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KARÁCSONYI ZSOLT

A boldog szerkesztés reménye alatt

„A titkok csendben 
roncsolnak”

BESZÉLGETÉS SZÁNTÓ  
T. GÁBORRAL /2

GÜNTER KUNÉRT

Nem jártam  utána, a híres „gondolta a fe
ne” miatt sem, mire gondolhatott Arany János 
a Margit-sziget fáinak hulló levelei közt lép
kedve, mert számomra Arany mindig is a ny
ár, a nyárutó. Hiába minden ó'szre utaló verse, 
életrajzi adatokkal a háttérben, Arany a Nyár
hoz kötó'dik esetemben, mint ahogy a Tél Jó
zsef Attilához, a Tavasz Áprilyhoz, az Őszhöz 
pedig Dsida, zilált ligetek zörrenéseivel, utol
só fénnyel, ahogy illik. Mert a költó'k mi mást 
is tehetnének, verset írnak évszakokról, vigas
ságról, komor izzásról, mindenről, amiről csak 
akarnak, és ennek -  egyéb haszna is van.

De mi történik ilyenkor a szerkesztőségek
ben, ahol a szerkesztők kénytelenek „folyóirat
ban gondolkodni”, ősszel a télre, tavasszal a 
nyárra vetni vigyázó szemüket, hiszen, amíg a 
gondolatból szerkeszthető kézirat, a kéziratból 
lapszám lészen, addig helyet is cserélnek az év
szakok, s hiába ír, küld a szerző csodás elme
művet a tavaszról, azt bizony ősszel, télen nem 
szokás közölni -  a szerkesztőség kivárja vele a

tavaszt, hadd higgye az olvasó: csakis a ked
véért rügyezett, szökkent szárba, terebélyese
dett ki, a megfelelő időpontban, az első tavaszi 
számhoz illő, friss és az éppen jellemző időjá
ráshoz is kapcsolódó költemény, novella...

A szerkesztő ősszel, mert nem tehet mást: 
végtelenül optimista, reménykedik, hogy ta
vasszal majd befutnak az őszre ígért versek, 
prózák, esszék, lesz mit tördelésbe küldeni 
nyáron, megjelentetni októberben, amíg új
ra ősz nem lesz, annyira, hogy a kézirat, mint 
Jékely Zoltán versében (A.B.F.R.A a címe — 
értds: a boldog feltámadás reménye alatt) az 
élet: „maga az élet, vakmerőn ivei”, miköz
ben a szerkesztőség falai közt, láthatatlanul, 
de egyértelműen (akárcsak Térey János Jé- 
kelyével azonos címet viselő versében): Japán 
akácfa élő aranyát dobálja” és... talán éppen 
lapzárta előtt... befut a vers, amely hős redak- 
torokról szól, szomorún derűs, egyszerű sorok
kal, a címe pedig ennyi: A boldog szerkesztés 
reménye alatt.
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„A titkok
csendben
roncsoln ak”

Beszélgetés 
Szántó T. Gábor 
íróval

-  A történet vagy a helyszín volt számod
ra fontos az Európa szimfónia kolozsvá
ri részeinek megírásakor? Hogyan kerültél 
kapcsolatba Erdéllyel? Talán tudják néhá
ny an, hogy 2010-es versesköteted, A szaba
dulás íze Kolozsváron jelent meg, a Koinó- 
nia Kiadó gondozásában...

-  A regény története és a helyszíne alig
ha szétválasztható. A diktatúra világa, 
a kivándorlási tilalom, illetve a szelektív 
kivándorlási lehetőség két zenész, András 
és Maia szerelmének akadályaként köz
ponti eleme, ahogy a vegyes, román—ma
gyar családi háttér is. Mindig is kíván
csiságot, vonzalmat éreztem Erdély iránt, 
szolidaritást a kisebbségi léthelyzetben 
élőkkel. Ugyanakkor azt a törekvést is 
értem, hogy az erdélyi magyar kultúra ne 
kisebbségi kultúraként, hanem a magyar 
kultúra integráns részeként jelenjen meg. 
Legyenek tényleg átjárhatóak a határok.

-  Hogyan, milyen forrásokból dokumen- 
tálódtál a regényhez?

-  Ha magával ragad egy téma, és elkez
dek dolgozni rajta, onnantól minden arról 
szól. Könyvek és internetes oldalak, vagy 
a korszakot megélő' idősebb barátok épp
úgy segítségemre voltak, mint egykori új
ságcikkek.

-  Van a regény nyelvének egy sajátos rit
musa, amit -  tudván persze arról, hogy a

nemzetközi sikerű 1945 című film forgató
könyvírójának a könyvét olvasom -  én ma
gam a filmes narráció jellegével hoztam 
kapcsolatba. Hogyan próbáltad kialakíta
ni a könyv nyelvét?

-  Megszólal bennem egy hang és kö
vetem. Azután elolvasom, amit leírtam, 
vagy ha kell, felolvasom és ellenőrzőm, 
úgy szól-e, ahogy belülről hallottam. Ko
rábbi regényeimtől eltér az Európa szimfó
nia nyelve. Függő beszédet alkalmaztam 
a párbeszédekhez, a narrációhoz pedig 
szinte végig jelen időt, akkor is, ha va
laki emlékezik, mert a múlt nem enged 
szabadulást. Nemcsak azok életét hat
ja át, akik átélték, hanem még az utóda
ikét is. A cselekmény és a nyelv itt szerves 
egészet alkot, ahogy a történet és a hely
szín is. Ereztem persze a történetben rejlő 
filmadaptációs lehetőséget, ahogy koráb
bi elbeszélésem esetén is, de a regény
beli lélekábrázolás saját szabályok sze
rint működik. Remélem, megvalósulhat a 
filmterv, és a mozivásznon vagy a tévéké
pernyőn megelevenedik a korabeli Kolozs
vár és Nyugat-Berlin.

-  A könyv címét adó zenemű egy Bee
thoven-átirat. Mit mond az általad elkép
zelt zenemű, és mit mond a regényed Eu
rópáról?

-  A múlt század hatvanas éveiben kom
ponált zeneművet kell elképzelnünk, amit
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a történet csúcspontján előadnak. A mo- 
dernitást és a II. világháború káoszát, 
utóhatásait fejezi ki. 1945-től 1976-ig 
ível a regény cselekménye, a hideghábo
rú, a vasfüggöny világát idézi meg, a dik
tatúra Romániáját, illetve Nyugat-Berlint 
a ’68-as diákmozgalmakkal és a terroriz
mussal. A zenemű zaklatottságában fel
bukkanó és eltűnő harmóniák a ketté
hasított Európát mégiscsak összekötő 
klasszikus kultúraeszményre, egy másik 
élet lehetőségére utalnak, ami a történet
ben a zeneművön túlmutató, konkrét je
lentést is nyer.

-  Arra kérdeznék rá, hogy honnan jön
nek a diszharmóniák ebben a történetben. 
Nagyon erős motívum a regényben, hogy 
folyton elhallgatnak a szereplők valamit. 
Minden generációban újra és újra előkerül 
az elhallgatás. Látsz-e szerzőként összefüg
gést az elhallgatás és a regénybeli diszhar
móniák közt, vagy számodra máshonnan 
jöttek a feszültségek?

-  Minden családban vannak titkok. 
Minden traumatizált családban még több 
titok van. A huszadik század Közép-Eu- 
rópában és Európában általában nagyon 
sok ilyen traumát hagyott, amelyeket a 
családok szeméremből, szégyenből, az él
mények kifejezhetetlensége vagy az utó
dok kímélete miatt igyekeztek elhallgatni. 
Gyakran nagyobb kárt okoz a hallgatás, 
mintha elbeszélték volna élményeiket. Eb
ben a történetben vaskos titkok húzód
nak meg a háttérben, amelyekről az utó
dok nem tudnak, a fiataloknak is vannak 
titkaik a szüleik előtt, szinte mindenki 
kettős életet él, ez képezi a dráma mag
ját. A titkok csendben roncsolnak, vagy 
nagy döntésekre kényszerítenek. Túl azon, 
hogy ez írói eszköz a dráma felépítésére, 
többé-kevésbé le is képezi a huszadik szá
zadot. Olyan regényíróként, akinek fon
tos a valóság, és fontos a történelem által 
meghatározott valóság, ezzel szembesülök, 
tehát ezt írom.

-  Az elhallgatás és a titok ugyanúgy ott 
van a regénybeli szocialista Romániában, 
mint a nyugat-berlini világban. Van egy 
szép szimmetriája, azt gondolom, a ko
lozsvári résznek és a nyugat-berlini résznek, 
szereplők, viszonyok szintjén is. Romániá
ból nézve persze annak idején, a rendszer- 
váltás előtt Nyugat-Berlin egészen jó hely
nek tűnt. A te könyvedben ez nem pont így 
van.

-  Kelet-Európát és Nyugat-Európát egy 
dolog biztosan összeköti, ez a második vi
lágháború. Ez a legközelebbi összekötte
tés, amely így vagy úgy mindkét részét 
érintette Európának, és ez ott húzódik 
ezeknek a családtörténeteknek a hátte
rében, a titkok is egészen odáig nyúlnak 
vissza.

Hogy lázad a kelet-európai diktatú
rában egy fiú? Ellenzéki tevékenységet 
folytat. Hogy lázad Nyugat-Európában 
az establishment ellen egy fiatalember a 
hatvanas években? Szintén ellenzéki te
vékenységet folytat: ott az 1968-as radi
kális baloldali diákmozgalmakban vesz 
részt, sőt belekeveredik egy terrorista ak-
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cióba. Miközben tudatosan próbálok lét
rehozni egy művet a maga szerkezetével, 
sorsmintázatokkal, egy szerepló' elkezdi 
élni a saját életét, és íróként ilyenkor nem 
tehetek mást, mint hogy megyek a sze
repló' után. Azon az úton indulok el, amit 
a figura követel magának. Van olyan ele
me a regénynek, egy terrorcselekmény
re készülő fiú története, aminek a meg
írása megviselt, mert távol áll tőlem, de 
nekem azonosulnom kellett vele is, leg
alábbis egy ideig, hiszen csak így tudtam 
őt megírni. Az az egy-két hónap, amit ez
zel a szakasszal töltöttem, kimondottan 
feszült időszak volt.

-  Visszafelé nyílik rálátás arra, amiró'l 
beszéltél, hogy az 1968 körüli itteni, ke- 
let-közép-európai értelmiségiek éppen dik
tatúraoldó típusú tevékenységekbe folytak 
bele, Nyugaton pedig az ottani helyzettel 
voltak elégedetlenek. De Nyugatról nézve 
egyáltalán látszott-e vajon az, ami a ke
let-európai fiatalokat foglalkoztatta?

-  Nyugatról sok fiatal nem látta  át a 
kelet-európai diktatúrákat, és idealisz
tikus elképzeléseik voltak a megvalósí
tandó társadalm i formákról. Fel voltak 
háborodva saját világuk igazságtalansá
gai miatt, de a létező szocializmus dik
tatórikus valóságát csupán kisebb hibá
nak, kisiklásnak tekintették. Tisztában 
voltak vele, hogy a modern nyugati de
mokráciákhoz képest ezek más típusú 
rendszerek, mégis azt hitték, hogy le
het rajtuk javítani, hogy létre lehet hoz
ni olyan új társadalm i formációt, ami a 
baloldali eszmék igazi megvalósulását 
jelenti, és egyben a nyugati, kapitalista 
rendszer meghaladását. Van egy pont
ja a regénynek, ahol szó esik arról, hogy 
egy kelet-európai diktatúrából kiván
dorló jelentkezik az ábrázolt nyugat-ber
lini kommunába, de nem veszik fel, mert 
úgy gondolják, ideológiailag nem eléggé 
fejlett, nem közéjük való. Részben jogos 
társadalomkritikájuk és idealista képze
teik keveredtek elvakult ideológiákkal és

esetenként a terror gyakorlata iránti el
fogadással.

-  Vannak most már, az 1945 című film  
kapcsán tapasztalataid azzal kapcsolat
ban, hogy ma hogyan fogadnak más hely
színeken kelet-európai történeteket. Hogy 
gondolod, ezt a regényt mondjuk egy né
met olvasó hogyan fogadná? Volna-e szá
mára nyugtalanító eleme?

-  A regény a német olvasó számára ta
lán beemelné a huszadik századi Erdélyt 
és az erdélyi magyar kisebbség témá
ját és valóságát egy európai kontextus
ba, ami ma gyakran hiányzik. Sokféle re
akciót kiválthat egyébként olyan műként, 
ami nemcsak a diktatúra Romániájával 
és Erdéllyel foglalkozik, az asszimilációs 
nyomással, nemcsak a világháborús fele
lősséggel való német viaskodást ábrázol
ja, hanem egy német zenész, volt katona 
háborús traumatizáltságát is. Nemcsak 
a kelet-európai kommunista diktatúrák 
gyakorlatát mutatja meg, hanem kritiku
san szemléli a nyugati ’68-as mozgalma
kat is, amik sokak számára nagyon fon
tos egalitárius törekvéseket hoztak be 
a társadalmi közbeszédbe. Lehet persze 
olyan olvasó is, aki kevesellni fogja a ve
gyes házasságban felnövő erdélyi fiú ma
gyarságát, vagy éppen azon akad fenn, 
hogy miért ábrázolom olyan ravaszkodó- 
nak a nyugat-berlini román diplomatát, 
szóval sokféle érzékenységet érinthet, de 
egy irodalmi műnek nem szabad ideológi
ai elvárásokra tekintettel lennie. Komp
lex emberi sorsokat bemutatva, az ember
nek minden szűklátókörűséggel szembe 
kell szállnia. Az én világnézetem nem kö
tődik egyetlen ideológiához, nem hiszem 
azt, hogy a 21. században, annyi társa
dalmi kísérlet után, létezne egyetlen tá r
sadalmi megváltó eszme vagy gyakorlat, 
ami kizárólagos igénnyel léphet fel, és 
mindenki számára üdvös. Azt gondolom, 
hogy a kompromisszumok hozhatnak az 
egyes ember életében is, a társadalm ak 
életében is valamiféle kiszámítható sta

bilitást, de sem a valóság leírására, sem 
a valóság átalakítására nem tartom  al
kalmasnak egyik ideológiát sem a maga 
tiszta, szigorú határaival. Ezért én szo
morúan és távolságtartással nézem a po
litikát, mert azt látom, hogy az emberek 
hajlamosak bezárkózni könnyű válaszok
kal kecsegtető, kizárólagos világmagya
rázatokba, és a politikusok gyakran visz- 
szaélnek ezzel.

-  A könyv olvasása közben egy távoli 
asszociáció révén eszembe jutott egy korai 
Sylvester Stallone-film, a Menekülés a 
győzelembe, vannak motívumok, amelyek 
összekapcsolják a regényeddel. Az emig
ránstapasztalatot, a szökés elhatározásá
nak tapasztalatát te magad honnan pró
báltad megfogni?

-  Érdekes kérdés, és valószínűleg nem 
csak erre a könyvemre vonatkoztatható, 
hanem korábbi, Kafka macskái című re
gényemre és elbeszéléskötetemre, az 1945 
és más történetekre is. Kafkának az ál
latos paraboláit szokták egyfajta mene
külési kísérletként emlegetni -  egy eg
zisztenciális állapotból való menekvésről 
van szó, a kisebbségi létből való menek
vésről, a bonyolult, civilizált emberi lét
ből, társadalmi, családi, iskolai, egyházi, 
vallási, nemzeti normák közül —, mind
ebből a kafkai történetek az állatok vi
lága által mutatnak fel egyfajta menekü
lést, az ösztönlét felé. Az állat, ahogy azt 
Rilke nyolcadik duinói elégiájából is tud
juk, a Mindenbe lát, mert nem korlátozza 
a haláltudat, és nem korlátozzák a szigo
rú civilizációs normák. Valószínűleg ben
nem is ott a menekülési vágy különböző 
korlátozó létállapotokból. A kafkai élet
helyzetet Deleuze és Guattari hármas ki
sebbségi állapotként írják le. Kisebbségi 
volt németajkú zsidóként a cseh naciona
lizmus Prágájában, törékeny értelmiségi 
mivoltából fakadóan kisebbségi volt falu
ról városba kerülő, energikus kereskedő 
apjával, és tegyük hozzá, a férjéhez lo
jális, fiával keveset foglalkozó anyjával 
szemben; és végül mindnyájan kisebbsé
giek voltak civilizált emberi lényként a 
saját ösztöneikkel szemben. Minden em
ber végső fokon kisebbségi, csak van, aki 
tudja önmagáról.

-  Miért lehet ma fontos ez a történet? 
Látsz-e olyan jelenségeket, amelyek miatt 
ez a történet éppen most fontos?

-  Ha borúlátóan gondolkodom, akkor 
absztrakt módon közelítve a regény prob
lémáit napjainkhoz, a diktatórikus törek
vésekre, a radikalizmusra és a terrorra 
egyaránt látunk szűkebb és tágabb kör
nyezetünkben példákat. Mindenesetre 
ezek a késztetések ott lapulnak az em
berben, és feléleszthetők. Ezért jó, ha ré
sen vagyunk minden kizárólagosságra 
törekvő ideológiával szemben, és törek
szünk az empátiára, kompromisszum
ra, egyensúlyra, ami törékeny együttélé
si formáinkat meg tudja őrizni. Ebből a 
szempontból is van tehát a történetnek 
aktualitása.

BALÁZS IMRE JÓZSEF
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LÁNG ORSOLYA

A z a ljb a n
Meséled, hogy a hegyekben jártál.
A hó árnyalatait meséled. Mit lehet azon 
részletezni. Fehér, fehérebb, legfehérebb.
A fenyó'k báb-játéka. És?
Nem érint meg semmi, mert nélkülem, 
nélkülem éled az életed.
Én meg magamon kívül nem tudok 
más perspektívát felkínálni, 
ismeretlent rádvetíteni. Dehisz 
épp ebből a karámból-karanténból 
menekültél hanyatt-homlok el.
Megértelek. És magamat is értem.
Legjobb a távolság, az enyhítő körülmény. 
Hallgatlak, kissé unottan.
Utána vagyunk nagy korszakoknak.
Lejárt a lemez mindkét oldala.
Beszámolunk még erróí-arról, 
hébe-hóba. Mesélsz, mintha 
magaviseleti jegyért kellene bizonyítanod, 
hogy jó voltál, jó volt, egyedül is.
Mígnem -  amikor már tényleg 
semmi közöm nem érzem az egészhez, 
közömbössé tett a részletgazdag tájleírás, 
mint tizenévesen egy Jókai-regény olvasásakor 
(az érzelmek lassú tűzön való 
hevítése: romantikus stratégia) -, 
egyszer csak becsúszik egy királyi többes.
Egy „nagyon jól éreztük magunk”.
És ebben a pillanatban beindul a felvonó, 
és nagy sistergéssel-kattogással 
repít a pályán újra felfelé.

M intatelep  sötétben
mű emlék igazi történés hiányában keletkezik

Hirtelen döntöttél úgy, hogy szálljunk le, 
hogy leszállásjelzővel szakítsuk meg az utat.
Már rég otthon kellett volna lenned.
A telepet benőtték a fák, és így
nehezen voltak felismerhetők a stílusjegyek,
amiktől úgy általában hasra szokás esni.
Semmi nem látszott, de mindketten ismerősek 
voltunk erre, én a diófák, te a családi séták miatt.
Gyors seregszemlét tartottunk, 
ellenőriztük, tartja-e még magát a bauhaus, 
megvan-e még a klinkertéglás, a kiugró erkélyes, 
a lekerekített sarkú, a színes ablakkeretes.
Tökéletes ívek, letisztult formák szavatolnak itt 
a pályaelhagyók biztonságáért, 
hogy sötétben is tudják a helyük, 
felmérhessék a távolságokat.
A sziklatömb repedéseiben, távolabb, 
elültek már a hajléktalanok. Fölöttük 
fényszennyezéstől tiszta, makulátlan égbolt.
Mire az utca végére értünk, már látszott is 
a végállomásról visszatérő villamos.
Erősödő fényében hunyorogva
arra jutottál, hogy a férjed néha szívesen
cserélnéd kutyára, amit csak sétáltatni kell.
De mintha rögtön ki is radíroznád a mondatot, 
azon melegében körbekerítetted ajakírral.
Aztán úgy integettél a kivilágított dobozban, 
mint egy kislány, aki még nem használta el a jövőjét. 
Én pedig, szabad mozgás jogával rendelkező, 
ideiglenes tartózkodási helyem felé 
vettem az irányt.

Csillag Simon Repolski Imola: Föld és Ég I

E ld ő l
Valamire még elérek talán.
Nem akarok egyedül haza.
(Végtére: én is félek, amíg élek.)
Kivárom valahol az armageddont. 
Letéteményesem legyen most egy est, 
hol az avantgárd nyitott kapuit rázzák.
Ezalatt még az is kiderülhet, 
jó vagy rossz erők színtere vagyok.
(Párhuzamba állni döngéssel, döngetéssel 
banális lenne és frivol.)
Mentél haza, mert fájt már a hátad.
Ha nem vettem volna észre, 
fél lábad mindig nyújtva van.
Te balra, én jobbra el, folyt, köv., majd még besz. 
De akkor miért én dőlök el a sarki boltban 
váratlanul? Vagy ez a szédülés már 
úgy várt rám a Sparban, mint a 
menekülőre a halál Samarrában?
Függetlenül attól, hogy egész délután 
a vásott idő gardedámja voltunk?
Elkerülném, mégis rám talál?

Hűtőpultok, fogjatok fel engem.
Nyitott kapuk, falazzatok nekem.

