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Laocoon
Lapszámunk 1., 5., 7., 8., 10., 12. és 15-17. oldalait Suzana Dán 
A szerelemről a legtisztességesebb szándékkal címmel a Csíkszeredái 
Új Kriterion Galériában nyílt kiállításának anyagával illusztráltuk.

PAPP ATTILA ZSOLT

Az idő kisimult ráncai
„A víz egyenlő az idővel”, írja Joszif Brodszkij, és esetében 

ez a kijelentés annak fényében értelmezhető igazán, ha tudjuk, 
hogy hosszú ideig — nagyjából két évtizedig -  járt vissza, szin
te évente, egy olyan helyre, ahol a (történelmi) idő' oly sajátos 
módon fonódott össze a víz, a tenger jelenlétével, mint talán se
hol másutt Európában: Velencébe. A víz iránti megszállottsá
gáról így ír a Velence vízjele című lenyűgöző nagyesszéjében: „... 
mindig is azt gondoltam, hogy ha az Isten szelleme a vizek fe
lett lebegett, a víznek vissza kellett tükröznie. Ezért vonzódom 
a vízhez, szeretem a gyűrődéseit, a ráncait, a ragyáit, és, mint
hogy északi vagyok, a szürkeségét.” Brodszkij 1972 decembe
rében érkezik először Marco Polo, Tiziano és Vivaldi városába, 
azután, hogy el kell hagynia szülőhazáját, a nagy Szovjetuni
ót; harminckét éves ekkor. Egy hónappal korábban, ugyanen
nek az esztendőnek a novemberében egy másik nagy száműzött, 
az amerikai költőzseni Ezra Pound, nyolcvanhét évesen, meg
hal a lagúnák városában.

A kínálkozó párhuzam, a felszíni jegyek ellenére, csak lát
szólagos: az emigrálásra kényszerült, későbbi Nobel-díjas orosz 
költő, zsidó származású klasszikus humanistaként erős ellenér
zésekkel viseltetik a modern költészet „szent szörnyetege” iránt, 
aki Mussolini aktív támogatójaként a világháború után azzal 
ússza meg a felelősségre vonást, hogy tizenkét évig ül bezárva 
egy szanatóriumban, mielőtt visszatérne, ezúttal végleg, álmai 
Itáliájába; bár fiatalon néhány versét lefordítja oroszra (meg
jelentetni viszont már nem tudja). Brodszkij rezignált szarkaz
mussal ír arról a látogatásról, amelyet Susan Sontaggal együtt 
tettek Pound özvegyénél, Olga Rudge-nál, annak velencei ottho
nában. A neves hegedűművésznő egész este azt bizonygatta ne
kik, hogy a Cantók szerzője nem is volt igazából fasiszta és an
tiszemita. „Azt hiszem, soha nem találkoztam fasisztával, sem 
fiatallal, sem öreggel, de idős kommunistát már láttam eleget, 
és Olga Rudge házában, Ezra mellszobrával a padlón, hogy úgy 
mondjam, valami hasonlóságra éreztem rá”, emlékszik vissza.

Brodszkij 1996-ban hunyt el, és a velencei holtak szigetén, 
San Michele temetőjében nyugszik, ugyanott, ahol Ezra Pound 
sírhelye is van -  a sors sajátos fintora ez. Az örök Velence pol
gárai -  sokak mellett — mindketten, immár végérvényesen. 
A víz, amelyre ez a calvinói „láthatatlan város” épült, elmos
sa az egykor kibékíthetetlennek tetsző különbségeket, sérelme
ket és meggyőződéseket, akárcsak az idő, amelynek szinonimá
ja: a sikátorok és hidak városát keresztül-kasul szelő tenger-idő 
folyamában a San Michele sírhalmai nehezen és lassan kisimu
ló ráncokká válnak a vizekben tükröződő Isten arcán.
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Hány lába van
egy ekelónak?

Beszélgetés 
Márkus Béla 
irodalomtörténésszel

— A  Helikonban megjelent monográfia
részletben Szilágyi István korai, az Utunk- 
évkönyvekben megjelent kisprózáinak vi
lágát is elemzi, egyfajta burkolt életrajzot 
olvasva ki a novellák világából. Egy rejtőz
ködő, önmagáról keveset eláruló író életraj
za az önéletrajzi jellegen túl jelent-e valami 
többletet a monográfia elkészítésekor, beépít
hető-e az életmű értelmezésébe?

-  A tárgyalt prózai alkotások -  Katlan
város, Asszonyélet egy sírkövön, Vesztesek, 
Kóborló évek, Idelenn, odafenn -  egyálta
lán nem burkoltan, hanem nagyon is nyíl
tan életrajzi jellegűek. Ezek alapján állítom, 
más kérdés, persze, hogy meggyőzően bizo- 
nyítom-e: irodalmunk eme élő klasszikusát 
félrevezető, megtévesztő lenne a rejtőzkö
dő, a személyességét leplező vagy megta
gadó írók közé sorolni — hiszen életének 
első húsznéhány esztendeje tények és ese
mények tekintetében is színes gazdagság
gal tárulkozik fel, családtörténete szintén, 
jóformán a XIX. század közepétől kezdve, 
különös karakterű, rendhagyó, sőt rendel
lenes alakjaikkal. Egyszerűnek tetszik a 
magyarázat, hogy ezek a vallomásos írá
sok miért kerülték el az olvasók figyelmét. 
Azért, mert ott lapultak-lapulnak a Helikon 
elődjének, az Utunknák az évkönyveiben, és 
a szerzőjük sem tüsténkedett, hogy össze
gyűjtve, külön kötetbe rendezve megjelen
hessenek.

Hogy aztán manapság, az életrajznak 
mint elemzési (segéd)eszköznek a még min
dig tartó száműzetése idején miért próbál
kozik bárki is -  annyira, amennyire -  a szer

zőt nem halottnak látni és láttatni? Talán 
azért, egyfelől, mert egy másik esztétára, 
az ugyancsak francia Philippe Lejeune-re 
hallgat, az önéletrajzi térről szóló elméletét 
veszi alapul, miszerint a szerző önéletraj
zi, illetve nem-önéletrajzi művei, miközben 
egymásra, aközben a (tényleges) valóság
ra is utalnak. Másfelől netán mert úgy véli, 
minden (régi és új) nézőpont érvényesítése 
nem szegényíti, hanem gazdagítja az elem
zést, nincs kárára, azaz épp olyan „több
lettel” járhat, mint az újabb lelemények, 
az ún. test-, sőt biopoétika. S még egy vo
natkozás, a régen olvasott kolozsvári filozó
fustól, Tavaszy Sándortól kölcsönözve, aki 
különbséget tett lét és élet között, az utób
bit az előbbinél annyival másnak, ha úgy 
tetszik, tartalmasabbnak, változatosabb
nak, sokszínűbbnek tartva, amennyivel az 
egyén a maga céljaival, akaratával, tette
ivel, végső soron: a sorsával külön formát 
ad a létnek. Innen szemlélve: miért ne ér
dekelhetne, sőt izgathatna egy Szilágyi Ist
ván nevezetű író élete, sorsa annyira, mint, 
mondjuk, teremtett hőséé, Faggyas Józsié? 
Különösen, ha ma is ekképp nyilatkozik 
(ld. a Gróh Gáspár készítette interjút: Kü
lön világot járok. Magyar Szemle, 2018/9- 
10.): „Mindenki a maga sorsát éli, ha nem 
azt mondja, ami az ő élete, akkor mi mást 
is mondhatna? Még az az író is, aki min
denféle történeteket kitalál, az is azt teszi.” 
S tovább: „Ha a magam ’előzményeire’ né
zek, olyan történeteket látok, amelyek biz
tosan visszatérnek abban, amit írtam. Nem 
az volt a célom, hogy a családi legendáriu
mot öntsem írói formába, de azért az mégis

ott van valahol abban, amit írtam. Ha vala
ki ismerné családtörténetünk részeit, rend
re ráismerhetne mozdulatokra, élethelyze
tekre, típusokra.”

-  Frissen jelent meg Szilágyi-monográfiá
ja, sorrendben immár az ötödik, ha jól tudom 
(a Gál Sándoré, Ágh Istváné, Duba Gyuláé 
és Dobos Lászlóé után). Kanonizációs szán
dék, személyes preferenciák, korábbi kutatási 
témák: milyen szempontok szerint választ té
mát/alanyt az irodalomtörténész egy új mo
nográfia megírásakor?

— Volt még ifjú koromból egy monográ
fia-kísérletem: levelező aspiránsként, Ki
rály István vezetésével a kandidátusi disz- 
szertációmat Sarkadi Imréről írtam. Nem 
a pálya egészéről azonban, hanem csak a 
„parasztírói” szakaszáról, azaz az 1945 és 
1956 közötti időkről, mondjuk, a klasszi
kus film, a Körhinta körül keletkezett ri
portokról, szociográfiákról, novellákról, re
gényekről vagy az Oszlopos Simeon korai 
változatáról. (Később a dolgozat, Átdolgo
zások kora címmel, megjelent könyv alak
ban.) Mosolyogva mondhatom: Sarkadihoz 
épp úgy személyes preferencia fűzött, mint 
a felsorolt monográfiák „hőseihez”, alanya
ihoz. A kivételezés alapja a parasztság sor
sának, a falusi társadalom alakulásának, 
kényszerű átalakításának ábrázolása volt 
-  Sarkadi és épp Szilágyi István kivételé
vel mind paraszti származékok. És nem 
kell mély önelemzésbe gabalyodnom, hogy 
felfedjem, nyilván azért foglalkoztatott, ér
dekelt-izgatott az általuk rajzolt falukép, 
mert az egyetemi diplomám megszerzéséig 
telente és főleg nyaranta, a vakációk idején 
magam is paraszti munkát végeztem szü
lőfalumban, ahol — hosszú ideig büszke vol
tam rá — nem sikerült téeszbe tömöríteni 
a gazdálkodókat. így aztán, édesapám sú
lyos betegsége miatt is, kapáltam, kaszál
tam, arattam (édesanyám volt a maroksze
dő), szekeret raktam (tudom, hány kereszt 
fér fel rá), csépléskor kévehányó voltam és 
így tovább. A falu poétikája (hogy egy friss 
könyv címére utaljak) ekként vonzott, ke
vésbé a szövegépítés, inkább -  a példánál 
maradva -  a kazalépítés miatt. Mentsé
gemre szolgáljon, és itt skolasztikus mó
don, azaz tekintélyelvűen egy neves kutató, 
McHale véleményére támaszkodom, hogy a 
posztmodern felfogással ellentétben, ame
lyet „az ontológiai túlsúly” jellemez, meg
ragadtam annál a modern szemléletnél, 
amelyet viszont „az ismeretelméleti túlsúly” 
határoz meg.

Mindazonáltal egyetlen esetben sem ál
líthatom, hogy kutatási témám lett volna 
bármelyik monográfia-alany. Műveik kri
tikusi témák voltak, még ha -  mindenek
előtt Szilágyi mester közírói pályáját, pub
licisztikáit illetően -  nem is mindig egy-egy 
megjelent kötetük szolgált apropóul. Rá
adásul zömmel nem én választottam témát, 
alanyt, hanem a kiadók, szerkesztőik. Do
bos László esetében például Tőzsér Árpád 
hívott fel, írnék-e a Földönfutók szerzőjé
ről, a volt miniszterről a Madách-Posonium 
portrésorozatába, majd rögtön a könyv el
készültét követően Dubával bízott meg. Azt 
hihettem, elégedett lehet a munkámmal, 
ám hogy a szlovákiai magyar folyóiratok
ban egyik monográfiát sem méltatták leg

MÁRKUS BÉLA

1945-ben született Bükkaranyoson. Széchenyi-díjas magyar irodalomtörténész, kri
tikus, egyetemi docens. Tanulmányait a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának magyar-népművelés szakán végezte el 1965-1970 kö
zött. 1978-tól az Alföld folyóirat főszerkesztő-helyettese, 1990-től főszerkesztője. 1993- 
tól nyugdíjaztatásáig a debreceni egyetem modern magyar irodalmi tanszékén tanított 
docensként. Kutatási területe a 20. századi magyar irodalom, valamint a kisebbségi 
és nemzetiségi magyar irodalom. Több kötet, antológia, monográfia, egyetemi segéd
tankönyv szerkesztésében vett részt, az utóbbiak közül kiemelendő a Kányádi Sándor
ról, illetve Szilágyi Istvánról írott tanulmányok válogatása, legutóbbi monográfiája az 
MMA Közelképek írókról sorozatában jelent meg Szilágyi Istvánról.
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alább bemutatásra, ha nem elemzésre ér
demesnek, utólag úgy hihetem, ki akartak 
pipálni egy feladatot: írattak irodalmu(n)k 
két nagy öregjéről, és kész. A kánon -  hogy 
ezt is, a kérdés nyomán szóba hozzam -  
ezek szerint úgy „működött” s „működik”, 
ahogy Grendel Lajos a Hagyomány és kor
szerűség a csehszlovákiai magyar prózában 
című tanulmányában közvetlenül a rend
szerváltoztatás előtt megjövendölte: „a Do
bos László, Duba Gyula és mások nevével 
fémjelzett prózamodell nem lesz, és nem is 
lehet kánonja prózaírásunknak” A „mások 
neve” között, Grendel egy pár évvel későb
bi naplóbejegyzésében már ott szerepel Gál 
Sándoré is -  nem dőlök a kardomba (nincs 
is), de a kaszámat sem fenem (ez még van) 
amiatt, hogy a róla szóló monográfiát Szlo
vákiában ugyancsak a hallgatás csöndje 
veszi körül. Ágh István -  örömmel töltött 
el -  maga választott portrérajzolójául, ta
lán mert szigligeti közös nyaralásaink al
kalmával Lázár Ervin, Balázs József, Ta
más Menyhért, Görömbei András és mások 
társaságában annyit értekeztünk és éke
lődtünk, találgatva, például, hogy hány 
lába van az ekelónak vagy hogy dombon- 
hegyen lentről fentre vagy fentről lentre 
haladva kell-e a füvet kaszálni. Szilágyi 
István: az MMA Közelképek írókról soroza
tának szerkesztőjénél, Ács Margitnál csak
ugyan én jelentkeztem. A 80. születésnap
jára szántam a kötetet, mert méltatlannak 
tartottam (és tartom), hogy semmivel sem 
tehetségesebb és érdemesebb kortársaihoz 
képest a „kánonrendező és fenntartó erők” 
elvétve se igen hivatkoznak rá, mint irodal
munk kiemelkedő alkotójára, remekművei 
értékálló voltára. Volt aztán még -  és ezt 
mások esetében is bevallhatnám -  olyan 
szándék vagy inkább vágy is bennem, hogy 
cingár halandóságomat a monográfia ma
dzagával odakötözzem egy-egy nagy alko
tó zömök halhatatlanságához. Kár, hogy ez 
utóbbi (jelöletlen) vendégszöveg, egy egyéb
ként Kossuth-díjas költőtől kölcsönözve, aki 
arra adta válaszul, miért szánja ideje javát 
műfordításokra.

-  Újságíró-szerkesztő és tudományos pra
xis felől megközelíthető életpálya a Márkus 
Béláé, olvasom valahol -  mi köti össze a 
kettőt?

-  Nem tudom, hol olvashatta, hogy két 
életpályám volt vagy van. Én megelégszem 
eggyel is a gyermekkortól máig, fő tevé
kenységi formának, módnak az olvasást 
jelölve meg. Újságíró koromban a megyei 
napilap kulturális rovatának munkatár
saként a falujárások mellett (emlékezetem 
szerint csak egy olyan hajdú-bihari falu 
van, amelyikről nem írtam) kevesebb lehe
tőség adódott olvasásra, habár nem csak a 
lapban, hanem az Alföldben és az Ilia Mi
hály szerkesztette Tiszatájban is jelen
tek meg könyvkritikáim. Aztán hogy öt év 
múltán a folyóirathoz kerültem olvasószer
kesztőnek, aki korrektúrázott is, volt elég 
olvasnivaló. Hogy praxisom lett volna vagy 
lenne, méghozzá tudományos, ez, Erdélyből 
kölcsönzött kifejezéssel, sosem járta meg az 
eszemet. A kisdoktorit azért írtam meg az 
újságíró Sarkadi Imréről, mert kedvelt pro
fesszorunk utóda, Tamás Attila biztatott; a 
kandidátusit, mert Czine Mihály noszoga

tott, a habilitációra pedig, már az egyete
men, Bitskey István unszolására vállalkoz
tam. Az utóbbi cím szerepe elhanyagolható, 
az előbbi kettőnek köszönhetem azonban, 
hogy docensi álláshoz jutottam a Kossut
hon, ahol korábban, több mint egy évtize
den át, óraadó voltam, külföldi egyetemekre 
pályázott vendégoktatókat helyettesítettem. 
Ha megerőltetném magam, és gondolkod
nék az úgymond két életpálya összekötésén, 
akkor talán a dolgokhoz, ügyekhez s per
sze, az emberekhez való hozzáállás jelente
né a kapcsot. Lényegében, azt hiszem, az a 
magatartás, amelyet az újságíróskodás for
mált és alakított ki, s megerősített a folyó
irat-szerkesztői munka. Nem egy művész
szel barátságba keveredtem, ami azonban 
nem jelentette azt, hogy csak dicsérőleg ír
tam volna az alakításaikról. Ha lassan és 
nehezen is, de elfogadták, hogy igyekszem 
tárgyilagos lenni. Hasonlóképpen alakult 
az írókhoz való viszonyom is -  ha minden
kiről, akivel jóban voltam, csak csupa jót 
írtam volna, akkor nem kritikákat, hanem 
ódákat kellett volna szereznem, dicshimnu
szokat. A baráti szembedicsérésektől má
ig ódzkodom, ellenben régóta fújom a (té
vesen Karinthy Frigyesnek tulajdonított) 
rigmust: Uram, lángész lobog önben! /
-  Uram, önben / Nemkülönben!” A „kölcsö
nös babér” osztása még mulatságosabb a 
szememben, mint amit szerkesztőként volt 
alkalmam elégszer megtapasztalni, hogy 
valakit csak a saját maga alkotása, meg
jelenése érdekel. Anekdotikus, ám meg
történt eset: tél van, zimankós, fagyos tél, 
megy a postára a szerkesztő, elesik a já r
da jegén, nem bír feltápászkodni, jön egy 
képzőművészeti kritikus, aki lehajol hoz
zá, nem azért ám, hogy felsegítse, hanem 
hogy megkérdezze tőle: mondd, a nyomdá
ban vannak már az illusztrációk, és vissza
kaphatom a diafilmeket? E bő (vagy hosz- 
szú) lére eresztett válasz rövid lényege ez 
volna: a szándék szerint az életpályá(ka)t a 
tárgyilagosságra való törekvés, a mismáso
lás kerülése, az egyenes, őszinte beszéd jel
lemezheti.

-  Akarva-akaratlan irodalomtörténe
tet ír, mondja írásairól Szakolczay La
jos. Márkus Béla „irodalomtörténete” nem 
pusztán leíró jellegű, hanem az irodalmi 
értékvesztéseket következetesen feltáró, nem 
egy esetben az irodalom napi eseményeire 
reflektáló polémia is. Lehet érdemi vitát 
folytatni ma irodalmi kérdésekről, folyó
iratokról, kánonokról?

-  Hogy irodalomtörténetet írnék, ez sok
oldalúan szellemes barátom túlzásai kö
zül való, s legfeljebb úgy lehet benne némi 
igazság, hogy több irodalomtörténeti össze
foglalást vettem górcső alá. Hirtelen Határ 
Győző monumentális munkája jut eszembe, 
aztán Vajda Gáboré (A magyar irodalom 
Délvidéken Trianontól napjainkig) no meg 
a Szegedy-Maszák Mihály és Veres András 
jegyezte vállalkozás. És szerkesztője vol
tam ugyan a Nap Kiadó In memóriám soro
zatában a Móricz- és a Tóth Árpád-kötetnek 
(ugyanitt a Sarkadi Imre emlékezetét idé
zőnek), ám ezek, valamint a különböző ta
nulmányaim alapján sem kerekedne ki egy 
módszeres, átfogó irodalomtörténet. Ami az 
értékvesztésekkel kapcsolatos polémiákat

illeti, itt egyrészt tudatos értékrombolásról, 
és nem véletlen vesztésről beszélnék, más
részt azért furcsállom a kérdést, mert hi
szen minden efféle vita szorosan összefügg 
a kánonnal. Három példát említhetek, kö
zülük kettőt gyalázatosnak, az írótársada
lom szégyenének tartok ma is: az egyik a 
Nappali hold nyomán megszervezett Csoó- 
ri-vita, a másik A Hét szisztematikusan kí
méletlen támadása Sütő András ellen. Kö
zös volt bennük, hogy mindkettő a (magán) 
embert vette célba, holott a támadók -  pél
dául Esterházy Péter vagy Mészöly Miklós -  
nagyon is tudták, nem volt Csoóri alkotása
iban egyetlen antiszemita passzus sem, és 
személyisége távol állt mindenféle rasszis
ta megnyilvánulástól. De jóleshetett lelök
ni a trónról, ahová Illyés ültette. A művek 
Sütő esetében is kikezdhetetleneknek bizo
nyultak, még ha próbálkoztak is a leminő- 
sítésükkel. Ami megbocsáthatatlanul fur
csa volt számomra: Erdélyben nem akadt 
olyan tekintélyes művész, aki csitította vol
na -  Illyés szavával -  a magánszorgalmú 
kutyák csaholását. Mellesleg: hasonló fal
ka- vagy (enyhébben) nyájszellemet éreztem 
feltámadni akkor, amikor Szilágyi István 
regényét, a Hollóidőt a Réz Pál elnökölte 
kuratórium nem tartotta érdemesnek arra, 
hogy ugyanúgy egyedül nyerje el a Magyar 
Irodalmi Díjat, ahogy az előző évben Ester
házy Harmonia Caelestise. A kuratórium 
nyilván tisztában volt vele, hogy -  a szerzőt 
idézve — „egy ilyen kitüntetés kanonizációt 
is szolgál. Maga a kánonba emelés”. És -  a 
képnél maradva — nem vállalta a(z emelő) 
daru szerepét.

A harmadik vita, amibe belekevertem 
magam, szintén elválaszthatatlan a kánon
tól: Hozsanna neked, Wass Alberti címmel 
elég terjedelmes dolgozatban oszlatni igye
keztem az író személye s munkássága köré 
fútt legendák ködét -  véleményem azért le
hetett határozott, mert már jóval a kultusz
képzés előtt a nyíregyházi főiskolán, illetve 
a debreceni egyetemen is tartottam speciá
lis kollégiumokat a kisebbségi magyar iro
dalmakról, bennük Wass Albertról, majd 
róla szóló doktori disszertációknak is vol
tam a témavezetője, illetve bírálója. Sum
ma summarum: hazaffyasabb érzületű kol
légáim egyike-másika még megveréssel is 
fenyegetett, mert kétségbe vontam a leg
népszerűbbé lett szerző írófejedelmi rang
ját. Szomorúan konstatálom ma is, hogy a 
Kárpát-medencében 56 köztéri szobor, 34 
dombormű, 26 emléktábla őrzi az emléke
zetét, a nevét pedig 11 intézmény, 20 szer
vezet és 23 közterület viseli. Szomorúság
ra az ad okot, hogy -  csak Erdélyt nézve 
-  nálánál jóval érdemesebb életművekről 
terelődött-terelődik így el a figyelem. Hány 
szobrot, emlékművet érdemelne, mond
juk, Kós Károly, Tamási Áron, Áprily La
jos, Reményik Sándor, Nyíró' József! De a 
művészi értékeket tekintve, például, Bán- 
ffy Miklós, Karácsony Benő, Markovits Ro
dion, Makkai Sándor -  és mások is. Egy szó, 
mint száz: polémiákra az elfogultságok, sőt 
elvakultságok késztettek.

— A népi irodalom, illetve a határon túli 
nemzetiségi!magyar irodalom az a két na
gyobb téma, amelyek egyetemi előadásaiban,

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

illetve a tanulmányaiban, kritikáiban is fel
bukkannak -  kik azok a szerzők és melyek 
azok a szövegek, amelyekkel körülrajzolhatók 
lennének irodalmi országának körvonalai?

