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LÁSZLÓ NOÉMI

Időközben
Évzáró ünnepély u tán  a szivarszagú ezer

százas rönóval á tkeltünk  a Meszesen, letér
tü n k  a károlyi ú tra  és m egálltunk Tasnádon, 
a Tövis utcában. Tata háti permetezővel a 
szó'ló'ben ügyködött, m am a levestésztát gyúrt 
a nyárikonyhában. Veszekedtünk egyet, hogy 
a poda  melyik fiókja kié, elosztottuk a javakat 
és kezdődött a nyár.

Ráérősen hömpölygő ősfolyam volt ez, bólo
gató hagym avirággal és A sztalán bácsi szóda
víztöltő műhelyének kék-zöld üvegcsodáival. 
D ézsm áltuk a kajszibarackot, h in tá t bogoz
tunk  a diófa ágaiból, és sokadszori előszedés 
u tán  is fölm ásztunk a tüskés, csenevész szil
vafákra. Tata mérgesen tolta föl homlokán a 
kockás micisapkát. M egraklak! -  fenyegető
zött, de inkább csak komótosan elfogyasztotta 
a vágódeszkán fölszeletelt és napraforgóolaj
ja l meglocsolt paprikát, paradicsomot, bicská
val szelte mellé a kenyeret. Estig piszmogott 
a Mobrával az udvaron, ha  szerencsénk volt,

m ásnap bement a városba, és megkérdezte, 
m it hozzon nekünk. Gyarapodtak a kincsek a 
pocidban.

Hazafelé, a Meszesen át, roskadoztunk a 
sok röhögéstől, civakodástól, tem etőbe ci
pelt kardvirágtól, dáliától, bujkálástól, nyo
mozástól, ásatástól, versengéstől vagy éppen 
Aizler doktor bácsi szigorú szeme p illan tásá
tól. Tasnádról távozó énünk köszönő viszony
ban sem volt a T asnádra érkezettel. Nyurgán, 
napbarn íto ttan  toporogtunk az évnyitón, az 
iskolaépülettől jobbra frissen felhúzott tömb
házzal a háttérben.

A rönót most is látom, valahányszor dél
keletről jövet le térünk  Tordánál az au tó
pályáról. Egy oszlop hegyében még m indig 
krém színűén, rozsdás felnivel riogatja az el
haladókat, bizonyosságképpen v irít ra jta  a 
rendszám . Az egykor m éltóságteljesen zú
gó nyárfolyam időközben elektromos k isü 
léseket tarta lm azó  konvektiv felhővé válto
zott, v iharos széllel, a k á r  jégesővel is jár, az 
ének kérdését pedig nem bolygatjuk. Az em
ber örül, hogy néha még ta lá n  alszunk  is k i
csit, miközben az elejtett medvék tala jba ivó
dott vére a falevelekbe szívódva vörösre festi 
a létező erdőt. Ősz van.

„Az írás m aga 
áldozathozatal”
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„Az írás maga 
áldozathozatal”

Beszélgetés 
P ee r K risz tián n a l

-  Kezdjük a frissen megjelent könyved 
címével. Mire válasz nálad a 42? S  most 
utalnék Douglas A dam  Galaxis útikalauz 
stopposoknak cím ű könyvére, ahol, tudjuk, 
42 a válasz az életet, a világmindenséget 
illető végső kérdésre.

-  A kérdés Douglas Adamsnél is rosz- 
szul, azaz pontatlanul van feltéve, ezért 
születhet meg előbb a válasz. Illetve még 
az információközlés iránya sem biztos, h i
szen a világegyetem legfejlettebb lényei, 
a fehér egerek hihetetlenül bonyolult kí
sérleteket végeznek: a fehérköpenyesek 
reakcióit vizsgálják, m it tesznek, ha  jobb
ra, illetve balra  fordul a lab irin tusban  a 
kísérletet végző egér. Amikor elkezdtem 
újra verseket írni, nagyjából két éve, még 
az volt az elképzelésem, hogy nem fogok 
lapokban publikálni, tizenöt év u tán  egy 
ilyen visszaszivárgás óhatatlanul komi
kus benyomást keltene, hanem  úgymond 
robbantok, egy kész kötetet baszok oda 
az asztalra , az tán  majd m eglátjuk, hogy 
viselkedik az asztal. Ugyanakkor azt is 
érzékeltem, hogy egy ilyen gesztusban is 
van valam i visszás, nem tudok komiku- 
sabb, illetve tragikom ikusabb köteteim et 
elképzelni, m int Juhász Gyula utolsó kö
tetének a címe: Fiatalok, még itt vagyok! 
Negyvenkét éves voltam, azt gondoltam, 
a 42 kellőképp lefokozó hatású  cím: eny- 
nyire futotta, i tt  tartok , ebből a tagadha
ta tlanu l szűk és egyre csak szűkülő pers
pektívából így néz ki a világ, az életem 
(meg minden). Tehát az Útikalauz csak 
kis spéttel ju to tt eszembe. Azt is mond
hatnánk , az akkoriban íro tt versek az én 
rossz kérdéseim. Persze egy céltévesztett,

Forrás: szepiroktarsasaga.hu

pontatlan  kérdés szándéktalanul ugyan, 
de valam i m ást biztosan telibe talál. Még 
később ugro tt be, hogy a m arathoni táv is 
42, ebből is csinálhatnék egy csinos me
taforát: én az a csávó vagyok, aki kivá
ló időt futva az utolsó száz m éteren botlik 
meg a saját lábában.

-  A  cím tipográfiája is érdekes. M int egy 
véset áll a cím a kötet borítóján, am in zöl
des foltok sejtenek át. Ilyen nehéz negyven
két évesnek lenni?

-  Biztos csak én éltem meg nehe
zen, és akkor még nem is tudtam , mi
lyen ugyanez úgymond „egyedül”, amikor 
még csak tanúja sincs annak  a szörnyű 
mészárosmunkának, amit napi szinten el
végez rajtad az idő. Ez az „akkor még nem 
is tudtam ” lett végül az elkészült kötet 
egyik vezérmotívuma. Azt sem én ta lá l
tam  ki, hogy így legyen. Fiatal koromban 
sem voltak túlzott illúzióim, de negyven
éves koromra szép fokozatosan elvesztet
tem a hitemet abban, hogy valóságosan is 
én irányítanám  az életem. Egyébként én 
eredetileg a Nagymaroson bérelt paraszt
házunk méregzöld, ezeréves, hámló, fel- 
pattogzott festésű ajtaját szerettem volna a 
borítóra, abból a tervből m aradtak vissza 
a zöld foltok, volt például egy olyan köztes, 
nyomdatechnikailag problémás verzió is, 
hogy a cím számjegyei ki vannak vágva az 
addigra m ár hússzinűnek képzelt borító
ból, és ezen a kulcslyukon keresztül látunk 
rá  a visszahajtás zöldjére — ha  m ár alanyi
ság, feszítsük az elviselhetetlenségig, a ko
mikumig. Most m ár azt gondolom, a meg
valósult, visszafogottab verzió a legjobb,

nehezen engedtem el az ötletemet, de hát 
végül mindig be kell látni, hogy nem min
denhez én értek a legjobban.

-  Hosszú út vezetett ehhez a kötethez. 
A z újramegszólalásodig. Előző köteted 15 
éve jelent meg. Miért kell, hogyan lehet ab
bahagyni a versírást? Mivel van a hallga
tás útja kikövezve? Illetve hogyan lehet új
ra eljutni a versig?

-  Kikövezve? Jó szándékkal. Alceste 
szerint „az jellemzi a biztos ízlésű embert, 
hogy képes leküzdeni az írási ingert”. 
De tényleg, hol van az megírva, hogy 
évente-kétévente új kötetet kell megjelen
tetni, különben elfelejtenek az olvasók, a 
kritikusok, nem pályázhatsz eséllyel ösz
töndíjra? (Nagy szerencse, hogy ma m ár 
nincs olyan állam i ösztöndíj, am ire hány
inger nélkül pályázhatnék.) M ást csinál
tam , m ert m ás érdekelt. A ztán volt, hogy 
semmi sem érdekelt. Most meg ugyan
azokkal a megoldatlan problémákkal né
zek szembe, m int huszonöt évesen. Hogy 
tudom elkerülni, hogy ismételjem m a
gam? Sehogy. Mi a garancia arra , hogy a 
következő szövegnél is tehetséges leszek, 
vagy legalább, hogy az eddigieknél az vol
tam . Semmi. Megéri-e ak á r a világ leg
jobb verse is azt az árat, hogy összevesz- 
szek a csajommal, kínozzam a májam, 
napsütésben ágyban dögöljek depresszi
ósán? Nem. Ment-e könyvek által a vi
lág elébb? Bajosan. M iért írok? Hiúság
ból. Fogok-e még írn i a jövőben? Mi m ást 
tehetnék. De akkor, huszonöt évesen még 
lázadtam  ez ellen a „mi m ást tehetnék” el
len, há t ne hülyéskedjünk, nyitva előttem 
az egész világ. Lehet, hogy így volt, én vi
szont bezárkóztam. A nem írás tehá t ön
m agam  felett a ra to tt győzelem volt. J á ru 
lékos veszteségek: önérzet, önbizalom, az 
„értelmes élet” illúziója, szociális skillek.

-  A ktív pókerjátékos vagy. Költészet és 
póker -  hogyan fér ez meg együtt? Vala
hol mindegyik játék, felesleges időtöltés, és 
mégis meg lehet élni belőle, anyagilag és 
szellemileg is. Erről van szó?

-  Mondjuk kíváncsi lennék, melyik idő
töltés nem felesleges. B ár lehet, hogy ná
lam  a feje tetejére állt, vagy legalább
is összekutyulódott a Maslow-piramis. 
De h á t m ár a szőranyás kísérlet is azt bi
zonyította, hogy a simogatás, a kötődés, 
a szeretve levés úgyszólván fiziológiai 
szükséglet, am it innen, a  gyász érintés- 
m entes világából csak megerősíteni tu 
dok. Egyébként egy ideje m ár lényegében 
nem pókerezek, am ikor abból éltem, ak
kor azzal is foglalkoztam, oktatószájtokat 
néztem, nem verseket olvastam, és a vil
lamoson azon gondolkodtam, m it csinál
jak  húsz nagyvakkal K J offal UTG+1 
nagy ICM nyomás alatt. De én sajnos egy 
seggel csak egy lovat bírok megülni. Most 
olvasok a villamoson. A vonaton meg írok. 
Tényleg visszavedlettem  húszévessé.

-  Egy traumakötetről beszélünk. A  ked
vesed halála van a könyv mögött. A ki va
lamilyen módon visszahozott téged az 
irodalomba. Lehet írni, alkotni áldozat
hozatal nélkül? Most Thomas Mann Dok

PEE R  KRISZTIÁN

F üst Milán- és Déry Tibor-díjas költő, forgatókönyvíró, dram aturg. 1974-ben szüle
te tt  Dorogon. A Trefort Ágoston G im náziumban érettségizett. 1992-1997 között az 
ELTE BTK m agyar-filozófia-esztétika szakos hallgatója volt. A Tünet Együttes d ra 
m aturgja. Első verseskötete 1994-ben jelent meg, Belső Robinson címmel. Ezt követ
te  a Szőranya (versek, 1997), Név (versek, 1998), Hoztam valakit magam mal (versek, 
2002), a Fallosz monológok (Hill Ferenc néven, 2002), illetve a Keresők (képregény, 
M olnár Péterrel, 2007). Másfél évtized u tán  idén jelentkezett ú jra verseskötettel: új 
könyve 42 címmel jelent meg.
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tor Faustusának a problematikájára gon
dolok, aki az alkotás érdekében megköti a 
szövetségét az ördöggel.

-  Ilyen álmom nekem is volt kam asz
ként, ta lán  épp a Doktor Faustust olvas
tam . De akkor az ördög biztosított ró
la, hogy a földi boldogság éppenhogy az ó 
fennhatósága. Ezzel el is oszlatta aggodal
m aim at, nyélbe ü tte te tt a deal. Amin a vé
gén még csavart is egyet: tudom, hogy reg
gel majd azt gondolod, ez csak álom, de az 
ördöggel kötött üzlet, h a  álmodban kötöt
ted is, érvényes m arad ébren. Aztán ta 
lálkoztam valakivel, aki fitymálóan meg
kérdezte, m iután elmeséltem az álmom: 
vérrel a lá írtá l valamit? Nem tudod a for
mulát? Kezet fogni, az smafu. Amikor a 42 
puzzle-darabkái kezdtek helyükre kerül
ni, konkrétan felmerült bennem a felvá
gatlan oldalak ötlete, akkor azért eszem
be ju to tt ez az álom, illeszkedve a trendbe, 
mely szerint Zsófi haláláért a legabszur
dabb módokon tettem  magam felelőssé, 
csak hogy ne kelljen szembenéznem a vi
lág amúgy napnál világosabb irracionali
tásával. Néha azt gondolom, az írás maga 
áldozathozatal, nem fordíthatod el a fejed, 
nyitva kell tartanod  a szemed hozzá, és ez 
m ár önmagában traum atizál.

- A  halál, ami totálisan felszámol, elvág 
valamit. A z  élet fonalát, ahogy mondják. 
Csak úgy tudjuk elolvasni a barátnőd ha
lála után írt verseket, ha egy késsel felvág
ju k  a könyv lapjait. Ezzel valahogy, szim 
bolikusan mi is a halál munkásai leszünk. 
Honnan jö tt az ötlet, m it akartatok sugall
ni vele?

-  Egész életünkben sebeket osztoga
tunk , ha akarjuk , ha  nem. Sőt: „Az én 
apám  sose a k a rt szenvedést okozni. Sze
mernyi szenvedést se; m indent m egtett 
ezért, hazudott, alakoskodott, fizetett, 
szerette felebarátosát, m int önmagát, 
föláldozta az ebédidejét, szóval tény
leg mindent. Ez az irtózása és félelme a 
szenvedéstől tem érdek szenvedést oko
zott.” Feltűzhetek ezer verset a tüskéim 
re, akkor sem leszek olyan sün, ak it sérü 
lés nélkül meg lehet simogatni. Ha teljes 
passzivitásba menekülsz, még azzal is 
sebzel, próbáltam . M iért pont az olvasás 
lenne kivétel. Egyre gyakrabban gondo
lok m agam ra performerként, az, hogy 
a kíváncsiságod által rákényszerítelek 
a szimbolikus agresszióra, performatív 
gesztus. Mikor olvastam, a kezemben kés 
volt, azt mondják, ez költemény.

-  Mit tehet a költő a halállal szemben? 
Hogyan tud  megszólalni?

-  Semmit és nehezen. Kényszerből. 
Úgyis rájössz, hogy voltaképp m agadat 
akarod épp megmenteni azzal, hogy a 
Tádzs M ahalt építed, nehogy véletlen ele
venen mellé temetkezz a szerelm ednek te 
is. U gyanakkor ez az egyik őskép a köl
tőről: ül a szirtfokon és lantot pengetve 
sira tja  halott kedvesét. M ert nem tudott 
nem visszafordulni a Hádészból kifele jö
vet az önbizalomhiányos, féltékeny idióta: 
Hát, barátom , Eurüdiké követett — egé
szen idáig. Sajnos tényleg azt gondolom,

hogy ennyit tud  a költészet: az eleve meg- 
vertségünket konstatálni. Hogy aztán  re- 
zignáltan-e, vagy engesztelhetetlen, ön
pusztító dühvei, az a lkat kérdése, bár az 
a lka tta l ellentétben az írói a ttitűd  változ
h a t az időben.

— Egyáltalán van terápiás hatása az al
kotásnak? Mi lenne a gyászm unka sikeres 
lezárulása?

— Terápiás ha tása  az írásnak? Ter
mészetesen van, épp ezért ennyire 
unproffessional ezt nyilvánosan elismerni. 
Te nem hallod ellenállhatatlanul komi
kusnak  a gyásszal kapcsolatban a m unka 
kifejezést? Pláne azt, hogy sikeres, sőt: le
zárul. Én egyelőre ott tartok, addig látok, 
az érdekel, hogy hogyan tudom átrugdos
ni magam  a mai napon. És m int tudjuk, a 
működésben van a nyugalom.

— „Az égő sebhez annál hidegebb profiz
mussal nyúlok” -  írod. Mennyire kell k i
számítania a hatást a költőnek? -  hiszen 
ő  nem csak a szenvedő lény, hanem a köl
tő  is, aki az egész költői hagyományt m a
ga mögött tudja.

— Nem tudsz m ást csinálni, m int az in 
tuíciódra, az ízlésedre, a hallásodra tá 
maszkodni. Ha olyan verset írsz, amilyet 
akarsz, az m ár régen rossz, azt jelenti, 
nem engedted lélegezni a szöveget. Szó
val olyan verset írsz, amilyet tudsz, és ha 
szerencsés vagy, ez néha olyan lesz, m int 
amilyet te  m agad is szeretsz olvasni, ak
kor nem érzed majd kínosan m agad a sa
já t felolvasóesteden. Az igaz, hogy m inden 
m ondat mögött száz m ásik visszhangzik, 
sőt m inden m ondat száz m ásikat ta k a r  
el szégyenlősen, ez d ram aturg iai köz
hely. E mondatviszonyok felfejtéséről is 
szól ez a szakma. Ez benne a játékosság, 
ez a költő médiumszerepe. A tükör segít
ségével artikulálod magad. Mikor mond
juk  az t írom, hogy: „Nem csak én, de 
semmi sincs jól. Jól van.”, akkor kimon
dottan egy fricskát adtam  Pilinszkynek, 
dialógusba léptem az Aranykori töredék 
egy mondatával: „Kim ondhatatlan jól 
van, am i van.” M iért nem kim ondhatat
lanul, mi ez a modorosság? Ja, h á t ezer 
ilyen modorosság, a k ikerülésüket célzó 
szüntelen, haszta lan  igyekezet, és ennek 
az igyekezetnek, a munkavégzésnek az 
elrejtése: valam i ilyesmi a költői beszéd.

— Milyen poétikák voltak mérvadóak a 
számodra? Mit akartál elkerülni?

— Azt hiszem, pont ez az originalitás- 
kérdés érdekel engem a legkevésbé, nem 
sohasemvolt, új nyelvet akarok alkotni, 
hanem  verset írni. A jelszavam: szinté
zis. Összeboronálni egy versben mondjuk 
Petrit, P ilinszkyt, Oraveczet meg M arnót, 
na  ez az em bert kívánó feladat. Milyen jó, 
hogy közben észre sem veszem, különben 
lefagynék.

— M it gondolsz az esztétikum és a való
ság viszonyáról? Hogyan békíthető össze? 
„Mondatban vagyok” -  mondod egyik ver
sedben. A  hatás kedvéért meg lehet-e ha
misítani a valóságot?
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-  Az a mondattöredék, hogy „mon
datban vagyok”, a kocsma előtt cigiz- 
gető valóság hű leképeződése. Viszont 
rekontextualizálva, ezért szükségképp 
ham is. A 42 óhatatlanul előhív olyan prob
lémás fogalmakat, m int referencialitás 
vagy épp őszinteség, szeretem hangsú
lyozni, hogy ezek a hatások ugyanúgy 
nyelvi konvenciók eredményei, ugyanúgy 
nyelvi s truk tú rák , m int az objektív líra 
produktum ai vagy a neoavantgarde kísér
letek, am ik valam iért m entesnek hiszik 
m agukat az alanyiságtól, túlhangsúlyoz
zák a nyelv önműködését, megfeledkezve 
a nyelvet működtető, vagy legalábbis m ű
ködtetni kezdő lírai szubjektumról. A va
lóság, illetőleg a nyelv és valóság viszonya 
valam i olyasmi, m int a rettenetes ször
nyeteg a Gyalog galoppban-. „A nyúlon 
túl? Nem, a nyúl az.” Az álmok term észe
te például a rra  figyelmeztet, hogy a nyelv 
nem valamiféle leképeződés, a hangalak  
tarta lm i elem, nincs nyelven tú li valóság, 
vagy ha  lenne is, eszközünk a vizsgálatá
ra  a nyelv, amely egyből a saját képére is 
formálja. A tyúk  a tojásba harap. Viszont 
amikor írok, szemben mondjuk a színházi 
dram aturg i tevékenységemmel, nem h a 
tásban  gondolkodom. Ez sokkal inkább 
egyfajta felfedezőút. Ahogy m ás írók rám  
gyakorolt h a tásá t nem tudom és akarom  
elfojtani, úgy az általam  az olvasóra gya
korolt esetleges h a tá s t sem vagyok képes 
kiszám ítani. Legalábbis érnek meglepeté
sek.

-  Sikeres a könyved, habár még kevés 
kritika született róla. Te miben méred a 
sikert? Hová szeretnél hatni a verseiddel?

-  „Az a fontos, hogy figyeljenek az em
berek és jól érezzék m agukat.” Illetőleg: 
„Én azt sem tudtam , hogy V iktória győ
zelmet jelent; ta lán  azért, m ert veszíte
ni tanu ltam  meg előbb, m int győzni, s 
ezért az utóbbi gyanús és ism eretlen volt 
-  úgy hiszem  - ,  nem csak énnekem.” Nyil
ván jól esik, és készületlenül is ért, hogy 
az áprilisban megjelent könyv október
ben a harm adik  k iadásnál ta r t , három 
ezer példánynál já ru n k , am i verseskönyv 
esetén az ism ert világ ha tá ra , Csíksze
redában az estünk  u tán , am íg cigiztem, 
m egvett belőle egy kiscsaj hato t a haver
jainak . Ambícióm is volt, hogy a ko rtá r
si költészet „gettójából” valahogy kitörjek, 
most mégsem igazán tudok m it kezdeni 
a rám  szakadt rengeteg figyelemmel és 
szeretettel, bár tagadhata tlanu l jól esik. 
Folyamatosan feladataim  vannak, am ik 
nem engedik végezni a dolgomat. Amikor 
pókereztem, egyetlen mérőszám létezett: 
az órabér. M inden tevékenység az idődet, 
a véges életidődet használja el. Most ta 
lán  abban m érhetem  a „sikert”, hogy ki
nyithatod bárhol a könyvet, szívesen fel
olvasom, egy pillanatig  nem spóroltam a 
befektetett energiával, nem gondoltam 
egyes versekről, hogy elbújhatnak a többi 
között. Ez a „falura elmegy” m entalitás 
kam aszkorom ban nem állt távol tőlem, 
de most sokkal nagyobb volt a tét. Rend
szeresen kapok levelet olyanoktól, akik
nek a fogalmazásmódján látszik, hogy
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nem versolvasók, viszont egy interjú  és a 
hasonló élethelyzet kíváncsivá te tte  ó'ket; 
ez szuper, szívesen vagyok a kortárs vers
olvasás H arry  Pottere, a plebejus énem
nek ez sokkal többet szám ít, m int ha 
agyondédelgetne a k ritika . Amúgy egyéb
ként agyondédelget, a Magyar Narancs 
féléves listáján, ahol huszonvalahány k ri
tikus pontoz, a m ásodik lettem  a Nádas 
mögött. Ezt azért barom i nehéz lesz egy 
következő' kötettel túldobnom.

— M it gondolsz Nietzsche híres kijelen
téséről: „élj veszélyesen!” Lehet ez a kije
lentés életvezetési utasítás? Vagy minden 
radikális élet kifullad valahol, és m inden
kinél jelentkezik a normalitás utáni vágy?

— Nehezen tudom elképzelni azt az éle
tet, amelyik nem veszélyes. Zsófi ha
lála  éppen a rra  figyelm eztetett, hogy 
semmi sem tervezhető'. T izenhat évvel 
fiatalabb volt, nem ivott, nem dohány
zott, m inden emberi szám ítás szerint ne
ki kellett volna engem eltemetnie. Az én 
extrem itásaim ban v itán  felül van valam i 
csináltság, lényegében azért kezdtem in 
ni tizenhat évesen, m ert nem voltam elég 
bolond. Ennek ellenére, h a  egy démon lo- 
pózna u tánam  legtitkosabb magányomba, 
és azt mondaná, ezt az életet, ahogy él
tem, még egyszer és még szám talanszor 
le kell majd élnem, ugyanebben a sorban 
és rendben, és semmi új nem lesz benne 
satöbbi -  megátkoznám a démont, am e
lyik így beszél. M inden u tam  tévút volt 
vagy kerülőút, és am ikor végre mégis 
azt hittem , megérkeztem, kiderült, hogy

zsákutca. A norm alitás ugye a család, 
gyerekek, autó. Jogosítványom nincs, és 
abban sem vagyok biztos, hogy valak it a 
borítékolható apa nélküli felnövésre k á r
hoztathatnék csak azért, m ert negyven- 
kettőn tú l m ár olyan m egnyugtató lenne 
egy gyerek. Node egyszer lá ttam  egy r i
portot Venyegyikt Jerofejevvel, m ár gége
mikrofonnal beszélt, a gorbacsovi Szov
jetunióból nem engedték ki a tervezett 
franciaországi m űtétre, gyöngyvirágilla
tú  kölnit ivott, hónapjai voltak há tra , az
tá n  egy részeg téli éjszakán a lépcsőház- 
ból, ahol m eghúzta m agát, bevonszolta a 
lakásába egy drabális nő -  ő lett a fele
sége. Nem bánja, hogy így a laku lt az 
élete? -  Nem értem  a kérdést. -  H át hogy 
ez a sok fölösleges szenvedés... -  Mondom, 
hogy nem értem  a kérdést, ez az én éle
tem, m it bánjak rajta, hogy az enyém? 
M egbántam-e, hogy én én vagyok?”

