyel meglepem / e kávéházi 
szegleten / magam / magam. // Harminckét évem elszelelt / s még havi kétszáz 
sose telt. / Az ám, / Hazám! // Lehettem volna oktató, / nem ily töltőtoll koptató / 
szegény / legény. // De nem lettem, mert Szegeden / eltanácsolt az egyetem / fura



/ ura. // Intelme gyorsan, nyersen ért / a »Nincsen apám« versemért, / a hont / ki
vont // szablyával óvta ellenem. / Ideidézi szellemem / hevét / s nevét: / »Ön, amig 
szóból értek én, / nem lesz tanár e féltekén« -  / gagyog / s ragyog. // Ha örül Horger 
Antal úr, / hogy költőnk nem nyelvtant tanul, / sekély / e kéj -  // Én egész népemet 
fogom / nem középiskolás fokon / tani- / tani!”

Horger Antal tehát úgy értékelte, hogy József Attilának nincs helye a Guten- 
berg-galaxisban, és a Medvekirály szolgálatába szegődött. Akárcsak az újgazdag 
a fenti viccben, vélhetően ő sem értett semmit abból, ami a kezében volt a Szegedi 
Új Nemzedék című lap vasárnapi száma révén... talán nem is érdekelte... Sajnos 
azonban a mai napig is többen vannak szerény (és szellemileg is nagyon szegény) 
kis pátriánkban azok, akik inkább az ő, és nem József Attila példáját követik. És 
mégis azt állítják, vagy legalábbis úgy vélik magukról -  hogy ők bizony tanítanak. 
De kit, és vajon mire?

(Magyar Szó, 2009. augusztus 22.)

AZ ÚJRATERMELT MÚLT

„Kora délelőttre a Hősök terére érkezett Magyarország. Gyöngyösoroszi, 
Abádszalók, Szentendre, Keszthely, Szeged, Gödöllő, Érsekvadkert, Esztergom, 
Sopron tábláit látom magam körül. [...] A Műcsarnok oszlopait fekete drapériák
kal vonták be. A ravatalt jobbról a forradalom letört árbocú hajója díszíti, balról 
a pére-lachaise-i emlékmű vasból készült mása, ifj. Rajk László munkája. Tavaly, 
amikor Magyarországon még nem lehetett ünnepelni június 16-án, Nagy Imre 
miniszterelnök meggyilkolásának harmincadik évfordulóján, a híres párizsi te
metőben avatták fel 1956 mártírjainak emlékművét a világsajtó jelenlétében és a 
mi alternatív szemünk láttára.

A külföldi újságírókat az MDF tolmácsai tájékoztatják. Bányai Károly a Ro
mán feliratú jelvénykét viseli a hajtókáján. Eddig még nem akadt dolga hivatalos 
delegációval. A Románia Libera csoportjának és a többi román emigránsnak má
sok segítenek. Bányai úr tíz éve jött át Kolozsvárról, azt mondja, 1956 után nagy 
összefogdosás folyt az erdélyi magyarok közt is. Ők, az odaátiak, talán jobban 
átérzik a mai nap jelentőségét, mint azok, akik itt élték át az eseményeket. A ko
lozsváriak most biztos fent vannak a Feleki-tetőn, tévén nézik a zöldben az egye
nes adást, hacsak a rendőrség el nem hajtja őket” - írta Nagy Imre és mártírtársai 
(Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maiéter Pál és Szilágyi József) újratemetéséről 
készült cikkében a kiváló író, Zelei Miklós (vele kapcsolatban lásd még A magyar 
Hemingway. Magyar Szó, 2008. március 29.), aki húsz évvel ezelőtt, a történelmi



jelentőségű esemény idején a szegedi Délmagyarország című napilap budapesti tu
dósítója volt. Az írás pedig megjelent később a szerző 1989 és 2000 között keletke
zett publicisztikai jellegű szövegeiből válogató gyűjteményes kötetében, amelynek 
a címe Itt állunk egy szál megmaradásban (Szeged, 2000, Délmagyarország). Az 
egyébként valóban nagyszerű tudósítást most azonban csak egy közvetett utalás 
okán idéztem, ugyanis Zelei Miklós volt az üléselnöke, magyarán a moderátora 
két évvel ezelőtt a Kodolányi János Főiskola Posztmodernológiai Központja és a 
Magyar Kultúra Alapítvány közös konferenciájának, amelyiknek igencsak kaci
fántos címet sikerült adni: A Kölcsönös Hazudozáson Alapuló Társadalmi Szer
ződés (KHATSZ) ökonómiája és az értelmiség felelőssége. Talányos megfogalma
zás...

Történt pedig, hogy erre a konferenciára gyűltünk össze (ilyen esetekben im
már szokás szerint: nem túl nagy számban) 2007. április 25-én, szerdán délután öt 
óra tájban a Magyar Kultúra Alapítvány Szentháromság téri székházának Deák
termében, a Mátyás-templom közvetlen szomszédságában. „Aki nem képes ta
nulni a múltból, az arra van kárhoztatva, hogy megismételje azt” - ezt az idézetet 
választották a tanácskozás mottójának a szervezők. S valóban így van, bár már 
többször is beigazolódott, hogy mi, emberek, úgy is, mint Homo sapiens sapiens, 
képtelenek vagyunk tanulni a múlt hibáiból, és megszállottan ismételgetjük azo
kat... Tehát ilyenformán talán fel sem kellene ma már vetni ezt a kérdést, hanem 
sokkal kézenfekvőbb volna egyszerűen csak legyintenünk önmagunkra. A múlt 
tehát nemcsak azért él itt velünk folyamatosan, mert ápoljuk a hagyományainkat, 
mert olvassuk a régvolt szerzők műveit, vagy mert kutatjuk történelmünket, ha
nem azért is, mert folyamatosan újratermeljük azt. Folyamatosan újratermeljük a 
múltat és a múlt hibáit. Olyan folyamat ez, mint amilyen gazdasági szempontból 
egy-egy üzem, amelyik a deficit, illetve a hiány termelésére szakosodott.

Janox (alias Csernus János) költő barátommal szórakoztattuk magunkat te
mérdek alkalommal egy olyan elképzelt, fiktív gyár rémképével, amelyiknek fu
tószalagjain ott gördül a deficit, csomagolórészlegében szorgos kezek pakolják a 
hiányt, összességében pedig becsületesen dolgozó munkások termelik a veszte
séget...

Aztán megjött a nemzetközi gazdasági válság (vagy váltság, ha egyeseknek ne
tán ez így jobban tetszene... mert ez bizony váltság is egyben, csak még azt kellene 
felismernünk, hogy miért, azaz minek az okán és kivel szemben, tehát ki az, aki
nek éppen ezzel kell megfizetnünk. A váltság díja pedig az elszegényedés, illetve 
minden, ami a válságból ered és a válságból adódik), és a többnyire csak viccként 
elképzelt rémképzet a leghétköznapibb globális, húsba, de leginkább talán mégis 
bankszámlába vágó valósággá vált. Begyűrűzött ide ez az izé... Ami pedig ugyan
csak a KHATSZ-ból ered, hiszen ha a nagy amerikai bankok nem érezték vol
na feljogosítva magukat arra, hogy a kölcsönös hazudozáson alapuló társadalmi 
szerződés értelmében fedezet nélküli kölcsönöket folyósítsanak, akkor bizony az 
egész gazdasági visszaesést kiváltó és elindító hitelválság sem következhetett vol



na be. Szeretik a régi, nagy, ma már legendás, az egész világot megrengető gazda
sági válságokhoz hasonlítgatni ezt a mostanit, de hadd kockáztassam meg, nagy 
a valószínűsége annak, hogy ez egy fatális tévedés. No, de mindegy is, lesz majd 
előbb-utóbb egy Franklin Delano Roosevelt „new deal”-jéhez (amiről annyit cik
keztem annak idején, valamikor a múlt század kilencvenes éveinek közepe táján a 
szép emlékű Napló című hetilapban) hasonló, még ha jelentőségében talán nem is 
akkora kezdeményezés, aminek nyomán a nemzetközi nagytőke is fellélegezhet...