Csillag Simon Repolski Imola: Föld és Ég II

4 HELIKON



GÜNTER KUNÉRT

Terápia
(Die Therapie)
Ami az igazsággal való bánásmódun

kat illeti, gyakran teljesen tehetetlenek 
vagyunk. Mégpedig olyannyira, hogy át 
kell formálnunk, só't deformálnunk kell, 
hogy egyáltalán elviseljük. Az igazság 
amúgy sem tett még senkit boldogab
bá. Hogyha mindezt megfordítva, a bol
dogtalanok beláthatatlan számából arra 
akarnánk következtetni, hogy aránytala
nul nagy mennyiségű igazságnak kell lé
teznie, a megtévesztés áldozatai lennénk. 
Az igazság, a balsors és a megtévesztés 
mezsgyéjén, egy beláthatatlan köztes vi
lágban lakozik már létrejötte óta egy bi
zonyos foglalkozási ág: az újságírás.

Az újságírók, a relativizmus keresztes 
lovagjai, közönséges nevükön hazudozók, 
cinizmusból tényfeltáró kutatásokat vé
geznek, és sóvárogva várják, hogy ezek 
beigazolódjanak -  ez túl egyszerű lenne. 
Néha kétes a tényekkel való bánásmódjuk, 
hiszen hatalmukban áll, hogy a tényeket 
hitelt érdemlőnek vagy hiteltelennek tün
tessék fel, saját akaratuknak vagy akár 
idegen akaratnak megfelelően.

Elmar tudatában volt ennek, amióta, 
mondjuk úgy, a Városi Hírlapnál alkal
mazták mint munkatársat, mint minde
nest -  legalábbis sok mindent elvégzett. 
Hozzászokott az említett meghasonlottság- 
hoz, amely a tények megítéléséből adódik, 
és úgy vélte, minden üggyel könnyedén el
boldogul majd. A középiskolás Z. esetével 
is, aki tegnap éjjel a városligetben elégette 
magát. A fiatalember benzint öntött magá
ra, és meggyújtotta; egy élő, jobban mond
va haldokló fáklya, melyet késői járókelők 
fedeztek fel, és jelentettek a rendőrségnek. 
A segítség túl későn érkezett. A halottat a 
helyi kórház hűtőkamrájába szállították, 
míg az ügyészség kiadja. Ez hamarosan 
bekövetkezik, az öngyilkosság kétségbe
vonhatatlan. Az indítékot leszámítva min
den világosnak tűnt. Elmarnak, akit az 
öngyilkosság okának a kiderítésével bíz
tak meg, nem maradt más hátra, minthogy 
szorongó érzéssel felkeresse Z. szüleit.

Félt az érzelmekkel telített jelenetektől, 
a könnyektől, a gyásztól, akár a hisztériá
tól, és azon töprengett, vajon nem kellene 
előbb a tanárokat és az osztálytársakat 
kikérdeznie. De úgy érezte, hogy vonako
dása, gyávasága nem méltó a szakmájá
hoz, így aztán határozottan csengetett a 
Z. család ajtaján (D. Zacharias -  ez állt a 
csengőgomb felett), amely immár egy csa
ládtaggal szegényebb lett.

Z. úr nyitott ajtót, elviselte Elmar be
mutatkozását, amely minden tekintetben

igazi bemutatkozás volt, mert az újságíró 
úgy érezte, hogy köteles részvétet nyilvá
nítani, együttérző szavakat szólni, és ar
ra kérte, hogy beszélgessenek. Z. úr nem 
keltette benne a fia halála miatt szenve
dő apa benyomását. Valószínűleg erősen 
összeszedte magát. Mozdulatlan arckifeje
zéssel, természetesen mosoly nélkül, nyu
godt, csöndes hangon bocsátotta be El
mart.

Alighogy az előszobába, egy hosszú, ko
mor helyiségbe lépett, Elmar egy másod
percre megpillantotta profilból az anyát; 
Z. asszony görnyedten ült egy tolószékben, 
és mielőtt az újságíró bármit is szólhatott 
volna, sietősen megforgatta mindkét kere
ket, egy csikorgás a linóleumon, és a kocsi 
máris tovagurult, és eltűnt a folyosó végé
ben. Z. úr elnézést kért a felesége miatt, 
aki, képzelheti Elmar, nincsen olyan álla
potban, hogy felvilágosítást adjon. És egy
általán: nem is lenne mit megmagyarázni. 
Z. úr maga sem tud semmiféle indítékot 
elképzelni. Viszonzatlan szerelem? Eluta
sították a lányok? A barátnője elhagy
ta valaki másért? Z. úr minden alkalom
mal a fejét rázta: nem, nem. A fiú átlagos 
tanuló volt, nem állt bizonyítványosztás 
előtt, és nem is kellett tartan ia tőle, lá
nyok csak a diszkóban, igen, néhány köze
li barát, akiket nem igazán ismert, hiszen 
sohasem jöttek Zachariasékhoz.

Megnézhetné-e a fia szobáját, érdeklő
dött óvatosan Elmar, de nyersen elutasí
tották, olyan hangon, amely sehogyan sem 
illett beszélgetésük korábbi hangneméhez. 
Nincsen ott semmi látnivaló! -  hangzott 
el, amit az újságíró tapasztalatból rögtön 
úgy fordított le: Van ám ott látnivaló, de 
nem az Ön számára! Z. úr arckifejezése 
több mint bosszúságot fejezett ki Elmar 
méltánytalan kívánsága miatt. Megütkö
zésféle mutatkozott rajta, olyan reakció, 
amely nem illett az udvarias kérdéshez 
és a visszautasításhoz. Hogyha bosszan- 
kodást mutatott volna, Elmar megértette 
volna, és a dühöt is.

De hogy Z. úr arca furcsán elfintoro- 
dott, szinte zavartan, mint akit tetten ér
tek, meghökkent. Gyorsan más irányba te
relte a szót, és arról kezdett beszélgetni, 
hogy vajon voltak-e bizonyos előjelei a dep
ressziónak, a kétségbeesésnek; az öngyil
kosság gyakran már előre megmutatkozik, 
a veszélyeztetett jelzéseket ad a környe
zetének... De Z. úr csak annyit válaszolt, 
hogy mindezt ő is olvasta, elvégre a város 
könyvtárosaként több információ áll a ren
delkezésére az öngyilkosság elméletéről, 
mint egy firkásznak. Az utóbbi megneve
zés egyértelműen bevezette a búcsúzást. 
Elmart ostobának könyvelte el, és ezáltal 
véglegesen kizárta őt mint beszélgetőpart
nert. Világosabban nem mutathatott volna 
ajtót. Elmarnak le kellett hát vonnia a kö
vetkeztetést, elbúcsúzott, úgyszintén hű
vösen, és hátra sem pillantott, amikor a 
ház előtti kertből az utcára lépett.

A tanároktól kicsit többet hallott Elmar 
a borzalmas halált halt személyéről: kö
zepes tanuló, nem igazán feltűnő, csupán 
földrajzból volt a legjobb. Itt meglepő is
meretekkel rendelkezett. Meglehet, hogy 
magánúton foglalkozott vele, foglalkoztat
ta őt az anyag. Európa -  ez volt a kedvenc 
területe. Németből és idegen nyelvekből 
nem mutatott fel különösebb teljesítményt, 
a többi tantárgyból átlagos szinten állt. 
Viszontlátásra, Elmar úr. Viszontlátásra.

Az osztálytársaktól már többet tudott 
meg.

A halott, természetesen, amikor még 
élt, politikai ismereteivel hivalkodott. Al
kalmasint előfizetett egy, a közelmúlt és 
napjaink történelmével foglalkozó lapra, 
amelyben minden ellentmondott a törté
nelemoktatásnak. De a tanítási órákon so
sem rukkolt elő vele, a dolgozatait megírta, 
és a tanárnak nem mondott ellent. Csak a 
szüneteken dühödött néha fel: csupa ha
mis dolgot tanulunk, vélte, minden hülye
ség, ami Németországot illeti. Németor
szág egészen más volt, mint ahogyan az 
idióták be akarják beszélni nekünk, egé
szen más most, és egészen más is lesz!

Aha, hümmögte magának Elmar: a szo
kásos. Szélsőjobboldali. Kis fasiszta. Per
sze hogy a divatot követi. De nem tudta ki
puhatolni, vajon Z. tartott-e kapcsolatot 
bármilyen hasonló jellegű csoporttal vagy 
csoportosulással. Amennyiben igen, egy 
szót sem ejt róla az iskolában. Nem, El
mar, ejtett. Múlt időben. A fiú halott.

De minél többet foglalkozott az újság
író Z.-vel, annál élőbbnek hatott számára 
az elhunyt. Mintha csak regényt olvasna, 
melyben a szereplők kezdetben még elmo
sódottan lépnek fel, kigondolt árnyak, me
lyek sorsukkal fokozatosan elnyerik körvo
nalaikat, hogy aztán egyre kivehetőbbek 
legyenek az olvasó fantáziájában. Elmar 
kíváncsisága, hogy megfejtse a fiú indítta
tását — maga is ámulva vette észre -  egyre 
fokozódott, és túlnőtt szakmai érdeklődé
sén. Történnie kellett valaminek, ami Z.-t 
arra bírta, hogy véget vessen az életének.

A helyi, fiatalok által látogatott disz
kóba irányítva, az egyik estén Elmar be
merészkedett a lárma, a fény és a testek 
kipárolgásának poklába, hogy folytassa 
a nyomozást, bár az újság már kipipálta 
a „sztorit”. Egy hét, legkésőbb tizennégy 
nap után az egyéni katasztrófák az archí
vum alvilágába süllyednek, és a kortár
sak tudatából, hacsak nem közvetlenül 
érintettek, úgy kitörlődnek, akár egy ré
gimódi film egy kazettáról, melyre újabb 
felvételeket vesznek fel, új szituációkat, 
melyek elfedik a fiatal öngyilkos képét.

Fényképe az újságban, a harmadik ol
dalon, a helyi rovatban, már régen el van 
temetve a többi hulladékpapírral együtt 
a konténerben. Kerekded arcú, barna ha
jú alak, ajka fölött gyér pihével, melyet a 
pontrács eldurvít, kihangsúlyozva az alig 
sejlő bajuszt; egy arc, amelynek nem ada
tott meg az öregedés. Vagy nem történ
hetett meg vele. Ezt nem volt olyan köny- 
nyű eldönteni. Elmar szívesen megtartotta 
volna magának az eredeti fényképet, de a 
szerkesztőség kívánságára vissza kellett 
vinnie a szülőknek, akik kölcsönadták.

» » >  folytatás a 6. oldalon

G ünter K unért (Berlin, 1929 — Kaisborstel, 2019) német költő, író. Életműve sok
színű: írt elbeszéléseket, verseket, esszéket, önéletrajzi írásokat, regényt. Grafikusként 
is ismert. Szépirodalmi munkásságát számos díjjal tüntették ki, többek között Georg 
Trakl-díjjal, Heinrich Heine-díjjal, a Német Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjé
vel és az EU Prix Aristeion díjával.
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» > »  folytatás az 5. oldalról

Nem szívesen, ahogyan Elmar a főszer
kesztőnek nyilatkozta: A hozzátartozók 
nehezen megközelíthetőek, inkább elutasí- 
tóak, nem mintha egyenesen kidobták vol
na, de... Nem is csoda, hangzott a válasz: 
Hogyha így veszíti el valaki a fiát, mit vár 
el tőle tulajdonképpen? Vidám csevegést?

Második, és amint vélte, egyben utol
só látogatása alkalmával már a bejárati 
ajtóban elvették tőle a barna borítékot a 
fényképpel. És még egy egészen rövid be
szélgetésre sem került sor. Elmar újra vi
lágosan érezte, hogy Zacharias úr többet 
tud a fia haláláról, kiérződött belőle va
lami, mintha a vigasztalan esemény ma
gától értetődőnek tűnne számára. Mintha 
már régóta számolt volna egy szerencsét
lenséggel, úgyhogy most, amikor megtör
tént, az észrevehető érzelmi megnyilvá
nulás elmaradt. Merő spekuláció, mondta 
magának Elmar: képtelenség. A férfi csu
pán összeszedte magát. Nagy akaraterő
ről tanúskodik, hogy magatartása semmit 
sem árul el. Mit is vártam el Z. úrtól? Vö
rösre sírt szemeket? Kialudt tekintetet? 
Kapkodó taglejtéseket? Remegő hangot? 
Mégis mit nem adott volna azért, hogy
ha a becsukódó ajtó résén át láthatatlan 
vendégként besurranhatott volna, és kö
vethette volna Z. -t a keskeny folyosón át 
a nappaliba, ahol valószínűleg Z. asszony 
a tolókocsiban várta a férjét, hogy Elmar 
jelentkezéséről értesüljön. Z. az asztalra 
tenné a borítékot és azt mondaná: Már 
megint ez az ellenszenves újságíró!

Elmar azzal vesződött, hogy tovább fűz
ze a fikciót, de az elképzelt jelenet nem és 
nem akart folytatódni. Hiszen sejtelme 
sem lehetett róla, mi zajlott le odabent va
lójában. Hogy tudniillik Z. úr a folyosón 
végighaladva zakója zsebébe dugta a bo
rítékot, és belépve, így szólt a feleségéhez: 
Csak egy ügynök volt!

Elmar sohasem találta volna ki, hogy Z. 
asszony rá sem pillantott a férjére, és egy 
szót sem szólt. Igen, hallgass csak, hal
lotta volna dörmögni a férfit a láthatat
lan Elmar. Amit ki nem mondana, hanem 
csak magában gondolja: hiszen igazad 
van, hogyha gyűlölsz és vádolsz engem. 
Hogy így alakul a dolog, nem lehetett elő
re látni. A legjobbat akartam neki. És te 
magad is beleegyeztél. Hiszen jónak és he
lyesnek találtad az ötletet. És mi mást te
hettünk volna?

Meglehet, hogy a tolókocsiban ülő asz- 
szony a kimondatlant magában kimond
ta, de ezt nem lehetett észrevenni; néma 
maradt, csak a legszükségesebbet szól
ta. Igen, nem, köszönöm, most nem; lát
ható ellenszenvvel nyitotta szóra a száját. 
A férfi szolgálatait is elutasította, inkább 
egyedül kínlódta át magát a tolószékből 
az ágyba; szinte megszakította a házas
társával való kapcsolatát. Eközben nem 
menthette fel magát a bűnrészesség alól, 
ami fokozta a fájdalmát. Hiszen a „terá
piába”, amint azt Z. úr nevezte, beleegye
zett, a gyermekéért, akit a kisiklás veszé
lye fenyegetett, ah, aki tulajdonképpen 
már ki is siklott. Vissza akarta hozni az 
idegenszerűségéből, hogy olyan legyen, 
mint azelőtt volt, egykor, és most örök
re odavan, és sem „terápia”, sem erőfeszí

tés, sem ima vissza nem hozhatja. Miféle 
idők is voltak ezek, amikor a gyermekek 
és szülők különböző dimenziókban éltek, 
bolygópályákon, amelyeket fényévek vá
lasztanak el egymástól, ahol többé maga 
a nyelv sem a megértést szolgálta, hanem 
csupán a fokozódó eltávolodást. Bár szá
molt vele, hogy a kamaszkor nehéz élet
szakasz lesz, hiszen tudomása volt a je
lenkor aktuális problémáiról, de titkon 
úgy vélte, és ez most lett világos számá
ra, hogy az ő gyermekét, Thomast mindez 
nem érintheti. Annál rosszabb volt, ami
kor váratlanul beállt a változás. Egy jó
indulatú fiúból ismeretlen lakótárs lett. 
Egyszerre csak egy másik ember állt előt
te. Kezdetben mindketten az értelem
mel, a rábeszéléssel próbálkoztak, velünk 
mindenről beszélhetsz, de ami kijött a fiú 
száján, az ijesztő volt. Az apa egy rakás 
könyvet hordott haza, bevitte őket a fiú 
szobájába: Olvasd csak ezt. Olvasd amazt! 
Halvány sejtelmed sincs a múltról. Mit ta
nultok az iskolában? Töredékeket. Sódert. 
Itt, Thomas, ebben benne van az igazság. 
Dokumentálva. Tény tényre halmozva! 
Nem lehet letagadni! Gyilkos népség vol
tunk, semmirekellő, elbizakodott, brutá
lis, akárcsak az idióták, akiknek hiszel!

A fiú nem olvasott el egyetlen könyvet 
sem. Gyenge vigasz a szülőknek, hogy 
amikor a fiatalok éppen az ellentmon
dás időszakán mennek keresztül, szük
ségük van arra, hogy a felnőtteknek el
lenálljanak, hogy magukat mint egyént 
megalapozzák, szóval a szokásos generá
ciós konfliktus. Leválás a gyermekkorról,

ezt a klisét találta Z. úr olvasmánya va
lamely oldalán. De hogy ez a leválási fo
lyamat ilyen formában zajlik, eziránt hi
ányzott belőle bárminemű megértés, és 
türelme a tulajdon házában lévő leragadt 
elméjű kölyökhöz egyre inkább alábbha
gyott. A felvilágosítás az elvárt siker nél
kül a felvilágosító személy frusztráció
jához vezet, sőt, saját álláspontjának a 
megszilárdulásához, végül pedig düh
höz és agresszivitáshoz. Égy pofon tenne 
jót ennek az ostobának, de a testi fenyí
tés ellentmondott személyes meggyőződé
sének: így hát elmaradt. Inkább kitértek 
egymás elől. Csak az anyjával volt még 
hajlandó beszélgetni a fiú, mígnem egy 
napon előadta neki az összeolvasott, vala
honnan hazahozott bölcsességeit az érték
telen emberek feleslegességéről. Mi, véle
kedett, és átengedte hallgatójának, hogy 
értelmezze a gyűjtőnévmást, mi túl sok 
gyengeelméjűt és nyomorékot engedünk 
meg magunknak, kár a pénzért, korábban 
ravaszabbak voltak... Teljesen ártatlanul, 
úgy tűnt, anélkül, hogy tudatában lenne, 
ki is ül előtte a tolókocsiban, évek óta egy 
közlekedési baleset miatt járásképtelenül: 
egy nyomorék! Könnyedén vetette oda, és 
a nyomorék így szólt a fiúhoz: Akkor en
gem is el kell tenni láb alól. Ha most a 
fiú azt mondaná, nem így gondoltam, hü
lyeséget mondtam, ostobaságot, bocsáss 
meg, buta beszéd volt, de semmit sem fe
lelt, és ez rossz volt. Ezzel csak kifejezte, 
hogy egyetért az anyának fájó mondattal.

Tépelődésnek nevezik az elgondolkodás 
súlyosabb formáját, nyugtalanságnak,
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önmagunkról való figyelemelterelésnek. 
Ez történt Elmarral, amikor a nyomo
zás során egy lányra bukkant, akit a fi
atal Z. néhanapján hazakísért a diszkó
ból. A lány Zachariasék közelében lakott, 
de más iskolába járt. Szünetben, az iskola 
udvarán szólította meg Elmar, és így meg
tudott néhány dolgot az öngyilkosság eló't- 
ti hetekről. Thomas feltűnően megválto
zott. Ha azelőtt kiegyensúlyozott jellem 
volt, most egyik napról a másikra feltűnő 
idegességet mutatott, igen, nyughatatlan- 
ságot. A lány úgy vélekedett, lehetséges, 
hogy valamiféle szereket vett magához, 
mert olyan furcsa dolgokat beszélt például, 
hogy ő tulajdonképpen másvalaki és nem 
az, akinek eddig tartotta magát. Drogot? 
Talán. Mindazonáltal egészen józan be
nyomást keltett, de mintha odalett volna 
az önérzete. Mostantól meg kell vetnie ön
magát, éppen úgy, ahogyan másokat gyű
löl és megvet. Fecsegés, amitől a lány nem 
lett okosabb, ami untatta. Elfordult tőle, 
mert a fiú nem akarta abbahagyni, anél
kül, hogy kirukkolt volna vele, hogy mi is 
van tulajdonképpen. Azután nem találko
zott vele újra. Sajnálja a halálát, förtelmes 
dolog, tényleg rejtélyes. Megvonta a vállát.

És megszólalt a csengő, és otthagyta 
Elmart, mint ahogyan feltehetőleg Tho- 
mast is otthagyta. Közömbösen. Tanu
lók csoportja súrolta Elmart, meglökték, 
látszólag véletlenül megtaszították, míg
nem egyedül maradt a csupasz betonon. 
Ezek a túl nagyra sikeredett teremtmé
nyek, akik a megtévesztésig hasonlíta
nak a felnőttekhez, szinte kész emberek 
és mégsem -  Elmar kényelmetlenül érezte 
magát, mert mindannyian felettébb ide
gennek tűntek, sőt ellenségesnek. Hogy
ha elesett volna, valószínűleg átgázolnak 
rajta, anélkül, hogy figyelembe vették vol
na. Micsoda generáció!

Mindamellett Elmar úgy érezte, hogy 
most már sejti az öngyilkosság indítékát. 
A fiú lényének ez a váratlan átalakulása 
azt a gyanút keltette, hogy Thomas eset
leg örökbe fogadott gyermek, ráadásul 
aszociális hátterű, ami megmagyarázná 
az elvesztett önbecsülést. Es az egyetlen 
hely, ahol Z. nem kerülheti el őt, a könyv
tár lenne, ahol a könyvtáros aligha mutat
hat ajtót az újságírónak.

Thomas örökbe fogadott gyermek volt, 
és Elmar feltette magában, hogy azonnal 
Z. fejére olvassa. Ezzel nem tudott megbir
kózni a fiú. Ugye, így volt?

Holnap újra eljövök, és holnapután is, 
és minden nap, mindaddig, amíg ki nem 
rukkol az igazsággal, Zacharias úr! Ne 
fenyegessen engem a rendőrséggel. Egy 
nyilvános könyvtárból nem lehet elűzni 
egy újságírót. Vagy botrányt akar? Mi rej- 
tegetnivalója van, Zacharias úr?!

Az újságíró látogatásáról hallgatni fog, 
mint a sír -  istenem, kicsoda talál ki ilyen 
hasonlatokat —, nehogy újra kitegye ma
gát a felesége jogos szemrehányásainak. 
Z.-nek hirtelen tanácsra lett volna szük
sége, hogyan viselkedjen ezzel az újság
íróval, de nem jutott eszébe senki, akinek 
ki merné önteni a szívét. Teljesen kizárt, 
hogy az egyik munkatársának feltárja a 
lelkét, és beismerje: Én öltem meg a fia
mat! Gyilkos vagyok, közvetetten, ma
gától értetődik. Vagy nem hinnének ne

ki, vagy beismerő vallomását a lelki zavar 
megnyilvánulásának tartanák.