— Manapság a költőket is elég gyakran 
megkísérti a prózaírás kísértete. Veled 
nem fordult elő? Min dolgozol manapság?

— A kiadó felől is van egyfajta nyomás, 
engem is vonz a prózaírás penzumjelle
ge, ez is egy lépés lenne a norm alitás irá 
nyába. Verseket írok folyamatosan, van 
egy zenés projektünk két színész bará
tommal, oda dalszövegeket, folyamatosan 
vannak  színházi megkeresések, ez leg
alább valam i pénzt is jelent, és van egy 
hosszabb távú  performansz-projektem, 
am iről nem beszélek többet, m ert sajnos 
m egtettem  már, azonmód meg is á llt a 
m unka. Viszont elmesélhetem, am it biz
tosan nem fogok m ár megcsinálni, m ert 
öreg vagyok hozzá és kényelmes: egy idő

ben úgy képzeltem, az „éhezőművész” 
projekttel leszek nemzetközi művész, ez 
abból állt volna, hogy egy szökőkút szé
lén -  mondjuk képzeld el a vízesést a 
W estendben, a N yugatinál -  komótosan 
nekivetkőzöm, az tán  becsobbanok a víz
be, és elkezdem a zsebembe tömni a be- 
lehajigált aprót, m indezt addig, míg jön a 
biztonsági őr és megver, pedig to tálisan  
becsicskulva próbálom neki elm agyaráz
ni, hogy ez contemporary a rt, közben az 
egészet valaki videózza, az tán  elhívnak 
Firenzébe, hogy ott is lopjak a szökőkút- 
ból stb. Látod, vannak  még tartalékaim .

-  Azzal a tapasztalattal, ami mögötted 
van, m it mondanál egy pályakezdő költő
nek? Hogyan sáfárkodjon a tehetségével?

— A fiatal költőknél általában, én is 
így voltam ezzel, sok a lendület és ke
vés a műgond. Nem az íromversahogyjön 
attitűddel van bajom, verset ta lán  m ás
képp nem is lehet írni. Inkább az a kér
dés épp ezért, hogy m elyikünk is a cifra 
szolga. Ki ír ú jra k it és hányszor. Talál
kozás egy öregemberrel, aki, szegénykém, 
annyit tud mondani, hogy nyelvtanulás, 
zene, sport. De OK, mondok. Merj szeret
ni olyan poétikákat is, amilyeneket soha
sem művelnél, ez nem a  Hegylakó, hogy 
csak egy m aradhat. Dolgozz folyamato
san, ne szégyellj társaságban  jegyzetel
ni, de az tán  dolgozd ki a jegyzeteidet, a 
befektetett idő m egtérül, ennyire egysze
rű. És: óvatosan az alkohollal. Inn i annyi, 
m int örömöt kölcsönkérni a holnapból, 
ahogy egy kutyás félismerős fogalmazott.

TAMÁS DÉNES

BÁLINT TAMÁS 

H ibalista

A m íg a h ídfő s a talpfa el nem rohad, 
ringatja lágyan a vendégmunkásokat, 
szemükből a fények lassan m ind kihúnynak, 
olcsó, híg konyakkal nyomtatják a múltat.

A ddig  tart az út is, m íg nem érjük ezt meg, 
kiket eddig löktek, önként odébbmennek, 
s m intha m ár a szót is idegen hallanák, 
búcsút vesznek tőlünk a tompa harangok.

Szeretném,
ha a dolgok, ahogy szeretném, 
úgy alakulnának, de egyre-másra 
a saját korlátáimba botlom.
Néha zavar a mások hibája, 
holott panaszra nincs nagy ok, 
semmi nincs foltok nélkül, 
én is hófehér dalmata vagyok. 
Örökmozgó, mely csak állt ott,
Ígéret, a be nem váltott, 
az adott szó -  uzsorakamatra kölcsön -  
bár tisztázandó: csapvizet a csorba 
pohár mellé ki öntsön.
Egy madárijesztő, melynek 
tenyeréből a m adarak esznek, 
s talán jól is van ez így.

A kökösi hídon kettőezertizenhétben

A  kökösi hídon visszafelé halad, 
zakatol és izzad szerencsétlen vonat, 
csomaggal, küzdéssel jócskán megpakolva, 
kapaszkodunk belé s belünk m intha lógna.

SOPOTNIK ZOLTÁN

Körbetartozás
A  fáskam rát kidobni, a szomszéd kíméletlenül 
rozsdás kerítését letekernem, a templom rózsaablakait 
eltenned szűkösebb időkre, m it szűkös, különösen 
vészterhes időkre, ember!; Gyula bácsi klarinétját ki
fényesítenünk, akárhol is van éppen, akárki is örökölte; 
a garázst, na, a garázs igazán komoly kérdés, azt leásni 
a föld alá, a hatalm as udvart, közepén a nyüzüge 
csappal, átraknom a szomszéd utcába, a biciklit a nem  
rávaló kormánnyal megint kinevetned és legurítanunk 
az utcán, csak úgy utas nélkül, fogadjunk, onnantól nem  
áll meg soha, szovjet váz, magyar kormány, váltók nincsenek, 
igazából az egész templomot eltenni szűkösebb időkre, Gyula 
bácsit feltámasztanom, kiharapnod az agyvérzést belőle és egy 
bádogtálba köpnünk, a Szentlélek-rajzot az iskolaudvarról 
pedig hazahozni.
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Az író csontjai
A misztikus történetek általában va

lamilyen kifürkészhetetlen, eredendő go
noszsággal kezdődnek: egy idegen nem 
virágot szorongat a h á ta  mögött, hanem  
kórót; a jelenethez elengedhetetlen, hogy 
a gyanútlanság vélelme eleve fennálljon; 
a cselekmény során végig gyanakodnunk 
kell, tudjunk tehát valam it előre, am it a 
földbe markoló kéz nem is sejthet, m ert a 
mi tudásunk csak akkor válik az ő sejté
sévé, amikor m ár késő', addigra kiderül, 
hogy a föld a gonosznak a sírjáról szárm a
zik, amely persze jelöletlen, éppen ezért 
alkalm as virágföld gyűjtésére. A föld
ből serken egy hosszú szárú, páratlan  le
vélállású szobanövény a főhős kedvére, a 
gyanútlanság harsányan zöldül tovább az 
ablakban, hiszen a napos párkányra he
lyezte, mígnem egy éjszaka elszabadulnak 
a növény által feltám asztott démonok, be
kebelezik a szunnyadó álm ait, és egészen 
m ás lesz belőlük m ásnapra, m int amire 
gondolni lehetett.

K ristálytiszta gondolatmenet. Erről 
szól a könyvem.

Mire gondoltam valójában ebben a pél
dabeszédben?

Bekapcsoltam a kis zenegépet, hogy el
vigyen innen egy ismerős dallam  hullá
m ain egy távoli szigetre, ahol szakállat 
ereszt a hajótörött, és belevakul a sok nap
lementébe.

Hogyan válaszolnék a kérdésekre? 
Mennyi került a könyvembe az igazság
ból?

A rra gondoltam, hogy nem m arad sem
mi a válaszokból, ha tém át váltok, lassan 
elszállingóznak, és otthon végig sem ol
vassák a könyvem, nem tudják meg, hol 
van a gomb elrejtve, am it ha megnyom
nak, megszólal a zene. Első hallásra  okos
nak  tűn tek  a kérdések, és folyt a szelle
mi kötélhúzás két egyenlőtlen fél között: 
meg kellett erősítenem az ismeretlenbe ve
te tt hitem: abban a hiszemben folyt a já 
ték, hogy lesznek, akik azért olvassák el, 
m ert nyitva felejtettek m agukban egy aj
tót. Mások egészen m ást jegyeznek meg 
a találkozásból, és az olvasás hiányában 
csupán a válaszok raktározódnak el ben
nük, és akkor örökre homályban m arad a 
leírás, a töredék, a vessző, m arad csupán a 
körülmény, amely viszi az élményt az em
lékbe, a következő hét közepébe, addigra 
el is lehet felejteni. A legnagyobb csalódást 
alighanem az okozza, ha a szerző élőben 
kevésbé okos és kevésbé szellemes, akkor 
a hallgatóság egy emberként, egy ta n á r
ként fog gyanút: hátha puskázott írás köz
ben. Produkáljon tehát valam it azokból a 
nyüglődésekből és kételyekből, melyek a 
szóban forgó könyvet létrehozták. Ilyen 
körülményekre kérdeztek rá  előző este a 
könyvbemutatón.

Miről is beszélgethettünk volna a tú l
ságosan hosszú hatásszünetekkel tűz
delt, önképzőkört idéző részletfelolvasás 
után , m int például a borítóról, amely kö
tődött ugyan a belső ívekben elbeszéltek- 
hez, de valójában önálló életet élt, m ert a

Bogdán Csilla piktogramjai

címoldal a koponya röntgenfelvételét áb
rázolta, hátul pedig a medencecsont dísz
lett, aztán  a kíváncsiságból fellapozok a 
fejezetek között kulcscsontokkal és oldal
bordákkal találkozhattak, és egyáltalán 
nem látszottak gyanútlannak a fekete 
hátterek  láttán , em iatt a könyvem bal
jósnak tűnhetett, m intha egy haldoklóról 
szólna, hiszen a röntgenfelvételek lehet
séges töréseket és daganatokat ju tta ttak  
az eszükbe elsősorban, nem pedig az iro
dalm at. Gondoltam, jó rávezetés lesz, ha  a 
történetről mondok valami elhallgatások
kal teli kedvcsinálót. De nem, nem igazán 
a kalandok hömpölygésére terelődött a szó, 
hanem  m aradtunk a kályhánál, ahonnan 
nehéz elmozdulni, m ert a kiindulási pont 
nyújtja a legnagyobb biztonságot, és a lá t
vány sokkal inkább fogva ta r t, m int a be
tű.

Kit ábrázolnak ezek a feketeségek? Jó 
ötletnek tarto ttam  a saját csontjaimmal 
illusztrálni a könyvem?

Előbb el kellett mesélnem, hogy egyik 
barátom  asszisztens a városi kórházban, 
saját ötletem alapján vele készíttettem  el 
a filmeket; a rra  gondoltam, a feltárulko- 
zás szándékának tekintik, ha ilyen mér
tékű csupaszodást mutatok a saját köny
vemben: lehetőleg vetkőzze le az író a 
húsát is, ne legyen semmi titkolnivaló- 
ja, gátlások nélkül álljon a röntgengép elé 
m űszak után, amikor viselkedését nem 
minősítik felelőtlenségnek, és nem írja elő 
a szemüveges, szigorú szakorvos, hogy mi
lyen szögben és pózt vegyek fel a sugárvé
dett kuckó előtt az üveghez simulva. Egy 
író ne akarjon megfelelni senkinek.

Közben eszembe sem jutott, hogy lesz, 
aki fejcsóválva figyeli a művészet bevo
nulását a diagnosztikába, m ert a szabá
lyosság volt korábban az egyetlen forma. 
Szórakoztatónak tarto ttam  a szokatlan 
mozdulatokat, melyek elveszítik semle
gességüket és csontvázszerűségüket; meg
elevenednek, ha gesztusokat fejeznek ki: 
akár fenyegetést vagy tiltakozást, haho
tát: m ert az állkapocs és a fogsorok be
mozdultak egy poén hallatán, ugyanazok 
a kézcsontok já r ta k  a billentyűzeten, me
lyeket most olvasnak, ugyanazok az ujj
percek vehetőek ki a szennycímlapon is.

Először csak a hecc kedvéért ragasztot
tuk  tele kívül-belül ezekkel, m intha az író 
csontváza képregényhős lenne: a lepusz
tu lás m int közéleti metafora, egy oszlás
nak  indult térkép, az újjászületés szent re
ménysége állt előttünk: ilyenné lesz Ön is 
holtában.

A körülmények részletezése jobban le
kötötte a hallgatóságot, m int a középről 
kiragadott eseménytöredék, amelynek job
ban éreztem éles széleit, m int megnyug
tatóbb közepét; olyan nyugtalanítóan ha
to tt rám, m int amikor a kism utató törik le 
az óráról, és bizonytalanságban hagynak, 
hogy most fél van, de vajon melyik órának 
a harm inc perce, m ert sohasem úgy tör
nek le a dolgok, ahogyan célszerűbb len
ne, hanem  szándékosan hirdetik  öntör- 
vényűségüket. Úgy törnek el a szobrok, 
hogy ne lehessen a részeket pontosan ösz- 
szeilleszteni, és a rianások örökre nyomot 
hagyjanak, m int a térképen a határvona
lak. Az arc közepén fut át a hiány, hogy 
látványosan megcsúfolja a hajdani egé
szet. A tárgyak  titka  m arad, hogy m iért 
éppen úgy törnek el, ahogyan. Az egyetem 
könyvtárosának titka  m arad, hogy m iért 
éppen ezt a töredéket választotta, am i
nek alapján magam sem gondoltam volna, 
hogy az történik, am inek a szöveg szerint 
történni kell.

Áttetsző valam i a kispoharakban, a na
gyobbakban sárga hosszú, m ellettük pogá
csák, szokásosan néhány ott m aradó olva
sókkal, ak ik  között feltűnően sok az orvos, 
ta lán  a csontok m iatt. Az emelet egyetlen 
fogadóterme beszélgető csoportokra sza
kad. Érdeklődve szemléli a könyvem egy 
ősz úr, m int aki nem egészen az irodalom 
m iatt ta rtja  ismerősnek, és nem is a könyv 
tárgyi mivolta köti le a figyelmét a feltűnő 
koponyacsonttal. Még csak szokatlannak 
sem találja  a címoldalát, hiszen naponta 
találkozik hasonlókkal, m ert a beszédbe 
elegyedéskor kiderül róla, hogy a helyi in
tézetben agykutató, semmi különöset nem 
talá l az ábrán, abban sem talá l kivetniva
lót, hogy illusztrálhattam  ilyesmivel, mi
ért ne! Végre más mesél, én pedig tudok 
végre pogácsát enni.

» » >  folytatás a 6. oldalon
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Folyton befektetnek valakit az osztá
lyomra, anélkül, hogy szólnának, legalább 
a papírjait vele küldenék, de semmi, néha 
valóságos nyomozásba telik, mire kiderí
tem, hogy mik az előzmények, m ert a be
tegtói nem mindig tudható meg, hogy mi 
tö rtén t vele, fóleg h a  alszik, és eszében 
sincs felébredni, így volt ez a ma reggeli 
beteggel is, ráadásul semmiféle elváltozást 
nem tapasztaltam  rajta; a terembe, ahova 
az önpusztítókat szokták befektetni, több
nyire szemmel láthatóak a jelek, mondjuk, 
éppen összevarrták, m ert felvágta az ereit, 
vagy a gyomrát taka ríto tták  ki a túlsze
dett, túlivott szerektől, a kimosott mérgek 
u tán  is m ás a páciens állaga, de ez másmi
lyen volt. Az ápoló, aki betolta, csak any- 
nyit tudott, hogy tüdőgyulladása van, ta 
lán m agára csukta a hűtőszekrény ajtaját, 
és v á rt a szerencsétlen, amíg rá  nem ta 
láltak, vagy egy vállalat hűtőkam rájában 
akarhato tt megfagyni, aztán  még a rra  is 
emlékezett az ápoló, hogy hajnalban hív
ták  ki a mentőt a szomszédok, ak ik  az er
kélyükön ta lá ltak  rá; ezzel elment az ápo
ló, m agam ra hagyott töprengésemmel, 
hogy ugyan m iért mások erkélyén akar 
valaki megfagyni, ta lán  bosszúból, hiszen 
az öngyilkosság cselekedete is lehet bosz- 
szú, de há t azt senki sem gondolhatja ko
molyan, hogy egy erkélyen csak úgy meg 
lehet fagyni egy csíkos pizsam ában, azért 
akkora fagyok még nem voltak, ennek az 
illetőnek nem lehettek igazán komolyak a 
szándékai, a rra  gondoltam, de aztán  ész
revettem  egy tenyérnyi zúzódást az olda
lán, és amikor felébredt, akkor elmesélte, 
hogy a tizenötödik emeleten lakik, onnan 
ugrott, nagyon erősen fújt a szél, öt eme
lettel lejjebb befújta az erkélyre, és esz
méletét vesztette, vagy csak nem ak arta  
felébreszteni az ott lakókat, m egvárta az 
erkélyen a reggelt. Meggondolta magát, és 
nem ugrott tovább.

A harm adik  pogácsa u tán  bólogatásom- 
mal jeleztem, hogy valóban szokatlan eset, 
micsoda m áslista. Jelentkezett volna in
kább önkéntesnek, toldja meg m ellettünk 
a történetet egy nő, aki kezével szélesen 
gesztikulál, folyton megfeledkezve róla, 
hogy a pohara tele van konyakkal.

...ahol lőnek, igazi harc van, oda menje
nek az ilyenek, a golyóval biztosra mehet, 
a durranások itt is fényes nappal, azelőtt 
csak éjszaka m erték kipróbálni, addig sen
ki nem vesz fegyvert, amíg ki nem próbál
ja, nem igaz? csak azt nem tudom, mi mért 
nem csomagoltunk még össze? mondtam 
a lányomnak délután, hogy Pillangó, te 
m ért m aradtál, látod, körülötted sár van 
meg nyomor, egyham ar itt nem lesz pillan
gónak való évszak, ezt írja le a következő 
könyvében, ez olyan szép gondolat...

Folytatja még egy darabig szórakozot
tan  gesztikulálva, közben a pohár lassan 
kiürül a kezében, anélkül, hogy a szájához 
emelné, és lassan m indenkinek a nadrág
já ra  fröccsen egy kicsi a konyakból, m int
ha m indannyian félrevizeltünk volna. 
Csak annyit tudtam  róla, hogy patológus.

El tudom képzelni, milyen unalm as le
het egy orvosnak, ha folyton folyvást a 
betegségeikről beszélnek az emberek. 
Az írót is történetekkel trak tálják , hogy

» » >  folytatás az 5. oldalról ezt meg azt írja meg. Maga meg csak mo
solyog. Úgysem fogja megírni, igaz?

Innentől jövő időben kellene írnom, 
m ert közeledett felém egy púpos nő. Tele 
voltam előítélettel, m iért is tagadnám , bal
sejtelmem beigazolódni látszott, amikor 
bemutatkozás helyett m indjárt a rra  kért, 
hogy négyszemközt beszélhessen velem. 
A púpos nők nemcsak a testi fogyatékos
ságukban hasonlítanak egymásra, hanem 
abban is, hogy világoskék szemük van, 
gondoltam magamban, és ha  a szemembe 
néznek, elátkozottnak érzem magam, mint 
egy eltévedt kisfiú az Andersen-mesében. 
Tekintete belém akadt, m int a horog, és 
nem tudtam  mozdulni tőle. A horog ter
mészete szerint viselkedett, és emlékeze
temből kihúzott egy töredéket, az indokot, 
amitől tudat a la tt is előítéletem tám adt.

Valamiben feltétlenül hasonlítani kell 
egyik dolognak a m ásikra, ha  váratlanul 
előbukkan, különben elfelejteném. A ha
sonlóság pontosan olyan m isztikusan meg
foghatatlan, m int a véletlen. Személyes 
élmény kell hozzá, hogy egyáltalán asz- 
szociálni lehessen: a tízéves érettségi ta 
lálkozónk képe szélesedett ki előttem, kel
lős középen púpos osztálytársnőnkkel, aki 
megőrizte kislányos vonásait, és szemláto
m ást élvezte, hogy a figyelem középpont
jába kerül; elsorolta ő is, hogyan sodró
dott élete fonala a jogi karon keresztül az 
ügyvédi magánpraxisig, lett lakása meg 
egy kisfia — ettől mindenki meghatódott, 
ugyanaz az együtt érző részvét ü lt ki m in
den elhúzódó mosoly köré nemre és korra 
való tekintet nélkül, hiszen merte vállal
ni szembeötlő testi fogyatékossága ellené
re, kockáztatta az életét, és emberfeletti 
elszántsággal végigcsinálta -  ez derült ki 
a kérdésekből és a válaszokból, olyan volt, 
m int egy író—olvasó találkozó, az alkalmi 
főszereplő az osztály rokonszenvét élvez
te, és ez a parancsoló közvélemény sosem 
engedélyezett semmiféle kételyt; ami
nek részvétet kell ébresztenie, ahhoz tes
sék méltóan viszonyulni! Azt figyeltem, az 
előítélet elhárítása hogyan csap át a másik 
végletbe. M ert vannak az életnek megkér- 
dój'elezhetetlenül szent dolgai, és a ta lá l
kozón a magam visszafogott csendességé
vel és rajongás nélküliségével úgy éreztem 
magam, m int a bűnös, aki oda nem il
lő gondolataival felborítja a jászolt: mert 
a hajdani énjét láttam  benne akkor is, aki 
m éltánytalan előnyökhöz ju t fele annyi ta 
nulással és tehetséggel, messzemenően ki
aknázza a részvét nyújtotta lehetőségeket, 
a maga javára fordítja kétségtelen h á trá 
nyait, közben a tanároknak el sem ju t a tu 
datukig, hogy manipulálja őket, előbb csak 
jobb jegyért, aztán  pedig a felvételihez 
szükséges jobb előmenetelért, és ugyan ki 
merte volna kimondani, hogy ő azok közé 
a testi fogyatékosok közé tartozik, akik
nek erkölcsi fogyatékosságai is vannak, 
m ert mindenféle skatulyázás előítéletet 
szít, és ha  ezt kimondtam volna, úgy néz
tek volna rám, mint egy akadékoskodóra, 
aki kiteszi a lábát a vak ember elé. Felnőtt 
osztálytársaim  ta lán  valamennyien elfe
lejtették, hogy akit csodálva hallgattak, 
esetleg ugyanolyan ravasz és számító m a
radt, érinteni se m erték titkának  kagyló
héját, amikor világoskék tekintetét végig
hordozta a hallgatóságon: senki sem fogja

megtudni, hogy ki az apja, és ez a mosoly 
az arcán maga volt a győzelem. A pillantá
sa számomra a káröröm nyílvesszője volt, 
amely a győzelem magabiztosságát szúrta 
belém, a hatalom örömét, és önkéntelenül 
elképzeltem magamban, miféle eszközök
kel b írhatta  rá  kiszemeltjét a te ttre  és a ti
toktartásra, am it soha nem oszthat meg 
másokkal. Ahogy egykor a tan á ra it meg
zsarolta, m iért ne tette  volna meg később 
hasonló eszközökkel akár egy ambiciózus 
fiatalemberrel, valamelyik beosztottjával. 
A célokért m ásokat sarokba szorítás tükrö
ződött a tekintetében, miközben a nemek 
biológiai kiszámíthatóságáról cserélt véle
ményt egykori padtársnójével. Attól kezd
ve kerültem  a pillantását, nem kívántam  
meggyőződni róla, hogy az én rosszindu
latú  feltételezésem a valódi látószög, vagy 
pedig az, am it ő a saját anyasága felől, a 
kékszemű, mosolygó kisfiú képének muto
gatásával sugallt. Egyébként sem a gon
dolataimban végigpergetett körülmények 
voltak a fontosak, hanem  a mű sikere. 
Az ő igazsága fotóval bizonyítható: beval
lottan feminista, akinek jogában áll egye
dül és innovatív programja szerint nevelni 
a gyermekét. Csak nekem ju to tt eszem
be, hogy az erőszak nagy műveit, legyen 
az szerelmi vagy hatalm i erőszak, egy
re megy, mindig ki kell tervelni, és végre 
kell hajtani. Az ember ösztönösen ráérez 
valamire, aztán  ösztönösen vonzódik va
lakihez — vagy éppen ellenkezőleg, kerüli 
a társaságát: az irodalmi est u tán  a velem 
négyszemközt szót váltó nőben nem a torz- 
sága volt számomra taszító, hanem  a ha
sonlóság. Olyan pillantása volt, m int haj
dani osztálytársnőmnek. Mire mindezt 
visszapergettem gondolatban, addigra ő 
m ár benne já r t  egy hosszú körmondat kö
zepében, amely könyvem csontjaiból indult 
ki, és oda té r t vissza percekkel később, be
já r ta  közben a saját kálváriáját a kliniká
tól a  mozgássérültek intézetéig.

A következő mondata pedig arról szólt, 
hogy a legjobb szándékkal hívja fel a fi
gyelmemet arra , ami egy orvosnak azon
nal feltűnik. Rábökött a röntgenfelvéte
lemre, hogy ezek a csontok itt kinagyítva, 
a bordák meg a gerinc, milyen szögben 
állnak, meg a ritku lásuk ...