Történt pedig, hogy mesteremberek -  úgy is, mint Homo sapiens sapiens -  
érkeztek augusztus második felében zentai házunkba ajtókat festeni. Időnként bi
zony jobb helyeken is el kell követni ilyesmit... A kétszárnyas előszobái duplaajtó 
is megújult, felfrissült, ahhoz azonban, hogy ez valahogy kivitelezhetővé váljék, 
ki kellett ürítem a duplaajtó két része közötti területét, ahol -  abban a félszárnnyi 
térben - az évek során amolyan lerakatot, tárolóhelyiséget alakítottam ki. Magya
rán: jobb híján újságokat, papírokat, nyomtatványokat, dokumentumokat, kaca- 
tokat, régi iratokat tartok ott; olyasmit, amire nincs napi szinten szükségem (hogy 
mindig kéznél legyen), de kár lenne kidobni, mert valamilyen oknál fogva mégis 
fontos, vagy legalábbis fontos lehet/lehetne. Tehát nem árt, ha alkalomadtán hozzá 
lehet férni... A festés és a mesteremberek érkezése előtt egy hirtelen jött, gyors 
ürítési, menekítési akciót kellett rögtönöznöm. És ebből ered a fent említett „köz
vetett utalás” is, ugyanis ekkor és onnan került elő a Kodolányi János Főiskola 
Posztmodernológiai Kutatóközpontja és a Magyar Kultúra Alapítvány közös kon
ferenciájára szóló, két évvel ezelőtti meghívó is egy kisebb papírkupacban -  rá
adásul két példányban, mert a pesti lakásunkra és a Magyar Hírlap szerkesztőségi 
postacímére is megküldték a nevemre. Biztosra akartak menni... Ez a dömping- 
taktika pedig be is vált, mert ha nem is tömegesen, de összegyűltünk néhányan 
2007 áprilisában mi, kisszámú érdeklődők a konferencián, amelynek Ohnsorge- 
Szabó László közgazdász-filozófus volt a felkért hozzászólója, Zelei Miklós pedig 
az üléselnöke.

A kölcsönös hazudozáson alapuló társadalmi konszenzus, amit nevezhetünk 
akár szerződésnek is, két év elteltével ugyanolyan globális, mint 2007-ben volt, a 
múlt hibáinak újratermelése tehát, nagyon is sajnálatos módon, jószerivel elkerül
hetetlen. A baj csak abból ered, hogy mindezek értelmében az elérhető jövőképe
ink is mind hazugságokon alapulnak...

{Magyar Szó, 2009. augusztus 29.)



AMIKOR AZ ÖTLET 
MEGVALÓSÍTJA ÖNMAGÁT

Dávid Lynch, az ismert amerikai filmrendező Hogyan fogjunk nagy halat? 
című kötetét olvasgatom a napokban (Pozsony, 2007, Kalligram). Újra. Sokad- 
szorra immár, mert igazán érdekes kiadvány, olvastatja magát, egyszerű kis fel
jegyzései pedig könnyen fogyaszthatóak. Másrészt pedig megvilágítja kedvenc 
filmjeink, a Radírfej, Az elefántember, a Dűne, a Kék bársony, a Wild at heart ké
szítésének néhány olyan apró momentumát is, ami csak a rendező fejében ragadt 
meg, nézői nem ismerhették.

Apróságok ezek, amelyek nem fogják a sarkaiból kiforgatni a filmtörténetet 
(megtették azt a maguk idején a felsorolt filmek), sokkal inkább emberiek, mint 
szakmaiak, talán éppen ezért megkapóak és izgalmasak is egyben. A Kérj taná
csot az ötlettől című feljegyzésben mondja Lynch: „Az ötletben benne van a teljes 
egész. Ha hű maradsz az eredeti elképzelésedhez, mindent elárul, amit tudnod 
kell. Neked csak azon kell dolgoznod, hogy tényleg olyan legyen a valóságban, 
mint az ötletben: úgy nézzen ki, olyan legyen a tapintása, azt halld, amit eredetileg 
láttál, tapintottál és hallottál. Furcsa, mert ha elkalandozol, valahogy rögtön tudsz 
róla. Tudod, ha valamit rosszul csinálsz, tudod, hogy rossz, mert megérzed. Egy 
hang ezt mondja benned: »Nem, nem, az ötletben nem így volt.« Ha pedig helyesen 
csinálod, érzed, hogy úgy helyes. Minden az ösztönös megérzésen múlik, intuitíve 
találsz rá az utadra. Valahol elkezded, és ahogy haladsz, egyre közelebb kerülsz, 
egyre jobban ráhangolódsz. Végig az ötlet beszél benned.” (Gerevich András for
dítása) Olvasgatom hát Lynch kötetét, és közben számolgatok is...

Keddi napon születtem. Sok évvel ezelőtt... Nem, nem titkolom az életkoro
mat, csak hát okát sem látom annak, hogy kérkedjek vele. Ha úgy mondom, hogy 
eddig összesen 453 hónapot töltöttem el itt, ebben a földi árnyékvilágban, az talán 
közelebb visz a pontos válaszhoz? A Facebook internetes közösségi portál egyik 
alkalmazása alig néhány alapvető adat megadása után bárkinek kiszámítja a ha
sonló „értékeit”. Innen tudom például azt is, hogy a most záruló hét sorrendben 
az ezerkilencszázhatvankilencedik volt az életemben, de a napjaim is meg van
nak számlává: ma, szombaton reggel kel fel pontosan 13794. alkalommal úgy a 
Nap nevű égitest, hogy a sugarai engem is elérnek. A születésem óta eltelt órák 
száma meghaladja a háromszázharmincezret, perceim pedig a húszmillióhoz kö
zelítenek, lehet hát hamarosan jubileumot ünnepelni. Hiszen miért is ne?! Miért 
mindig csak a születésnapokat ünnepelünk? Miért ne lehetne egyszer, legalább 
egyszer a születésperceknek is megadni a módját?

Ha pedig arra gondolunk, hogy milyen hosszú tud lenni olykor akár csak öt-tíz 
perc is, ha a találkozóról késő munkatársunk érkezésére várunk, unalmas filmre 
váltottunk jegyet, esetleg a határon sorakozva várakozunk az átlépésre, és a sor



csak alig-alig araszol... Ilyenkor reménykedve lessük az órát, hogy haladjon már, 
és a várakozás egy-két perce is örökkévalóságnak tűnik. Az ilyen pillanatokhoz 
viszonyítva a húszmillió perc valóban szép teljesítménynek tekinthető, igazán 
méltó jubileum arra, hogy megünnepeljük.

Vannak itt aztán amolyan becslésszerű adatok is. A Facebook üzemeltetői fel
tételezik rólam, hogy a hajam az eltelt időben 567 centimétert nőtt, és életemben 
eddig száztízezer órát aludtam... Ezt az utóbbit - ismerve az alvási szokásaimat 
-  enyhe túlzásnak tartom. Úgy számolja a szoftver, hogy tizenkilencezer liter fo
lyadékot ittam meg, és tizenötezer kilogrammnyi ételt fogyasztottam el eddigi 
életemben. Arra szerencsére nem tér ki az alkalmazás, hogy mindettől időközben 
mennyit híztam...

Nem is olyan rég, valamikor ott életem tizenkilencezer-nyolcszázötvenedik 
perce táján, amit behatárolhatóbban talán úgy kellene mondanom, hogy három 
nappal ezelőtt, szerdán este elérkezettnek láttam az időt arra, hogy készítsek 
magamnak egy teát, így hát az elfogyasztott folyadék mennyiségének adatait is 
frissíteni kell majd... Ezúttal a Rooibos Bushranger néven megvásárolt, virágszir
mokkal, naranccsal és őszibarackkal ízesített rooibosteát választottam. Kicsit za
varban is voltam, ahogy ott álltam a konyhában a teapolc előtt, és azon gondol
kodtam, hogy melyiket válasszam a felhozatalból...

A rooibost magyarul igazából vörösfokföldi rekettyének kellene mondanunk 
(esetleg latinul: Aspalathus lineáris), de már meghonosodott az egyszerűen csak 
vörös bokor jelentésű, az afrikaans nyelvből elterjedt megnevezése is, ezért a leg
többen így ismerik. Nagyon kellemes illatú és zamatú, enyhén édeskés ízű zöld 
tea, amelyik csak az utóbbi években terjedt el -  hirtelen és szinte dömpingszerű
en -  nálunk. A cserjéje Dél-Afrikából ered, és habár európai feljegyzések csak az 
1700-as években említik először, úgy tudjuk, hogy a helyi lakosság már évszáza
dokkal korábban is használta. Én valamikor a kilencvenes évek második felében 
találkoztam vele először, nem is tudom már pontosan, hogy hol. Vagy abban a 
zentai bioboltban futottam rá véletlenül, ahonnan az akkori kedvenc kínai fekete 
teámat, a füstölt sonkaillatú Lapsang souchongot (eredeti írásmódban: JL iLid '#) 
szereztem be rendszeresen, vagy egy szegedi kiruccanás alkalmával vehettem be
lőle egy csomagnyit.