-  Hódítóként lépnék fel: irodalmi orszá
gom nagyobb lenne, mint Trianon eló'tt 
Nagy-Magyarország, határai kiterjedné
nek mindenek előtt Franciaország tele
püléseire, városaira is. Például Carantec, 
Noirmoutier, He d’Yeu, Kuncz Aladár Feke
te kolostorának helyszíneire vagy Regusse- 
re, Provence-ban, ahová a török hódoltság 
korában rabszolgaként hurcoltak el ma
gyarokat, amint erről Illyés Hajszálgyöke
rek című esszéje értekezik, aztán József At
tila nyomába eredve a Riviérán Cagnes-ban 
jutnék, s annyi más helyre. Párizsban az 
enyém lenne a Szent Mihály útja, a Szaj
nától fel egészen a Luxembourg-kertig, de 
az európai regénypályázat díjnyertese, Föl
des Jolán nyomán a Halászó Macska utcá
ja, sikátora is, aztán a rue Búdé 9, ahol em
léktábla tudatja, itt lakott Illyés Gyula -  s 
megannyi más hely, telep szerte az ország
ban. Elég fellapozni az A. Szabó Magda és 
Ablonczy László szerkesztette Az „Állj fel” 
torony árnyékában című antológiát, hogy 
sejthető legyen, mennyi — hiszen, hála ne
kik, velük barangolhatunk-bóklászhatunk 
Frankhonban lassan már húsz esztende
je minden nyáron. A népi irodalomból, fu
tólag gondolva, tényleg kevés lehet, akiről 
ne írtam volna ezt-azt, ide számítva A tarái 
helyzet és a Cifra nyomorúság Szabó Zoltán
ját, és — alig okkal -  Cs. Szabó Lászlót, aki
nél okosabb, szellemesebb és elegánsabb 
esszéírót nemigen találnék. A kortárs köl
tők, írók közül már említettem párat, de 
elősorolhatnám a kilencek és a hetek költői 
nemzedékét, és még élőbbről a prózaírókét, 
az Emberavatásét, legelöl Sánta Ferenccel, 
remekművével, a Húsz órával. Erdélyből 
a Forrás második nemzedékéből alig van, 
akit ne ismernék személyesen, az ugratá
sig tisztelve egymást. A népiekhez aligha 
sorolható Székely János, A nyugati had
test vagy A másik torony s a dráma, a Cali
gula helytartója főváros nélküli (szöveg)or- 
szágomban legalább megyeszékhely lenne. 
Ugyanígy Füst Milántól A feleségem törté
nete, amelynek bonyolult felépítésére és cse
lekményszövésének rejtélyességére Huszá- 
rik Zoltán hívta fel a figyelmemet, amikor 
Örkény Macskajátékát rendezte Debrecen
ben. (Ez volt az egyetlen színházi rendezé
se.) Ám ha Örkény, akkor -  nehogy szűknek 
tetsszék a határ -  Esterházy (noha a Ter
melési-regényt mind nehezebben olvasták a 
negyedéves szeminaristák) és Nádas Péter 
is — írtam is róluk.

-  Az erdélyi -  határon túli -  irodalom 
iránti érdeklődés, gondolom, részben az Al
föld szerkesztőségéből is eredeztethető. Ez az 
érdeklődés mennyire terjed ki a rendszervál
tás után indult írói költő generációkral

-  Utánanéztem (magamnak), s az évszá
mot tekintve meglepődtem: az első írásom, 
amelyik a határon túli irodalmunkat szem
lézte, 1971-ben jelent meg, mégpedig a ju
goszláviai Forum kiadó 1968-as regénypá
lyázatának köteteiről, köztük a díjnyertes

Gion Nándor-műről, a Testvérem, Joábról. 
A magyarázat egyszerű: az Alföld (ekkor 
még nem dolgoztam ott) főszerkesztője, Ko
vács Kálmán évekkel korábban vendégpro
fesszor volt az újvidéki egyetemen, s ő bízott 
meg a művek ismertetésével. Aztán úgy 
alakult a helyzet, miután egyszer Ilia Mi
hály társaságában résztvevője lehettem az 
egy hétig tartó magyarkanizsai írótábor
nak, hogy Bányai Jánostól kezdve Gerold 
Lászlón és Gionon át Tolnai Ottóig megis
mertem az ottani alkotók javarészét. Nem
csak az Új Symposion-istákat, hanem az 
általuk szinte semmibe vett idősebb nemze
déket, Fehér Ferencéket, Pap Józseféket is 
-  később többen rendszeres vendégei voltak 
a Debreceni Irodalmi Napoknak, kiegészít
ve egy hajdúszoboszlói fürdőkúrával. A re
gényszemlét követően egy másik Bori Imre 
és Juhász Géza tanulmányairól, valamint 
Szeli István Nemzeti irodalom -  nemzetisé
gi irodalom című könyvéről íródott. De a 
felvidéki magyar irodalomról is hamarabb 
kértek recenziót (Zalabai Zsigmond: A vers 
túloldalán), mint az erdélyiről. Egyszerű 
okból: Görömbei András ez idő tájt kezdett 
hozzá a csehszlovákiai magyar irodalomról 
szóló kandidátusi disszertációja (monográ
fiája) megírásához, Czine Mihály vezetésé
vel -  voltaképp ők irányították a figyelmem 
például Dobos Lászlóra is.

A „romániaiak” sora a már áttelepült 
Páskándi Géza színműveivel és verses
kötetével (A papírrepülő eltérítése) kez
dődött, majd Király László Sétalovaglá
sával, Kányádi Sándor Szürkületével és 
Székely János esszéivel (Egy rögeszme ge
nezise) folytatódott. S ettől, pontosabban 
a Királyékkai készített beszélgetésektől 
(Gálfalvi György: Marad a láz?), Vári Attila, 
Csiki László, Czegő Zoltán és Molnos Lajos 
verseinek „egybefogásától” számíthatom az 
erdélyi irodalom középpontba kerülését. Jó
részüket, természetesen, igyekeztünk meg
nyerni az Alföld számára is, kiváltva olykor 
egy-két kolléga ellenérzését. Emlékszem 
például, hogy Kovács András Ferenctől (a 
szüleit jól ismertem Szatmárnémetiből) vit
tem vagy három-négy verset a rovatveze
tő kollégának, s csak nagy nehezen sike
rült elérni, hogy legalább egyet közöljön (ha 
jól emlékszem, Csokonait idézte, és Profesz- 
szor Czimbalmos volt a címe) belőlük. Hiá
ba érveltem, hogy első kötetét, a Tengerész 
Henrik intelmeit az Utunk címoldalán Cs. 
Gyimesi Éva lelkesülten méltatta, Szilágyi 
Domokoshoz fogható tehetségnek tudva. 
Aztán KAF-fal, illetve az Alföld-beli szerep
lésével kapcsolatban József Áttila-prafrázis: 
Mit oltalmaztunk, úgy van jelen, hogy most 
már támadóink védik. Rendszerváltás utá
ni generációk? Kertelés nélkül szólva: mind 
a felvidéki, mind az erdélyi ifjak esetében 
meghökkentett az a nemzedéki hevület, 
amely az Új Symposion kezdő gárdájára 
volt jellemző, Tolnai Ottó (utóbb) önkritikus 
szavaival: kalapáccsal akartak esztétikát 
„csinálni”. Olvastam és olvasom őket, nagy 
részük -  kivéve a Székelyföld gárdáját (a he- 
likonosokról, a „kölcsönös babér” jegyében 
semmit) -  távol a rokonszenvemtól. Sokszor 
felvetem magamban, de talán írtam is róla, 
hogy áll, tehetségeket s műveket tekintve 
a mai irodalom, főként Erdélyben, a két vi
lágháború közöttivel (vagy a hetvenes éve
kével) összevetve. S amit külön sajnálok, hi

ányoznak az átfogó tanulmányok, szerzői 
portrék, monográfiák, hiányzik a módsze
resség, a törekvés az immár száz éves „ha
gyomány” számbavételére.

— Imre László szerint mániája, hogy min
den hallgatójától megkérdi, honnan szárma
zik, hol nőtt fel. A Pingyom, pocem, pócurka 
című esszéjében szülőfalujáról, Bükkara
nyosról és Székely Dezsőről ír egyfajta iro
dalmi, művelődéstörténeti minimográfiát, 
de a szöveg burkoltan önéletrajzi elemeket 
is tartalmaz. Ez a burkoltság, illetve a Szil
ágyi-szövegek önéletrajziságának kutatá
sa összefügg valamiképp a fentebb említett 
„mániájával”?

— Megint csak a feltevés: burkolhatnékom 
van. Pedig nincs, a Pingyom... (egy erdőrész 
neve Aranyos határában, ahol szovjet kato
nák laktanyáztak) egészen nyíltan önélet
rajzi vétetésű, hisz családtörténet is, benne 
a gyermekkorommal. Ami a mániámat ille
ti: ha Imre László professzor emeritus ba
rátom csodálkozott eme rítuson, a hallgatók 
bemutatkozásáén, akkor természetesnek 
kellett tartania, hogy egy-egy szemináriu
mi csoport tagjai nem ismerik egymást, és 
nincs is igényük rá, pedig a családiasság 
valamikor a debreceni egyetem egyik jel
lemzője volt. De ha nem lett volna, tán meg
bocsátható egy tanárnak, ha kíváncsi ar
ra, hogy a szemináriumát választó diákok 
honnan jöttek. És mert a többségük falu
ból, kisvárosból, esetleg bátorítóan hathat 
rájuk, ha tudjuk és megbeszéljük, merre fe
lé van, mennyire nevezetes térségben a la
kóhelyük.

Ami pedig az irodalomtudományt illeti, 
ehhez eligazításként Barta János profesz- 
szorunkat idézem, aki (burkolt?) önéletraj
zában (Visszapillantó tükör) ekképp véleke
dett a debreceni iskoláról (amelyet igazából 
Barta-iskolaként tartanak számon): „Külön 
szín vagyunk a szakma fővárosi vagy más 
vidéki művelőihez, az akadémiai intézethez 
és főiskolákhoz képest. Összeköt bennün
ket az, amit élményi esztétikának szoktak 
nevezni. Megvannak ugyan az esztétikai 
és poétikai alapfogalmaink — kinek-kinek 
egyéni változatban —, de sohasem a fogal
makból indulunk ki, hanem mindig a mű 
egészéből. Elsősorban azt akarjuk élményi 
szinten felfogni, amit a műalkotás maga 
akar mondani nekünk”. Aztán megértőnek 
mutatkozik: „Ha országos viszonylatban ve
szi valaki szemügyre a módszereinket, va
lószínűleg régieseknek, avultaknak fogja 
őket találni. Meg kell mondanom, hogy mi 
debreceniek (...) tudatosan nem vagyunk 
ultramodernek, a szemantika, a struktu
ralizmus, a matematikai módszerek kevés 
nyomot hagytak rajtunk. De aki könyvein
ket, tanulmányainkat ismeri, az talán azt 
is megérzi, hogy amit elvesztünk a réven, 
azt bőségesen megnyerjük a vámon. A hu
mán tudományok területén nem mindig 
a legfrissebb szerszám a leghasznosabb.” 
Megbecsülésnek tartanám, ha a fentieket 
el lehetne mondani velem kapcsolatban is. 
Hiszen akár csak Imre László, jómagam is 
a Barta-iskolába jártam -  igaz, ő az első pa
dokban kapott helyet, én meg valahol a hát
só középen ülhettem.
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VARGA MELINDA

csak  a  fecskék
csacsog a délután, 
eresz alá ül a mondat, 
fészket rak. 
figyelem,
ahogy történetté dagad az alkonyat,
beszédes tenger az ősz,
megannyi folyó olvad egybe benne,
madárcsőrében lapi,
akár ez a vers, tarka,
finom, eksztatikus.
csak a fecskék utaztak délre,
hogy elvigyék neked derekam ívét,
s olajbogyóként szádba hulló melleim.

m egbolon dultak  a  fák
őszi tarkasággal érkeztem hozzád,
szeptember volt akkor is,
megbolondultak a fák,
öntötték magukból a színeket.
párducléptekkel, lopakodva jöttem,
vérengző ösztönökkel,
akár a vadak,
kiölted belőlem múltam,
megszelídítettél magadnak.
a betűk matériája torzó,
csak díszlet a csipke, az évszak,
amihez hozzáöltözünk,
örömöd ezüstjét szétszórod hasam fölött.

ro zsd a ré t, n ek tá rerd ő
homlokod déli fényében fürdó'zik a rím,
az ég tevehátán nyár üget,
huszonöt fokos a levegő,
rozsdarét, nektárerdő,
szőlőízü fény,
megkóstolom,
elolvadok,
mint csókod vaja ajkamon.

lampionvirágok, kínai szellőrózsák, borzas púpliliomok 
színezik ki az egyre táguló idő kifestősét, 
minden nappal arasznyival kisebb lesz a folyó medre, 
míg teljesen ki nem szárad, és nem sétálhatok át 
hozzád rajta, hogy áfonyamelleimet tenyeredben tartsd, 
s a szerelem cukornádját bőrömön elültesd.

p a sz te llid ő k

tenger fe le tt a z  ősz
sisakvirágokat présel ki a szél,
szétterül a tenger felett az ősz,
még sosem volt ilyen sugárzó, esőtlen, ködtelen,
nem tudok úszni,
én csak az egek szeszélyes hullámait ismerem, 
az óceánok és tengerek mélyén 
félelem korallja csillan, 
de szemed kútjában állig merülök, 
valahányszor az őszi égen felejtem tekintetem.

Titkos sarok

SIMONFY JÓZSEF

H ogyha m á r

Mint egy fog a létből 
Kilazultam végleg 
Fingom sincs fogok-e 
Valaha írni egy 
Jókedvű verset 
Régóta alszom egyedül 
Mostanában senkivel 
Sem vagyok szívesen 
Ahogy születtem a halál 
Előtt éppoly tudatlan állok 
Kinek a könnycseppje az ég 
Kékítőjében mosom telkemet 
Jól nem vagyok 
Mindig csak valahogy 
Sziporkázom az ürességet 
Fehér ködben 
Angyal lépked nincs a 
Fehérnél sötétebb 
Lenyúzott fán üldögélve 
Min mélázok

Hova nézek
Hogyha már nem leszek 
Mit számít hogy éltem 
Mondom ezt olyan közömbösen 
Kicsordul a könnyem

E reszkedem
Hallgatom korsóban 
Dongók dongását 
Fű közt tücskök 
Csorduló muzsikáját

Tavasznak nyárnak 
Nyoma sincs már 
Ősz is csak volt 
Nagy tél hull rám

Most ezen a lélek 
Borús órán magamnak 
Is sok vagyok mégis 
Nehezemre esik a távozás

Tutajnak szálfákat 
Összekötözöm éveim

S ereszkedem a tomboló 
Léth vizén egyre

Közelebb sorsom 
Könyörtelen kinyilat 
Koztatásához lelkem 
Ógyeleg templom egere

H idegen hagy
Égetett szalonnabőr 
Zsugorodik a szivárvány 
Hidegen hagy

Gyöngyök feszegetik 
Az érett kagylókat 
Hidegen hagy

Asszonyom nagy fésűvel 
A hajában rohangál 
Hidegen hagy

Az idő hernyó nyugalommal 
Szövi körém az elmúlást 
Hidegen hagy
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GÜNTER KUNÉRT

Szomszédság
Aus der Nachbarschaft
Mindig ugyanazok az emberek talál

koznak egymással ugyanazokon a helye
ken: ez a külváros fő ismertetőjele. Már 
nem a nagyváros, melyet a lakosok névte
lensége jellemez, de nem is falu, melyet a 
szoros együttélés keltető melege családi
assá tesz, hanem egy köztes világ, melyet 
néha beleng a régen bekövetkezett, de ész
revétlen kihaltság. Semmire sem kötelező 
találkozások, ahol a köszönés és a néven 
szólítás emberi közelséget színlel, de csu
pán tompított idegenkedés.

„Jó napot, Fekete úr.”
„Jó napot, Fehér asszony.”
Mindig ugyanaz, esetleg időjárás-elő

rejelzéssel vagy a személyes hogylét felőli 
tudakozódással egybekötve:

„Ha tudná, Fekete úr, a reumám. Eb
ben az évben különösen fáj.” Vagy akár a 
közösségi találkozóhelyek egyikén, mint a 
zöldségbolt:

„Az orvosok a vállukat vonogatják, 
úgy vélik, a panaszok ellen csak egyet
len gyógyszer van: kevesebb munka. Ha 
ilyen tanácsot adnak az embernek, adhat
nák hozzá mindjárt a pénzt is. Kérek egy 
zacskó újburgonyát!”

„Új burgonya ez mind, ahhoz korábban 
kellett volna kelnie!

„Igen -  vagy ötven évvel!”
Hasonló jelentéktelen megjegyzések 

közepette telnek-múlnak a külvárosi la
kosok napjai. Világtörténelmi események 
csak mérsékelten érnek el ide, és várat
lan arcukat mutatják, amelyik a megértés 
számára egyáltalán hozzáférhető. Megér
kezett az iraki miniszterelnök? Idén bi
zonyára kevesebb lesz az eladó cement... 
Csak a halál, legalábbis az a neme, mely 
a szóbeszéd tárgya lehet, fékezi a minden
napok amúgy is lassú menetét, de amilyen 
gyorsan kavarodást kelt, olyan gyorsan 
meg is szűnik az emlékezés.

„Hallották-e, az idős Szürke asszony 
meghalt. Három órán át operálták, de már 
túl késő volt, a daganat akkora volt, mint 
egy káposztafej...” És hozzá a szemlélte
tő gesztus, mindkét kézzel, egy focilabda 
méretű gömböt sejtetve: megtörtént dolog, 
pontos vagy sem, az általános érdeklődést 
a pult előtt és mögött jóval inkább felkelti, 
mintsem a tények, melyek kevésbé szem
léletesen képzelhetőek el.

Ez az út, minden test útja, amint ezt 
sejtetik, ez vár mindenkire, véli szelíd 
megadással az elárusítónő, mialatt a túl
érett paradicsomokkal teli ládában keres
gél, elszíneződött ujjakkal, akár a sebész, 
akitől a halott Szürke asszony jobbat re

mélt, semhogy ilyen hamar a szenvtelen 
megemlékezés tárgya legyen. De még ez 
is abbamaradna, ha a kígyózó sor nem ka
nyarogna többszörösen a bejárat lépcsőitől 
a pénztárgépig, türelmesen, unottan, rá
szorulva a beszédtárgyra, melyet Szürke 
asszony elhunyta után is szolgáltat a há
lás vevőknek.

„Adjon nekem is két fontot, de kemény 
húsút!” Óhaj, aminek nem lehet eleget 
tenni, melyet az elárusítónő némán a lá
da tartalm ára mutatva, elutasít.

De mindenki ámulatára, amelybe titkos 
csodálat is vegyül, a beszállított áru gyen
ge minőségére utalt női vevő felemeli a ke
zét, és kinyújtott ujjal a függönyre mutat, 
amely elválasztja a boltot a raktárhelyi
ségtől, a kényszerűség birodalmát a nim
fák kertjétől:

„Akkor adjon a paradicsomokból, ame
lyek ott hátul vannak!”

A sorban állók lélegzet-visszafojtott 
csendje beszédes: Micsoda merészség, mi
csoda vakmerőség! Csak nem idevalósi?! 
És egy szembetűnő figyelmeztető fény, 
az elárusítónő bíborba váltó arca jelzi az 
alapvető játékszabályok megsértését. Bi
zonyos kérdéseket nem lehet feltenni, bi
zonyos követeléseket, bizonyos nézete
ket nem lehet kinyilvánítani, anélkül, 
hogy súlyos zavart ne okoznának a helyi 
együttélés súrlódásmentes alakulásában. 
Senkinek, aki a könnyelműen nyitva ha
gyott függönyrés előtt elvonult, miközben 
a jobb, kiválogatott termékeket észrevette, 
eszébe nem jutott volna, hogy irántuk va
ló óhaját kifejezze. Az óhaj nem tartozik a 
vívmányaink közé. És óhajunkat kifejezni, 
éppen annyira szokatlan, mint amennyire 
gyanús. A tekintetek, melyek a mozdulat
lan fejek fölött egymásra találnak, gyanút 
tükröznek: vajon a női vevő egy hatósá
gi ellenőr, és ez nem más, mint hivatalos 
beavatkozás egy folyamatba, amelyet hi
vatalból indítottak? És vajon megszüntet
heti-e a demokratizálódás a hiányt vagy 
csupán még nagyobbá lesz? Mint a szín
házban, ahová egyébként a külvárosból a 
hosszú út miatt csak ritkán jutni el, ami
kor a feszültség eléri a csúcspontját, és a 
helyzet látszólag kilátástalan, bekövetke
zik a fordulópont: ezúttal Fehér asszony 
alakjában, akihez mindannyian felléle
gezve fordulnak oda, mikor a csendbe be
lépve, Péter nevű kandúrja felől kérde
zősködik: nem látta-e véletlenül valaki? 
Megkönnyebbült fejcsóválás, hangos taga
dás, a vakmerő női vásárló, mintha csak 
most ismerte volna fel a merészségét, ijed
ten vonul vissza a boltból, az eladónő erre 
kevésbé szélütésre hajló külsővel reagál: 
a várakozók az üres helyre húzódnak, tal
palatnyi helyet sem hagynak, és Szürke 
asszonyra gondolnak, őt ugyan nem fog
ja senki hiányolni, mint Fehér asszony a 
kandúrját. Mivel a megkönnyebbülés fel
pezsdíti a szellemet, az elárusítónő a kan

dúr iránti ismételt kérdezősködésre azt fe
leli:

„Talán csak nem vásárolni ment ma?!” 
Készségesen nevetnek mindannyian, 
ez jobb kiszolgálást eredményez, és Fehér 
asszony, bár ő a derültség oka, sem ma
rad ki, és kiegészítő magyarázatként hoz
záfűzi, egy egészen fiatal állatról van szó. 
„Hosszú, vékony farka van!”, teszi hozzá, 
kiegészítve a leírást, és nem érti, miért 
megy át a nevetés kuncogásba. Talán va
lami illetlenséget mondott volna?! Zavar
tan tűnik el, hogy tovább keresse bolyon
gó gyermekét a jóságos anyatermészetnek, 
a megviselt óriásnőnek, aki fáradhatat
lanságára hívja fel figyelmünket a kó
borló macskák féktelen szaporaságával, 
a gondosan ápolt eperágyásokkal, a rop
pant mennyiségű buja gyommal és a tá 
voli kakukkszóval.

„Tűzzön ki egy cédulát a legközelebbi 
fára”, kiáltják utána, de erre már ő ma
ga is gondolt. Időközben hátha megjelent 
Péter, miközben ő itt keresgéli? A kertben 
üldögél, vagy kinyújtózva alszik az ajtó 
előtt, miközben ő hagyja, hogy kinevessék 
a szégyentelen háziasszonyok! Hazaérve 
azonban Fehér asszony bosszús fontolga
tásai nem igazolódnak be: nem fogadja Pé
ter, egyik mancsát a másik után téve, fel
emelt fejjel, sárga szemeit hipnotikusan a 
bevásárlószatyorra szegezve. Kicsi, sürgő
sen új vakolatra szoruló háza magányo
san és elhagyatottan áll a négyzet ala
kú telek közepén, mintha egykori építője 
szándékosan egyenlő távolságot akart vol
na tartani a négy szomszédjától. A kerítés, 
egy rozsdás drótfonat, itt-ott gondosan fel
újítva vaságyak maradványaival, anélkül, 
hogy az aprójószág számára áthatolhatat
lan lenne a határ.