Nálam is így kezdődött!
Ez volt a varázsszó, amivel tekintetét 

hosszan belém akasztotta, ami szöges el
lentétben állt szavainak jó szándékával. 
Talán még élvezte is. A rra gondoltam, bár
csak kihám ozná tekintetemből, hogy a rra  
a kézre gondolok, amely a sátán  sírjáról 
hoz egy maroknyi földet előlegbe, hogy a 
gyanútlanság talaján  kiserkenjen belőle a 
jövőm. De mondani nem mondtam semmit.

Hazafelé eszembe ju to tt még egyszer a 
szempár, azután hogy bekapcsolt a kis ze
negép. A gonoszság ellen hordom a fülhall
gatót, m int valam i am ulettet, melyet néha 
bekapcsol egy könyv, m ert a könyvek tu 
lajdonsága, hogy önálló életre keljenek, el
mozduljanak, m intha minden csak vélet
lenül történne meg, elég egy kanyar, és a 
hátsó ülésen benyomódik egy gomb, és el
kezdődik valami váratlanul; elég egy piros 
lámpa, hogy a könyvek kinyíljanak, m int 
a pipacs, alkalm asak legyenek az átfedés
re: csontok a csontokra, betűk a betűkre, a 
ham u a ham ura, ahol minden sornak vége.
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BALÁZS IMRE JÓZSEF mely kérdez, figyel, bólint, megpihen, 
m indig új játékra kész.

A buszsofőr moziba megy
Jim  Jarm usch Paterson című filmjére

A  vízbe néz a buszsofőr, 
a vízben ketten vannak.
Megtervez mindent, így várja azt,
hogy meglepődhessen,
de ne vigyék túl messzire mégsem
a kanyarok, ikerpárja ne költözzön
más vizek partjára,
ha őrülttel találkozna,
az legyen ismerős.
A  vízbe néz a buszsofőr, 
elmosolyodik, ha az látogatja meg, 
amiről álmodott,
vagy amit másvalaki álmodott, helyette.

Legyenek ablakok
Egyed Emese 60

Egy versantológiában nyíló ablak,
frissen beáramló levegő
az udvarhelyi színház tereiben,
megnyíló tetők és kupolák,
valahol itt folytatódik,
mert mindig, minden folytatódik csak,
és nincsen kezdete:
egy örök kislány van,
újdonsült nagymama,
egy versek mögé bújt,
azokon átragyogó arc,

Ismeri rejtőző macskák természetét, 
levelet ír több száz éves ismerősöknek,
Párizs utcáira vágyik és francia mondatokba,
mégis m indig visszatér,
gyűjtögetni arcokat, találkozások örömét,
régi hangszerek, elporladt kórusok halk hangját,
kérdez, tanít, bólint, megnyitja könyvtárszobák ablakát,
m indig új játékra kész.

Kolozsvár, 2017. július 5.

K orniss Dezső m unkája

HORVÁTH BENJI

Magyar átiratok: Porig
(Szabó Lőrinc: A h itetlen büntetése)

nem igazán szeretnék semmit, 
ha volna, úgy volna, ahogy 
a fák vannak, ahogy közöttünk 
az ördögök meg angyalok,

van velem mindenféle szellem: 
szép, unalmas kísértetek, 
de ki akarna megmenteni, 
nyomorultak közül egyet?

hogy mondjam el azt, hogy örülök, 
még annak is, ha legalább 
m int iggy pop, csak utazgatok 
a következő poklokon át?

mert milyen is az, hogy a testek 
útja oly képlékeny, rövid, 
a földi portól a veszendő 
húson át vissza a porig.

valamikor azt hittem, hogy van 
hazugság, és valamikor 
csakúgy, nevetve magyaráztam  
hogy én is nem vagyok, csak por,

valamikor a hit volt minden, 
hit ellen a kurva hittel, 
győztem, de ki is akar győzni, 
hogyha senki se hiszi el?

sose szerettem ember lenni, 
csak ülni és képzelődni, 
de a képzelet megaláz, 
megrak jól, mert megteheti,

akárhogy, egyre gazdagabb már, 
akárhogy is próbálkozók, 
fél seggel folyton a halálban 
ülök, és velem a mocsok,

mélyen vagyok és fent is vagyok, 
voltam mese és másolat, 
tudom, hogy bármit mondok, hat, de 
nem büntetem m ár magamat:

m indig csak a lelkek körülöttem, 
öntudatom istenei, 
mikor melyik az, amelyik épp, 
ha úgy van, tud  segíteni,

és ha véremben és agyamban 
verseny van, ki a legnagyobb? 
elég ijesztő, hogy teremtek, 
miközben csak magam vagyok.

csak porból porrá porladok bent, 
és istenekkel ébredek, 
hogy is gondolnám, hogy örökre, 
ami bent, kint nem lehetne,

már hogy ne volna közönséges? 
olyan, m int a többi: egy fa, 
már hogy alkottam volna én meg, 
és hogy ne vegyem magamra?

ha ez is csak magát bünteti, 
hiába várod, nincs köze, 
nincsen játszm a, csak ha akarod, 
hiába félsz m ár előre,

nem kell lebecsülni akárkit, 
sem egyetlen kísértetet, 
ha a hit egy a félelemmel: 
az ördög m ár örül neked.

de nem kell folyton sírni, testvér, 
inkább tanulj belőle már, 
ha megaláz a képzelet és 
megszégyenít a szomj s a vágy.

idő  van. ülj le egy szobában, 
nyugodj meg, szívj el egy cigit, 
utat a portól a veszendő 
húson át vissza a porig.
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VÉGH ATTILA

A mérték nélküli szeretet joga
Valamikor a Római Birodalom életé

nek mindennapi jelenetei, polgárainak 
szokásai, köszönései, társalgásai öblöget
ték ezeket az utcákat, áz ta tták  a sziva
csos házakat, mosták a falakat, reménnyel 
árasztották el a vöröstéglás házak zuga
it. Aztán egyszer csak a tenger megunta 
nézni a szenvedést, és visszaszívta minden 
ígéretét. Amint vége lett a múltnak, eltűnt 
a jövő' is. Azóta teret nyert itt a természet, 
indák növik be a kőmorzsalékot, színek 
sarjadnak mindenütt, beköszöntött a fo
lyamatos jelen. Aki ide jön sétálni, Tipasa 
romvárosába, persze a m últra gondol, köl- 
tó'ibb lelkek a szikrázó tengerparton el
képzelik, ahogy az aranyló fény varrótűje 
átjárja a gyűrött időszövetet, de mióta az 
ázott falak m agukba roskadtak, mindenki 
a rra  gondol itt, amire akar.

Elővette jegyzetfüzetét, azt írta  bele: 
„Az ég záporozza tökéletességét: mindent, 
ami fontos, fölír a romos falakra. M ár tu 
dom, mi a dicsőség.” Kezében a füzettel el
nézett Algír felé, m intha még várna egy 
gondolatot. Az öbölben alig fodrozódott a 
víz. Erezte, hogy a gondolat visszahúzódik 
testébe, szökik a remény, a jegyzetet nem 
sikerült úgy lezárni, hogy nyitva m arad
jon. Nem m itikus erejű toboz egy thürszosz 
hegyén, hanem lándzsára tűzött, levágott 
fej.

Nem tudom, feltűnt-e m ár önöknek, 
hogy a történetet mindig kívülről mesélik 
el. Aki el akar mondani valam it -  még ha 
legbensó'bb élményét is - ,  első dolga, hogy 
pár lépést hátráljon, és m int a festő a ké
szülő képet, távolabbról mérje föl a dolgot. 
Mindig egyes szám harm adik személy, és 
ha netán első, valójában harm adik akkor 
is. Mindig múlt idő, és ha netán  jelen, való
jában múlt akkor is.

Ez a viselkedés természetes. A kitha- 
ródoszok és dithürambosz-költők óta sajá
tunk  ez a tartózkodás, de még az is lehet, 
hogy a kardfogú tigristől menekült, a bar
lang sötét menedékének mélyén félelmük
ben mesékbe menekülő őseink is ilyen tá 
volságtartón makogtak.

Annyira természetes ez a jelenség, hogy 
az okos lélekgyógyászok terápiát alapoztak 
rá: ha egy lelki beteg elmeséli, mi történt 
vele, mi nyomasztja, mitől fél (egyszóval: 
ha elmondja a saját meséjét), gyötrelmeit 
szavakba öltve szükségképpen kissé távo
labbra húzódik aktuális, gyötrött önmagá
tól, és így, megnyugtató távolból belehu
nyorítva a mese tükrébe, m egtisztulhat a 
szorongástól.

Milyen volna egyszer belülről írni? Ho
gyan lát az erdő, amikor benne járok? Mi
lyennek látja a Nap az önlementét? Igen, 
próbáljuk lemenő Napnak érezni magun
kat! Addig még megy, hogy elképzelem a 
süllyedést, a sötétülő tájat, sőt, még az is 
megy, hogy elképzelem: én, a Nap most ez
zel a tájjal vagyok azonos, hiszen napsze
mem nem lát, hanem vetít (és napszemüveg 
sincs rajtam), amit látok, azt teremtem -  de 
sajnos ez se valami nagy eredmény. Mert 
el tudja képzelni valaki közülünk a dicső
séget? Nem azt, ami embereknek, teszem 
azt m agyar íróknak kijut: hogy egy felol

vasóest végeztével könnyes szemű nagy
mamák rohamozzák meg, hogy egy könyve 
megnyeri a fogyási versenyt, vagy hogy öl
tönyt húz, és egy politikustól átvesz valami 
kitüntetést. Nem, én arra  a dicsőségre gon
dolok, amit a Nap érez.

A m érték nélküli szeretet jogát á t tud
ja  érezni valaki? A mindent átölelő, m in
denre kiáradó, különbségek, fenntartások, 
mércék nélküli melegséget, amely, miköz
ben megsimogat egy világot, az őzek, sa
sok és tárnicsok fájdalmaiból, reményeiből 
és emlékeiből is életet virágzik, simogatás- 
ra  vágyót?

Mi történik, ha most azt mondom: kép
zeljük el Albert Camus-t, am int Algírtól 
nem messze, egy késő őszi napon az óko
ri romvárosban napozik? Megmondom, mi 
történik: hogy m ár a felszólítással elron
tottam. Pedig hol van még Camus a Nap
tól? Az engedelmes olvasó, akit elér a pa
rancs, először is veszi magában az írót, 
akár egy jól kézbe illő szerszámot, és kü
lönböző műveleteket hajt végre vele, to
vábbi utasításaim  szerint. Kétségtelen, 
hogy aki az életet ebédnek érzi, az bárm i
lyen aktuális hangulatot sima asztallap
pá m unkálhat magában egy ilyen Camus- 
gyaluval, de mire jó ez?

És ha azt mondom: képzelje el, hogy ön 
Camus? Na, avval se megyünk sokra. Igaz, 
hogy első ránézésre egy ebédlőasztal nem 
hasonlít egy földönkívülihez, aki az olva
só testébe bújva épp átveszi az irányítást 
szervezete fölött, de ha jobban megnézzük, 
hasonlít. Talán csak annyi az eltérés, hogy 
a magam helyébe képzelt Camus -  ellen
tétben a Camus-gyaluval — nem az én szer
számom, hanem  épp fordítva, de ha m ár a 
szerszámok céltudatos világában járunk , 
akkor tökmindegy, kié a kéz és kié a nyél.

A mondás története a csődöt mondás 
története. Persze a csődlépcsőnek is meg
van a maga primadonnája: a bölcsek ta lá r
jába öltözve, arcán boldog mosollyal eresz
kedik a taps ködébe a megdicsőült író.

A mi ködeinkben ez így szokás, de gon
dolom, m ásutt is. Nincs más, csak az el
képzelés, a meggondolás, az átérzés, elme
sélés és meghallgatás. Aki azt hiszi, hogy 
lehet ennél több is, az őrült. Úgy látszik, 
nincs más választásom, m int kívülről írni 
a m érték nélküli szeretet jogáról. Trükkje- 
im persze — öreg illuzionistának — nekem 
is lehetnek.

Erre gondolt, amikor elsétált a jól ismert, 
egészen épen m aradt am fiteátrum  mellett, 
ahol annyian m eghaltak a szépségért, az 
olajfaliget felé, hogy átvágva a fehér üröm 
emlékszaggatta szigetein megérkezzen a 
romváros valaha volt terecskéjének ma
gaslatára, ahol kamaszkorában annyit na
pozott.

Most is csak ennyi jutott: az elképzelt 
múlt, az emlékek ragyogó sötétje. Meg a ré 
gi ösvény, amelyet gólyahírfoltok és ernyős 
sárm ák tarkítottak, m int akkor. De m ár 
ez a „mint akkor” is milyen szédítő távol
ság! Van és volt között ezerszer kínzóbb az 
űr, m int van és nincs között. Csakhogy a 
rend mindig túlerőben van, és a rend azt 
mondja: ami volt, nincs.

Akarjuk-e, hogy folyton a rend szüljön 
nekünk igazságot? Vagy fölszíthatjuk ma
gunkban a lázadó, szent tüzet, hogy az
u tán  ebben a fényben kelljen megtennünk, 
amit nem kell? A titánszívű író, a lázadó il
luzionista. Nem képzavar ez?

De, képzavar. És akkor mi van? A kép
zavar transzcendens metafora. Mélyen be
szívjuk a levegőt, amikor a logika kifújt. 
C igarettára gyújtott, átlépett egy boróka
bokron, kereste a régi kilátóhelyet a szik
rázó parti sziklák között. Újra eljött ide 
ezen a földöntúli reggelen a magányos sé
táló; ta lán  megálmodhatja jövőjét, m int 
egy ausztrál bennszülött.

A bennszülöttek persze nem szoktak sé
tálni, az a kinnszülöttek időtöltése. Egy 
alkalmas, napsütötte ókori kőlapon elhe
lyezkedve eszébe ju to tt Rousseau, aki túl 
messzire ment, hogy fölvegye azt a távol
ságot, amely nélkül a civilizációban szü
letettek képtelenek érezni, hiszen ők a fe
jükkel szeretnek. És ez az ember, aki egész 
életében úgy érezte, m intha füstöt lapátol
na, végül egy szigeten találja meg nyughe
lyét. Úgy látszik, mindenkinek megvan a 
maga Kolónosza, csak nem mindenki ta 
lál rá, gondolta. Úgy lépkedett a romházak 
között kanyargó utcácska maradványán, 
m int egy gondolatolvasó.

Párizsban mindig csak az számított 
embernek, aki részt vett a társasági élet 
forgatagában. A bölcs Rousseau vissza
húzódott magába, fölfedezte a magány 
szépségét, sétálni ment a fák közé. Tudta, 
hogy ezt az örömet nem veheti el tőle em
berfia. A sziget virágai közt fölvette a vi
lág megértéséhez szükséges világtávolsá
got. Csakhogy az út, amely idáig vezette, 
éppen annyira volt menekülés, mint kere
sés. Nemcsak hívta valami, de küldte is. 
Ha megtaláljuk a Földön azt a pontot, ahol 
mindkét mutató, a hívás és a küldés láng
pallosa is ránk  mutat, megérkeztünk. Ne
ki sikerült. És ott, magányos szigeti sétái 
során az álmodozó egyszer csak elhatároz
ta, hogy leírja a sziget növényvilágát. H iá
ba, no, a füstlapátolást nehéz abbahagyni. 
Inkább meg kéne ölelni azt a füstöt. Hogy 
érezzük, minden milyen messze van.

Tipasa hatvankilenc kilométerre van Al
gírtól. Ennek az ú tnak nincs egyetlen da
rabkája sem, amelyet ne borítanának el az 
emlékek és az érzések. A vad gyerekkor, a 
kamaszkori álmodozások a kocsi motorzú
gásában, a reggelek, az üde lányok, a stran
dok, a mindig megfeszített fiatal izmok, az 
enyhe testi szorongás egy tizenhat éves 
szívben, az élet vágya, a dicsőség, és hosz- 
szú éveken keresztül mindig ugyanaz az 
erőből és fényből soha ki nem fogyó, telhe
tetlen égbolt, amely a gyászos déli órán hó
napokon át egymás után habzsolja a stran
don keresztre feszült áldozatokat. Minden 
áldozat m agáért való, így szent. Megnyí
lik, hogy befogadja a határta lan t, kitárul
kozik az érthetetlen csodájának, eltölteke- 
zik semmijével, életkora szerint. Előbb nem 
érdekli, később nem érti, végül nem érdek
li, hogy nem érti. Közben a dicsőség árad 
rá, m intha az ég maga volna az áldozat, a 
sebből ömlik a fény, és aki fölfogja, hazaért.

Albert Camus ül a vérvörös sziklán, ép
pen ott, ahol a hálás utókor majd emlék
oszlopot állít neki, és rázza a zokogás. 
Az olajfák megremegnek a sós szélben, sö
tétlila felhők torlódnak az öböl fölé. A nyo
mukban sarkvidéki légtömegek.
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HAKLIK NORBERT

Egy istennő hajnala
K ezdjük azzal, m iért rühellem  a fan- 

tasy t. A zért, m ert legfőbbképpen éppen 
a  fan táz iá t hiányolom  beló'le. Ügy tű n ik , 
a zsáner művelői abban  lá tják  írói k ü l
detésüket, hogy legalább félezer oldalon 
összezsúfoljanak egy ra k á s  m otívum ot 
az angolszász és a germ án  m ondavilág
ból — tö rpék  és sárkányok  szerepelteté
se kötelező —, és összeboronálják őket 
va lam i k ínosan  könnyedén megjósol
ható  cselekm ény m entén. H a pedig a 
szerző' félúton rádöbben, hogy halvány  
gőze sincsen, mi volt a  szándéka v a la 
m elyik k a ra k te rre l, akkor egyszerűen 
csak  elteszi láb alól, és m eg van  oldva 
a d ram a tu rg ia i problém a (lásd  például 
George R. R. M artin  regényömlenyét). 
A fan tasy  főbűne azonban az, hogy le
m észárolta  a sci-fit. G yerm ekkorom  
k u ltik u s  o lvasm ányainak  hősei m ég 
idegen v ilágokat fedeztek fel, vagy m a
g u k a t m ikroszkopikus m éretűvé zsu
gorítva az em beri testben  kalandoztak  
-  a m aiak  meg csak  sárkányok elől ro- 
h an g ászn ak  vagy varázsere jű  ékszerek 
u tá n  koslatnak .

T~> I  CENTRAL 
I  I —( I  EUROPEAN

. L / J L t i m e s

És fo lytassuk azzal, m iért szeretem  a 
fan tasy t. A zért, m ert az a lko tás, am ely 
végérvényesen és v isszavonhata tla 
nul sci-firajongót csinált belőlem, a lá t
szat ellenére m aga is fantasy. Ponto
sabban  a n n a k  fu tu risz tik u s , high-tech 
környezetben játszódó változata: ű rope
ra. A Csillagok háborúja  m inden t hoz, 
am i m űködte tn i h iv a to tt egy fan tasy t: 
an tagonosztikus e llen téteket, népm e
séi hőst és kidolgozott, sa já t m itológiát. 
És a z tá n  o tt v an n ak  m ég azok a kor
tá r s  fantasy-regények is, am elyek ko
ru n k  kérdéseire  — például a hagyom ány 
avagy európaiság  látszólagos e llen t
m ondására  -  re f lek tá ln a k  a  zsáner esz
közeivel, m in t az észt A ndrus K iv irähk  
regénye, A z  ember, aki beszélte a kígyók 
nyelvét teszi.

M ichael W alden (civilben: W aldm ann 
Szabolcs) regényfolyam a, az E shtar  ép
pen azért is szerethető, m ert esze ágá
ban  sincs m egfelelni a műfaj szabálya
inak . H a valam ihez m aradék ta lanu l 
idomul, az nem  a fan tasy  eszköztára, 
hanem  a  közelm últ női hősöket felvo
nultató , young aduit irodalm i vonulata 
(lásd például A z  éhezők viada lá t, vagy 
a tavalyi év m agyar sci-fi term ésének  
nagy  m eglepetését, Vékony K risz tián  
Sors-algoritmusát). W alden főhőse egy 
egyetem ista korú  lány, V itt, a k it ap 
ja , a NASA rangos tisz tje  m agával visz, 
am ikor az t a  kü ldetést kapja, hogy ko
lóniát létesítsen  egy Föld-szabású boly
gón (épp, m in t egy Asimov-regényben).

Azonban az u tazás  célt téveszt, és az ex
pedíció tag ja i bő ezer évvel a  te rvezett 
időpont u tá n  érkeznek meg (akár az el
ső M ajmok bolygója-tö rtén e t űrhajósai).

M indeközben a szerző elind ít egy m á
sik  cselekm ényszálat is, am ely az ex
pedíció idejéhez képest is évszázadok
k a l később já tszód ik  egy olyan jövőben, 
ahol V itt nem  csupán  tö rténelm i hős, 
régenvolt csa ták  véres hercegnője, h a 
nem  E sh ta r  néven is tennő  is, ak inek  
ku ltu sza  időközben v ilágva llássá  em el
kedett. Az ő életének tá rg y i em lékei 
u tá n  k u ta t egy m aroknyi f ia ta l régész, 
a k ik  egyikéről k iderü l, hogy E sh ta r  le
szárm azo ttja  és képességeinek örököse.

Ehhez hozzájön még egy földi szál, 
am ely az ókori M ezopotám iába, Gilga
m es v ilágába vezeti el V itte t-E sh tart-  
I s tá r t ,  ráa d á su l a M ásodik könyvben 
W alden egy középkori, róm ai vonalat 
sem  á ta ll beleszőni a sztoriba.

író  legyen a  ta lp án , ak in ek  ennyi szá
la t s ikerü l kézben ta r ta n ia , és ak i k é 
pes úgy kalauzoln i az olvasót a p á rh u 
zam os regényvilágok között, hogy ezek 
m indegyike irá n t  fe n n ta rtsa  benne az 
érdeklődést. W aldennek m indez s ike
rü l, és ennek  a  s ikernek  szám os b izto
sítéka  van. Az egyik, hogy az E sh ta r  
hősei egytől egyig p lasz tikus k a ra k te 
rek , a k ik  a jellem fejlődésnek sincsenek 
h íján , kezdve a  V ittbe szerelm es, lesz
b ikus katonanő tő l, Pandorától az oly
kor kom ikusán  önim ádó Gilgames-fi- 
g u rá n  á t a leánya félistenszerű  hőssé 
em elkedését a féltő szülői szere te t és az 
ám u la tte li, tehe te tlen  csodálat elegyé
vel szemlélő apafiguráig .

A siker m ásik  záloga, hogy az 
E sh tart olvasva tényleg elh isszük: té tje  
van  an n ak , k i győzedelm eskedik végül. 
Az ősi, földöntúli, egyszerre bestiá lis, 
h igh-tech és ördögi elnyomó faj képvi
selőiről, a  Férgekről a szerző ug y an 
is rem ek érzékkel adagolja úgy az in 
form ációkat, hogy egyszerre őrizze m eg 
titokza to sságuka t és fokozza folyam a
to san  bo rzalm asságukat. M indez egy 
olyan v ilágban  tö rtén ik , am ely m inden 
egzotikum a ellenére is eléggé hason lít 
a m iénkre  ahhoz, hogy könnyedén bele- 
helyezkedhessék az olvasó: In isfael egy 
kicsit indiai, egy kicsit arab , egy kicsit 
am erik a i és egy k icsit skandináv, és a 
bolygón osztozó állam ok közötti diplo
m áciai-politikai viszonyok is eléggé di
n a m ik u sak  ahhoz, hogy fe n n ta rtsá k  az 
érdeklődést.

E z t a gazdagon összetett világot és 
szövevényes cselekm ényt pedig a  főhős 
a lak ja  fogja össze sikerrel. V itt-E sh ta r 
ugyan is  a regény kezdetén elég hosz- 
szan  van  szem előtt egyelőre még szin
te  hétköznapi szereplőként ahhoz, hogy 
őszintén  érdekelje az olvasót, m i tö r té 
n ik  vele, a k á r  még azok u tá n  is, hogy

elindul a m itikus m agasságok felé. A n
nál inkább, ugyan is  V itt a lak jáb an  fo
lyam atosan  te tte n  érhető  a  feszültség 
a  hús-vér em ber és az istennőszerű 
vé váló hadvezér között: ren d re  kom i
kus helyzeteket p rodukál például az, 
ahogyan V itt folyton-folyvást tilta k o 
zik a köréje épülő ku ltu sz  ellen, m iköz
ben m eg is tan u lja  a z t s ikerre l h a szn á l
n i a k a ra ta  érvényesítésére.