Akkoriban még nem volt annyira népszerű és elterjedt, mint manapság, az 
adott pillanatban tulajdonképpen én sem tudtam, hogy mit veszek, csak megtet
szett az illata, ahogy ott szagolgattam a boltban. Azóta azonban mindenféle kisze
relésben, mindenféle keverékekben és ízesítésekkel kapható, megtalálható minden 
jobban felszerelt sarki boltocska polcain. Mondom, számtalan variációban... A 
már említett Rooibos Bushranger keveréket például abban a teaházban vettük, 
amelyik családi kedvencünkké vált a West End City Centerben, és onnan szárma
zik az a mentás-narancsos rooibostea is, amelyiknek zamatát még almadarabok, 
hibiszkusz- és napraforgószirmok, valamint csipkebogyó is gazdagítja. Néha elké
pesztő dolgokat tudnak produkálni a teakeverékek boszorkánykonyhájában. Vagy



itt van a másik kedvenc, a Gárdonyi Teaház fűszeres narancs- és vaníliaízesítésű 
vörös fokföldirekettye-keveréke vagy ugyancsak tőlük a citrus ízű rooibostea őrölt 
gyömbérrel... Nem sorolom tovább. Amit ezekkel a teakeverékkel művelnek a tea
házak ügyeskedő füvészei - persze nem tudhatom, ötleteiket honnan merítik, de 
-, az ma már legalább olyan elképesztő, de ugyanolyan kifinomult is, mint Dávid 
Lynch életművének legkiemelkedőbb alkotásai. Vagy helyenként valóban szipor
kázó feljegyzései a kötetében. Talán az eredeti ötlet is ide vezethető vissza...

Elfogyasztottam hát teámat, és a következő feljegyzéshez lapoztam Lynch kö
tetében. Ez az ötlet tehát kiválóan megvalósította önmagát. A rooibos pedig -  sok 
más előnye és jó hatása mellett -  antioxidáns tulajdonságának köszönhetően las
sítja az élettani öregedést, így hát reklamálok majd a Facebooknál, hogy az életem 
perceinek összegzésénél ezt is vegyék mostantól figyelembe. Hova ez a nagy siet
ség?! Számoljanak lassabban!

(.Magyar Szó, 2009. szeptember 5.)

LÁBUJJHEGYEN OSON A REMÉNY

„Valami szelíd zsongás simítja / S gyógyítgatja mind a sebeket, / Ablaknyira 
nyíltak lázrózsás / Arcocskákból fakult gyermekszemek. / Nyakkendőbe burkol
tan fekszenek / Vagy ülnek rozsdaszín kapuk előtt, / Betegápoló munkanélküliek, 
/ Ölükben tavaszragyulladt kis beteg. / Ferde vállú, görbe lábú aszott gyerekek / 
Kutyával, kecskével ténferegnek, / Árokszennyvíz pocskol, por hullámzik. / Süt a 
nap és nevetnek a külvárosban, / Nevetnek és karikáznak, / Ebihalakért halász
nak, / Port rugdalva nyargalásznak / Az angolkóros gyerekek” - Laták István köl
tő (1910-1970) verseit olvasgattuk, és olvastuk fel egymásnak hangosan Molnár 
Zoltán alias Molesz színészbarátommal az indulásra várva idén tavasszal, amikor 
Pál Károly hívta meg Feketicsre az egykori Napló című hetilap volt munkatársait 
(lásd még Németh Zoltán: Egy hír a mennyei szerkesztőhöz. Magyar Szó, 2009. 
március 4.). Mert igen, van egy ilyen szokásunk, akár buli közben, akár a várako
zás perceit elütve -  talán úgy is vehetjük: hasznosan eltöltve - verseket olvasunk 
fel egymásnak. Néha csak kedvtelésből, néha meg talán azért is, hogy felhívjuk 
egymás figyelmét egy-egy költőre, gondolatra.

Fontos azonban egy kis különbséget tennünk, hiszen a költő (és mellesleg pró
zaíró) Laták István nem azonos a Magyar Szó Sportvilág című mellékletének jelen
legi szerkesztőjével, aki szintén Laták István. No de, ha ők ketten nem is azonosak, 
kapcsolat, rokonság persze tagadhatatlanul van közöttük: utóbbi Laták István a



költő unokája. Ő egy időben a C. melléknév felvételével a Laták C. István nevet 
is használta, hogy megkülönböztesse magát a nagyapjától. Nem is tudom, miért 
hagyta el később ezt a különleges ismertetőjelet nevéből... De alkalomadtán majd 
megkérdezem. Szóval ott ült ő is aznap, amikor Feketicsre indultunk idén tavasz- 
szal, abban az autóban, amelyik értünk jött zentai házunkhoz, hiszen annak ide
jén ő is a Napló munkatársa volt.

Nagyapja, a költő Laták István irodalmunk egyik méltatlanul elfelejtett, vagy 
legalábbis háttérbe szorult alakja. Nem elfelejtett ugyan, mert része a tananyag
nak, a középiskolákban tanulnak róla (már ha a tanév végéig eljutnak addig a tan
anyagban a pedagógusok), a Magyar Tanszék programjában is szerepel, de vala
hogy a köztudatban nincs jelen, vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán 
említik. Adán született 1910-ben, később Szabadkán és Újvidéken tanult, a Híd 
és a Magyar Szó munkatársa volt, de egy rövid ideig a szabadkai Népszínházát 
is igazgatta, 1947 és 1960 között pedig dramaturgként dolgozott ugyanott. Úgy 
jegyzik, hogy 1970-ben a Magyar Szóból vonult nyugállományba, de szinte alig 
élvezhette a nyugdíjaslét megérdemelt pihenőjét, még az év január 3-án meghalt.

Méltatlanul háttérbe szorult költőnek mondom őt, pedig a Kalangya 1938-as ta
vaszi számában például Kisbéry János így ünnepelte őt: „Irodalmi csődtömegünk 
egyik legértékesebb példánya. Rangja csak afféle káplári, de tarsolyában hordja a 
marsallbotot. [...] A legfurcsább és legegzotikusabb kultúrnövények egyike talán 
éppen azért, mert belső ellentmondásai dacára is oly mélységesen igaz és emberi. 
Ez valahogy valószínűtlen, csodálatra méltó. Laták István írói megvalósulásában 
a hősi erőfeszítésnek legmagasabb fokát kell látnunk, amelyet elsősorban nem az 
eredmény fejez ki, hanem azok a sors és terep adta nehézségek, amelyek ellenében 
meg kellett nyilvánulnia.” (Kalangya, VII. évf. 1938. március-április. 3-4. szám) 
Jó észrevétel ez, miszerint „belső ellentmondásai dacára is [...] mélységesen em
beri”. Ezt az életérzést adja vissza a fent idézett Tavasz a Jaszi-barán című verse 
is, amelyikben olykor durván, némely soraiban az együttérzés látszata nélkül be
szél a ferde vállú, görbe lábú „angolkóros gyerekekéről. És mégis, ebbe az árok
szennyvizet pocskoló hangulatképbe, amelyben hullámzik a por a külvárosban, 
ahol a költő is él, nagyon sajátos módon becsempészi azt a „mélységesen emberi” 
örömet, naiv életkedvet, amelyik a gyermeki lélekből fakad, még ha élethelyzeté
ből adódóan nem is nagyon nyilvánulhat meg másban, mint mindössze annyiban, 
hogy ebihalakra vadásznak, vagy port rugdalva karikát görgetnek.

Nem, habár ő is Keszég Károlynak (1954-1997), a Napló utolsó főszerkesztőjé
nek közeli barátja volt, Molesz nem jött velünk Feketicsre ezen a tavaszi napon, őt 
csak Topolyára vittük el Zentárói, onnan vonattal ment tovább Újvidékre. Közel 
állt a laphoz, rendszeres, visszajáró vendége volt a szerkesztőségnek, de valójában 
nem vett részt a munkában.

Most pedig ismét készítettem magamnak egy teát, ismét vörös fokföldirekettyét, 
azaz mézes ízesítésű rooibosteát, ezúttal valóban a sarki boltból beszerzett 
Pickwick-variációk közül. Ez amolyan - látszólag! - egyszerűbb változat a filteres



teák közül. Persze ezek sem megvetendőek, ezeket sem kell lenézni vagy lefitymál
ni, hiszen közöttük is vannak nagyon izgalmas ízvilágú, érdekes és izgalmas ke
verékek, mint a rooibos fűszeres ízesítéssel, a citrusízű rooibostea, vagy mangóval 
és őszibarackkal ízesített változat. De valahogy az utóbbi napokban mégis a mézes 
rooibos vált a kedvencemmé... A kétfajta édes íz, az enyhén édeskés rooibos és 
a méz sajátságos keverékében úgy egészítik ki egymást ezek az édes árnyalatok, 
hogy habár valóban a méz dominál, de nem hivalkodó, nem zavaróan fölényes, 
és a vörös fokföldirekettye szerényen, mintegy kellemes utóízt hagyva az ember 
szájában megbújik a méz árnyékában.

