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m int íté lk ezn i”
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HORVÁTH BENJI

Ima
„...azt is megfigyeltem, hogy egyetlen dol

got hányszor is kell megértenem a legkülönbö
zőbb élethelyzetekben. Sokszor. Számtalanszor. 
Egyetlenegyszer.” NP

Amikor ezt írom, tudom, hogy januárban  is 
sokat fogok gondolni a halálra. Ahogy az egész
ségre, a m unkára, a kávéra... Ugyanolyan vég
telennek és reménytelennek fog tűnn i az a pil
lanat egyes reggeleken, amikor elfordítom 
m agam ban azt a kormányt, és nekifogok a dol
gaim nak, olykor m intha erőszakot téve m aga
mon (ritkábban: könnyen, biztosan, önelégül
ten, hálásan). Januárban  is lesznek reggelek, 
amikor nem leszek képes rá, és akkor ideges
ség és kapkodás, belenyugvás és hasznosí
tás, befektetés m ás reggelek végtelen pillana
taiba. És ugyanúgy igyekszem majd naponta 
meggyőzni a tudatom  (hideg éjszakában va
cogó JA világít bennem: Légy fegyelmezett!) a 
m értékletességről. És jönnek majd sikeres na
pok, minden nyugodtan, szépen, gördülni fog, 
és m ás napokon kelleni fog az összes kátrány, 
hogy érezzem, hogy köpjek, m ert az olyan nap, 
hogy sosincs vége, és nem bírom ki nélküle. Ké
rem majd a bocsánatot. Ugyanúgy, vagy még
sem. Megfordul minden -  nem, úgy marad  -  
súgja M álik Roland a sű rű  semmijéből.

Amikor ezt írom, hó borítja Nagyszeben ház
tetőit. És Halász Péter ju t eszembe: amikor ol
vastam , pontosan értettem , mit érzett. Vol
tam  így néhány könyvvel, és — bár meglehet, 
Szeben hófödte tetőivel is szépít az emléke
zet -  mindig bevált. Éreztem, hogy egy könyv
nek köze van hozzám, és évekig halasztottam  
az elolvasását. Talán m ert kicsit félek a megle

petésektől. Vagy csak szeretem késleltetni az 
élvezetet — vagy pontosan azért szeretem kés
leltetni az élvezetet, hogy kontroliban legyek, 
és ne érjen váratlanul semmi -  kitudjamár, mi
lyen illúzióm ad bele többet szokásaimba. Ti
niként, mielőtt a Hajnali háztetőket olvastam, 
volt két ilyen Halász Péter-pillanatom. Egyszer 
ráhangoltunk m indenkit a házibuliban, hogy 
m ásszunk ki a szomszéd ház tetejére, megnéz
ni a napfelkeltét. M ásnaposán aztán  elég félel
metes volt, amikor ki kellett cserélni az eltört 
cserepeket. Egy m ásik nagyon részeg hajnal
ban egy barátom kilencedik emeleti szobájából 
m ásztam  át a konyhájába a tető  peremén, csak 
m ert szét akartam  nézni, és, persze, szerepelni. 
Józanul elég tériszonyos vagyok. De m ár nem 
tennék ilyet. Máshogy próbálom levezetni önbi
zalomhiányomat. Kam aszként senkinek nincs 
sok önbizalma — általában később sem. A bizo
nyítási kényszer veszélyes dolog, sokszor sok
kal mélyebben van, m int a tinifrusztrációk. 
Sokáig kellett tanulnom, és tanulom  ma is. 
De tudom azt is, hogy a hajnali háztetők lá t
ványához nem elég egy fénykép. Hogy nyüzsgő 
ku ltú rákat fednek el azok a tetők, hallgatásuk 
mindentudó, mielőtt felébred a város, és őrzői 
eltűnnek a szmogban. Egy lecsúszott dzsentri 
szám ára ez a megdicsőülést jelenti. M intha be- 
avatódna. A  világ még nincs kész — megint le
het belőle bárki.

Amikor ezt írom, tudom, hogy januárban  
is sokat fogok gondolni az újjászületésre. Jön 
egy év, jönnek félelmek és kudarcok. Jönnek a 
végtelen és reménytelen pillanatok. És jönnek 
meglepetések és hajnali háztetők és találkozá
sok. Halott költők világítása a legsötétebb éj
szakákban és hevergetés a parton. És forgat
juk  a kormányt, ahogy bírjuk.

Uram, add, hogy majd m indannyian meg- 
ússzuk. Vigyázzanak föld, víz, tűz, lég részecs
kéi, és a poézis örök hullámzása.
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„Érdeklődni 
érdekesebb, 
m int ítélkezni”

I n te r jú  N á d a s d y  
A d á m m a l

-  Kovács András Ferenccel beszélgettél a 
2017-es Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyv
vásáron, és azt figyeltem meg, hogy ben
ned is van egy olyan kettősség, amelyet Pet
ri György kapcsán jeleztél: egyrészt például 
a nyelvi változások kapcsán nagyon meg
engedő vagy, másrészt a költői dikciód ko
rántsem „mai” abban az értelemben, mint 
mondjuk a Ladik Kataliné. Hogy egyezteted 
magadban ezt a két vonást?

-  Ladik költészetét lehet „progresszívnek” 
nevezni, az enyémet nem, mert az én költé
szeti ideálom az, hogy a vers legyen elemel
ve. Ebbe a dikcióba igyekszem mindenna
pi fordulatokat is tenni olykor, de beteszek, 
nem ezekből van. Petrinél is egészen triviá
lis kifejezések vannak, de az ő esetében sem 
azokból épül a dikció. Hogy is fogalmazzak? 
Mindig azt képzeltem, hogy az ember állva 
szavalja a versét, nem pedig ülve.

-  Célirányosabban kérdezek: hogy enged
heti meg egy ilyen „állva szavaló”, hogy min
denki úgy beszéljen, ahogy akar?

-  Mondtam azt is Kovács András Ferenc
nek, hogy viselkedjen úgy, mint a rovarta
ni intézetben: ne rögtön tapossa szét a ro
vart, hanem előbb vizsgálja meg. Nekem 
egy rendes szakmám van, hiszen nyelvész 
vagyok, és egy szakma az adatait nem bí
rálhatja. Hová jutnánk, ha a rovartani in
tézetben bírálnák a svábbogarat? Holott az 
egy kellemetlen féreg, és a dolgozók nem 
biztos, hogy rajonganak érte. Izlésítéletek- 
nek semmilyen tudományban nincs helyük. 
Valami szép-e vagy jó? Ilyen kérdésekkel a 
nyelvész nem foglalkozik, mert nyelvhelyes
ségi kérdésekkel egyáltalán nem foglalko

zik. Ha te a kam rát spájznak nevezed, az 
nem nyelvészeti probléma, hanem társadal
mi: honnan jön ez a szó, kik használják, mi 
tapad hozzá, satöbbi.

-  Makacsul kitartok a kérdésem mellett, 
hiszen a mi -  igaz, nem túl hosszú -  ismeret
ségünk alatt egyszer sem tapasztaltam, hogy 
benned akár tudat alatt is elutasítás fogal
mazódna meg például olyan változatok ellen, 
hogy „add oda a sót”, mármint nekem. Any- 
nyira megformálja az embert a szakmája?

-  A  szakember megszokja, hogy érdek
lődni érdekesebb, mint ítélkezni. Gondo
lom, a folklórkutató is hüledezik egyes nép
csoportok szokásán, de az az első szellemi 
mozdulata, hogy „lássuk csak, ezek miért 
viselkednek így?” Miért mondják itt, hogy 
az üzletnek „órarendje” van, nem pedig 
„nyitvatartási ideje”, mint Magyarorszá
gon? Ezekből derülnek ki izgalmas dolgok, 
ezekből látod, hogy a jéghegy nagy része 
víz alatt van. Vagy egy másik példa: Ma
gyarországon „jogosítvány”, itt meg „haj
tási”. Az első semmitmondó, hiszen jogosít
ványt sok mindenre kaphatsz, a második 
viszont pontosan leírja a dokumentumot.