Az E shtar  azonban nem  csupán  egy 
istennő-hadvezérré  nem esülő f ia ta l nő 
fejlődéstörténete, hanem  egy pályája 
kezdetén já ró  fan tasy-íróé is. W alden 
szövege ugyan is, b á r  m ár az első ol
dalakon  is m agab iztosan  v illog ta tja  a 
p lasz tikus szem élyiségrajz és a film 
szerű  jelenetezés oroszlánkörm eit, az 
E lső könyvben még a laposan  m eg van 
spékelve nyelvi pongyolaságokkal és 
sem m it sem  jelen tő  jelzős szerkezetek
kel. A szerző ragaszkodik  a  gondolat
hoz, m iszerin t v an  olyan m agyar szó, 
hogy „ sp ek tak u lá ris”, leírás g y an án t 
beéri olyan m egoldásokkal, m in t „obsz- 
cén lobogó” vagy „hatodik  generációs 
csatahajó”, és olykor a narrác ió  nyelvét 
is term észetellenesen  laz á ra  veszi (pél
dául am ikor arró l szól, hogy egyik  sze
replője „kiem elkedett a síkból agy ilag”). 
Ám am ire  a  M ásodik könyvig érünk , 
m eg ritk u ln ak , végül teljesen e lm arad 
n a k  ezek az írói gyerm ekbetegség-tüne
tek , hogy z a v arta lan u l csilloghassanak  
a szöveg erényei. B ár ennek  a  tö r té n e t
nek a végére is a  trilóg ia  jövőre m egje
lenő, záró kötete teszi m ajd k i a  pontot, 
egyelőre nagyon úgy tűn ik : az E shtar  
vaskos kötetei nem  csupán  egy is ten 
nő-hadvezér, hanem  eg y ú tta l egy figye
lem rem éltó m agyar fantasy-író  szü le té
séről is szólnak.

M ich ael W alden: E s h ta r  -  E lső  
könyv. M etro p o lis  M ed ia , 2016.

Michael Walden: Eshtar -  Máso
dik könyv. Metropolis Media, 2016.
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POSTA MARIANNA 

Elvarratlan
A  gyomromban lemerül egy férfi, 
egy nő  bukkan elő a köldöködből.
A z  egymással töltött idő  összeölt.

A  férfi m indig más, és a nő  se m indig  
én vagyok. Am ikor nem izzik, csak 
szűköl köztünk a tér.

Félkész versek hézagaiból mérsz végig, 
becsülöd súlyomat, van-e a csendnek formája 
bennem, könnyebben érzed egésznek, 
ami befejezetlen, és mindent tűzre dobnál, ami kész.

Együtt nőni fel, látni, ahogy alakul a test, 
de nem együtt öregedni meg. E zt szeretnéd.
Csak a különleges nőket, akikre nem tetovál 
halálfejet a kényszerűség.

Kémtükör
Férfi vagy, harmincas, vak arra, am it mutatni szeretnék.
M agadat keresed bennem. Egyik nap hártyavékony ólomlapokat 
illesztesz a lapockáim közé, és higannyal itatsz, hogy az oxidáció 
később se égesse ki belőlem az arcvonásaidat.

A  visszavert fény hullámhosszánál nem lehet nagyobb 
egyenetlenség bennem, ha azt szeretnéd, amikor rám nézel, 
m agadat vedd észre előbb.

Nem akarsz átlátni rajtam, de tökéletlennek érzed a képet,
am it mutatok. Szerinted elaprózom a színeket,
pedig a zöldet kékre és sárgára bontom, és a vörös bennem

nem olyan,
m int a vér, csak kéken és pirosán vibrál, m int tengeren

a mélységjelző bója.

A  szemeid szürkék, m int a fém, de én feketének és fehérnek
mutatom.

Többet akarsz annál, ami vagyok, szebbet annál, ami vagy. 
Annyira nézel, hogy közben észre sem veszed, hogy mögöttem is

van tér.
Ha ott felkapcsolnád a villanyt, mindenhol ugyanakkora lenne

a fény.

Ha átlátnál rajtam, többé m agadat sem találnád.

Kártevők
Nem teszünk kárt egymásban, 
így kezdődik minden kapcsolat.

A ztán mégis szokásunkká válik a csalás. 
Először csak titokban elkövetett csínyek: 
a szennyesed nem a szennyes-kosárba kerül, 
véletlenül kihipózom a kedvenc ingedet, 
vagy m ásra  mosolygok a metrón, 
vagy másra mosolyogsz a metrón, 
esetleg titokban m ástól akarok gyereket, 
esetleg titokban nem akarsz tőlem gyereket, 
vagy csak a testem et osztanám  meg veled.
És ezek még csak kis lépések a végső sértés felé,
amikor egy elhazudott szeretkezés után,
vagyok, m int lyukas zseb, amiből kihullnak
a személyesek:
névmások,
sértések,
én,
te,
ő.

Kozári Hilda: Vita

Palinta
Egy nő, tőlem fiatalabb -  szeretném, ha öregebb volna -  
egy gyerekkel veszi birtokba a teret.
A z t se bánnám, ha én lennék az a gyerek. Vagy nekem lenne

a gyerekem.
Ha mindegy volna, nem ringatnám magam a szavak között.
M agvakkal tele tenyér a madarat, csalogat a hinta,
de a gyerek előbb odaér, és mintha
a nő  is észrevenné, hogy én is arrafelé lépek,
azt hiszem, tovább mennek, de aztán mégsem.
Jobb is, hogy maradnak, mert a súlyom alatt felsírna

a vasszerkezet,
valaha volt gyerektestemet elnehezítette az idő,
am it a fent és a lent belém kanalazott, aztán eszembe ju t,
hogy talán mégis csak én vagyok az a gyerek,
aki virágágyból növő tündérhajat lesett.
A  nő  is egyre inkább hasonlít arra a nőre, 
aki hullámzóvá alakította alattam  az eget.
Egyszer ez a hinta is meg fog állni,
lábaim fékké növekednek, és, amikor ki kell szállni,
m ár inkább a nő  vagyok mégis, nem a gyerek.
A  nő, aki egyetlen gyereket sem hagy magára, 
míg én a felnövéssel birkózom itt.
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ALKONYI VILMOS MÓR 

Kialudt
Homályos a lámpa. Messze van az é t

kezőtől, épphogy elcsordogál az asztalig a 
fény. A csiszolatlan padlón ingadozik a re
pedt búra árnyéka, valam i rezegteti a vá
zát, h in táztatja  a zsinórokat. Minden moz
gékonyabbá válik. Egyre sötétebb van. 
Haldoklik alattam  a szomszédasszony. 
Az elhajlott lábú széken ülök, rajta  gyen
gének érzem magam, átkarolnék vala
kit, elaludnék mellette. M ert most nem jó 
egyedül lenni, írom, m ert kimondani ne
héz. A halált hallom. Egyedül hallgatom a 
romlást, egyedül kell megbarátkoznom ve
le. Valaki fél, küzd az életéért, és nekem 
végig kell hallgatnom ezt, ezt a nem is tu 
dom mit... M egaláztatást.

Elővenni egy üveggel, igen, így aka
rom, és most leülni, lecsavarni, meghúz
ni. És újra ott állok melletted, félve si
mogatom meg a kézfejed, m ert kihűlt, és 
mozdulatlan... A lélegeztető gép inkább 
elnyomja az álm aidat, elfeledteti a je 
lent, mesterségesen ju tta t oda, ahol m ár 
csak gondolnod kell az elm úlásra, az em
lékekre, de én mi maradok meg számod
ra  mindebből? Csak lélegzel, csupaszon. 
Szinte ellabdázgat veled az intenzív ösz- 
szes gépe, élvezik a lüktetést, a nyomást 
az érfalaidon. Akárcsak a jól megszokott 
fajtalankodást. Néhány éve történt, most 
rád tekintek megint. Enni adsz nekem, 
csodáljuk egymás korát, történetét, néha 
el is mosolyodunk. Bárcsak együtt lehet
nénk, és ne engedtem volna el annyi min
dent. Nem tudom, hogy lesz-e még bátor
ságom találkozni veled.

Felettem valaki megengedi a csapo
kat, a megszokott ritm us szerint nagyo
kat nyelnek a csövek, aztán  lecsordogál 
mögöttem a fölösleg. Villan egyet a lám 
pa. Dagadni kezd odalent, érzem, aho
gyan a vér zsibbasztóan lezubog a farkam 
ba, és valami olyasmit ébreszt fel bennem, 
am it m ár rég nem éreztem. A nyögések el
fojtva préselődnek át a plafonon keresz
tül. (Nemrég költöztek be a házba, és m ár 
nem először tapadnak  így össze.) Valamit 
jól csinálnak. A hangokból ítélve olyas
mit tehetnek odafönt, am it a Jó l beren
dezett” társadalm unk mélyen elítél, vagy 
éppen fordítva. Mindenesetre nem ítélke
zem. Hallgatok. Bár élesen kell fülelnem, 
hogy különbséget tudjak tenni a való
di fájdalom és a m egjátszott kínlódás kö
zött, de próbálom figyelmen kívül hagyni 
a hangokat. Az asztal homályosabb olda
láról a kézfejem felé csúsztatod a karo
dat. Lassan, megfontolva, m intha most 
ism erkednénk először. De nem, ez csak já 
ték, mi m ár nagyon jól ism erjük egymást, 
m ert nem először ülünk itt, és nevetünk a 
csöndben, am it csakis a közös megelége
déseink töltenek ki.

Akárhányszor söpörjük le az ágyról a 
párnákat, végül mi is a parkettára  kerü
lünk, „mit sem tudva” arról, hogy a la t
tunk  aludnának. Eltusolom a mosolyokat 
az arcomról, nevetségesnek tartom , hogy 
míg én „dolgozom” feletted, addig öröm
könnyeket facsarsz ki minden elnyújtott

Szirtes János munká|a

orgazmus után. Te azt mondod, hogy sze
retsz, én meg lihegek, válaszolni nem tu 
dok. A lakás lassan beláthatatlan, a nap
pali ilyenkor a legfélelmetesebb, de amikor 
egy pillanatra magához tér a villanykörte, 
folyton élesedik minden tárgynak  a falra 
hányt árnyéka, de még nem tiszta, sem
mi sem olyan tiszta... Nem akarlak  téged 
megtéveszteni, félek, hogy lassan tisztán 
fogsz látni engem. Ezek u tán  nem számít 
az, hogy irán tad  mit érzek. Akkor lenne 
igazán késő. Az idő soha nem áll meg egy 
percre sem, az lenne a nevetséges, ha  visz- 
szaforgathatnám . És most a rra  jövök rá, 
hogy saját m agam at nevetném ki.

Járkálok össze-vissza, az egyik szobát 
hagyom el a m ásik után. O tt recsegte
tem  a felpúposodott padlót, ahol egyálta
lán  nincs semmi világosság. Az a halvány 
fényforrás is zavar, ami fuldoklóban van, 
na meg az az étkező, egykor barátságo
sabbnak tűnt, m int most. Tapogatózom. 
Valójában sehol nem találok nyugalomra. 
A hálóba megyek, becsapom az ajtót, nad
rág levesz, cigaretta szájba, öngyújtó hol 
van? Lényegtelen, az üres levegőt szívoga- 
tom ki-be, újra keresni kezdem azt a szart, 
megvan, most azért jobb. Érzem, m indjárt 
eljön az az erőtlenség, ami felér a sötét
ség minden árnyalatával. És újra átgon
dolom, m it is keresek én itt. Hiába tek in 
tek  ki az ablakon, ott is csak az éjszakát 
látom. Látom, ahogyan néhány fiatal az 
üres üveget vágja a földhöz, látom m agun
kat, ahogyan a jövőnket vágtam  a falhoz. 
Nagy büszkeséggel hajolok ki a párkány
ra, nagyszerűen érzem magam. Engem 
nézel. Az én büszkeségem egy felemelő ér
zés, m ár az üszkösödő fény se érdekel, jó 
ott a tiszta levegőn, élvezni, hogy én va
gyok valaki, akire „felnéznek”. Nem gon
dolok az életre, nem is sejtem, hogy mek
kora súlya van.

Nyitva hagyom az ablakot, szédülök, 
nekitámaszkodom a zsíros falnak, lecsí
pek egy tapétadarabot. Nem látok semmit, 
a nappaliban lehetek ismét. A lám pa szün
telenül pihenni akar, avagy örökre kiégni 
ebből a világból. De mégsem, megint pis
lákolni kezd, újra hallom a hangokat, a 
lépcsőházban éppen valaki becsapja az aj
tót, egyedül té r haza, senki se várja. Ez
zel jelzi az egyedüllétét, ezzel az apró

mozdulattal, amivel az összes lakót feléb
reszti. Ebben a házban semmi sem tö rté
nik véletlenül. Rá akar ijeszteni azokra 
is, akik m ár álmodnak, m indenkit vissza 
akar ráncigálni a valóságba. Becsapom 
én is a hűtőajtót, fárad tan  dobom le m a
gam at a székre. Sóhajtok egyet, iszom rá. 
Nézem a sima kanapét, de am int elhalvá
nyul a lámpa, ott látom a csupasz testedet. 
Nem tudod, hogy m it csinálsz, m erre vagy, 
hánykolódsz előttem. Néha gyötrelmesen 
nyögdécselsz, rossz így hallani. Tudom, 
fájdalmas újra itt. Vibrál újra a szoba, re
megnek körülöttem a szekrények, felvált
va tűnsz el a világossággal és jelensz meg 
a sötétséggel. A nagy rázkódás u tán  újra 
ég a lámpa. Nem látlak  téged, a falakon 
túl se hallok m ár semmit.

Az életünket, az emlékeinket veled 
együtt akartam  megfojtani, de rájöttem, 
hogy nélkülem mit sem ér az egész. Én itt 
m aradtam , és nem sikerül megszabadulni 
a gondolataimtól. Felállók, félreteszem az 
üres üveget, a konyhai ronggyal lecsava
rom a lám pakörtét. P illanatok a la tt sötét 
lesz, oda se nézek, hagyom, hogy újra m a
gadra találj. Elsétálok a fürdőkádig, las
san megengedem a vizet, de nem hagyom, 
hogy elnyeljék a csapok. Levetem a ru h á
imat, becsúszok a víz alá, a vak sötétség
ben csak a csobogást hallom. Érzem, hogy 
közeledsz felém, és lassan ideérsz hozzám. 
Nem nyugtalankodsz a kanapén, hanem  
követed a hangokat, szokod a járást, az 
elszórt fényfoszlányokat. De idebent m ár 
nem fogunk látni semmit. Várlak a víz 
alatt. Lassan teljesen ellep a meleg ára 
dat, és akárm ilyen sötét is van, m ár lá
tom, hogy mellettem állsz, és a tenyere
det az apró buborékokra helyezed. M intha 
egy üvegasztalon tám aszkodnál felettem, 
aztán  összepréseled, megfojtod körülöt
tem  a molekulákat, de nem akarsz meg
ölni, m ert én előbb követtem el veled ezt 
a hibát. A bűneim ért esedezem. Nem ha
gyod, hogy eltűnjek innen, kihúzol a víz 
alól, megtorlód a kezeidet, kisétálsz a fü r
dőszobából. Félig kijózanodva, felháborod
va kapkodom a fejemet, m ire eszembe ju t
nál, ismét visszacsavarod a villanykörtét. 
Visszasüppedsz a kanapéra, tanácstalanul 
tekintek a nyitott ajtóra. H irtelen kiug
rók, megcsúszok, a hideg rázza a nyirkos 
szőrszálaimat, futok kifelé, vissza feléd, a 
telhetetlenbe. Újra üres minden, nem ta 
lállak, nem tudlak  visszahozni soha töb
bé. Hallgatózom, a helyedre süppedek, ki
nyújtom a végtagjaim at.

Kényeztetem magam. Újra nyújtózko
dom. A falhoz vágom az üveget. Lecsava
rom a villanykörtét. A markomban szoron
gatom. Összeroppantom. Dörzsölgetem a 
nyálkás szilánkokat. E lpattan bennem va
lami. A sötétbe tekintek. Soha nem lá that
lak tisztán. Haldoklik alattam  a szomszéd- 
asszony. Egyre jobban kihűl ez a lakás, én 
mégis szétáradó melegséget érzek. Nehe
zen hajlítom a karom at, az ujjaim moz
dulatlanok. Talán a segítségedre vágyom, 
vagy az elmaszatolt álm ainkra. Újra  el 
akarok aludni, de te nem tehetsz mást, 
m int hogy kezet rázol velem. Igen, ezt még 
érzem, erre még mindig vágyom. Mire vég
re hozzám érhetnél, ismét felém hajolhat
nál, becsapódik kintről az ^jtó. Idebent 
minden elalszik, és én most ébredek fel.
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ZAKARIÁS CECIL

Márványból
Kezdetektől fogva különös viszony fű

zött a hárm as számhoz. Kiskoromban 
egy ideig a Renő utca három ban éltünk a 
nagymamámnál. O mondogatta mindig, 
hogy három, te leszel a párom, hogy az ak
várium unkban úszkáló aranyhaltól h á r
m at lehet kívánni, vagy ha nem takaro
dok aludni, mire háromig számol, nagy baj 
lesz. Én meg persze elhittem neki. Meg azt 
is, hogy a hárm as házszám az otthonunk, 
pedig egy idő után  onnan is elköltöztünk. 
Már nem kellett három ra takarodnom, 
nem volt Renő utca, és nem volt nagyma
mám se.

Mégis a hárm as m aradt a szerencseszá
mom. És micsoda véletlen. Pont három év
vel vagy fiatalabb nálam.

Az utóbbi időben többször látta lak  es
ténként a belvárosban, most meg véletle
nül összefutunk egy klubban. Úgy teszel, 
m intha meg se ismernél a régi utcából. 
Mégis lopva rám  nézel, egy pillanatig el
kapom a tekintetedet, mely értetlenséget 
tükröz. Tudod, ki vagyok, mégse köszönsz. 
Én idősebb lettem, te pedig szemtelenebb.

Arcodon a kamaszkor cinizmusa ül, de 
én azt a maszatos gyereket látom benned, 
akinek megismertelek. Abrázatod még 
mindig olyan, m intha angyalok formáztak 
volna márványból, csak épp tizenéves ko

rodra pont a szerethető mennyiségű pök- 
hendiséget is hozzád adták.

A képlet végletes. Morbid kamasz és an
gyali forma. Ha létezik is intelligens te r
vezés, elrontották. Kívülről keménynek 
tűnsz, de belül biztos törékeny vagy. Sőt, 
külön helyre tették  az eszedet és az érzé
seidet. Míg agyadat kemény burok védi, 
a szívedet csak a sérülékeny bordakosár 
tartja.

Hangosan szól a zene, az emberek tán 
colni próbálnak a töredezett ritmusok
ra. Figyelem, ahogy a többi lány közt 
tántorogsz és nevetgélsz, kezedben egy 
sörrel, amit életkorod m iatt meg se vehet
nél. De hát a sminktől te is többnek tűnsz. 
Túl sokat ittál, neked ez még megárt. Ko
ponyád elefántcsonttoronyként védi gon
dolataidat, de az alkohol ide behatol, és 
mindent felforgat. Kiéleződnek belső fe
szültségeid.

Egyszer csak elszakadsz a társaságtól, 
a pult felé indulsz, de ezúttal észreveszek 
Pillanatnyi hezitálás u tán  teszel egy kité
rőt, és hozzám lépsz. A kőszobrok kifeje
zéstelen tekintetével tekintesz le rám. Na
gyobb lettél nálam, magas tűsarkúd pedig 
tovább ront a helyzeten. Arcodba nézek, és 
sötét szemed vermébe zuhanok.

Velem ellentétben neked biztos sikerült 
egyik napról a m ásikra hátrahagyni a gye
rekkort. Elszívtad az első cigivel, kifújtad 
magadból a füsttel együtt, miközben igye
keztél visszafojtani köhögésedet, csak hogy 
vagánynak tűnj. Finom arcodra kiült az 
érdektelenség, hangod tele lett megvetés

sel, miközben összeszűkült szemekkel ho
zol ítéletet a világ felett.

Gépiesen megveregeted a vállamat. Lát
hatóan próbálsz nem emlékezni arra, hogy 
régen szinte minden nyári délután én vi
gyáztam rád, am int az utcában a többi 
gyerekkel együtt kergetőztetek valamiféle 
mesevilágba képzelve magatokat. Úgy te 
szel, m intha az a kislány sose létezett vol
na, aki sokszor sírva szaladt át hozzánk, 
ha a szülei otthon veszekedtek.

Erőt kell vennem magamon, hogy ta r t 
sam a szemkontaktust. Megkérdezed, hogy 
vagyok, de meg se várod a választ, csak be
lekezdesz, hogy igen, a Renő utca, rég nem 
találkoztunk, de már nincs meg, átépítették, 
most szép új családi házak vannak arrafelé, 
a miénket is elbontották.

Egyszer csak megváltozik a zene üte
me, hangosabb lesz, és még kevésbé hal
lom, mit mondasz. Ingatni kezded a fe
jed az elektronikus ritm usra, az új dallam 
könnyen eltereli az alkoholtól zavaros fi
gyelmedet. Csak állok és mereven nézlek, 
majd köszönés helyett gyöngysorszerű fo
gaidat kivillantva elmosolyodsz, belebok
szolsz a vállamba, majd visszatáncolsz a 
többi lányhoz.

Nyugodj meg. Csak képzelődsz, sutto
gom magamnak, miközben próbálok ész
hez térni. Ez nem misztérium. Mindössze 
egy elvadult tizenéves. Pusztán véletlenül 
szoborszerű. Semmi természetfeletti, an
gyalok nem léteznek.

Biztos neki is csak annyi titka  van, mint 
amennyi egy átlagos kam asznak lehet.

PATAKI ELŐD

A találkozás
Beültem az autóba. Végre felvett vala

ki. M ár lassan egy órája stoppoltam ered
ménytelenül. A hátsó ülések egyikét foglal
tam  el, mivel ott senki sem ült.

Elindultunk. Nem volt más célom, mint 
pofátlan módon a falu másik végére elfu- 
rikáztatni magam, mindössze egy lejért. 
A sofőrnek persze erről nem szóltam. Lus
taságom odáig fajult, hogy a jó egyórás sé
ta  helyett inkább stoppoltam. Sok időt nem 
spóroltam, mivel senki sem vett fel. Maxi
mum egy kis energiát.

Az anyósülésen nagymamám ült. Már 
lassan öt éve, hogy meghalt.

Igen, ahogy előre p illan to ttam , egyből 
megismertem. Ott ült, pontosan úgy, ahogy 
emlékeimben megmaradt. Kilencvennégy 
éves lenne most.

Kissé megébredtem, de továbbra is fél
álomban voltam. Félig ébren figyeltem ma
gam, ahogy tovább száguldottunk az autó
val.

De ki is vagyok én valójában? Hol va
gyok?

Az autót egy ötven körüli nő vezette. Ke
délyesen rám  mosolygott. Arra gondoltam, 
hogy nagy viteli díjat vagy borravalót vél 
felfedezni bennem. Nem tudhatta, hogy 
csupán tizenegy lej van a zsebemben, abból 
egy ju t neki, tíz pedig a falu végi kocsmáros 
leányzónak, két sörért, borravalóval együtt.

E lértünk a szalárdi úthoz, és a néni meg
kérdezte, hogy hová megyek, ugyanis ő le
tér. Erre nem számítottam. Mégis gyalogol

nom kell. Akkor én itt kiszállok. Jó. Nem jó. 
-  szólt rám  nagymamám. Ebben a pillanat
ban ismert meg. Közölte velem, hogy Sza- 
lárdra megy, és adjak neki kölcsön a nyug
díjig tíz lejt. Odaadtam neki. Közben arra  
vártam , hogy teljesen felébredjek, enyhítve 
a halál és az emlékek keservét, mely kény
telen-kelletlen velünk utazott az autóban.

A néninek adtam egy lejt, azt hazudva, 
hogy otthon felejtettem a személyim, tüs
tént haza kell fordulnom. Kedvesen mo
solygott továbbra is, semmi ellenvetése sem 
volt. Félrehúzott, és én kiszálltam. Ók pe
dig továbbálltak.

Szalárdra?
Mi keresnivalója lenne ott nagymamám

nak?
Na, jó, ez biztosan csak kis napszú

rás, vagy m ár ennyit ittam , és delirium 
tremens? Nem, az nem lehet, vagyis nem 
emlékszem. Talán m unka utáni fáradtság? 
Nem is vele találkoztam, csak fáradt elmém 
döntött úgy, hogy rég eltávozott személye
ket vetítsen elém. Biztosan nem ő volt. Kü
lönben sem jellemző rá, hogy pénz nélkül 
elinduljon, életében soha sem kért kölcsön 
senkitől, biztos valaki mással találkoztam. 
Igen. Ez biztosan nem igaz. Közben azon is 
izgultam, hogy vajon mi történhet még ve
lem, mielőtt teljesen felébredek. Valahon
nan kívülről szemléltem alvó önmagam. 
De vajon biztos csupán álom lenne?

Továbbgyalogoltam. Elvégre a falu végi 
kocsma még pár kilométer. Nem jött be a 
stoppolós ötlet. A Kösmő patak partja m ár 
nincs is olyan messze, onnan m ár nagyon 
közel van úticélom. Megdöbbenve, táto tt 
szájjal álltam meg. A patak eltűnt. Vagy 
talán  ennyire megáradt? Hatalm as óceán 
hullámzott előttem.

A környező falvaknak hűlt helye volt. 
Talán elárasztotta a víz az egészet?

Elkezdett zuhogni az eső. Pont ez h i
ányzott még.