És már a harmadik teámat szopogatom sorozatban... A rooibos egyik nagy 
előnye -  sok más erénye mellett -, hogy koffeint nem tartalmaz, így bármikor, 
akár este is nyugodtan fogyasztható, nem lesznek tőle álmatlan éjszakáink. És is
mét Laták István verseit olvasgatom sokadik teám mellett, ezúttal egymagámban. 
A költészetére igencsak jellemző, A kültelek című versében írja: „A kültelekén né
mán szoronganak az utcák, / A sárból fölszállnak a nehéz ködök; / A kültelekén 
nádasok a házak, / S a korhadt eresz csurog, csöpög. // Felöltőkbe bújnak az 
ittlakók, / A legtöbbje már köhög, szipog, / Lila lábbal dideregnek a gyerekek, / Űzi 
és hazavárja őket a szitok. // A kültelekén csúf árokba gyűlik a szenny, / A falakról 
lemállik a festék. / Csönd van. De lábujjhegyen oson a remény, / Izzó várásban tel
nek az esték. // Rossz szagú utak itt összefutnak, / A várossal falu és tanya összeér, 
/ Sok a mérges indulat, s az átok, mégis: / Meleg összefogásba simul minden tenyér. 
// Ha a munka után fáradtan megtérnek, / Jó szagú, forró levesek fölött / Kipirult 
arcú, fonnyadt emberek / Hisznek jövőt és sok-sok örömöt. // Hitük, akarásuk 
sokkal erősebb, / Mint a pénzt számlálók számolása, / A kültelek nem marad a 
szomorúság fészke, / Mert itt belefáradtak az álmodásba.”

Mondhatnám itt most végül, hogy íme, hát lábujjhegyen oson most is a re
mény, hogy rajtunk kívül felfigyel valaki a méltatlanul mellőzött, háttérbe szorult 
költőnk életművére. És itt van, szinte kínálgatja magát a kiváló alkalom: jövőre 
lesz születésének századik, halálának negyvenedik jubileuma. Kell ennél kere
kebb, ennél kézenfekvőbb évforduló ahhoz, hogy egy költőnk életművét újraér
telmezzük, és ezzel együtt talán újra fel is fedezzük, esetleg a ma már alig hoz
záférhető műveit újra kiadjuk? Azt hiszem, keresve sem találhatnánk jobbat. Itt 
oson a remény az orrunk előtt, csak lábujjhegyen teszi, ezért a megszokottnál, az 
átlagosnál figyelmesebbnek kell lennünk ahhoz, hogy észrevegyük...

(Magyar Szó, 2009. szeptember 12.)



A BÁRSONYFÜGGÖNY REJTEKÉBEN

Lovasi András sokoldalú egyéniség. Ma már - nagyon bízom benne -  senkinek 
sem kell őt külön bemutatni. A Kispál és a Borz együttes énekeseként és dalszö
vegírójaként egyaránt ismert, de basszusgitározik is ugyanebben a formációban. 
Több filmben láthattuk őt zenészként és színészként egyaránt, Bandi a hegyről 
címmel (lévén, hogy pécsi) szólóalbuma jelent meg, de rendszeresen koncertezik 
a szabadidős zenekarának mondott Kiscsillag nevű formációval is. Azt azonban 
nem tudhatom, hogy a felsoroltak közül neki melyik szerepkör a (leg)fontosabb. 
Ha kérdezik -  és különböző interjúkban már jómagam is többször faggattam őt 
erről, de sok minden másról is -, egyaránt szívesen és készségesen nyilatkozik dal
szövegíró-költőként, zenészként vagy énekesként. Sőt olykor akár közéleti szemé
lyiségként, politikusként is, hiszen a nemrég megtartott magyarországi (és persze 
az egész unióra kiterjedő) európai parlamenti választásokon például a Lehet Más 
a Politika (LMP) elnevezésű párt listáján szerepelt. Még ha az aktív politizálástól 
el is zárkózik... És ha már a politikai szerepvállalásánál tartunk, a napokban épp 
azzal keverte fel a folyamatosan fortyogó, posványos jellegétől azonban megszaba
dulni továbbra is képtelen nagy magyar állóvizet, hogy a Heti Válasz című politi
kai hetilapnak adott interjújában kimondta: a Szabad Demokraták Szövetségének, 
tehát annak a pártnak, amelynek valamikor ő is tagja volt, el kell tűnnie a süllyesz
tőben. „Óriási szerepük volt abban, hogy a frusztrációk és félelmek kibeszélhetet- 
lenné váltak. Másrészt az SZDSZ egy szűk brigád játékszerévé vált. Gyökértelen 
alakulattá, amely vidéken nincs is. Az a szellemi töltés pedig, amely igazolta a párt 
létét, megszűnt. Hiteltelenítették a liberalizmusnak még azt az ágát is, amelynek 
léte szerintem nagyon fontos. A piacot dicsőítő gazdasági liberalizmusról már tíz 
éve tudta mindenki, hogy hülyeség -  de nekik az emberjogi liberalizmust is sike
rült hitelteleníteniük, ezért az SZDSZ-nek el kell tűnnie a politikából” -  mondta 
Lovasi András. Engem pedig mindig jóleső megnyugvással tölt el, ha olyan embe
rek, akiket tisztelek, akikre felnézek, kimondják a véleményemet. Ezért hát nincs 
is más dolgom így az idézet végén, mint hogy mindezt megköszönjem Lovasinak. 
Köszönöm!

A Kispál és a Borz együttes Bársonyfüggöny című dalában énekli Lovasi And
rás: „Készültem én eleget, / Másra, mint ami aztán lett / Bordó függönyök mögül 
/ Néztem a mindeneket, / Mentek végtelen sorban / Mindenen túl, mindenen túl / 
Közéjük szédültem, mert / A Minden vonzó nagyúr // Ezernyi bársonyfüggönybe 
bele-beleszúrtam, / Kibuktak mögüle mind, akik odabújtak. / Nézd rózsáim! / A 
napnak szerepelnek. // A mélyben halaim / Kenyérbelet esznek. / Gyönyörű ker
tem van, / Ott fekszem egymagám. / Hatalmas kertem van / A fűben egymagám.” 
Ahogyan ő maga mondja, „látomásos költészetében” Lovasi András itt William 
Shakespeare (1564-1616) Hamlet, a dán királyfi című tragédiájának egyik kulcs- 
fontosságú jelenetét idézte meg. Persze a Hamletnek számtalan fontos jelenete,



még több fontos momentuma van, komoly irodalomtörténeti és színházelméleti 
vitákra adhat okot annak eldöntése, hogy melyek a legmeghatározóbbak. De most 
nem is ez a lényeg... Sokkal inkább az, hogy jelentős szerzők (márpedig manap
ság már a meghatározó fontosságú könnyűzenei dalszövegírókat, például Bródy 
Jánost, Müller Péter Sziámit, Lovasi Andrást és másokat költőként is elismerik) 
mindig szívesen idézik meg letűnt századok nagyjait. Sokszor szinte észrevétle
nül... Diszkréten. Nem hivalkodóan. Olyan tartalmakat csepegtetnek el laza kis 
dalocskáknak álcázva, amelyek rétegeinek felfejtése olykor alapos felkészültséget, 
pallérozottságot igényel. Olvastam már például magam is könnyűzenei dalszöve
geket elemző, irodalomelméleti célzattal készült tanulmányt, amelynek szerzője 
nem vette észre a kódolt tartalmakat, és buta kis szerelmi vallomásnak vélte a 
politikai aktualitásokra való reflektálást.

A bársonyfüggöny említése persze egyértelművé teszi Lovasi András dalszöve
gét, a mögötte elbújt hallgatózó ember, akit rejtekében leszúrnak, egyértelműen a 
Hamlet harmadik felvonásának negyedik színére utal, röviddel az egérfogó-jelenet 
után. A vándor színtársulat előadásán történt események után Polonius főkama
rás és túlbuzgó udvaronc, Ophelia édesapja - a fontoskodó korlátoltság és a gyáva 
rosszindulat megtestesítője -  így szól Claudius királyhoz: „Most indul éppen any
jához, uram. / Én elvonúlok a kárpit mögé / S kihallgatom. Tudom, megfeddi jól, 
/ De mint fölséged mondta (s bölcs a mondás), / Kell más tanú is, az anyán kívül 
/ - Mert részrehajlók természet szerint -, / Hogy lesse a szót, így alkalmilag. / Jó 
éjt, királyom! bár tisztelkedem még / Fekvés előtt, s közlöm, ha mit tudok.” (Arany 
János fordítása) Bár tisztelkedem még - mondatja vele a szolgalelkűség, Gertrud 
királyné szobájából azonban, ahová Hamlet és édesanyja beszélgetését kihallgatni 
osont be, többé már nem tér vissza.