Zacharias úr megőrült a fia öngyilkos
sága miatt. Maga előtt látta az elképedt 
arckifejezéseket, a kétségtelenül merev 
arcokat. Nem, ez sehogy sem ment. Haza- 
küldenék, oda, ahol az asszony üldögél a 
tolókocsiban, és hogyan magyarázná meg 
neki váratlan hazajöttét, ideiglenes felfüg
gesztését betegség miatt, amivel vallomá
sa esetén számolnia kellett?

Ami még rosszabb volt, hogy még hin
nének is neki. Végtére is megbízható sze
mélynek, szaktekintélynek és mintakép
nek számított, olyasvalakinek, aki aligha 
mond könnyelműen valótlanságokat. Ézu- 
tán nem sokáig lenne maradása nyomta
tott barátai és vigasztalói között. De ezt 
különben a könyveknek kellene felróni, ők 
a felelősek nemcsak hajdani boldogságáért, 
de a boldogtalanságáért is. Tulajdonkép
pen ők adták az ötletet, a gondolkodás csá
bítói, az érzelmek lókupecei. Eközben már 
nem is emlékezett rá, hogy olvasmányai 
halmazából honnan is származott az ötlet.

Próbálkozása, hogy rájöjjön, messzire 
visszavezette az időben. Gyermekkora me
séskönyveihez, amikor a szegény kiskon- 
dás egyszerre csak királyfiként fedi fel ma
gát, és Hamupipőke királykisasszonyként. 
Ez a motívum végigvonult az egész iroda
lomtörténeten. Valakiben mindig valaki 
mást ismertek fel, vagy meglepetésszerű
en új identitást nyert, amelyről addig nem 
volt tudomása. E meggyőző előfeltevés is
meretében Z.- nek egyszerűnek tűnt, hogy 
a fiával is, akinek a társas érintkezését és 
véleményét illetően a legrosszabbtól lehe
tett tartani, ugyanilyen mesébe illő módon 
járjon el, és a mesét megingathatatlan va
lóságként közölje. Hogy Thomast szörnyű 
cimboráitól elválassza, és azok erőszakos
ságából és beteges képzelgéseiből kigyó
gyítsa, a fiúnak valaki mássá kellett vál
nia. Z. asszony, bár tétovázott, elfogadta 
a javaslatot: meggyőzzük róla a fiút, hogy 
nem vagyunk a vérszerinti szülei. A való
di anyja meghalt a szülésnél, miközben te 
ugyanazon a klinikán elvetéltél. A főorvos, 
titkos szövetségesünk, a halott gyerme
ket az élőre cserélte, természetesen titok
ban, és mindig le fogja tagadni a történ
teket. Az „igazi” anyjának, mert zsidó volt, 
nem volt családja, mind az életüket vesz
tették. Az elképzelés az, hogy a tulajdon 
fiunkat zsidóvá varázsoljuk át, hogy im
munissá tegyük a brutális embergyűlölet 
nyavalyájával szemben. Egészen egyszerű, 
így azonnal egy láthatatlan fal épül kö
zé és a cimborái közé, ezzel előprogramoz
zuk a köztük lévő elidegenedést. A fiú már 
nem potenciális gonosztevőnek, hanem po
tenciális áldozatnak tekintené önmagát. 
És kénytelen-kelletlen végre jobb belátás
ra térne. Később, a terápia után, bevalla- 
nánk neki a kis cselt: Nincs más út a meg
mentésedhez, fiam! Már ott tartottál, hogy 
elsüllyedsz az embertelenség mocsarában.

Csak szavahihetően hangozzék a tör
ténet. Hogyha az írók vitathatatlan igaz
ságokat találnak ki, hogy is volna ez egy 
apa számára ilyen kényszerhelyzetben ke
vésbé lehetséges? Előnyös lenne egy tárgyi 
bizonyíték, hogy alátámasszuk a legendát. 
Nem írhatott volna, mondjuk, az igazi 
anya, Irene Katz asszony, halála előtt egy

levelet, amelyben megkéri a főorvost, hogy 
viselje gondját a gyermekének? Hogy Tho
mas legyen a neve, és nem zsidó név, óvin
tézkedésből, mert senki sem láthatja előre 
a jövőt. Természetesen elváltoztatott kézí
rással, gyűrött papíron, amit a könyvtár 
egyik raktárában talált, a papírlap mes
terséges öregítése végett enyhén végigva
salja forró vasalóval, amely megbarnítja 
és a széle szakadozott lesz: egy dokumen
tum! Egy okirat, kétségtelenül, mindenki 
számára.

Ön írta meg sajátkezűleg a levelet, Za
charias úr?

Ki írhatta volna meg más, Elmar úr. Bi
zonyíték híján az elbeszélés nem lett volna 
elegendő. De így?

Es a fia elfogadta?
Azt mondhatta magában: miért ha

zudnának nekem a szüleim? Különösen 
anyám, aki ily módon megsemmisítette az 
anyaságát. Ez meg a levél elég meggyőző 
volt. A levél jogilag szólva „koholt bizonyí
ték”. A szándékom, a szándékaink tiszták 
voltak. Azért javasoltam Önnek, Elmar úr, 
ezért kértem, hogy a könyvtárba jöjjön. 
A feleségemet ki szeretném hagyni ebből. 
Eleget szenved így is. És Ön talán rábuk
kant volna a rejtett okra, és esetleg megír
ta volna. Nem tehetem ezt a feleségemmel.

Mindenekelőtt a saját javát akarta, Za
charias úr, ez lett volna az egyetlen iga
zi ellenvetés, amit Elmar elnyomott. Hi
szen már előre tudta a választ, mert ő 
maga is így vagy hasonlóan válaszolt vol
na. Az ember csak jót akar a felebarátjá
nak, a maga oldalán szeretné tudni, a ma
ga mintájára toleránsnak, értelmesnek, 
erkölcsileg kifogástalannak. Nincsen eb
ben semmi elítélendő. De szörnyű módon 
olyasmi történt, amit nem mondhat a sze
gény Z. szemébe. Hogy a gyűlölete és a kí
vánsága, hogy ez a farkashorda csőcse
lék megdögöljön, egyiküknél sikeresen 
bekövetkezett. Csakhogy ez a saját húsa 
és vére volt. Ama titokzatos törvény lép 
fel vajon ebben a formában, hogy az, aki 
ráhangolódik a gyűlöletre, maga is kárt 
vall? Z. is ugyanazt kérdezte volna, mint 
Elmar. Mit tehettem volna hát? Ahol a ne
velés, a felvilágosítás, a tények nem hat
nak, ott a jóság elvesztette jogosultságát.

Hogy micsoda hazug alak ez a Goethe 
a szellemével, mely örökké rosszra tör, 
s örökké jót művel! Pontosan fordítva mű
ködik. Itt, a G betűhöz besorolva, itt sora
kozik a sületlenség szinte a végtelenségig. 
A fausti ember, nagy humbug.

Mindig csak a jót akarjuk, és mi lesz 
belőle? Honnan ered a bűn? Csak nem a 
bűn iránti vágyódásból vagy akár szenve
délyből, a megbánás és bűntudat perverz 
élvezetéért?

Elmar, ahogyan a szakzsargonjában 
mondják, nem harapott rá, nem faggató- 
zott, miután Z. úr mellékesen, a karto
tékdoboz fölé hajolva, suttogva beismerő 
vallomást tett. Eltekintve attól, hogy egy 
további cikket írni amúgyis túl késő lett 
volna, hiszen az ügy már félig feledésbe 
merült, nem volt érdemes megbolygatni 
ezt a zavaros esetet. Sajnos, nem lehetett 
volna semmiféle tanulságot levonni belőle 
az előfizetők számára.
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Az emlékművek jelentőségéről
Margaret Atwood sokak által várt új re

génye, a Testamentumok szoborral kezdő
dik és szoborral végződik. A nyitójelenetben 
A szolgálólány meséjének egyik főgonosza, 
Lydia néni szobrát leplezik le, a zárójele
netben a sokat emlegetett utókort és annak 
gyakran már-már érzéketlen távolságtar
tását is megjelenítő oxfordi professzor, Pi- 
eixoto vetített előadása ér véget ugyancsak 
egy szobor feliratának kinagyított képével. 
Az előadásból már értesültünk arról, hogy 
Lydia néni törött szobrát a kutatók egy el
hagyott tyúkfarmon találták meg, a zá
rójelenetben említett, fiatal nőt ábrázoló 
szobor viszont áll és őrzi az emlékét egy bi
zonyos Beckának, vagyis Imortelle néninek. 
Ugyancsak e szobor feliratából sejthető, 
hogy a Testamentumok két fiatal hősnője, 
akikért az olvasó oly sok fejezeten keresz
tül körmét rághatta izgalmában, valószínű
leg hosszú, boldog életet élhettek, gyereke
ik és unokáik körében. Olyan ez kicsit, mint 
az olvasónak odavetett biztató buksisimo- 
gatás, „ne búsulj, végül minden rendbejön”. 
Mert valahol nemcsak azt várjuk a szobor
tól, hogy emlékeztessen, hanem azt is, hogy 
biztasson, ahogy a regényzáró szobor fel
irata meg is teszi, azzal, hogy „A szeretet 
ugyanolyan erős, mint a halál.”

A Testamentumok majd két évtizeddel 
A vak bérgyilkos sikere után ismét Boo- 
ker-díjat hozott szerzőjének, aki ezzel Hi
lary Mantel, J. M. Coetzee és Peter Carey 
mellett tagja lett a „kétszeres Booker-díja- 
sok” szűk körű, elit klubjának.

Atwood regénye mondhatni „sikerre volt 
ítélve”, a nyertesek nevének bejelentését 
mégis a szokottnál élesebb elégedetlenke
dés követte. Voltak, akik azt latolgatták, 
hogy a Man Group kilépése után szpon
zort kereső Booker-felelősök nem is tehet
tek mást, mint hogy a legnépszerűbb, a leg
nagyobb bevételt generáló „biztos befutóra” 
voksolnak. (A Testamentumokat akkora vá
rakozás előzte meg, hogy szeptember 10- 
re időzített, összehangolt bolti megjelenése 
előtt tilos volt árusítani, a nagy érdeklő
dés miatt az Amazonnak bizonyára megér
te megszegnie az embargót.) Mások vissza
menőleg azt rótták fel a Booker-zsűrinek, 
hogy a maga idejében, 1986-ban nem díjaz
ták A szolgálólány meséjét (holott rajta volt 
a rövid listán), és most mentve, ami ment
hető, gyorsan kapott egy díjat az amúgy re
mekül megírt, de eredetiségében mégiscsak 
elmaradó folytatás, a Hulu filmadaptáció
jának köszönhetően sokszorosára duzzadt 
rajongótábornak szánt írói ajándék, a Tes
tamentumok.

Elégedetlenkedő hangok mindig vannak, 
a lelkesedésbe, örvendezésbe mindig vegyül 
némi fanyalgás is, hiszen a Booker a leg
rangosabb angol irodalmi díj, és csaknem 
valószínűtlen, hogy minden olvasó egyetért
sen a zsűri döntésével. Idén azonban sokkal 
élesebbé vált, hiszen a zsűri hosszas vita 
és többszörös újraszavazás után végül meg
szegte a díj odaítélésének 1992 óta érvény
ben lévő szabályzatát, és két díjazott nevét 
olvasták föl. Margaret Atwood, aki a maga 
79 évével a legidősebb a díjazottak között,

megosztva kapta a díjat Bernardine Evaris- 
tóval, aki a Girl, Woman, Other című regé
nyének köszönhetően lett az első színes bő
rű Booker-díjas nő.

Csakhogy ez az iménti mondat sántít, hi
szen a díjat ugyan Evaristo és Atwood, vagy 
Atwood és Evaristo nyerte, de a díj odaíté
lésének szabályai szerint nem szerzők és/ 
vagy életművek, hanem csak és kizárólag 
művek versenyeznek.

Innen nézve (bár nyilván rengeteg érzé
kenységet sért[het] a Booker-zsűri huszár
vágása) valahogy mégis el tudom fogadni 
azt, hogy lehet olyan helyzet, amelyben egy 
bármily felkészült irodalmár sem tudja be
tölteni a szerepét és meghozni egy egysze
rű döntést: megválaszolni a kérdést, melyik 
regény jobb? Olvasóként abban a kényelmes 
helyzetben vagyunk, hogy megengedhetjük 
magunknak, hogy egyszerűen örüljünk an
nak, amit a díj reflektorfénye magával hoz
hat. Atwood munkássága talán már nem 
is szorul rá, életműve jelentős része (noha 
közel sem a teljes) magyarul is olvasható, 
a Testamentumok magyar kiadását 2019 
decemberére ígérte a kiadó.

A magyar Bernardine Evaristo azonban 
még kiadókra, fordítókra, kritikusokra és 
mindenekelőtt olvasókra vár. A frissen díja
zott Girl, Woman, Other a kilencedik kötete, 
korábbi munkáiból ki tudja, milyen szeren
csének köszönhetően a koloniális történe
lem merész átírását megvalósító Blonde 
Roots vagy magyarul Ófrika Rulez! olvas
ható Boda András fordításában. A rab
szolgaság történetének e szatirikus ábrá
zolásában megfordulnak a szerepek, itt a 
fehérek rabszolgák és a feketék a rabszol
gatartók, s a történet hősnője egy Euró
pából elrabolt, Afrikában rabszolgaként 
élő fehér nő. Az Ófrika Rulez! Evaristo el
ső, prózában írt regénye, a korábbi munkái 
(és pár későbbi is) izgalmas, öntörvényű al
kotói univerzumról tanúskodó, nyelvében is
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új, lírát, prózát, non-fiction elemeket ötvöző 
munkák. A Girl, Woman, Otherben tizenkét 
külön történetet kapunk, tizenkét ember 
(többnyire fekete bőrű nők) hangján. E ti
zenkét szereplő a társadalmi élet különféle 
szintjein helyezkedik el, van köztük tanár, 
művész, bankár, háziasszony és takarító, 
vannak fiatalok és egészen idősek, történe
tükben különféle afrikai, karib és európai 
hagyományok öröksége keveredik.

„Feltűnt, mennyire ritka a kortárs an
gol irodalomban az önálló hangon megszó
laló, színes bőrű szereplő, különösen a nők. 
Ki más szólaltathatná meg az ő hangjukat, 
mint én?” — mondta májusban a budapesti 
Károli Gáspár Református Egyetemen ren
dezett felolvasásán Bernardine Evaristo. 
Ugyancsak ott beszélt arról is, hogy a londo
ni Hyde Parkban 1983 óta áll egy emlékmű, 
amely a holokauszt áldozataira emlékez
tet. A parlament közelében egy újabb em
lékmű készül, az erre kiírt pályázat, a hely
szín és a kivitelezés finanszírozása évek óta 
téma a londoni sajtóban. Méltó az emléke
zés, de éppen ennek fényében válik méltány
talanná az, hogy ugyanebben a Londonban, 
amely valaha egy olyan birodalom fővárosa 
volt, ahol, mint tudjuk, sosem nyugodott le a 
nap, és amely ugyanakkor nem kis mérték
ben éppen a rabszolgatartásnak köszönhet
te gazdagságát, éppen a rabszolgák emlékét 
nem őrzi szobor. A rabszolgaság eltörléséért 
küzdőket bronzba öntik, a rabszolgák ma
guk, az arc nélküli sokak azonban elfelej
tődtek. Addig is (és a szobrok, emlékhelyek 
természetét ismerve azon túl is) amíg a kü
lönböző civil szervezetek által kezdeménye
zett rabszolgaság-emlékmű megkapja a 
maga tervezett helyét a Hyde Park rózsa
kertjében, a betűkből összeálló emlékmű
vek, a történetek őrzik a felejtéstől, és te
remtik újra az olvasásban mindazt, ami 
egy-egy közösség múltjából emlékezetre és 
továbbírásra méltó. A 2019-es Booker díja
zott regények megnyugtató, talán optimis
tának mondható üzenetet hordoznak, hogy 
minden Gileád összeomlik egyszer, és az 
alárendelt, amikor szabadon beszélhet, már 
nem alárendelt többé, hanem egy hang a sok 
közül, amire figyelünk. És akkor talán az 
emlékművek jelentősége is megváltozik.
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CODÄU ANNAMÁRIA

A szabadulás 
útvesztői
Colson W hitehead A föld alatti vasút 

című regénye fontos kom m entár az am e
rika i rabszolgatartó rendszer kegyetlen
ségének sokarcúságáról és a belőle való 
kimenekülés lehetetlenségéről. M egérté
séhez hasznos K athryn  Schulz tanu lm á
nya, mely a regény és az utóbbi években a 
populáris kultúrában is egyre nagyobb ér
deklődésre számot ta rtó  föld a la tti vasút- 
metafora kapcsán kontextualizálja az am e
rika i nemzeti mítosszá vált, a rabszolgák 
északra szökését elősegítő 19. századi háló
zat jelentőségét. Az általános képzetek elle
nére a „vasút” nem egy központilag szerve
zett-irányított hálózat volt, hanem gyakran 
egymásról nem tudó egyének és kiscsopor
tok akciói révén történ tek  a menekítések, 
amelyekben a fehérek által (át)írt, utólagos 
visszaemlékezésekre épülő narratívák  ese
tenként túlértékelik a fehér abolicionisták 
számát és szerepét; az újabb kutatások ki
emelik, hogy a föld alatti vasút ta lán  a leg
kevésbé népszerű menekülési mód lehetett, 
a legtöbb rabszolga nem is északra, hanem 
inkább Florida, Mexikó irányába, délkeleti 
őslakos am erikai közösségekhez stb. igye
kezett, s leginkább a szabadsága kiváltásá
val próbálkozott szökés helyett.1 Innen néz
ve érthetővé válik, hogy a címben kiemelt 
motívum m iért lesz csak esetleges szerep
lője a regénybeli történetnek: W hitehead 
nem pusztán a m etaforát m aterializálta (a 
műben szó szerint értendő a föld a la tti vas
út, amelyről viszont nem derül ki, hogy ki 
építette, teljes működését senki sem látja 
át, gyakran az állomásfőnökök sem tudják, 
merre visz a vonal, vagy nem önszántukból 
foglalkoznak vele), hanem  a m ítoszának le
bontására vállalkozott.

A cselekmény középpontjában Cora áll, 
tizenéves rabszolga egy gyapotültetvé
nyen, az ő szökésének, saját sorsa és szö
kevény-állapota értelm ezésének stációit 
ism erjük meg. A fejezetcímek szemléltetik 
a struk tú rá t: egy-egy mellékszereplő sor
sát bemutató fejezetek váltakoznak azok
kal, amelyek Cora tapaszta la ta it rögzítik 
különböző am erikai államokban, ahová 
egy kivétellel a föld a la tti vasúttal érkezik. 
Mivel a mű a rabszolgaság és a kizsákm á
nyolás különböző aspektusai m egm utatá
sában, illetve a szabadságnak nem m int 
absztrakciónak, hanem  konkrét lehetőség- 
nek-lehetetlenségnek a definícióiban érde
kelt, a cselekmény „földraj ziasítása”, a te 
rek k itü n te te tt jelentősége értelm ezhető 
úgy is, m int az emlékhelyek te tten  érésé
nek kísérlete, ahogy a rra  L. Varga Péter 
hívja fel a figyelmet.2 Cora különböző tá- 
gabb-szorosabb terekbe kényszerül, melyek 
új tapasztalati módokat jelentenek, újfajta 
rá lá tá s t a világ működésére. A kirekesz
tettségen belüli kirekesztettség logikáját 
látja az ültetvényen, ahol a normától elté
rően viselkedő nőket tömörítő kunyhóba 
száműzik rabszolgatársai, s az is nyilván
való, hogy nőként többszörösen kiszolgál
ta to tt, a fehér és a fekete férfiaknak egy
arán t. A „haladó”, a szabad színes bőrűek

társadalm i integrálódását elősegítő prog
ram okat (valójában szifiliszes és sterilizá
ciós kísérleteket) m űködtető Dél-Karoli
nában a m úzeum ban a rabszolgák sorsát 
bemutató diorám ákban kell szerepelnie, 
így a történelm i igazság fogalma kérdője- 
leződik meg szám ára; m áskor padlás rej- 
tekéből lesz rá lá tása  az észak-karolinai 
gyakorlatra, mely szórakoztató parádévá 
avanzsálja a morbid erkölcsi tanulságként 
végrehajtott kivégzéseket. A mű elején 
megismert ültetvény ellenpontja a Valenti- 
ne-farm  lesz, amely a szökevények és sza
bad színes bőrűek önszerveződő közössége 
szám ára a szabadság utópikus terévé vál
hatna  -  és ahol Corának saját szobája van. 
De ahogy rájön arra , hogy az ültetvényen 
nagyanyjától örökölt apró kis kertecskéje 
csak illúziója annak , am it a m agántulaj
don jelent, úgy a szabadság elérése is káp- 
rázatnak  bizonyul; hangsúlyozódik a szí
nes bőrű közösség heterogenitása, az azon 
belüli különböző érdekek, s így nyilvánva
ló: nincs egyetlen közös szabadságeszmény 
sem. A lány szabadságkeresése összefonó
dik az őt elhagyó, gyűlölt anya keresésével, 
akinek történetét az egyik legerősebben és 
legszebben m egírt fejezet árnyalja; ilyen 
hatásos az Ethelről, a gyerekként misszio
náriusi hivatásról álmodó nőről szóló rész 
is, míg a többi portréfejezet erőtlenebb, in
kább csak a szándék élteti őket, hogy meg
m utassák a különböző lehetséges egyéni és 
csoportos (faji, gazdasági, érzelmi) motivá
ciókat, amelyek fenntartják a rabszolgaság 
intézményét; azt, ahogyan mindenki igyek
szik élősködni rajta, még akkor is, ha meg
győződéseit nem osztja.