-  Monarchiás családból származol. Tő
lük örökölted a konzervativizmusod, amely
ről korábban beszéltünk?

-  Igen, bár azért tudjuk, hogy nem min
den fiatalember viszi tovább a családi örök
séget. A nagyszüleim osztrákok voltak, és 
közöttünk németül folyt a szó, bár magyar 
iskolába jártunk, és az apám elmagyaroso- 
dott sváb volt.

mm

Jobb napokat látott család voltunk, és 
a nagyszüleim nemcsak anyagilag érezték 
a rosszabb napokat, hanem abban is, hogy 
ők 1945-ig nyugodtan beszéltek németül, 
és egyszercsak mintha ezt is elvették volna 
tőlük, beszűkült a német nyelv használata, 
furcsán néztek rájuk, akadt, aki rájuk szólt, 
és emlékszem, hogy a villamoson magyarul 
kellett beszélnünk, amin mi kuncogtunk, 
mert a nagyapám nem tudott, és ezért in
kább nem beszéltünk sehogy.

-  Azért kérdeztem ezt, mert tulajdonkép
pen azt szerettem volna, hogy a kalandvágy 
eleve benne volt a családban? Édesapád, 
Nádasdy Kálmán rendező volt. Olyasmire 
gondolok, hogy magyar nótákat énekelsz.

-  Az apám forog a sírjában, mert ő Ko- 
dály-növendék volt, és ezt a „romlást” (ahogy 
ó'k nevezték az álnépies műdalokat) nem 
tudta volna elviselni. A szüleim esküvőjén 
Kodály Zoltán volt apám tanúja, szóval kö
zeli kapcsolatban álltak. Ezt a purizmust 
én nem örököltem meg, és jóval vegyesebb 
koszton élek. De hát megváltozott a világ, 
gondold meg például, hogy milyen puritán 
bútorok között éltek ők a 30-as években

A lányommal úgy adjuk elő a magyar nó
tákat, mint valami tanárok. Ahogy tegnap 
este a Shakespeare-szonetteket konferál
tam, úgy mesélem el, hogy Balázs Árpád 
Kolozsváron született, és Budapesten lett 
rendőrfőkapitány-helyettes, tehetséges mu
zsikus volt, és egyik magyar nótát írta  a 
másik után. „Ahogy én szeretlek, nem szeret 
úgy senki” -  ez például Balázs Árpád nótája.

De részünkről ez a nótaest is egy poszt
modern gesztus, hiszen idézőjelben van, 
és az idézőjel is idézőjelben van, miközben 
mégis közvetlen a hatása: Mácsai Pál ott 
ült a nézőtéren, és bevallotta, hogy könny
be lábadt a szeme, amikor a Gyere, Bodri 
kutyám című nóta elhangzott.

Ilyen vagyok költőként is. A maiságot 
gyakran rímekben mondom el, és szeretem, 
ha van egy narratív szál, mint egy Arany
balladában.

-  Korábban a fordítói tevékenységeddel 
is érvelhettem volna, hiszen fordítóként is 
merész vagy, és gondolom, többen felhábo
rodnak, hogy Arany vagy Babits után me
részelsz hozzányúlni egy-egy Shakespeare- 
darabhoz.

-  Persze, és én meg is értem ezt az érzést. 
Arany (meg Babits is) azonban éppen olyan 
dúsra csinálta a fordítást, mint az eredeti. 
Nem lévén színházi ember, nem érezte, mi 
jön át a rivaldán.

-  De hát akkor még a rivaldán is más jött 
át...

Fotó: Thaler Tamás
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-  Nem egészen. Gondold csak el, hogy 
amikor Arany 1867-ben lefordította a Ham
letet, már volt egy jól játszható fordítás, 
a Vajda Péteré 1839-ből, amely mindenütt 
ment, és a színházi szakma nem értette, 
mire kell egy új. A nagymonológ első so
rát Arany úgy fordította: „A lét és a nemlét 
kérdése ez.” Á szakma megmakacsolta ma
gát, és Vajda megoldását őrizték meg.

Ugyanez történt fiatalkoromban a ka
tolikus misével. Ugyan miféle sor az, 
hogy „Miatyánk, ki vagy a mennyekben”? 
És mégis a mai napig rászalad a nyelvem, 
olyankor meg csak néznek, mert újrafordí
tották: „...aki a mennyekben vagy”.

2 HELIKON



Arany nagyon invenciózus, de ma már 
leginkább olvasva jó. „Mind többre-többre 
mén az álkodás” -  mondja Aranynál egy fi
atalember egy fiatal hölgynek a Szentiván- 
éji álomban. Gyönyörű, de ha a színpadon 
mondják, gondolkodni kezdesz, ám a színé
szek nem szeretik, ha te a fordításon tépe- 
ló'dsz ahelyett, hogy őket néznéd.

Azt is gondolom továbbá, hogy a nagyon 
ismert gondolatokat érdemes olykor új kön
tösbe bújtatni. „Gyarlóság, asszony a ne
ved!” -  mondja Hamlet Aranynál. Én azt 
írtam: „A jellemhiba másik neve: nó'”. Ta
lán nem olyan szép, de aki hallja, az elgon
dolkodik, és összehasonlítja magában a két 
fordítást. Mintha egy híres szoborról szo
katlan irányból készítenék fényképfelvételt. 
Ráadásul hallottam, amint a nézó'téren a 
gimnazista fiú meglökte a lány könyökét: 
hallod?

-  A  beszélgetéseteken KAF felmutatta 
A vastagbó'rű mimóza című, melegségről, 
melegekről szóló írásokat tartalmazó kötete
det. Erdélyben úgy vannak a melegek, mint 
a zugivók: a zugivó az, aki titokban iszik, de 
mindenki tudja. Több közszereplőről tudjuk, 
bár ő  sosem mondta el magáról. Te viszont 
előbújtál. Hogyan döntöttél így?

-  Szerencsém volt: olyan baráti körben 
mozogtam, amely elfogadóbban viszonyult, 
só't, érdekló'déssel figyelt. Az Eötvös Lo- 
ránd bölcsészkarán ugyanezt tapasztaltam. 
Meg aztán az ember elkezd mindenütt a 
barátjával mutatkozni, és úgy beszélni ró
la. „Mondom is az Ivánnak a múltkor, miért 
etted meg a joghurtomat?” Egyszer együtt 
utaztunk egy kollégámmal a bölcsészkar
ról, és elővettem a gyönyörűen becsoma
golt szendvicsemet, amelyről kiderült, hogy 
a barátom készítette, úgyhogy a beszélge
tés közben be kellett vallanom, hogy meleg 
vagyok, mire ő viszonzásul elmesélte, hogy 
zsidó, amit addig nem tudtam. Különben 
nem tartom  magam egy nagy aktivistának, 
de ez előjött belőlem.

Aztán egyszer Grecsó Krisztián, aki az 
Élet és Irodalom tárcarovatát szerkesz
ti, felkért, írnám  én abban az évben, én 
meg mondtam, hogy a nyelvészetet már 
unom, mire ő felvetette, hogy írjak a me
legségről, és így született a kötet gerin
ce. Persze tudom, hogy ahogy én írok a 
homoszexualitásról, az rózsaszínebb és 
napsugarasabb, mint a valóság. Ez a könyv 
nem szociográfia. Ma is bőven vannak olya
nok, akik félnek. Én nem így éltem, nem 
így láttam . Ha szabad a zsidóság helyze
tével párhuzamot vonnom, azt mondanám, 
belátom a holokauszt-elbeszélések szüksé
gességét, de az is érvényes, ha valaki elme
séli, hogy a nagymamája milyen jól főzi a 
sóletet.

Nem sokkal a könyv megjelenése előtt 
robbant be Császi Ádám Viharsarok című 
filmje, amely egy tragikus szerelmi három
szög fiúk között, és olyan, akár egy Lorca- 
dráma. Szóval az élet is jó szerkesztő.