A harmadik felvonás negyedik színének elején Polonius belép a királyné szo
bájába: „Mindjárt jön. Aztán rakja meg királyném: / Nincs mód kiállni, mondja, 
csínjait; / Most is csupán felséged állt közötte / S a nagy harag közt. Én itt hallga- 
tódzom; / Csak kérem, bánjon kereken vele” -  mondja részben az előző jelenetre 
utalva még, részben pedig már a következő eseménysorra készítve fel az uralko
dóasszonyt.

„HAMLET (künn)
Anyám, anyám, anyám!
KIRÁLYNÉ
Csak bízza rám: ne féltsen engemet.
Vonuljon vissza; hallom lépteit” - fordul hozzá Gertrud, és miközben Polonius 

a bársonyfüggöny mögött elrejtezik, Hamlet máris érkezik. Rövid szóváltás kö
vetkezik itt anya és gyermeke között („Ön a királyné, férje öccse nője; / De -  bár 
ne volna az - anyám is ön” -  mondja Hamlet), amelyben a királyfi viselkedésével 
megrémiszti koronás anyját. A jelenet azonban mégsem tud kibontakozni ezen a 
vonalon: a bársonyfüggöny mögött rejtőzködő kém is megrémül -  és felszisszen; 
ezzel leplezve le önmagát...



„POLONIUS (a kárpit megett)
Hó! segítség! hej! segítség!

HAMLET
Hahó! patkány? (Kardot ránt)

Meghalt; itt egy arany rá!
Meghalt. (Átszúr a kárpiton)
POLONIUS (a kárpit megett)

Végem van. Ó - ”
És ezzel tényleg vége van... A darabban. És szegény -  vagy nem szegény - 

Polonius is másra készült, „mint ami aztán lett”, így Claudius királyhoz -  akinek a 
történtek után jelentették a túlbuzgó besúgó halálhírét - már nem térhetett vissza 
jelenteni. Régi színházi szabály, hogy ha egy lőfegyver megjelenik a színpadon, 
annak el is kell sülnie. Ügy látszik, hasonló átok sújtja a bársonyfüggönyöket is: 
keresztül kell őket szúrni; akik pedig elrejtőznek mögöttük, azoknak meg kell hal
niuk.

(.Magyar Szó, 2009. szeptember 19.)

MÉG EGYSZER DANILO KlSRŐL

Azt mondom, még egyszer, mert Danilo Kis a kedvenc íróim egyike, akinek 
műveit rendszeresen - vagy inkább úgy kellene mondanom: folyamatosan - újra
olvasom, így hát már többször is írtam róla, nem csak ezeken az oldalakon, és nem 
csak ebben a sorozatunkban. Azt mondom, még egyszer, de véletlenül sem gondo
lom úgy, hogy utoljára, hiszen Danilo Kis a kedvenc íróim egyike, akinek életműve 
folyamatosan foglalkoztat. Űjraolvasva, ha nem is mindig „csak” a regényeit és az 
elbeszéléseit, de olykor a vele készült interjúk gyűjteményét, az általa szerkesztett 
kötetekhez készült jegyzeteit, elő-, illetve utószavait (amelyekből kiderül, hogy ő 
hogyan látta és hogyan értékelte ezeket a műveket), leveleit, magyar költők művei
ből készült fordításait, vagy éppenséggel a róla szóló másodlagos irodalmat, mindig 
találok olyan új momentumokat, amelyek persze korábban is mindvégig ott voltak, 
sőt talán fel is tűntek, de valahogy, valamiért csak a sokadik újraolvasás alkalmával 
kezdenek el foglalkoztatni. Valamiképp akkor domborodik ki, kerül előtérbe a je
lentőségük. Apró, kicsiny, nem is mindig rejtett momentumok ezek, érdekességek, 
apróságok, amelyek kiegészítik, árnyalják a szerző életművét, a róla alkotott vélemé
nyünket, talán már berögződéssé is kövült olvasmányélményeinket. Lényegében: a 
bennük az íróról és életművéről kialakult képet.



„A szerző az EÖTVÖS JÓZSEF ALAPÍTVÁNY támogatásában részesült. Az 
adatok megszerzéséhez nyújtott segítségért köszönettel tartozik Tolnai Ottónak, 
Németh Józsefnek, Vendel Zoltánnénak, a Zala Megyei Levéltárnak és külön kö
szönettel Kapiller Imrének” -  jegyezte fel az EX Symposion 1993/3-4. számában 
megjelent Regényes utazás című írásához mellékelt jegyzetében Ladányi István, aki 
Danilo Kis édesapjának nyomába eredve ekkor másolta ki a - fiktív mivoltában 
Eduard Sam néven is ismert -  szülő osztályzatait az akkor fellelt és teljesen hiteles 
osztálynaplóból: „A Csány László Zalaegerszegi Felsőkereskedelmi Iskola iratainak 
csomójegyzékéből (Zala Megyei Levéltár): »Az iskolát 1885-ben alapították. Róna
szegi iskolaigazgató közlése szerint az izraelita hitközség alapította. Eleinte polgári 
iskola, de hamarosan kereskedelmi osztályai is nyílottak.« Az átadott iratok alapján 
a csomójegyzék készítője nem találta nyomát annak, »hogy az iskola kezdetben az 
izraelita hitközség intézménye lett volna, bár ez azért lehetséges.« 1896-tól Felső 
Kereskedelmi Iskola.

A Zalaegerszegi Állami Felső Kereskedelmi Iskola anyakönyve 1902/3. tanévtől 
1905/6. tanévig. Az 1903/4. tanév alsó osztályának 17. sorszámú bejegyzése: »Név: 
Kis Ede, izr.; születési hely és idő: Barabás (Zalamegye), 1889. július 11.«

Osztályzatai: 1903/4. január: »Hit és erkölcstan: 2, Magyarnyelv: 3, Németnyelv: 
2, Francianyelv: 2, Kereskedelmi földrajz: 3, Kereskedelemtörténet: 2, Algebra: 3, 
Természettan: 2, Kereskedelmi számtan: 3, Irodai munkálatok: 2, Kereskedelmi le
velezés: 1, Kereskedelemismeret: 2, Szépírás: 2, Dolgozatok külső alakja: 1, Mulasz
tott, igazolt órák: 4, Mulasztott, nem igazolt órák: kihúzva, Magaviselet: 1.«

1903/4. június: »Hit és erkölcstan: 2, Magyarnyelv: 3, Németnyelv: 2, Francia
nyelv: 2, Kereskedelmi földrajz: 2, Kereskedelemtörténet: 2, Algebra: 3, Természet- 
tan: 2, Kereskedelmi számtan: 3, Irodai munkálatok: 1, Kereskedelmi levelezés: 2, 
Kereskedelemismeret: 2, Szépírás: 2, Dolgozatok külső alakja: 1, Mulasztott, igazolt 
órák: 27, Mulasztott, nem igazolt órák: kihúzva, Magaviselet: 1.«”

Ladányi persze hiánytalanul kijegyzetelte az osztálynaplóban, a csomójegyzék
ben, azaz az iskolai anyakönyvben fellelt osztályzatokat, mi azonban talán eléged
jünk meg most - egyelőre -  ennyivel. Ha viccelni szeretnék, akár azt is mondhat
nám, hogy nem Danilo Kis édesapja volt az egyetlen olyan szülő, akinek iskolai 
bizonyítványa nem nagyon adott okot arra, hogy dicsekedjen vele gyermekei előtt... 
De nem olyan rossz jegyek ezek, hogy gúnyolódni kellene rajtuk. Különösképp, 
hogy Kis Ede „kereskedelmi akadémiát végzett bizonyos Virág úr szülőhelyén, aki 
Joyce úr kegyelméből Leopold Bloom néven híresül el.” így tehát - világirodalmi 
összefüggéseiben - Kisnek a James Augustine Aloysius Joyce-hoz (1882-1941) való 
kötődését is meghatározza, a maga módján befolyásolja, árnyalja az apa személye.