Péter! Péter! Cicus! — hangzik el a gon
dosan kigyomlált virágágyások fölött, de 
néhány nehézkesen felröppenő szarkán 
kívül semmi állatféle nem mutatkozik. 
Vesződségesen letérdel, hogy betekintsen 
a farakás alá: Jaj, a térdem! Jaj, az öreg
ség! Egy mozdulat, le egészen a homokos 
talajig, amely kellemetlen képzettársítá
sok láncolatát vonja maga után, melynek 
végén Szürke asszony sebésze aggasztóan 
lóbálja a szikét, a sápadt nyugdíjas láb fö
lé hajolva, aggódó arckifejezéssel -  szem
léletes aggodalmainak ezen a pontján Fe
hér asszony arra kényszeríti magát, hogy 
az egészet félbeszakítsa, és valami szépre 
gondoljon. Egy nyári napra Rügen szige
tén, ezelőtt huszonöt évvel. Világító kréta
sziklák. A pompás sziget. Hosszúra nyúlt 
gyalogtúrák, akkoriban, amikor a tér
de még kifogástalanul működött, és sem
mi aggodalomra nem adott okot, nem úgy, 
mint most, egy esetleges sebészeti beavat
kozásra: Valami szépre gondolni! Azonnal. 
Legalábbis olyasvalamire, ami elsőrendű 
fontosságú:

„Péter! Péterpéterpéter!”
Akkor hát mégis meg kell írnia a ke

resőhirdetést. Nyomtatott betűkkel. Aho
gyan azt kérdőívek és vízumkérelem ese
tén megkívánják. Legjobb, ha mindjárt 
négy cédulát ír: egyet a zöldségbolt elé, 
egyet a szövetkezeti bolt előtti fára, egyet 
a hentes elé, és egyet a cipésznél lévő hir
detőtáblára, a cserehirdetések és adás
vételi hirdetések mellé. De még jobb, ha

Günter Kunért Németországban élő költő, író. Berlinben született 1929-ben. 
Életműve sokszínű: írt elbeszéléseket, verseket, esszéket, önéletrajzi írásokat, re
gényt. Grafikusként is ismert. Szépirodalmi munkásságát számos díjjal tüntet
ték ki, többek között Georg Trakl-díjjal, Heinrich Heine-díjjal, a Német Köztár
sasági Érdemrend Nagykeresztjével és az EU Prix Aristeion díjával. Ez az írás a 
Vertrackte Affären című prózakötetben jelent meg 2016-ban.

6 HELIKON —



ötöt függeszt ki. Egyet a főutcán, a busz
megállóban álló juharfára is. Hogyha Pé
ter eljuthatott odáig. Csupa idegeskedés, 
semmi más, méghogy csendes, békés élet
alkony, micsoda tévedés!

Lassú léptekkel, a jobb térde miatt, Fe
hér asszony felkeresi az öt fát, mindegyik 
juhar, ellenálló járdalakók, akikre nincs 
hatással a szén-monoxid és a sok aggasz
tó összetevő, melyet a talajvízzel szívnak 
fel a karéjos levelekig. Kivenni a bevásár
lótáskából egy cédulát, és ezt rajzszeggel 
a szemmagasságban már összeszurkált és 
sérült kéregbe rögzíteni. Kíváncsian föl
tenni a szemüveget, elolvasni, amit má
sok felkínálnak vagy kérnek, bútorozott 
szobák és megszökött hullámos papagá
jok, különböző márkájú jó állapotú autók, 
Panoráma márkájú gyermekkocsi, szén- 
tüzelésű fürdőkályhák, tetőcserép, valaki 
dicséri magát és a körfűrészét, egy kisvál
lalkozó a szolgáltatóiparban, készen arra, 
hogy bárkinek felaprítsa a tüzelőfát.

PÉTER NÉVRE HALLGAT! Vajon he
lyes dolog volt ezt felírni? Végül is az állat 
még túl fiatal ahhoz, hogy a nevére reagál
jon, és többnyire azért botorkált elő, mert 
felismerte a hangját, és az etetőedény csö
römpölése minden hívó szónál jobban csa
logatta. Kár, hogy csak az ágyban jutott 
eszébe, milyen értelmetlen is volt utalni a 
névre, de hogy ebben az órában a sötétben 
fától fáig menjen, csak azért, hogy a kiegé
szítést áthúzza, ezt azért mégsem várhat
ja el tőle senki!

A gondosan elfüggönyözött ablakok 
előtt a sötétség túl sok veszélyt tarto
gat. Nem csupán homályos kísérteteket, 
elhunyt ismerősöket a tulajdon múltjá
ból, akikről nem tudni, vajon van-e elég 
erejük a visszatérésre, de akár gonoszte
vők is garázdálkodhatnak a lakattal zárt 
kertkapu előtt. Semmiképpen sem azért 
já rt tizennégy napja házról házra a rend
őr, mert felesleges szabadideje van, hanem

azért, hogy óva intsen egy magamutoga
tótól. Az ilyen alak a nők előtt bukkan fel, 
minden további nélkül hirtelen előránt
ja a farkát, és örül, ha a rémült szemlélő 
felsikolt! Perverz dolog: az ilyen fickót ki 
kellene végezni. De előbb levágni a farkát. 
Ilyen esetben nem illeti meg részvét. Hi
szen ki volt részvéttel őiránta, aki senkit 
sem bántott, és voltaképpen megérdemel
né, hogy törődjenek vele... Az álom vég
leg összemosta fáradt gondolatainak kü
lönböző alkotóelemeit, olyannyira, hogy 
később egy férfi állt Fehér asszony útjá
ba, felismerhetetlen arccal, és nadrágslic
cét kigombolva előhúzta a hosszú, vékony, 
szürke gyűrűs farkat, a Péter farkát, ami 
egyre hosszabb és hosszabb lett -  és ő ret
tenetesen megijedt, és elszaladt, miköz
ben a térde fájt, és már csak sántítva tu 
dott szaladni, és ezzel a fájdalommal vagy 
éppen erre a fájdalomra ébredt föl reggel.

Előző délután Fekete úr zajt hallott a 
háza ajtajánál. Alig ért haza, nyakkendő
jét meglazítva, zakóját a fogasra akasztva, 
megtorpant. Nem volt biztos benne, hogy 
vajon valóban hallott valamit vagy csak a 
fokozott idegesség jele volt az egész. Egy 
fárasztó munkanap után az ember már- 
már önmagát is kétségbe vonja. Este a 
környező világ jóval fenyegetőbbnek és 
szomorúbbnak tűnt, mint kora reggel: Fe
kete úr tudta, hogy ez az érzékelhető vál
tozás csak belül, a fejében van, de számá
ra, sajnos, a feje volt a mérvadó, és létének 
közömbös külső része nem tudatosult, 
mint ahogyan az a hogylétére nézve kívá
natos lett volna. Meggyőződése ellenére, 
hogy bolondot csinál magából, kinyitotta 
az ajtót: Péter ült ott, akinek a létezéséről 
Fekete úr a buszból való leszállásnál érte
sült: a buszmegálló fáján lévő cédula min
denkinek a szemébe szökött.

Bár arról is tájékoztatták, hogy az állat 
hallgat a nevére, jobban mondva „halgat”, 
nem kellett kimondania a nevét, mert

anélkül, hogy kivárta volna a felszólítást, 
Péter már átszáguldott Fekete úr fáradt 
lábai között a konyhába, egyenesen az 
asztalra, és fesztelenül helyet foglalt a da
rab májas hurka mellett, amit Fekete úr 
az imént vásárolt a hentesnél. Fekete úr
nak az volt a szándéka, hogy ezt a 15 de
ka barnás masszát műbélben vitaminok 
kíséretében a gyomrába juttassa, de a pa
radicsomot kiárusították. Rezignáltan vá
sárolt helyette egy nejlonzacskó rothadás
nak induló hónapos retket. De Péter sem 
volt sokkal sikeresebb a táplálékszerzési 
kísérlet során; mire Fekete úr meg tudta 
menteni a hurkavéget, már hiányzott be
lőle egy tekintélyes darab. A kandúr pa
naszosan tiltakozott, amikor elhúzták elő
le a maradékot, és Fekete úrnak, amint 
megpillantotta a harapás felületét, az ap
ró, hegyes fogak nyomát, elment az étvá
gya: a maradékot átengedte a kettőjük kö
zül éhesebbnek. Péter élvezettel, csukott 
szemmel, teljesen átadta magát az evés
nek és a csámcsogásnak, nevének kimon
dásakor zacskóvéghez hasonló, pihével 
teli füleit mulattató módon a vendéglátó 
irányába fordítva, nem zavartatta magát 
az étkezés alatt.

Fekete úr egy konyhaszéken ülve fi
gyelte a folyamatot: a fülek neve voltakép
pen nem „fülelő” volt valamikor? És a két 
hunyorító szem az arcon nem „lámpás”? 
De egyáltalán arcról beszéltek-e még eb
ben az esetben, nem „álarcról”? Vagy az 
ilyen fura elnevezések csak a nagyobb 
vadállatokra voltak érvényesek? Régen, 
amikor a külváros helyén még köröskörül 
erdő volt, ingoványos terület, melyet bozót 
védett, magas fű és kidőlt fák -  elképzel
hetetlen állapot -  akkor még ismerhették 
ezeket a különös fogalmakat. Ráadásul 
nem is volt ez olyan régen, hetven, de az is 
meglehet, hogy csak hatvan éve, egy em- 
beröltőnyi, nem több, és máris olyan távoli, 
mint a kőkorszak. Ma az efféle terminoló
giai ismeretekre már csak keresztrejtvé
nyekből lehet szert tenni.

Kinyújtott kézzel közeledett: Ne félj, 
na, nem kell félned, gyere, na, gyere már: 
megsimogatni a meleg simaságot, szőrmét 
vagy bundát, az óvatos ujjak alatt finom, 
erős csontozat és izomzat, mely a tapintás
ra simulékonyan és szótlanul reagál. Hir
telen egyenletes, monoton zörej hallat
szik, mely szinte gépies, melynek forrását 
az ujjhegyei a szőrös gégénél határozzák 
meg, mintha egy parányi készüléket ültet
tek volna oda be. Vajon a jóleső érzés ki
fejeződése ez? A kerek, bajuszos fej várat
lanul a bokájához dörgölőzik, megbökdösi 
az alkarját, és Fekete úrnak nevetnie kell: 
ez érti ám a dolgát!

És amikor feláll, kinyitja a hűtőszek
rényt, hogy egy csészealjnyi tejet töltsön, 
a vendége már mögötte áll: a kis test a 
farka hegyéig csupa mozgás, mohó vágy és 
nyugtalanság, amit a szívből jövő vágya
kozás hangjai kísérnek, olajozatlan ajtó
pántok nyikorgásához hasonló hang, csak 
mulatságosabb annál, és láthatóvá válnak 
az apró fogak, a rózsaszín nyelv pedig ké
szen áll rá, hogy ritmikusan a fehér fo
lyadékba mártsák; érdes mint egy resze
lő, veszi észre Fekete úr, amikor a tányért
» » >  folytatás a 8. oldalon
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a  lin ó leu m ra  tesz i, és a  nyelv e lh a m a r
k o d o ttan  a  kezéhez ér. C saknem  em beri, 
többszörös böffentés, mely az egész te s te t 
m egrem egteti, lezárja  a vacsorát, és á tv e 
zet önm aga tisz tításához: c so d ála tra  m él
tó  könnyed ak robatika .

„M ost azonban  h a z a  kell m enned!” for
dul Fekete ú r  egyenesen a terem tm ényhez, 
ak i, im m ár jó llak o ttan , többé figyelem re 
sem  m éltatja :

„A gazdihoz!” A k a n d ú r  m egáll, nyelvé
nek  apró  hegye m ozdulatlan , és é lén k sá r
ga, á th a tó  p illan tá s t vet etetőjére.

„Csak éppen szü k ség ü n k  volna v a lam i
re  a  szá llítá sh o z ...”, h a n g z ik  el é rte lm e t
lenü l a  konyha csöndjében, h iszen  P é te 
ren  k ívü l n incs m ás jelenlévő, és ő a ligha  
képes a r r a ,  hogy válaszoljon F ekete  ú r 
n ak . De v a lam i m egváltozott. Az, hogy 
egy szem p ár követi, egy fej fordul feléje, 
egy élő te rem tm én y  v an  az egykori ü re s 
ségben, ak i m inden  é rte lm e t felü lm úl
va, b eszé lg ető társsá  lép elő, m ég ak k o r is, 
hogyha a  párb eszéd  egyoldalú, ez egy új 
tap a sz ta la t. Nem jó az em bernek  egyedül 
lenni! „De nem  ta r th a t la k  m eg téged, Pé- 
terke, egész nap  tá rsa sá g  nélkül lennél, és 
am i az em berekre nézve igaznak  bizonyul, 
az á lla to k ra  nézve is igaz. A m agány  tönk
re tesz  b en n ü n k e t. O lyan nagyon nem  k ü 
lönbözünk egym ástól. C sak  úgy teszünk . 
Vagy m egfeledkeztünk  errő l.”

Fecsegés, szószaporítás, hol m orm og
va, hol hangosabban , m iközben azzal fog
lala toskod ik , hogy egy nagyobb, ü res  m o
sóporos doboz fedelébe egy csavarhúzóval 
szellőző ly u k ak a t szúrjon, m ajd csavarás, 
és erőszakos fo rga tás á lta l k ibővítse. F e
k e te  u r a t  e tevékenység  közepette  elfog
ja  az em beri lét kelletlensége. H a  az em 
ber jo bban  meggondolja, kedves Péterem , 
sok százezer évre volt szükség m indehhez, 
c su p án  a z é rt, hogy reggelen te  ne  a lh as- 
su k  k i m ag u n k a t, hogy egy iro d á n a k  n e 
v ezett szobácskábán  kelljen  ü ldögélnünk, 
ahol szám o k at í ru n k  egym ás a lá , és ösz- 
szeadjuk őket, holott eg y á lta lán  nem  is é r
dekelnek  b en n ünket. Hogy a z tá n  15 deka 
„tanyasi m á ja s t” k ap ju n k  m űbélben?

Az ököl a k a ra tla n u l is energ ikusabban  
csap le, to m p a  c sa tta n á s , egy újabb szel
lőző lyuk: E g y á lta lá n  nem  is igaz, Péter, 
am it ró lu n k  m ondanak  és írn ak : sok van, 
m i h a ta lm a s , de az em bernél sem m i sem 
h a ta lm asabb! Eközben én, a  te rem tés  ko
ronája , a k it  szab ad n ak  te re m te tte k , ak i 
nem  p u sz tá n  ken y érre l él, seg ítőkész  és 
jó, ak i nagyobb céljaival együ tt növekedik, 
a k it  a  h a lá l  g y orsan  utolér, éppolyan k e 
véssé rendelkezem  az életem m el, m in t te, 
barátom ! A kü lönbség  k e ttő n k  között ab 
ban  áll, hogy m íg nekem  m ag am n ak  kell 
fedeznem  a  lé tfe n n ta r tá s i  költségeim et, 
addig neked  nem . Na, gyerünk , d rág a  ba
rátom !

B á to rta la n u l az e llazu lt k a rc sú  te s t  
a lá  n yú l, felem eli, m iközben a  m acska, 
m in t egy k itö m ö tt h a risn y a , bizalom tel
je sen  és a k a r a t  n é lk ü l lóg az őt ta r tó  k e 
zekben, ú jra  elkezd dorombolni, és engedi, 
hogy behelyezzék a  kartondobozba. C sak  
am ik o r a  fedél közeledik, a csapda fenye
gető sö tétsége, ak k o r lapu l m eg szökésre 
készen; tú l  későn; az em észtés m ia tti  t e 
he te tlen ség  késle lte ti a  reakciót, úgyhogy 
m á r  csak  az ideiglenes fuvarozó kon téner

sö té tségében  p an aszk o d h a t félénken. F e 
ke te  ú r  n y u g ta tó an  veregeti m eg a színes 
k a rto n p ap írt: csak  sem m i aggodalom , h a 
m aro san  o tthon  leszel!

De egész ú ton, am ely szerencsére csak  
egy rövid ú tszak asz , három  u tcasarokny i, 
fo ly tatód ik  a  jajveszékelés, hol h an g o sab 
b an , hol h a lk ab b an ; ab b am arad , m ajd 
ú jra  elkezdődik, levegő u tá n  kapkodva. 
M in th a  a  v ágóh íd ra  m ennének . M ilyen 
kínos lenne, h a  m ost ism erőssel ta lá lk o z 
na. Izzadságcseppek gyöngyöznek: a  hom 
lokáról a  szemöldökére, a hónaljából oldalt 
a  bordákon  lefelé, m ajd  m egkönnyebbül
te n  fellélegzik, am ik o r végre  v a la h á ra  a 
k e rtk ap u b an  átveszi a k a r to n t az idős asz- 
szony, ak i hosszas csengetés u tá n  előbo
to rk á l. A bban a  p illan a tb a n , a m in t m eg
köszöni, elném ul a  kartondoboz ta r ta lm a .

F ekete  ú r  e lu ta s ítja  a  m eg h ívást egy 
k áv é ra , e ln ézést kérve, h a la s z th a ta t la n  
fe lad a ta ira  h ivatkozva, ám  h aza té rv e  ész
reveszi, m iközben a m eg e te te tt k enőm á
ja s  helyett egy pléhdobozból könnyen szét
ömlő m ak ré lá t ken a kenyérszeletre, hogy 
egyedül van. Jobban, m in t azelőtt. M ert a 
m egszokás m egtört. M inden tá rg y  a kony
h áb an , a k á ly h a  fele tti polcon lévő fű sze
res  dobozok, a króm fényű kenyérp irító  az 
asz ta lon , m in d en  a z t a  benyom ást kelti, 
m in th a  m ásvalak ié  vagy a k á r  senkié sem 
lenne. M egannyi idegen tárgy , ő közöttük, 
de hozzájuk nem  tartozón . L ehet, hogy a 
m u stá ro s  szószos m ak ré la  okozza a  ke l
lem etlen  érzést. A m ak ré la  m ind ig  rossz 
h a n g u la tb a  hozta. De a gyom or és lélek 
közötti titokzatos kapcsolaton m inden  tű 
nődés ellenére sem  tu d o tt eligazodni. Leg
jobb elfeledni m indazt, am i több m in t egy 
órája tisz tá z h a ta tla n n a k  bizonyult. És ko
rá n tse m  volt szüksége további n ap o k ra , 
hogy az a lig  tu d a to su lt belső  kapcso lási 
h ib á k a t feledje, hogy kitörölje em lékeze
tébő l a  m acskaügyet, m ert a lig  p á r  pe rc 
re  rá , hogy a  h ázb a  belépe tt, m áris  h a tá 
ro zo ttan  csengettek  az ajtónál.

A k o raes t ellenfényében a  zavaró  sze
mély, egy nehezen  felism erhető  körvonal, 
v á ra tla n u l Fehér asszonnyá le tt, m ihely t 
b á to r ta la n  lépéssel, in k áb b  beteges té rd 
h a jtá ssa l az előszoba fényébe k e rü lt. Egy 
k o sa ra t n y ú jto tt oda F ek e te  ú rn a k , ep 
rek k e l, gondosan k iv á lo g a to tt eprekkel, 
a m in t a z t han g sú ly o z ta , és ah ogyan  az t 
Fekete ú r  is felism erte  a  m in tás  pap írszal
vé táb a  ágyazo tt epreken:

„A m eg ta lá ló  ju ta lm a !” F ekete  ú r  kö
szönő szavakkal v e tte  á t az ajándékot, és 
P é te r  i r á n t  é rdeklődött, tá r s a lg á s t  kez
dem ényezve, am ivel fá ra d tsá g a  ellené
re, h a lo g a th a tn á  F eh ér asszony búcsú
zásá t. P é te r t  e lv ite tte , m a g y a rá z ta  m eg 
F eh ér asszony, és F ekete  ú r  lá th a tó  é r 
te tlen k ed ésére  hozzáte tte : m egölette. M i
vel a  beálló  csenden sem  eg y e té rtés , sem  
egyéb m egjegyzés nem  seg íte tte  á t, m a 
g y a rá z a tk é n t hozzáfűzte: „Rend a  lelke 
m indennek!” Eközben az okság i össze
függés és az á lla t  h a lá la  sem m iképpen  
sem  á llt  össze F ekete  ú r  fejében. M egle
h e t, az ő h ib á ja  volt, a  k im erü ltségéé , de 
a nő logikája nem  v ált szám ára  világossá. 
M ár jó ideje a  konyh áb an  k ó s to lg a tta  az 
epret, am ikor egy ostoba szó ötlö tt eszébe: 
júdáspénz. E n n ek  ellenére tovább majszol
ta  a  közepesen édes ep re t, fejét csóválva, 
hogy a  koncentráló  képessége ú jra  he ly re
álljon. Az eperben  nem  volt sem m i k iv e t
nivaló. F ehér asszony ág y ása  legérettebb  
ep re it szed te le, gondosan m egm osta, és 
valószínűleg  egy en k én t te t te  be a  k is ko 
sá rb a , nehogy m egnyom ódjanak: „szere
te tte l”, ahogyan  m ondani szokás, de hogy 
m iféle sze re te t is leh e t ez, elgondolkod
n i ra j ta  m á r  nem  ta r to z o tt  a  h a tá sk ö ré 
be, ahogyan az t Fekete ú r  érezte. Az ilyen 
k érd ések e t legjobb á ten g ed n i azoknak , 
ak ik  megfelelő képesítéssel rendelkeznek. 
É s m egkönnyebbülten  foglalt helyet a  t e 
li k osár előtt.

BENŐ ESZTER FORDÍTÁSA
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HAKLIK NORBERT

Előre, varsói kurvák, 
gengszterek
Nyilván szubjektív értékelési szem

pont, de két olyan jellegzetesség van, 
amelyek ha megtalálhatóak egy irodal
mi műben, akkor az meglehetős fórral 
indul e recenzió írójánál. Az egyik az 
„elit-” és a „tömegkultúra” elkülönítésé
nek tudomásul nem vétele. Ha egy szö
veg fittyet hány a „magasművészet” és 
a „kommersz” közé húzott demarkáci
ós vonalra, és akár még a trash t is be
engedi a könyvborítók közé -  mint pél
dául Térey János Káli holtakja  vagy 
Rakovszky Zsuzsa Történések című köte
tének záró ciklusa - , az mindig izgalmas 
játékteret nyit a műben, és növeli az au
tentikus korrajz esélyeit. A másik pedig 
a történelmi-kulturális határhelyzetek 
megragadása -  a história olyan pilla
nataié, amelyek átmenetet képeztek egy 
m ár lezárult éra, valam int a rá követ
kező' korszak kiteljesedése között. Emi
att (is) izgalmasak például a második vi
lágháború vége, valamint a kék cédulás 
magyarországi választások közötti né
hány évről szóló munkák -  mint például 
Poós Zoltántól Az alkony fokozatai vagy 
Závada Páltól az Egy piaci nap - , és emi
att szerepel e recenzió írójának titkos ol
vasói álmaiban egy olyan regény, amely 
megfelelő történelmi megalapozottság
gal és írói eszköztárral szól arról, mi 
történt Pannóniában a Római Biroda
lom bukása utáni évtizedekben.

/ —< T7> I  ciCEIxCENTRAL
EUROPEAN
TIMES

Szczepan Twardoch A király című re
gényében ezen ismérvek mindegyike 
hangsúlyosan jelen van. A történelmi 
határhelyzetet a harmincas évek Varsó
ja képviseli. A vészkorszak, a náci meg
szállás elleni felkelés és az azt követő, 
a város porig rombolásával járó meg
torlás előtti Varsó, amelynek lakói „két 
nyelven beszéltek, külön világban éltek, 
más-más újságot olvastak, legjobb eset
ben közönnyel, legrosszabb esetben gyű
lölettel, de rendszerint csak kim ért el
lenszenvvel viseltettek a másik iránt, 
mintha nem is a szomszéd utcában lak
nának, hanem egész óceán választaná el 
őket egymástól”. Ezeknek az éveknek a 
krónikájával szolgál a regény, a kamasz 
fiú Mojzesz Bernsztajn szemszögéből, 
aki tízévesen, egy erdei tobozszedege- 
tés során szembesült megkülönbözte
te tt voltának maradandó élményével, és 
e traum a emlékeinek hatására később 
egy olyan életpálya mellett dönt, amely 
kimozdíthatja az alávetettség állapotá
ból: „Nem muszáj annak a tobozszede
gető kisfiúnak lennem. Megteheti egy 
zsidó, hogy ne ilyen zsidó legyen, másfé
le zsidó legyen, épp olyan jó, mint a ke

resztény uraságok.” Mojzesz így szegő
dik Jakub Szapiro, a -  kétségkívül a mi 
Lichtenfeld Iminkről, az izraeli harcmű
vészetet, a krav magát kidolgozó sport- 
emberről-ellenállóról mintázott — zsidó 
bokszoló mellé, aki a regény nyitójelene
tében éppen a lengyel szélsőjobbot kép
viselő ellenfelével szemben arat kiütéses 
győzelmet, és nem mellékesen néhány 
nappal korábban végezte ki brutális ke
gyetlenséggel a kamasz fiú édesapját, 
a varsói zsidó maffia pénzbehajtójaként. 
Miközben a kötet végigköveti Szapiro 
emelkedését a varsói szervezett bűnö
zés ranglétráján, a korabeli Lengyelor
szág politikai viszonyai is feltárulnak az 
olvasó előtt, az egymással is harcban ál
ló, a fizikai erőszakot természetes esz
közüknek tekintő bal- és jobboldali fél
katonai szervezetekkel, a Palesztinába 
vándorlást fontolgató, illetve a maradást 
választó zsidó családokkal, a politikai 
formációk szócsöveként szolgáló, meg
vesztegetéssel, zsarolással és erőszak
kal bármikor befolyásolható sajtó kép
viselőivel -  egy olyan világ nagyszabású 
tablójával, amelyben a politikai ellenfe
lek ezernyolcszáz névből álló halállistá
ja kapcsán a következő párbeszéd zajlik 
le a a végrehajtásért felelős marsall, va
lam int a tisztogatás kitervelője között, 
kedélyes heringfalatozás közben: És a 
csuhások, Adas? -  aggódik teli szájjal a 
marsall.