-  A  verseidben kevés irónia van, nem úgy, 
mint a szociális lényedben. Ezt mivel ma
gyarázod?

-  A költészet komoly dolog. Ha tréfás ver
set írok, mint éppen a Látó Arany-számába, 
az nem vallomás, csak feladat.

DEMÉNY PÉTER

DEMETER ZSUZSA

Az Elefánt, a Cowboly, az Eső 
és egyéb m esebeli párbajok
L au d áció  S zá n ta i J á n o s  K em én y Z sigm on d -d íjára

Kezdetben vala a mese. Mese a M ár
ványelefántról. Na jó, ezek az Elefántok 
először kis Csigák, majd Nagy Csigák 
voltak, m ielőtt Elefántok lettek  volna. 
De ezen nincs, m it csodálkozni, ez az Ele
fánt nem közönséges fajta -  hol vörös, 
hol zöld, repül, m int a sarki pék, Mac
kóról, álmodó Hálóingekről szövi mesé
jét. Beszél, kérdez. Főként kérdez, kérdez 
és kérdez. Röviden. Tömören. Nincs mel
lébeszélés, fölösleges szavak. I tt minden 
szónak súlya van, nincsenek következ
mény nélküli szókapcsolatok.

A hangsúly azonban elsősorban a me
sén lenne, a történeten, amelyek részben 
Tandori köpönyegéből bújtak elő, s igen 
vékony a vonal felnőtt- és gyerekirodalom 
között.

De lehet, Tandori nem is olyan lénye
ges. G yerm ekvilág látszatából rácsodál
kozni a felnó'ttvilágra és fordítva, m ind
ezt hitelesen, nagyon nehéz, még ha sok 
Tandorit olvas is az ember. M esét szőni 
a valóságról, úgy, hogy ne a valót, h a 
nem a n n ak  égi m ását lássuk , ta lá n  még 
nehezebb. M ert az Elefántok á tlá tn a k  
a ham is kérdéseken, m ondatokon, sza
vakon, meséken. E zért ezek a tö rtén e 
tek  nem in fantilisek , hanem  gyerm e
kiek. Látszat-m ögé kukkantok , a világ 
m ilyenségét nem term észetesként el
fogadók, hanem  a n n ak  mélyébe m erü
lök. És legfőképpen szemlélődök, ak ik  a 
képzelet erejére hagyatkozva vá ltoz ta t
n ak  saját világukon, m ert h am ar felis
m erik, m ásként nem megy. És ezért k é r
deznek. Hogy lebontsák a körü lö ttük  
lévő világ nyelvi falait, kérdéseikkel fel- 
és á tír já k  m indazt, am it igaznak  és he
lyesnek gondoltunk. De Szántai E lefán t
ja i -  melyek, valljuk be, olyanok, m int 
az Eső ebben a te rem te tt világban, ak
kor is o tt vannak , am ikor nem látjuk  
őket —, nem rombolnak, nem  tönkre tesz
nek, hanem  új világot építenek m aguk
nak. Ez a világ főként kérdésekből és 
tö rténetekből áll.

A válaszok nem fontosak. Vagy nem úgy 
fontosak, m ert nem is úgy kapjuk őket. 
Vagy egyszerűen nincsenek („Válaszolni 
szeretnék, ám  hangomat / m intha elvág
ták  volna. /  Észre is veszem az asztal a la tt 
miszlikbe aprítva.”) Hanem költői nyelv
be csomagolva, még ha prózának is tűnik, 
történetbe rejtve, még ha vers is, meghök
kentve, de nem nagyzolva.

Az Elefántok azonban nem csak a 
szerző szépirodalmi műveibe fészkel
ték  be m agukat. O tt rejtőznek irodalom- 
és film kritikában  egyaránt, zsebükben 
szemüveg, ha koppan a billentyű, bigy- 
gyesztik az alkotó orrára: m ásként nem 
lehet megmacskásítani a délutánt, k ita 
lálni olyan szalám ikat, melyben a nyár 
medvelesre vár. M ásként nem lehet me
sélni irodalomról, film ről — és a zené
ről még nem is beszéltünk - ,  úgy, ahogy 
Szántai János teszi: sodróan, lendüle
tesen, magával ragadóan, és valljuk be: 
magányosan, m int a westernfilm ek hősei. 
M ert tudják, kezdetben vala a mese.

Úgy képzelem, ezekben a történetek
ben m indig esik az Eső. Nézzük az esőt. 
Még ha  néha titokban is esik. Még ha ezt 
csak az Elefántok tudják. Még ha nem is 
talá lkoztunk  soha igazából az E lefánttal, 
tudjuk, valahol a Farkas u tcában kell ke
resni, ha  a rra  bóklászunk, „ránk ta lá lha t 
az idő”, elkezdődhet ez a furcsa, foghíjas, 
van-nincs mese. M ert

„A mese mi vagyunk, Elefántok, Majmok 
Mindeféle Lények 
Csak meséljük m agunk,
Meg a k in ti esőt 
(A titokban-esőt)
S mi rán k  ta lá l és elhagy,
A mese-időt.
így mesélve egym ásnak
Egym ást, egymásban
M egvagyunk
Összenézünk.
Jó, hogy lehet EBBEN 
így, együtt részünk.
Egészünk.”

Szántai János (jobbról) és Papp Attila Zsolt beszélget az ünnepélyes díjátadó után, Magyarország 
Kolozsvári Fó'konzulátusa dísztermében, 2017. november 24-én.
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SZÁNTAI JANOS

Idegenvezetés
Esteledik.
R ád nevetek. Hát így lopjuk a napot.
Meleg van. A  főtér m int egy sparhertlap.
Turisták, bentlakók izzadnak, szakszerűen.
Befőttesüvegek takaró alatt.
Nagyanyám lekvárjai, mondom.
Te nem m ondasz semmit.
Egyensúlyozol a járdaszegélyen.
El-eltűnsz két kő  között. M int a rák.
Ez is egy sport. Ilyenkor, nyáron.
Sirályok ordítoznak a templomtorony körül.
Finom homokkal telik meg a szám.
Valahol itt van a part, mondom.
Nevetsz. Hányasod volt földrajzból?
Moszatok lógnak az orromból.
A dsz egy zsebkendőt. Na, fújd ki szépen.
Erre já r t egy lamantincsorda.
Ez végre izgalmas hír. Rám  nézel.
A  turisták, bentlakók is.
Leolvad lábunkról a cipó'.
Átvágok a téren, hevesen integetek.
A  szobor oldalán lezúdul az éles kagylótörmelék.
Fehér m intákat hasít bőrödbe a só.
Elvegyülsz a turisták, bentlakók között.
Idegen. Vezető'.
A  zúgás egyre erősödik.
Nézz fel! Nézzetek fel, marhák!
Fölöttünk, a sirályokon innen, a tornyon túl, a víz.
A  föveny hosszan belenyúlik a térre nyíló utcákba.
Na?
Fellépek. A ztán  még egyet. Még egyet. Még egyet. 
Lam antinok úsznak körülöttem.
Visszanézek rátok. Fotók, mozijegyek, fesztiválbelépők

üveglap alatt.
Hogy a picsába tudtam  ezt élvezni?
Nyakig merülök a vízbe. A ztán tovább.

Kusztos Attila: Nem megfelelően tárolt negatív

*
E let a  g ázlón
Ülünk a pádon.
Pocakos galambok tüntetnek a téren. 
Nem elég a morzsa. A  tér. A  levegő. 
Ebből vezércikk lesz, a francba. Nevetek. 
Cipők kalapálják a kockaköveket.

M intha lehetne lejjebb.
Csupa vonal vagy. Szén.
Néha kirajzolódik belőled egy-egy szó.
Például: hal. Például: csók. Például: gerinc.
A z egész rohadt törzsfejlődést végigülöm veled. 
Folyik rólad a víz. Délidó' van, szabadesésben. 
Nem tudok rajzolni, mondom.
Ezt a kibaszott hendikepet!
Eszembe ju tnak  a lottószámok.
Gólya. Hattyú. Szárcsa. Guvat.
Térdig ér a víz.
Arrébb flam ingók sétálnak, kis csoportokban. 
A  tüntető galambok elsüllyedtek.
Micsoda pech.
A  szám csupa szén.
Felállunk. Két gázlómadár.
Lépkedünk vizeidben.
Lem aradtunk a bárkáról.
Ismeretlen faj. Leírásra várunk.