„Hogy megélhetési költségeiket és gyermekeik szanatóriumi kezelését fedezni 
tudják, a vaksággal küszködő James Joyce, és hólyagproblémákkal kínlódó felesége, 
Nóra Barnaele anarchista kabarét üzemeltetnek zürichi lakásuk nappali szobájá
ban, az első világháború idején. A politikát, az egyházakat, a házasság intézményét, 
a polgári társadalom alapjait támadják, direkt demokráciát és értékalapú társadal



mát követelnek. Az előadás során mindketten gyakran rosszul lesznek. Végül Nóra 
-  Blum Lipót, szombathelyi polgármester ágyékából különös gyermeket hoz a 
világra, az író pedig előbb tételesen megtagadja, majd önmaga ellen fordítja a teljes 
világirodaimat, benne saját életművét” - írtuk néhány évvel ezelőtt, a Képes Ijjúság 
2003. október 15-i számában, amikor Ladik Katiék akkor bemutatott új előadásával 
foglalkoztunk.

Egy különös gyermek született hát Blum Lipót ágyékából.
Frappáns végkifejlet egy páratlan életmű végére... Önmagunk ellen fordítani a 

létező, már megírt világirodaimat. Kivezetés a szépirodalomból... Üdvözlettel Es
terházy Péternek. Egyfajta, ártó szándéktól mentes fricskaként. Is... 

íme, az említett előadás színlapja:
„Les Fleurs du Mai 
ADIEU, MONSIEUR BLOOM 
~ Cabaret Nőire ~
Nóra Barnaele Joyce: LADIK KATALIN
James Joyce: KÓSA BÉLA
írta és színpadra állította: NAJMÁNYI LÁSZLÓ”
Már ebből a fenti, rövidke, Ladányi Istvántól kölcsönzött adatsorból - Kis Ede 

iskolai osztályzatainak jegyzékéből - is egyértelműen látható, hogy Danilo Kis nem 
maga ellen fordította a már megírt világirodaimat, hanem a saját kártyájaként ját
szotta ki (mintegy a visszájára fordítva?), a saját céljaira használta fel, illetve a saját 
alkotómunkájának szolgálatába állította. És nem is csak a világirodaimat... Mintegy 
gyűjtőmunkaként, lajstromozásként felhasznált mindent, ami kézzel fogható, elér
hető és felkutatható volt. Mindent, ami a keze ügyébe tévedt... Mindebből pedig egy 
olyan egyedi és sajátos, semmi mással össze nem téveszthetően egységes, élő egészet 
sikerült összegyúrnia, mint amiképp az egymásba érő, olykor talán egymásra is 
reflektáló legendákról, mítoszokról, mondákról és egymásból táplálkozó mitológi
ákról beszéltünk.

Danilo Kis mitológiái ily módon a valóságból, a realitásból, a - reál time - hét
köznapokból építkeznek és táplálkoznak. Legyen bár szó a Holtak enciklopédiájáról, 
avagy a gyermekkori élményeket, így az általam sokat emlegetett Kerkabarabást, 
de az elvesztett apa személyét is megelevenítő műveiről. Összefüggéseiben pedig 
egyfajta kapaszkodót, de társat is talált Joyce-ban, akire bártan és bőségesen ala
pozhatott.

Innen, ettől a ponttól továbbindulva aztán érdemes megint újraolvasni Danilo 
Kis műveit. És tetszés szerint, vagy akár véletlenszerűen is válogathatunk. Mint 
mindig.



GYŐZELEM-KÁVÉBA MÁRTVA

Azt hiszem, sohasem tudom már kiheverni, hogy egyik kedvenc filmemnek, 
Dávid Lynch csodálatos Wild at heart című alkotásának - a napokban láttam ismét 
a tévén, innen jut most újra eszembe - a magyar forgalmazó azt (nincs ezen mit szé
píteni, hiszen valóban az: idióta) címváltozatot adta, hogy Veszett a világ. Az ép ész 
és az értelem veszett el abban a pillanatban, amikor ezt a két szót és a névelőt odaír
ták e mellé a film mellé. Mert semmi köze hozzá, meghamisítja azt, meg egyáltalán, 
annyira blőd és snassz, hogy már önmagában is szégyen egy ilyennel moziközönség 
elé állni. Igazán érdemes volna barikádra szólítani a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot 
(MKKP), hogy szervezzünk már egy demonstrációt, vonuljunk fel transzparensek
kel és megafonokkal ennek az idióta címváltozatnak az eltörlését követelve. Végül 
is, nekik beleillene a profiljukba egy ilyen felvonulás...

Létre kellene hozni gyorsan egy hasonló közintézményt, hivatalt, mint amilyen 
az Igazságminisztérium is volt George Orwell 1984 című regényében, és amelyikben 
annak főhőse, Winston Smith is dolgozott, és amelyben a múlt folytonos megvál
toztatásán dolgoztak. Kikerestem most egy ilyen jelenetet - talán emlékszünk még 
ezekre az olvasmányélményeinkre: „Óceánia Keletázsia ellen visel háborút: Óce
ánia mindig is Keletázsia ellen viselt háborút. Öt esztendő politikai irodalmának 
nagy része most tökéletesen elavult. Villámgyorsan helyesbíteni kell mindenféle 
tudósítást és feljegyzést, újságokat, könyveket, röpiratokat, filmeket, hanglemezeket 
és fényképeket. Noha semmiféle utasítást nem adtak ki, mindenki tudta, hogy az 
osztály vezetői azt szeretnék: egy hét múlva egyetlen célzás se maradjon sehol az 
Eurázsiával való háborúra vagy a Keletázsiával való szövetségre. Gyötrelmes munka 
volt, annál is inkább, mert a vele kapcsolatos eljárásokat nem lehetett igazi nevükön 
nevezni. Az irattári osztályon mindenki napi tizennyolc órát dolgozott a huszon
négyből, kétszer három órás alvással megszakítva. Matracokat hoztak fel a pincéből 
és telerakták velük a folyosókat. Az ebéd, vacsora és reggeli szendvics és Győzelem
kávé volt, amelyet a kantin személyzete gördülő asztalokon hordott körbe. Winston, 
valahányszor abbahagyta a munkát, hogy aludjék egyet, igyekezett üresen hagyni 
az asztalát, s valahányszor visszabotorkált, bedagadt szemmel és fejfájósan, megint 
papírhengerözön borította az asztalt, mintha hó fújta volna be. A papírhengerek 
szinte eltemették a beszélírt, s leömlöttek a padlóra is, úgyhogy az első dolga min
dig az volt, hogy rendezett oszlopokba rakta őket, s így helyet csinált magának a 
munkához. A legrosszabb az volt, hogy a munka egyáltalán nem volt gépies. Sok 
esetben csak a neveket kellett kicserélni, bizonyos részletesebb tudósításoknál azon
ban nagy gondra és képzelőerőre volt szükség. Egyes esetekben még alapos földrajzi 
tudás is kellett a háborúnak a világ egyik részéből a másikba való áthelyezéséhez.” 
(Szíjgyártó László fordítása)

Tudom, totalitárius antiutópia, nem nagyon illik ilyesmit vizionálni, még kevés
bé ajánlott ilyesmi után áhítozni, mert egykönnyen megszólhatják miatta az embert.



Még akkor is, ha csak viccel, és nyilvánvalóan a felét sem gondolja komolyan annak, 
amit mond (tapasztaltam már a saját bőrömön is, milyen az, ha szándékosan nem 
értik, illetve nem akarják érteni a tréfát azok, akik esetleg megszólalnak egy-egy 
témában), de talán nem köt majd belém senki sem, ha úgy fogalmazok, hogy néha, 
olykor, esetenként, alkalmanként jól jönne egy ilyen hivatal. Winston Smithéknek 
az Igazságminisztériumban egy hét alatt kellett átírniuk öt év történelmét. Dávid 
Lynch Wild at heart című filmje 1990-ben készült, tehát nekünk ma már egy sokkal 
nagyobb időszakot, visszamenőleg majd két évtized magyar sajtóját kellene ilyen 
szellemben „átdolgoznunk”, minden jelét és nyomát eltüntetni annak, hogy ezt a 
filmet valaha is ilyen bugyuta címen illették. Azt a néhány cikket, amit én a Veszett 
a világ megnevezés ellen tiltakozva írtam az évek során, át sem kellene dolgozni, 
vállalom, hogy megnyomom a „delete” gombot, máglyára vetem, vagy kitépem és 
jól megrágva - kicsit talán csámcsogva is - lenyelem. Felejtsük el...

Ahogy a magyar forgalmazó által delegált idióta címet is. S amíg elképzelem, 
hogyan dolgoznak a szorgos hivatalnokkezek a Veszett a világ címváltozatnak a 
mindörökre való eltüntetésén, addig önként vállalom azt is, hogy kicsiny kis szál
lodai tálalóasztalkát tologatva folyamatosan ellátom őket Győzelem-kávéval, hogy 
ezzel is biztatást adjak nekik áldásos munkájukhoz.

(Magyar Szó, 2009. október 3.)