Koc lenyeli a heringet, fitymálóan 
biggyeszti az ajkát.

-  A püspök majd kiad egy nyilatkoza
tot, hogy elítéli a gyilkosságokat, dohog
nak kicsit az erőszak miatt, aztán ki
egyeznek velünk -  mi mást tehetnének? 
Ha meglátják, milyen szépen k itakarí
tottunk, ők maguk fognak megkeres
ni minket, mert először is, ezek rész
ben rendes lengyel emberek, másodszor, 
megijednek, nehogy őket is megrend- 
szabályozzuk. Ha meg majd elővesszük 
a zsidókat, pláne csakis nekünk fognak 
tapsolni...”

A világháború előtti Varsó zavaros po
litikai viszonyai között az egyetlen sta
bil, hosszú távon fenntartható szervezet 
a városban a maffia, amelynek vilá
gát ábrázolva Twardoch nem riad visz- 
sza a gengszterfilmek eszköztárának 
használatától sem. A regény tobzódik 
olyan jelenetekben, amelyek akár M ar
tin  Scorsese maffiafilmjeiben is helyet 
kaphattak volna, és ennek a kokaint, 
a szexet és az erőszakot magától érte
tődőnek tekintő világnak a bemutatása 
néhol talán még Quentin Tarantinónál 
is kiverné a biztosítékot. Ha valaki film
vászonra vinné A királyt, akkor kiváló 
soundtrackválasztás volna az Auróra 
Előre, kurvák, gengszterek című klasz- 
szikusa -  tangóharmonikán játszva egy 
békebeli varsói kupleráj füstös bárjában, 
lengyel szöveggel.

Szczepan Twardoch könyve azonban 
nem csupán a trashelemek és az egyik 
legnagyobb lengyel történelmi tragé
dia előestéjének egymásba játszatásáról 
szól. A regény ugyanis a posztmodern 
narrációs játékainak hagyományából is 
bőséggel merít. Elvileg ugyanis a tör
ténetet az idős Mojzesz Bernsztajn veti 
papírra Izraelben, már Mose Inbarként
-  azonban a szöveg előrehaladtával egy
re inkább megszaporodnak azok az 
elemek, amelyek kétséget tám aszta
nak az olvasóban azt illetően, van-e 
az öreg Mosónak bármi köze az egyko
ri kamaszfiúhoz, és a narrátor egyálta
lán azonos-e azzal, akinek vallja magát. 
A cselekmény és a narrációs trükkök tö
kéletes összhangjával szolgál A király
-  ugyanis csak a regény parádésan fel
vezetett, mesteri zárlatában derül ki, ki
csoda is valójában az elbeszélő, és mifé
le tragikus mulasztásokat, sorsfordító, 
rossz döntéseket próbál meg nem tör
téntté írni állítólagos memoárjával.

Szczepan Twardoch regénye -  amely 
Körner Gábor kitűnő fordításának kö
szönhetően magyarul is éppoly lendüle
tes, mint Szapiro jobbegyenesei -  a múlt 
század történelmének vakfoltjaira kon
centrál úgy, hogy a narrációs trükköktől 
és a vértől és egyéb testnedvektől csa
takos trashtől sem ta r t  távolságot. Iga
zi huszonegyedik századi mű, amelynek 
ismeretében kétség nem férhet hozzá, 
hogy okkal seperte be a mindössze h ar
minckilenc éves szerző már eddig is a 
legkülönfélébb lengyel és külországi iro
dalmi díjakat. Remélhetőleg a Typotex 
kiadó -  amely négy éve a Morfium cí
mű regénnyel kezdte el a magyar olva
sók megismertetését Twardoch műve
ivel — ham arosan A király folytatását 
is megjelenteti, amely lengyelül tavaly, 
Królestwo (A királyság) címmel látott 
napvilágot.

Szczepan Twardoch: A király. For
dította: Körner Gábor. Typotex, Bu
dapest, 2018.
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SERES LILI HANNA

Mind az ezer
Hogy a petevezetékét elkötötték, mikor tudta meg?
A  következő szülésnél, tényleg, hát persze.
Toporzékolni nem tudott. A  férje épp Pesten dolgozott, 
csak egy hét múlva hozták haza.
Ót m ár két nap múlva, egy kacska gyerekkel, 
átkozni gyenge volt, de nem baj, anyja, nagyanyja 
pótolta („az ördög egye ki a m ájukat”), ő  csak ledőlt 
a sezlonra, dédelgette kúpfejűét, baldachinos ágyba 
képzelte magukat.

Hogy az elkötésnek a kúpfejhez nincs köze, mikor tudta meg? 
Ó már nem, csak a fia. Budapesten, az orvosin.
Anyja halálos ágyánál kibukott belőle majdnem, 
de akkor látta legsimábbnak a puha arcot, 
és félt a szilánkoktól. Pedig hazudni is félt.

Hogy ezer feldobásból lehetséges, hogy m ind az ezer fej legyen, 
csak ennek bekövetkeztére többet kell várnunk, m int 
amennyi idős a világegyetem, mikor tudta meg?

Szakagyon
i

Szakagyon le az oldalbordád.
Ott, ahol a fal mállani kezdett, 
az első és a második között.

2
Am ióta végigsimítottam a feliratot, 
arra várok, hogy leszakadjon.
Most értem, miért kosár 
a borda, leemelhető ketrec, 
amiből a szív kiszabadítható.

Két álom
Picasso
Picasso nagyon szép lehetett, 
mikor tehénnek álmodta magát. 
Nyugtalan maszkokról beszélt, 
táguló zsákutcákról, laza főkötőkróí. 
Szája szétnyílt, félálmában a nyál 
absztrakt formákat rajzolt a párnára.

Mondrian

Mondrian a jazzel álmodik.
Szigorú szemmel ül fel,
vertikális
törzse
derékszöget zár be a horizontális ággyal. 
Egy holland erdőben 
meglátja az értelem négyzeteit.
Rájön, messze még az ébredés.

Krédó

Kahio
3
És persze a test mállani képes, 
m int a vakolat.

4

M it szólnak ehhez az oldalbordák?
A kik  készségesen szolgálják fel a sertésbordát. 
Ebben a versszakban hol a helye a szívnek.

Szája szélén keréknyom ok, 
gyűrűs ujjait oda kapja, mikor nevet, 
ne lásd szuvas fogait.

Sebei elnyílt virágok, 
gyomra ősi dobok ritmusára korog, 
íves talpa alá belső combján 
ereszkedik a vércsík.

Mikor rád néz, elmosolyodik. 
Megsimogatnád haját, megölelnéd, 
de csak távolról nézheted, 
kívülről, m int az időt.
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Music soundtrack drowns speoch
A lassúság kiterjedt, mint a negatív progresszió, a háztól távolo
dóban. Aztán becsapódtam, és beléptem egy kapun.
A közelgő' viharban el kellett rejtenem egy egész-részt, hogy meg 
ne találják soha, hogy ki ne bocsáthassa többé hullámait és vonz
erejét. A  munkába fogott gyermekszerelem megmentó' villámként 
ragyogott fel a mezó' fölött, hogy bekerülhessen a promóció utol
só albumába.

Van egy árnyék a végén, amit mindenkinek tudni kell kivetíteni, 
hogy bebocsátást nyerhessen az elhagyott lányok partijába. Ma
dár és emberi fej közötti forma, rezgése furcsa, a szélektó'l a köz
pont felé, ellenőrizetlen, felületei kavarognak, mint a drogoknál. 
Magányuk, grandiozitásuk, grandiózus magányuk nem hagy sem
milyen nyomot.
Még éreztem ezt egyszer, amikor beteg voltam, és egy hétig nem  
mentem iskolába. Reggelente rémülten léptem ki az erkélyre -  a 
blokk mögött, az egyetlen fűfolton egy kislány ült, nevetése elekt
romossággal töltötte fel a levegőt.

Van neki valamije, ami tetszik, és mindannyiunknak kell.

Németalföldi Pásztorének
(Pastorala Alemaná)

Bajor gyermekkorom egy nyári délutánján a 70-es években, 
szédülten a naptól, a sok munkától fáradtan, kiszaladtam a kertből. 
A házba szaladtam, hogy a szegre akasztott sárga bögréből igyák, 
hogy enyhítse a zománc csikorgását fogamon.
A verandán, az árnyékos fotelben úszva olvastam

apám nőknek küldött telefonüzeneteit, akiket férfiak 
neve alatt mentett el, hogy rajta ne kapják. Szép, 
rövidítésekkel és emotikonokkal ellátott üzenetek voltak.
Én most több nővel is beszélek.
Üzeneteket kapok Hannawald Sventóí,

Schmitt Adamtól, Zieler Róberttól és hasonlóktól. Unokahúgom 
nem érti, miért kell innom 70 évesen, injekciók 
között, amiket hasba adok be magamnak.
Sétálok a kertben, rajtam a szalmakalap, 
de már nem számít, a fák magasra nőttek,

koronájuk sűrű, csábító árnyékot vet.
Ha elesnék itt, levelek és füvek ágyán, senki
nem találna rám többé. Mert a levelek alatt csapda van.
Sok rossz fiú esett be oda, a centrumtól eltávolodott 
gyermekkorom barátai. Együtt adtunk elő az üvegházban,

és drogoztunk Bernhard úr segítségével, aki a városban lakott. 
Egyszer bőrcsizmákat hozott nekünk, de én nem voltam ott, 
és csak egy aranypánt jutott nekem, sárfoltokkal, amik 
idővel megkeményedtek, egy földbe süppedt fiútól. A szamócás 
lejtőn most gyermekek szaladnak párban, és hangosan beszélnek,

azt hívén, csak így hallható a hangjuk, hagyják magukat 
sodródni az árral színes huzentrógerekben.
Szeretetem atomi, de meg nem érintheti őket.
Milyen alacsony volt fényeivel az ég, milyen
izgatottak és szépek voltunk szelíd fogásában mindannyian.

Két fiú áll háttal
(Dói bäieti stau cu spatele)

í.

Péntek este kimentünk a barátommal 
sétálni a mezőgazdasági líceum felé, 
a város sötét végében. Egy gyorskajáldában 
ettünk az állomásnál, amíg nyugodni kezdett 
a nap. Lilás fényt vertek vissza az autók, 
mint a kagylók, mielőtt kifeszítik őket.
Nem volt telefonunk, és senki nem tudott 
semmit rólunk, az est glóriás lepléről, 
ami megvédett. Egy fekete vagy zöld flakon  
még adott némi életet, hogy hazaérhessünk.
Egymástól átvett szavakat mondtunk 
a szüléinknek, azokban az években végig 
biztosabban és zajosabban jártak árnyaink 
szobáról szobára, mint valaha. Fekete árnyak 
pumpálnak fehér aranyat, visszavonhatatlan 
reakcióban, amit az idővel gyomorba 
süllyedt gyémánt ellenőriz.

A város sötét végében hiányzott 
a játszótér kerítése, a kiteregetett ruhák alig 
észlelhetően mozogtak a csövön, mind 
ugyanolyan színűek, a gyermekkor szökevényei.
(A szuperszonikus susogás felkavarja a levegőt, és 
hideg nyomot hagy az alkaron. Fel tudod fogni benne az 
energiát, a végtelen szeretetet a szülők fejében.)
Élhettünk volna ott mint ikrek, örökre 
ugyanolyan pólóban. Egy képen két fiú 
áll háttal, egymást átkarolva, kissé hajlított 
térdekkel, mintha részegen mennének haza.
Hátulról egyformák. Izmaik megfeszülnek, 
megszakítás nélkül dolgoztak ezért a pillanatért, 
tengeri sótól itatott ránc csillog 
a nyakuk körül.

2 .

Szombat este festett lányok jelentek meg, 
hogy nagyobbaknak tűnjenek, kertek illatával, 
egyre bonyolultabb elnevezésekkel.
Összezavarták pulzusunkat.
Láttam a mélynyomó ledjeit a szemükben
tökéletes harmóniában lüktetni már az első pillanattól -
kettőnket pucéran nevetni, kipirult arccal a fénytől,
ami egy pohárból szóródott szét. Azt mondták, kicsit
meg akarnak javítani, és tartott. Hozzájuk mentünk, hogy a
karjainkba vegyük őket, vittünk nekik piát, és eltérítettek.

Az izzó nyüzsgésben, tüskéktől keretezve, 
őrt állunk mellettük. Ók figyelnek, és 
kódoltan jegyzetelnek színes cédulákra.
Egy rejtett ajtón keresztül közlik eredményeiket.
Örömünk az ő fogyatékos örömük.

Egyes estéken, a tér egy kiterjedésében, 
boldogan és elérzékenyültén, hogy láthatatlanok vagyunk, 
egy izzó golyó -  ami ismeri nem csak a modelleket és éveket, 
hanem minden részecske mozgásait külön-külön 
-  kijelöli az utat mindenkinek.
Látjuk őket a visszapillantókban, 
fény körvonalazza szemüket.
Hogy fel ne ébredjenek, egymás mellett állunk szótlanul. 
Illetve meg akarnánk kérdezni, hogy jutottunk ide, 
de egyenesen előre nézünk, a csalóka fényszórók mentén.

HORVÁTH BENJI fordításai
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DÉNES ANITA

Hatodik érzék
-  Tudod, hiányozni fogsz -  mondta a 

holttest, miközben Judit dolgozott rajta.
Judit nem felelt. Kurta, pontos mozdu

latokkal tevékenykedett. Kesztyűt húzott
— a konyha néma csendjében visszhangot 
vert, ahogy a csuklóján csattant a vékony 
gumi - , kihúzta a holttest mellkasából a 
húszcentis konyhakést; a csap alatt lemos
ta róla a vért, majd a kést és a mosogatót 
is leöntötte fertőtlenítőszerrel.

Sietnie kellett: nem tudta, meddig fog 
még hatni a Hatodik Érzék. Az asztalon 
még ott hevert a katonai laborból -  a mun
kahelyéről -  lopott fecskendő; az ereiben 
minden egyes szívdobbanással jéghidegen 
áradt szét a drog, késhegynyi pontba fóku
szálva az érzékeit. Judit nem egyszerűen 
látott: érzett mindent maga körül, a kion
tott vér nyers szagától a szőnyegen heverő 
test hajába tapadt porcicákig.

Úgy érezte, nem is a hatodik érzékét -  
a hetediket, talán nyolcadikat használja.

-  Nem felelsz? — kérdezte a férje holttes
te. Juditnak a szeme sarkából úgy tűnt, 
mintha a hulla elbiggyesztené a száját, 
pedig tudta, hogy a test nem mozdulha
tott el. Róbert ugyanúgy hevert a padlón, 
ahogy elterült, amikor Judit háromszor 
egymás után a mellkasába vágta a kést.
— Juci, ne már. Ha már meg találtál ölni, 
legyél már olyan kedves, hogy szólsz hoz
zám egy pár szót utána.

Juditnak elege lett. Lecsapta a kést a 
konyhapultra, és csípőre tett kézzel meg
fordult.

A hulla tele szájjal vigyorgott rá.
Judit idegesen megrázta a fejét, mint 

egy csikó. Mikor abbahagyta, a test 
megint mereven, a hirtelen halál pózá
ba dermedve feküdt a padlón. Mosolynak 
nyoma sem volt.

-  Szóval ezt értették a laborban mellék
hatások alatt -  motyogta Judit. -  Te jó ég.

-  Bezonyám, Jucikám... jé, rímelt! -  
mondta Róbert hullája. -  Szerintem a drog 
nélkül is el tudtad volna tüntetni a nyo
maidat körülöttem, de te akartad... hát 
valamit valamiért, cica. Amíg hat az az 
isten tudja, micsoda, ami a fecskendőben 
volt, addig kénytelen leszel kibírni velem.

-  Nem újdonság -  morogta Judit, de 
csak fél füllel figyelt. A szeme a konyhát 
pásztázta, miközben egy ronggyal gépie
sen törölgette a kés nyelét. Azon agyait a 
drogtól fékevesztetten száguldó gondola
tokkal, hogy milyen bizonyítékot hagyha
tott még hátra. A levegőben elszállt előtte 
egy apró porszemcse a délutáni nap suga
rában; Judit tisztán látta, ahogy pördül 
egyet a tengelye körül, mielőtt tovaúszik 
a levegőben. A kesztyű vastag gumiján át 
is érezte a kés fanyelének finom erezetét. 
Az orra megtelt a vér és a fertőtlenítő sza
gával.

-  Áruld el, kérlek -  és Judit összerez
zent, ahogy a hulla megint megszólalt, 
csevegő hangon -, miért is öltél meg?

-  Te! — sziszegte Judit. -  Pofa be! Csak 
hallucinállak. Nem tartozók neked ma
gyarázattal.

Kerítés

-  Attól még megszánhatsz és elárulha
tod -  felelte Róbert. -  Egyébként is, hon
nan tudod, hogy tényleg hallucinálsz? 
Lehet, hogy épp a bardóba szorult halha
tatlan lelkemmel beszélgetsz vagy valami 
ilyesmi.

-  Halhatatlan lélek nem létezik -  szö
gezte le Judit, aztán eszébe jutott, hogy 
épp egy holttesttel cseverészik, és szinte 
elnevette magát. Csak az a tudat tartotta 
vissza az előtörni készülő hiénavihogást, 
hogy ha egyszer rákezd, az istennek se 
tudja majd abbahagyni -  itt talál majd rá 
a szomszéd vagy a rendőrség, Róbert ösz- 
szeszurkált hullája mellett, a gyilkos kés
sel a kezében, teli torokból röhögve...

Elég. Koncentrálj.
Judit lehunyta a szemét, erősen az ajká

ba harapott és fókuszált. Gondolatban sor
ra vette a letörölgetett kést, amit mindjárt 
a fiókba dob, a Nyugati téri öreg hajlék
talantól lopott hajszálakat, amit szét fog 
szórni a lakásban, a gondosan meglazított 
ajtózárat, az alibinek szánt vonatjegyét, 
amit negyedórán át farigcsált egy kisolló- 
val, hogy olyan lyukat fúrjon bele, mint a 
kalauz lyukasztója...

-  Juci! — mondta a holttest, és Judit 
megint összerándult.

-  Fejezd be! -  csattant fel, aztán a szájá
ra csapta a kezét. Még csak az kéne, hogy 
valaki meghallja.

Nagyot sóhajtott.
-  Ha elárulom, hogy miért csináltam, 

befogod végre?
-  Nem ígérek semmit... -  mondta a holt

test csibészesen, és Juditnak kedve lett 
volna még egyszer belevágni a kést.

Nyugalom. M indjárt elmúlik...
-  Annak a kis szőke hajú riherongynak 

köszönd, ha már ennyire tudni akarod -  
suttogta Judit dühvei küszködve. -  Hol 
szedted fel? A cégnél? Vagy valami pros
ti volt?

-  Honnan tudjam, ha csak a halluciná- 
ciód vagyok? -  kérdezett vissza Róbert.

Judit foga összecsikordult. Két ujjal 
megszorította az orrnyergét, és mély leve
gőt vett.

-  Elmondtam -  közölte aztán a hullával. 
-  Most már igazán elhallgathatsz.

-  Még nem végeztem -  felelte Róbert. -  
Mióta tudod?

Judit épp a hajszálakat szedte elő a 
táskájából. Teljesen el volt foglalva azzal, 
hogy Róbert görcsbe rándult ujjai köré 
szórja őket; megütközni is elfelejtett azon, 
hogy még mindig beszélget a hullával.

-  Egy hete -  felelte. -  Láttalak titeket 
a kocsidban egyik este. -  Aztán, mert a 
düh és a gyűlölet megint kezdett felülke
rekedni a gondolatain: — Ha több eszed 
van, és nem az iroda parkolójában állsz 
neki félrekúrni, én sem láttalak volna 
meg. Még mindig élhetnél, te seggfej...

-  Az már nem az én hibám, hogy te egy
ből a késhez nyúltál. Tégy egy szívességet, 
és ne az én nyakamba varrd...

-  Tégy egy szívességet, és fogd be végre 
a pofádat! -  szisszent fel Judit, és az ön
uralom utolsó lánca is elpattant: hatalma
sat rúgott a padlón fekvő testbe. Róbert 
dereka összecsuklott, mint egy becsattin- 
tott bicska, és a nehéz test arrébb gurult. 
Az alvadt vérpatakokhoz frissek csatla
koztak.

Judit lüktető fejjel, lihegve meredt ma
ga elé.

A konyhában csend volt; csak az óra ke
tyegett, és a hűtő zúgott halkan.

Róbert hallgatott.
A világ elhomályosodott kettejük körül, 

aztán émelyítő rándulással visszatért a 
helyére. Judit ereiben ellobbant a jeges 
tűz: a drogtól kiélezett fókusz megszűnt.

Judit leroskadt az egyik konyhaszékre, 
és a tenyerébe temette az arcát; mélyeket 
lélegzett. Aztán letépte a kezéről a kesz
tyűt és a szemetes legaljába gyömöszölte; 
felállt, és a telefonhoz lépett. Á rendőrség 
számát tárcsázta.

Amíg a diszpécserrel beszélt, letörölget- 
te az arcáról a kesztyűről rákenődött vér- 
cseppeket.

Aznap este, miután a mentők és a 
rendőrök elvonultak, Judit a hálószobá
ban összegömbölyödve, reszketve hevert 
a takaró alatt. A konyhába nem léphe
te tt be: a sárga rendőrségi szalag még 
mindig elkerítette a szobát a lakás töb
bi részéről. Főzés helyett kínait rendelt 
vacsorára, de az étel cementté vált a szá
jában -  pár falat után félretolta. Inkább 
zuhanyozni ment; percekig áztatta ma
gát jéghideg vízzel, abban reménykedve, 
hogy így talán eltűnik a bénultság, ami 
a Hatodik Érzék jeges lüktetését váltot
ta fel benne.

A víz sistergésén túl mintha egy han
got hallott volna, érthetetlenül suttogva, 
de igyekezett nem figyelni rá.

Hazajár a férjem kísérteni, gondolta, és 
elnevette magát; a kacagástól és a hideg 
víztől összecsattantak a fogai, mintha szá
raz csontok zörögtek volna egy kripta mé
lyén. Csak akkor hagyta abba, amikor el
zárta a vizet, és kilépett a zuhany alól.

Most az ágyban kuporgott három réteg 
takaró alatt, és várta, hogy megszűnjön a 
reszketés.

Soha nem fogok elaludni, gondolta. Az
tán érezni kezdte, ahogy -  végre -  lassan 
elkezd kihunyni a tudata.

-  Judit! — szisszent valaki a sötét háló
szobában, és Judit levegőért kapva felült 
az ágyban.
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Elfulladó lélegzettel meredt maga elé -  
aztán halk kuncogást hallott, és a szíve 
nehezet, görcsöset dobbant.

-  Hahó, Juci! — suttogta Róbert hangja. 
— Csak nem ébresztettelek fel?

Judit egész testében remegve, szinte 
félőrülten kapkodta a fejét, hiába keres
ve a suttogás forrását. Róbert hangja nem 
olyan volt, mint a délután: mintha min
denhonnan ez a hang áradt volna, a falak
ból, az ágy alól... Judit melló'l az ágyból.

— Remélem, hiányoztam — mondta a 
hang, és Judit a fülére szorította a te 
nyerét.

-  Nem -  suttogta - , nem, ez nem lehet! 
Menj innen! Te halott vagy! A szer...