Ekkor vettem  észre a tömeget. Több ez
ren á lltak  a parton. Voltak, ak ik  csak be
lebám ultak a vízbe, és közben vörösbort 
kortyolgattak. Mások gumicsónakot hoz
tak , és azzal ugráltak  őrült rikoltozás 
közepette a vízbe. Sosem bukkan tak  fel. 
Úgy tűn t, hogy a víz nemcsak óriási ki
terjedésű, nagyon mély is. Az égbolt sö
té t volt, szürke viharfelhők borították be. 
A szél is felkerekedett, a hullámok néhol 
m éteresre nőttek, úgy nyaldosták a p a r
tot. A borozgatók közül néhányat be is so
dort. Egykedvűen vették tudomásul.

Előkerült egy sárkányrepülő is. Ketten 
kapaszkodtak bele, egyszerűen a term é
szet erejére bízva m agukat.

A v ih ar össze-vissza dobálta őket, de 
ők csak kajánul haho táztak , a levegő
ből becsmérelve és gúnyolva a lent t a r 
tózkodókat. Végül az óceánban landoltak 
ők is.

M egálltam a parton. Néztem a vizet. 
Mellettem egy pár kézen fogva ugrott be. 
Nem szám ított, hogy tudnak  úszni vagy
sem. Nem is érdekelte őket. Elnyelték 
őket a hullámok.

Félig éber énem tudta, hogy ez csak 
egy álom. Csakis az lehet. Nem fogok be- 
leugrani. Ennél több eszem van. Mégis 
mi okom lenne rá? Csak sörözni indultam .

H irtelen a p a rt legszélére léptem
Szívem egyre gyorsabban dobogott. Va

laki egy m ásik világban a rra  várt, hogy 
teljesen felébredjen.

A víz édes volt, mély és gyors sodrású. 
Nagym amám  ölelve v á rt Szalárdon.
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HORVÁTH VERONIKA 

árnyékfalók
az ablakunk alatt zajongó fiatalok 
mi vagyunk ma éjjel, fennhangon 
magyarázod az elméleted, 
két háztömbig tart, amin platón  
meg arisztotelész éveket merengett, 
asztal az, am it asztalnak képzelünk, 
szavaidat kilapítja a kerekek zaja: 
egy turistacsapat hostelt keres.

talán ők is mi vagyunk, felülnézetből 
az élére állított kör is egyenes, 
kölcsönkérhetnénk egy gurulós asztalt 
leülhetnénk az utca közepén, 
bérházak lassan tűnő  árnyékait reggeliznénk, 
miközben figyelnénk, hogyan 
szűkül a tér. szűköl -  mondanám, de 
megvert kutyák helyett szűk ölre gondolnál,

trónfosztás
a kórterem anyakirálynője
telente befekszik, felemeli ráncait, varratokat mutat, 
itt volt, mégsem kapott soha tüdőgyulladást, 
hasa eltűnik a hálóruha alatt, minek már neki, 
bőre is úgy lóg, m int az inge. adnák inkább nekem.
*

másnap felülni tanít, oldalt fekszik, hajlítja térdét, 
bal alkarral támaszt, jobb keze merőleges az ágyra, 
így nyomja fel magát, a hasizom nélküli létben 
újszülött vagyok, talán ezért nem kaptam ruhát.
*
mesterem, a kórterem anyakirálynője a fájdalomról 
nem mesél, m int régi szeretővel, időnként összefutnak, 
de nem kavarja fel a találkozás, tudását nedves törlőkendővel 
együtt adja át. ráncos száját nézem: szitkot rajta ki nem ejt.
*
elhagyott birodalom, még barbár bitorlók 
jötte előtt: gondosan bevetett fehér vaságy, 
steril szövetek, minek marasztalni a hiányt? 
amíg az éjszakás nővérek kiszellőztetik a szobát,

valamire, amibe beleveszhetünk. egy adag fájdalomcsillapítóval elfelejtem a nevét.

FENYŐ DANIEL 

Nekrológ
Jó ember volt, csak fogat mosni és írni nem látta soha senki.

A zt mondta, kell, hogy legyen néhány titka, de ő  túl önző volt, 
hogy akár egyet is elengedjen, és azt sem hagyta, hogy előtte 
bárkinek maradjon,

vagy meglássák, amikor
egy éjszakai váróterem csendjében levette kabátját, cipőjét, 
vetkőzött egészen a húsig, és a csattogó vasak mentén belegyalogolt 
egy vonatfüttybe.

Nem hitte, hogy jó  ember.
Nem is akarták meggyőzni.
Pedig a háta mögött m indenki szerette.

Ivek
A nnak az aljában,
honnan leginkább álmából érkezik az ember vissza, ahogy

felrázza a földetérés.
Ott tértem magamhoz elszakadva mindentől, m int gyermek

világrajövetelkor.
Előbb a térérzék, majd a nyugalom tűnt el.
Minden addigi berögzült mozdulat funkcióját vesztett.
Míg az ember a legsűrűbb éjszakában is eltalál a mosdóig, 
hol lámpát gyújt és újságot böngész, 
itt körbe ver tanácstalanságom.
Bármerre indulok végül m indig ugyanazok az 
ívek fogják közre eltévedésem.
Tüdőmben porrá szárad a nyirkosság.

A  por sziklává, a sziklák hegyekké állnak össze, 
és én ott vagyok az aljában, 
és rám omlik tekinteted.

Takarítás
Először az ágykeretet, utána a matracot, 
ahogy nagyapám ruháit nagymamám, 
ahogy később mi a nagymamát,
a szép vázákat összetörtük, a csúnyákat elajándékoztuk, 
és a ruhákkal együtt kiszórtunk minden felesleges iratot, 
csak az anyakönyvi kivonat élte túl, 
a muskátlik benzint, a macskák patkánymérget kaptak, 
aztán tüzet raktunk az udvaron, hogy kegytárgynak semmi se

maradjon.

Bernét András munkája

P osta  M arianna 1983-ban született 
Debrecenben. Jelenleg Szentendrén él. 
2006-ban jelent meg első verseskötete 
Szemhatárátkelés címmel.

A lkonyi V ilm os Mór 1995-ben született 
Mohácson, jelenleg Budapesten él. A Ká- 
roli G áspár Református Egyetem m agyar 
szakos hallgatója.

Z akariás C ecil 1990-ben született Pé
csett. A Pécsi Tudományegyetemen dip
lomázott, de a budapesti ELTE padjait is 
koptatta  különféle bölcsész szakokon.

P atak i Előd 1989-ben született Biharon. 
T íz éve K olozsváron  él. E g y  in fo rm a tik a i 
cégnél dolgozik, egyébként az írás a szen
vedélye.

Horváth Veronika 1990-ben született 
Győrben. Jelenleg Budapesten él. 2009 óta 
publikál irodalmi folyóiratokban. Első köte
te: Minden átjárható, FISZ Könyvek, 2017.

Fenyő D ániel 1996-ban született Kapos
v áro n . Je len leg  a  P écsi T udom ányegyetem  
Bölcsészettudományi K arán tanu l osztat
lan m agyar-történelem tanári szakon.
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J.K. IHALAINEN

*
Elet az erdőben
(E läm ää m etsässä)

A  nyolcvanas évek elején Stockholmban
laktam, a Söder negyedben 

Emlékszem, egy reggel hogyan szálltam fel a 
buszra munkába indulva az Odenplanra 

Gyönyörű napfényes reggel volt 
A  buszon David Thoreau E let az erdőben 

cím ű könyvét olvastam  
A z Odenplanon leszállva kerestem egy

telefonfülkét, és 
felhívtam száz méterre levő' munkahelyem  

bejelenteni, hogy beteg vagyok 
A z volt az érzésem, ha bemegyek dolgozni 

egy ilyen szép napon
biztosan lebetegszem

Megállás nélkül
(M eillähän meni siis lujaa)

A z életünk bizonytalan volt 
m indent gondosan és többször

használtunk
kerékpárokat halásztunk a csatornákból 
szanálásokról tűzhelyt szereztünk 
zöldséget, gyümölcsöt a délutáni piacokról 
középkorban éltünk, intenzív sötétségben 
amiben a világ összes lehetetlen fűszere

jelen volt
őrült illatok és szagok 
torz épületek és galériák 
ahonnét tapogatva vezettük ki m agunkat 
hangtalan dalt dúdoló nők simogatták

nem-létemet
jól éreztem magam
izzó puskaporos hordóban laktam
a szív súlyos ütései dörömböltek

Non serviam  a horizonton táncoló tüzek 
sokunkból kioltották az életet 
félbemaradtnak hirdettem magam  
nehéz emlékek és elveszett napok 
tartottak ébren,
a lovak gazdájuk nélkül tértek haza 
és a napfelkeltében 
úgy látszott egyre több és több ember 
dönt rekordot a pokolban

késésben voltam lekéstem erről, arról 
a nap felkelt, és már le is szállt 
tőlem függetlenül
becsavarodtam m int egy menekülő orsó 
bőröm feltérképezhetetlen térkép volt 
lehetetlen ígéret

senki sem birtokolt engem
bluest ü tő  toronyóra voltam
7 percig kávéstermosz
7 napig irányítótábla
7 hétig feküdtem egy galéria koporsójában

7 hónapig fekete talárban jártam  
7 évig megállás nélkül meneteltem  
minél többet tudtam , annál kevesebbet

értettem

bizarr sorsunkat kevesen úsztuk meg élve 
egyesek halálba 
mások börtönbe vesztek 
megint mások anyagosok lettek 
keresztbe feküdtek az országúton 
néhányunk megházasodott 
kompátkelőn dolgoznak 
vagy valami hasonló...

közel voltam a halhatatlansághoz
az iható fény kelyhembe volt
de a világot elzárták előlem vagy azt amit
ők annak neveztek
kizártak játékukból
feleslegesnek tartottak,
m int egy kinyithatatlan könyvet
csak az állatokra emlékeztető emberek

iránt éreztem melegséget

Einsteigen in eine 
andere Republik
Nekem Mefisztó-lelkiismeretem van

Körözést adtak ki ellenem 
közönnyel vádolnak 
gúnyolódással
komolytalan vagyok a bírósági

tárgyalás alatt
némán állok
a hullámzó város remegő árnyéka 
bebörtönöz kővé dermedt méhébe

A friká t bezárták 
Dél-Amerikát napalmmal égetik 
A  rák partra szállt Ázsiában  
Jim  és S id  elhantolva 
Éva kurválkodik
Die gute alte „Wirklichkeit” ist nicht mer.

A  test feladja a hazát
a határokat lezárják...
szétoszlok mindenfelé
az utolsó mestermű vagyok
az utolsó felvonás
amibe a közönség belepusztul
a vírus beszabadult a palotákba
a hátsó termekben szétosztják a hatalm at

„ilyen az emberi szív”

*
Utón
(M atkalla)

A  múlt nem a szerelmek emlékeiből születik 
hanem a lehetőségek hiányából 
az utazás sokszínű

kényelmetlenség
kávézókban
ahol m indenki egyforma képeslapokat

címez
pénztárcáink szemforgatók fókuszában 
m int egy neorealista filmben  
a m últ szerződés 
ragasztószalag, a hiány nyelve 
ahonnét senki sem lát engem 
a teraszon vagy az ablak mellett

az asztalnál
kanállal a számban flörtölök 
egy lánnyal
„madarakat etetünk napról napra

hétköznapibb módon” 
pillantása nem érinti tekintetemet 
nem lát engem de lábával érzi 
amikor írok remeg az asztal

a

Észrevétlen ének
(Vaivihkainen laulu)

Épp hogy kiléptem ebből a világból
im ádtam  belehalni
nem olvastam többé híreket
túl büszkének éreztem magam
megelőzve koromat
nyitott szemmel ittam  kávém

Egy pillanatra azt hittem  
más is vagyok 
m int céltalanul kóborló 
kozmikus csóró, 
más is mint
görcs rángatta sztrobofények

viliódzó lángjaiban
táncoló vad szellem 
kéreghajónak képzeltem magam  
sziklamélyedések esővízmedencéjében 
liánokat vágó borotvának 
áthatolhatatlan őserdőben 
töltött fegyvernek
mexikói sörbár mészfalára akasztva  
Karthágó föld alatti könyvtárának

szabadpéldányait másoló 
harm adik nemzedékének 
kihalt dogon törzs kutyaisten

leszármazottjának 
Wagadugun parti kaszinójában 
robbanó royal flushal kezében 
hipnopolitikus ügynöknek képzeltem

magam
az állat és embervilág megmentőjének 
a fehér ember uralmától 
lecsúszott de jól fizetett magándetektívnek 
nyomozva Irán föld alatt cirkáló

távvezérlésű bérgyilkosai után 
Bin Laden tanítványának 
bombákat helyezve a Kashmiri Nemzeti

M úzeum termeibe
kitörölve a 600-as évet 
századelőpétervári utcagyerekének

képzeltem magam
akinek kiutalást ígértek
lengyel széntörmelékre a jövő  hétre
Rimbaud-és Majakovszkijnak
fél kocsmát betöltő lábatlan táncosoknak
Astuva-szoros lógómellű vadásznőjének
hím  medvével lábai közt
Nők városának sikátoraiban bolyongónak
akinek olaszul szinkronizált hangja van
magányos farkasnak
a Nyugati-part kojotéjszakájában
kígyóbőrgerincű vadőrnek

J .K . I h a la in e n  1957-ben született Finnországban, Tamperében. Költő, műfor
dító, kiadó, nyomdász és performer. 1978-tól 2016-ig 35 verseskötete jelent meg. 
Finn, angol, dán, svéd, norvég és francia nyelvre fordították le műveit. Költésze
te  m ellett tudományos és ism eretterjesztő' m unkával is foglalkozik. Élő' előadá
sai eró's ritm usú hipnotikus performanszok, zenével és filmmel kísérve. 2003-tól 
művészi rendezője a tam perei költői fesztiválnak.
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táncoló elefántok szavannáján 
éhes pumának hegyekről törzset követve 
ösvényt átszelő mesternek 
mélységiszonyban szenvedő kötéltáncosnak 
a Vörös Tér felett
epileptikus borotvaélezőnek Betlehem

zsidó negyedében 
holdhalász arcú mihasznának 
szemeiben szökőkútforrások isteni

bágyadtságával
vak óraművesnek kinek rögeszméje

eltüntetni
a perceket és másodperceket 
és az egész Jézus utáni időszámítást 
és azt képzeltem, hogy a halál nem létezik 
égberobbanó szélnek gondoltam magam 
lángoló égő könyvnek 
mezítláb sétálva át a Szaharán 
alámerülve sós tavak közepébe Mongólia 

feltérképezetlen hegyeiben
és azt képzeltem
hogy képes vagyok elnémítani a szavakat 
melyekkel különböző tanácskozások

üléseit húzzuk
elképzeltem az életet 
mielőtt megérkeztünk volna 
a földre ami nincs többé 
elképzeltem Ót táncolva 
arca holdfényben fürödve 
partjain hullámveréssel 
mint a menny lassú lépcsői 
a fuvolazenét 
és a mezítelen lábakat 
a homokóraparton 
megálltam
lapos köveket úsztatva

észrevétlen ének elveszejt engem 
észrevétlen ének elveszejt engem 
észrevétlen ének elveszejt engem

Ima az úrhoz
(H erran rukous)

Uram akinek ezer neve van
és millió arca
Allah Jehova
és az összes prófétád
Mohamed, Jézus, Gautama
vedd el tőlem a keserűség nyelvét
csendesíts el
takard el szomjazó szemem a pusztaság

homokja elöl
fékezd meg imám, ahogy megfékezted

azokat is akik ellened imádkoztak 
csillapítsd le remegő nyugtalanságom 
ahogy lecsillapítottad azokét is, akik

ellened lázadva téged nyugtalanítottak 
az én lázadásom nem szent 
és nem is isteni 
nagyon is földi, rögös 
fájdalmas lázadás ez 
evilági
úgy mint az éhség és a halál 
is evilági

Ó Uram
a te arcnélküliséged
kezd fárasztani engem
nyugodj békében ahogy a mongol

traktorok nyugodnak csapágyaikon 
ahogy az állatkertben nyugszanak

az oroszlánok
értesz engem Uram? 
nem értesz

Te határtalan vagy de én határos
ahogy a mi emberi világunk is határos 
határainkon vámosok szedik el pénzeinket 
és a határőrök civilekre vadásznak

de ez mind ismerős Neked
hallom hogyan nevetsz rajtunk
de nincs bátorságod hangosan nevetni
mert félsz tőlünk Uram
mert félsz mindentől
amit teremtettél
félsz ettől a fékezhetetlen óriásra nőtt

szörnytől
amit képtelen vagy többé terelni
ahogy saját népedet sem vagy képes terelni
akik fejetlenül rohangálnak most Sinain
tudod Uram
ezek most egymás ölik

a háború istenévé váltál
Uram, ez volt a Te akaratod?
vagy mindent félreértettél
biztos mindjárt azt mondod
hogy nem szabad tegeznem Téged
és azt is, hogy eljött az idő
amikor a kiválasztottak beleülhetnek

a fény ölébe

de Uram
ezt a zsoltárt hallottam már régebben is
az is a Te akaratod volt
hogy elválasztod a korpát a gabonaszemtől
a bolondot felakasztod
a többit meg leitatod
olyanok kezébe adva fáklyád
akik képesek füzükkel
a szegényt vakká
a bölcset aggastyánná változtatni 
ez is a te akaratod volt Uram? 
vagy én értettem félre mindent? 
lehet hogy bátorítani akartál minket 
összegyűjteni elveszett helyekről 
egy jó kis kártyatársaságot

Fullal Hirosimától Auschwitzig 
Pókerrel Auschwitzitól Hanoiig 
Színsorral Hanoitól Bagdadig 
Royal Flush, mint Pokol Angyalainak

sírkövei

De Uram
a Jokert eldugtad előlünk

Oké oké behunyom szemem 
a szenvedés nemesít 
a szenvedés nemesít 
a szenvedés nemesít 
így zarándoklom 
a rossz lelkiismeret terhével 
nyomomban az éhség követ 
halál a sarkamban 
utazásunk kemény, úgy legyen 
utunk fáradságos, úgy legyen

Valahol valaki valamikor eldöntötte 
hogy mi nem bírjuk elviselni az igazságot 
valaki ránk hagyományozta ezt

a bűntudatot
agy zsugor ítóink éjjel nappal 
recepteket töltenek ki 
a bürokraták könyvjelzőket dugdosnak

közéjük

Szállj le uram a hintáról, 
igyál egyet a boromból, 
inc pinc lőrinc 
te vagy oda kint

VÁLY SÁNDOR fo rd ítá sa i
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TOTH MARIA

H ang
B ukarestben  a L ófaránál á lltam , o tt

honról, A radról érkeztem  a Magyar Szó 
szerkesztőségébe, és ott, ahol a város 
nu lla  köve á llt, leszá lltam  a tro libusz
ról a já rd á ra . T ehát m egérkeztem . F ü 
leltem , e lá rasz to tt a nagy  város zaja, 
hang  volt, am i a lábam nál kezdődött és 
felfu tott a fejembúbjáig. E reztem , hogy 
odafentről érkezik  az engem  e lá rasz 
tó lökés, m in tha  va lak i térdbő l reszel
né le a lábam . A h an g  sorsszerűén  lé
teze tt, lá th a ta tla n  volt, de én m inden 
porcikám ban érzékeltem . A szoborról 
később tu d tam  meg, hogy a b ukarestiek  
L ófarkának  hívják , lovas szobor volt, a 
rom ánok legendás vajdája, Vitéz M ihai, 
és u ra lta  az egész te re t, de soha senki 
nem h ív ta  a vajdáról, hanem  csakis a 
lófarkáról. Á lltam  a L ófarkánál és m a
gam  voltam.

A szerkesztőség előterében ott trónolt 
Szűcs bácsi, a székely portás, aki rám  
nézett, és köszönés helyett az t mondta:

— Na, m aga is jól néz ki...
L erít rólam  a szegénység, k is cókmó- 

kom at nyirfából font kosárkában  hoz
tam , m ert bőröndünk az nem volt, a ci
pőm elvásott, kopott, úgy, hogy Szűcs 
bácsi felism erésétől egyálta lán  nem sér
tődtem  meg. Apám  m indig az t hangoz
ta tta : én el tudom  ta r ta n i  a családom at. 
H át nem tu d ta , én nagyanyám  régies 
blúzaiban v iríto ttam . É n voltam  a szer
kesztőségben az egyetlen, ak i érettség i 
u tán  m unkába álltam , a többi újságíró 
m unkahelyéről jö tt fel a laphoz. Tőlük 
nem kelle tt ta rtanom . L eü lte ttek  egy 
nagy szobában, ahol a sz ta l a sz ta l mel
le tt állt. J ö tt  egy idősebb nő, és egy cso
m ag p ap írt te t t  le elém. Egy szót se p ré 
selt ki az ajkán. A pap ír szép, fehér volt, 
s nekem  eszembe ju to tt, hogy a k ín a i
ak  fedezték fel a pap írt, szengyi volt a 
neve s a k ín a iak  eperfából főzték, ü s t
ben kifőzték a fe lapríto tt fát, így vették  
k i belőle a cukrot, a z tán  form ákba kiön
tö tték , finom ították . Nem sá rg u lt meg, 
nem öregedett el, úgy h ív ták , hogy riz s
papír.

A szerkesztőségnek a Venera u tcában 
egy v illában  volt az otthona, o tt a z tán  
ágy ágy m ellett állt. Nekem volt egy k i
csi szappantartóm , s abba nevelőanyám  
egy kis darabka  házi m osószappant te tt. 
Addig a napig én p iperaszappant so
se lá ttam . Egyszer bent felejtettem  a 
fürdőszobában a szappan tartóm , s egy 
Beck A ladár nevű újságíró m egta lá l
ta , elújságolta a kollégáknak, hogy én 
m osószappannnal tisztálkodom . Ezt a 
kollégák te rjesz te tték  egym ás között, és 
ra jtam  röhögtek.

A nagyváros zaja a ny ito tt ablakon 
befolyt az irodába, m in tha  nem  is te s 
ti lények lennének, hanem  fényalakok, 
kétség telenül a kollégák is zajt ad tak  
ki m agukból. A kollégáim  úgy te ttek , 
m in tha  dolgoznának, de csak megké- 
se ttségük  homályos sejtjei voltak. A sa
rokban á llt M ag Peti nagy íróasz ta la , ő

volt a rovatvezető. Az írá sa im at e lfek tet
te  az asz ta lán , az tán  becsúsz ta tta  a fi
ókjába, és napokig nem vette  elő. Ez en
gem zavart és idegesített. K apcsolatunk 
á rta tla n u l indu lt és sehogyse folytató
dott. Zajfolyam volt ke ttőnk  között. Min- 
denik  írásom at alaposan  elképzeltem, 
felépítettem  m agam ban. M ag Peti be
le ír t a kéziratokba, össze-vissza firk á l
ta . Ez volt az ő hozadéka. A ztán  a K í
nai N épköztársaság évfordulójára volt 
egy k iállításró l szóló írásom , am ire M ag 
Peti felkapta a fejét, az asztalom  elé 
á llt, és az t kérdezte: hol és m ikor olvas
tam  egy ehhez hasonló írást?  Soha, se
hol. E rre  a rovatvezető anny it mondott: 
jó... És bevitte  a riporto t a főnökséghez. 
H ivato tt Kőműves Géza, a főszerkesz
tő-helyettes. E lhangoztak  ugyanazok a 
kérdések. És ugyanez m egism étlődött a 
főszerkesztővel is. I t t  a z tá n  m ár rájö t
tem , hogy írásom  annyival jobb a többi 
kezdő p roduktum ánál, hogy plagizálás- 
sal vádolnak. K reatív  írás  volt. A végén 
m egjelentették. M it és m ennyit kell még 
kivárnom , hogy elfogadjanak? M intha 
egy régi életem et élném  újra. Én egé
szen egyszerűen léteztem , ad tam  önm a
gam at tovább, tovább. A felejtés fémes 
íze ott m arad t a szám ban, k itörések  le
hetőségének íze m ellett. És ez k ita r to tt  
az eszm életlenségig.

S ahogyan o tt ültem  a szerkesztősé
gi íróasztalom  m ellett, u to lért Mag Pe
ti hangja:

-  Ideje lenne terep re  m enned, mond
ju k  a H arg ita  felé...

Visszafelé tö rtek  ki ra jtam  a hangok. 
A szerkesztőségben k ia la k u lt bennem  
egy közös nyelv, egyetértés. Az in fa n ti
lis tom paságom  m egszűnt, m inden szót 
m egjegyeztem  m agam nak , ez valam i

ahhoz hasonló volt, m in t első sz ín h á
zi élm ényem  em léke, hónapokig rágód
tam  Z ilahi Lajos Fatornyok című m ű
vén. Nem volt kivel átbeszéljem , m ert 
a családom  m űveletlen volt. Ä da rab  cí
me nem szám íto tt, a tö rté n e t volt a lé
nyeg, felugro ttam  a helyem ről, úgy kel
le tt v isszanyom janak. A sz índarabban  
benne volt az ősnyelv varázsa . Világló 
tenyészet é r in te tt  meg. Napokig osto
roztam  m agam at. M ert v a n n a k  dolgok, 
m elyeket csak  sz ínházban  lehet megél
ni. M indany iunknak  van egy ú tja , am it 
be kell já rn ia . Az em bernek szüksége 
van  feltöltődésre élet és h a lá l között. 
A tö rténelem  szüksége v e tt körül. Új 
és új te rü le tek e t kell kiharcolnom  m a
gam nak . A k ikezdhete tlen  béke elbán t 
velem.