A MOSOLY MÁGIKUS EREJE

„Ami engem illet, ha én nem fogom fel rossznak, ami velem esett, akkor semmi 
baj nem ért. Márpedig tőlem függ, hogy ne fogjam fel annak” -  írta Elmélkedések 
című művében Marcus Aurelius római császár (121-180), aki máig is nagy becsben 
tartott munkájának egyik fejezetét - sorrendben a tizenkettediket - az akkori Solva 
városában, tehát a mai Esztergomban írta - hogy egy kis frappáns és kézenfekvő 
magyar vonatkozás is legyen ebben a történetben. Marcus Aurelius azok közé a ró
mai uralkodók közé tartozott, akik gyakran megfordultak Pannónia tartományban, 
hiszen sokat háborúzott ezen a vidéken, sőt 180-ban bekövetkezett halála is a közel
ben, a Pannónia későbbi történelméhez is ezer szállal kapcsolódó akkori Vindobona 
városában, azaz a mai Bécsben érte.

Az akkor ismert világ legnagyobb birodalmának császáraként azonban mégis 
elsősorban uralkodóként, történelmi személyiségként, hadvezérként jegyzi őt az utó
kor, s ha önmagára nézve ezt nem tartaná hátrányosnak (a római császárok pedig 
nem arról voltak ismertek, hogy nagyon szégyellték volna társadalmi rangjukat), 
akkor a fenti idézet értelmében egyáltalán nem bánná, nem venné rossznéven, hogy



alakja, neve hallatán, első gondolatként ma már nem filozófusként jut eszünkbe. El
mélkedések című művéről olvasom, hogy a sztoikus filozófiával és annak szellemisé
gével rokonítják gondolkodását, de feljegyezték róla azt is, hogy filozófusként nem 
alkotott újat. Gondolatai -  egyfajta összegzésképp - mégis tömören fogalmaznak 
meg úgynevezett életelveket, alapigazságokat, útmutatásokat, amelyek maradandó- 
ságát és helyénvalóságát művének máig tartó népszerűsége is jelzi. „Tanulj meg mo
solyogni. A mosolyban mágikus erő rejlik. Amíg az ember mosolyogni tud, addig 
képes a további harcra. És aki harcol, az győzhet is” - írta ugyanebben a művében. 
A gúny és a lekicsinylés legcsekélyebb szándéka nélkül mondom, hogy az idézetes 
könyvek népszerű szereplője ő. Vagy legalábbis lehetne. Tömören megfogalmazott 
gondolataiban ugyanis nem elsősorban bárminek is a megújítására törekedett, ha
nem leginkább tapasztalatainak összefoglalása, summázása volt a célja. Ilyen tekin
tetben pedig vitathatatlanul nagyot alkotott. Hiszen, ha jó munkát végez egy-egy 
idézetes könyv szerkesztője, akkor valóban értékes munkát, valódi kis filozófiai ol
vasókönyvet tehet le az asztalra. Az argentin Jorge Ángel Livraga Rizzi (1930-1991) 
költő, prózaíró, filozófus, esszéista (és még sok minden egyéb) egy egész filozófiai 
iskolát alapított erre az elképzelésre alapozva. Talán jelmondatként is idézhetnénk 
egyik feljegyzését, miszerint: „Soha nincsenek egyedül azok, akiknek társaságát 
nagy gondolatok alkotják.” Livraga Új Akropolisz néven egy egész filozófiai iskolát 
épített fel a nagy gondolatok, nagy gondolkodók feljegyzéseinek összegyűjtésére, és 
ebben viszont kiemelt helye van Marcus Aureliusnak is. Gondolatait olvasva ugyanis 
soha nem vagyunk egyedül, és akármennyire is legyen valaki uralkodó, hadvezér, 
az ismert világ legnagyobb birodalmának császára, halhatatlanságát mégis inkább 
ezzel alapozta meg.

A filozófiai azonban intim dolog, nem mindig szívesen osztja meg az ember el
mélyült gondolatait az idegenkedő, ellenségesen fellépő közeggel, amelyikről eset
leg előre tudja, hogy minden komolyabb felvetését megmosolyogná. A filozófiát az 
a fajta intimitás jellemzi, amit Karinthy Frigyes fogalmazott meg Előszó című ver
sében: „Nem mondhatom el senkinek, / Elmondom hát mindenkinek. // Próbáltam 
súgni szájon és fülön, / Mindnyájatoknak, egyenként, külön. // A titkot, ami úgyis 
egyremegy / S amit nem tudhat más, csak egy meg egy.” Fehér folt a műveltségem
ben, de történelmi ismereteim arra már nem terjednek ki, hogy Marcus Aureliusnak 
volt-e kivel megosztania intim gondolatait évtizedeken át folytatott hadjáratai során, 
de ezzel máris ismét a sztoikus filozófiánál tartunk. Epikurosz írja a sztoikusok jel
lemzéseként: „Tűzz magad elé egy jellemet és mintaképet, és tartsd magad hozzá, 
akár egyedül vagy, akár az emberek között. Legtöbbször hallgass és csak a fontos 
dolgokról beszélj, de azokról is keveset. Egyszer-egyszer, ha a körülmények kívánják, 
beszélgethetsz, de nem közönséges dolgokról; nem a gladiátorokról, a lóversenyekről, 
az atlétákról, de még csak az ételekről és italokról sem, amelyekről általában beszél
getni szoktak; elsősorban azonban a személyek gáncsolásától, dicsőítésétől és össze
hasonlításától tartózkodj.” Igen, mert amikor a környezetét elutasítónak, gondolatait 
megmosolygottnak érzi az ember, akkor jöhet beszédtémaként az időjárás, az árfo



lyam, a legutóbbi Fradi- vagy Loki-mecs... Akkor esze ágában sincs feltárulkozni, 
valódi lényében, valódi mivoltában, legmélyebb gondolataival megmutatkozni.

Kérdés lehet, hogy hétköznapi életünkben mennyire juthatunk közel egymás
hoz, ezt a közelséget pedig ebben az esetben bizalomként is értelmezem, és nem tu
dom, hogy Marcus Aureliusnak volt-e ki előtt megnyílnia, megmutatkoznia, vagy 
csak menekülésként vett maga elé élete utolsó tíz esztendejében rendszeresen perga
ment... Mert ne tévesszük össze a kettőt: a mosoly mágikus ereje nem azonos azzal 
a vigyorral, amikor őszintesége miatt megmosolyogják az embert. Azonban bízom 
benne, hogy ezt az élethelyzetét nem élte meg rosszként, mert akkor nem is érhette 
semmilyen negatív élmény.

(Magyar Szó, 2009. október 10.)

ÓEGYIPTOMI PASZIÁNSZ

A szenet ősi egyiptomi társasjáték, amelyiknek létezett egyedül játszható válto
zata is. Nekem erről a különböző kártyajátékok jutnak eszembe, amelyeket általá
ban társaságban játszunk, de magunkra maradva - ugyanazokkal a lapokkal - bár
mikor kirakhatunk egy pasziánszot is. Sőt a pasziánsznak is több változata létezik, 
könnyített és nehezített; ha meguntuk az egyiket, kirakhatunk egy másfajtát, más 
szabályok szerint. Tapasztaltabb játékosoktól pedig még újabb és újabb változatokat 
tanulhatunk. Ez az a játék, amelyikben végképp nem érdemes csalni, mert legfeljebb 
csak saját magunkat verhetjük át és csaphatjuk be, annak meg aztán végképp semmi 
értelme sincs. És ismerünk történeteket arról is, hogy a pasziánszot jóslásra, jöven
dőmondásra is használták. Ennek a kártyajátéknak azonban lényegében semmi köze 
sincs az óegyiptomi szeneihez, a gondolattársítás csakis abból ered, hogy utóbbinak 
is volt egyedül játszható változata, és bizonyos tekintetben jóslásra, elmélyülésre is 
használták, mintegy inspirációként a gondolkodáshoz, a mérlegeléshez - nem csak 
nehéz, nehezen meghozható döntések előtt.