W hitehead m indezt nagyon távolság- 
tartó , szenvtelen hangon beszéli el, ami 
a regény egyik erénye: nincs szükség 
könnyfakasztó pátoszra, a tényként so
rolt m indennapi atrocitások oly re ttenete
sek, hogy az ingerküszöböt önm agukban 
elérik. A regény más tekintetben sem szé- 
peleg: az elnyomás a sorsközösségben lévő 
rabszolgák körében is kiterm elődik — in t
rikáik, gyűlölködéseik közepette kevésszer 
jelenik meg az a fajta szolidaritás, am ire 
szám ítanánk; ráadásul Corából sem alkot 
túl szerethető karak tert csupán azért, hogy 
együttérzést váltson ki: „Máson látn i lán 
cot, és örülni, hogy nem te  hordod -  eny- 
nyi jószerencse van engedélyezve a színe
seknek, de még ezt is beárnyalja a félelem, 
hogy mi vár legközelebb.” (239.)

Ennek ellenére A föld alatti vasút nem 
egy tú l jól m egírt regény. A cselekményala
k ítás a hollywoodi típusú történetmesélés 
fogásaira épít, ami nem lenne akkora gond, 
hisz a fordulatok annak a szándéknak ren
delődnek alá, hogy minél többféle rétegét 
meg lehessen m utatni annak a társadalom 
nak, amely fenntart egy ilyen rendszert, és 
hogy nyilvánvalók legyenek a jelennel va
ló párhuzam ok is. („Cora úgy gondolta, új 
bevándorlóhullámok váltják majd fel az 
íreket is, más, de ugyanolyan nyomorult 
népek közül valók, s a folyamat megismét
lődik. A gépezet dohog, zúg, és működik 
tovább.”) A m egm utatás viszont gyors vá
zolás m arad -  300 oldalban ugyan, de m in
den bekezdés olyan, m intha csak összefog
laló lenne. Az idősíkok váltakozásai, az éles 
vágások sokszor zavarosak (lehet, hogy az 
angol igeidőrendszer alkalm asabb a m últ
beli események közötti viszony érzékelteté

sére, s ez m agyarul nem jön át); a szerep
lők megformáltsága is elégtelen, például a 
Cora szökéseit segítő Caesar vagy Király 
sem teljes értékű  figuraként jelenik meg, 
hanem narratív  eszközként. Nem kevésbé 
zavaró a mű didaktikussága: szinte olda
lanként találunk  tanulságos tételt, magya
rázatot a mindentudó E/3 narrátortól vagy 
valam elyik szereplőtől. Ez a vázlatosság 
nem pusztán elidegenítő, nem csak a befo
gadás lehetőségein ront. Például a rabszol
gavadász alakja kidolgozatlansága révén 
beletorkollik a „főgonosz” sémájába, s azál
tal, hogy az ő és tá rsa i „típus” voltát a nar- 
ráció többször hangsúlyozza, szembemegy 
a regénynek azzal a hangsúlyos törekvésé
vel, hogy árnyalt képet nyújtson, s a rab 
szolgaságot és a m indent leigázó „ameri
kai imperativus”-t (243.) éltető attitűdöket 
ne csak izolált esetekként tüntesse fel, ha
nem intézményesültségükre mutasson rá.

Sári B. László észrevétele, hogy a re
gény m int műfaj/forma válik alkalm atlan
ná A föld alatti vasút esetében,3 inkább úgy 
pontos, hogy W hiteheadnek nem sikerült 
a regényforma lehetőségeit kihasználnia. 
Ennek ellenére a 2017-ben elnyert Pulitzer- 
díjat tem atikus megoldásai és szemlélete 
igazolják, amelyek révén elem entáris erő
vel kimozdít azokból az önmegnyugtató 
tévképzetekből, amelyekkel a rasszizmust 
és az idegengyűlöletet ak á r Amerikából, 
akár innen nézzük.

Colson Whitehead: A fö ld  a la tt i  vas
út. Ford. Gy. Horváth László, 21. Szá
zad Kiadó, Bp., 2017.

Jegyzetek
1 Kathryn Schulz: The Perilous Lure of the 
Underground Railroad. The New Yorker, 2016. 
aug. 22., https://www.newyorker.com/magazi- 
ne/2016/08/22/the-perilous-lure-of-the-under- 
ground-railroad
2 L. Varga Péter: „Aki látni akarja az orszá
got, az vonatozzon”. Dunszt, 2018. máj. 11., 
https://dunszt.sk/2018/05/ll/aki-latni-akar- 
ja-az-orszagot-az-vonatozzon/
3 Sári B. László: A szökés metaforája. Magyar 
Narancs, 2019/15, https://magyarnarancs.hu/ 
konyv/a-szokes-metaforaja-118829/?orderdir=- 
novekvo
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NAGY ZALÁN 

hatások

zsibbad
bőröd alatt a hangyák bolyokat építenek 
kiskorodban anyád megtiltotta 
hogy kolóniájukat elpusztítsd 
kötelező példáját követned 
pedig most élveznéd igazán 
a magányt

minden éjjel másvalakivel 
így akarod megtalálni 
organizmusod másik alkotórészét

vérkeringésed folyamatosan romlik 
ezzel magyarázod hogy annyi év után 
sem szűnt meg a zsibbadás

ami csak akkor múlik el 
ha méhedbe költözve a hangyák 
petéket rakhatnak utódod bőre alá

lüktet
ha egy napon feketébe borulsz 
és szívverésed lüktetéssé változik 
vénásan kell adagolnod a fájdalomcsillapítót 
mert ereid gyökerekként futnak szét 
a szívednél annál az amazóniai fánál 
amely csak egy másik fa köré képes nőni

kevésbé érzed majd a támasz hiányát 
belenyugszol a természet körforgásába 
és tisztelettel mondasz hálát 
hogy végleges elkorhadása előtt 
még felhívta magára a férgek figyelmét

benned a facsonk sosem fog elbomlani 
örökké látható lesz ahogy törzsed 
egy immár üres térhez ragaszkodik

törik
( í )

apád testét pólyába csavarod 
anyád terráriumba fekteti őt 
és fekete özveggyé változik 
ez a természet rendje

mondogatod a látogatóknak 
közben belülről lehelsz párát 
az üvegfalakra

maréknyi föld vagy a terrárium alján 
nem tudod lebomlasztani

(2)

ki akarjuk irtani a rovarfóbiádat 
mellkasod mézzel kenem be 
hernyókat ragasztok rád 
hónapok múlva olyan leszel 
mint egy lepkegyűjtemény

félelmed idővel rendszerré alakul 
próbálja kihúzogatni öklödből 
a gyerekkori üvegszilánkokat

löket
ha fellegekben nem járhatsz a folyót 
kell választanod az első löketek megfelelő 
erőt nyújtanak további kilengésekhez így 
csiszolódnak zsebedben a kövek 
kőtáblákká melyekbe most a sorsod 
van vésve engedj a merülésnek adj utat 
a tisztulásnak képezz csatornákat 
légutaidból hagyd hogy pikkelyek 
szakítsák fel bőröd kimosva korhadó 
csontjaid bár a szárazföldről mentőöv 
érkezhet emlékezz kint minden hétszer 
súlyosabb de ne aggódj hamarosan 
vízeséshez érkezel ott egy szivárvány 
körbeöleli a zuhanást miközben 
feledésbe merülnek elérhetelen álmaid

gégészet
ha magyarázatot keresel bűntudat nélkül 
nyiss rá mindig nyúlj mélyebbre feszítsd szét 
az állkapcsát ne állj meg a nyelvénél körmöddel 
reszeld torkát csiszold hangszálait ha továbbra is 
szótlan egy porctöréssel keresztezd nyelő és 
légcsövét így már könyökig benne lehetsz 
gyomrában tapogatózz általad kimondott 
emészthetetlen vádak után mert ő csak nyelte 
azokat nem számítva a székrekedés kínos csendjére 
amikor harmadjára kopogtattál a mosdó ajtaján
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OVIO OLARU

amikor elkezdődött a vihar, 
a nagymellű
autistalánnyal játszó fiúk a központi üzlet tetőplaccán 
megálltak, és cinkosan feléje fordultak, 
ő  szégyenlősen megemelte blúzát, és aztán esni kezdett.

egy tétova pillanat, valami bénító, furcsa erő, 
de az éjszakai villámlás rövid fényeiben 
a fiú  a tetőn megelevenítette a brutális koreográfiát, 
hogy 10 évvel később, izzadton és posztkoitálisan, 
ugyanaz a kép pörögjön le áruló elméje tetőplaccán.
10 évvel később, szép nők szemének 
rövid fényeiben.

és a belső béke annyi pillanatában,
saját életrajzának túlélőjeként tükörbe nézett,
hogy a képet ízekre szedvén, az agyat egyenlő
plasztelindarabokra, okok és rossz előjelek után kutasson.

a központi üzlet a piros focicipőkkel nem tudta 
megállítani a fatalizmust, ahogy talán egy pillanatnyi 
zavar, egy kificamodott kéz sem, hogy középen elvágja 
a filmet, hazaküldve a fiúkat a csorbához és a családi 
hántásokhoz, haza, a pubertástól távolra.

a bűntudat mindig cinkosság, ami visszanéz, 
de soha nem azokba a vihar előtti nehéz levegőtől 
fulladozó szemekbe, amiket a rövid és fájdalmas 
fények beleégettek a bőrbe.

Csillag István: Merengő

m egszállottja vagyok a gyönyörű lányoknak o klubból,
akik effektekről és fotómontázsról beszélnek,
aktiválják a szörnyecskét bennem és játszanak az áramköreimmel,

látom az égő ajtót, előtte valaki csendben a kijárathoz int, 
de nem akarok a fény fele menni, azt akarom, 
hogy a kúlerek szele fújjon éjjel-nappal a szemembe, 
és valamivel később, betonfáradtan
lenyomjam a replay-t, és megigézve nézzek befelé forduló szemekkel, 
amíg a tejút sugarai megsemmisítenek.

átgörgetek a lányokon, akik megjelennek a barátjavaslatoknál, 
szőkék, szerelmem számára megközelíthetetlenek, 
ha ez egy trailer, nem akarom megállítani, 
mert kedvelem a futó érzést és a reklámokat.

távolról szeretem a lángot, azt, amelyik megmondja, hol vagyok, 
melege nem érint meg így. van egy fél söröm 
és 20 okom rá, hogy elmenjek, mivel záróra van. 
kimerültek a forgatókönyvek, köztem és a friss levegő között 
a táncoló emberek asztala, azt mondja nekem egy lány,

ne félj, ne félj. aztán szalad a tömeg felé, belefullad 
a lassan elpixelesedő testekbe, és eltűnnek,

i v "L * i ' » » >  folytatás a 12. oldalone ln ye li o k é t a  lang.

—  2019/22. SZÁM -  NOVEMBER 25. 11



hazafelé az esőben egyik este
eszembe jutottál, ivar bolt,
ahogy a s0rland hullámai visszahoztak a partra mosott arccal, 
a tizedik és tizenegyedik közötti nyári szünetben.

miután heidivel beszéltél telefonon, 
fogtad a dzsekidet és motorbiciklivel mentél ki a partra, 
heraldikusan suhantál az alkonyaiban, telve 
metamfetaminnal és azzal a szenvtelen szépséggel, 
ami a boncolás után is benned maradt.

a végtelenségig tudtál volna így vezetni, minimalista villák közt 
cikkcakkozva, a te vulgáris és izgató férfiasságodban, 
szabadon, már ha ezt hívhatjuk szabadságnak.

voltam a temetésen, többet kerestem 
a testvériségnél és kevesebbet a szerelemnél, 
és egész éjszakákat álmodtam a hideg mechanizmussal, 
ami kérlelhetetlenül fordult és feladott 
nordland és bodo között, átdobva téged a korláton 
a sziklákat mardosó sós víz fodrai közé -  korrozív, mint te is.

ki tudja, ha nem éppen heidi szabotálta a fékedet,
vagy csak túlságosan be voltál állva a vezetéshez, senkinek nem
hiányoztál jobban, mint kellett, és heidi utána velem volt együtt.

<Tl________________________________

Líceumban szerettem  elsőként érkezni az órákra,
hogy a szemközti ablakot nézhessem, erotikus játékokat 
projektálva a teológia egyetem kis, fényárnyékos 
szobáiba, most szeretem távolról nézni 
a hamis kegyelmüket és a mázat, 
hogy még egy tánccal bővíthessem kémiámat.

emlékeket vegyítek apátiával, 
a hűvösséget a lepedő' nedvességével, 
hogy kifullasszon, ahogy kimászok a pokrócok közül, 
az a végtelenül gyöngéd és szomorú dolog, 
ami megelőzi a katasztrófákat, de hol a katasztrófa, 
amikor a világ ilyen szépen táncol körülöttem?

a lány tetoválása a klubból, egy törzsi maszk, 
amit sokan felpróbáltak és már turistaobjektummá vált, 
valójában a halált jelenti, a beszélgetés köztünk 
teljesen hétköznapi, de irodalmi értelemben nem vagyunk törzsbéliek, 
és a szeméből túl kevés nosztalgiát olvasok ki.

a fiú szeméből, aki egy barátja jegyesével dugott össze, 
akit aztán otthagyott, az egoisták disznó lazaságát 
olvasom ki. aztán a klub kijáratánál a megcsalt barát 
odajött hozzánk és mondott valamit, 
és mi semmibe vettük, és később jött a megbánás.

a dolgok nem olyanok, amilyennek tűnnek, de a valóság sem, 
a maga erőszakos idegenségében, nem vágja keretekbe 
a filmet, egy monotóniától mentes zónát akarok, 
a tetovált lányt akarom, hogy idejöjjön hozzám és rendbe tegyen.

nézem birodalmamat az ablakon át, 
de csak egy árnykép rajzolódik ki szemközt, 
a függöny mögül, ahogy az őszi reggel hűvösébe öltözik.

HORVÁTH BENJI fordításai
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LILY MYERS

A nők összemennek
(S h rin k in g  Women. College Unions Poetry Slam 
Invitational, 2013.)

A konyhaasztal túloldalán anyám  elmosolyodik 
a m érőpohárba töltött vörösbor fölött.
Azt mondja, nem éhezteti m agát,
de m ár jól ism erek m inden mozdulatot, am it a villájával tesz, 
m inden szemöldökráncot, ahogy felajánlja nekem  a  tányérján  
m arad t falatokat.
Rájöttem, hogy csak akkor vacsorázik, am ikor én tanácsolom. 
Kíváncsi vagyok, mihez kezd, am ikor nem vagyok otthon.

Lehet, ezért tű n ik  egyre nagyobbnak a ház, am ikor hazam e
gyek: fordítottan arányos minden.
Ahogy anyám  összemegy, m inden hatalm assá válik körülötte. 
Úgy hu llanak  róla a kilók, m int apámról a szór. Apám hasa k i
kerekedett a bortól, késő estéktől, kagylóktól, költészettől. Az új 
barátnőjétől, aki túlsúlyos volt kamaszkorában, de apám szerint 
most m ár „él-hal a gyümölcsökért”.

^  Q L í r a o n
Ugyanez volt apám  szüleivel is,
ahogy nagyanyám  törékennyé és szikárrá  vált, a férje pirospozs
gás arcot és nagy bendőt növesztett,
és azon töprengek, vajon ez családi vonás, hogy nálunk  minden 
nő összemegy,
ahogy helyet szorítanak az életükbe érkező férfiaknak, 
anélkül, hogy tudnák , hogyan töltsék ki a hiányukat, 
ha  elmennek.

Engem a rra  neveltek, hogy kiszolgáljak.
Az öcsém sosem gondolja meg, mit mond.
Engem a rra  neveltek, hogy válogassam meg a szavaimat. 
„Mégis, hogyan lehet valakinek viszonya a kajához?” -  kérdi ne
vetve, ahogy az alacsony szén h id rá tta rta lm áé rt vá lasz to tt vö
rösbablevesem eszegetem.
Meg akarom  mondani neki, hogy m ás iskolákba já rtu n k , Jonas, 
neked azt mondták, nagyra nőj, 
nekem azt, ne hízzak el.
Te az t tanu ltad  apánktól, hogy alkoss, term elj, ami a szíveden, 
legyen a szádon -  és hetente elm ent a hangod az ordibálástól. 
Én m egtanultam , hogy fogjam be a szám at.
Anyánk m egtaníto tt helyet terem teni m agam  körül. 
M egtanultam  olvasni a csomókban a homlokán, am íg a fiúk el
m entek kagylót gyűjteni,
és sosem ak a rtam  őt majmolni, de h a  eleget figyelsz valak it a 
túloldalról, átveszed a szokásait,

ezért m ennek össze évtizedek óta a nők a családunkban. 
Egymástól tanu ltuk  ezt is, m int a kötést, 
számolni a szemeket, közéjük csomózni a csendet,

am it még most is érzek, ahogy végigmegyek ebben az egyre nö
vekvő lakásban, 
viszket a bőröm,
ahogy felszedem anyám  akara tlanu l elhagyott rigolyáit, m int a 
zsebéből kihulló papírgalacsinokat a konyhától hálószobáig és 
vissza.
É jszakánként hallom, ahogy letipeg n a tú r joghurtot enni a sötét
ben, m int egy szökevény, aki kénytelen lopni a kalóriából, am i
re nem ta r tjá k  méltónak.
Megszabja, hány falatot engedhet meg m agának, 
mekkora tere t illik elfoglalnia.

Vívódását figyelem,
utálom vagy utánzóm,
pedig m ár nem akarom  egyiket se,
de ennek a háznak  a terhe lassan  mindenhol utolér.
Öt kérdést te ttem  fel m a genetikaórán, és m indegyiket úgy 
kezdtem, hogy „elnézést kérek”.
Nem ism erem  a szociológiakurzus követelményeit, m ert a kon
zultáció a la tt csak a rra  gondoltam, hogy ehetek-e még egy sze
let pizzát.
Ez az örökös rögeszmém, am it sosem kértem , de

az öröklődés véletlenszerű, 
és még m indig engem néz 
a konyhaasztal túloldalán, 
borral á tita to tt ajkakkal.

MÁRCUTIU-RÁCZ DÓRA
fordítása

Csillag István: Sem m isem  lehetetlen

Nagy Zalán 2003-ban született M arosvásárhelyen. Jelenleg is 
o tt él, líceumban tanul. A miskolci Deákpoézis verseny különdí
jasa  2019-ben. Ez az első közlése nyom tatott folyóiratban.

Ovio Olaru 1993-ban született Nagyszebenben. Első versesköte
te (Pilotul, 2014, Charmides) elnyerte a Román írószövetség debüt- 
díját, illetve jelölték a rangos M ihai Eminescu-díjra. Itt közölt ver

sei a Proxima B (2017, Charmides) című kötetéből valók. 2016 óta 
a kolozsvári Nepotu’ lui Thoreau irodalmi kör moderátora.

Lily Myers 2015-ben diplomázott a Wesleyan University szocio
lógia képzésén. Első kötete 2017-ben jelent meg The Impossible 
Light (A lehetetlen fény) címmel a Penguin Random House k i
adó gondozásában.
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BOGDÁN LÁSZLÓ

O tt túl, nem messze, 
m ár egy m ásik világ volt
In term ezzo  1

egyszer a tengeren úgy szíven ütött egy hullám 
homályosodik azóta minden aszályos napok partjai közt 
akadályverseny önmagaddal szólj mi lesz ebbóí? 
megmaradni csak megmaradni! messze hordó tautológia 
hát mondjad a verset fiúnak lánynak perspektíva pörgést 
te a régi vagy (arcsisak és száj-mínuszjel) régen ki voltál? 
nem érdekel ringó hajó kékló' mennybolt bazárok kuplerájok 
sem barbár derű eltévedt lovas moszkvai párizsi utcák 
hiányuk penge szemedbe költözött úgyis 
te hű maradtál beier is mondta az erkélyen mihez?
László napján ittátok a bort kint júniusi rekkenó'ség 
egyszer a tengeren az a hullám úgy szíven ütött 
láttad magad egy pódiumon az erőszakra nem esküszöl meg 
minek erőszak? megteszi a félelem is terjed bennünk a kór 
pontosan tudják ezt is akarják ó végső önvizsgálat 
amikor útnak indul a férfi s az sem érdekli hova ér

15. A  v ilá g  fővárosa

És szél támad, megmozgatja a fák leveleit,
valahol felsír egy madár
és a tisztáson megjelenik a színész.
Villanunk egyet, megpörget az örvény és elragad. 
Szikraesőben, fényözönben kerengünk 
és hirtelen landolunk egy New York-i utcán.
Nem lehet megállapítani, hogy nappal van-e 
vagy éjszaka, nyár-e, tavasz vagy éppen ősz? 
Vakítanak a fényreklámok. Szirénáznak a 
rendőrautók. Surrogások, csikorgások, 
sikoltások, ordítások, jajgatások őrjítenek meg. 
Transzvesztiták, magas csizmás, miniruhás, 
nagymellű kurvák, baseballjátékosok, 
görkorcsolyázó tinédzserek kerülgetnek.
Néha egy-egy, félénken körbepillantó, 
lépteit meggyorsító, öltönyös alak tűnik fel, 
aztán megint magassarkú, ringatózó, 
hosszú ruhás nők jönnek. Sodor a forgatag. 
Labdázó gyerekek, fekete reverendás papok. 
Magas fejhangon panaszaikat ecsetelő 
lábatlan koldusok. Kínaiak, japánok, 
koreaiak, vietnámiak, négerek, meszticek, 
kreolok, cigányok, mulattok, hinduk.
Burnuszos arabok, kerge bohócok, 
tengerészgyalogosok, tűzoltók, prédikátorok, 
trombitások, dobosok, egy-egy elmélyülten 
játszó utcai hegedűs. Fekete öltönyös, 
maguk elé meredő zsidók, sebesen pörgő 
nyelvvel vitatkozó, fehér nadrágban, 
fehér ingben virító olaszok.
Fekete szemüveges, tweedzakós ügynökök.
James Bond és társai.
Hosszú, sötét kabátos, kopasz, 
hadarva vitatkozó német fiatalemberek.
Rohanó Porto Ricó-iak, mintha menekülnének 
láthatatlan üldözőik elől?
Lüszterkabátos ügyvédek.
Parafa sisakos gyarmatáru kereskedők.
Józanok és részegek, 
kimeredt szemű, belőtt lányok.
Tántorgó drogos fiúk.
Néha egy-egy figyelmesen körbepillantó rendőr, 
egy-egy vörös kabátos, 
puttonyos részeg Mikulás.
A z utca megunhatatlan filmje.
Különös pár tűnik fel, egymásba kapaszkodva.