Se ütem, se ritmus, se szín.

H alak, em lősök
A  parton fekszünk.
Hason.
Orrunk előtt lomhán hullám zik a tér köve.
Illatokat sepreget a szél. Víz. Só. Moszat. Dagály. 
Kicsit kapkodod a levegőt.
Én is.
Belefáradtunk a kontinentális reggelikbe. 
Különböző szobákban. Különböző emlősökkel. 
Szőkék, vörösek, barnák.
Népdal, mondom. Katatónia. Nevetsz.
Kagylót, kavicsot csörget valahol a hullám.
Sirályok hasogatják a forró levegőt.
Délre harangoznak a templomban.
Babaarcú biciklisták karikáznak a tenger színén. 
Áramvonalas angyalok, mondod.
Mi nem vagyunk azok, mondom.
De halak sem.
A  kopoltyúk barázdái fejletlenek.
Kibabrált velünk a kontraevolúció. Zihálsz, nevetsz. 
A  parton már nem otthonos. A  nyílt vízen még nem. 
Megfogom a kezed. Fekete bőr. Bálnáé.
Ugrunk.
Szelíden megnyílik előttünk a kövezet.

A S a n ta  M aria  ú tra  kel
A  sarkon állunk, a szálloda előtt 
M int egy kiszáradt meder. A  Főtér.
A z én arcom feléd fordul. A  te arcod sehova.
Finoman hasogatja a kövezetét az eső. M int a penge. 
Kivágok egy pukkedlit.
Szétválasztottam a Vörös-tengert, mondom neked.
Nem mondasz semmit. A  sminkedet sem igazgatod. 
Állunk. A liig  zúzmarában, próbálok viccelni.
Lassan felkúszik a lábunkon a talajvíz.
Peregni kezd rólunk a festék. Szerelmes faldarabok.
Adok 10 lejt, ha mondasz egy szót.
Megszívod az orrod.
A  téren átrendeződnek a kövek.
Rágyújtok.
Odahajolok hozzád. Belefújom a füstöt a szádba.
Nézem, ahogy kiszáll az apró felhő.
Esni kezd belőle.
Ez jó. Legalább lélegzel.
Aztán megmozdulsz. Kecsesen végigkarmolod az arcom. 
Kint 15 fok. Bent 1700.
K int húsz óra 13 perc.
Bent délidő. Por. Szél. Galambszar. Kis termelési csodák. 
Elkötünk egy csónakot. Te elöl. Én hátul.
A z evezők hasítják a követ.
Átevickélünk a Főtér-tengeren.

HELIKON



NORA NADJARIAN

A férfi 
a vonaton
Tényleg megtörtént? -  kérdem magam

tól. Mostanában mintha valamiféle szür
ke ködben lebegnék. Vagy lilában, vé
gül is mindegy. Valaki rád mosolyog, és 
máris feje tetejére áll a világ. Az a vala
ki igazi úriember: kékvérű, simára borot
vált arcú, jómódú, finom, mégis eró's férfi; 
minden nő álma.

De hadd kezdjem az elején, ott, ahol 
szerintem elkezdődött. Londonból Man
chesterbe utazunk együtt, az úriember 
pillantása olykor diszkréten a dekoltá
zsomra téved. Együtt, de nem párban; 
történetesen egy vonaton ülünk, ő törté
netesen velem szemben ül. Történetesen 
75C-s melltartót hordok. A férfi időnként 
felnéz az újságból, rám mosolyog. Igazi 
úriembernek tűnik.

-  Manchesterbe tart? -  kérdi.
-  Igen.
-  Ott él?
-  Nem, a barátomhoz megyek.
-  Értem... Meséljen! Régóta együtt 

vannak?
Hihetetlen, mégis megtörténik. Mi kö

ze hozzá? És miért mondanék bármit ne
ki? Szóljak, hogy törődjön a maga dolgá
val? Vagy inkább...

-  Hát, úgy... egy éve vagyunk együtt...
-  Egy éve... értem. És mivel érdemelt 

ki egy ilyen lélegzetelállító nőt, mint ma
ga?

Lélegzetelállító. Lélegzetelállító va
gyok, és nem tudok róla, mert még soha 
senki sem nevezett lélegzetelállítónak. 
Már látom is, amint elállítom a férfiak lé
legzetét, a torkukat szorongatom, amíg 
meg nem áll a szívük, miközben azt kér
dezem tőlük, mivel érdemeltek ki engem.

-  Hogy mivel érdemelt ki? — nevetek. — 
Nem tudom. Szeret engem, ennyi. Vagy 
legalábbis azt mondja, szeret.

-  Ennyi?
-  Miért, mi kellene még?
-  Nem tudom, elég-e egy kapcsolathoz, 

hogy a barátja „legalábbis azt mondja”, 
szereti.

Miközben útitársam mindezt kifej
ti, gyorsan végigzongorázom magamban 
az elmúlt évet. A francba is, hát mikor 
mondta nekem, hogy szeret? Ezt csak úgy 
kitaláltam. Néha lefekszünk egymással, 
ennyi. Együtt alszunk és külön élünk, és 
még azt sem tudom, hétköznap mit csinál, 
amikor felkel, és nem vagyok ott, és ne
ki tanulnia kellene, nekem dolgoznom, és 
mindennek rendben kellene lennie.

-  Maga szereti?
-  Mit gondol?
-  Azt, hogy maga hihetetlenül csinos.

-  Flörtöl velem?
-  Mit gondol?
Szóval ejtem a barátom, ott, a vonaton, 

abban a szinte teljesen üres fülkében, és 
vetek az úriemberre egy „feje tetejére állt 
a világ” mosolyt. Még talán el is pirulok.

De hadd kezdjem az elején. Londonból 
Manchesterbe utazunk együtt, az úriem
ber pillantása olykor diszkréten a dekol
tázsomra téved. Történetesen egy vona
ton ülünk, ő történetesen velem szemben 
ül. Történetesen 75C-S melltartót hordok. 
Olykor felnéz az újságból, félénken rám 
pillant. Hirtelen úgy döntök, kinyitom 
azt a hatalmas számat.

-  Hol lakik?
-  Tessék?
-  Hol lakik?
Egy pillanatig habozik.
-  Eredetileg Windsori vagyok -  mondja 

végül, majd kevésbé határozottan, mint
ha tiltott területre tévedt volna, hozzáte
szi: — Most Surrey-ben élek.

-  Értem. Akkor üzleti ügyben utazik 
Manchesterbe?

-  Hát, nem igazán.
-  Ezek szerint a szabadságát tölti?
A szemébe nézve úgy látom, elbizony

talanodott. Szégyenlősen köhint, azt re
mélve, nem hallatszik majd, amit monda
ni készül:

-  Nem igazán.
-  És „igazán” mi? -  kérdezem mélyen 

a szemébe nézve. — Miért nem tudjuk mi, 
angolok egyszerűen kimondani, amire 
valójában gondolunk? Miért kell folyton 
azt az átkozott forró kását kerülgetnünk?

Nem így akartam mondani, a rotyo- 
gó kása gondolatára most nevetnem kell. 
Szinte belelátok a fejébe. Azon tűnődik,

tegyen-e úgy, mintha nem is hallotta vol
na, és továbbra is kerülgesse... olvasgas
sa... a híreket a legutóbbi válságról. Vé
gül felkacag.

-  Ne haragudjon, hogy is hívják?
-  Sharon. És önt?
-  John.
-  Nős, John?
-  Igen — hangzik a visszafogott válasz.
-  Igen? Ennyi?
-  Hát... mit mondjak még?
-  Meséljen a feleségéről. Hol ismerked

tek meg? Mióta vannak együtt? Hány 
gyerekük van? Milyen kocsija van?