Vesztére azonban a szenet annyira népszerű és elterjedt volt az ókori birodalom
ban, hogy senkinek sem jutott eszébe feljegyezni a játék menetét. Ebből ered az is, hogy 
pontos szabályait, amelyek szerint a régi egyiptomiak játszották, nem ismerjük. Csak 
néhány töredékes feljegyzés maradt fenn, de teljes leírást nem ismer az utókor. Ez per
sze nem akadályoz meg bennünket abban, hogy ma is a kedvünket leljük a szenetben. 
A ránk maradt töredékes feljegyzések alapján Róbert Charles Bell rekonstruált egy le
hetséges játékmenetet a - magyar változatban ismereteim szerint nem létező - Board 
and table gamesfrom many civilizations című kötetében, és Timothy Kendall törté
nész is készített egy változatot a szenet szabályaiból. Általában, ha manapság készült



játéktáblát vásárolunk vagy játékleírást olvasunk, akkor kettőjük munkájának ered
ményével találkozhatunk. Egy nemrég megjelent magyar változathoz (Deák Szilvia: 
Szenet - az átkelés játéka. Budapest, 2009, Űj Akropolisz Kiadó. /Fortuna Füzetek, 
7.1) összesen négy töredékes játékleírást sikerült beszerezni, amelyek alapján aztán 
a szerző és munkatársai igyekeztek rekonstruálni egy, a lehetőségekhez képest teljes 
játékszabályt. „A szenet az egyiptomi kultúra szerves része volt: több ezer éven át ját
szották a történelem során. Nyomait a mai napig felfedezhetjük az ostábla játékban”
- írja alig negyvenoldalas kis füzetében Deák Szilvia. A kiadvány mellékcíme pedig 
onnan ered, hogy a játék neve - a szenet szó - átkelést, illetve átjutást jelent.

Lányommal mi néhány évvel ezelőtt kezdtünk el szenetezni, amikor Dugald A. 
Steer brit író vált a gyermek egyik kedvencévé. Az angol szerző 2006 szeptemberé
ben járt Budapesten, akkor találkoztunk vele a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, 
amelynek sárkányos udvarán szervezett látványos, alkalmi közönségtalálkozót a 
nyolc-tizenhárom esztendős gyerekeknek Steer magyarországi kiadója, az Egmont- 
Hungary Kft. Az író műveit általában interaktív köteteknek szokták nevezni, és ak
kori beszélgetésünk alkalmával mesélt arról a szerző, hogy korábban úgynevezett 
foglalkoztató könyveket, a legkisebbeknek szóló kiadványokat tervezett az egyik ki
adónál. Munka közben gondolt arra, hogy megpróbál hasonló könyveket készíteni 
a valamivel idősebb korosztálynak is. így készült el a magyar fordításban 2004-ben 
megjelent Sárkánytan: a nagy sárkányos könyv, majd pedig a 2005-ös Egyiptológia: 
expedíció Ozirisz sírjához című kiadvány. A sárkánykutatóknak szóló „alapmű” meg
jelenése után - vélhetően a különleges luxuskivitelének (is) köszönhetően - az akkori 
karácsonyi ajándékozási szezon egyik legnagyobb sikerévé vált. A luxuskivitellel járó 
igen borsos ára ellenére is...

Megtalálható ebben szinte minden fontos információ: a sárkányok története, tes
ti felépítése, fajtái és a megfigyelésükhöz szükséges hasznos információk, valamint
- a kreatív könyvtervezői munkának köszönhetően - rengeteg hangulatos részlet a 
megtapogatható sárkánypikkelytől a szárnydarabkáig. A szerző hasonló módsze
rekkel készítette el következő, Egyiptológia című művét is, amelyikben - a kalandos 
történet mellett, vagyis inkább annak részeként - megtapogatható múmiapólyát, me
sés kincsekhez vezető titokzatos térképeket, felnyitható/fellapozható szarkofágot, és 
egy szenetjátékot is találhattak a gyerekek. Az itt mellékelt játékszabály csak a szenet 
társas variációjának leírására szorítkozik, a pasziánszként egyedül játszott változat
ra nem térnek ki a töredékes feljegyzések. Ennek lényegéről csak annyit tudhatunk, 
hogy a játék során lelkűnkkel utazunk a belső csapdákkal szegélyezett úton, nincs el
lenfél, illetve csak saját magunk állunk szemben saját magunkkal, saját döntéseinkkel 
(amelyeket akár mérlegelhetünk is), így hát a külső vagdalkozás helyett a fájdalmas 
tudatlanságunk és a múlandósághoz való ragaszkodásunk ellen fordulunk. Nem lehet 
véletlen tehát az sem, hogy igen sokan filozófiát látnak ebben a játékban. Érdemes 
volna talán elgondolkodni ezen, hiszen vélhetően nekik van igazuk.
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Szabó Palócz Attila eddigi sokrétű 
irodalmi és publicisztikai 
m unkássága sokoldalú szerzőt 
sejtet. A kötet anyaga nemcsak, 
hogy alátám asztja, hanem tovább 
árnyalja, „finom hangolja”  is eme 
megállapítást, ugyanis a szerző 
színházi, filmművészeti, irodalmi, 
politikai, történelmi, 
képzőművészeti jártasságáról tesz 
tanúbizonyságot. Ha az általa 
kedvelt tárcanyitó módszerrel 
élnénk, nevezetesen, ha beütnénk 
egy keresőprogramba a szerző 
nevét, a kézirat anyagára lebontva 
olyan keresőszavakat tudnánk 
kiemelni, mint színház, hírlap, 
könyvhét, Danilo K is, képregény, 
Doktor House, Google, folyóirat, 
Iszka, Shakespeare, irodalom, 
v a llá s ..., amelyek gyakorta 
visszatérő elemei, motívumai az 
írásoknak, ugyanakkor a fentebb 
már említett szerzői asszociációs 
hálónak köszönhetően újabb 
problémakörök kidolgozásához 
nyújtanak lehetőséget, miközben a 
szerzői jellem- és gondolatvilág 
bugyraiba is betekintést engednek.

Csík Mónika



A kiadót jó  gondolat vezérelte, am ikor Szabó Palócz Attilát arra kérte fel, 
készítsen válogatást a tárcáiból. Ezek az írások kivételes szellem i kalando
zást kínálnak az  olvasónak, hasonlóképpen -  és nem m ellesleg -  esélyt a 
tudásszerzésre, az  ism eretek bővítésére, nem különben a honi dolgaink jobb  
m egértésére. Szab ó  Palócz rendkívül széles terepen m ozogva a m űvészetek 
sokarcú „legyező jét”  hajtja szét: irodalom , zene, képzőm űvészet, szín játszás, 
film ; de ugyanolyan szenvedéllyel foglalkozik  a tévésorozatokkal, vagy  
m ondjuk az internet világával is. Szívesen  mélyed el -  esszéírói form am üvé- 
szettel -  a régi görög és róm ai kultúrákban, hogy aztán V ergiliustól egyenes 
út vezessen akár Shakespeare drám ái, vagy  éppen D anilo K is irodalm i m un
k ássága  felé. Netán szem élyes észrevételeit jegyzetelh esse  egy  im akönyvről, 
esetleg a m acedón -m agyar költői kapcsolatokról. A száznál több írás zöm e 
k lassziku s tárca, m ajd szép szám m al akad  m űvelődési tem atikájú publicisz
tika, találhatók itt továbbá politikai indíttatású jegyzetek , bár ez utóbbiak is 
rendre valam ilyen kulturális szegm entum hoz kötődnek. Szerzőnk például 
egy helyen igyekszik  gyorsan m egállapítani, hogy „a  színház világtörténete 
a politikai színházzal kezdődött, hiszen a legrégebbről fennm aradt m a ism ert 
színm ű, A iszkhülosz Perzsák cím ű tragédiája is nem titkolt politikai indítta
tásokat hordoz m agában” . M indezek után hangsúlyozhatja „a z  aktuális 
társadalom m al folytatott d ialógus”  fontosságát, ami egyébként Szabó Palócz 
kifejezett szem léletm ódja, je llem zője  is egyben. U gyanakkor: a történelmi 
korok folyosóin haladva is a jelenkor dilem m áit értelm ezhető ö ssze fü ggése
ket keresi. Tegyük hozzá m indezek után, hogy a V isszapörgetés nem csupán 
a különféle kultúrák széles palettája, de földrajzilag is (a bácskai Adorjántól 
Pekingig átívelően) igen nyitott, s olykor távoli vidékekre is elkalauzol 
bennünket.
Igen lényegesnek tartom , hogy szerzőnk a legfontosabb dolgainkról is c seve
gő hangnem ben képes írni, az im pozáns arányban felhalm ozott tudásm eny- 
nyiség tehát nem akadályozza a folyam atos olvasást, mi több, az olvasó -  
társu tassá  válva -  részese az izgalm as szellem i utazásnak, hiszen szerzőnk 
általában m egannyi m ellékösvényt bejárva bontja ki a tém át, s rendszerint az 
asszociációk  sorozata nyomán ju t el a zárógondolatig. U gyanakkor a lineáris 
szerkesztési m ód -  tehát a cikkek közlésének időrendi sorrendisége -  eligazít 
bennünket Szab ó  Palócz érdeklődési köre bővülésének és irányultságának 
vonatkozásában is.

Sinkovits Péter