Csillag Simon Repolski Imola: H16

Egy rongyokba öltözött öregasszony és egy 
csizmanadrágos, félmeztelen, őszülő szakállú, 
manuszban csoszogó öregember. Erősen néznek.
„Itt éltem én” -  legyint Öcsi.
Nem, mindez nem lehet álom!
Túl konkrét, tú l eleven, tú l valószerű!
Hirtelen érzem meg a szagokat is.
A szagegyveleg egyszerűen kielemezhetetlen.
A mosdatlan emberi testek szaga, alkohol, 
fokhagyma, kámfor, fertőtlenítő- és illatszerek 
szagába vegyül. Komoran gőzölögnek 
az utcára kivezetett csövek, gyomorforgató 
bűzöket árasztó csatornák, s egy-egy lángoló 
hordó mellett hajléktalanok toporognak.
Nem, mindez egyszerűen nem lehet álom!
Magunk elé meredve, szédülten támolygunk.
Ki tudja, merre? „És ez a világ fővárosa” -  
vigyorog Öcsi. -  Ide vágytam én.
A bolond, a transsylvaniai Julien Soréi.

In term ezzo  2

láttad magad egy pódiumon az erőszakra nem esküszöl meg 
minek erőszak? megteszi a félelem is terjed bennünk a kór 
pontosan tudják ezt is akarják ó végső önvizsgálat 
amikor útnak indul a férfi s az sem érdekli hova ér 
„csak tudnám meg már egyszer mennyit érek” -  mélázott cs. 
„de hát mikor szembesül az ember önmagával? nincs tükör” 
csak a feszültség nő mellkasunk mögött csak a képzelet vérzik 
a szemben lévő parton örök éjszakában az arcod falazzák be 
örök sötétségben marad az arcod a fényre kitörni 
a fényre kitörni nem te fogsz te hű maradtál 
azt sem fontos tudni mihez? minek mindent kimondani 
azt hittem ha mindent kimond az ember feloldozást nyer 
de hát ki oldozott volna fel és mi alól?! szólj ezt akartad? 
egyszer a tengeren a tengeren úgy szíven ütött az a hullám 
láttam akárha robogó vonatból az élet suhanó tájait 
a nyár ez a nyár is eltelik és a Galápagos szigetekről 
a Galápagos szigetekről megint nem telefonál senki 
egyszer a tengeren úgy szíven ütött az a hullám 
„leheleted a homlokom gyöngyével be nem futja többé 
szemed kutjából soha többé hangodba nem botlom már többé 
erről a sötét hegyoldalról el nem mozdulok soha többé” 
talán a rum teszi a fehér éjszakák vakít a felismerés 
közhelyszerű ez is közhelyszerű akár másolat-életünk 
éltek már mások is ugyanígy sőt nehezebben nehéz időben 
zúgtak a traktorok a fekete kocsik zúgtak a bombázók is 
de hagyjuk a jelképeket más nyaraknak más gerilláknak 
mások is hűek maradtak mindhalálig a félelemhez 
vannak akik erről is szebben tudnak hallgatni nálam
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Csillag Simon Repolski Imola: Másik tér

16. A  véletlen

Két hatalmas termetű néger áll elénk.
Nem mehetünk tovább! Az egyik 
kezében figyelmeztetően, mint egy 
hajnali számonkérés, megvillan a görbe kés, 
s a zöldes-vöröses fényreklámok vakító 
fényét villantja, könnyező szemünkbe.
Pénzt, szólal meg rekedten a halefet kezében 
elképesztő gyorsasággal forgató néger, 
mire egymás szavába vágva kezdjük 
magyarázni, hogy nem adhatunk, 
pénzünk momentán nincsen, 
mi erdélyiek vagyunk, mondom, nem is 
tudom, miért, s hangsúlyozottan 
ismétlem, Transsylvania, mire röhögni 
kezdenek. Drakula, mondják egymásnak, 
s a magasabb végre elteszi a kést!
Egy-egy dobozos amerikai sört 
nyújtanak felénk. A járda szélére ülünk le, 
újságot teszünk magunk alá, 
hogy ne kenjük össze fehér nadrágunkat.
A sörük gyenge, de legalább hideg.
A mellettünk gőzölgő csövekből áradó, 
fehéres árnyalakzatok fejük körül 
gomolyognak, meg-megvillan sötét arcuk.
A minket figyelmesen nézegető 
szemekben együttérzés. „Drakula” -  
mondja harmadszor is a késes, s ismét felröhög. 
Vámpírok tűnnek fel a gőzben.
Szájuk széléről nyalják a vért.
Mindez ismét valószerűtlen, lehunyom a szemem, 
abban a reményben, hogyha kinyitom, 
eltűnik a New York-i utca, de nem tűnik el!
Ott van, a maga nyomasztó jelenvalóságában 
és foglyul ejt. Isszuk a sört. Alakjuk 
ott foszforeszkál a reklámok fényében.
A késes néger mesélni kezdi, hogy az 
előbbi dolog csupán egy móka volt, 
ő nem rabló, pusztán tréfálkozott velünk, 
ő taxisofőr. Csakhogy igen furcsa dolgok 
történtek vele az előbb. Hajnal óta 
szolgálatban volt, megéhezett, felugrott 
valamit falni, a lakásába. Itt lakik 
a szomszédban, bök az állával 
a hátunk mögött álló, a gőzben elmosódott, 
több emeletes bérház felé, csak úgy, 
sietősen, állva evett is egy szelet húst, 
kenyérrel, ivott is egy csésze jázminteát,

mert az a kedvence, attól valahogyan 
felfrissül, újra energiával tölti fel 
és éppen készült visszajönni az utcára, 
taxizni tovább, már az ajtóban állott, 
amikor váratlanul megcsördült a telefon. 
Kedvetlenül ugyan, de visszabattyogott.
Elképzelni sem tudta, hogy ki a franc 
zavarhatja ebben az órában?
Ezt kiderítendő, felvette a kagylót.
Egy haverje hívta, valahonnan a Fülöp-szigetekről, 
ahol katona. Jól elvitték őt is a hazából.
Jó messzire! Épp szomorú sorsát ecsetelte. 
„Nincsenek biztonságban, azok az átkozott 
terroristák mindenütt ott vannak!
A legváratlanabb időben, 
helyeken robbannak sunyi bombáik!”
Ekkor hatalmas csattanásokat, 
csörömpöléseket hallott az utcáról, 
és a telefonkagylóval a kezében, 
ez az előnye a több mint tíz méter hosszú 
zsinórnak, kirohant a balkonra, belebotolva 
az üres üvegekbe, s a fájdalomtól sziszegve, 
döbbenten észlelte, hogy kocsija sehol!
Miközben a haver az amerikaiak elleni, 
alamuszi gyűlöletről, a Fülöp-szigeteken is 
egyre gyakoribb terrorista akciókról mesélt, 
ide-oda forogva, végre észrevette, 
hogy az ő imádott sárga taxija ott hever, 
romokban a szomszéd járda szélén.
Tehát nem ott, ahol az előbb hagyta!
És egy hatalmas tankert épp leállítanak 
a zsaruk, valószínű azért, mert az idióta sofőr 
véletlenül átgázolt rajta. Nem az utat nézte, 
hanem egy pornómagazint, amit még most is 
tehetetlenül, a mocskos kezében szorongatott.
Az ő taxijának már annyi, gondolta, 
mikor a haver elmesélte, „hogy épp be akart 
térni egy bárba, bevágni egy felest, 
amikor kioldódott a cipőfűzője, s amíg lehajolt 
és megkötötte, nehogy belebotolva elessen, 
az égbe szállott a bár! Ha nem oldódik ki 
a cipőfűzője és belép, akkor ő is meghal!
Hát nem, ebbe kétségtelenül bele lehet őrülni, 
a bombák mindenütt ott vannak.”
Igen, ott, sunnyogta ő, de bocs, 
most leteszem, haver, éppen most 
trancsírozta fel egy infantilis állat a taximat!
Érted te ezt? „Nem, nem értem -  mondotta 
kedvetlenül a másik -, és te most 
honnan beszélsz, a másvilágról? Benne voltál?” 
Nem voltam benne, feljöttem valamit enni, 
s épp akartam lerohanni, amikor hívtál, haver, 
ha nem hívsz, akkor most nem 
beszélhetnél velem, a taxi romjai 
között feküdnék, darabokra szaggatva!
„Velünk valaki játszik, haver, 
nem gondolod? Majd még hívlak.”
Jó, hívjál, válaszolta ő, és ne hősködj,
vigyázz magadra! „Mind vigyázhatok,
ha a fekete seggem alatt robban fel egy bomba.”
Hát ez az, imádkozni kell,
az Úr megsegít, vágta le ő a kagylót.
Már csak benne bízhatunk, mert kiben másban? 
Elnökökben, vezérekben nem!
És akkor eszébe jutott, hogy nincsen biztosítása! 
Elfelejtette megújítani, így neki annyi!
A taxiját elviszik a roncstelepre, s ő mehet 
megint az utcára, amíg össze nem szed 
annyi pénzt, hogy újat vásárolhasson.
Kisántikált, a háza mellett találkozott 
ezzel a haverrel, mutat a sörét kortyoló társára, 
s akkor jöttünk mi, ki tudja, honnan a bánatból 
idepottyant, fehérruhás ágrólszakadtak! 
Gondolták, megtréfálnak, de... A férfi elhallgat, 
felugrik, társát is felrántja. Nyúlcipő, a zsarvak, 
üvölti és eszeveszetten rohanni kezdenek.
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GAAL GYÖRGY

Ligeti Ernő, az urbánus 
transzszilvanista
Ligeti E rnő  nevével fél századdal ez

előtt egyetemi hallgatóként Sőni Pál ro
m ánia i m agyar irodalom  ku rzusán  ta 
lálkoztam  először. A kkoriban jelen t meg 
Sőni A romániai magyar irodalom törté
nete című nyom tatott egyetem i ku rzusa  
(1969), s ebben nem ju to tt önálló fejezet 
Ligetinek. De ugyancsak ekkoriban jelent 
m eg bevezető tanulm ányával a Rom áni
ai M agyar írók sorozatban az 1945-1990 
közötti egyetlen Ligeti-kötet, mely két re 
gényt ta rta lm azo tt. Szerencsére Sőni ta 
n á r  ú r  (akkoriban: elvtárs) nem a nyom
ta to tt  ku rzusá t m ondta fel óráin, hanem  
tém akörönként ism erte tte  a korszak iro
dalm i a lkotásait. S m induntalan  idézett 
Ligetinek a Súly alatt a pálma című köte
téből. A kurzuson csak egyetlen regény
ről esett szó, a Föl a bakra! címűről, m int 
a világháború u tán i m agyar kisebbségi 
sorsot tükröző egyik műről. Term észete
sen kíváncsi lettem  Ligeti em lékiratának 
csattanós m egfogalm azásaira, s k ikér
tem  az Egyetem i K önyvtárban a kötetet: 
csak a kérő cédulát kap tam  vissza, ra jta  
a „Fond S” jelzéssel. Ezt m ár jól ismertem: 
a kötet a titkos (Secret) állom ányba van 
besorolva, csak dékáni vagy könyvkiadói 
a ján lásra, az igazgató jóváhagyása u tán , 
a ta n á r i  olvasóban ju tha tok  hozzá. Sze
rencsém re nagybátyám , Mikó Im re köl
csön tud ta  adni, s így a szem eszter végéig 
kézikönyvként használhattam .

Tíz évvel ezelőtt újra figyelmem közép
pontjába kerü lt Ligeti. A Polis Könyvki
adó felkérésére szám ba vettem  Kolozsvár 
h íres szülötteit, hogy a legjelesebbek pá
lyáját egy album ban m utassam  be. És a 
város leghíresebb 18 szülötte közé Lige
ti E rnő is bekerült. Egy eredeti színfoltot 
képvisel a város történetében: a m agyar 
identitást vállaló, trag ikus sorsú zsidó ér
telm iségiét, az újságíróét. Akkor minden 
m űvét elolvastam, s a rá  vonatkozó elér
hető  irodalm at is, köztük Filep Tam ás 
G usztáv tanulm ányait. M egállapíthat
tam , hogy az utóbbi időben -  Marosi Ildi
kó m ellett — ő dolgozta fel leginkább Lige
ti irodalm i hagyatékát. E zért örvendtem 
annak , hogy a Kolozsvári M agyar Napok 
alkalm ával Filep Tam ás G usztáv meg
ajándékozott a Ligeti teljes életpályáját 
bemutató kötetével.

A könyv Bevezetőből és tíz fejezetből áll. 
A Bevezető' vitába száll azzal az „ a n y a o r 
szági (igen helyesen, mindig így írja) felfo
gással, hogy az erdélyi irodalm at a népies 
hang, a „hegyi tájak  stílrom antikája” kép
viseli. Van urbánus vonulata is, s ennek 
egyik fő képviselője Ligeti Ernő. Kijelenti, 
hogy „faktum ként kezeli” a Ligeti életmű
vére vonatkozó alapvető megállapításokat: 
fontos szerepe volt az avantgárd  irányza
tok meghonosításában; szerkesztőként és 
szerzőként meghatározó szerepet játszott 
a kezdeti évek legjelentősebb folyóiratá
nak, a Napkeletnek a m unkájában; egyik 
alapítója volt az Erdélyi Szépmíves Céh

nek és a Helikon írói közösségnek; részben 
ő ga ran tá lta  a Keleti Újság színvonalát; 
1934—1940 között ő adta ki és szerkesztet
te a Független Újság című antitotalitárius 
szemlét; nevéhez fűződik az erdélyi városi 
regény megteremtése; az első kisebbségtör
téneti korszakról ő ír ta  az első, klasszikus 
összefoglalást; Bethlen Miklós-regényével 
az utótranszszilvanizm ust képviselte. Ez
zel tulajdonképpen megfogalmazza köny
ve alapvető tételeit, ezek bizonyítását t a r 
talm azzák a fejezetek.

Az első két fejezet még m indig inkább 
bevezetésként hat: az egyik tisz tázza Li
geti irodalm i m unkásságának  a terjedel
m ét, címjegyzékét. Ez azért szükséges, 
m ert műveit különböző cím változatokkal 
említi, sőt jelenteti meg. U tal olyan — eset
leg éppen készülő — műveire, amelyek so
ha sem lá tta k  nyomdafestéket, kéziratuk 
sem m arad t fenn. Végül a szerző könyva
lakban megjelent művei szám át tizenhét
ben rögzíti. A m ásik  bevezető fejezet Li
geti 1948 u tán i recepcióját veszi számba. 
Kik, hol és m it írtak , á llíto ttak  Ligeti élet
m űvéről — el egészen a holokauszt 70. év
fordulóján m egrendezett kolozsvári „Súly 
a la tt a pálm a” emlékkonferenciáig.

A Pályakezdet fejezet két részre oszlik: 
egyik a kolozsvári családi körülm énye
ket, az U nitárius Kollégiumban tö ltö tt 
diákévek h a tá sá t, s a félbehagyott jogi 
tanulm ányok em lékét idézi. M ár joghall
gatóként is a Kolozsvári Hírlapnál tanonc- 
kodik. 1912-től N agyváradon, „a Holnap 
városában” lesz az Ady nevével fémjelzett 
Nagyváradi Napló m unkatársa . I tt  válik  
vérbeli újságíróvá és i tt  jelenik  meg el
ső verseskötete is, a Magányosan ezer ta
vasz közt (1913). U rbánus lírá já ra  Ady is 
felfigyel. Lapja és ő m aga is Tisza István 
politikájának a tám ogatója. A „váradi vi
rágzásnak” az első világháború vet véget. 
Négyéves hadiszolgálatáról kevés adat 
m arad t fenn. Frontvonalba nem kerül. 
Egy g ránátrobbanás okozta légnyomás 
m iatt P rágában  kezelik, eljut Galíciá
ba és Varsóba is. A háború  végén Maros- 
vásárhelyen szerel le. Még az év nyarán  
Kolozsvárt ú jra  a Kolozsvári Hírlap szer
ződéses m unkatársa  lesz. I tt  is Tiszát tá 
mogatja. Majd e lap megszűntével a Keleti 
Újság m egalapítóinak egyike. E pálya- 
szakaszok v izsgálata nem lehetett köny- 
nyű feladat, de még a következőké sem, 
m ert a kor szokásai szerin t az újságírók 
csak r itk á n  jegyezték nevükkel a cikke
ket, még betűjeles a lá írásuk  is csak hosz- 
szabb kom mentárok u tán  tű n ik  fel.

A főhatalom -változás u tán i irodalom- 
szervezés történetét m ár sokan m egírták, 
a szerző ezt most Ligeti ebben játszott sze
repének a kidom borításával gazdagítja. 
Jóform án mindegyik rövid életű irodalmi 
lapban publikál, kezdve a Váradon megje
lenő Magyar Szóval. Végül a Keleti Újság 
m elléklapjaként megjelenő Napkeletben 
ta lá l otthonra 1920—1922 között. Három

évig itt közöl „a haladó szellemű m agyar
ság”. Közben verseket is ír, ezeket En jót 
akartam címmel teszi közzé 1924-ben. 
Ez utolsó vers-kiadványa, a k ritik a  alig 
veszi észre. Ezután a széppróza felé fordul.

Ligeti első novelláskötete, a  tizenhárom  
történetet tartalm azó Asszony 1920-ban je 
lenik meg. Bár írásai elég kidolgozatlanok, 
erre m ár többen felfigyelnek. Az első k is
regények, a P rágában  játszódó Belvedere 
(1921) és a „felföldi” szunam ita gróf tö rté 
netét M ikszáthra emlékeztetőén feldolgo
zó Az ifjító szűz (1925) stílusa, történetszö
vése a modernség jegyeit hordozza magán.

K ét sarkalatos, nem an n y ira  irodal
mi, m in t szociológiai-politikai vonatkozá
sú fejezet következik. Az egyik Kisebbségi 
progresszió címmel a r ra  a nehéz feladat
ra  vállalkozik, hogy kijelölje az újságíró 
nézeteinek helyét az erdélyi m agyar poli
tika i palettán . Ez leginkább az 1922-ben 
közölt Erdély vallatása című portrésoroza
tából derül ki. Bernády Györgyben a h i
vato tt vezetőt, Paál Á rpádban  a politi
ka i cselekvés ideológusát látja. Végül is 
a m egalakuló Országos M agyar P á r t h í
ve lesz. Nem lehet asszim iláns zsidónak 
nevezni, m ert a családjában ez a folyamat 
m ár lezárult. M agát m agyarnak  ta rto tta , 
az összeurópai polgári k u ltú ráb an  h itt. 
A vezetők m eritokratikus alapon történő 
kiválasztódását ta r to tta  ideálisnak. I tt ol
vashatunk  a különböző írókhoz, politiku
sokhoz fűződő kapcsolatáról is. Ä m ásik  
ilyen betájoló fejezet a Közéleti szerepvál
lalások címet viseli. B ár Ligeti alig viselt 
vezető tisztségeket, az irodalm i szervez
kedések sorában m induntalan  felbukkan 
a neve. 1922-ben a H úszak Céhe m ega
lap ítá sának  kezdeményezői között sze
repel, az Erdélyi Szépmíves Céh alapítói 
közé tartozik . B eválasztják az ú jjászer
veződő Kemény Zsigmond T ársaságba és 
az Erdélyi Irodalm i Társaságba. O tt van 
a m arosvécsi Helikon m eghívottai közt, 
s 1938-ig majd m inden ülésen rész t vesz 
és fel is szólal, azu tán  kapcsolatuk ném i
leg elhidegül. 1932-ben a PEN  Club ma-
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gyár alosztályának szervezői közt talál
juk. A szabadkőművesek közt is feltűnik. 
A romániai népkisebbségi újságírók szer
vezetében pedig ügyvezetői tisztséget kap.

A monográfia központi fejezete Lige
ti regényeit, novelláit elemzi mintegy 40 
oldalon. Eget vívó György deák című ko
rai történelmi regénye a 17. sz. végén já t
szódik, s főhőse, Farnos György alakját a 
színtársulatot szervező Felvinczy György 
egykori unitárius szeniorról mintázza. 
Gyermekeknek való olvasmány. Az első 
társadalmi regénye, a Föl a bakra! 1925- 
ben jelenik meg az Erdélyi Szépmíves Céh 
kiadásában. Érdeme, hogy „elsőként dol
gozta föl a lesüllyedő városi hivatalnok
réteg, tágabban a városi középosztály 
sorsalakulását” a kisebbségi helyzetben. 
Ez a regénye váltotta ki a legnagyobb 
sajtóvisszhangot is. Szintén a Céh adja ki 
1927-ben a kétkötetes A kék barlang című 
regényt, mely a nagypolgárság erdélyi vi
lágába vezet be, s egy házasság csődjét 
állítja előtérbe. Kissé emlékeztet a Bova- 
rynéra. A szintén kétkötetes, a Céh által 
1931-ben kiadott A két Böszörményi az er
délyi magyar középosztály két generáci
óját jeleníti meg, egyik sem találja a jövő 
útját. A regény szövege túlzottan publi
cisztikai hangvételű. Ligeti legsikeresebb
nek vélt regénye, Az idegen csillag 1932- 
ben jelent meg. Egy Ira Aldridge nevű 
sötétbőrű Shakespeare-színész története. 
Mindenki csodálja, de a társadalom nem 
fogadja be. Sokan a zsidósors tükröződé
sét vélték felfedezni a regényben. Filep 
Tamás Gusztáv csak érintőlegesen utal a 
regények cselekményére, fő módszere az 
egykori bírálatok ütköztetése, s végül egy 
árnyaltabb értékítélet megfogalmazása. 
A regény helyét igyekszik kijelölni mind 
az írói életműben, mind az erdélyi magyar 
irodalomban.