-  A szer már rég kiürült belőled, igen -  
felelte Róbert, és Judit kegyetlen tiszta
sággal hallotta minden szavát, mintha a 
férfi egyenesen a koponyája falai között 
szólalt volna meg. -  De mond az neked va
lamit, hogy „kísérleti drog”?

-  Mi...? -  suttogta Judit, de elcsuklott 
a hangja.

-  Az, hogy milyen átkozottul keveset 
tudsz arról az izéről, amit a laborból loptál 
a kis gyilkossági tervedhez. Semmit sem 
tudsz arról, milyen mellékhatásai lehet

nek, vagy hogy meddig tartanak... -  kis 
szünet, aztán Róbert szinte kéjesen foly
tatta. -  Hogy elmúlnak-e egyáltalán.

-  Nem! -  suttogta Judit ismét, aztán to
vább, mint egy mantrát. — Nem, nem, nem, 
nemnemnem...

-  De bizony, cicám -  mondta Róbert vi
dáman. -  Van egy olyan érzésem, hogy mi 
ketten még nagyon sokáig fogjuk élvezni 
egymás társaságát... nagyon, nagyon so
káig.

Judit elsírta magát.
Körülötte a szobát betöltötte Róbert 

halk nevetése.

PATAKI ELŐD

Deus ex machina
(részlet a Modern Feltámadás. 
Y-generáció című, készülő regényből)

Ysten gondterhelten járkált fel-alá. Ka
rakán vasarca komor volt, homlokán fel- 
alá szaladgáltak a ráncok. Már hetek óta 
nem látta a fiát. Csak annyit tudott ró
la biztosan, hogy már megint leszökött a 
Földre. Már megint meg akarja mente
ni az embereket. Már megint meg akarja 
öletni magát. Ystennek teljességgel meg
volt az oka az aggódásra, hiszen a hab- 
testűek országában azt pletykálták, hogy 
Yézus rossz társaságba keveredett. Valami 
kolozsvári írópalántával abszintot iszogat. 
Sőt, rendesen rászokott az alkoholra.

Erezte, hogy valamivel le kell foglal
nia magát. így hát bekapcsolta rádióját, 
mellyel az emberek imáját hallgathatta. 
Az egyes csatornán egy huszonkilenc éves 
férfi fohászkodott:

Oh, édes Ystenem, 
megcsal feleségem, 
rövid a péniszem, 
hat centicske kéne.
Ámen.

Ysten csóválta a fejét, majd egyet cset- 
tintett az ujjával. A férfi rögtön megfá
zást és hasmenést kapott. „Nincs betegség, 
csak rossz gondolat” — mormolta magában 
Ysten.

Sajnos ezzel sem tudta eltéríteni szomo
rú gondolatait. Egyfolytában csak a fiára 
gondolt. Mi lesz vele ott lent, a sok korcs 
lény között? „Jobb lett volna, ha egyet sem 
teremtek. Most már túl öreg vagyok ahhoz, 
hogy megjavítsam őket. Csak ez a hóbor
tos fiú nem képes leülni a...”

Ysten magát okolta fia szökése miatt. 
Úgy érezte, nem volt jó apa. Túlságosan 
kevés időt töltött Yézussal. Egész nap csak 
a rádión lógott. De hát ő osztotta ki saját 
magának az imák meghallgatásának fel
adatát... Nem tehetett mást, nem bújha
tott ki a munka alól. Yézussal csak reg
gel és este találkozott. Ilyenkor általában 
már csak egy monoton beszélgetésre volt 
idejük: megkérdezték egymást, hogy vagy, 
mit csináltál ma, ettél eleget, pihentél, jól 
van, szia.

Ystennek eszébe jutott utolsó beszélgeté
sük Yézus szökése előtt:

-  Szia, fiam.
-  Szia, apa.
-  Hogy telt a napod?
-  Jól telt.
-  És mit csináltál?
-  Semmit. Csak gondolkoztam az embe

reken.
-  Áh, már megint azok a fránya embe

rek. Legyen elég neked, hogy én naphosz- 
szat hallgatom a hülyeségeiket, és még így 
sincs időm mindegyikre. Ne törődj velük. 
Felejtsd el őket. Mit csináltál még?

-  Fészbúkoztam. Készítettem egy új ol
dalt, ahova véres, rákos és kiütéses embe
rek fotóit posztoltam, arra biztatva min
denkit, hogy osszák meg, hiszen az illetők 
csakis a megosztások magas számától 
gyógyulhatnak meg. Csináltam még egy 
új oldalt az embereknek. A címe: Szeret
kezz, ne háborúzz! így szeretném rávenni 
a palesztinokat és a zsidókat, hogy ne irt
sák egymást. Már van háromszáztizenöt 
lájk. Csak az a baj, hogy ezek békeidőben 
sem szexeinek. Szóval nem fog sikerülni. 
Le kellene mennem, beszélni velük!

-  Verd ki a fejedből! Már egyszer el
engedtelek itthonról, akkor is megöltek. 
Többet ne is gondolj erre. Egyébként... 
Hogy sikerült itt internetkapcsolatot lét
rehoznod?

-  Megkértem Einstein bácsit, hogy a re
lativitás elméletét bővítse ki. Most már itt 
is van térerő!

-  Pont az kell ide nekünk! Mindjárt azon 
kapom a habtestűeket, hogy pornót néznek 
interneten!

-  Khm, khm... -  köszörülte a torkát 
Yézus.

-  Szóval máris? Na, jó, véget vetek én 
ennek a térerős marhaságnak! Muszáj 
mindig kitalálnod valamit! Őrület! Egy he
tes szobafogságot kapsz! -  üvöltötte Ysten.

Ezután már csak egyszer hallotta Yézus 
hangját. A térerő mégis hasznos volt: sike
rült felhívnia telefonon. Yézus nagyon rövi
den válaszolt: „Apa, most nem érek rá”. Az
tán le is tette, majd kikapcsolta a mobilját.

Ysten kitalálta, hogy valakit Yézus után 
küld. Csakhogy a habtestűek országából 
már rég nem járt senki sem a Földön. Vé
gül is választása Gábriel arkangyalra és 
egy Ernest nevű amerikai íróra esett.

Ernest 1899-ben született. Igazi fene
gyerek volt, több háborúban is részt vett, 
ötször házasodott, alkoholista volt, védett 
állatokra vadászott. Ha nem kapta volna 
meg az irodalmi Nobel-díjat, nem is került 
volna a habtestűek országába.

-  A feladatotok egyszerű -  szólt Ysten. 
Hozzátok haza a fiamat.

-  Meglesz, főnök -  bólintott Gábriel. 
Mindeközben Ernest révedten bámulta a 
Földet a ködfátyolon keresztül.

-  Te nem szólsz semmit? -  kérdezte tő
le Ysten.

-  Miért pont engem küldesz?
-  Te megjártál két világháborút is, 

szükség lesz rád. Züllésre pedig ne is gon
dolj, majd Gábriel kordában tart.

-  Korda Györgyöt nem visszük? — kér
dezte Ernest.

-  Elég ebből, induljatok! -  parancsolta 
Ysten, kérges ujjával a lomhán forgó Föld
re mutatva.

Ernest és Gábriel arkangyal lassan és 
szótlanul ereszkedtek le. Közben rájöttek a 
tékozló fiú tartózkodási helyére. Biztosak 
voltak a sikerben. Viszont ekkor még nem 
tudták, hogy Kolozsváron könnyű eltéved
ni, főleg, ha Yézus azt szeretné.

Seres Lili Hanna 1993 nyarán szüle
tett. író, költő, az ELTE BTK PhD-hall- 
gatója, az ELTE Online kulturális és 
a prae.hu irodalmi rovatvezetője.

Alex Vásies 1993-ban született Besz
tercén. Költő, fordító, a kolozsvári 
BBTE PhD-hallgatója. Kötetei: Lovitura

de cap (Casa de pariuri literare, 2012), 
Instalafia (Cartea Romäneascä, 2016), 
Oana Vásies (Charmides, 2016). Jelen ver
sei az Instalafia című kötetből valók.

Dénes Anita 1998-ban született Ko
lozsváron. Magyardécsén és Marosvá
sárhelyen nőtt fel. Jelenleg a kolozsvári

Babes-Bolyai Tudományegyetem böl
csészkarának hallgatója.

Pataki Előd 1989-ben született Biha
ron. Kolozsváron él. Egy informatikai 
cégnél dolgozik, emellett prózát és ver
set is ír.
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SZABÓ ANDRÁS PÉTER

Hadakozás, önvédelem
A székely hadviselésről és honvé

delemről szóló tudós és kevésbé tudós 
könyvekkel Küküllőt lehetne rekeszteni, 
olyan kötet azonban még nemigen látott 
napvilágot, mint amilyen Sófalvi And
rás jóvoltából tavaly megjelent. A szerző, 
a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múze
um érdemes régésze ebben az irgalm at
lanul nagy zöld könyvben majd másfél 
évtizedes kutatómunkája eredményét 
tárja  elénk. Az 549 képpel (fényképek
kel, rajzokkal, térképekkel) ellátott vas
kos kötet nem csupán egy alapos, Udvar
helyszékről szóló régészeti monográfia, 
hanem a címben szereplő kérdés tágabb 
földrajzi keretbe helyezett történeti fel
dolgozása is, mert Sófalvi nagyon jól tud
ja, hogy a leletek és épített emlékek csak 
akkor kezdenek igazán „beszélni”, ha ta 
núságaikat az írott forrásokból, a népha
gyományból, illetve a földrajzi és névtani 
kutatásokból származó adatokkal is ki
egészíti. Ha nem csupán a tárgyi kultú
ráról és a székelység védelmét szolgáló 
épített környezetről esik szó, de arról a 
társadalomról is, ami azt létrehozta.

A könyv első kétszáz oldala tehát 
olyan rendhagyó munka, amely legin
kább régészeti kutatásokon és terepbe
járásokon alapul, kérdésfeltevéseiben 
mégis ham isítatlanul történeti. A szer
ző a szükségből kovácsol erényt, mert a 
középkori és kora újkori székelység önvé
delmére, védelmi létesítményeire vonat
kozó írott források meglehetősen ritkák, 
ráadásul az Árpád-kor vonatkozásában 
szinte teljesen cserbenhagynak a be
tűk. A hagyományos történetírás itt ku
darcot vallana, de segítségére sietnek a 
szolgálóleányai, mindenekelőtt a folyton 
maszatos kezű Archeológia. Szerencsénk 
van, m ert a régészeti adatokat itt nem 
egy történész próbálja értelmezni, ha
nem maga az ásató régész, aki esetünk
ben pontosan tudja, hogy mely következ
tetéseket lehet levonni, és hol van az a 
határ, ami mögött m ár az alkotó képze
let birodalma kezdődik.

A gondolatmenet kiindulópontját te r
mészetesen a módszertani alapvetés és 
a kutatástörténet képezi. Ahogy az na
gyon gyakran megesik, az elődei műkö
dése irán t érdeklődő tudós nagyon sok 
rozoga szekrényt kinyit, amelyekből 
sorra potyognak ki a csontvázak. Nem 
csupán arról van szó, hogy a hatvanas- 
hetvenes-nyolcvanas évek ásatási tech
nikája messze elmaradt a maitól: a Haáz 
Rezső Múzeum adattára alapján úgy tű 
nik, hogy az Udvarhely környéki várása
tások többségét végző Ferenczi István és 
Géza, különösen 1974 után, nem igazán 
helyezett nagy súlyt ásatásai és leletei 
dokumentálására. Ha nem maradt volna 
az a néhány rajz és fénykép (néha ásatá
si napló), a kutatóárkokat és szelvénye
ket valójában csak derékszögeik emel
nék ki a székely várakat sűrűn lyuggató 
kincskereső gödrök sorából. Sófalvi And

rásnak tehát munkája során ezzel a ne
héz örökséggel is el kellett számolnia, és 
hasznosítania belőle mindazt, amit lehe
tett.

A második fejezet, teljesen logikus 
módon, Udvarhelyszék településtörténe
tét vázolja, régészeti és történeti adatok 
kombinálásával, a közigazgatási változá
sokat, és a széknek Küküllő vármegye 
rovására történő fokozatos terjeszkedé
sét is bemutatva. A szerző feltételezése 
szerint a székelységnek a területen tör
ténő megtelepedése (azaz a 12-13. szá
zad fordulója előtt) Udvarhely központ
tal létezett egy királyi magánuradalom, 
amely az Árpád-kor derekán erdőispán- 
sággá alakult, és a Rika-erdőben ta lá l
ható korai kővárakat ehhez a közigaz
gatási egységhez kellene kapcsolnunk. 
Külön erénye ennek a fejezetnek, hogy 
nem pusztán a településekre, hanem az 
azokat összekötő úthálózatra is figyel
met fordít, méghozzá úgy, hogy a térké
pi források mellett helyszíni szemlékre 
is támaszkodik. így azonosította példá
ul Sófalvi András azt a Rika-erdőn át ve
zető régi utat, amely egykor az Udvar
helyt Brassóval összekötő főút volt, de 
mára dűlőúttá korcsosult.

A folytatásban a szerző európai kite
kintéssel ismerteti a Magyar Királyság 
Árpád-kori határvédelmének, és ezen 
belül az erdélyi határvédelemnek eleme
it és működését, majd az utóbbi témát 
egészen a fejedelemség-kor végéig á tte
kinti. Ugyan ez a fejezet kissé kilóg a 
kötet szerkezetéből, de enélkül nem len
ne érthető mindaz, amit később az ud
varhelyszéki jellegzetességekről mond. 
(Igaz, az m ár a kezdet kezdetén sem le
hetett kérdéses, hogy ez a terület más 
kihívásokkal nézett szembe, és azokra 
más válaszokat adott, mint a közvetle
nül az országhatáron fekvő Háromszék 
vagy Csík.) Fontos megállapítása ennek 
a résznek, hogy a Székelyföld szorosait 
(Gyimesi-, Ojtozi-, Bodzái-) ellenőrző vá
rak nem a középkorban, hanem csak a 17. 
század első felében épültek fel, egészen 
addig az utak bevágásával, eltorlaszolá
sával is megelégedtek. Szorosan csatla
kozik ehhez a fejezethez a székelyek ha
dászati szerepköréről szóló áttekintés, 
amely egyben társadalomtörténeti ösz- 
szefoglaló is, hiszen a hadkötelezettség 
a székely jogállás egyik kulcsfontosságú 
oszlopa volt.

A legtöbb újdonsággal érthetően az 
udvarhelyszéki védelmi elemeket bemu
tató fejezet szolgál, amely Sófalvi And
rás és m unkatársai saját terepmunká
jára, ásatásaira épül. Áz első nagyobb 
tém át a várak képezik, főként azok az 
egyszerű szerkezetű, sok esetben csak 
egy gyűrűfalból vagy egy kőtoronyból és 
egy sáncból álló hegyi erősségek, ame
lyeket a Ferenczi-testvérek egy 11-12. 
századi (tehát a székelység megtelepe
dése előtti) kelet-erdélyi határvédelmi

rendszer láncszemeiként azonosítottak. 
A Ferencziék által kiásott, de tisztessé
gesen nem közölt, egyébként meglehető
sen szegényes leletanyag és Sófalvi el
lenőrző ásatásai azonban egyértelműen 
arra  mutatnak, hogy ezek a várak csak 
a ta tárjárás után épültek, félreeső he
lyeken, általában a környező települések 
menedékváraként, és legtöbbjüket a 14—
15. század folyamán hagyták fel, amikor 
a külső támadásokkal szembeni véde
kezésnek más eszközei kerültek előtér
be. Ma m ár az is egyértelműnek tűnik, 
hogy a magyarság már a 10—11. század
ban is ellenőrzése alá vonta a Kárpátok 
átkelőit.

Ezzel egyúttal az a -  szintén 
Ferencziék által népszerűsített -  nézet 
is megdőlni látszik, hogy a székelység, 
ez a szabadsághoz szokott büszke keleti 
fajta mindig is hadilábon állt a várak
kal. A közösségi funkciójú várakra  ez 
nyilvánvalóan nem volt igaz, sőt egyes 
erősségek, például az őskori földvár te 
rületén kialakított nagygalambfalvi vár 
esetében egyes kiemelkedő székely fő
emberek szerepe is szóba kerülhet. (Egy 
menedékvár pedig még az 1660-as évek
ben is épült, Bágy határában, a környe
ző tucatnyi település számára.)

HADAKOZÁS ÉS ÖNVÉDELEM 
A KÖZÉPKORI ÉS FEJEDELEMSÉG KORI 

UDVARI IILYSZÉKEN

Akadtak Udvarhelyszék terü le
tén a fejedelemség korában olyan kas
télyok, például az újkorban elusztult 
szentdemeteri Balási-kastély vagy a 
szentpáli Kornisok homoródszentpáli 
fészke, amelyek komoly külső védőövvel 
is rendelkeztek. A szék legkomolyabb 
megerődített helye azonban természe
tesen az udvarhelyi Székelytámadt vár 
volt, amelyet a fejedelmi hatalom építte
te tt fel az 1562. évi székely felkelés leve
rése u tán -  és ez történetesen valóban 
olyan vár volt, am iért a székelyek nem 
rajongtak. Sófalvi Andrásék az utóbbi 
években sok eddig ismeretlen apró rész
letet kiderítettek erről az olaszbástyás- 
ágyútornyos reneszánsz erődről, de az 
épület esetleges előzményei még mindig 
homályosak.
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Szomorúság

Talán még a váraknál is izgalmasabb 
azonban azoknak az ún. hosszúsáncok
nak a kérdése, amelyek egy, Zetelakától 
egészen a Persányi-hegységig húzódó, 
észak-déli irányú nagy töltésrendszert 
alkotnak. A Ferenczi-féle elmélet ezeket 
is az elképzelt 11-12. századi határvédel
mi rendszer részének tartotta, azonban a 
szénizotópus kormeghatározás most kér
lelhetetlenül kim utatta róluk, hogy az 
avarkorban (7-9. század) emelték őket, 
tehát legfeljebb másodlagos középkori 
használatukkal lehet számolni. Ezekről 
és az egyéb sáncokról (köztük egy római 
kori eredetűről is) minden eddiginél pon
tosabb felmérések is készültek. A kutató 
munkáját a légifényképezés mint a té r
ségben korábban alig alkalmazott mód
szer is segítette.

A védelmi objektumoknak a kötet
ben tárgyalt következő típusával pedig 
a szerző igazán nagy fába vágta a fej
széjét, hiszen a székelyföldi (vagy egy
általán  akármilyen erdélyi, m agyaror
szági) védbarlangokról néhány oldalas 
terjedelmű szösszeneteken túl semmi
lyen szakirodalmi előzmény nem állt 
a rendelkezésére, a feladatot vélemé
nyünk szerint mégis csak sikerült pél
dásan megoldani. A barlangoknak két 
típusát különíti el: a laza kőzetekbe 
mesterségesen bevájt üregeket, mint 
amilyenek a székelyudvarhelyi Budvár 
sziklafalában sorakozó likak, illetve a 
természetes barlangokat, amelyek Ud
varhelyszék esetében kivétel nélkül a 
festői Vargyas-szorosban helyezked
tek el, és számos környező település
nek szolgáltak vész esetén búvóhelyül. 
A szerző egyértelmű, ásatásokkal és né
hány írott forrással is alátám asztott vé
leménye szerint ugyanis a barlangok 
feladata az volt, hogy török és ta tá r  tá 
madások esetén menedéket nyújtsanak 
a lakosság nem fegyverforgató részé
nek. Tehát úgy gondolja, hogy a népha
gyomány közlése helytálló. Míg a mes

terséges üregeket egyelőre nem lehet a 
kora újkornál korábbra keltezni, addig 
a Vargyas-szoros egyes barlangjaiban 
m ár 14. századi leletanyag is előfordul. 
A használatnak ez a korai, a török tá 
madások előtti horizontja egyben arra is 
figyelmeztet, hogy a menedékhelyek ki
alakításában a székely társadalom belső 
feszültségei is szerepet játszhattak, a fe
jedelemség-kor vonatkozásában pedig a 
talán  az adóztatással szembeni ellenál
lás is hozzájárult néhány ecsetvonással 
az összképhez. Míg az emberek a tám a
dás esetén a lakott településekhez köze
li védbarlangokba húzódtak, anyagi ja 
vaikat Udvarhelyszéken a kora újkorban 
nagyon gyakran az úgynevezett ta tá r
pincékbe rejtették. Ezek a mély méhkas 
alakú vermek mára jórészt elpusztultak, 
beomlottak, és Sófalvi András terepbe
járásaiig szinte csak a néprajzi irodalom 
halvány utalásaiban találkoztunk velük.

A szerző utoljára a templomerődíté
seket veszi sorra, amelyek főként a szék 
déli, török támadásoknak leginkább ki
te tt részén jelentek meg, a 15. századtól, 
részben a korábbi század menedékvára
inak feladatait átvéve. Udvarhelyszék 
azonban a Szászfölddel vagy éppen Há
romszékkel ellentétben sosem lett a 
templomerődök földje. Szász mértékkel 
mérve is értelmezhető, kívülről több to
ronnyal védett, a fal belső oldalán mel
léképületekkel is bővített „klasszikus” 
erődtemplom itt csak kettő épült, a ma 
is álló székelyderzsi, és a 19. században 
jórészt lebontott homoródszentmártoni, 
amelynek azonban Sófalvi András ása
tásai számos részletére fényt derítettek. 
A legtöbb helyen az erődítést csak egy, 
a szokásosnál magasabb, lőréses kerítő
fal, esetleg egy robusztus, lőrésekkel, és 
tetején faerkéllyel („filegóriával”) ellátott 
torony képviselte, amely sokszor nem a 
templomhajó nyugati végébe került, ha
nem kapu- és harangtoronyként a védő
fal részét képezte. A szerző kutatásának

nagy érdeme, hogy a faévgyűrűs kor
meghatározás segítségével ezeknek az 
épületrészeknek a korát megbízhatóan 
keltezni tudta, és olyan pontos és rend
szeres, a funkcionális kérdésekre figyelő 
leírást adott az egyes elemekről, ami az 
eddigi kutatásban párját ritkítja.

A könyv második felét az elemző feje
zetekben említett védelmi elemek rész
letes, a leletanyagot is bemutató adattá
ra foglalja el, amit egy tárgykatalógus 
és válogatott történeti forrásokból ál
ló függelék is kiegészít. Ez a nagysze
rű  kötet véleményünk szerint az ezred
forduló u tán megélénkülő székelyföldi 
régészeti feltárások eddigi legnagyobb 
teljesítménye, amely nemcsak Udvar
helyszék védelmi elemeinek precíz is
mertetése révén vitte előre a tudományt, 
hanem azzal is, hogy az elméletek ott
honos felhőkakukkvárai helyett végre 
szilárd támpontokat adott, és u ta t mu
tato tt más erdélyi vidékek kutatóinak. 
Mindez persze, ahogy azt nagyon becsü
letes módon Sófalvi András is hangsú
lyozza, számos, különböző területen mű
ködő szakember együttműködése nélkül 
aligha lett volna lehetséges. Nekik kö
szönhető az is, hogy egészen modern ter
mészettudományos módszerek is a szer
ző fegyvertárába kerülhettek. A kötet 
azonban alapvetően mégis Sófalvi And
rás roppant akaraterejét és szintetizá
ló képességét dicséri, aki sem a terepen, 
sem az íróasztal mellett nem hátrált meg 
a feladatok elől. Szerzőnk ugyanis egyi
ke azoknak a ritka kivételeknek, akik a 
múlt kutatásának ezen a két nagy csata
terén egyforma jártassággal és k itartás
sal forgolódnak: igazi fehér holló, könyve 
pedig valódi mérföldkő, amely remélhe
tőleg csak az út kezdetét jelzi.

Sófalvi András: H adakozás és ön
védelem a  középkori és fejedelem 
ség-kori Udvarhelyszéken. Erdélyi 
Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2017.
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BODO MARTA

Ujjlenyomatok

Számkivetés
Megyünk anyámmal az utcán. A kis

város főutcáján. Az egyetlen elviselhető 
utcán. Itt megragadt valami a régi han
gulatból, néhány mézeskalácsház — így 
nevezem az egykori kisiparosok háza
it. Már amit nem bontottak le. Itt is zsi
dók voltak a szolgáltatóipar képviselői, ők 
építtették ezeket az egyedi kinézetű há
zacskákat. A helyiek építkezési stílusa 
egészen más. Szegényesebbek az ottho
naik, egyszerűbb ott minden, a háztető' 
fémlemez, ezen a vidéken nem látni cse
réptetőt. Már ahogy a vonat átkanyarog 
a hegyeken, és az első inneni településre 
ér, azt érzem, más országba, más világba 
érkezem. A házfalak, a teraszok oszlopai, 
a tetők egyhangúak, nincs szín, nincs min 
a szem elidőzzön. Hosszú ideig nem tudom 
megmagyarázni, miért idegen. Amikor 
egyszer nem a számkivetés útvonalán vo
natozom éppen, hanem otthon, Erdélyben, 
hirtelen bevillan: a piros háztetők, a szí
nes muskátlik! Ez hiányzik, ez szokatlan 
nekem Moldvában.