-  Volvo.
-  Ó, látom már.
-M it?
-  Tessék?
-  Pontosan mit lát?
-  Hogy mit? Rendben, elmondom ön

nek, mit látok, mert tudja, gondolatolvasó 
vagyok, belelátok a fejébe. Az ön fejében 
gyönyörű, magányosan álló családi házat 
látok, mindenki magányos életét éli ben
ne. Két gyerek, egy fiú meg egy lány, is
kolába járnak. Egy magányos feleség, 
már nem is emlékszik, mikor enyhítette 
utoljára magányát a férje, vagy egyálta
lán miért gondolta, hogy valaha enyhít
heti azt egy olyan férfi, akit csakis az ér
dekel, amit az újságban írnak; képtelen 
egymaga lenni, az újságja nélkül... Elné
zést... Tiszteletlen voltam. Inkább csend
ben maradok.

-  Ne, kérem, ne tegye.
-  Ne haragudjon.
-  Nem volt tiszteletlen, mindössze 

őszinte. Őszinte ember. Úgy értem, igaza 
van. És ráadásul...

-  Igen?
-  Azt gondolom...
-M it?
-  Hogy hihetetlenül csinos.
Szóval elhagyja a feleségét, akkor és 

ott, a vonaton, abban a szinte teljesen

» » >  folytatás a 6. oldalon

Nora N ad jarian  örmény-ciprusi író, költő 1966-ban született Limassolban, 
Cipruson. Tanulmányait Angliában és Svájcban végezte. Az angol mellett örmé
nyül és görögül is ír. Több nemzetközi irodalmi díjat nyert; verseit és novelláit 
ciprusi és külföldi lapok egyaránt publikálták. Három verses- és egy novelláskö- 
tete jelent meg.
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» » >  folytatás az 5. oldalról

üres fülkében, rám  mosolyog és elpirul. 
Egészen jól áll neki.

Szóval, hadd kezdjem az elején. Az ú r i
ember időnként a mellemre pillant, Lon
donból M anchesterbe u tazunk  együtt. 
Együtt, de nem párban, történetesen 
egy vonaton ülünk, ő történetesen velem 
szemben ül. Történetesen 75C-S m elltar
tót hordok. A férfi olykor felnéz az újság
ból, és rám  mosolyog. Igazi úriem bernek 
tűn ik . Az ú t a la tt egyikünk sem szól. J á 
ték  ez, am it szívesen játszom, az úriem 
ber pedig tökéletes játszótárs.

Ledra utca
Hadd meséljek a kis görög kávézóról, a 

kafenionról; a macskáról, aki ott lakott, 
és a sajthéjról, amivel etettem . A kávé
zó tulajdonosáról, ak it elütött egy autó, 
a tálcáról, a poharakról meg a kávéról, 
ahogy szanaszét repültek. Ezek kevésbé 
fontos dolgok.

Ami fontosabb, hogy egykor a Ledra 
utca még forgalmas ú t volt, nem sétáló
utca, a török kávét pedig török kávénak 
hívtuk. Ez nagyon régen volt.

Még m a is tudom, hol van az a hely, 
ahol a férfi á t a k a rt kelni az úton, az au
tós elütötte, a tálca, a csészék és a kávé 
szanaszét repültek. Később a kórházban 
meghalt. Csikorogtak a kerekek, az em
berek összesereglettek az utcán; az apám 
kirohant a boltjából egy feszültségmérő- 
vel a kezében, hogy megnézze, nem velem 
történt-e valami. Pánik tükröződött a sze
mében és úgy szorongatta azt a feszült
ségmérőt, m in tha csak meg akarná  nézni, 
mennyi élet és halál szorult az aszfalton 
heverő testbe. Egy forró júliusi éjszakán 
ismét pánikot véltem felfedezni az apám 
szemében; ez volt az a nap, amikor felnőt
té  váltam . A nap, amikor az emlékezetem 
kettészakadt, és a dolgokat fontosakra és 
kevésbé fontosakra osztotta.

Ma végigsétáltam  a Ledra utcán, és 
megszámoltam, hány lépés az egykori ká
vézótól az ellenőrzőállomásig. Ö tvenket
tő. Ö tvenkét lépés a szabadság, ötvenkét 
lépés a rabság. Csak a m ásik oldalt tu 
dom elképzelni. Az apám  eldugott kis üz
letét a piacon. A fűszerek labirin tusát, a 
kezeket, ahogyan csak úgy csurog róluk 
az arany. A tétlenség fája, Bellapais: la 
belle paix, a csodaszép békesség. Amikor 
a hodzsa hang ja  belesimul a nyirkos nyá
ri estébe, megpróbálom elképzelni az a r 
cát, és felm érni m inden egyes szótag je 
lentőségét. M it kérhet Istentől, és Isten 
vajon figyelmesen hallgatja-e?

Titokban évekig gyászoltam a kávé
zó tulajdonosának halálát. Az én hibám  
volt, hogy m eghalt. „Ne etesd a m acskát 
az asztalon! -  m ondta mindig. -  Ne az 
asztalon! A m acskának kilenc élete van, 
nekem csak egy. Ha bárki bejön a kony
hám ba, és meglátja a m acskát az asz
talon, nem lesz többé vevőm. Nem lesz 
többé életem.” És azon a napon, amikor 
elveszítette az életét, három  kávét főzött

le a halovány kék lángon. A kávébuboré
kok a felszínre törtek, majd eloszlottak; 
ism ét a felszínre törtek, majd eloszlottak 
a brikkiben. Szépen felsorakoztatta a h á 
rom csészécskét, felkapta az alum ínium 
tálcát, azt a kis billegő piram ist, és o tt
hagy ta  az üzletet, a m acskát és engem.

Az én hibám  volt. Legszívesebben be
lekiabálnám  az éjszakai égbe, m int a ho
dzsa: az én hibám  volt. De valahogy m ár 
nem annyira fontos. Sőt, az egész ostoba
ságnak  tűnik . Épp a m acskát etettem  az 
asztalon, amikor zajt hallottam . Fogtam 
a m acskát, és ledobtam a földre. Az ijedt 
á lla t kirohant az u tcára, és a férfi lábába 
gabalyodott. Csikorogtak a fékek, tú l ké
sőn. A férfi m eghalt, m iattam  és egy os
toba m acska m iatt.

A m ásnapi újság beszámolt az esetről. 
Az apám  csücsörített az ajkával, ahogyan 
inni készült az apró csészéből, majd felol
vasta  -  ta lán  m agának, ta lán  az anyám 
nak: „Andreas Demetriou 41 éves korá
ban a Ledra u tcán autóbalesetben életét 
vesztette.” Az anyám  így szólt: „És a fe
lesége? És a gyerekei? H át azokról sosem 
írnak , ak iket a halo ttak  h á tra  hagynak?”

Ma én vagyok az, ak it h á tra  hagytak. 
Itt hagy tak  egy fal mögött, egy ellenőr
zőállomás mögött, hogy felkutassam  az 
apám  boltját és a gyerekkoromat, elen
gedjem egy ember halá lá t, és elgyászol
jam  a város kettészakadását. A lépéseket 
számolom a m ásik oldalig. Azon tűnődöm, 
vajon hol érnek véget a kevésbé fontos 
dolgok, és hol kezdődnek a fontosak.

Nem vagyok  
Etgar Keret
-  Könnyesre nevettük m agunk -  mond

ták.
-  A legviccesebb fickó a világon -  me

sélték. -  Remek filmet hagytál ki, és ha 
megnézed DVD-n, csak még rosszabbul 
érzed majd m agad m iatta. Egy életre szó
ló lehetőséget szalasztottál el: azt, hogy 
m egbám ulhasd a feleségét, csodálhasd 
őt, a feleségét és őt, még ha  csak távolról 
is. Érezhetted volna, ahogy kreatív  ener
giája a lelkedig hatol, am ikor kezet ráz
tok. Rámosolyoghattál volna, miközben 
közlőd vele: „Olyan boldog vagyok, hogy 
személyesen vallhatom  be önnek, Etgar, 
hogy imádom. Ó, Istenem, annyira im á
dom.”