A pályája csúcsát elérő újságíró és lap- 
szerkesztő Ligetiről külön fejezet szól.

Megindulásától 1934 novemberéig a Kele
ti Újság munkatársa volt. A külpolitikai 
rovatért felelt, de legalább annyira fog
lalkozott az irodalompolitikával is. Több 
száz cikke jelenhetett meg, de aláírás hí
ján azonosításuk szinte lehetetlen. Min
den újságírói műfajban megszólalt, vezér
cikkeket is írt. A lap időnként megjelenő 
kulturális mellékleteiben közölt színvo
nalas irodalomtörténeti írásokat. Például 
állást foglalt a skizma-pörben. Szerinte a 
kisebbségi magyaroknak más napi gond
jai vannak, mint a többséginek, s ez bizo
nyos különbségekhez fog vezetni. A Keleti 
Újság az Országos Magyar Párt szócsöve 
volt, s Ligeti is ehhez alkalmazkodott.

1934 végén Ligeti kivált a szerkesztő
ségből és még decemberben kihozta saját 
hetilapjának, a Független Újságnak az el
ső számát. A „politikai, társadalmi, gaz
daság-kritikai” lap valójában kétheten
te jelent meg 1940 szeptemberéig. Máig 
sincs egyértelmű magyarázat arra, hogy 
miért kellett ezt a lapot megindítani, s ki 
pénzelte. Egyesek szerint az Országos 
Magyar Párt Krenner Miklós vezette re
formszárnyának lenne a szócsöve. Mások 
a szabadkőműveseket látják a háttérben. 
Kétségtelenül színvonalas kiadvány lett, 
a romániai toliforgatókon kívül számos 
m unkatársat toborzott Magyarországról 
és a többi utódállamból. Egyetlen belső 
munkatársat sem lehet azonosítani, úgy
hogy feltételezhetően a lap Ligeti egyé
ni munkáját tükrözi, a legtöbb cikket is 
ő írta. így ekkoriban aligha jutott ideje a 
szépirodalmi alkotásra.

A Noé meglékelt bárkája című fejezet 
a bécsi döntés utáni pályaszakaszt vizs
gálja. Ennek legfontosabb és legnagyobb 
visszhangot keltő terméke az 1941-ben ki
adott Súly alatt a pálma. Emlékirat, re
gényszerű önéletírás, mely öt fejezetben 
mutatja be a kisebbségben töltött 22 év 
irodalmi-társadalmi életének a történetét.

Bár adatai néhol pontatlanok, máig for
rásértékű munka. Szintén 1941-ben jelent 
meg a korábban írt, de a Szépmíves Céh
től elutasított Rózsaszüret című regénye. 
1930-as bulgáriai utazása élményeiből 
ihletődött. Az akkoriban eléggé vitatott 
macedón kérdést állítja középpontjába. 
A macedónok három országban éltek, de 
nem volt saját hazájuk. Kissé hasonlított 
sorsuk a szétszakított magyarságéhoz. 
1943-ban jelent meg Ligeti utolsó köte
te Budapesten Noé galambja címmel. Ma 
esszéregénynek nevezhetnénk. A 17. szá
zadban játszódik, középpontjában Bethlen 
Miklós kancellár áll, akinek célkitűzése 
volt Erdély önállóságának megőrzése.

Ligeti 1943 őszén Budapestre költö
zött családjával és a Magyar Nemzet bel
ső munkatársa lett. Csak néhány aláírt, 
illetve szignóval jelölt cikkét lehet a lap
ban azonosítani. A zsidótörvények hatá
lya alól ideig-óráig sikerült mentesíteni őt 
és családját. A nyilas hatalomátvétel után 
fiával együtt kényszermunkára vitték. In
nen menlevéllel szabadultak. 1945. janu
ár 10-én este egy nyilas kommandó jelent 
meg Ligetiék budapesti lakásán, őt, fele
ségét és 17 éves Károly fiukat elhurcolták, 
s vallatás után a Liszt Ferenc téren sortü- 
zet nyitottak rájuk. Csak a fiú menekült 
meg négy lövéssel a testében.

A kötet függeléke az 1945-ben megje
lent Izsáky Margit készítette interjú Li
geti Károllyal, amelyben a túlélő elmeséli 
családja tragédiájának részleteit. Az élet
rajzi adatok kronologikus jegyzéke és a 
névmutató zárja a kötetet.

A szerző igen helyesen az újságíró és 
szépíró Ligeti munkásságának az elem
zését helyezi előtérbe. Kötetével egy több 
évtizedes adósságot törleszt. Ligetiről két 
államvizsga-dolgozatot is írtak, de átfogó 
monográfia még nem készült. Filep any- 
nyira a művekre koncentrál, hogy az em
ber, az egyéniség kissé homályban marad. 
Jó lett volna tisztázni felesége, Szántó 
Margit (még a neve sem fordul elő!) kilé
tét, a házasság idejét, a gyermek születé
sének dátumát. Vajon a feleség nem állt 
rokonságban a kolozsvári Schlesinger— 
Szántó családdal, mely több nagyiparost 
is adott a városnak, impozáns síremlékük 
áll a régi neológ zsidó sírkertben. Aztán 
ott van a négyéves világháborús időszak: 
a hadtörténeti levéltárban esetleg fellelhe
tő Ligeti katonai nyilvántartása szolgála
ti idejének minden mozzanatával. Az író 
halálának részleteit ugyan ismerjük, de 
vajon nem maradt-e nyoma a fővárosi le
véltárban, hogy a Liszt Ferenc téri halot
takat hol temették el (a helyszínen ideigle
nesen, vagy tömegsírban)? Bocsájtottak-e 
ki halotti bizonyítványt a házaspár nevé
re, abban mi szerepel? Egy ilyen terjedel
mű monográfia megjelenése után aligha 
fog még valaki elmélyülni a Ligeti-kuta
tásban.

A kötetet díszes kivitelben a Magyar 
Művészeti Akadémia jelentette meg, borí
tóján Ligeti legsikerültebb, szivaros port
réja, amely már évek óta a kolozsvári Bul- 
gakov-kávéház faláról is letekint.

F ilep  Tam ás G usztáv: L ig e ti E r
nő. E gy u rbán u s tra n sz s z ilv a n is ta . 
MMA Kiadó, 2019.
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FERENCZI SZILÁRD

Árva albínónak 
a világ
El tud-e vonatkoztatni a  lassan  közép

korba hajló erdélyi magyar, életét a szór
ványban kezdett kritikus gyermekkora két 
meghatározó olvasmányélményétől, és ál
talában a gyermekkorától, amikor a Dévát 
nézi? Nem tudok. Többek között azért is va
gyok erre képtelen, m ert Szó'cs Petra ren
dező és Bodor Balázs rendezőasszisztens a 
film vizuálisan erős harm adik és ötödik be
állításában megidézik az olvasmányélmé
nyeim hangulatát Dévényi Zoltán operatőr 
kam eráján keresztül, onnan tovább pedig 
egyfajta várakozással figyelem a  cselek
ményt, kívánom, hogy eljussunk valam i
lyen formában a Kőműves Kelemen ballada 
utolsó felvonásához, és Gúzs Im rének A fe
hér hajú leány című kisregényéhez. Nem 
ju tu n k  el. A Kőműves Kelemen szinopszi
sa ugyan pár másodpercben elhangzik, de 
alapvetően nem erről szól a történet, ahogy 
Gúzs nagynovellájáról sem, jóllehet, am i
lyen zárt időkapszulában örvénylik lassan 
a film cselekményideje, éppenséggel ott 
is lehetnék, oda repülök h á t vissza, a  csa
vargással és állandó csodavárással gazdag 
gyermekkorba, am ikor a ha lá lt még súly
ta lan  átm enetként értékeltem, am int azt a 
film gyermekszereplői is teszik.

INEMATOGRÁF

A kolozsvári szárm azású, Budapesten 
élő Szőcs Petra az első m agyar alkotó, aki 
elnyerte a Velencei Biennálé 2012-ben indí
to tt Biennale College program  díját, am e
lyet a  pálya legelején járó  tehetségek igé
nyelhetnek. Szőcs Petra az erdélyi m agyar 
film gyártás eddig legsikeresebb fiatal al
kotója, 2014-ben a  Cannes-i fesztivál hiva
talos versenyszekciójába kapott meghívást 
A kivégzés című kisfilmmel, amely aztán  
a szarajevói fesztiválon nyert, 2016-ban a 
Csoszogj úgy című m unkájával pedig ha
zavitte a Film tettfeszt -  Erdélyi M agyar 
Filmszemle fődíját. Szőcsről, aki verseket is 
ír, nem egy alkotótársa gondolja, hogy ren
dezői szemléletében is költői. F ilm látását 
sajátos képi fogalmazványok és lírai n a r
ratív görbületek jellemzik, amelyek szabad 
verselését is meghatározzák, költészetének 
nosztalgikusan szilánkosított hangvétele 
egy lágyan elvont és fordított időelőjelű já 
ték  romlásról és újrakezdésről, olyan, m int
ha a gyermek felnőttkorára és halálára  em
lékezne.

A Déva főszerepét A  kivégzésből ism ert 
Moldován K atalinra kívánták volna oszta
ni eredetileg, de végül az árkosi Nagy Csen- 
gellére esett a választás, aki m aga is albí
nó. Csengelle a 14 esztendős Katót alakítja, 
a dévai árvaház lakóját, akinek traum ája, 
hogy megölte egy játszótársát -  visszautal
va ezzel A  kivégzésre. Igaz, itt egyfajta bo
szorkánysági önváddal, különleges külsője

okán úgy érzi, elátkozta az elhunytat, nem 
konkrétan  testi sértést okozott, m int az a 
kisfilm  cselekményében látható. Az árva
házi gyermekek képzeletében legenda épül 
Kató hófehér haja, elefántcsontbőre és va
dul cikázó szemgolyói köré, úgy vélik, ismeri 
a szám ukra még megfoghatatlan halál rej
telmeit. A felnőttek viszont sérültként keze
lik, óvatosan vigyázzák lelki épségét, ami 
a serdülőkorba érett és norm alitásra vágyó 
Kató önérzetét lázadásra készteti. Egyrészt 
Bogi (Komán Boglárka), az új, hozzá barát
nőként közelítő gondozó mellé társulva ki
szökik az árvaház biztonságából és kisebb 
kalandban vesz részt, másrészt a nála fiata
labb gyermekek unszolására — hogy boszor
kányos képességének újabb bizonyítékát 
nyújtsa -  játékból „halálos átokkal” sújtja 
A nnát (Fatm a Mohamed), az imádott má
sik gondozót. Mindeközben egy hibás haj
szárítóval több napos áram szünetet okoz (a 
fény halálát tulajdonképpen), amitől az á r
vaházi esték gyertyalángos, m ágikus han 
gulatba borulnak. A csendesen lázadó, ma
gát a végzet lényének képzelő Katón végül 
felülkerekedik empátiája, és embertársi fél
tésből a korábbinál nagyobb kalandra indul.

A Biennálé gyártási tám ogatása meg
kötésekkel használható fel, am i azt jelen
ti, hogy Szőcs Petra stábjának mindössze 
négy hónap állt rendelkezésére a  forgatás
hoz, ezért jóformán sem a forgatókönyvet — 
amelyet Nagy V. Gergő (Virágvölgy, Az Ur 
hangja) is jegyez — végigírni nem volt al
kalm uk, sem színészeket válogatni a mel
lékszerepekre. A rendező ebből fakadóan 
az eredeti szándékhoz képest több am atőr 
színésszel dolgozott, ezért a szövegkönyv 
hézagait a megszólalók improvizációjá
val hagy ta  kiegészülni, ezáltal vaskosan 
a szórványra jellemző töredezett vagy ke
vert nyelvhasználat érvényesül abban a 
posztszocialista realista  romos környezet
ben, ami Déva és Petrozsény helyszínein az 
épített tá ja t jellemzi. A külső világ szögle
tes, leharcolt, omladozó geometriája, a va
sutas depó és a beroskadt tájházak lélekte
len sötét helyszínei (távoli kutyaugatással) 
valami lényeges összetevő elvesztésére erő
sítenek rá, míg a rom án és a m agyar kö
zött, azok réseiben létező fele-fele tá rsa l
gási nyelv az átm enet vagy a  duplicitás 
lenyomata. Kató lelki folyamatai is hason
lóak. Lélekben még gyermek, cselekedetei
ben viszont igazodik a felnőttek világához, 
miközben m agyarázatot és m egbánást ke
res a szám ára terhes bűnökre, tisz tu lás

ra  vágyik. Az albínó lány identitását ku
tatja, mesélték neki, hogy árvaként m ásik 
nevet kapott, hozzá m ásik nemzetiség tá r 
sult, így ebben a kettősségben is egy egész
séges, szám ára élhető önmeghatározás ú t
ján  indul el. Apró csirkefogásai (a koszorú 
elemelése és értékesítése, Bogi elárulása, 
a dohányzás) ennek a  folyam atnak a ré 
szei, amihez több vonatkozásban nőiségé- 
nek felfedezése is hozzátartozik: kisminkeli 
m agát és pózol a fényképezőgépnek, amely
ről később úgy vall, hogy nem akarta. Köz
ben pedig felfedezi, befogadja, rácsodálko
zik környezetére, és vele együtt fedezzük fel 
mi is Déva idegen, m indazonáltal ismerős 
helyszíneit, Kató hibás m echanikájú sze
mén keresztül tisztu l és halványodik, lük
te t szám unkra az ablakból nyíló várospa
noráma.

A pár mondatban vázolható cselekmény 
ellenére a Dévának  nincs egységes, szolid, 
m arkánsan a néző elvárásait kielégítő tör
ténete, inkább jellemzi egyfajta kísérlet az 
anyaggal, amennyiben anyagnak tekinthe
tő  Kató különleges fizikai természete, az al- 
bínóság. Ebből szárm aznak nem csupán az 
elbeszélés folyamatában, de sokszor az egy 
beállításon belül is létrehozott kontrasztok 
Kató hosszú fehér hajával, amely valóság
gal világít a sötét háttér előtt vagy egy m á
sik hajzuhatag mellett, és h iába az áram 
szünet, a lány egy vaksötét szobában vagy 
a gyéren megvilágított utcán is fényforrás
ként szolgál. Kató a látótérben állandó fó
kuszpontot alkot. Nincs m ás választása 
a nézőnek, azonosulnia kell a  szellemsze
rű  Katóval, á t kell vennünk folytonos bús
komorságát, így akkor sem tudunk felsza
badító mosolyra fakadni amikor egy másik 
gyermek édesen csintalan gesztusa villan 
fel. A bánatos albínó lány gúzsba kötötte 
jókedvünket. A kritika végére érve m ár ér
tem  -  nem véletlenül a  szerencsés szóvá
lasztás h a tásá ra  - ,  m iért szállt meg Gúzs 
Im re fiúhőseinek félelemmel vegyes izga
to tt várakozása a film elején, am ikor még 
kvázi a barlang előtt álltam  — majd váltott 
megértő melankóliába viszonyulásom, mire 
megismertem a Fehér Hajú Lány szomor
kás történetét.

Déva, színes, m agyar—rom án film, 76 
perc, 2018. Rendező: Szőcs Petra. Forga
tókönyvíró: Szőcs Petra, Nagy V. Gergő. 
Operatőr: Dévényi Zoltán. Vágó: Dunai 
László. Szereplők: Nagy Csengelle, F at
m a Mohamed, Komán Boglárka.
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Jönnek-e 
az álarcosok?
M itől is volt jó a gyergyószentm iklósi 

kollokvium idén? Hosszabb nevén: a XIII. 
Nemzetiségi Színházi Kollokvium. Kinek 
mitől. Én az alábbiak m ia tt mondok kö
szönetét a szervezó'knek és a fellépőknek 
a kétévente sorra kerülő, idén okt. 11. és 
20. között m egrendezett fesztivál résztve
vőjeként.

Szeretem  a gyergyói őszt, amely illa ta 
ival, hangjaival körülvesz -  jó b ak ta tn i 
az örmény épületek között a bágyadt nap
fényben és éjszaka is a szelíd kóbor ku 
tyák  közt, a nem rég m egjavított járdákon. 
(Medvével szerencsére nem fu to ttam  ösz- 
sze.) Szeretek találkozni a gyergyói szín
háznál dolgozókkal, egyebek közt a mo
solygós-fáradt szervezőkkel, jó felm érni, 
kivel mi izgalmas történt az utóbbi időben, 
kinek milyenné változott a m unkához va
ló viszonya. Jó volt pl. látn i Kolozsi Borsos 
G ábort videón nyilvánulni meg: a gyer
gyói tá rsu la t színésze ezúttal ugyanis egy 
„beszélgetős m űsor”-t készített a feszti
vál résztvevőivel, Csak egy kávé... címmel, 
nézhető a sorozat a YouTube-on. Egész jó 
moderátor ez a Gábor!

P  EÁTRUM
Boros K inga is barátságos szakm ai be

szélgetéseket hozott össze esténként, jó 
ötlet volt őt kérn i az előadások u tán i kö
zönségtalálkozók levezénylésére. (Még ro
m án nyelven is bátorkodott megszólalni! 
A b ukaresti zsidó, illetve rom a színház, 
valam in t a  szebeni és tem esvári ném et 
színház társu la tával ugyanis nemigen le
h e te tt volna m agyaru l szót érteni. A töb
bi rom ániai kisebbségi színházzal egy
szerűbb volt, ugye, m egtaláln i a közös

nyelvet -  többnyire.) K inga em ellett m a
rosvásárhelyi színháztudom ány szakos 
diákoknak ta r to tt  Gyergyóban egy újság
írás-kurzust: ők lá ttá k  el a kollokvium 
Facebook-oldalát fiatalos, friss ta rta lm ak 
kal. Voltak itt még koncertek, kiállítások, 
felolvasó- és vacsoraszínház: aki unatkoz
ni a k a r t  a fesztiválon, an n ak  ugyancsak 
nehéz dolga volt.

Az előadások közül v á rtam  m ár, hogy 
lássam  a Zsótér Sándorét, A patkányokat. 
Zsótér nem szokott Erdélyben rendezni, 
értékeltem , hogy a m arosvásárhelyiek- 
nek sikerü lt becserkészniük őt is, a m á
sik nagy kaliberű  m agyarországi rende
ző, Mohácsi János u tán . H a jól é rte ttem  
a közönségtalálkozón, a színészek szá
m ára  nem volt „fájdalom mentes” a m un
ka  Zsótérral, de a  nézőnek jó dolga van, 
s tilá risan  kissé zsótérosan-brechtiesen 
elrajzolt, okosan megképzett összm unkát 
lát a Tompa Miklós T ársu lat színészeitől. 
A főszereplő László Csabától még nem lá t
tam  ezt az extravagáns figurát, és a töb
biek is meggyőzőek voltak, a gyergyói Si
mon Boglárkával az élen. F urcsálltám , 
mondjuk, hogy a  sok gyergyói szárm azá
sú színész ellenére (Galló E rnő is errő l a 
vidékről szárm azik) a  nézők nem lógtak 
a csillárról is. Ez az óvatos távolm aradás, 
gondolom, a H auptm ann-drám a nem  va
lam i habos-babos élménnyel kecsegtető cí
mének tudható  be.

Ö rültem  a székelyudvarhelyi előadás
n ak  is. A Tomcsa Sándor Színház egy á l
ta luk  k iír t drám apályázat díjnyertes m ű
vét, H atházi A ndrás Kovács János meghal 
című darab ját m u ta tta  be a fesztiválon. 
T alán kevesen tud ják  a színész-tanárról, 
hogy több színdarabja, sőt, d rám akötete 
is jelent m ár meg: 2006-ban a  kolozsvá
ri Polisnál, A hetérák tudománya címmel. 
M ostani darabja  személyesebb am azok
nál. H atházi az utóbbi időben kolozsvári 
színművészetis diákjaival és szerte az e r
délyi tá rsu la toknál, m eghívott rendező
kén t is új u ta t követ: a közösségi színhá
zi alkotásban hisz, csúnyábban mondva a 
devised th ea tre  m ódszerében, am elynek 
során a színészek tapasztalata ibó l is ih- 
letődve, velük közös írások nyomán szüle

tik  meg egy előadás szövegkönyve. A szö
vegekről így lekerül a fikcionális máz, 
sokkal inkább a  m agukénak  érzik az a l
kotók és a nézők is. A Kovács János meg
halt b á r egyedül ír ta  H atházi, de ugyan
így a mi v ilágunkban játszódik, bárkivel 
m egtörténhet, hogy a rom án egészségügy 
útvesztőiben bukdácsol, m iközben h a l
dokló családtagja sorsán próbál jav ítan i. 
Az előadást visszafogott m iliőben rendez
te meg Z akariás Zalán, az udvarhelyi tá r 
su lat nem rég leköszönt művészeti vezető
je. Jó érzékre vall, hogy m eghagyta, sőt, 
kiem elte a darab  hum orát. A halo tt apát 
játszó D unkler Róbert imponáló ném ajá
ték a  találó  volt, és a főszereplő fia ta l szí
nész, E sti N orbert is mély regisztereket 
tudott m egm utatni az egzisztenciális kér
désekkel bugyután viaskodó, ezért szeret
hető fiatalem ber ide-oda hányódásából.