A kisvárost modernizálták, gazdago
dott néhány utcányi egyentömbházzal, 
amilyenből az országban mindenütt talál
ható pár tucat, s amitől bárhová utazom, 
délre, keletre, északra, sőt a szülőváro
somban is az az érzésem támad, ugyan
ott vagyok, egyben az is, hogy nem a Föl
dön, hanem tán a Holdon járok a sűrű 
betonrengetegben. Itt, Fálticeni-ben meg
őriztek néhány egykori iparosházat, ami
től legalább ez a sétálóutca a városka köz
pontjának határozottabb, egyedi arculatot 
kölcsönöz. A sok ürömben és keserűségben 
ezt az egy tényt örömmel nyugtázom, míg 
ebbe is bele nem rondítanak. Tősgyökeres 
helyi kolleganőm, a párttitkár és matek
tanár, gyűlölettől torzult arccal sziszegi 
egy alkalommal: ez is csak egy hitvány 
zsidó vásárváros volt. „Un tärg präpädit 
de evrei.” Nem szólok, bámulom mered
ten, az idegszálaimmal érzékelem az erős 
indulatot, ami váratlanul kicsap, amit az 
adott pillanat és helyzet nem indokol. Va
lami régi, mélyről jövő ellenszenv köszön 
vissza a hangjában, ami nem is az övé, így 
örökölte. Hiszen a kisváros egykori zsi
dói rég nincsenek, nem tudni, pogromban 
pusztultak-e vagy sikerült elmenekülniük 
a nagy háború idején. A maradék a dicső 
kommunizmus évei alatt sorra költözött 
Izraelbe. Nincs már élő zsidó itt évtizede, 
a csinos mézeskalácsházak egy részét a 
kolleganővel egyetértő városvezetés lebon
tatta. Néhány megmenekült, mint ahogy 
az erdélyi falurombolás kiszemelt áldoza
tai is. Ezek adnak a poros kisvárosnak né
mi patinát, ha csak egy utcára valót is.

Nekem ma semmi sem jó. Ma sem, so
sem. Nem akarok itt lenni! Anyám azért 
jött, hogy beszoktasson, velem legyen, 
könnyebbé tegye az elviselhetetlent. Év
folyamtársaim közül többen el se foglal
ták  a helyüket, ahová a magyar szak és 
valamilyen idegen nyelv tanulmányozása 
után kötelező módon kihelyezték. Pár éve 
tervszerűen a Kárpátok vonulatán túlra

küldenek mindannyiunkat, az úgyneve
zett mellékszak szerint, azaz valamilyen 
idegen nyelv tanáraként. Az előttünk já
ró évfolyam testületileg maradt távol a 
kihelyezéstől, egy közeli kocsmában ül
dögéltek a vezető tanárral, Cs. Gyimesi 
Évával, őket a jegyek sorrendjében a bi
zottság osztotta el. Mi mind elmentünk, 
de volt, aki nem választott, átadta a le
hetőséget az utána következőnek, mert 
már tudta, hogy úgysem fogja elfoglalni 
a helyet. Én másodiknak választottam, 
Fálticeni 5-ös számú általános iskoláját: 
a bajban némi derűre és reménykedésre 
adott okot, hogy ezek szerint van legalább 
öt általános iskola a helységben. Később 
kiderül, van ám három líceum is, és a fel
tételezett öt mellett egy hatodik általános 
iskola. A számok nagyot ígérnek, a való
ság sokkal prózaibb.

Azt is tudom, kisváros, a román iroda
lom két jelese is élt ott. Később kiderül, 
e jeles irodalmi helyek számomra meg
határozóak: Ion Creangá egykori iskolá
ja előtt, Mihail Sadoveanu csodás gyümöl
csöskertje és az annak mélyén meghúzódó 
villája előtt vezet el -  dombra fel -  min
dennapos utam az iskolába: az 5-ös szá
mú általánosba, amely a város egyik, for
galomtól távol eső végében fekszik, ahová 
az árvaháziak és néhány földhözragadtan 
szegény család gyermeke jár.

-  Itt még az emberek is mind csúnyák 
— mór gom.

-  Nézd, ott egy kifejezetten jól öltözött 
nő -  ujjong fel anyám: végre talált szá
momra valami vigasztalót.

Ahogy közeledik, egyre ismerősebb a 
divatosan öltözött, csinos fekete nő. Máris 
köszöntjük: ő a tordai orvosnő. Egy másik

Moldvába tévedt, Moldvába rendelt, itt ra
gadt erdélyi. Annak idején Kolozsváron 
végzett fogász férjével együtt, választásu
kat meghatározta, hogy együtt akartak 
lenni, az ingázás házasságpróbáló kocká
zatát nem vállalták. Az asszony nővére és 
annak férje is e kisvárosban orvoskodott, 
gyermekeiket is itt nevelték, ez volt vá
lasztásuk másodlagos oka. Számom
ra velük egy egész magyar sziget nő ki a 
számkivetés tengerén. Csakhogy ez még 
nagyon kevés vigasz az első hetekben, hó
napokban. Az sem segített a kedélyálla
potomon, hogy apám a bemutatkozó láto
gatásra négy liter erdélyi szilvapálinkát 
hozott ajándékba az igazgatónak, aminek 
következtében hetente hazautazhatom, 
hogy kolozsvári levegővel töltődve újabb 
öt napig bírjam a számkivetést. Az óra
rend szerint egyetlen angolórát osztottak 
be nekem szombatra, amit péntek délután 
megtarthatok, majd rohanok a suceavai 
buszhoz, hogy onnan a iasi-temesvári vo
nattal hajnalra hazaérjek, és a korabeli 
lehetőségekhez mért kolozsvári kulturális 
életbe vethessem magam, a barátaimal 
pedig a társasági életbe. Nem utolsósor
ban vasárnap magyarul imádkozhassam 
a templomban a liturgikus szövegeket.

Felfedezem itt is a római katolikus 
templomot, a központtól, a mézeskalács 
házaktól nem messze, a városon átveze
tő autóút mentén található. Miniatűr tor
nya is van, a belseje pedig szabályosan 
berendezett, de akkorácska, hogy első rá
nézésre húsz embernél többet nem tudok 
elképzelni benne. Iskolaidőben egy hét
köznapra egyházi ünnepkor megyek elő
ször ide misére, húsznál nem sokkal töb
ben zsúfolódtak a padokba. Én is beülök,
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hallgatom az ismerős mondatokat. A ka
tolikus liturgia nagy előnye, hogy a vi
lágon mindenütt ugyanúgy zajlik, Prágá
ban csehül egy szót sem értettem, mégis 
pontosan követni tudtam. Itt értem is a 
szavakat, mégis idegenül érzem magam. 
Nem akarok itt lenni, nem önszántamból 
jöttem erre a vidékre! Az áldozás lehető
sége vigasztal, mégiscsak az Úristennel 
találkozhatom, még itt is. Az öröm üröm
re vált, amikor a sorban előttem álló hát
rafordul és magyarázni kezdi, gyónni kell 
áldozás előtt, nem akárki veheti magá
hoz, amit a pap nyújt. Bólintok, mosoly
gok, és megáldozom. Nyugalom és béke 
tölt el. Mégiscsak otthon lehetek a világ
ban, még itt is. A templomból kijövet sza
pora léptek a hátam mögött, a vállamra 
teszi a kezét ugyanaz a nő, aki a misén 
megszólított. Folytatja a katolikus szo
kások magyarázatát. Mondom, katolikus 
vagyok, csak messzibb vidékről érkez
tem. Ez megnyugtatja, lemarad, mehetek 
tovább. Nem akarok találkozni, beszél
getni, megismerni a közösséget. A litur
gia után azonnal eltűnök, idegen vagyok 
és az is maradok, csak a kötelező ünnep 
kényszerített ebbe a templomba. Utolsó
nak érkezem és elsőként lépek ki az ajtón. 
Otthon órákat beszélgetünk a mise után, 
beülünk a káplán szobájába vagy a hit
tanterembe, esetleg az udvaron gyűlünk 
össze, pingpongozunk. Itt azonban nem 
barátkozkozom, egy percig se feledhetem, 
hogy nem a saját akaratomból vagyok itt. 
Hónapokkal később örökké öltönyt, feke
te napszemüveget viselő történelemtanár 
kollegám csendesen odasúgja: ha temp
lomba megyek, ne tegyem nagyon feltű
nően. Szinte eltátom a számat, a kollegá
imnak nem esik útjába a kis katolikus 
templom, mind ortodoxok, ugyan ki és 
mikor látott engem odamenni? Sokáig 
meg vagyok győződve arról, a történe
lemtanár besúgó vagy szekus, nem is cso
dálkozom ezen, a szakja szinte predeszti
nálja a szerepre. A történelem forró téma, 
ekkoriban jelenik meg Erdély háromkö
tetes története, kemény indulatokat vált 
ki, idáig is eljut a híre, nyelvszakos igaz
gatóm rákérdez, mi az igazság. Boldogan 
kapok az alkalmon, próbálom elmagya
rázni az én, a mi szempontjainkat, meg
értetni a kisebbségi, a Kárpátokon on- 
nani valóságot. Évtizedekkel később az

Mihaela

is kiderül, a történelemtanár csak egy 
pletyka nyomán, jóindulatból figyelmez
tetett, szimpatikus voltam neki, kímélni 
akart. Figyelni mások figyeltek, a párt
titkár matektanárnő, aki a külföldi uta
zásaimat is számontartotta, ő volt a helyi 
ügyek gondos számtartója.

Megkeseredik az egyetlen szabadsá
got jelentő cselekvés, az ima is, szeren
csére vasárnap általában otthon vagyok, 
most az otthon sokszorosan felértékelődik, 
a templomi otthon, a közösség, az anya
nyelven ismételt liturgikus szöveg és 
ének. A „hitvédő” aggódó figyelmezteté
sei után Fálticeni-ben nemigen vágyom 
templomba, ott dolgozó erdélyi ismerő
seimmel vallásos kérdésekről beszélget
ve ünnepelünk ezután. Jóízűeket hitvi
tázunk: ők reformátusok, különösen a 
fogorvos férjjel hányjuk-vetjük a feleke
zeti különbözőségeket, felesége vasal és 
odafülel, élvezi a sorakozó érveket és el
lenérveket, a pezsgő szócsatát, majd te
rít, vacsorát készít. Az orvosok kamrájá
ban az egyre szegényesebb üzleti kínálat 
ellenére is mindig van tojás, vaj, sajt, há
zikolbász, a helyiektől a háztájiból há
lából kikerül számukra ez-az, amiből a 
család és még a heti egyszer felbukkanó 
vendég is bőségesen étkezik. Nagypénte
ken is tanítok, de húsvét vigíliájára már 
otthon leszek. Az örömteli várakozás any- 
nyira leköt, hogy csak estefelé veszem 
észre, a fogorvos semmit sem evett az
nap. A családja is igyekszik elszánt böjt
jét követni, sötétedés után fogyasztanak 
el egy tá l krumplisalátát. Én csak húst 
nem eszem, és aznap csak egyszer lakom 
jól, katolikus előírás szerint. A napnyug
táig tartó teljes önmegtartóztatás csodá
latot ébreszt bennem protestáns hitvita
partnerem iránt. A szavakat csavarjuk, 
egymás ellen forgatjuk, de mindez csak 
játék. A hit, az ő hitük egész máshol bú
jik meg. Erőt ad az asszonynak a szám
kivetésben is otthoni standardok szerint 
csinosnak lenni, a férfinak, hogy vidám 
arccal, a kívülállók elől rejtve böjtöljön, 
kettejüknek arra, hogy hétről hétre be
fogadják a messziről idetévedt sorstársat, 
etessék, altassák, jó szóval tartsák. Mint 
cipót, osztjuk meg a közös sorsot. Mint 
hamubasült pogácsa, megtörése után is 
ugyanannyi marad, nem fogy, valahogy 
mégis kibírhatóbb a számkivetés.

C Z E G O  Z O L T Á N

B oldogu l

Egyszer minden nagyapa 
fölnéz ámulva az unokára.
Az idő elpereg, akár a könny.
Hát mégsem éltem át hiába

annyi mindent, s megmaradt, 
akiért adnám maradék éltemet.
Boldog új évet ez ég alatt.
Boldogulj értem is, ahogy lehet.

*
A tved lések

Elvetni ami még most is árad 
Csak hozzáérek és időtájak 
jelennek meg rendben előttem 
Sebhelyes napok gyönyörűségben

De most már egy új nagy esztendőben 
súgja a naptár mi ment veszendőbe 
Könnyebb a múltat végképp eltörölni 
míg kocáit a jelen mind magára ölti

K étségek kenyerén

Mi lesz velem, ha minden rám marad. 
Ma sincs megmondhatója, 
mikor még állom a sarat.
Nem sajtkoronára!
Alig futja már savóra.
A régi mondás alkalmas megint:
-  Amelyik kutya ugat, nem harap

Edelni, dédelni születtem. Többek között.

És mi lesz velem, ha egyedül maradok -  
Vigasztaltam már cigányt, arabot.
S lelkem virágba, jégbe öltözött.

Mi lesz velük -  
Enyéimről alig beszélnek.
Elhullok egyenjogon jókkal, férgesével. 
Éltem, láttam, óvtam —
Mi lesz, ha már nem termek 
holnapot minden áldott éjjel.

Hagyja, plébános úr, ne mondja.
Nem lehetünk minden órában lesen -

És végül is mi lesz velem,
ha minden rám marad,
s a megoldást csak fölülről lesem.

2019. jan. 10.
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RITTER GYÖRGY

VOLT...
Reisz Gábor új filmjében semmi sem 

stimmel. A szakítással szembesülő reklám- 
filmes, Tamás életének egyes szakaszaira 
visszaemlékezve kutatja, vajon hol rontotta 
el. Vízióiban azonban csak egy-egy elem kor
hű, s mintha a jelen keretében viccelődne a 
múlt. Például a Pál utcai fiúk zenekar egy
kori plakátja nem műanyagos hullámpalá
val fedett szocreál buszmegállóban virít, ha
nem mainak tűnő ledek keresztfényében. S 
ez úgy tűnik, nem véletlen.

Reisz a VAN valami furcsa és megmagya
rázhatatlan (2014) című kitűnő' önéletraj
zi debütjében, a Simó Sándor osztályában 
(Hajdú Szabolcs [itt is szerepel], Török Fe
renc, Pálfi György) „végzők” filmjei óta nem 
látott őszinteséggel készítette generációjá
nak lebegő „Zeitgeist”-ját. A Rossz versek
ről már látatlanban kikiáltották, hogy a 
VAN...-nak a folytatása. Ami csak részben 
igaz, mert mozija az előbbi alkotásnak, il
letve a Külalak (2011) című rövidjének in
kább egyenesági rokona. Míg a VAN...-ból 
a családi szereplőket (Kovács Zsolt apa- és 
Takács Katalin anyaalakja) és karaktereket 
(bátyja és sógornője), valamint a generáci
ós életérzést, a sodródást és szembenézést 
ültette át, addig a Külalakból a kissé ma
gát kiválasztottnak érző, gőgös reklámfil
mes figuráját, aki régi verseit meglátva azt 
képzeli magáról, hogy akár jó költővé is vál
hatott volna. Az átültetést persze átgondo
lásként kell ehelyütt érteni, hiszen a Rossz 
versek rendezőalakja -  akit a film párizsi 
felütésében hagy faképnél barátnője, Anna 
(Nagy Katicára érdemes lesz a későbbiekben 
is odafigyelni) -  inkább elveszettnek tűnik, 
mint gőgösnek. Ennek az elengedésnek a fá
zisait mutatja be a film, hogy aztán a befeje
zésben szintén a „szerelmek városában” te
gyen pontot szentenciáinak a végére.

INEMATOGRÁF

A két „Párizs-kép” között azonban az em
lékezésé a főszerep, amely önreflexív, eklek
tikus vizuális megoldások enciklopédiájá
ban jelenik meg. E tárház nemcsak Reisz 
egyedi fogásait, hanem intertextusokkal 
tarkított, a nézőkkel összekacsintó szí
nes palettáját is jelenti. Főhőse saját ma
ga, s mivel a rendező nem talált megfelelő 
aktort a főszerepre, ezért (s hogy a forgatás 
se csússzon el) önmaga játszotta el a rek
lámfilmes alakját. így az önéletrajziság erő
sebb, s talán még jobban is működik. Vi
szont ezzel együtt sokkal inkább az egyéni, 
semmint pedig a generációs boldogulásról 
szól.

De ez még kevés lenne ahhoz, hogy ér
dekes film legyen a Rossz versek. Attól sem 
lenne túl újszerű, ha megelégedett vol
na azzal, hogy a párhuzamos idősíkokat 
önreflexív filmes megoldásokkal (noir szcé- 
na, Szomszédok teleregény utánzata, Vers 
mindenkinek-gúny, Fargo-„átemelés”) vá
lasztja el egymástól. Ahogy emlékezése 
saját jelenéből felépül, sőt ezen állapotból 
értelmezi át múltja ösvényeit úgy, hogy a be
fejezésben már szinte terápiás jellegű kirob

banás képében képes felnőni, azt az utóbbi 
időben ritkán volt képes európai film ilyen 
szórakoztatóan, sokrétűen és eredménye
sen ábrázolni. Másképpen mondva, végre 
láthatunk egy olyan „peremen lévő” állapo
tot és elveszettségérzést feldolgozó szemé
lyes közérzetfilmet, amelyet nem a szikár 
geometrizmusok és lassan cammogó hatás- 
mechanizmusok tarkítanak.

A Rossz versek ugyanis szinte minden 
részletében élő film. Nem kíván végigvin
ni mellékkaraktereket, nem időzik fölös
legesen, s szinte minden és mindenki be- 
nyomásszerűen létezik benne. Ugyanolyan 
csapongó, akár egy anekdota. Talán ezért 
is sikerül Reisznek ilyen jól kezelnie kö
zönségét, amely, úgy tűnik, ismét hálá
san tér be mozijára. A film fő szerkezetét 
tehát Merthner Tamás emlékezései adják, 
aki 33 évesen reklámdirektorként meg
próbál szembesülni azzal, hogy kisgyer
mekként (Prukner Barnabás), kamaszként 
(Prukner Mátyás), és tinédzserként (Seres 
Donát) mi az, ami hajtotta. A vágyálmok hi
perbolikus képzelete összemosódik a jelen
nel: a képzeletben rocksztárként tetszel
gő Tamás mise-en-scéne jelenetében a múlt 
nem létező performanszát a jelen konfor
mista bérmunkáját jelentő csirkehaddal ve
teti körbe. Ugyanis Tamást kéretlenül egy 
szárnyasokat reklámozó kampány kreatív 
fejének szerződtetik, ám e munkát visszalé
pésként értelmezi életműve szempontjából. 
A kisgyermekként megélt karácsonyi vaku- 
élménye az apa mitologizáló zsánereklekti- 
kájában csúcsosodik ki. A gyermek Tamás 
képzeletvilágában önálló nyelv kitalálá
sával és használatával ejti zavarba, s egy
szersmind nyújt tükörképet saját famíliája 
elé. A vizuális fogások átvezető ötletei, Tá
las Zsófia vágásában és Becsey Kristóf, va
lamit Bálint Dániel operatőri tolmácsolásá
ban frissek és üdítőek. Az átfogó életösztön 
motorja pedig, a folyamatos szerelembeesés 
vágya végig jelen van e képek folyamában.

A forgatókönyv (a szereplés és rendezés 
mellett ezt is Reisz jegyzi) a téma csapdái 
ellenére is kerüli a kliséket. A FAN...-ban 
kevés hely maradt az apa és anya figurájá
nak. Reisz apjának és „pótanyjának” számí
tó nagynénjének, Valinak a tragédiájára is 
több időkeret marad. Szinte titkos erényei 
ezek e filmnek. Az apát alakító Kovács Zsolt 
és a nagynénit megformáló, régen látott Mo- 
nori Lili játéka autentikus, érzéki színészi 
teljesítmények, mondhatni jutalomjátékok. 
Nemcsak kiegészítői, hanem elmélyítői a 
filmnek.

A Rossz versek bevezetőjében a kamasz 
Tamást utasítja vízilabdaedzője, hogy erő
sebben dobja labdáját a gyakorlófalnak. 
A görcsös próbálkozás miatt azonban a lab
da visszapattan a fiú arcára, ami azt sugall
ja, hogy rossz emlékek tárháza lesz a film. 
Pedig nem így van. A főszereplő által papír
ra vetett poémái, szerelmi állomásai (vécés 
randi), képzetei (Arany János és Sztálin mó
kás párhuzama), lélekfejlődései, töréspont
jai, ha nem is tanulságokként, de épülésként 
csapódnak le. Mint amikor a film vége felé 
kiderül, Tamás apjának is volt hasonló köl
tői hajlandósága fiatalkorában, ám megelé
gedett csak a szerelmes költemények címé
nek papírra vetésével. Tamás már az első 
suta rímmel is túl tudott innen lépni. A gye
rekek legyőzik a felnőtteket, érződik ki több
ször filmből.

A legmegdöbbentőbb mégis az, hogy az 
emlékezés közben aktivizálódó tér annyi
ra elbizonytalanítja a főhőst, hogy tényleg 
nem tudja eldönteni, mi lehetett valós és mi 
nem. A film végén ezért saját alteregói fog
ják körbe és szembesítik életével. Emlékezé
se közben „gyakorolt” furcsa játéka egy je
len állapotú vízió segítségével döbbenti rá a 
szerelem hiányának ürességére. A múlt és a 
jelen vágyálma összeér. A film egyik kérdé
se, hogy ha bizonytalan álmokban és képze
tekben keressük a megoldást, akkor a dön
tést is először elképzelve kell megoldanunk. 
Keserű szájízt ad ez azoknak, akik erre nem 
képesek: például Tamás vasszigorú matek- 
infó tanárnője, aki esőben ázó, zavarodott 
nyugdíjassá válik.

Összességében „rossz emlékek és képek”, 
abszurd és lehetetlen generációs életérzések 
és szituációk jelennek meg a szerelmi csa
lódások e fiimi zárványában. Az emlékezés
ből kibontott fantaziálás szinte terápiaként 
vetül a vászonra, és pozitív felnőtté válás
ként csapódik le. Kérdéses, hogy vajon Reisz 
következő munkájában trilógiájává tudja-e 
fejleszteni ezen „így jöttem” univerzumát, 
vagy pedig megelégszik azzal, hogy jelle
me és önnön maga is továbblép a VAN...-ból 
most már az ebhen a filmben boncolgatott 
VOLT... minőségébe.

Rossz versek, színes magyar film, 97 
perc, 2018. Rendező és forgatókönyvíró:
Reisz Gábor. Operatőr: Becsey Kristóf, Bá
lint Dániel. Vágó: Tálas Zsófia. Szereplők: 
Reisz Gábor, Nagy Katica, Kovács Zsolt, Ta
kács Katalin, Seres Donát, Prukner Má
tyás, Prukner Barnabás, Monori Lili, Hajdú 
Szabolcs.
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BARTHA RÉKA

Krumpliméretű emberélet
Több szinten is próbára teszi előítéletün

ket a sepsiszentgyörgyi Andrei Muresanu 
Színház tavaly ősszel bemutatott előadása 
(szövegíró és rendező Radu Afrim). Hiszen a 
produkció által kikezdett „előre gyártott ele
meink” a formai és a tartalmi elvárásainkat 
is érintik. Aki nem készült fel arra, hogy a 
roma közösséget egy teljesen újszerű megkö
zelítésben, a színházi eszközöket pedig he
lyenként a kispadra ültetve kell szemlélnie 
egy színházi előadásban, vélhetően kissé 
elégedetlenül távozik az Emberek és krump
lik (Despre oameni $i cartofi) című produk
ció nézőteréről.