Ahogyan leszálltam  C síkszeredában 
a vonatról, azonnal felfogtam, hogy öreg 
város ez. Párás, opálos színek vettek  kö
rü l, am elyeknek nem volt körvonala. 
E ste  volt, sötét, és rögtön rám boru lt a 
hang, e lá rasz to tt tető tő l talpig. Újsze
rű  hang  volt, nem a nagyváros zsongása. 
Taxiba szálltam , s a szállodába v ite t
tem  m agam . Volt ü res szoba, külön fü r
dőszobával. M ásnap reggel k inéztem  az 
ablakon, egy kopár hegyet lá ttam , sze
m ernyi fa se volt rajta . Bejött egy fia
ta l  takarítónő , hogy ágyat húzzon, tőle 
kérdeztem  meg, hogy hol van a H arg i
ta . A nő kifelé m uta to tt, a kopár hegyre:

-  Az o tt a H arg ita , m agával szemben...
Erdőnek, bokornak, fának  nyoma se. 

E ttő l függetlenül a hang  nem  tág íto tt 
beese tt vállam ról. A lány felvilágosított, 
hogy a hang  a távoli erdők susogása.

K im entem  Zsögödre, az autóbusz pont 
N agy Im re, a festő háza  előtt á llt meg. 
A ház egy mélyedésben á llt, kicsi és töp-
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pedt volt. A hegyek susogása viszont 
nem tág íto tt mellőlem. S ez így folyta
tódott naphosszat, nem tág íto tt mellő
lem. E lm entem  a készruhagyárba, zsú
folt term ek  fogadtak. C síkszeredában a 
földnek is van egy zúgása, s ez még éj
szaka is halla tszik . K ia lak íto tt moraj, 
csak van m egállítha tatlanu l. Rájöttem , 
hogy egy á rta tla n u l induló kapcsolatból 
komolyabb dolog is kijöhet. Ez egyfaj
ta  trendérzés, idegenség elviselése. É le
tem  során a városok alapzaja mindvégig 
mellém szegődött.

E rfu rtb an  (Németország) felm ásztam  
a kated rálisba , am i egy dombra épült, 
rokokó m utatvány. Egy szolgálatos pap 
m egm utatta  a padot, ahol L uther M ár
ton im ádkozott, am ikor még katolikus 
pap volt. Ez nem nagyon h a to tt rám , 
ahhoz én tú l kato likus vagyok. M iután 
m egalap íto tta  új va llását, elvett egy k i
ug ro tt apácát, gyerekei születtek.

E rfu rtb an  rengeteg apácát lá tta m  fe
hér, kem ényített főkötőjükben su h an tak  
el m ellettem . A népek hozzájuk szokhat
tak , m ert rá juk  se néztek. Templomban, 
fent, a toronyépületben gyönyörű szí
nes kristályablakok. Kérdem  én, hogy a 
háború  tűzvészében m iként m ara d h a t
ta k  ilyen épek. A pap-kalauz szánakoz
va vihogott rajtam , az orrom ra kötötte, 
hogy a front közeledtével az ablakokat 
kiszedték a helyükről, dobozolták, s a 
front távolodása u tán , ném et precizitás
sal v issza rak ták  a helyükre. É rfu rtn ak , 
a városnak  vékony h ang ja  volt.

W eimar, a város egészen m ás te le 
pülés, i tt  élt Goethe. Engem  az E lefánt 
szállóban szálláso ltak  be, reggel, ponto
san  hétkor a város piaca m egtelt te rm e
lőkkel, kofákkal, rengeteg a lm át hoz
tak , az a lm ák  m ind méregzöldek voltak, 
hegyialm ák lehettek , savanykás ízű
ek. Délben, pontosan tizenkettőkor egy 
perc a la tt  e ltűn t a piac. A földnek van 
n ak  h a tá ra i, az em beri bu taság  h a tá r 
ta lan . K anosszajárós bocsánat ve tt kö
rül.

A goethei palo taház a piac m ellett áll. 
Előbb a parány i udvart já r ta m  be. Ab
ból nyílt az óriási konyha. Egy fia ta l nő 
m osta fel a különben tisz ta  konyhát, tő 
le kérdeztem  meg, hol van a fáskam ra:

— Az meg m inek, a G oethe-házba sose 
rendeltek  fát, annyi levelet k ap tak , hogy 
azzal fű tö tték  az egész házat.

A ház szám om ra nem volt ism eretlen, 
fent, az em eleten volt a könyvtár, du
gig rakva  szép kötésű, régi könyvekkel, 
innen  nyílt egy nagyon kicsi fülke, az 
volt a költő hálószobája, benne egy ágy, 
egy szék, ablak nyílt az u tcára. Feltűnt, 
hogy az ágy milyen kicsi, teh á t Goethe 
nem lehetett nagyra  nő tt ember. Eszem 
be ju to tt, hogy Szalontán felm ásztam  a 
Csonka-toronyba, A rany eredeti bú to ra
ival berendezve, az ágy ott is h ih e te tle 
nül kicsi volt, teh á t ezek a zsenik nem 
lehettek  m agasra  nő tt lények. A Goethe 
házból írh a tta  a költő-zseni levelét Lon
donba W ittgensteinnek, a filozófusnak, 
úgy határozo tt, hogy élete végén ve
le még találkozna. Egyik em berét oda- 
kü ld te  Londonba, a filozófushoz. M ire 
Goethe em bere kocsival odaért, a filozó
fus m ár h a lo tt volt, egy hé tte l előtte te-
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m ették  el. Ezt sose m ondták meg Goet
hének, h itegették , hogy a filozófus majd 
jönni fog. Goethe vele a k a r ta  átbeszélni 
a kristályokró l szóló elm életét.

Évszázadokkal előbb, az olasz Leo
nardo da Vinci szin tén  sokat foglalko
zott a k ristá lyokkal, volt egy nagy gyűj
tem énye színes kristályokból, de errő l a 
ném et zseni vajm i keveset tudott. L á t
tam  Goethe színes k ris tá ly a it, kedvenc 
hobbija volt. Úgy látszik , ez a k ris tá lye l
m élet a zsenik sajátja. H abár a Goethe- 
h áza t sose fű tö tték  fával, ám  mégis volt 
az épületnek egy különleges szaga, m or
gásszerű  hangja.

Goethe innen  já r t  á t a Schiller-házba, 
am i egy kis dombon állt. Schiller súlyos 
tüdőbeteg volt, órákig elbeszélgetett 
Goethével, neki ad ta  á t m inden jegyze
té t, am it a Fausthoz  készített. Goethe 
táská jába  te tte  a kézirato t és hazav it
te. Ebből le tt a z tán  a rem ekm ű, a Fa
ust. Goethe, m iu tán  elvitte Schillertől a 
Faustot, soha többé nem lá toga tta  meg, 
még a tem etésére se k ísé rte  el. Schil
ler m inden reggel o tt á llt az ab lakban  és 
v á rta  a b a rá tjá t, leste a te re t. Azt ugyan 
v á rh a tta .

Többször is já r ta m  a Schiller-házban 
és délben kijővén onnan, beültem  egy 
kicsi vendéglőbe, ez volt W eim arban az 
egy tá las vendéglő, csuszpájszot szolgál
ta k  fel egy nagy, mély tányérban  fasírt-
tal.

Sokat gondoltam a  zsenik ta lá lkozá
si pontjára. Thom as M ann, miközben 
A  varázshegyet ír ta , k ibuggyant belőle 
a rem ekm ű, Lotte Weimarban. M inden 
nap m egírt ebből a regényéből egy-egy 
fejezetet és este, vacsora u tán  felolvasta 
a család jának . Ez volt az egyetlen köny
ve, am it így, olvasat form ájában hozott 
te tő  alá. C sak egy zseni közeledhetett 
így, ilyen form ában egy m ásik  zseni
hez. És Thom as M ann milyen jól, a lapo
san  ism erhette  a G oethe-házat. Benne

v annak  a könyvben Goethe asszonyai, a 
szakácsnő, a felesége m ikor haldoklóit, 
felüzent a költőnek, hogy szeretné lá t
ni, de a költő nem m ent, sőt még a te 
m etésén se ve tt részt. Goethe öngyilkos 
korban élt. L ehalk íto tt morajából nem 
dugta  ki a fejét. Goethe anny ira  szink
ronban volt a világgal, hogy abból a ve
rem ből képtelen volt kibújni.

Szeretem  a nagy folyókra épült vá
rosokat, a D u n ára  épült Galacot. Az á l
lomás m ellett volt E lena Cuza palo ta
villája. I tt  vete ttem  bele egy füzetbe a 
Levél a mélyből című kisregényem  őspél
dányát. A városnak  volt hang ja , volt egy 
lük tetése , ha llha tó  ritm usa. A regénykét 
elküldtem  az Utunk hoz, Szabó Gyu
la kedvelt engem, panegerisznek beil
lő levélben válaszolt. H ornyák Józsefnek 
szin tén  ez volt a véleménye. A kézirat a 
Kriterion Kiadóhoz kerü lt, ahol Domo
kos Géza szerkesztette , úgy tervezte, 
hogy a Forrás sorozat első regénye lesz, 
de közben az Ifjúsági K iadónál meg
jelen t egy novelláskötetem , különben 
gyengécske kötet. Az Utunk ban K. J a 
kab A ntal m élta tta  a könyvet Mire jó  a 
ballada  címmel, még fényképet is mel
lékeltek hozzá. Van ennek a regénynek 
valam i illa ta , a D una áram ló szaga, a 
delta illa ta  meg a fém ipari kom binát 
odőrje.

Galacon, a D u n a-p artra  nagy szálló 
épült, szerelm es asszonyi életem nek ott 
tö ltö ttem  egy egész heté t, i tt  ír ta m  egy 
levelet Tedynek, hogy elválok az u ram 
tól és hozzám egyek feleségül. Tedy egy 
komiszkodó periódusában ta lá lta to tt, 
hónapokig nem ny ito tta  ki a levelem, s 
így m entettem  meg az ideálisan  jó h á 
zasságom  a felbomlástól. É letem ben hét 
évenként ü tö tt be az új szerelem  s ez így 
volt rendjén.

H atvanöt évig éltem  B ukarestben , az 
a rad i lap többször is lehívott szerkesztő
nek, de az u ram  a Kriterion  K iadót nem 
a k a r ta  o tthagyni. M ár özvegyen, a csa
ládom költöztete tt le A radra.

A húgom gyönyörű, gyüm ölcsfákkal 
b eü lte te tt kertjében ép íte ttek  nekem 
egy kis házat, kicsi konyha, fürdőszoba 
is van benne. M ióta a B ukarestből leho
zott bú toraim m al berendezkedtem , so
h a  nem is álmodom bu k aresti életem 
ről. Ö tpercnyi távolságra  van  tőlem  a 
M aros, a nagy folyó hűse, illa ta  e láraszt. 
Délben és este  hallom  az ú jarad i s a Mi
norita  templom h a ran g já t. I t t  szólnak a 
házam ban. A régi korzó m egszűnt, m a
rad t a hársfaso r meg a M inorita tem p
lom. E sténkén t gyerekek korcsolyáznak 
a korzón. A radnak  is van  hang ja , á ll a 
m agyarok ép íte tte  városháza, a vörös 
templom, ahol evangélikusok im ádkoz
nak. A húgom Réka lányának  G rünw ald 
Tibiké é le ttá rsa  a kerítés mellé tujafá- 
k a t ü lte te tt. H ajnali három kor megszó
la ln ak  a kakasok. A fecskék a folyosón 
fészkelnek, olykor beröpülnek a lak á 
somba. A ku tyák  k a rn y ú jtásn y ira  van
nak  tőlem. Tehát éjjel, nappal hallom  a 
term észet hang já t. M árki Zoltán meg
ta n íto tt egy Szabédi-idézetre: „boldog 
vagyok egy kicsit, m ert fájdalm aim  k i
csik”.
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Péter és a farkasának zenei témáira építik 
fel, úgy, hogy mindegyik szereplőnek más
más hangszer felel meg; máskor egy film-a- 
filmben fordulattal animációban dolgozza fel 
az egyik szereplő' sci-fi regényében megjele
nő' Minsky robot sztoriját; a lecsúszott iker
testvér csinibaba szerelmének furmányos és 
vériszamos bosszúhadjárata pedig mintha a 
trashfilmek eló'tt tisztelgő' Tarantinót idézné. 
És ha már idézet: a Fargoba beleszó'tt meta
fizikus szálat már csak személyében is fel
eleveníti a Twin Peaks Leland Palmere, Ray 
Wise.

Mindeközben pedig megismerkedhetünk 
a kortárs filmtörténet egyik legerősebb -  és 
közönségességében, illetve köznapiságában 
utolérhetetlenül visszataszító -  főgonosz- 
karakterével, David Thewlis zseniális meg
formálásában. A diabolikus V. M. Varga (aki
ről csak annyit tudunk, hogy külföldi, mi a 
vezetékneve alapján magyar származású
nak mondanánk, a film szereplői inkább brit
nek nézik), a maga eróltetetten választékos 
modorával, hivatalnok kinézetével, igény
telenségével (milliárdos létére egy kami
on rakterében él), bulimiájával, aforisztiku- 
san bődületes anekdotáival két lábon járó 
megtestesítője annak, amit a végső kétség- 
beesésbe és halálos bűnbe sodródott Emmit 
Stussy úgy fogalmaz meg: az ördög legna
gyobb trükkje, hogy elhitette a világgal, nem 
is létezik. Holott köztünk van, banálisán go
nosz, emlékeztet elfeledettnek hitt vétkeink
re és arra, hogy minden cselekedetünknek, a 
látszólag legjelentéktelenebbnek is, van kö
vetkezménye. És hogy mit tehetünk? Ki nevet 
a végén? Csak ülhetünk ott, mint a pattaná
sig feszült, talányos fináléban a (mindenkori) 
rendőrnő szemben a (mindenkori) főgonosszal, 
és várjuk, hogy kinyíljon egy ajtó; magunk
ban azt mormolva mániákusan, mint a sze
gény Minsky robot: „segíthetek”.

Pedig sejtjük, hogy már senki és semmi 
nem segíthet ezen a világon.

Fargo, amerikai tévésorozat, 3. évad, 
2017. Rendezők: Noah Hawley, Michael 
Uppendahl, John Cameron, Dearbhla Walsh, 
Mike Barker, Keith Gordon. Forgatókönyv
író: Noah Hawley. Operator: Dana Gonzales, 
Craig Wrobleski. Zene: Jeff Russo. Gyártó: 
FX Network. Szereplők: Ewan McGregor, 
Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead, 
David Thewlis, Goran Bogdan, Michael 
Stuhlbarg, Ray Wise, Olivia Sandoval.

PAPP ATTILA ZSOLT

Az ördög legnagyobb trükkje
Ma már szinte közhelynek számít, hogy 

mindaz, ami a hollywoodi filmiparban érté
kes volt, átköltözött a mozivászonról a soro
zatok világába. Ez persze ebben a formában 
nem egészen igaz -  mint ahogy egyetlen ál
talánosítás sem az —, de az kétségtelen, hogy 
az elmúlt néhány év a (főként angolszász, de 
említhetnénk a skandinávokat is) televízió
zásban a sorozatkultúra megújulását, mi
nőségi és mennyiségi „robbanását” hozta: 
se szeri, se száma a valóban követésre érde
mes, izgalmas és innovatív szériáknak. A je
lenséget számos vonatkozásában meg lehet 
vizsgálni -  médiatörténetitől a szociológiáin 
és az esztétikáin át a tömegpszichológiai té
nyezőig - , most azonban egyetlen aspektus
ra hívnám fel a figyelmet.

INEMATOGRÁF

Nevezetesen a történet fogalmának ér
telmezésére. Néhány kivételtől eltekint
ve a nagy tartalomgyártók „újhullámos” 
sorozatai a tradicionális sagák kerettörté
netbe ágyazott, de epizódonként különálló 
mikrotörténeteket feldolgozó dramaturgiája 
helyett az egyazon történet részekre bontá
sának logikáját követik -  erre csak ráerősí- 
tett a Netflix megjelenése, amely egyszerre, 
„egy csomagban” kínálja a sorozatait, meg
szüntetve ezzel azt a jóleső, hetente ismétlő
dő várakozást, amely gyermek- és kamasz
korunk tévézési szokásait jellemezte (persze 
ne varrjunk mindent a Netflix nyakába, hi
szen magának az internetnek -  illetve a leg
alitás határán mozgó letöltőoldalaknak -  
a megjelenése radikálisan alakította át a 
tartalomfogyasztási szokásokat). Magya
rán: napjaink sorozatai — tényleg minimális 
számú kivételt leszámítva, mint amilyen a 
nagyszerű brit Fekete tükör -  olyanok, mint
ha egy nagyjátékfilmet néznénk, csak jóval 
több időn keresztül. Minden jóslat ellenére 
ismét a komplex „nagy történetek” korát él
jük -  és minden „nagy történet” sok „kis tör
ténetből” áll össze. Az is jelzésértékű, hogy 
egyre több az olyan sorozat, amelynek az 
alapját valamely klasszikussá vált nagyjá
tékfilm alaptörténete képezi: ilyen példá
ul a Hannibál, amely a kannibál sorozat- 
gyilkosnak, Hannibal Lecternek A bárányok 
hallgatnak kai kezdődő legendáriumát „hasz
nosítja újra”, vagy az Alkonyaitól pirkadatig, 
amely az azonos című Rodriguez-opuszra 
épül. És ilyen természetesen a Fargo, amely 
a Coen-fivérek 1996-os klasszikusát gyúr
ja szériává, úgy, hogy -  a konkrét cselekmé
nyen kívül — minden lényeges elemet meg
ta r t abból, ami az eredeti műben jó volt, és 
méltó „folytatásává” válik annak -  ráadásul 
most m ár három évadon keresztül.

Ami nem kis szó, hiszen számos kiválóan 
induló sorozatot láttunk már elvérezni a jól 
induló első évad után: egy népszerű kezdő- 
szezont követően ugyanis a gyártók nehezen 
tudnak ellenállni a megismételhető siker kí
sértésének. így já r t például a True Detective 
(A törvény nevében), amely a kritikusok és a 
közönség által is méltán körberajongott el

ső évaddal olyan magasra tette a lécet, hogy 
szinte törvényszerűen következett be a bu
kás a jóval alacsonyabb színvonalú második 
szezonnal. A Fargo második évada sem hoz
ta kifejezetten az első szintjét, de a minőségi 
különbség nem volt látványos: bőven maradt 
ok és muníció egy harmadik nekifutásra. 
És nagyon helyesen: a végeredmény méltó a 
Coenék által megteremtett Fargo-mitológia 
korábbi darabjaihoz, pedig a léc itt is maga
san van.

Az összetevők most is ugyanazok: a zi- 
mankós, havas minnesotai táj (bár van egy 
epizódnyi kiruccanás a napsütéses Los An
gelesbe); a több szálon futó nyomozás; a 
groteszk világábrázolás; illetve az elma
radhatatlan fekete humor, amely itt talán 
még feketébb, mint a korábbiakban. Noah 
Hawley rendező-forgatókönyvíró megint egy 
pompás „tévedések vígjátékát” rak össze: a 
félreértések sorozatát itt a véletlen névazo
nosság indítja el, hogy aztán dominóeffek- 
tus-szerűen sodorjon el mindent az útjából, 
és a cselekmény megállíthatatlanul halad
jon az elkerülhetetlen -  és nem túlzottan ko
mikus — végkifejlet felé. Két fivér, Emmit és 
Ray Stussy (mindkettejüket Ewan McGregor 
alakítja): egyikük az amerikai álmot élő fi
lantróp üzletember, igazi self-made man, 
másikuk kisstílű lúzer, aki feltételes sza
badlábon lévő bűnözők felügyelőtisztjeként 
dolgozik. A konfliktus a kezdetektől készen 
áll, az irigység, a féltékenység, az önzés és 
a bűntudat táplálja — a viszály almája pe
dig, tragikomikus módon, egy ritka, értékes 
bélyeg. „Van valamid, ami engem illet” — ős
régi történet ez, és törvényszerűen vezet az 
egyre komorabbra forduló testvérháborúhoz. 
Csakhogy közbejön az emberi tényező: a fel
bérelt pitiáner bűnöző nem oda tör be, ahova 
kéne, a célszeméllyel azonos nevű öregember 
belehal az akcióba, és a nevelt lánya törté
netesen a helyi rendőrparancsnok -  innentől 
pedig elindul a mindent letaroló gőzhenger...

A Fargo alkotói ügyelnek arra, hogy sti
lisztikai szempontból se unjuk meg a soroza
tot: egyszerű, mégis rendkívül kreatív for
manyelvi elemekkel találkozunk epizódról 
epizódra. Az egyik részt például Prokofjev
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Az öngólon 
is túl
A labdarúgás nem létező álmosköny

ve szerint rossz ómen, ha egy játékos vagy 
csapat debütjét kapufa és öngól fémjel
zi. Szerencsénkre, ha ez a bizonyos álmos
könyv létezne is, nem lenne érvényes a 
színházra. Ennek ellenére, mielőtt rátér
nénk a nagyváradi Szigligeti Színházban 
bemutatott Kapufa és öngól című előadásra, 
vonjunk röviden — és a végletekig leegysze
rűsítve -  párhuzamot a színházi és a sport- 
események között.

Mindkét esetben adott a résztvevőket né
zőkre és játszókra osztó alaphelyzet, ahogy 
adott egy-egy konvenció- és szabályrend
szer is, amelyek meghatározzák a játszók 
cselekedeteinek értékét, jelentését. Vég
só' soron, az alkalmazott szabályok alap
ján  dől el, hogy a pályán rohangáló játéko
sok teniszeznek vagy kézilabdáznak éppen, 
és hasonlóképp történik a színházban is, 
két fontos különbséggel. Míg a sportesemé
nyek nézője jó eséllyel előre tudja, hogy lab
darúgás mérkőzésre vagy óriás-műlesik
lásra érkezik, a kortárs színház esetében 
az előadás szabályai játék közben fedik fel 
magukat. Ugyanakkor, a különböző spor
tok pontosan meghatározott és leírt sza
bályaival ellentétben, a kortárs előadások 
konvenciói a próbafolyamat során alakul
nak ki, és az előadás létrehozóitól függe
nek. A szabályok figyelmen kívül hagyá
sa mindkét esetben következményekkel jár. 
A sportban bírói büntetést, a színházban 
összezavarodott nézőket, hatástalan  jelene
teket eredményez. Innen nézve, a színházi 
alkotók egyik elsődleges feladata az, hogy 
olyan konvenciórendszert hozzanak létre, 
amelyet nem feszít szét, de ugyanakkor ki 
is tölt az előadás. A Kapufa és öngól ebben a 
tekintetben adósa marad a nézőnek, de ne 
rohanjuk ennyire a dolgok elébe.

■ F i  EÁTRUM
Körmöczi-Kriván Péter Kapufa és öngól 

című, a 2016-os dráMÁzat drámapályázat 
Debüt-díjas szövegét Tasnádi-Sáhy Péter 
állította színpadra a nagyváradi Sziglige
ti Színház színészei és néhány meghívott 
művész segítségével. Az előadás premierjé
re 2017. szeptember 18-án került sor a szé
kelyudvarhelyi IX. dráMA Kortárs Színházi 
Találkozó keretében. A nagyváradi közön
ség szeptember 21-én, a Magyar Dráma 
Napján ismerkedhetett meg az előadással a 
Szigligeti Színház stúdiótermében.

A játéktéren megelevenedő történet sze
rin t a tizenéves, szabadidejében focika
pus Boy (Sebestyén Hunor) agyában vérrög 
képződik. Miközben a feltartóztathatatlan 
véget várja, felidézi az eseményeket, ame
lyek a Samnek keresztelt vérrögöt (Ungvá
ri Oscar) Szuzival (Tőkés Imola) és a Boy 
ellen forduló focicsapattal összekötik, végül 
pedig elvezetnek Boy halálához.

A szöveg gyors, majdhogynem csapongó 
jelenet- és helyszínváltásait az előadás te 
rének és díszletének szellemes kihaszná

lásával oldja meg a rendező (díszlet- és jel
meztervező Rákay Tamás). A két oldalról 
a nézők széksoraival keretezett játéktér
sáv focipályára emlékeztet. A sáv nézőkre 
merőleges két oldalán egy-egy, háló helyett 
rácsokkal felszerelt kapu áll, a nézők sorai 
előtt egy-egy pad, amin edzők, pótjátéko
sok foglalhatnak helyet a mérkőzések alatt. 
Mérkőzésre ugyan csak említés szintjén ke
rül sor az előadásban, a díszlet elrendezése 
is megváltozik az első percek után, de eny- 
nyi is elég, hogy m ár a kezdeti képből ki
derüljön, a végzetes eseményláncolat kiin
dulópontja a foci, pontosabban a Boy és a 
csapat többi tagja közötti konfliktus.