Alapvetően azonban a  nem m agyar 
nyelvű előadások nyűgöztek le a fesztivá
lon. Mondjuk, a m agyar tá rsu la tok  m un
kájával máshol is van módom találkozni. 
Korábbi fesztiválokon is összefutottam  
pl. Bocsárdi László rendezésével, a Sam, 
avagy felkészülés a családi életre című, 
ko rtá rs  lengyel darabból készült sepsi
szentgyörgyi előadással, az arad i K am a
raszínház Tündéri c. előadásával (ők több 
évadon át fu tta tják  egy-egy előadásukat), 
az újvidékiek Álmodozók c. filmfeldolgozá
sával vagy a szatm árném eti Északi Szín
ház H arag  György T ársulatátó l a Semmit 
se bánok c. produkcióval.

Ez utóbbival együtt három  Székely Csa- 
ba-darab volt az idei Kollokvium reper
toárján: a vásárhelyi független tá rsu la t, 
a 3G elhozta Gyergyóba az Öröm és bol
dogság című, az erdélyi melegekről szóló 
előadását, illetve a kolozsvári színm űvé
szetis diákok felolvasószínházi sorozatá
ban is akad t egy Székely Csaba-szöveg, 
a 10, am inek a budapesti Radnóti Szín
házban  színre v itt  verziója oly sok szak
m ai d íjat elnyert az idén. Ezek közül en
gem az Öröm és boldogság fogott meg 
leginkább frissességével, s ta lá n  nem 
csak azért, m ert a  m ásik  kettő t m ár lá t
tam  korábban. A fO-ben egy kicsit za
var az, am ire  a d rám aírók  pedig á lta lá 
ban büszkék, hogy m ennyire össze tudják 
itt  meg ott illeszteni a cselekm ényszála
kat, am i valóban m unkás dolog lehet, de 
bezártságot sugall, és a  nézőnek az lesz 
az érzése, hogy logikai játékot já tszatnak  
vele, m árpedig  ő inkább megélni, érezni 
szeretne valam it, m intsem  agym unkázni, 
am inek a végén a drám aírónak  tapsolhat. 
Az Öröm és boldogságban nem föltétlenül 
jö ttünk  rá, hogy az egyik meleg fiú apja az 
a rendőr, aki e traum ájából fakadóan egy 
m ásik  jelenetben egy leszbikus nőt bán 
talm az. Az ok-okozati összefüggés rövid
re zárná a lehetőségeket. Az életben ta lán  
épp az a dermesztő, hogy nem matekez- 
hető ki ilyen szépen, mi honnan és m iért 
sújt le. A m ásik erénye az Öröm és boldog
ságnak a  hum ora: éspedig az, hogy Szé
kely Csaba m in tha  tú l tudott volna lép
ni ezú tta l a népieskedő regiszteren, am i 
a Bánya-trilógiában jól vette ki m agát, és 
i tt  is felbukkan a falusi jelenetekben, de 
azért tú l sok bőr m ár nem húzható le róla.

» > »  folytatás a 20. oldalonJelenet a Semmit se bánok című előadásból
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A műsorvezető nő szövegének másféle iró
niája egészen üdítő volt ebben az előadás
ban. (Azt fájlaltam csupán, hogy nem az 
eredeti szereposztással láthattam az előa
dást: érdekelt volna, hogy Orbán Leven
téből, akitől eddig jobbára csak egyféle 
karaktert láttam, milyen színészi árnya
latokat csal elő egy meleg szereplő meg
formálása.)

Szatirikus hangoltságú Bocsárdi Lász
ló Samje is. Ebben a kortárs családtörté
neti paródiában talán arra való a kari- 
katurisztikus jelleg, hogy azon át tudjon 
ütni az üde, gyermeki tisztaság — és ta
lán néha a felnőttek mélyről jövő fájdal
ma is. A kamasz fiú (Erdei Gábor játssza 
találóan) és a kamasz lány (Korodi Jan
ka remek alakításában) bonyolult csalá
di szövevények közt vergődik, és még az 
iskolában is a kortársi és tanári bántal
mazás légköre veszi körül őket. A kora
vén Sam borús monológjai nyomán már- 
már komolyan aggódni kezdünk a fiúért, 
amikor beüt a szerelem, vagyis amikor a 
lány igent mond arra, hogy esetleg járja
nak együtt. Ez a kannabiszkertben játszó
dó apró jelenet szinte csodaszerű. Bocsár- 
dinak van erre érzéke. Nehéz rajtakapni, 
hogyan csinálja, de tény, hogy sok előa
dásában megjelenik ez a rezgő csillogás, 
ez a kis csoda, amit annyira keresünk a 
színházban, és amit mégis oly ritkán ta 
pasztalunk meg. Félő azonban, hogy et
től a ragyogástól minden korábbi sérelem 
felülíródni látszik: pedig sem a gyerekek, 
sem a felnőttek problémái fölött nem len
ne jó elsiklanunk. Fontos, hogy az előa
dás megtalálja azt az arányt, amitől úgy 
lesz ironikusan elrajzolt, hogy attól még a 
szereplők gondjainak igazsága artikulá
lódni tudjon.

Hasonló nehézséggel kell megküzde
nie a szatmárnémeti Semmit se bánok c. 
előadásnak is. Két szekus férfi és egy eny
hén sérült kamaszlány története ez, mi
nek folytán tragikus eseményekre ad rálá
tást ez a Székely Csaba-darab, ám közben 
mindvégig nevettet is (helyénvaló ez így?). 
Szépen dolgoznak a színészek, de kérdés, 
hogy nem tolódnak-e el az arányok afelé, 
hogy a nyugdíjas szekus, akinek sok ke
gyetlenséget írhatunk a számlájára, po
zitív szereplővé változik a szemünkben, 
annak folytán, hogy az általa elrendelt 
kínzások csak elmesélés szintjén bukkan
nak fel a darab szövetében, míg a sérült 
és bántalmazott kislányhoz való ragasz
kodása a szemünk előtt játszódó jelenetek
ben bontakozik ki, ennélfogva alkalmas 
az empátiánk felkeltésére.

Az együttérzésünket váltja ki a buka
resti Giuvlipen színház előadása is, annak 
ellenére, hogy a roma színészek nem mind 
játszanak briliánsán. De az előadás témá
ja, amely a bántalmazás, a szexuális ki
használás tárházából merít, alkalmas ar
ra, hogy letegyük a fegyvert, mármint a 
kritikai hozzáállásét. Amúgy is kesztyűs 
kézzel illik bánni a kisebbségekkel... Fő
leg, ha ilyen bátrak is, mint ők, hogy újra, 
Sexodrom c. előadásukban is a szexualitás 
kényes terepén mernek mozogni — erdé
lyi magyar színházakban ez a fajta szóki
mondás, mi több, a pucér női mell büszke

> » »  folytatás a 19. oldalról

mutogatása viszonylag ritka, főleg ha az a 
kebel egy férfié, óppardon, egy transz nőé.

Bogdan Georgescu neve mellett (aki ren
dezőként a Sexodromot jegyzi) mindenképp 
érdemes megjegyezni, ha valakinek még 
nem ismerős, a Peca Stefan (mint szerző) és 
Andreea Válean (mint ötletgazda és rende
ző) neveket is. Aki meg tudott róluk, az elé
gedetten nyugtázhatja, hogy a Bukaresti 
Állami Zsidó Színház Jiddis? című előadá
sából, habár a színészi teljesítmények itt is 
ingadozóak, friss színházi kalandot vará
zsoltak. Itt is a bátorság a kulcsszó: olyan 
kérdéseket feszegetnek az előadásban, ami
lyeneket, ilyen őszintén, erdélyi kőszínhá
zak színpadain nem szokás. Pl. az előa
dásban, amely a romániai zsidó színház 
történetét dolgozza fel játékosan, komolyan 
megkérdik, kell-e ez a színház bárkinek, 
van-e értelme annak, hogy jiddis nyelven 
játsszanak. Merthogy egyes színészek sze
rint nincs. A vezetőség szerint meg csak így 
kapnak támogatást, tehát hajrá!

A temesvári német színház előadása is 
friss fuvallatként hat a fikcióban hívő ma
gyar színpadok felhozatalába keveredve. 
A Romániai napló: Temesvár a társulat szí
nészeinek élettörténeteiből inspirálódik — és 
hát ezek a történetek a mieink is. Carmen 
Lidia Vidu nevét is érdemes megjegyezni: 
ez az előadás egy „romániai napló”-sorozat 
része, dokumentarista és videócentrikus, 
igazi és érdekes. Mindenesetre sokkal érde
kesebb, mint a temesvári magyar színház 
Hedda Gabiére, amit Tom Dugdale rende
zett. Mikor kopik le már a magyar színpa
dokról a mesterkéltség máza?

Mintha nem mernénk, vagy nem tud
nánk őszinték lenni... Botos Bálint nagy
váradi rendezése, az Apátlanul (/Platonov) 
mondjuk megközelíti ezt az ideált, a váradi 
társulat jó formát mutat benne, és viszony
lag direktek, a szereplőknek is és nekünk 
szegezettek is a kérdések az előadásban. 
A gyergyószentmiklósi Három nővérben 
is érezni ilyen szándékokat, vannak ben
ne friss ötletek (pl. a város felől taxival ér
kezik az egyik szereplő, a másik lóháton, 
és ez mind benne van az előadás terében 
úgymond). De míg egyrészt megpróbálják

kitágítani és beemelni a néző valóságérzé
kelését az előadásba -  azt, hogy Gyergyó 
mint a három nővér és a többiek lakhelye 
vesz minket körül -, másfelől arra kérnek, 
ne lássam azt, amit látok. Ne lássam, hogy 
Irina 35 és Csebutikin 44 éves. Mármint a 
színészek ennyi idősek, és amikor egymás 
ölében ülnek, hiába fikció és hitetés, én in
kább egy sokat tapasztalt szerelmespárt 
vélek látni, mintsem egy öregember és egy 
kislány ártatlan kettősét. Vagyis kissé be
csapva érzem magam.

Az idősebb színész bölcsessége és a fi
atalok tisztasága süt a vásárhelyi Yorick 
Stúdiónak a szászokról készített előadá
sából. Jó látni játszani Szilágyi Enikőt: 
újabban vagy középkorúakat kérnek fel 
Erdélyben idősebb szerepekre, vagy olyan 
idős színészeket, akik nehezen alkalmaz
kodnak az új színházi nyelvekhez. Szilá
gyi Enikő az Eltűntek ben megmutatja, 
hogy igenis van még rajta néznivaló. Már 
mint színészen. Ugyanígy a fiatal vásár
helyi színészek is elbűvölnek, szinte kivé
tel nélkül, tanáruk, Sebestyén Aba rende
zésében és színpadi partnereként.

Hasonlóan bájos a Concorde Floral is, 
a kolozsvári színház előadása, melyet kö
zépiskolás diákokkal vitt színre Sinkó Fe
renc. Jólesik a kortárs társadalmi monda
nivaló iránti érdeklődés és a friss lendület 
az egyre inkább bezáruló (az újabb eszté
tikák felé nehézkesen nyitó, bár ezzel pró
bálkozó) úgymond elit kőszínház részéről. 
Nem hiányoljuk a profizmust a gyerekek 
színészi játékából: sokkal zavaróbb az 
olyan eset, amikor a mesterségbeli tudás 
már bemerevedett. Mint a kézdivásárhe- 
lyi A Grönholm-módszer esetében. Ott az 
az érzésünk, mintha mindenki máskép
pen játszana kissé mesterkélten.

Üdítő élmény volt a fesztiválon a Rossz 
versek vetítése. Ebből a filmből is tanulhat
nánk, frissességet. Mi, színháziak. Mert 
mintha Budapest felől, vagy a bukaresti 
rendezők felől jöhetne az új impulzus. Ez
úttal is. Az, aminek hatására levethetnénk 
súlyos tokjainkat. Hadd látsszon ki az iga
zi valónk. Hátha van még ilyenünk. Miért 
rejtjük -  talán magunk elől is — el?
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LÁSZLÓ NOEMI

A jó sztori
Létezik egy szenvtelen, hideg, racioná

lis, e lta rto tt módja a  történetvezetésnek, 
létezik egy cseppet sem regényes regény- 
modell, és létezik az elm ondhatatlanról 
való beszám olásnak egy formája, am iért 
m agyarul író ember m ár Nobel-díjat is ka
pott.

Úgy tű n ik , az Európa szimfónia című 
írásm ű ezt a szenvtelen tárgyilagosságot 
választja elbeszélői m intájául, azzal a kü
lönbséggel, hogy a fémes fóliába egy hely
színekben, szerepló'kben, sorstragédiák
ban és fordulatokban gazdag, trag ikum , 
mélység és jelenlét tekintetében azonban 
sajnálatosan felületesen kezelt tö rténetet 
csomagol.

Létezik ugyanakkor a prózai auktorok
kal szemben tám aszto tt, kellemetlen elvá
rás, hogy am i fikciójukban történik , am it 
szereplőik éreznek, am i az á lta luk  tele
ír t  oldalakon végbemegy, az t ne elm esél
jék, hanem  m egm utassák. E tekintetben 
Szántó T. G ábornak m in tha  feltett szán
déka volna, hogy eme becsontosodott elvá
rássa l folyamatosan szembemenjen.

V annak továbbá válogatott módoza
ta i annak , hogy elidegenedett és telje
sen lehetetlen v ilágunkat névtelen, a rc
ta lan , testetlen  és sorstalan  szereplőkkel, 
szürke, jellegtelen, m eghatározatlan , el
mosódó, globálisan uniform  környezet
ben leképezzük, de ilyenkor a szereplőket, 
a helyszíneket nevükön nem nevezzük, és 
nem já tsszuk  ki a titkokban bővelkedő, 
mozgalmas sztorival bélelt kártyát.

k
Ebben a könyvben van két jó novella. 

Az egyik Kolozsvárról indul, és Transz- 
n isz tria  érintésével Berlinben csúcsoso
dik, a m ásik  Berlinben játszódik, és két 
fia ta l főszereplője életéből ve tt jelenetek
kel rem ekül érzékelteti a keleti és nyu
gati kom m unista fanatizm us abszurd 
különbségeit. Ám e két jó novella a lk a t
részeiben hever a könyv oldalain, m ert az 
író, úgy tűn ik , regényt komponált. Persze, 
ez puszta vélemény, a könyvben jóval több 
jó novella is szunnyadhat.

Regény? A cím a la tt nem írja, hogy „re
gény”. A fülszövegben azonban m ár ott 
az információ: „Szántó T. Gábor új regé
nyében [...] rad ikális  nyíltsággal, tá rg y i
lagossággal nyúl a m agyar történelem  és 
Európa közelm últjának legfeszítőbb ké r
déseihez.” „A M&M Film  lekötötte a re 
gény megfilm esítésének jogát.”

Ezek u tá n  én, szerény olvasó, milyen 
képpel ta r ts a k  előadást arról, mi a re 
gény, am ikor az m ár eleve m eghalt, rá 
adásul ezek a m eghatározásszerű dolgok 
most, a huszonegyedik század első negye
dében teljesen lehetetlen vállalkozásnak  
tűnnek? Senki sem meri tudni, mi a  vers, 
m i a novella, mi a regény, kívülről, s te 
rilen, szentenciaform ában, de az t mégis

m indenki, m inden rendes olvasó tudja, mi 
a jó vers, a jó novella, a jó regény.

Sajnálattal írom, hogy szerintem  az Eu
rópa szimfónia nem (jó) regény. Először is 
az egyensúly h iányát rónám  fel írójának, 
aki írásm űvét zenei s tru k tú ra  szerint 
négy részben alkotta  meg, kódával. Az el
ső rész olvasása közben kezdetben csak 
az t éreztem , hogy valam i itt  egyáltalán  
nem stim mel. Kíváncsiságból u tán aszá 
moltam a dolognak, és rájöttem, mi bánt.

A regény hozzávetőlegesen 50-100-70- 
70-5 oldalszám szerinti felosztással dolgo
zik. Ez a négy rész, plusz kóda. Az indító 
ötven oldalon 1954 m árciusának  első va
sárnapjától eljutunk, ta lán , 1969-be. Pon
tosabban azok ju tn a k  el hatvankilencbe, 
ak ik  tudják, hogy hányban volt a „prágai 
tavasz”, m ert ak ik  nem tudják, azoknak 
annyi, kereshetnek  lázasan , h a  kedvük 
ta r tja , hogy mégis, hányban m ehetett ki 
M aia németbe’.

A főhős ötvennégyben m ásodik osz
tályos, rosszat álm odik, m eghal Sztálin , 
a szülei veszekednek, m ert ném etet tanul, 
a z tán  hegedűórákra jár, a z tán  egy vado
natúj biciklivel összetöri m agát, az tán  öt
venhatban a szülők ismét veszekednek, és 
a főhőst apja nem engedi zenei gim názi
um ba, de u tán a  egyből a zeneakadém ia 
hallgatója lesz, az tán  elviszik katonának, 
ahol m egtörténnek a szükséges rossz dol
gok, az tán  leszerel, ragyogóan végzi a 
főiskolát, aztán  összejön egy lánnyal, egy 
kicsit együtt já rn ak , aztán  a lány N yugat
ra  menekül.

Ötven oldalon eltelik  m ajd’ másfél év
tized, válogatott traum ákkal, m egrázó 
m unkatábori tö rténette l, azu tán  a rákö
vetkező kétszázötven oldal három  részben 
felölel néhány hónapot-napot, u tána  pedig 
a „Kóda” öt oldalon lefed öt évet, de nem 
ez a baj.

Hol vannak  a szereplők? Átjön pár név, 
András, Gheorge, Enikő, M aia, Hajdú, Ci- 
orba, Codra, Ratiu, Olteanu, Wilhelm, Pe
ter, M artha, Helga, Klaus, de legtöbbjük
ről a névnél többet sajnos nemigen sikerül 
m egtudni. Sehol egy domború m elléksze
replő, de még a kulcsszereplők is inkább 
csak papírból kivágott figurák, és az egész 
tö rténet em iatt jobbára afféle árnyjáték , 
ilyen-olyan-amolyan zenével a háttérben. 
Olvassuk, olvassuk, és szeretnénk, ha lá t
h a tn á n k  közben a film et is, m ert így az 
egész túlságosan papírszagú, anekdotikus. 
Hol v an n ak  a helyszínek? Igen, Kolozs
váron (is) játszódik  a tö rténet, és igen, 
a könyv oldalain autentikus utcanevek je 
lennek meg, de egy várost egy könyvben 
valóban utcanevek tennének ki? A későb
bi bonyodalmak során Budapesten és Ber
linben is javarész t utcanevekkel ta lá lko 
zunk, de ott legalább feltűnik egy híd, egy 
hiperm odern okkersárga épület vagy leju
tu n k  a filharm ónia alagsorába.

De „Farkas u tca”, „Kétvízköz”, „Gari- 
baldi-híd”, „Monostori negyed”: ez csak 
an n ak  jelent valam it, a k i já r t  ott, élt ott, 
aki viszont nem, az m it tegyen, vásárol
jon a regény mellé korabeli képeslapokat? 
Vagy esetleg nézze meg a filmet?

Szégyellem folytatni a tendenciózus 
kérdezősködést, tudom, hogy nem szép. 
A tö rténet átkerü l Berlinbe, de az olvasó-

tnunciioti

nak  megint u tán a  kell néznie, ha  nem mo
zog otthonosan a Vörös Hadsereg Frakció 
történetében, hogy ki az az U lrike Mein- 
hof, A ndreas B aader vagy G udrun  E nss
lin. De hogyan tájékozódjunk őfelőlük, 
am ikor még nem végeztünk a regény mel
lékszereplőivel, ak ik rő l Helga tupírozott 
szőke haján tú l továbbra sem derül ki sok 
minden?

Igen, tö rtén tek  a közelm últban súlyos 
dolgok Európában, és igen, ezekről a k á r  
regényt is lehetne írn i, de nem lehetne 
esetleg akkor regényt írn i, nem forgató- 
könyvet, szereplőkkel, nem  m arionettfi
gu rákkal, helyszíneken, nem pedig u tca
térképen?

Az én gondom ezzel az írásm űvei k ap 
csolatosan az, hogy nem látom  benne az 
írót. Nem látom  a stílusát, a m etaforáit, 
a karakterkezelését, nem látom a nyelvét, 
nem látom a szereplőket, nem látom a szo
bákat, a bútorokat, a fákat, a pocsolyákat, 
a lépcsőn futó szőnyeget, csak az t látom, 
hogy „Kolozsváron m ár nagy a tél, vastag  
a hó.” De ezt, kérem , édesapám, nagym a
m ám  és a kisfiam  is látja. Attól még sen
ki sem nevezi írónak őket.

Fájdalom m al veszem tudom ásul, ha  
mindez szándékos m űködés eredménye, 
ha Szántó T. Gábor regényét ilyennek gon
dolta m egírni és h a  m a, kétezer-tizenki- 
lencben ez az írásm ű a regény. Végül jó ol
dala is volna ennek: így szinte bárki írhat, 
most már. Adjatok egy sztorit, írok belőle 
megdöbbentő nyíltsággal és tárgyilagos
sággal regényt.

Annyit azért adjunk meg a császárnak: 
a sztori jó. Nem csoda, hogy az „M&M 
Film lekötötte a regény megfilmesítésének 
jogát.” I tt  egy író, összedobott egy jó szto
rit, és választo tt hozzá egy olyan regény
formát, amihez mindenféle írói kvalitásra 
szükség volna, egy dolgot lehet nyugodtan 
kihagyni belőle: a jó sztorit. M ert a kerté- 
szi regényben nem az a lényeg. K ár a re 
gényért. Van egy olyan érzésem, hogy re
mek film lesz belőle.

Szántó T. Gábor: E u rópa  szim fón ia . 
Scolar, Budapest, 2019.
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Élmezőnytől lemaradva? Irodalmian hétköznapi
Márkus Béla: G ál S á n 

dor. MMA Kiadó, Budapest, 
2017.

Most látszik igazán, milyen 
nagy volumenű a  szlovákiai 
m agyar (felvidéki) Gál S án
dor költő, író, publicista élet
műve, am ikor M árkus Béla 
monográfiája megjelent róla.