Pedig az említett többszintű kánonrom
boláson túl -  Radu Afrim egy olyan filmes 
színházi élménnyel csomagolja fel nézőjét, 
amelyet ma keresve sem találunk a hazai 
színházi prérin. Ha pedig kutatunk ilyen 
produkció után, akkor leginkább a függet
len színházak táján találhatnánk rá, hiszen 
jobbára ebben a közegben merik vállalni egy, 
a kánonokból több tekintetben is kilógó elő
adás megszületésének többféle kimenetellel 
kecsegtető rizikóját.

Rögtön a végével kezdeném a produkció 
bemutatását, éspedig azzal, hogy a 2012- 
ben a Kovászna megyei Kilyén község ha
tárában történt borzalmas vonatbaleset 
-  amelyben hat roma nő és két roma férfi 
vesztette életét a krumpliszedésből hazajö
vet — olyan komplex művészeti terméknek 
szolgált nyersanyagául, amelynek őszinte
sége még akkor is mellbevágó, ha közben 
ilyen-olyan esztétikai és formai aggályokat 
sem tudunk elfojtani. Persze, mindezt szigo
rúan előadás után rakhatjuk össze magunk
ban, mert előadás közben szusszanásnyi 
időnk sincs, úgy hömpölyög felénk a lecsu
paszított tragikum, amelynek sűrűsége nem 
hasonlít hétköznapjainkra. És azért eme
lem itt ki az őszinteséget, akár esztétikai 
kategóriaként is, mert a produkció végén 
tételesen is elhangzik az alkotói vallomás, 
miszerint e színházi vízió megálmodója, ki
találója és megszövegezője „már nem tudja, 
mit is akart mondani az előadással”. Való
ban nem szeretnék misztifikálni, de ennyi
re nyers megfogalmazásban még sehol sem 
találkoztam azzal, amikor az alkotó teljesen 
felvállaltan azonosul a befogadóval, kiáll és 
elmondja (egyik szereplője hangján), hogy 
letaglózza a nyersanyag, amelyet éppen mű
vészeti keretbe helyezett. Radu Afrim tehát 
csak látszólag hagy bennünket magunkra 
a dokumentumfilm, a dokumentarista és 
avantgárd színház határán, ahol egyébként 
a színész állandó mellékszerepbe kénysze
rül, így színészi alakításról gyakorlatilag 
nem is beszélhetünk.

P -  EÁTRUM
Radu Afrim a kilyéni tragédia három 

személyes utótörténetét „nyomozta ki” do
kumentumfilmes eszközökkel és megjelení
tésben. Zömében magyar nyelvű vallomások 
ezek, a színpadi jelenben megfogalmazott ro
mán szinkronfordításban. A produkció hoz
závetőlegesen hetven százalékos dokumen
tumfilmes fölényében a színházi nézőtérről

ezekkel a sztorikkal ismerkedünk meg és 
azonosulunk: egy nyolcvanon túli nagyma
ma történetével, aki két felnőtt, gyermeke
ket nevelő lányunokáját veszítette el a bal
esetben; a harmincon túli, háromgyermekes 
Tünde napi kínlódásaival, hogy a létmini
mum alatt tengődő család életét fenntartsa; 
illetve egy ötgyermekes apa és gyermekei
nek nyomorúságával, miután a családanya 
ugyancsak a vonat kerekei alatt végezte, lel
ki nyomorék sarjait hagyva maga mögött. 
Mindenik megrázó vallomásról könyvet le
hetne írni, emitt azonban azt emelem ki, 
amely egy másik perspektívából is velőtrá- 
zó (bár semmi efféle rangsort nem lehet itt 
felállítani a történetek között). Ennek forga
tása után a valóság brutálisan tovább ala
kította a történetet. Az egyik dokumentum- 
filmes betétben a háromgyermekes Tünde 
arról mesél, hogy kenyérkereső férje elvesz
tése miatta szó szerint is sínylődő családjá
nak egyetlen reménysége a kamaszodó leg
nagyobb gyermek, a tehetséges focistának 
készülő Leonardo, aki továbbtanulva kitör 
majd abból a kilátástalanságból, amelyben 
ő, az iskolázatlan anya létezni, túlélni pró
bál. A filmben megjelenik az apját azóta is 
sirató fiú és mesél jövőbeli terveiről. Aztán 
a film hirtelen megszakad és a színpadon 
a női fordító-kérdező-ceremóniamester sze
repét betöltő színésznő, Ioana Alexandrina 
Costea bejelenti: a fiút 2018 júliusában ha
lálra gázolta egy autó. Vele együtt lett oda 
az anya és egyben a család reménysége is... 
A hétköznapi valóságnak ez a metsző, ke
gyetlen beavatkozása is Afrim mondandóját 
igazolja morbid hangszerelésben: a mélysze
génységben élő roma közösségben — ame
lyet mi legjobb esetben is arctalan massza
ként szemlélünk -  egy ember halála bizony 
egy világ megsemmisülését jelenti, annak a 
perspektívája foszlik semmivé általa, hogy 
ez az időtlennek tűnő silány állapot valaha 
is, még az örökkévalóság előtt megszűnhet. 
Itt adja fel a néző azt, hogy pusztán csak 
műalkotásként szemlélje a vásznon, színpa
don történőket.

Persze „vérlázító”, hogy az egyszeri szín
házi néző befizet egy várhatóan színházi, 
ártalmatlan esztétikai keretek közé zárt
nak vélt roma téma megjelenítésre, és akkor 
Radu Afrim a képébe vágja ezt a se nem fil
mes, se nem színházi, hanem folyamatosan 
a kettő határán zsonglőrködő előadást. Ha
tását aztán még napokig hurcolhatjuk ma
gunkkal, akár egy túl brutálisra sikeredett 
pszichoanalitikus mélyelemzés lelki karco
lásait. Nem szokás ilyeneket írni egy elő
adás méltatásában, de személyesen is mér
hetetlenül hálás vagyok az író-rendezőnek, 
hogy ezt a valóságot a képembe vágta.

Először is rámutatott arra: a színházi 
nyelv értelmezhető úgy, hogy csupán nél
külözhetetlen szolgálóleánya egy olyan té
mának, amelyet egészében és hitelesen nem 
is a film, hanem egyértelműen a dokumen
tumfilm tud megjeleníteni. Afrim egy pil
lanatig sem titkolja ezt a „szereposztást”: 
a színpadtér fölé emelt filmvászon egyér
telműen a giccses faliszőnyegekkel teleag
gatott mélyszegénységet szemléltető díszlet 
fölé magasodik, amelyben fel-felbukkannak 
lófejet viselő figurák -  a roma létezéshez 
természetesen társuló és társított lények.

Mit tehet hozzá a színház a dokumen
tumfilmes tartalomhoz? A poézist, a vízi
ószerűséget, az elviselhetetlen történetek 
irodalommá, művészetté szublimálását egy 
olyan szürreális dimenzióban, amelynek 
tartozéka a fájdalmasan szép színpadi esz- 
szé (nevezzük így, hiszen Afrim kortárs író
ként, színházi szövegíróként is élvonalbe
li!), nem utolsósorban a 4D-s videoklipszerű 
megjelenítés. Nyilván, ezt a heterogenitást, 
ugyanannak a tartalomnak a többsíkú és 
számtalan eszközzel történő képi megfo
galmazását alkalmasint félre is lehet értel
mezni, miszerint a rendező tétovázik, iga
zából nem is tudja, hogy miből mennyit kell 
mérni egy színpadi produkcióban. Ám ott a 
fricska: magában az előadásban szövegsze
rűen is elmondja, hogy a nyersanyag letag
lózó, helyenként önmagát alakította, írta a 
műalkotás.

És még egy megjegyzés: a dokumentum
filmben nem a skanzenromával, a negatív 
és pozitív sztereotípiánkba erőszakosan be
legyömöszölt roma emberrel találkozunk. 
Persze, ellenpontozásként ezt a jelleget is 
behozza Afrim: az előadásban négy roma
gyermek is szerepel, aki gyönyörűen tán
col. De itt nem is ez a fontos. A megszóla
lók által olyan csontra csupaszított nyelven 
megfogalmazott világlátással szembesü
lünk, amely pőrén közvetíti a tragikumot. 
Hol vagyunk mi már ettől az ősártatlan
ságtól, amelyet jobb híján iskolázatlanság
nak, analfabetizmusnak szoktunk nevezni?

Pedig csak az a gond, hogy nem értjük. 
Mert az Emberek és krumplik befogadásához 
elsősorban nem is esztétikai, történeti tudás 
kell, bőven elég az, ha a néző a leikével lát.

Sepsiszentgyörgyi Andrei Muresanu 
Színház. Emberek és krumplik (Despre 
oameni si cartofi). írta és rendezte: 
Radu Afrim. Szereplők: Flavia Giurgiu, 
Alexandrina Ioana Costea, Anca Pitaru, 
Liviu Popa, Kozmin Dima, illetve a gyer
mekek: Émőke, Dávid, Krisztiano, Zsolt. 
Díszelettervező: Andreea Simona Negrila, 
koreográfia: Flavia Giurgiu, zene: Kónya 
Ütő Bence, videó: Ördög Gyárfás Ágota, 
Vargyasi Levente, Vetró Baji, hangeffek
tusok és lemezlovas: Nagy Attila.
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BORSODI L. LÁSZLÓ

Az újrakezdés végtelen körei
Fekete Vince lírai nagymonológja
A 2015-ben megjelent Vak visszhang  

is m ár többnek m utatta magát, mint 
csupán a Parázskönyv, az Ütköző, A  J ó 
isten a h intaszékből, a Piros autó lá b 
nyom ai a hóban  és a Védett vidék  című 
kötetekből ciklusokká szerkesztett válo
gatás, kiegészítve a Vargaváros új verse
ivel. Ha figyelmesen nyomon követjük a 
könyv 2015-ös megjelenése után a Feke
te Vince költészetében végbement vers
történéseket, rájöhetünk: a Vak vissz
hang  nem csupán utazás az emberi élet, 
a kultúra, a Fekete Vince-vers terében 
és idejében, nem csupán szintézisterem
tő' szándék. Ennél jóval több: a Vargavá
ros című ciklusnak köszönhetően egy 
lehetséges új költőszerep artikuláció
ja. A könyv befejezésében ugyanis a k i
üresedést, kiábrándulást m egtapaszta
ló, passióját élő, alkotói végpontra jutott 
én egy olyan világlátás kialakításában, 
emberi-poétái pozíció elfoglalásában vé
li felfedezni útjának folytathatóságát, 
aminek a lényege nem a világban-lét, 
hanem  az én és a világ között distan
ciát terem tő m agatartás. Ezt az ígé
retet a következő, a 2016-ban megje
lent Szélhárfa  című haikukötet teljesíti 
be. A haiku műfajának keretei között a 
(nyelv)világ úgy válik létlehetőséggé az 
én számára, úgy reflektálhat rá, hogy a 
szubjektum közvetlenül nem válik érin
tetté, szemlélődő, esztétikai m agatartá
sa m iatt nem válik sebezhetővé. A Vak 
v isszhang  A  világ újra, illetve az újon
nan megjelent Szárnyvonal című köte
tek felől olvasva ugyanakkor egy költői 
já ték  kiindulópontja, egyben a Fekete
költészet mibenlétét egyre m arkánsab
ban meghatározó alkotói m agatartás 
alapja, aminek a lényege, hogy a költő
ként létezés nemcsak alkotás, nemcsak 
új szövegek létrehozása, hanem szer
kesztés, újraalkotás is. A költészet tehát 
teremtés és variáció eredménye. Ez azt 
jelenti, hogy az új versek a költő által 
korábban terem tett szöveghagyomány
ban kapnak helyet, és kezdeményeznek 
azzal párbeszédet, illetve egy koráb
bi kötethez képest az új kötetből egyes 
szövegek kimaradnak, mások a korábbi 
kötetben elfoglalt helyükhöz képest más 
sorrendben szerepelnek.

ritika
Ezzel a variációs eljárással Fekete 

Vince ars poeticáját is megfogalmazza, 
a szám ára ideális olvasót is körvona
lazza. Eszerint számára az az irodalom, 
a költészet, ami állandó elmozdulásai

ban, átírhatóságában, újrendeződési le
hetőségeiben, új és régi dialógusában, 
a korábban m egírt szövegek árnyalá
saiban ragadható meg. Az olvasó pedig 
olyan intellektuális alkat, aki képes le
mondani korábban kialakított olvasási 
stratégiáiról, a rögzítettnek és végérvé
nyesnek h itt jelentésekről, és képes az 
új szerzői-szerkesztői játékba hívásra 
felelve az olvasás során felülbírálni, új
ragondolni mindazt, am it addig kiala
kított; a jelentésképződést, a (Fekete-) 
költészetről, az irodalomról való gon
dolkodását nem axiómák halmazaként, 
hanem folyamatként, kérdések és meg- 
kérdőjeleződések, újra és újra létrejövő 
lehetséges nézőpontok viszonyrendsze
reként felfogni. Ennek a variáción, újra
rendezésen alapuló alkotói eljárásnak a 
lenyomata a Szárnyvonal, amely úgy lép 
tovább a Vak visszhanghoz  képest, hogy 
visszafelé is tekint, vagyis a harm inc
hat új vers a Vargaváros című ciklusból 
kiválasztott, új sorrendbe állított tizen
hat verssel együtt alkotja a kötetet -  a 
Vak visszhang Vargavárosának bővített 
változatát. A bővített változat itt azt je 
lenti, hogy azoknak a szövegeknek egy 
része, amely m egterem tette a Vargavá
ros című ciklus világrendjét, alkalm as
sá válik arra , hogy a Szárnyvona l ban 
új sorrendben, az új szövegekkel együtt 
át- és újraértelmezze a korábbi (költői) 
világot, a (saját) szöveghagyományt, á t
formálja és új nézőpont(ok)ból lá tta s
sa az egyszer voltat, így új kompozíciós 
rendet, világszerkezetet, a világ megér
tését megkísérlő gondolkodói attitűdöt 
teremtve.

A kötet régi és új, múlt és jelen, em
ber és természet, ember és Isten, em
ber és társadalom , férfi és nő, hivata
los és inkognito menthetetlen egymásra 
u taltságát és mégis-idegenségét, az ál
landóság kényszerét és az áth idalhatat
lan távolságok m iatti reménytelensé
get mutatja. S változhat a világ dolgait 
vizsgáló nézőpont, teremtődhet újabb és 
újabb perspektíva, ahonnan felfed va
lam it magából a világ: minden mindig 
ugyanaz m arad, reménytelenül válto
zatlannak, csak az ezt megérteni akaró 
szellemi, költői kaland, egyben ku ltú
raterem tő aktus lehet átmeneti vigasz. 
Ahogyan azonban a világ és világban 
létünk, úgy az ezt megérteni akaró al
kotás (értelme, célja), illetve a megal
kotott versvilág sem ju t el valamilyen 
megnyugtató végpontra, kezdődik min
den elölről, vigasztalanul, újabb szöveg
világok várható labirintusán át. Ezt az 
állandó újrakezdést, körszerűséget, cél 
és vég nélküliséget érzékelteti az újat 
és újraírás, át- és újrarendezés, szelek-
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tálás, kihagyás költői gyakorlata, ami 
Fekete Vince költészetét a Vak vissz
hang tó l a Szé lhárfa  és A  világ újra  cí
mű köteteken át a Szárnyvonalig  lírai 
nagyelbeszéléssé teszi, amelyben ezek 
az ismétlődések, újramondások az em
ber végtelenül szomorú sorsának, a köl
tőiét passiójának egyes stációi bukkan
nak fel újra és újra.

A Szárnyvonal Fekete Vince költői 
életművének fontos állomása: a dan
tei pokoljárásra emlékeztető emberi-al
kotói kínból születő poétika újabb köre, 
ami azoknak a dimenzióknak a megte
remtését és belakását jelenti, amely a 
Védett vidékben  az otthonos term észet
ből az idegenné vált tájig vezetett, a Vak 
visszhangban  felismert transzcendencia 
visszhangtalanságából a Szélhárfában  
az esztétikum ban feltáruló transzcen
dencia hiányáig, ebben a kötetben pedig 
a létezés légszomjának a m egtapaszta
lásáig, ok és cél viszonylagosságának a 
felismeréséig, végső soron a lét értelmé
nek a megkérdőjelezéséig. Utóbbi embe
ri-költői tapasztalatot egy olyan sajátos 
versbeszédben szólaltatja meg Feke
te Vince, amely kopárságával, az élő
beszédszerűséget imitáló, ugyanakkor 
a metaforikusságot sem nélkülöző, de 
szándékolt költőietlenségével, rezignált, 
néhol (ön)ironikus, néhol visszafogott 
patetikus hangoltságával engedi megfe
ledkeznünk arról, hogy verset olvasunk. 
Ezek a költemények sajátos prózai, de a 
lírai kódot is érvényesítő lüktetésükkel 
egyetlen lélegzetvételű nagymonológ
ként szólalnak meg az olvasóban.

Fekete Vince: S zárn yvon al. M ag
vető, Budapest, 2018.
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KOVÁCS PETER ZOLTÁN

„Szárnyvonal: az voltam neked.”
Fekete Vince és Ikarosz fordított zuhanása

„Kit törvény véd, felebarátnak
még jó lehet;
törvényen kívül, mint az állat,
olyan légy, hogy szeresselek.”

(Szabó Lőrinc: Semmiért egészen)

Fekete Vince legújabb kötete a szakadás 
története, pontosabban történése: annak a 
pillanatnak a megtörténése versszövegben, 
ami szakít, elold, felszabadít, kibont, elen
ged. De mint erőszakos gesztus, fájdalmat 
is okoz.

A kötet ennek a fájó-felszabadító kettős
ségnek a létét mutatja meg és teszi érzékel
hetővé. A szerző több fogódzót is ad az ol
vasó kezébe, mindegyiket legitimálja, majd 
illegitimálja, akár többször is, megszámlál
hatatlanul. Az első ilyen fogódzó az aján
lás paratextusa: „Sz. L. és K. E.” majd pe
dig egy idézet ugyanott: „»...Szomorúbb / s 
szebb kevés volt...« Sz. L.” A könnyen meg
fejthető monogramok Szabó Lőrincet és 
szeretőjét, Korzáti Erzsébetet rejtik. Nem 
célja Fekete Vincének, hogy gondot okoz
zon a rövidítések megfejtése, a versszöve
gek többször is játékba hozzák a költő ne
vét, műveit. Az ő és szeretője huszonöt éven 
át tartó, szenvedélyes, fájdalmas, bűntu
dattal terhelt kapcsolata válik így a vers
folyam elsődleges értelmezési horizontjá
vá. Szabó Lőrinc Mikes Klára férjeként a 
húszas években ismerkedik meg a szintén 
házas Vékes Ödönné Korzáti Erzsébettel, 
felesége barátnéjával. Hosszú rejtőzködés, 
titkos találkák, gyötrelem, gyönyör. Hosz- 
szú idő múltán Erzsébet lesz az, aki fel
fedi Szabó Lőrinc felesége előtt viszonyu
kat. Mikes Klárát a szerető kiléte zaklatja 
fel, hiszen az saját barátnője. Feszültség, 
többszöri kísérlet az öngyilkosságra. Végül 
nem Klára, hanem Erzsébet lesz az, aki -  a 
költővel való újabb találkozások után -  ma
gára nyitja a gázcsapot. Gyász, 120 szonett, 
A huszonhatodik év. Fekete Vince köteté
ben ez a hosszú, a teljesség felé vágyódó, 
a szabadságot és a mindent óhajtó csalás, 
megcsalás válik az egyik (talán fő) vezér
motívummá.

A kötet nyitánya: A fenti szféra. E szfé
ra azonban, mint a szakítás aktusa is, ket
tős irányba vezeti az értelmet, a megcsalás 
alapélményét vetíti elénk a tárgyias leírás. 
Azt az élményt, ami egyszerre felemel és le
szorít, felszabadít és a vakfélelem sikolyát 
préseli ki a tüdőből: „Chilében, az Andok 
második legmagasabb pontján, az Ataca- 
ma-fennsíkon levő Ojos del Salado a világ 
egyik legkietlenebb, legsivárabb területe. 
A mindössze 2% alatti páratartalom szá
razra sikálja a légjáratokat, kapkodóvá te
szi a tüdőt (...) A hivatalos magashegyi me
rülési világrekordot nagyon kevesen érik 
el, megdönteni még annál kevesebbeknek 
sikerül. Igazi magashegyi búvár (rekorder) 
nincs is több egy-kettőnél. De azt is mond
hatjuk, hogy »századonként« csak egy-ket
tő van. Amit eddig biztosan tudunk, az idő 
közelsége miatt is, hogy a múlt században

mindössze ketten voltak.” Igen, ketten vol
tak, és mi sejthetjük is, hogy kik. Hogy kik 
voltak azok, akik magasba vágytak, és a 
fulladás veszélyével kellett szembenézni
ük. Magasság, ritka levegő, fulladás, ösz- 
szeszorulás, gáz.

A kötet egy másik lehetséges motí
vuma, ami mentén az olvasó haladhat, 
a kontextus felbontásának vágya. Már egy 
Kosztolányi-intertextusban, az Istenszéké
ben megjelenik a kontextus fájdalma, az eb
ből való kivetkőzés akarása. Míg Kosztolá
nyi alcímben megidézett Magánbeszédé ben 
csak a felhalmozott ember-javak elveszté
sének fájdalma jelenik meg, addig Fekete 
Vince kitágítja az értelmezői teret. Nem az 
elvesztett emberek azok, akikre tekinteni 
kell, sem a gyászoló, sem önmagunk, akik 
szánjuk őt vagy megvetjük („hadd eméssze 
magát, hadd kiabálja ki a világba / minden 
búját”), egyedül a mindig újra és újra, ér
telmezhetetlenül, sőt, értelmezést nem kí
vánó és ki nem erőszakoló módon felkelő 
nap. Hiszen a szenvedők csak „állnak ott 
a napban szinte glóriásan, mint aki még / 
egyszer, ki tudja, hányadszor, immár újjá
született.” A magukkal cipelt hálók nélkül. 
A kontextusból, az értelmezés kényszeré
nek fullasztó keretéből való kiszakadás 
azonban nem instrumentalizálódik. A (ki) 
szakadás nem eszköz, hanem cél, ezt lát
juk a megcsalástörténetre elsőként rezoná- 
ló versben, az Esőáztatta tájban. E táj al
ternatív tér, idill, de nem csak a beteljesült 
vágyak tere, mint az első látásra tűnik. 
Nem, itt a kontextustalanság beteljesülé
se ragyog fel: nem érdekes, kik a szerep
lők, és honnan jöttek. Ahonnan jöttek, név 
nélküli város, amelyet el kell hagyni, mert 
fullasztó. A táj a felszabadulás tere, ahol 
nincsenek társadalmi szabályok. Ahol min
den önmagáért szép, és nem mutat semmi
re, amit kutatni kéne. Statikus, nagybetűs 
kezdés, majd hömpölygő mondatok, vesz- 
szők, a végén három pont, befejezetlenség, 
a szárnyalás meghatároz(hat)atlan végte
lensége. Ugyanígy a táj felszabadító erejé
ről mesél a Tó. Cipők Krisztus-allegóriája: 
„Maguk vannak csak, a tavon, amelynek / 
Befagyott vizén már télen is jártak” (kieme
lés Fekete Vincétől). Önmagukat szaba
dítják fel a szerelmesek, beszabadulnak a 
semmire sem mutató, semmilyen értelmet 
maga előtt nem görgető tájba, az önmagá
ban gyönyört adó van-ba. Ugyanez történik 
még sok helyen a versfonatban (hiszen nem 
túlzást azt állítani a szövegekről, hogy fo
natmintába rendeződnek: egymásba csúsz
nak át, egymást folytatják, amire az elren
dezés is rájátszik, egy-egy vers az előtte 
lévő lüktetéshullámait vezetve tovább): me
nekülés, ám pozitív menekülés az új tér
be, ami az új létpozíció lehetőségét hozza 
magával. Idegen város, céltalan és potom 
cselekvések, amiből a legnagyobb boldog
ság és a legnagyobb kontextustalanság 
árad: ez az Idegen város, ez az Ellenkező 
irány. Gerincet alkot ez a két vers, az oda

figyelés, elgondolkodás, megkérdójelezhe- 
tőség gerincét. Az utóbbi versben ugyanis 
feltűnik egy új potenciális kontextus: egy 
olyan téré, amelyet az értelem már utalá
saival behálózott. Egy titkos találka hely
színeként látjuk az idegen várost, így vál
hat alternatív térré. De újra itt a kezdetben 
említett húzó-eresztő, elengedő és összetö
rőjáték: nem igazi kontextus a most látott 
sem, most sem tudunk meg eleget a nar- 
ratívához: a vers ellenáll a megmagyaráz- 
hatóságnak, az elmondhatóságnak. Ho
mályos alakok, homályos életek, testillatú 
vágyak, tapintható gyönyör.