-  E ltévesztetted a napot és lekésted? -  
néztek rám  döbbenten. U ram isten, há t a 
buszt lekésheted, a vonatot is lekésheted, 
sőt, még a repülőt is lekésheted! De so
ha. Senki. Nem. Késhet le. Egy talá lko
zót. Etgar. Kerettel.

Szóval, eljött a szülővárosomba, mesélt 
az életéről, levetített egy filmet, amelyet 
a feleségével rendezett, majd távozott, 
m ielőtt még lehetőségem lett volna meg
hallgatni a nagyszám ú közönséghez in té 
zett utolsó szavait — amelyek valószínű
leg így hangoztak: „Köszönöm, köszönöm, 
igazán, őszintén. Meghat, hogy ennyien

eljöttek m a este. Meghat, hogy ennyire 
m eghatódtak. Az életük most m ár sosem 
lesz a régi.”

A ztán könyveket dedikált, fura kis ké
peket rajzolt beléjük a bal kezével. Majd 
elmosolyodott -  vagy valam i hasonló 
elvigyorodott -  vagy valam i hasonló —, 
kezet fogott, az tán  m egint elmosolyodott. 
Ivott egy pohár vörösbort, egy kicsit ki- 
lögybölte a padlóra, belelépett, beszélt né
hány emberrel, az órájára pillantott. Az
tán  távozott.

Hetekig úgy éreztem  magam, m int
ha eltűntem  volna. Helyemen egy ra 
kás átlátszó, petyhüdt semmi, saját os
tobasága m edúzásította el. (Mit jelent 
az elmedúzásítás? H át azt, hogy „Miért 
sírsz Argentína?”; hogy kit érdekel a nap
tár; hogy egy méh repked a fejedben, és 
megpróbál kiszabadulni onnan; teljesen 
őszintén, azt, hogy el sem tudod olvasni a 
dátumot; hogy sosem kaptál esélyt; hogy 
m iért nem mész, és törsz egy kis diót a 
fogaddal; ismételgetsz valam i ronda szót, 
m int mondjuk a K rankenstein, párezer- 
szer; vágsz neki pár fehér tányért a fehér 
falnak; rúgsz magadba, vagy kérsz meg 
rá  valakit; egy egész csomó felesleges dol
got jelent, gyerünk, válassz közülük, ket
tőt egy áráért; na, most örülsz?)

A szuperm arket pénztárosa  nagy já
ból h a t éve ism er, de még ő is szomorú
an  nézett rám , és szin te bocsánatkérő- 
en kérdezte, jól vagyok-e. — H át persze
— feleltem, miközben fogtam  az éretlen  
avokádókkal teli zacskót, és visszadob
tam  a kocsiba. -  M iért kérdi? -  Nemtom
-  felelte - , m áshogyan néz ki, kicsit 
m in tha  el lenne veszve. M indig is úgy 
gondoltam, az éretlen  avokádó olyan, 
m in t azok a régim ódi kézigránátok . Ke
mény és zöld.

H irtelen úgy éreztem  magam , m int 
egy történet szereplője, akinek hét-nyolc 
perce van a rra , hogy egyetlen monológ
ban vagy egy cikornyás körmondatban 
elmesélje élete történetét. — Elveszve? — 
üvöltöttem. -  Maga szerint úgy nézek ki, 
m int aki el van veszve? Nem a h a tá r t  lé
pem át, m aga meg nem a bevándorlási hi
vatal a rohadt repülőtéren! Épp avokádót 
vásárolok, az Isten szerelmére! Mit ér
dekli, hogy nézek ki? De gondoljon csak 
bele, ann ak  is meglehet az oka, ahogyan 
valaki kinéz. M indennek van oka. Húz
za ki m agát, és nézzen körül. Mindany- 
nyian elm erültünk saját kis világunkban, 
m indannyian kicsit el vagyunk veszve, 
m indannyian rejtegetünk valam it, m ind
annyian lem aradtunk valam iről, m ind
annyian meg vagyunk lőve, nemde? Néz
ze azokat a hullasápadt nőket, tetovált 
szemöldökkel és szilikon mellel -  a férjük 
épp egy kelet-európai csajt dönget vala
hol. Vagy azt a két hónapos terhes diák
lányt, ahogy ezt bő pólóval próbálja palás
tolni; vagy azt a rágózó, kopasz seggfejt, 
aki a m últ éjszakát a legjobb bará tja  nő
jével töltötte. Vagy azt az irodistát az idi
óta mosolyával, kövér pénztárcájával és 
rákos sejtjeivel; vagy azt a huligánt a h i
hetetlenül göndör hajával. A ztán keres
se meg a különbséget köztük és saját m a
ga között. És most hadd áruljam  el, m iért 
nézek ki úgy, m int aki el van vesztve. Le
m aradtam  valam iről.
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-  Kilenc euró és 86 cent lesz -  felelte 
higgadtan. Talán nem is hallotta, amit 
mondtam.

A lárnakai reptér talált tárgyainak 
osztályán egyszer leadták egy neves író 
bőröndjét. Annyira sietett elhagyni a szi
getet, hogy megfeledkezett a csomagjá
ról. Miután a bőrönd hetekig csak porfo
góként szolgált, és senki sem jelentkezett 
érte, Nick barátom, a poggyászrakodó fel
hívott azt tudakolva, kinyissa-e résnyire, 
hogy belekukkanthasson. — Igen, nézz be
le -  feleltem -, de hívj fel közben. Én is 
látni akarom.

Január közepén, egy hideg szerdai éj
szakán csörgött a mobilom, én pedig, fé
lig ruhátlanul, felvettem. -  Készen állsz?
-  kérdezte Nick. -  Csak most nyithatom 
ki. Nincs itt senki. Ez az egyetlen lehető- 
ségünk. Arra kértem, legyen gyors. Azt 
felelte, valahogyan fel kell feszítenie a zá
rat. — Eló'ször próbálkozz az 1967-es kód
dal — mondtam neki ásítva. Működött.
-  Megvan! Hallottam hangjában az iz
gatottságot, ahogyan letette a bőröndöt 
a hideg földre, majd nagyon lassan elvá
lasztotta a tetejét az aljától, mintha épp 
műtétet hajtana végre. Elhallgatott. Hir
telen síri csend lett. -  Gyerünk már! -  ki
áltottam. -  Mondd, mit látsz! Megőrülök 
az izgalomtól! Arra számítottam, a követ
kező ötvenöt másodpercben valami olyas
mit mond majd, mint: „A, semmi érdekes. 
Borotválkozó szerek, alsónadrágok, két 
hosszú ujjú fehér ing, egy barna pulóver, 
egy farmernadrág, pár tea-filter, néhány 
héber szövegű szórólap, egy póló, raj
ta egy mackó és egy felirat: Minden tör
ténet véget ér egyszer. Ja, és pár üveggo
lyó.” Ehelyett azonban Nick azt mondta:
-  Nem fogod elhinni -  majd elhallgatott.
-  Mit?! — kiáltottam. — Mit nem fogok el
hinni? Elmondod végre, mi van benne? — 
Egy medúza -  felelte Nick. -  Szerintem 
döglött.

Aznap éjjel megjelent álmomban Etgar 
Keret. Legalábbis úgy nézett ki, mint

Etgar Keret, úgyhogy beszámoltam neki 
a bőröndről, a döglött medúzáról, össze
aszott testéről és csápjairól, és elsírtam 
magam. -  Kérem, ne sírjon — mondta, és 
megölelt. -  Mindig kellemetlenül érzem 
magam, ha egy nő sír. Ne hagyja magára 
az életét. Ne pazarolja a könnyeket. Bár
hogyan is legyen, nem vagyok Etgar Ke
ret.

Mielőtt megkérdezhettem volna, ki ő, 
így folytatta: -  Az autószerelője vagyok. 
Nem ismer meg?