Egyben megdöbbentő, 
hogy Illyés Gyula m etaforája, 
az „ötágú síp”, amely az anya
országi és elszakadt irodal
m ak  összetartozását érzékel
teti, m ennyire nem m űködik a 
gyakorlatban. Gál Sándor ne
vével jóm agam  2000-ben ta 
lálkoztam  először, am ikor az 
AB-A rt -  az első olyan felvi
déki kiadó, amely valam iféle 
erdélyi jelen létet próbált felé
píteni — kezdte m egjelentetni 
sorozatban az egybegyűjtött 
műveit. Gál Sándor ekkor m ár 
több m in t 30 kötetet tu d h a t a 
h á ta  mögött, Erdély és Felvi
dék azonban jobbára párhuza
mos valóság volt. Részben m a 
is az m aradt.

ülszöveg

E zért is üdvözlöm M árkus 
Béla nagy vállalkozását -  ró
la m indenki tudja, hogy elhiva
to tt követője, értője a ha táron  
tú li m agyar irodalm aknak  
amelyben ezt a sokműfajú, 
szerteágazó életm űvet m egkí
sérli egybefogni: a  kötetek so
rán  lineá risan  halad , ugyan
akkor m otivikusan egym ás 
visszfényében elemzi.

tá n d o r

m 1

Az Elöljáró szavak ban M ár
kus leszögezi, hogy életrajzi á t
tek in tésre  nincs szükség, nem 
csupán azért, m ert az nem 
trendi, hanem  azért is, m ert 
Gál Sándor életműve -  főként 
a prózai művei — anny ira  bio
grafikus, hogy abból óha ta t
lanul kibom lik az is, am i a 
személyes sors szempontjából 
mérvadó. M árkus a köteteket
-  tém ájuk vagy éppen műfajuk 
alapján -  triptichonokba cso
portosítva tárgyalja , érzékel
tetve a lírai term és prim átusát 
a  prózaival szemben, jelez
ve, hogy újságírói, publicisz
tika i m unkája némiképp ránő  
szépírói tevékenységére, és oly
kor elvész az aktuálpolitika ú t
vesztőiben.

A monográfia legfontosabb -  
és iróniájával legszellemesebb
— fejezete a  végső, az Utánfu
tó szavak cím et viselő, mely
ben M árkus Béla körüljárja  
Gál Sándor életműve kanoni- 
zációjának problém áit (vagy 
a  kanonizálódás e lm aradásá 
n ak  okait), ugyanakkor az t 
az illúziót is eloszlatja, hogy a 
felvidéki m agyar irodalom ön
m agában  egységes egészet a l
kotna.

Borcsa János: Örökségem. 
Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 
2018.

Jegyzeteket, glosszákat, tá r
cákat, vagyis publicisztikai írá
sokat tartalm az Borcsa János 
tizenegyedik kötete, az Öröksé
gem. A közéleti jelleg tehát végig 
meghatározó, a szerző többnyi
re adott helyzetekre, alkalmak
ra  reflektál, ugyanakkor a mi- 
róínéi ta lán  fontosabb a hogyan. 
Borcsa János stílusa m arkánsan 
egyedi: a klasszikus irodalmi és 
publicisztikai örökséget éltető/ 
működtető m anír ez, mely mö
gött tartás, józanság, egyenes
ség lelhető fel.

Fekete Vince a fülszövegben 
így sommázza a szerzői attitű 
döt: „dohog, zsörtölődik, csodál
kozik, gyönyörködik, értékel, és 
rakja-építi tégláról téglára, kő
ről kőre magamonológját, ha úgy 
tetszik: rózsafüzérszobrát...”

A hét ciklusból négy az év
szakok váltakozását követi (a la 
Vivaldi), ezzel is jelezve a cik
likusságot, az élet mindennapi- 
ságához való kötődést. Érdekes 
feszültség tapintható a közéle
ti jelleg és a cím — Örökségem -  
szubjektív önreflexivitása között: 
ez részint azzal magyarázható, 
hogy jó néhány írás személyes 
emlékekre, élményekre épül, ré
szint pedig talán  azzal, hogy a 
szerző az irodalmi hagyomány 
továbbéltetőjeként tételeződik.

Borcsa János írásai nem alap
értelemben vett újságcikkek, in
kább irodalmi morfondírozá- 
sok, melyek az összefüggéseket, 
az általánosabb igazságot kere
sik, a morálist. Van perlekedés, 
kritika is, de van pozitív példa, 
felemelő erő is. Érdekes színfolt
jai a kötetnek azok a teoretiku-

sabb írások, melyek az irodalom, 
a kritika működéséről arspoeti- 
ca-szerűen szólnak: a kötet ele
jére súlyozott Szövegektől a kö
rülményekig című, a Kritikát 
portugálul és A kritika súlyáról.

Borcsa János elsősorban kri
tikus, irodalomtörténész, s bár 
ebben a kötetében nem műelem
zések sorjáznak, áttételes mó
don nagyon is jelen van az iro
dalomkritikus: ha nem másként, 
a hétköznapi életesemények iro
dalmi regiszterbe való emelésé
vel. A kötet egyik ciklusa, a Mű
vek időben és térben egyébként 
könyvekre, szerzőkre reflektál, 
a közéleti műfajnak megfelelően 
ezúttal nem annyira elemzően, 
inkább személyesen, empatiku
sán. Borcsa a helyi hagyomá
nyokat is élteti: szűkebb pátriá
ja -  Kézdivásárhely és környéke 
-  értékei, kiemelkedő személyisé
gei is felbukkannak.

Borcsa János teljes világot al
kot Örökségem című könyvében, 
mely ugyan olykor nem „evilá
gi”: klasszicizáló, értékközpon
tú, morális, veretes — ezek olyan 
minőségek, melyek első hallás
ra avíttnak tűnnek, de a kötet 
struktúrájában működnek és hi
telesek.

ZSIDÓ FERENC

VIGYÁZZAK, 
ITT EGY 
MEDVE A 
VÁROSBAN.

MAGANAK IS MEGBOLONDULT 
A TELEFONJA?

JÖJJÖN NYUGODTAN. 
MÁR ELMENT LEFELÉ.

í  LEFELE? > 
Á FRANCBA. ÉN IS 
V  ARRA LAKOM. >

CSAK HAZAÉREK 
v EGYSZER! >

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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A kényelmetlen műfaj
É rtő  fülű zenész vagy zenehallgató szá

m ára nélkülözhető jó, zenéről beszélő/író 
szám ára szükséges rossz a zenei műfaj fo
galma. Nem újdonság -  áldás és átok kéz 
a kézben jár, a reformert és az eretneket is 
egy paraszthajszái (vagy csupán az ó'ket ér
tékelő') különbözteti meg. De akik szám ára 
e szükséges rossz -  vagyis a műfaj -  kike
rülhetetlen tényező', azok olykor egy min
denhova betolakodó, lerázhatatlan és un
dok fráternek érzik, jobb esetben kavicsnak 
a cipőben. Szabadulni azonban kétségkívül 
nehezebb tőle, m int a kavicstól.

Meg persze azon is „múlik” a műfaj, mit 
nevezünk zenének. Ha a világ egyik leg
nagyobb internetes rádió-hálózatán, a Li- 
ve365.com-on tájékozódunk, csupán 260 ze
nei műfajról fogunk értesülni az a capellátói 
(!), a psy-trance-on és a speedcore-on át a zy- 
decóig — természetesen szigorúan betűrend
ben. Azok a megveszekedettek viszont, akik 
Gérard Denizeau könyvét, A zenei műfajok 
képes enciklopédiáját ütik fel, meg kell hogy 
elégedjenek 75 körüli „műfajjal” a zsoltár- 
énekléstől a toccatán és a szerenádon á t az 
operettig -  magától értetődőleg létrejöttük 
történeti időbelisége szerint. Hogyha hoz
závesszük ehhez, hogy nem ritkán  a zené
ben is érvényesülnek az ókori irodalom óta 
ismert műnemi tagolás (líra-dráma-epika) 
bizonyos sajátosságai, továbbá hogy a fent 
em lített néhányka műfaj között a kevere
dések és átmenetek egészen megszokottak, 
a helyzetkép valósággal elkeserítő.

A popzene műfajvilága és a „nagy” zene- 
történeti (komoly- avagy klasszikuszenei) 
műfajok családfája, m ondanunk sem kell,

korántsem hasonlít egymáshoz. De még nem 
is beszéltünk a jazzről (dzsesszről), amely
nek mint többé-kevésbé jól meghatározha
tó, olykor mégis am őbaalakú zenei nyelv
nek ugyancsak kiterjedt műfajkészlete van 
a ragtime-tói vagy a dixielandtől a szvingen, 
bebopon, coolon át a fusionig és free jazzig. 
És akkor hol van még az egyes etnikailag- 
regionálisan(-kulturálisan) determ inált, 
autochton muzsikák — vagyis a népzenék — 
szinte áttekinthetetlen dzsungele, a vallási 
kultuszokkal összefüggő zenei nyelvek rend
szere (vallásos zene, egyházi zene, liturgikus 
zene), az alkalmazott zenék különb-különb 
területeinek speciális műfajai!

Élek a gyanúperrel, hogy nem létezik 
olyan rendszerező szakember -  „műfajoló- 
gus” —, aki a zenei nyelvek mindenikében 
egyformán otthonosan és szabatosan tudná 
megkülönböztetni, definiálni-leírni (vagy
is végső soron egyetlen átfogó tipológiába 
beosztani) a zenei műfajokat. Ami azt ille
ti, van is egy többé-kevésbé általános véle
kedés arról, hogy lehetetlen a zenei nyel
vek, műfajok, formák és stílusok szerinti, 
logikailag következetes besorolás. Akik ezt 
vallják, jobbára azzal is érvelnek, hogy az 
elméleti határok korlátozzák a zene fejlődé
sét, így hát a műfajok szerinti szűkítésnek 
kontraproduktiv következményei lehetnek 
m agára a zenére nézve. (Ahogy Szabados 
György mondta volt: „Műfajban gondolkod
ni a rabság eléggé primitív form ája”) Ez a 
felvetés term észetesen a teoretikusok és a 
gyakorló zenészek — szerzők, előadók, ava
tott hallgatók -  közötti frontvonalat sejtetik, 
úgy vélem, nem ok nélkül.

Ám azt sem vonhatjuk kétségbe, hogy a 
zenéről — konkrét alkotásokról/produkciók- 
ról — való beszéd a zeneértés és -értelmezés 
(pallérozásának) fontos eszköze. Nem mond
hatunk le arról, hogy pontosságra törő állí
tásokat formáljunk meg a nyelvi racionali
zációt nem ismerő zenéről.

Persze vannak hősiesnek mondható, ám 
alapvetően fölöslegességre ítélt kísérletek. 
Az Echo Nest például hosszas zenei gyűjtés 
és elemzés alapján létrehozott egy oldalt, 
amelyen nem kevesebb, m int 1387 zenei 
műfaj található. A netes felület egy algorit
mus alapján generálja a lejátszott számokat, 
miközben „alkalmazkodik” a hallgatottabb 
műfajokhoz. Mi tagadás, a különböző ze
nei nyelvekben honos műfajok, stílusok el
helyezkedése a síkban meglehetősen homá
lyosnak tűnhet, s bár valamiféle halvány 
rendszerszerűség feldereng, ember legyen 
a talpán, aki rájön, milyen logika szerint 
nyerte el egyik vagy másik műfaj (stb.) a ne
ki járó helyet. Kevésbé nagyot akar harap
ni, és talán  pontosabb eredményekre is ju t 
a Google interaktív Music Timeline oldala, 
amely hallgatottság, népszerűség alapján 
térképezi a műfajokat. Itt viszont rögtön az 
az otrombaság szúr szemet, hogy könnyű
szerrel levont zenei-zeneelméleti következ
tetések derenghetnek fel — valójában pusz
tán  kereskedelmi alapú adatfeldolgozás 
alapján. Ami nyilvánvaló tuskóság.

JAKABFFY TAMÁS

20 éves távlatok
M űvészként és m agánem berként is évfordulót ünnepel idén 

Csillag István  grafikus és Csillag Simon Repolski Imola tex
tilművész. Húsz éve fejezték be az egyetem et Temesváron, 
húsz éve házasok.

Párosán állíto ttak  ki, a kettős alkotói pályára engedve ref
lektálni, ahol úgy rendeződnek egymás mellé a házaspár m ű
vei, hogy azok beszélő viszonyba keveredhessenek, nem is 
akárhogyan.

Az ism erős m unkák  m ellett nagyon sok friss a lko tást lá t
hatunk , melyeket többnyire ez az ünnepi alkalom  hívott élet
re. Húsz éves távlatból átrendeződnek a hangsúlyok, letisztul
nak  kérdések.

Imola megőrzi a tájat, azt a nem konkrét, de elvontságában 
is ismerős tájat, amely szám ára meghatározó — alkotásainak  
term észetes környezete, forrása. Továbbgondolja az t a sajátos 
technikát, amelyet az utóbbi időben egyre következetesebben 
alkalm az, és amely a tűnem ezeléssel rokon. Az így létrejövő 
puha tex tiltájak  kellemes, a fény-árnyék mozgásokra nagyon 
érzékeny, meleg, otthonos környezetet rajzolnak ki, mely lé- 
lektáj is, az önfeledt alkotás feltétele és eredm énye egyben. 
Flow-állapot. N atúr színekkel létrehozott, té rh a tású  tex tilké
pek á lta l érzékelhető tájak, amelyek úgy terü lnek  el a végte
lenbe futó törtfehér felületeken, úgy barázdálják azokat, úgy 
jelölik ki ennek a világnak a körvonalait, hogy melegségükkel, 
tünékeny fény-árnyék já tékaikka l m egterem tik az t az ottho
nosságot, amelyben az alkotó önm aga lehet, felengedhet, gon
dolatai letisz tu lhatnak . Megáll az idő. Egy ilyen állapotban, 
am ikor a világ zajai elhalkulnak, a lélek csendes tája in  rende
ződnek a hangsúlyok. így emelkednek ki a hozzátartozók a r 
cai is. Kettős portrék  sorozata rajzolódik ki. A tá rsé  nem kü 

lönül el, m in t a többi, hanem  a sajátjával keresztezve jelenik 
meg. Sorsok kereszteződésében tö rtén ik  m inden. Ezek h a tá 
rozzák meg az éveket, az elmúlt húsz esztendőt.

István a magányból indít. Megőriz néhányat az elmúlt húsz 
év legjellegzetesebb munkáiból, és azokra egész sor új m unká
val reagál. Egy folyton kereső, értelmező, elmélyült alkotó úton 
levéséhez szegődhetünk itt tá rsu l. Érzékelhetővé válnak  en
nek a grafikusan festői kifejezésmódnak a különböző szólamai. 
Az alkotói, emberi magányból nincs teljes kilépés, csupán az 
emberi kapcsolatok adhatnak  átm eneti nyugalm at. A m agány 
terében feloldódnak a formák, csak jelzésszerűen vannak jelen, 
ami a rra  elegendő, hogy legyen visszaút, hogy ne vesszünk el 
ebben a mélységben, a belefeledkezésben. A saját körvonalait 
felszámoló szellemi térben a szavak, szövegtöredékek adhatnak 
fogódzókat, ha a megfelelő pillanatban talá lunk  rájuk. Átlénye- 
gülés történik, a g rafika festőivé válik, a valóságos terek  lelki 
tereket tükröznek. Sűrű, sötét ez az erdő, de ta lán  nem teljesen 
reménytelen a helyzet, ha  ott vagyunk egym ásnak. És ha van 
nyelv, vannak  jó szövegek, ha van eső, mely m egtisztít a portól, 
pillanatnyi felfrissülést, csendet, békét hozva.

Egy belső tö rténet ez, amelyet mi csupán töredékeiben tu 
dunk megközelíteni. Ez viszont a lkalm as a rra , hogy a fehér 
felszín mögé nézzünk, és a gazdagon rajzolt vagy íro tt felüle
teket, a tex tú rák a t szemlélve m egakadjunk egy-egy részlet
nél, amelynek köszönhetően igazán kapcsolódni tudunk ehhez 
a befele forduló, koncentrált alkotói folyamathoz.

TÚRÓS ESZTER
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Decemberi évfordulók
1 — 80 éve halt meg Nataly von Eschstruth német írónő 

45 éve halt meg Zilahy Lajos író
2 -  110 éve született Kurkó Gyárfás

20 éve halt meg Kuczka Péter író, költó'
3 -  70 éve halt meg Elin Pelin bolgár író
4 -  370 éve halt meg William Drummond skót költő'

340 éve halt meg Thomas Hobbes angol filozófus
5 — 160 éve született Nicolae Petrascu román író

45 éve halt meg Zaharia Stancu román író 
230 éve született Trattner János Tamás nyomdász

7 — 100 éve született Illyés Elemér történész
130 éve született Gabriel Marcel francia drámaíró, filozófus 
110 éve született Nikola Vapcarov bolgár költő

8 -  310 éve halt meg Thomas Corneille francia drámaíró
520 éve született Sebald Heyden német pedagógus

10 -  130 éve halt meg Ludwig Anzengruber osztrák író
11 -  195 éve született Victor Balaguer katalán költő
12 — 130 éve halt meg Robert Browning angol költő

370 éve halt meg Geleji Katona István író
410 éve halt meg Jan van Hout holland humanista

13 -  250 éve halt meg Christian Fürchtegott Gellert német író
14 — 195 éve született Szabó Károly bibliográfus

65 éve született Závada Pál
15 -  95 éve született Bogáti Péter író

140 éve halt meg Mentovich Ferenc költő
95 éve született Papp Ferenc erdélyi író
160 éve született Ludwik Zamenhof lengyel nyelvész

16 -  120 éve született Noéi Coward angol író
17 -  30 éve halt meg Franz Liebhard erdélyi német író
18 -  240 éve halt meg Faludi Ferenc költő

120 éve született Hidas Antal költő
60 éve halt meg Ráth-Végh István történész

19 -  95 éve született Alexandre O’Neill portugál költő
20 -  90 éve született Alexandru Cáprariu román író
21 -  145 éve született Tadeusz Boy-Zelenski lengyel író

470 éve halt meg Navarrai Margit francia írónő
22 -  560 éve született Cem Szultán török költő

380 éve született Jean Racine francia drámaíró 
130 éve született Nichifor Crainic román költő 
150 éve született Agusts Saulietis lett író 
30 éve halt meg Samuel Beckett író

23 -  150 éve született Sas Ede író
24 -  210 éve halt meg Báróczi Sándor műfordító

150 éve született Henriette Roland Holst holland költőnő
25 -  95 éve született Váci Mihály költő

20 éve halt meg Rákos Sándor költő
26 -  250 éve született Ernst Moritz Arndt német költő
27 -  220 éve született Serafín Estebanez Calderón spanyol író

150 éve született Gál Kelemen erdélyi történész
28 -  90 éve született Bori Imre délvidéki kritikus

400 éve született Antoine Furetiére francia író 
160 éve halt meg Thomas Macaulay angol történész

29 -  95 éve halt meg Carl Spitteler svájci költő
30 -  340 éve halt meg Bethlen Farkas erdélyi történetíró
31 -  360 éve halt meg Apáczai Csere János

130 éve halt meg Ion Creangá román író 
? -  270 éve született loan Molnar-Piuariu román tudós

Jelen
VÍZSZINTES: 1. Johann Wolf
gang von Goethe aforizmája; 
első rész. 8. N apoztatja a há tá t.
13. Pécs m ellett lakik . 14. A friká
ban őshonos liliomféle. 16. D urva 
gabonaó'rlemény. 17. Szemhéj szó'r- 
zete. 18. Abban az irányban. 20. 
Acidum. 21. Idegen előtag: tojás-, 
pete-. 23. Női becenév. 25. Biztató 
szócska. 26. Dán biokémikus (Hen
rik  Carl Peter). 28. Gyeplő', tájszó
val. 30. Ehető csigafajta. 31. Kissé 
nagyzol! 32. Te, latinul. 33. Melléd 
helyező. 35. Többes szám, röviden.
36. Könnyed beszélgetés. 38. Köny- 
nyen bomló. 39. Gyakori női név. 40. 
A rra a helyre iparkodó. 42. Eszten
dei. 43. Földszint feletti. 44. Ki
csinyítő képző. 46. Menetelő! 47. 
Hosszú trom bitahang. 48. Ubul be
ceneve. 49. Véletlenül talál. 50. H a
tározott névelő. 51. Rövid szoknya.
53. A molibdén vegyjele. 54. Sérü
lés. 56. ... Douglas; am erikai film 
színész. 58. Negál. 60. Rossz kíván
ság. 62. Amely személyt. 64. Mese,

angolul. 65. Kevély, dölyfös. 66. 
Goethe aforizmája; harmadik, 
befejező rész.

FÜGGŐLEGES: 1. Falfehér az a r 
ca. 2. Etele beceneve. 3. ... a pokol
ban; Moldova György könyve. 4. Vé- 
nuszleló'hely! 5. Súlyarány, röviden.
6. ... kezekkel! (Gladstone). 7. Ame
rikai cigarettam árka. 9. Ajándé
koz. 10. Húsevő madár. 11. Világos 
hajszínű. 12. Kávémárka. 15. Goe
the aforizmája; második rész. 19. 
Gépkocsi. 22. Kóros írási kényszer.
24. A szilícium vegyjele. 27. Sofőr.
28. Palindrom  férfinév. 29. Olasz 
karm ester (Alberto). 33. ... et la- 
bora; bencés jelmondat. 34. Babi
loni alvilág. 35. Hajófar. 37. Becé
zett Erika. 38. Román pénzek. 39. 
Csend, hallgatás. 41. Ita la  becene
ve. 43. „Vörös” férfinév. 45. Álla
ti táplálék. 47. Tradem ark, röviden. 
49. Dacia-modell. 52. Iskolai füzet, 
régiesen. 53. Fénytelen. 55. Kusza 
csomó. 57. ... Basinger; filmszínész- 
nő. 59. Annál lejjebb. 61. Körcikk! 
63. Fél toll!

R.T.

A Helikon 2019/21-es szám á
ban  közölt Gyümölcs című 
rejtvény megfejtése: hanem 
az elhintett magok alapján 
ítéld meg a napod.
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