Az apró kerekekkel felszerelt, könnyen 
mozgatható kapuk funkciója az éppen já t
szott jelenet függvényében változik. Ha úgy 
kívánja a szöveg, ágyként működnek vagy 
éppenséggel autót jelölnek. A kapukhoz kö
tődik az előadás legszebb részlete is. Egy 
jelenet során összetolják a két rácsos ka
put Boy fölött, és az így kialakult ketrecben 
meséli el, hogy egy kulcsot talá lt a kórház 
udvarán, majd rákérdez: vajon mit nyithat? 
Boy addig marad a ketrecben, amíg a kö
vetkező jelenetben a focicsapat egyik tagja 
bocsánatot kér tőle. Ekkor megnyílik a ket
rec. Eltávolodik egymástól a két kapu, Boy 
kiszabadul.

Hasonlóan épülnek be az előadásba a 
jelmezek részeként használt, a focicsapat 
tagjait és általában a tömeget, a külvilá
got megtestesítő szereplők fehér, egész a r
cot takaró álarcai is. Minden alkalommal, 
amikor Boy a focicsapat egy-egy tagjához 
kötődő emlékét idézi fel, rövid ideig lekerül 
az álarc az adott szereplőről.

Az abszolút funkcionális díszlet és a 
m arkáns jelmezek mellett Tőkés Imola 
mozgása és koreográfiája teszi egyedivé az 
előadás látványvilágát, illetve az előadás 
hangulatához nagyban hozzájárul Ungvári 
Oscar részben élő, részben felvételről beját
szott zenéje.

A Kapufa és öngól izgalmas ötletekkel 
dolgozik. Szép és fájdalmas színpadi képe
ket vonultat fel, és azt ígéri, hogy rendel
kezik azzal a konvenciórendszerrel, amit 
képes kitölteni, és ami egybe tudja ková
csolni Körmöczi-Kriván Péter szövegét és 
Tasnádi-Sáhy Péter rendezői elképzelését. 
Ehhez képest minél több idő telik el az elő
adás másfél órájából, annál gyakrabban és 
hangsúlyosabban jelennek meg azok a rész
letek, ahol nem sikerül a szöveget a színház 
szolgálatába állítani. Az előadás végére ki
fulladnak, elfogynak az ötletek, és egyre fá
rasztóbbá válnak a Boy narrációját kísérő il
lusztratív jelenetek. A már említett ketreces

részleten túl alig került olyan jelenet az elő
adásba, ami túlm utatna a történet illuszt
rálásán. Ebből a szempontból nagyrészt túl
játszott, túlmozgott és túlbeszélt az előadás. 
A Kapufa és öngólban létrejövő színházi vi
lág több okból sem bírja el, hogy a Boy által 
mesélt eseményeket azok átértelmezése, to
vábbgondolása nélkül játsszák el. A rosszul 
működő illusztratív jelenetek legfájdalma
sabb példája talán a Boy és Church, a foci
csapat edzője közötti találkozás és kézfogás 
jelenete. Abban a kézfogásban minden benne 
volt -  mondja Boy, és világos, hogy teljesen 
komolyan gondolja. Eközben valóban kezet 
ráz az edzővel, de a néző előtt zajló kézfogás
ban semmi sincs benne. Ebben a formában 
az előadás sem időt, sem lehetőséget nem ad 
arra, hogy a Boy érzései és a külvilágban 
zajló események azonos intenzitással jelen
hessenek meg.

Sebestyén Hunor, az előadás kezdetétől 
folyamatosan építkező, szuggesztív játéká
val elbűvöli a nézőket. Párbeszédbe ugyan 
nem keveredik velük, de időről időre kiszól, 
kinéz a közönség soraiba. Tudja, hogy ott 
vannak, hogy hallgatják, nézik, hogy Boy
ért jöttek el az előadásra, és jól használja 
ezt. Mindezek mellett Boy, azaz az elbeszé
lő helyzete sem teljesen világos az előadás
ban. Felmerül ugyanis a Boy jelenidejére 
vonatkozó kérdés. Valóban az előadás jele
nében zajlanak az események, és oda eme
li be Boy az emlékeit? Vagy Boy m ár átesett 
mindazon, amit látunk, és az egész egy 
időn, életen kívüli visszaemlékezés, amiben 
egymásra torlódnak a különböző idősíkok?

A Körmöczi-Kriván Péter drámaírói és 
Tasnádi-Sáhy Péter rendezői debütje né
hol szétfeszíti azt, máshol kifogy az önma
ga szám ára felállított konvenciórendszer
ből. Ennek ellenére az előadás színpadi 
képei és rendezői megoldásai, illetve a szö
vegben rejlő lehetőségek jó irányba m utat
nak. A Kapufa és öngól szövegként és elő
adásként is egyértelműen bizonyítéka, 
hogy nem csak szükség van a kezdő szerzők 
és rendezők számára bemutatkozási lehető
séget biztosító fórumokra, de értelme is van 
fenntartani azokat.

Szigligeti Színház, Nagyvárad. Körmö
czi-Kriván Péter: Kapufa és öngól. Rendező: 
Tasnádi-Sáhy Péter. Szereplők: Sebestyén 
Hunor, Tőkés Imola, Ungvári Oscar, Csat
lós Lóránt, Gajai Ágnes, Hunyadi István, 
Kiss Csaba, Kocsis Gyula, Trabalka Cecília. 
Díszlet- és jelmeztervező: Rákay Tamás; 
koreográfus: Tőkés Imola; zene: Ungvári 
Oscar; ügyelő: Vajda Zoltán; súgó: Tentea 
Katalin.
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ANTAL BALÁZS

A „DE”-vel kezdődő regény
A szerző életére nyersanyagként tekin

tő  esszéregény vagy esszépróza m ostaná
ban újra egyre sűrűbben örvendezteti meg 
a kortárs irodalom olvasóit jobbnál jobb 
könyvekkel. Egy éven belül itt van Kun 
Árpád és Nádas Péter u tán  a Vida Gáboré
-  bár éppen a sort nyitó Kun Árpád m un
kája (Megint hazavárunk) a m ásik kettő 
felől nézve m intha sokkal jobban ellépne a 
valóságos regény felé de a mieinken túl 
tekintve is: pár éve olvasható m agyarul az 
egyik legismertebb kortárs am erikai rea
lista író, Jonathan  Franzen esszénovellák
ból összeálló könyve, a Diszkomfortzóna 
is, mely eredetileg tíz évvel korábban lá
to tt napvilágot. S nemcsak em iatt tartom  
őt ehelyt megemlítésre érdemesnek... Per
sze a hagyománya is gazdag e műfajnak, 
pláne h a  hozzávesszük, hogy különbö
ző elágazásaiban, fejleményeiben, műfaji 
kapcsolataiban a „valóságirodalom” teljes 
spektrum a fellelhető, hiszen az elbeszélt 
én világát, mikrokozmoszát igyekszik mi
nél teljesebben visszaadni — bár ebben a 
teljességben a saját világ teljessége értő
dik, lehámozva róla az itt és most érdek
telen rétegeket, s a szubjektív nézőpont 
által mindig szűkebb a „nagy egészénél, 
ám tágabb annál, m int amennyit a „nagy 
egész”-et feldolgozó tek in tet a részletek
ből megláthat. Ezért például ugyanannak 
a valóságnak egészen m ásik szegletét vil
lantja fel két klasszikus, a világháborúk 
közötti időből való vallomás: az egy polgá
ré meg a fekete bojtáré. És: ezért egyszerre 
kevesebb és több az Egy dadogás történe
te, m int akárm ely „Erdély-regény”, amely 
a könyvben annyiszor előkerül.

Vida Gábor ugyanis, m int azt elmesé
li, a „nagy Erdély-regény” keresése közben 
tette  félre alakuló szövegét, hogy megír
ja  helyette ezt a könyvet -  ahogy a lapo
kon áll: most magáról írjon. Magáról, meg 
az övéiről, az őket körülvevő világról, s a 
velük történő történelemről is valameny- 
nyire. Természetesen többé-kevésbé E r
dély-regény is kerekedett ilyenformán a 
dologból -  méghozzá a javából való! És ta 
lán éppen azért, m ert ez az Erdély-regény 
nem Érdély-regény akar lenni elsősor
ban. Az olvasóban szinte észrevétlen épül 
meg annak  a fejlődésregénynek és csa
ládtörténetnek a hátterében, amely külö
nösebben keresetlen egyszerűséggel, hol 
egy-egy tém a köré szerveződve, időbelisé
gükben akár töredezett eseményláncolat 
puzzle-darabkáiból kirakva, hol egy-egy 
nagyobb, tem poralitásában is összefüggő 
történetszeletet mesélve szövődik egész- 
szé — m ár amennyiben egésznek tekinthe
tő. Hiszen kezdete és vége ugyanúgy eset
leges ennek a regénynek, m int ahogy az, 
ami belekerül is bővíthető akár, a kompo
zíció meglehetősen nyitott. Ennek ellenére 
term észetesen mégiscsak van látható íve
-  ez pedig maga a bildungsroman: hogyan 
lettem  m agyar szakos diákká Kolozsvá
ron? És persze majdnem olyan választ ad, 
m int amilyet Andrzej Stasiuk nem külön
ben kiváló, a kilencvenes években szüle

te tt életrajzi esszéregénye a címben feltett 
kérdésre -  hogy ugyanis Hogyan lettem 
író? M ert sok mindent meg lehet tudni ab
ból a könyvből is, de éppen ezt az egyet 
nem. Vida Gábornál éppenséggel többet 
lehet m egtudni az okról — ám mégis, az ol
vasónak egyszerre lehet k in t és bent él
ménye az olvasás során. Hiszen igen bi
zalmas dolgokat is m egtud egy család és 
benne az egyszem gyermek életéről, meg
tudja, mi az, am it vetítenek, és hogy ho
gyan élnek valójában, de a gondolatokból 
és az érzésekből mégiscsak nagyobbrészt 
ki van zárva. A szellemi-érzelmi érés in
kább csak nyomokban van jelen. A végén 
egy olyan fiatalem ber áll előttünk, aki 
jókezű szerelő éppúgy lehetne, m int ahogy 
ahelyett ta n á r  lesz a végén. Vagyis nem 
lesz tanár, ezt m ár korábban megtudjuk, 
de azért mégis ta n á r  szakon búcsúzunk el 
tőle. Bár a többi is ott áll a fülön. Talán. 
És persze onnan kezdődik a könyv, hogy 
az elbeszélő kész író m ár -  egy fél életmű 
figyel a könyvespolcon.

És hogy m iért nem lesz tanár, a rra  ott 
a cím ajánlata, amely egyféleképp trau 
m atörténetet ígér. A dadogás búvópatak
ként vissza-visszatér a könyvben, még
is, nagyobb részt annyira háttérbe szorul, 
hogy néha rá  is csodálkozhat az olva
só, m iért pont ez a címe. De hát meg lehet 
ezt mégiscsak indokolni a könyvből: m in
denféle giccs és pátosz nélkül, mindenfé
le megmaradásproblémák helyett (hogy
isne!) elbeszélőnk felnövése során legfőbb 
baja, hogy leküzdje valahogy a beszédhibá
ját. Vagy legalább megbékéljen saját m a
gával. Közösség helyett egyéni sors — el
mond ez eleget éppen a közösségről. Amely 
amúgyis éppolyan semmivé fosztó, m int a 
regényírót bénító Erdély-giccs minden más 
szelete. Az apának bántó szó, hogy erdé
lyi lenne -  nem székely, nem erdélyi: alföl
di magyar. Az anya székely, vagy ahogy az 
apa rokonsága mondja: „csak” egy székely. 
Alkoholizmus, m ár-m ár szektás vallási fa
natizmus, öngyilkosság és diszfunkcioná- 
lis családok -  m int Franzennél, itt is köz
ponti kérdés: ez alkotja a regény világát 
egy olyan háttér előtt, amelyet mindközön
ségesen Erdélynek mondunk, ám a regény 
megindokolja, hogy ne mondjuk egyvégté- 
ben annak.

Még akkor sem, ha  a regénybeli Gá
bor a Kisjenő/Ágya-vonal m ellett m ásik 
hazájának Barótot mondhatja, eszmélé- 
se terepének pedig a kellően vadregényes 
H arg itá t — vagyis éppenhogy átkel egész 
Erdélyen. Irodalmi élményei között az in
diánregények még a gyerekkor világát je 
lentik, O ttlik  és Szilágyi Domokos m ár a 
felnövés, az érés időszakát, s ide tartozik  
a rom ániai m agyar irodalom olvasása is, 
amelyről a rajongás ellenére is elmond
ja, hogy nem éppen a világirodalom szint
je. H a m ár rajongás egy könyvért: az a ra 
di bentlakás m ár-m ár az Iskola a határon 
világa -  s ez duplán meglesz a katonaság- 
„élményeivel”, amely a Kárpátokon is tú l
ra  viszi az olvasót, egész a Báráganig.

Az első, az in ternátus az egyetlen „nem
zetiségi” „konfliktus” színtere -  a kato
naság viszont Románia majd’ minden 
nemzetiségét egybesodorva mindenfé
le feszültséget felold a nagy közös u tá la t
ban, amely a d ik ta tú ra  felé árad. M ert a 
könyvben a csak isten marhájának neve
zett conducator is „felbukkan” — a cselek
mény majdnem egésze a d ik ta tú ra  kor
szakára esik. Aminek „relikviái” meg is 
vannak: a félelem a szekutól, a könyvel
kobzások, a szökés és az elpárolgás gon
dolata, a p á rt és a vallás viszonya stb. 
És hogy ne legyenek véletlenek: egy ta 
nárnő  szerint Ceau§escu is a dadogással 
küzd...

Mindezeket Vida Gábor kontemplatí- 
van, mégis felkavaróan mondja el. Felka
varó az őszintesége, az a szeretet, mely a 
nagyon kemény kritika  ellenére árad a so
raiból. Szereplői — akik többnyire rokonai, 
szülei, nagyszülei, nagybátyjai, barátai, 
szomszédai, tan á ra i — pőrén állnak előt
tünk , minden hibájukkal és erényükkel 
együtt, de sem lenézve, sem felmagasz
talva, hanem  igazán bensőséges szeretet
tel. Még akkor is, ha  belekötnek szakállba, 
nyakkendőbe, de-vei kezdődő mondatok
ba — m ár az is kemény ellentmondás, hogy 
ez a regény első szava is. Ez a minden lá t
szólag tárgyilagos elbeszélés ellenére is 
áradó érzelmi töltet olyan pluszt ad a szö
vegnek, amely az olvasót valósággal szug- 
gesztíven tudja megérinteni.

Talán ezért is ír tá k  le több helyen, 
hogy eddigi legjobb könyve az Egy da
dogás története. S bár én m agam  m ár az 
Ahol az ő  lelkét is nagyon jó regénynek 
gondoltam, most e könyv esetében mégis 
sokkal határozottabban merem megkoc
kázta tn i, hogy az egész m ai m agyar pró
zából kiemelkedő mű született Vida Gá
bor műhelyében.

Vida Gábor: Egy d a d o g á s  története . 
M agvető, B u dapest, 2017.
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MIKÓ IMOLA

Beszéljünk a lényegről
Vida Gábor legújabb regénye, az Egy 

dadogás története a szerző k rédó ját iga
zolja: a rró l lehet valóban h ite lesen  írn i, 
am it m egélt az ember, am it szem élye
sen is m eg tap asz ta lt.1

Igazán  h á lá sa k  leh e tü n k  neki, hogy 
engedett a kész te tésnek  és az e lte r
vezett N agy Erdély-regény he lye tt sa 
já t  önéletra jzát, e m lék ira ta it foglalta  
egybe, am i bizonyára sokunk  szám á
ra  inkább  nyereségként könyvelhető el, 
h iszen  a szubjektív  élm ényeken, a csa
lád tö rtén e ten  tú l van  a z é r t i t t  bőven 
Erdély-kép, falukép, kisebbség- és in 
tézm ény tö rténe tek , a rom án ia i szocia
lizm us m egannyi m ik ro tö rtén e te , szo
ciográfiai, néprajzi leírások , á lla t-  és 
növénytani ism erte tők , po litika i, teo 
lógiai és pszichológiai felvetések, ig a 
zán izgalm assá  v iszont m indezt éppen 
az egyéni perspek tíva , a sa já t élm ény
anyag  teszi. A Nagy Erdély-regény p e 
dig am úgy is íród ik , m ikrovilágokból 
fog felépülni, az A hol az ő  lelke is en
nek egy fejezete, a k á rc sa k  Tompa A nd
rea  trilóg iá ja , a ké t szerző m in th a  p á r 
huzam osan  k u ta tn á  ezt a régiót, a 
négy évvel ezelőtti T rianon -tö rténe te- 
ke t m ost az (ön)életrajzok v á ltják  fel az 
O m ertában, a H allgatások könyvé ben 
és az Egy dadogás történetében. Utóbbi 
éppen au tob iográfia  m ivolta révén vá
lik  ú jdonsággá és hiánypótlóvá.

k
Elbeszélője valójában az t az e lhanya

golt, kiveszőiéiben levői?) szokást ele
veníti fel, mely főként az a rcha ikus, 
leginkább a v e rba litásban  élő közös
ségekre jellem ző, ahol az idősek, a fel
nő ttek  az é le ttö rtén e tek  elm ondásán 
keresz tü l ad ják  á t é le tta p a sz ta la ta i
ka t, hagyom ányozzák á t ism ereteiket 
a következő generációkra. Mivel m ind
ezt rendk ívü li önreflex iv itássa l és egy 
pszichoanalízisnek  is beillő p rec iz itás
sal teszi, voltaképpen életrajzi fikció
kén t is az alföldi, erdélyi, székely tá j
egység, v a lam in t a rom ániai m agyar és 
m ás kisebbségek dokum entum értékű  
fo rrá sán ak  tek in the tő , vidék- és k u l
tú rtö rté n e tk é n t is olvasható. U gyan
akkor, term észetesen , nevelődési, fejlő
dés- és családregényként, m em oárként 
is m egállja a helyét, s m in t ilyen v ilág ít 
rá  a rra , hogy a d ik ta tó rik u s  rendszer
ben a politikai elnyom ást m ikroszin ten  
a családon belüli erőviszonyok tük röz ik  
vissza például az a u to rite r  nevelési szo
kásokban, melyek ugyanúgy jellem zőek 
lehetnek  nőkre, fé rfiak ra  eg y a rán t.2

A regény ta lá n  leghangsúlyosabb ré 
sze a család i ideológia megképzó'désé- 
nek folyam ata, am i voltaképpen, ha  k i
m ondatlanul is, m inden családban  o tt

m unkál. I t t  (is) egy olyan verbálisán  
kod ifiká lt szabály rendszerrő l van  szó, 
am it a gyerek m ég nem é rt, de asze
r in t  kell v iselkednie. A felnőtt n a rrá to r , 
ak in ek  retrospek tive  im m ár jóval több 
ism eret b irto k áb an  és nagyobb tá v la t
ból van  rá lá tá s a  az akkori családi, szo
ciális viszonyokra, m ár élesebben lá tja  
ezek h iányosságait, problem atikussá- 
gát. A család i ideológia á llandó szajkó
zása, am i a kö te t egyik leg ironikusabb 
és a m ai tá rsadalom ban  is paradigm a- 
tik u s  szlogenje, éppen a folytonos is 
m ételgetés m ia tt vá lik  m ár a gyerek 
szám ára  is gyanússá: „Mi egy rendes 
család  vagyunk, m ondja anyám , v a la 
hányszor a r ra  a következte tésre  ju tok , 
hogy m in t egy rendes családban , n á 
lunk  sincs rendben  valam i.” (46.) Az el
beszélőt éppen azok a hézagok, nega tí
vum ok, azok az e ltitko lt, el nem  m esélt 
tö rté n e te k  érdeklik , am ike t a k ife 
lé m u ta to tt m ak u lá tla n sá g  á la rca  mö
gé re jtü n k . A nnál is inkább  k ív án 
csi ezekre, m ert gyerm eki ny ito ttsága  
és nem tudása  g y ak ran  e llen tm ondás
ba kerü l a rák én y sze ríte tt világképpel, 
m en ta litá ssa l. M ert szere tn i kezd olyan 
nagybácsikat, ak ik e t az egész család 
gyűlöl vagy m egvet, m ert egyik leg
szebb élménye az a lkoholista  nagyap já
val való harangozás m arad , és k u ta tn i 
kezdi, k ik  is ezek az o lyannyira  elfeled
ni vágyott em berek. Az e lh a llg a tás  a 
szocializm usban term észetesen  a h a ta 
lomtól való félelem m ia tt is fokozódott, 
de a d ig itá lis  im idzsépítés korában  sem 
szül kisebb feszü ltséget a valóság és 
e sz té tizá lt m ása közti d iszkrepancia. 
Az o tthoni feszültségek elől a gyerek az 
erdőbe m enekül, bóklászik, cserkészik, 
a term észetközelség élm énye, a k é tk e 
zi m unkák  lelkes b em u ta tása  nem csak 
ennek  a letűnőfélben lévő értékes a r 
chaikus v ilág n ak  a m egőrzéseként író 
dik, hanem  g y a k ran  a felnőtté  érés, a 
félelm ekkel való m egküzdés vagy ép
pen a tá r s a s  kapcsolatok k ia la k ítá sá 
n a k  term észetes terepe  (ld. indiánosdi, 
vadászat, foci).

Vida Gábor sok m enekü léstö rténe te t 
í r t  m ár, de ezú tta l nem  fél a dadogás
tól, h a  tab u té m á k ra  kerü l sor: öngyil
kos nagybácsi, a lkoholista  felm enők, 
szekus k ínzások , család i já tsz m á k  stb. 
A dadogás m in t beszédhiba az elbe
szélés nehézségeit is m etaforizáló (a la 
O ttlik), neki-nekirugaszkodó a k tu ssá  
válik . B ár nehéz ezekről a dolgokról be
szélni, m ert á lta lá b a n  m indig a lénye
get seperjük  a szőnyeg a lá , a k i nem 
m ondhatót k erü ljük  m eg eszképista  
módon, m ert m egkövezik az em bert é r
te  még a sa já t rokonai is, ők a leg in 
kább, ezeknek a ta b u k n a k  a kibeszélé- 
se, m egértése  nélkü l viszont pszichés 
zsák u tcák b an  m arad n án k . A lényeg 
nélkü l nem  valószínű, hogy össze tu d 
n á n k  ra k n i egy koherens, p lauzibi
lis tö rté n e te t, fel tu d n á n k  ép íten i egy

egészséges id en titá s t. E zeknek az é r in 
te tte k  szám ára  fájó tö rtén e tek n ek  a 
nyilvánosság elé teregetése  sa já t dön
tés , viszont íróként, közéleti szem ély
kén t felelősségvállalás is: a tanu lságok  
levonása sa já t és m ások so rsán ak  ko
vácsa lehet. A C eausescu-rendszer h i
ányosságai, például a sz in te  nem létező 
pszichológia m ia tt téves diagnózisokat 
és gyógykezeléseket eredm ényezett, az 
erőszak  a gyereknevelésben is elnyom 
ta  a szere te te t, s ezeknek m áig ha tó  kö
vetkezm ényei v an n ak , b á r m ost m ár 
szabad, úgy tű n ik , a lelk i bajokról to 
vábbra sem  illik  beszélni. Pedig a fél- 
res ik lo tt sorsú család tagok életének 
m egism erése és m egértése  sz in tén  fele
lősség, éppen ezek elbeszélése m en th e t
né meg a következő generáció ta g ja it  a 
negatív  sém ák  m egism étlésétől. A n a r 
rá to r  nem  az ítélkezés indu la táva l kö
zelít ezek felé a vakfoltok felé, b á r  nem 
is m enti fel c sa lád tag ja it, inkább  a(z) 
(ön)m egértés motivációja, az iden titás- 
keresés ha jtja , egy olyan önism ereti 
u ta t  já r  be, m elyet m indan n y iu n k n ak  
meg kellene ten n ü n k  é le tünk  során, 
a k á r  írá s te ráp ia k é n t, a k á r  m áskén t.