így, hogy mondta, nekem is beug
rott. Ennyi év után végre rájöttem, ki
re emlékeztet Stelios, az autószerelőm. 
Ugyanaz az őszülő, kócos haj, ugyan
azok a nyuszifogak, ugyanaz a telt ajak, 
horgos orr, nagy, barna, lefelé álló szem 
és felfelé ívelő szemöldök. Ugyanúgy a 
semmiből tűnt elő a bőrdzsekijében.

Semmit sem tudok a medúzákról -  
mondta. -  De hadd nézzem meg a kocsi
ját.” Mosolygott -  vagy valami olyasmi. 
Majd elvigyorodott, fehér foga kivil
lant, miközben nagy hévvel felnyitotta 
a motorháztetőt a bal kezével. Mintha 
csak a lehetőségek kapuját nyitotta vol
na meg. Teljes átvizsgálás az autómnak, 
hozzá remek kilátások. -  Jöjjön vissza 
háromra a kocsijáért. Olyan lesz, mint 
új korában.

Miután felébredtem, azon gondolkoz
tam, van-e mélyebb jelentése az álmom
nak. Ellenőriztem az olajat? Működik a 
fék? És a sebességváltó? A fényszórók? 
Mert a fék néha sípoló hangot adott, és fo
galmam sem volt, ez mit jelent, vagy mi
hez kezdenék, ha a kocsim a város egyik 
kihalt részén robbanna le. De az is lehet, 
hogy az autó álmomban a szívemet jelké
pezte vagy ilyesmi.

Mostanában megpróbáltam ugyan
úgy bánni életem szereplőivel és esemé
nyeivel, mint a szavakkal, mondatokkal 
és teljes dokumentumokkal a számító
gép előtt ülve: törlés, szerkesztés, elve
tés, lomtárba dobás, a lomtár kiürítése.

A bennem élő író szerint terápiás hatás
sal bír, ha kitörlöm, eltakarítom, kiirtom 
azokat az embereket és dolgokat, ame
lyekre nem akarok emlékezni. De ez nem 
mindig működik. Sőt, néha visszafelé sül 
el. Minél inkább próbálok kitörölni vagy 
elfelejteni valakit vagy valamit, annál 
inkább emlékszem rá; minél inkább ar
ra vágyom, hogy csöndben maradjanak, a 
szereplők annál beszédesebbek.

Egyszer régen egy barátom azt mesél
te, az elmúlt hatvan évben csak egyszer 
havazott Tel Avivban: az édesapja har
madik születésnapján. A szülei felvitték 
a házuk tetejére: a szőrmekabátba bur
kolt kisfiú úgy nézett ki, mint egy helyes 
kis játékmackó. A barátom mutatott egy 
képet róla, róluk, ahogyan összebújnak a 
nagy fehérségben, valahol Tel Aviv szí
vében. „Nehéz kivenni az arcokat a feke
te-fehér képen ebben a nagy hóesésben” -  
mondta.

A történetet egy másik történettel 
szeretném zárni, amely nemrég ért vé
get. Olyan ez, mint egy film utolsó jele
nete. Keserédes. Egyébként pedig nincs 
sok köze Etgar Kerethez — attól eltekint
ve, hogy két szereplője egykor Keret-no
vellákat ajánlgatott egymásnak. Ezt a je
lenetet számtalanszor lejátszottam már 
a fejemben anélkül, hogy valaha átszer
kesztettem vagy megváltoztattam volna 
bármit is.

Ketten ülnek egy háztetőn Tel Avivban, 
egy férfi és egy nő. Évszázadok óta elő
ször havazik, és a férfi megkérdi a nőtől, 
hogy van. Mielőtt az válaszolhatna, a fér
fi folytatja: -  Emlékszel arra az éjszaká
ra, amikor megcsípett egy medúza? A nő 
mosolyogva bólint. Tisztábban emlékszik 
erre, mint bármi másra az életében. Ége
tő érzés. Egyetlen hang sem jön ki a tor
kán. A férfi így folytatja. -  Hiányzóm ne
ked? A nő ismét elmosolyodik, de most 
sem felel. Hangja hideg, reszkető, rejtőz
ködő. És még mielőtt a férfi hangja tel
jesen elenyészne, így szól: -  Találkozunk 
a Cafenetóban a Dizengoff Központnál 
háromkor? Tudja, hogy úgysem kap vá
laszt. Hogy egyikük sem tud megmozdul
ni vagy elmenni oda. Mert mindez már 
nagyon régen történt.

A történet végén a két szereplő egy 
hógömb fogságába esik, amelyet aztán 
egy ismeretlen kéz megráz, és fejjel le
felé fordít, újra és újra és újra. A hópely- 
hek a szemükbe hullnak és mindenhova, 
égetik a nő csupasz bőrét, ugyanis nyá
ri vászonruha van rajta, mert július van, 
és mert az idézőjelek is hullani kezdtek, 
épp úgy, mint a hópelyhek, és ki tud
ja már, ki mit mondott, mikor és miért, 
mert végre minden értelmet nyer, vagy 
épp hogy semmi sem — épp úgy, mint egy 
álomban.

És most hadd áruljam el, miért nézek 
ki úgy, mint aki el van veszve. Lemarad
tam valamiről. Meghat, hogy önök így 
meghatódtak. Az életük most már sosem 
lesz a régi. Ne hagyják magára az életü
ket. Ne pazarolják a könnyeket. Könnyes
re nevettük magunk. Bárhogyan is le
gyen, nem vagyok Etgar Keret.
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SZONDY GYÖRGY

P árh uzam osok

Hullámvonalban kanyargó mederben 
folyt kedvem a világ egy szegletében, 
nád, tüskebokrok minden oldalon, 
csöpp vigasz, hogy eget se láthatok.
A  héten csodaszarvas volt ebédre, 
most aranyhallal böjtölnék, ha végre 
megkapnám mindhárom zavaros óhaj 
másolatát, s ez a ficánkoló hal 
elterülne gyomromban csöndesen.
Néma az éj, m int az isten velem.

Megáll a Hold egy órára az égen 
értem, ez megesik olykor, de rég nem  
érdem, és csüng, mint a békaleány 
csókja, vagy a nagyságán a trehány 
róka, esküszöm cifra életemre, 
mely zörög, s úgy tesz, m intha énekelne, 
jótét helyébe téged várlak és 
ha gömbölyded létemen volna rés, 
belevernélek éknek, majd feszítsél, 
ha gyarapodsz, eltörök, de teríts szét, 
ha odadobsz, friss trágyának a földre. 
Eled a szél. Talán te állsz mögötte.

SEBESTYÉN MIHÁLY

Pergam on
indokolatlan
ragyogása
Az átlagem ber szó nélkül átm ent vol

na  a túlsó oldalra, és rá  sem hederít töb
bet az ügyre. Nem partner, nem ügyfél. 
Az ügy nem fél, az átlag  igen. De ezek 
csak aforizm ák, amelyek azért vannak  
k ivarrva  a világ térítőjére, hogy az em
bereket a bölcsesség illúzójával burkol
ják  be, hogy becsalogassák egy sötét le
bujba, ezernyi csodát ígérve, a hülyeség 
lapos bölcsőjébe ringassák  el őket vé
gezetül. Ezzel együtt elalszik m aradék 
éberségük is.

Ám ő nem volt átlegember. Legalább is 
ezt gondolta magáról. Meg volt győződve 
róla, hogy környezete is így látja, ezért 
egy kora őszi napon, am ikor a levegőben 
kis hímrepülőgépek vadásztak gömböly- 
dedfarú nőstény helikopterekre, feladott 
m agának  egy ajánlott díjjegyes levelet. 
(Többen is igyekeztek erre az ötletre rá 
beszélni.) És várt. A levél nem érkezett 
vissza.