A kontextusok teljes atomizálódásának 
és elburjánzásának csúcspontja a Jó éjsza
kát! szövege. Vagy semmit, vagy mindent: 
látjuk, ahogyan a szerelmet minden kon
textusban meg lehet ragadni, de egyikben 
sem lehet megkötni. Fekete Vince vagy a 
szerelemről magáról beszél (és akkor ér
zékien, az örömről), vagy kimenekíti az 
ürességbe (amely ebben az esetben a sza
bályoknak nem engedelmeskedő, csapongó, 
szárnyaló természet). Vagy, ha benn van a 
megalkotott környezetben, hát lépten-nyo- 
mon felfedezi és elengedi a szerelmet, nem 
értelmezi görcsösen bele egy-egy már meg
csomózott jelentéshálóba, nem tölti meg a 
kontextust szerelemmel, sem a szerelmet 
kontextussal.

A kötet egy másik fogódzója a már előre
vetített zuhanás érzete. Korántsem ez az 
utolsó ilyen, a megértés sziklafalán felfe
lé küzdve magunk annyi kisebb-nagyobb 
fogódzót találunk ugyanis, hogy a lehető
ségek mámorától megszédülve mi is hirte
len zuhanni kezdhetünk. Ha lehet célja egy 
ilyen versfonatnak, hát most bátran nevez
hetjük ezt Fekete Vince szövegei céljának: 
ledobni az olvasót a mélybe, miután minden 
lehetséges értelmezési módot felmutatott és 
el is pattintott. De milyen is ez a zuhanás? 
Sűrítve kapunk választ két oldalon, az Ika
rosz zuhanása és a Repülés a zuhanásban 
párverseiben. Az ikaroszi többre vágyás 
(a konkrét álombéli olasz pasi után, a von
zó partner után, aki érzékeny és törődő is, 
akinek a jelenlétében fel lehet venni azt a 
neccruhát, amit a valódi élettárs vissza
utasított) után az akart-akaratlan, provo
kált és kirótt zuhanás, amely szabadságot 
ad -  és a vég fájdalmát. Hogy az elszaka
dás vágya, a vágy nélküliség vágya tovább
ra is az, ami: vágy, és mint ilyen, magában 
hordozza a be nem teljesülés lehetőségét, 
a fájdalmat. A kedves elfordulását. A kiáb
rándulást. A nemet, a biztos értelemháló 
szétszakadását, azt a fájdalmat, amivel a 
zuhanó akkor szembesül, amikor kezét el
engedik: hogy a nem birtoklást akarta, ami 
éppoly csodás, mint Ikarosz napba vágyása, 
de végül ugyanolyan fájdalmas is.

Nem meglepő módon a címadó vers lesz 
csak képes egybefogni a fenti szálak so
kaságát: „Szárnyvonal: az voltam neked.” 
-  szól az otthagyott. A megcsalás nem je
lentette mindkét félnek ugyanazt. Csak 
mellékvágány, szárnyvonal. Szárnyvonal, 
mely lehetett a repülés fölfelé, a vágyott 
semmibe ívelő vonala is, de ívelhetett ol
dalra is, a közömbösség felé. Majd lefelé, 
egy olyan semmi felé, amelyben nincs csa- 
pongás, suhanás, csak zötykölődés a szét
tört és újra összeállni nem tudó életdara
bok szilánkjain.
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Befelé a 
labirintusba
Szöllősi Mátyás: Simon 

Péter. Európa Kiadó, Buda
pest, 2018.

Szöllősi Mátyás nem várt 
sokat a Váltóáram című, nagy
sikerű debüt prózakötete után, 
hiszen egy év után már olvas
ható az eló'zó' kötet egyik no
vellájából kinövesztett regé
nye, a maga biblikus címével.

A címválasztás nagyon tu 
datos, hiszen a regény közpon
ti figurája nem más, mint egy 
saját magában elbizonytalano
dott harminchárom éves volt 
diakónus, aki egyszerre Simon 
és Péter, és nevében hordozza 
az átváltozás, a megtérés le
hetőségét. Dosztojevszkiji táv
latú a regény, csak az elmúlt 
százötven évben a keresés te 
re vált összekuszáltabbá, átte
kinthetetlenebbé, a dilemmák 
váltak kitapinthatatlanab- 
bá, sőt talán a sötétből is több 
lett. Legalábbis ott, ahol a lé
lek éjszakájában való kalauzo
lás a tét.

ßßülszöveg
Mert valami ilyesmire vál

lalkozik Szöllősi, az áldozatho
zatalként elvállalt bűntől meg
rendült lélek útvesztőjeinek 
feltérképezésére. Amihez csak 
néhány külső jelzőtáblát hasz
nál: a 2015-ös budapesti mene
kültkrízis, majd a későbbi tün
tetések idején járunk. De nem 
kell valami sekélyes aktuali

zálásra gondolni, az esemé
nyek csak áttételesen szűrőd
nek be a regény szövetébe. Bár 
a regény elején olvasható -  egy 
idős nő és férfi közötti — párbe
szédet véleményem szerint ta 
nítani kellene az iskolákban.

A regényben nem sok min
den történik, de ami mégis 
megesik, az sötét, vastag tus
sal van körülrajzolva, egy nyo
masztó, kísérteties közeget 
hozva létre. „Mindig arra tö
rekszem, hogy legalább a tér
ről megbízható elképzeléseim 
legyenek” -  akár Szöllősi Má
tyás is modhatná W.G. Sebald 
német regényíró mondatát. 
Ugyanis nála a lélek kálváriá
ja térben kiterítve jelenítődik 
meg, leginkább helyváltozta
tások, a tér sűrű szövetén va
ló áthatolás formájában. És itt 
valóban pontosságra törekszik 
az író, aprólékosan részletez, 
irányokat, mélységeket jelöl ki. 
S noha a sok helyváltoztatás, 
térváltás helyenként akár ön
célúnak, nehézkesnek is tűn
het, a végére csak kirajzolja a 
regény egyik legfontosabb üze
netét, miszerint: a labirintus 
nem kívül, hanem belül van.

TAMÁS DÉNES

Szóródás hat
vanhét emberré

Borsodi L. László: Szét
szórt némaság. Erdélyi Hír
adó Kiadó -  Fiatal írók  
Szövetsége, Kolozsvár-Bu- 
dapest, 2018.

Ennyien vannak néven ne
vezve Borsodi L. László új kö
tetében. Egy-egy oldal, egy-egy 
epitáfium. Őt szarkofágban fek
szenek az anya, a nagyszülők. 
Olyan koporsókban, melyek ba
rokkos cirádáit a szem helyett 
a lélek emlékezete látja. Erez
ni kell őket, a koporsókra bo
rulva tapintani, hogyan lüktet 
ki belőlük valami: „A tej, a há
zikenyér illata”, a Jövőre óvo
dába megyünk”, a „tavaszra ta
vasz, nyárra nyár.” A kriptából 
kilépve várakozás, majd érin
tés újra. Csont a csonthoz, lélek 
a lélekhez szól: a dédapák-déd- 
anyák szólnak ki az anekdo
ták és félemlékek szövetéből. 
Egy borbélycsalád félbeszakadt 
története. Egy családnév fél
be nem szakadt története. Egy 
sínpár története, mely úgy ka
nyargóit át egyik országból a 
másikba, hogy tapodtat sem 
moccant. „Szegénység, eke szar
va, kasza, nagyháború” törté
nete. Szétszórt némaság jön ez
után, az ükapák és ükanyák 
története, akik már remegve, 
bizonytalanul, de még ki tud
nak szólni a felejtés köde mö
gül. Egy borbélycsalád kezdődő 
története. Egy forradalom tör
ténete. Gavrilo Princip és Fe
renc Ferdinánd története. Por 
és lélek. Lomb és gyökér. A csa
ládtörténet vége. A család még

tart, a történet elenyészik, szép
apák és szépanyák közös sírban. 
„Hátranéznek, előrenéznek. Köd 
van. (...) Nem ismernek, nem 
tudják, övék vagyok, azt sem, 
bennem élnek-e.” Mi sem tud
juk. Nem tudhatjuk. Nevek.

Érdekes irányba kanyaro
dik azonban tovább a kötet. 
Ferencesek sírboltja, Crypta 
Franciscanorum. Kolozsvári, 
Erdélyi fráterek, páterek. Mun- 
katáboros novíciusok gondola
tai, a megbocsátás és ima cse
lekedetei, ölelések mulasztásai. 
De tágul a kör, a közelállók 
sírjai következnek, Sepulchri 
Proximorum. Proximitás, 
ember(i)közelség. A szent asz- 
szony, aki „nem kurva, csak 
volt kurva”, „férjem, gyermeke
im” és a fogyó levegő, a sorvál
tás. Végül a barátok temetője, 
Coemeterium Amicorum, aho
vá befér mindenki... De ki min
denki? Mindenki, aki ebben a 
szétszórt némaságban egy-egy 
oldalnyit még szólni tud. Min
denki, akinek munkája benne 
van ebben az egyben. Ebben 
a kötetben. Ebben a hangban. 
A hatvanhét szófolyam végül 
összeáll egyetlen lélekké.

KOVÁCS PÉTER

AZT KELLENE TISZTÁZNI,
HOGY a s á r o s i-k ö t e t  b o r ít ó já t

KI CSINÁLJA. MIVEL E-BOOtc, 
EGYEN BORÍTÓT KAP.

M I IS EZ A KÖNYV? MIÉRT 
LESZ CSAK E-BOOK?

EZ EGY TANULMÁNYKÖTET 
ÉS AZÉRT LESZ E-BOO«. MERT 
VAN BENNE KÉT SZÍN ES KÉP. 

ÍGY OLCSÓBB.

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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és klasszikus remekeProkofjev -
Bár a legendás utóéletű West Side 

Story szerzőjét soha senki nem mondta
-  nem is mondhatta -  hum ortalannak, 
a maga tanúsága szerint Leonard Bern
stein csupán egyetlen zene hallatán fa
kadt önfeledt nevetésre. Szergej Pro
kofjev alig negyedórás, op. 25-ös Első  
szimfóniája volt ez a mű. Bárhol, bármi
kor szólal is meg, ez a briliáns muzsika 
egyfelől a komoly (és komolyan is vett), 
„súlyos” klasszika előtti őszinte tiszteleti 
gesztus, másfelől meg annak totális per- 
sziflázsa. A pozitív és fontos mondandó 
mellett hatalm as vicc is, amelyben egy 
magát kipróbálni kész s a történelem
nek való kiszolgáltatottságról tudomást 
nem vevő fiatalember játszik el formák
kal, hagyományokkal és évszázadok ta 
pasztalataival.

2019 egyik első kolozsvári koncert
jén az elchei (Spanyolország) zenekar 
művészeti vezetője, Mihnea Ignat di
rigálta a szimfóniát. Az 6 és a kolozs
vári filharmónia interpretációjában a 
Prokofjev-mű hangulati sokszerűségé
re, játékosságára valahogy hangtom 
pító került. Vélhetőleg az a hangulati 
képszerűsítés, jelenetezés, derűs „hely
zetbe hozás” hiányzott, amely a 80-as 
évek végén annyira feledhetetlenné te t
te Sergiu Celibidache és a müncheni fil
harmonikusok változatát -  s amely, há
la a korabeli képhang-rögzítésnek és a 
mai világhálónak, immár mindenki szá
mára könnyen hozzáférhető, Celibidache 
rokonszenves, indulatos, szellemes és in
telligens zenekari próbájával együtt.

Huszonhat éves volt Prokofjev, amikor
-  már sok vita kereszttüzébe került mo
dernistaként, a Szocialista Forradalom 
„zenei prófétájaként” (ahogyan Borisz

Aszafjev vetette el vele kapcsolatban 
a sulykot) -  egyszer csak úgy gondol
ta: ideje valami klasszikust is csinál
ni. Gondolják csak el: abban az évben, 
1917-ben, amely Oroszországban a leg
kevésbé sem mondható nyugalmasnak, 
semmiképp sem olyan évnek, amely a 
békés és magába szálló alkotáshoz a za
vartalanságot szavatolná, Prokofjev az 
akkoriban kifejezetten agyrémnek szá
mító zeneszerzői eszményeit időlegesen 
zárójelbe téve a hagyományok napjait, 
a hufándlis szoknyák és rizsporos ven
déghajak eszmeiségét (!) ak arta  életre 
kelteni azzal, hogy a Haydn-féle klasszi
ka u tán nyúlt. Nem csoda, hogy az ak
kori kritikusok kellőleg zavarba is jöt
tek, am iatt aztán meg különösen, hogy 
Prokofjev nem sokkal korábban fejezte 
be legvadabbnak ta rto tt művei egyikét, 
a Szkíta szvitet. Egyszóval: lélegzetelál
lító volt a kontraszt. De ez az 1917 kü
lönben is csodálatosan termékeny éve 
volt. Az első hegedűverseny, a 3. és 4. 
zongoraszonáta, a Tovatűnő látomások 
címen közismertté vált húsz zongorada
rab egyaránt ehhez az esztendőhöz köt
hető. De ekkor kezdi el a harm adik zon
goraverseny komponálását is. Egyetlen 
művében sem érezni nyomát az 1917-es 
földindulásnak!

A 18. század (bécsi) klasszikájának 
erőterébe Prokofjev ráadásul egy „le
mondási kísérlet” keretében férkőzött 
be. 1917 nyarán úgy döntött, a Pétervár 
közelében fekvő rezidenciáján -  amellett, 
hogy Kantot olvas - , zongora nélkül fog 
komponálni. A „módszertől” azt remél
te, hogy a zongora-támaszra nem szá
mítható belső hallás újszerű hangzatok, 
dallamívek, motívum-filiációk, önálló

an kibomló hangszer-szólamok pompáját 
fogja generálni. így hát Haydn kompozí- 
ciós stílusára, áttetsző szerkesztésmód
jára, a klasszikus szimfóniavázra tá 
maszkodva „fejben” komponálta, majd 
jegyezte le az Első szimfóniát, amelyet 
eredetileg a Klasszikus predikátummal 
látott el. A kötelező stíluselegancia te r
mészetesen egyáltalán nem határolta be 
Prokofjev egyéniségét. Mind a négy té 
telnek m arkáns vonásai vannak, any- 
nyira eredetiek és egyediek, amilyenek 
a klasszika korában elképzelhetetlenek 
lettek volna. A „legszimfonikusabb” ta 
lán az első, szonáta szerkezetű tétel (A l
legro), a második egy higgadt, lírai, me
rengő menüett, a harm adik tételben a 
klasszika mellett a barokk, sőt a roko
kó stíluseszményei is megmutatkoznak, 
jóllehet témáját tekintve ez is hagyomá
nyos tánc: egy szatirikus közelítéssel 
megformált gavotte. S végül valamiféle 
kiapadhatatlannak tűnő energiaforrás
ra  épül rá  az ismét szonátaformából ki
bomló finálé, amelyben Prokofjev újfent 
megcsillogtatja kifinomult, de parádés 
hangszerelési tudását.

A szimfónia egészében ta lán  a félre
ismerhetetlen, áradó dallam- és h a r
móniavilág a legidőtállóbb érték. Nem 
véletlen, hogy a könnyen érthető és dif
ferenciált hangulati spektrumú -  elmé
lyült, de sziporkázó, szeriőz, de gunyoros 
-  Klasszikus Szimfónia rendkívüli nép
szerűségre te tt szert.

JAKABFFY TAMÁS

Szerelemről a legtisztességesebb szándékkal
Ez a címe Susana Dán festészeti kiállításának, amely a 

Csíkszeredái Új Kriterion galériában látható február 16-ig.
Konkrét, szürreális, pszichedelikus festői terek, ahol 

eszményi, pompás díszletek között furcsa alakok és hé t
köznapi tárgyak kerülnek középpontba. Ötleteit, álomsze
rű  vízióit úgy önti konkrét formákba az alkotó, hogy ered
ményként egy, első benyomásra egyszerű, tiszta, átlátható 
festői világot kapunk, belátható tájakkal, növényekkel, fel- 
hőcskékkel, ahol a színek világító élénksége vagy éppen 
a sötét terek sejtelmessége idegenül hat, természetellene
sen, egy nem élő, lakható környezetként, hanem csupán 
díszletként. Ezt a hatást csak fokozzák a háttereken időn
ként feltűnő drapériák, ovális kiemelések. Pszichedelikus 
színvilágú díszleteit bizarr szereplők, jelenetek népesítik 
be, kis Buddhákra emlékeztető rózsaszínű testek, levágott 
fejű, vérző nyakkal úszkáló fekete hattyúk, fehér hattyú
csónak, lángüstökű lány és játék vizipisztoly, kristályvizű 
forrásként ható véres perverziók. Idegen szereplők, akik 
furcsaságaikkal hívják fel m agukra a figyelmet. Rózsa
szín idillbe csomagolt véres látomások, erőteljes lendülettel 
felszabaduló, képpé formált asszociációk, ahol könnyedén 
kerül egymás mellé az össze nem illő, ahol a hangsúlyok

időnként helyet cserélnek, a hátterek főszereplővé válnak, 
a hústömegek súlytalanul lebegnek. És ebbe a sok furcsa
ságba, álomszerű jelenetbe gyakran nagyon konvencioná
lis megoldások keverednek mind a kompozíciók, mind a fel
sorakoztatott szereplők attribútum aiként ható képi elemek 
tekintetében, ami csak fokozza a pompázatot, a látomások 
bájos virágzását.

Úgy működnek ezek a festmények, mint egy-egy levél 
megírása, melyet aztán soha nem olvasnak újra -  mondja 
egy interjúban a művész. Minden kép egy-egy felszabadu
lás, ahol öröm és bánat, báj és döbbenet, félelem, nyugalom 
és boldogság hol külön-külön, hol szétválaszthatatlanul te 
rülnek szét a képek terében, a keretekre is kiülve, minden 
zugba beférkőzve.

TÚRÓS ESZTER
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A 2 x 100 év -  a Magyar Kultúra Nap
jai Nagykárolyban című programsorozat 
keretében mutatta be a nagykárolyi pol
gármesteri hivatal dísztermében a 101 
vers Nagykárolyról című gyűjteményes 
kötetet Végh Balázs Béla szerkesztő és H. 
Szabó Gyula, a Kriterion Kiadó igazga
tója január 19-én. Az eseményen a kötet 
szerzői, Ármos Lóránd, Fischer Botond, 
Fülöp György, G. Katona József, Kádár 
Ferenc és Sróth Ödön is felolvastak.

Száraz Miklós György Székelyek -  Tör
ténelemről és hagyományról című köny
vét mutatták be január 19-én a kolozsvá
ri Bulgakovban. A szerzővel Illés Andrea 
beszélgetett.

A magyar kultúra napjának apropóján 
beszélgetett Nagy Éva nyelvésszel a buka
resti magyarok kulturális életéről Egyed 
Emese január 21-én az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület kolozsvári székházában.

Bordás Máté és Terék Anna voltak a 
Késelés Villával estsorozat idei első ven
dégei január 21-én a budapesti Nyitott 
Műhely kávézóban. A meghívottakkal 
Csete Soma és Vida Kamilla beszélgetett.

Demény Péter, Kovács András Fe
renc, Markó Béla, Varga László Ed
gár és Vida Gábor m utatták be január 
22-én Ady Endre halálának 100. évfor
dulója és a Magyar Kultúra Napja al
kalmából a Látó folyóirat tematikus 
Ady-lapszámát a marosvásárhelyi G. 
Caféban.

Jan u á r 22-én került sor az RMDSZ 
Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díj
átadó gálájára a kolozsvári Sétatéri Ka
szinóban. Idén Hatházi András színmű
vésznek, Köteles Pál festőművésznek, 
Marius Tabacu műfordítónak és Zágoni 
Balázs írónak adta át a díjat Kelemen 
Hunor, az RMDSZ elnöke.

A z Erdélyi Magyar írók Ligája, 
a Romániai írók Szövetsége és a Ba
lassi Intézet szervezésében mutatta be 
január 23-án az Efect de propagare -  
Poeti maghiari la Echinox című, Kocsis 
Francisco által szerkesztett antológiát

Balázs Imre József, Karácsonyi Zsolt és 
Ion Pop a bukaresti Balassi Intézetben.

Egyed Emese költő,, irodalomtörté
nész, egyetemi tanár volt a nagyváradi 
Törzsasztal január 25-i vendége, akit — 
elsősorban Paian című, legutóbbi verses- 
kötetéről -  Kőrössi P. József faggatott az 
Illyés Gyula könyvesboltban.

Bállá Zsófia születésnapi versdélután
jára került sor a Kós Károly Akadémia és 
a Látó folyóirat szervezésében január 30- 
án a marosvásárhelyi Bernády-házban. 
A költővel Kovács András Ferenc és Mar
kó Béla beszélgetett, verset mondott Bíró 
József színművész.

A z Erdélyi Magyar írók Ligája és a 
Bulgakov Café Álljunk meg egy szóra cí
mű irodalmi beszélgetés-sorozatának leg
újabb kiadásán Sántha Attila költővel 
beszélgetett László Noémi, január 31-én, 
Kolozsváron, a Bulgakovban.

György Attila Kerek a világ című 
könyvét mutatták be február 3-án a ko
lozsvári Bulgakov kávézóban. A szerzővel 
Márkus Barbarossa János beszélgetett.

Képzettség
Képzett az, aki tudja, ...
A fősorok G. Simmel (1858-1918) 
német filozófus fenti gondolatának 
a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES: 1. A folytatás 
kezdete. 11. Belgrád melletti hegy.
12. Álba ...; Székesfehérvár latin 
neve. 13. Éneklő szócska. 15. Tá
volodva. 16. Company, röviden. 18. 
Carpe ...; Használd ki a napot! 19. 
Van sütnivalója. 21. Ákácszín! 23. 
Szerda, naptárbeli rövidítéssel. 24. 
Vízvédelmi építmény. 25. Abebe ...; 
legendás etióp atléta. 27. Fogdarab!
28. Véredény. 29. Szénsavas üdítő
ital. 30. Egyiptomi isten. 32. Az El
ba folyó cseh neve. 33. Díszes. 35. 
Sumer istenség. 36. Levelet újrafo
galmaz. 37. Kettőnk közül nem én.
38. Rangjelző előtag. 39. Kilyu
kaszt a parázs. 41. Petőfi táborno
ka. 42. isten, angolul. 44. Pusztu
ló kazah sóstó. 45. Szemléltető rajz. 
46. Lop, csen. 48. Erdei vad. 49. Ró
mai 49-es. 50. Az irídium vegyjele.

51. Szabad japán harcos a feudaliz
musban. 53. Világnyelv. 56. A foly
tatás befejezése.

FÜGGŐLEGES: 1. Kémiai elem
csoport. 2. A gallium vegyjele. 3. 
Francia férfinév. 4. Kopoltyús állat.
5. A folt közepe! 6. László az oviban. 
7. Az argon vegyjele. 8. Kijelző dióda.
9. ... tragédiája; Bessenyei György 
drámája. 10. Kaland. 14. Mint, sza
kasztott. 17. Becézett Olivér. 20. Ott 
kezdődik! 21. Madárfajta. 22. Sze
repet megformál. 25. Tolipamacs 
egyes madarak fején. 26. Fekete, la
tinul. 29. Brazil focista. 31. Csont, 
latinul. 32. Néma Lina! 33. Enni
való. 34. Fejlődésben megakad. 35. 
Titkon magához vesz. 36. Gazda
sági részterület. 37. Becézett Teréz. 
38. Ógörög piactér. 40. Súroló. 41. 
Azonos betűk. 43. Angol nyelvű il
lemkönyv. 45. Ábránd. 47. Becézett 
Hortenzia. 49. Szófaj; verbum. 52. 
Névmás, röviden. 54. Nomen nescio, 
röviden. 55. Lakatvégek!

R.T.

A Helikon 2019/2-es szá
mában közölt Naivság cí
mű rejvény megfejtése: So
hasem cselekszik jól az, aki 
rögtön hisz másoknak.
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