E zt a szem élyiségfejlesztő, önkifeje
ző funkciót tö lti be a regény n a rrá to ra  
szám ára  m ár gyerekkorában  sa já t em
lé k ira ta in a k  p ap írra  vetése, s fogalm a
zásai egyszersm ind m enedéket is nyúj
ta n a k  az in te rn á tu s i te rro r  közepette. 
Később az irodalom  vá lik  szám ára  az
zá a szabad és é lhető  v ilággá, melyhez 
hasonló párhuzam os valósága, „kettő
zött v ilága” m ajd m indenkinek  van  a 
környezetében (193.). Mivel a narrác ió  
szám os irodalm i u ta lá sa  eleve egy tá 
gas fik tív  térbe  helyez, az olvasó ta 
lán  nem  érzékeli a n n y ira  a z t a szaka
dékot, am it az életrajz  írója tap a sz ta lt 
anny i éven á t a m egannyi m ás tevé
kenység és az írá s  v ilága  közt. A regény 
novellaszerű , önálló fejezetei é le tú tjá 
n ak  egy-egy je leneté t, képét v illa n t
já k  fel, am ike t kellő kézm ívességgel, a 
m ás m unkála tok  elvégzéséhez h aszn á lt 
gyakorla ti tudáshoz hasonló technével 
dolgoz ki. A term észet és a k u ltú ra  v i
lága  észrevétlenül sim ul egybe, sokszor 
nem tud juk , m iben gyönyörködjünk in 
kább, a dám vadak le írásáb an  vagy az 
olyan szavak  ízlelgetésében, m in t a 
bivalyagolás, kanta , büntős kígyó vagy 
a fehérköpeny frász. H a m egvan egy- 
egy életkép, az elbeszélő úgy kapasz 
kodik sa já t m ondataiba, „m int egy in 
d ián  a lángoló p ré rin  a lova sörényébe” 
(103.), elindul az ördögszekér, egyre nő, 
gomolyog, az u tá n  tovafú jja  a szél, e lin 
dul egy m ásik  szál, az is gubanccá gya
rapodik , és pörögnek tovább a sorok, 
m ígnem  összeáll egy (rész)egész, am i 
viszont bárm ikor tovább göngyölíthető, 
a k á r  egy fél életm ű.

J e g y z e te k
1 Elhangzott Vida Gábor A kétely meg a hi
ába című könyvének bemutatóján Kolozsvá
rott, 2012. okt. 18-án.
2 Erről részletesebben ld. Judith Herman: 
T r a u m a  é s  g y ó g y u l á s  — A z  e r ő s z a k  h a t á s a  a  
családon belüli bántalmazástól a politikai 
t e r r o r i g .  H á tté r K iadó, 2011.
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A
É letünk  a szolgáltatás #aköltészetnem tré
Kocsis Árpád: Oktopusz. 

M agvető Kiadó -  Forum Ki
adó, 2017.

Súrol, dörzsöl, rongy, por
szívó. Vigyázz, ne úgy, nem ér
ted, nem így kell, nem jó, újra, 
kezdd előírói. Az Oktopusz egy 
takarítószemélyzet mindennap
jait járja  körül, ahogy a külön
böző nemzetiségű alkalmazot
tak  sziszüfoszi ru tinnal teszik 
rendbe az irodákat, a folyosó
kat, a huszonötméter magas 
akváriumot, hogy az irodistá
kat és a látogatókat nap mint 
nap megfelelő környezet fo
gadja. „Életünk a szolgáltatás.” 
Mindeközben az olvasó szemei 
előtt is úgy jelennek meg a sze
replők, ahogy pucolják a magas 
üvegfalakat, m intha ficánko
ló halakat bámulna egy akvá
riumban.

ülszöveg
A regény rövid fejezeteiben 

folyamatosan ott vibrál a fe
szültség, az irodisták és a taka
rítói személyzet közötti kölcsö
nös undor, a személyzet tagjai 
közötti apró játszmák, az ál
landó „én úgy is jobban tu 
dom” és a „másik biztos rosszul 
csinálja” kicsinyeskedései, a 
szúrkálódások és gyanakvások 
mindegyre visszatérő alakzatai. 
Ráadásul egymás mellett is úgy 
beszélnek el, m intha csak tá- 
tognának. Ahogy például a tö
rök kollégának csak a kereszt
nevét tudják. „Egyszer mondta 
a teljes nevét is, de senkit sem 
érdekelt, senki sem jegyez

te meg.” (34.) Ezzel együtt na
gyon is emberiek a karakterek, 
ahogy mindenki a saját bajával 
van leginkább elfoglalva, a sze
lektív szemétgyűjtés, a spórlás 
a villannyal és tisztítószerrel 
nem az ő tisztjük, ők csak minél 
kevesebb energiabefektetéssel 
igyekeznek csillogóvá törölni az 
épületet. Sikálnak, káromkod
nak, szundítanak, figyelnek, 
morognak.

Tömör mondatai és visz- 
szatérő képei kellemes sod
rást kölcsönöznek a szövegnek, 
a látszólagos eseménytelenség 
mögött rengeteg történet rejtő
zik, a karakterek mögé egyre 
kifinomultabb családtörténetek 
sorakoznak fel, ugyanakkor el
kerülhetetlenül becsorog a cse
lekményszálak közé napjaink 
társadalm i és közéleti tapasz
tala ta  is. Inkább a mondatpróza 
felé mozdul el, helyenként rend
kívül pontos, aforisztikus mon
datokkal m utatja be az alkal
m azottak mikrotársadalmát. 
És ebben a kimerevített, örö
kös ismétlődésben az időhöz va
ló egyetlen viszonyulási lehető
séget a folyamatosan döglődő 
oktopusz jelenti.

S zív lapá t. Szerk. P éczely  
Dóra. D ániel A ndrás raj
zaival. T ilos az Á Könyvek, 
2017.

A kamaszok az emberiség 
fertői. M ár nem aranyos gyere
kek, akik  cukiságokat monda
nak  és boldogan szaladgálnak 
a homokozó körül, de még nem 
is felnőttek, akire m unkát, fel
adatokat lehetne ruházni és bi
zalommal, tisztelettel fordulni 
irántuk. Egy kam asz tanu l
jon ügyesen, de azért legyen 
szíves, ne üljön egész nap ott
hon a számítógép előtt, men
jen ki a barátaival, de a já t
szótérre m ár nem mehet, m ert 
az 12 éves korig használha
tó, kocsmába meg hogy is me
hetne, hiszen még nincsen 18. 
Legyen szíves, ne pofázzon és 
értse meg, hogy még csak kaj
la tinédzser, nem tud semmit, 
de azért legyen felelősségtel
jes, öntudatos, elvégre majd
nem felnőtt, há t ennyit sem le
het rábízni?

Mai napig nem tudja a tá r 
sadalom, mihez kezdjen a ka
maszokkal, így az irodalom- 
(oktatás) is gyakran értetlenül 
áll előttük. Szerencsére m ár 
azért létezik a young aduit iro
dalom, aminek a tinédzser kor
osztály a célközönsége, az ő 
nyelvükön próbál megszólalni 
az ő problémáikról. Mert vall
juk  be, van nekik is bőven. Vi
szont ez a m agyar irodalomnak 
elenyésző százaléka és ráadá
sul félvállról is kezelik, a műfaj 
még nem elég „komoly”. Akár a 
kamaszok. Pedig.

Hiába szidjuk, hogy nem ol
vasnak, én azt tapasztalom, 
hogy érdeklődnek és kíváncsi

ak, nagyon is. És ezért örvend
tem  annyira, amikor megjelent 
a Szívlapát, amely egy merész 
vállalkozás arra , hogy — első
sorban a tizenévesek szám ára — 
egyszerre nyújtson betekintést, 
fogópontokat és közelítési le
hetőségeket a kortárs líra felé. 
Az antológia nyolcvanöt szerző 
szövegeit tartalm azza, egészen 
fiatal, első kötetes vagy akár 
kötet előtti szerzőktől egészen 
elismert költőkig. Öt ciklusra 
tagolódik a kötet, melyek kü
lönböző nagyobb tem atikák kö
ré szerveződnek, m int a sze
relem, isten, élet, halál, ars 
poeticák, identitáskeresés, tá r 
sadalmi érzékenység és az ezek 
közti átjárások.

Nem tudom biztosan, hogy 
kam aszként miként fogadtam 
volna egy ilyen kötetet, de gya
nítom, hogy nagyban segítet
te  volna a kortárs irodalomhoz 
valló közelítésemet. Vonakodva 
mondanék olyasmit, hogy kö
telezővé kéne tenni, azonban 
elég fontos volna, hogy minden 
osztályban legyen belőle egy 
példány.

ANDRÉ FERENC

Kocsis Árpád

OKTOPUSZ

s ie s s ! m in d já r t
IDEJÖN VALAKI!

MOST KELL AZ A 
FÉNYKÉP, VAGY NEM?!

TUDOD, o tt  lako tt
A PASAS. AKINEK 

FORDÍTOM A REGÉNYÉT.

NA, ÉPP  
I D ŐB E N !

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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Nemes és érzelmes keringők
Nemzedékek nőttek fel úgy, hogy mun

kanapokon -  akkor még szombaton is! -  ke
let-európai időszámítás szerint tizenhárom
húszkor a Kossuth Rádió jóvoltából ezreket 
szögezett a hangszóró közelébe a Ki nyer ma? 
(Játék és muzsika tíz percben). Nem közis
mert, hogy ennek a zenei kvíznek Európa- 
szerte voltak körmönfontabb elődei is. Efféle 
játék zajlott le például 1911-ben Párizsban.

Történt, hogy egy mára felejtésbe süllyedt 
nevű zongorista, Louis Aubert különleges 
hangversenyt adott: a műsoron csupa „ó'sbe- 
mutatandó” darab szerepelt, a holt és élő szer
zők kilétét azonban nem hozták nyilvános
ságra. Jórészt hivatásos zenészek és ítészek, 
publicisták, közéleti kultúrlovagok alkották a 
hallgatóságot, s az ő nemes feladatuk volt tip
pelni a komponistákra. Maurice Ravel új zon
goraciklusa, a Vaises nobles et sentimentales 
(Nemes és érzelmes keringők) is ekkor csen
dült fel először, amelyet szerzője egy szimbo
lista költő, Henri de Régnier szavait mottóul 
kölcsönözve „a haszontalan elfoglaltság ízes 
és mindig új öröme” inkarnációja gyanánt 
írt. Az interaktív koncert hallgató-döntnökei 
persze több lehetőséget is fölvetettek a szer
zőségre: Eric Satie -  akitől azért, lássuk be, 
ennyi harmóniai fantáziafinomság nemigen 
volt várható —, Blanche Selva (1844-1942, 
francia zongoraművész, zeneszerző), Teodor 
Szántó (Szántó Tivadar, 1877-1934, zeneszer
ző' és zongoravirtuóz), só't még Kodály Zoltán 
neve is elhangzott a tippek sorában. A kor
szak Ravel-rajongóinak egy csoportja -  akik 
pedig rendesen már az első hang hallatán el 
szoktak volt alélni a Mester zenéjétől -  most 
kétségek közt vergődött, majd Ravel-hűsége 
jeléül megpróbálta lehurrogni a frissen hal

lott anonim zongoraciklust. Ravel maga is je
len volt a hangversenyen, állítólag semmilyen 
érzelmet nem mutatott.

Az impresszionista és modern elemekből- 
hatásokból építkező, nyolcrészes keringőso
rozatot — bár a valcer-műfaj koronázatlan 
uralkodó-dinasztiájaként a Strauss családot 
tartjuk számon — nem a bécsiek ihlették, ha
nem elsősorban Schubert zongorára írt ne
mes és érzelmes keringői. Mégsem feledkez
hetünk meg róla, hogy Ravel La Valse című, 
ugyancsak keringő-alapú művének első „gon
dolatfoszlányai” már 1906-ban felbukkan
tak, mégpedig a tisztelgés jeleként Johann 
Strauss előtt. Sőt a La Valse-nak, a Valses 
nobles előfutárának eredetileg a Vienne, az
az Bécs címet szánta. („Örvénylő felhők kö
zött keringőző párok tűnnek fel halványan — 
írta le vízióját Ravel. -  A felhők fokozatosan 
eltűnnek, egy hatalmas termet látunk, telis
tele táncoló emberekkel. A szín egyre világo
sabb, a »B« jel fortissimójánál hirtelen felra
gyog a csillár. Uraim, a helyszín: egy fényűző 
császári udvar, 1855.”

A Valses nobles et sentimentales közön
ségsiker lett, persze nem az eredeti zongo
ra-változatban, hanem a zenekari verzióban, 
melyet Adélaide, ou le language des ßeurs 
(Adélaide, avagy a virágok nyelve) címmel 
balettként mutattak be 1912. áprilisában a 
Chátelet Színházban. Az orkesztráció terén 
igazi virtuóznak számító Ravel pompázatos 
zenekari színeket kevert ki palettáján, ele
gánsan, ellenpontokban és színekben dúská
ló változatossággal komponálva meg a külön
féle „vérmérsékletű”, olykor elmélázó, máskor 
dévaj vagy épp tomboló keringőket. Az ér
zelmek és vágyak virágok (pontosabban vi

rág-táncosok) színpompájában tűnt fel, maga 
Ravel adta ezekhez az ötletet, sőt a bemuta
tón maga is dirigálta művét — karmesterként 
tíz évnyi szünet után! Az előadást követően, 
mint mondják, fáradt-boldog öniróniával csak 
ennyit tett hozzá dirigensi teljesítményéhez: 
„Nem volt nehéz, végig háromnegyedben van.”

Semmi kétség, Ravel — aki ekkor már ma
ga mögött tudhatta a Pavane-1 {egy infáns
nő halálára), a Daphnis és Chloét, a Lúd
anyó meséit — ezúttal is némileg eklektikus 
művet alkotott. Dodekafon sejtelmek, dzsesz- 
szes pontozottság és operettes bűvölet hatja 
át a Valses nobles részeit. De nem meglepő a 
keringős felszabadultság mögül átsejlő me
ditativ m értéktartás sem. Az új irányzatok
ra való nyitottság és a zeneszerzői tapaszta
lat -  mint bázis -  határozza meg a szerzői 
magatartást. Ekként a robbanékony kezdő 
és záró tételek közé érzelmes „szkeccsek”, a 
boldogságot, néha ugyanakkor a melankó
liát hangsúlyozó részek ékelődnek. (Ezt a 
gazdagságot egyébként 2017 szeptemberé
ben hiánytalanul megvalósította a Gabriel 
Bebe§elea által karmestereit kolozsvári Fil
harmónia. Természetes, hogy elsősorban a 
fafúvósok teljesítménye volt kiemelkedő, hi
szen Ravel szinte összes fontos VaZses-témája 
oboán, fuvolán, klarinéton, angolkürtön szó
lal meg vezértémaként, miközben a líráról 
és az érzelmekről a nagyívű vonós-hátterek, 
a hárfa és a szordínós rezek gondoskodnak 
lankadatlanul.)

JAKABFFY TAMÁS

H ívővé vá ln i egy  k iá llító térb en
Arra kérem az olvasót, tartsa maga elé egyik kezét, tárja ki ujja

it. Kézfejét, de akár tenyerét is helyezheti arcával szemben. Vegye 
szemügyre ujjait. Ha ezzel kész, gondolja át, hány olyan kiállítá
son vett részt élete során, ahol hozzáérhetett a kiállított tárgyak
hoz. A kérdés: mind az öt ujjára talál-e példát?

Leeresztheti kezét.
Nos, ha interaktív kiállításokról van szó, úgy gondolom, legtöb

bünknek ötnél több ujjra lenne szüksége ahhoz, hogy megmutat
hassuk, hányszor foghattunk meg, használhattunk vagy akár sza
golhattunk meg egy-egy bemutatott objektumot. Számomra (hogy el 
tudjuk képzelni, mire is célzok) többek között ilyen a budapesti Lát
hatatlan kiállítás vagy a Capa központ 2014-es Kép és képtelensé
ge, ahol virtuális installációkat próbálhattam ki sokadmagammal.

Most viszont megkérem ismét, végezze el ugyanezt a műveletet 
képzőművészeti kiállítások kapcsán. Ugye, drasztikusan leszűkül a 
lista. Nem véletlen.

Ember által alakított tárgyi környezet vesz minket körül a 
nap minden percében. Sokat lehetne vitatkozni azon, a képzőmű
vészeti alkotás is e halmaz részét képezi-e (hiszen, csakúgy, mint 
egy objektumot, meg kell tervezni és a vásárlói piac bizonyos szeg- 
menységnek igényeit elégíteni ki vele), vagy egy teljesen különálló, 
lényegében nem evilági kategóriába sorolandó, többek között a min
den elé helyezett alkotói szándék miatt. Utóbbi mellett szól, hogy 
míg egy hétköznapi tárgyat (így egy lámpát, széket, kanalat) meg
foghatunk és rendeltetése szerint használhatunk, addig egy kép lé
nyegében az ereklye státuszát tölti be, hiszen nem érinthetjük meg, 
csak messziről csodálhatjuk vagy róhatjuk le tiszteletünket előtte. 
E távolságtartást erősíti a galéria puritán, fehér enteriőrje, melyek
be hasonlóan félénk gesztussal lép be az ember, mintha egy temp
lomba tenné, hogy adózzon a transzcendencia képmása(i) előtt.

Ezen attitűdöt igyekszik időszakosan lebontani, felcserélni a Re
ceptorok c. tárlat a MODEM földszintjén. A kiállítás apropóját Ko-

zári Hilda munkássága szolgáltatta, aki nemcsak a kiállítás ki
emelt szereplője, ám Nagy T. Katalin mellett annak kurátora is. 
A Finnországban élő alkotót az érzékek kijátszása, összekuszálása 
foglalkoztatja, melynek egyik legreprezentatívabb alkotássorozata 
a Braille-írás alapján készült tenyérnyi korongokból álló kollekció. 
Ennek mentén felcseréli az alkotás-néző, illetve a tárgyi és esztéti
kai funkció közötti viszonyokat, hiszen a „voyeur” nemcsak hozzáér
het, megszagolhatja e lapok variánsait, hanem a tapintás-látás vi
szonyaival is kísérletezhet rajtuk keresztül.

A kurátori munka alapját tehát, Kozári alkotói célja alapján 
az érzékszervek kihasználása, aktivizálása adta. Ennek nyomán 
kurkuma, paprika, medvecukor, tömjén, sőt, szappan illatú alkotá
sok is kiállításra kerültek; szobrok, installációk tapogathatok meg; 
és erőteljes színek (narancssárga, vörös, fekete) kapnak kiemelt sze
repet a tárlaton.

Kozári már elkészült (vagy a kiállítás apropóján készített) alko
tásait az Antal-Lusztig-gyűjtemény darabjai és egyéb, felkért ha
zai kortárs művészek installációi, festményei egészítik ki. Ország 
Lili, Schaár Erzsébet vagy Korniss Dezső alkotásai kiválón megfér
nek Szirtes János, Jagicza Patrícia vagy Fehér László kiállítási tá r
gyai mellett.

A tárlat rendhagyónak mondható, hiszen olyan határokat en
ged átlépni, melyeket általában csak a kurátor, a képzőművészet ki
váltságos papja léphet át. Azáltal enged közel kerülni a művészet
hez, hogy engedi fizikálisán is megismertetni az általa megjelenített 
„szenteket” a szakrális helyre tévedő hívőkkel — vagy épp ateistákkal.

A kiállítás december végéig látogatható.

BORDA RÉKA
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A z  Erdélyi M agyar írók Ligája XVI. 
alkalom m al szervezte meg szeptem
ber 7. és 9. között Irodalomstratégiák 
Erdélyben és a Kárpát-medencében cím
mel hagyományos írótáborát Árkoson. 
A felolvasások, szem inárium ok, előadá
sok és tanácskozások résztvevői voltak 
többek között Benő A ttila, Bréda Ferenc, 
Csender Levente, Dupka György, Erős 
Kinga, Fekete Vince, György Attila, 
Karácsonyi Zsolt, Kelemen Hunor, K irály 
Farkas, K irály Zoltán, Kosa A ndrás 
László, Lakatos Mihály, László Noémi, 
L. Simon László, Markó Béla, Muszka 
Sándor, Papp A ttila Zsolt, Szentm ártoni 
János, Szonda Szabolcs, Varga László 
Edgár és Vincze Ferenc.

O rcsik  Roland költő-szerkesztő-iroda- 
lomszervezőnek ad ta  á t a F ia ta l írók 
Szövetsége az idén m ásodik alkalomm al 
k iosztásra kerü lt C sáth Géza-díját szep
tem ber 11-én, Szabadkán.

A Tam ási Áron Művelődési Egyesület, 
az író nevét viselő farkaslak i általános 
iskola és székelyudvarhelyi gimnázium , 
és a helyi önkorm ányzat közös szervezé
sében ötnapos rendezvénysorozattal tisz

telegtek Tam ási Áron előtt, születésének 
120. évfordulója alkalm ából szülőfalujá
ban, Farkaslakán .

A Balassi Intézet, a F iata l írók 
Szövetsége és az Erdélyi M agyar írók 
Ligája szervezésében szeptember 21-én 
a bukaresti Balassi Intézetben Fenyvesi 
Orsolya költő, műfordító m utatkozott be, 
akinek beszélgetőtársa André Ferenc volt.

A Korunk folyóirat Reformáció -  
500 című tem atikus szám át az Erdélyi 
M úzeum-Egyesület székhelyén m u ta tta  
be szeptember 26-án Geréb Zsolt profes
sor em eritus és Kovács Kiss Gyöngy fő- 
szerkesztő.

A Látó Irodalmi Játékok  rendezvény- 
sorozat 83. k iadásán  Vida Gábor Egy da
dogás története című, a M agvető kiadónál 
megjelent regényét m u ta tták  be szeptem
ber 27-én a m arosvásárhelyi A ndrás 
László T ársu lat székhelyén. A szerző
vel Szabó Róbert Csaba beszélgetett.

Szeptem ber 27-én a pécsi Pannon 
M agyar H ázban kerü lt bem utatásra  
Dimény H. Á rpád költő Levelek a szom
széd szobába című verseskötete (Erdélyi 
Híradó Kiadó — F ia ta l írók Szövetsége, 
K olozsvár-Budapest, 2016), valam int 
Dán Lungu kortá rs  rom án író Raiul 
gáinilor című regényének Tyúkok a 
mennyben címmel Szonda Szabolcs for
d ításában  megjelent m agyar változata 
(Pont Kiadó, Budapest, 2016). Az esten 
Dimény H. Á rpád és Szonda Szabolcs be
szélgetőtársa volt Ágoston Zoltán iroda
lom kritikus, esszéíró, a Jelenkor irodal
mi és művészeti folyóirat főszerkesztője.

Szeptem ber 28-án, a Helikon-estek 
legújabb, Tom Hanks Kolozsvár felett cí
mű rendezvényén H aklik  Norbert -  jelen
leg Csehországban élő -  íróval, műfordí
tóval beszélgetett Papp A ttila Zsolt.

A Polis Könyvkiadó és a Bajor Család 
a Főúr, írja a többihez című könyv bemu
tatójával egybekötött em lékestet szer
vezett Bajor Andor tiszteletére szeptem
ber 30-án a kolozsvári M inerva-házban. 
Az est házigazda Tibori Szabó Zoltán 
volt.

Görög
közmondás
VÍZSZINTES 1. G örög k öz
m ondás e lső  része . 12. Kellemes 
íze és illa ta  van. 13. Mellém csúsz
ta t. 14. Svéd kerület. 15. Hegy
csúcs a Déli-Kárpátokban. 17. ... 
kezekkel!; Gladstone műve. 18. ... 
ovo; a tojástól kezdve (latin). 19. 
Hosszú ...; m agyar úszónő. 21. 
Trade M ark, röviden. 22. Az olasz 
közmédia. 23. így  is becézik E le
m ért. 25. Erődítm ény régi része. 
26. Újság, folyóirat. 28. Titkos ös
vény. 29. Ázsiai vadló. 30. H ata l
m ában ta r t . 31. A távolabbiak. 32. 
Kopasz, lom btalan. 34. Idegen elő
tag; vegyi. 36. Nyílás, népiesen.
38. Pocak. 39. A ru tén ium  vegyje- 
le. 41. G átba ütközik. 44. A tan tá l 
vegyjele. 45. Tömegesen pusztít.
47. Válaszol, reagál. 48. Lengyel 
sci-fi író (Stanislaw). 49. Porcelán
föld. 51. László az oviban. 53. G ö

rög  közm ondás m ásod ik , b e fe 
jező  része .

FÜGGŐLEGES 1. Progresszív.
2. Líbia államnyelve. 3. Évez
red, örökkévalóság. 4. Almamag! 
5. ... menyegző; bibliai történet. 6. 
M egtörtént dolog. 7. K anadai éne
kesnő (Céline). 8. Ede, becézve. 9. 
Szintén ne. 10. Zalai sportklub. 11. 
Az elektromos feszültség mérték- 
egysége. 16. Vajda János múzsája.
19. Sivatag Türkm enisztánban. 20. 
Lenti helyre szorul. 22. A tetejére 
taszít. 24. Szakm ai fogást titokban 
kitanul. 26. Idegen utótag: -kő, -kő
zet. 27. Mosogatószer m árkája. 31. 
Az egyik kontinens. 33. K azah sós
tó. 35. Azon a testrészen sebet ejt 
a kígyó. 37. Savanykás tejterm ék. 
38. Tó jelzője lehet. 40. Férfit ille
delmesen szólít. 42. Svájci város. 
43. Szükséges. 44. Teremsport. 46. 
Je rry  tá rsa  a rajzfilmben. 48. Rés, 
népies szóval. 50. Éneklő szócska. 
52. Római 101-es.

R.T.

A Helikon 2017/18-as szá
m ában közölt Fantázia cí
mű rejtvény megfejtése; 
A  képzelet jóval többet fe
dezett föl, m int a szem. >1948410 000065 4 1
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