Ebben nincs semmi kivetnivaló, ezért 
á lta lában  nem szoktak összehívni röp- 
gyűlést, eseti bizottságot, malomalji ösz- 
szejövetelt vagy parciális m arciálist, de 
mondom, ő nem volt átlagos, tehá t eseté
ben zsinatot rendelt el a bergamói püs
pökség postai osztálya. Hiába lépett köz
be XII. Ince a Vatikánból, a bergamói 
püspök ha jth a ta tlan  m aradt, nem lehe
te t t  m egtörni, összetűrni, m int egy pa

Ülj ide mellém most, régi barátom, 
hoztam az árnyékom, s hoztam egy kiflit -  
törjél belóíe, és szórj a kutyáknak, 
majd láss neki te is, csámcsogjunk együtt. 
Szívesen nézek a Nap közepébe, 
egy idő  után nem zavar a széle -  
honnan is tudhatnám  hol a sötétség 
eleje, vége, fénylő kiflivég 
a kutyám belében kihuny. A z  én 
időm lehull a lapról, ácsorog 
azon a sarkon, hol Bolyai főbe 
vágta Euklidészt, görbe utakra 
terelve az észt és az egyenest.
Leülhetek. Mert bennem van az ország. 
Inkább akarom, m int értem a szót -  
fordulok, hogy lássam ától az Ót, 
majd fölállok, és eszem valamit.

A világ összes széke, 
s nem csak
Leülne mellém? Itt vagyok, köszöntöm, 
remélem, a földön nem fázik át, 
ha mellém ül, én szorítom magát, 
ahogy csak lehet, m íg váza csörömpöl, 
s visszatér a szusz, vígan rúgkapál 
szíve a domb alatt, ott legbelül, 
vagy legalul, bár tudnám: elrepül

pírlapot, ám bátor szándékai tisz ták  vol
tak , m int egy árkus pergamen.

A  pergamen az ókor óta az írás rögzí
tésére használt cserzetten, szőrtelenített 
állati bőrből készült fehérített, vékonyí
tott, általában kétszínű írásokra alkalmas 
perc. A z elnevezést valószínűleg az ókori 
görög városból lopták ki egy viharos dél
után, amikor Periklész anyja rajtakap
ta a gyermek Periklészt, hogy bunyózik a 
kisebbik Periklészzel. Mi több, erősen pró
bára tette öccsének személyiségi zsanér
jait. A ki különlegesen tehetséges volt. Te
hetségesebb, m int a történettudományból 
ismert bátyja.

A várakozás kétségtelenül m indenki
re jótékony h a tá s t gyakorol. Úgy gyako
rol, m int e sorok írója másodikos korá
ban, am ikor nagy kihagyásokkal Viola 
nénihez já r t  a Kazinczy utcába zongo
ragyakorlatokra. Otthon ugyanis régen 
nem volt zongorájuk, eladták, vettek be
lőle egy telket Barackoson, am íg pedig 
felhasogatta volna a nagypapa idegeit 
és a nagym am a régi ruháit, am iket az
tá n  portörlőnek használtak  az egész ház
ban, ahol nem csupán ők lak tak , hanem  
Timplerék és M alapertiék, egy szám űzött 
Bourbon herceg a 17. század közepéről 
(rongybubákat tömködött egész télen), 
egy házasságtörö bibliobusz sofőr és két 
vénkisasszony, akikről senki sem tudta, 
mivel töltik napjaikat, ugyanis szobájuk
ból állandóan a fővő szilvaíz ínycsiklandó 
klotyogása hallatszott tova, gu ru lt lefe
lé a m eredek körlépcsőn egyenesen a Ma
lomárokba.

A várakozás é re tt gondolatokat ered
ményez. Az eredményjelző táb lán  leg
többször 0:0 olvasható, ám  az senkit se 
ejtsen tévedésbe, ne vigyen tévu takra ,

minden gondja most -  ezért mondja már 
legalább azt, hogy félkalap, az isten 
megfizeti, am it kínálok itt, nem  
egy pléhdob, egy egész földet ajánlok 
föl farának... S  míg fölfalnának átok
szórta hangyák, kívánom, hogy ahány 
szék, annyi mellé üljön itt a földön, 
majd az ítélőszék előtt időzzön 
állva reménytelen, m int ahogy állva 
vesztegel nálam is a múló öröm.
Nem dühöngök, csak illett elköszönnöm.

Szín
Egy apró szórakozott mozdulattal 
végighúzom kezem az arcomon, 
ami eszembe ju t  egy rőt szakállról, 
körbetáncol, megnevettet, tömény 
homályból integetve. Te kis ringló- 
farú sötétbarna, te drága tömjén- 
űző kincsfalatka, palackba zárt 
alkalmas versszak, halálos baráti 
mennyegző délben, fátylát, szemhéját 
tárja balragombolt csókkal akárki. 
Abból, am it látok, már futja minden  
tegnapra, holnapra, jelen időbe 
szólítom magam, voltam, leszek most -  
maradékból újuló megszokott.

Sárosi Mátyás: Kiborg bálványosi bakmedve

száraz kutakodásba, ugyanis a látható 
semlegesség mögött ott feszülnek a há
rom, sőt négy számjegyű gondolatok, pa
lotaforradalm ak, találós kérdések meg
oldásai, a vacogó igazságok és meleg 
ölelésű cigartettaszünetek. Hogy m ást ne 
mondjunk.

Nem is m ondhatunk semm it az áltag- 
emberekről. De hősünknek családja volt, 
amely m inden percét kitöltötte egy ha
talm as lavórba, forró vizet engedett hoz
zá, és beparancsolta lábat mosni. Ez főleg 
akkor szokott bekövetkezni, h a  haza
té r t  zordon zongoraóráiról. Össze volt za
varodva, nem tudta, ha  Viola néni meg
szidta vagy megdicsérte, am ikor azt a kis 
Schum ann etűdöt végre lejátszotta h a t
hetes gyakorlás u tán  alig hét hibával, a 
kézfekvése jó volt de billentése nem volt 
egyenletes, tú l sok személyes holmit v itt 
bele a billentyűkbe, például a kis Pe
riklész irán ti rokonszenvét, a véletlen 
együtthatói m eghatották, és remegőssé 
vált a hangja, am ikor énekszóval is k í
sérnie kellett az etűdöt, nem b írta  tüdő
vel, odafutott a Kazinczy utcai ablakhoz,
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és akkor m eglátta, hogy éppen jönnek ki 
Bernből a Sorspalotából a görögök.

A  mérkőzés Pergamon és Kynamon kö
zött tényleg nulla-nullára állhatott, mert 
a pergamoni edző vállon veregette hősün
ket, és azt mondta, hogy az első találatot 
a kisebbik Periklész gurította be, szó sem 
volt lesről, teljesen tiszta volt a helyzet, az 
ég derült, Zeusz villámai sem zörögtek a 
tegezben, de az a hülye athéni bíró nem  
adta meg, mert a kynamoniak aláaján
lottak a végeredménynek ezer drachmát és 
hetven tekercset a legfehérebb pergamen
ből. Peregtek az események. Perzsia felé 
fordulva sötét seregek gyülekeztek a főté
ren. Akarom mondani a szüntagmán.

Nagyanyám  felment a m ásodikra, be
kopogott a kisasszonyokhoz, kérni a k a rt 
egy kevéske szilvaízet, m ert m ár he
tek  óta nem m ent a gyomra, h iába főz
tünk  neki kutyabenge teát, semm it sem 
használt. De azt m ondta a barátnője, 
Szotyolayné, akinek a férjét elvitték az 
oroszok malenkij robotra, meg is szer
kesztette nekik az t kis robotot, de se
hogy sem működött, 70 fokon, ezért be
tolták egy távolkeleti lágerbe, ahol három 
évig robotolt, azu tán  hazajött, és olyan 
szilvaízet főzött, amivel B. F. a legszebb 
D aniel-kályhákat összeragaszthatta 0 . 
H annuska szerint is. De ennek most iga
zán semmi jelentősége nem volt. Nagy
anyám  haszta lan  kopogtatott, odabent 
egy p illanatra  sem szünetelt a klotyogás, 
ajtót azonban senki sem nyitott. Beku
kucskált a kulcslyukon. L írai a lka t volt. 
A laka t is. Pedig egyébként nem volt 
az a kifejezett kisvárosi kukkoló-típus. 
Nem láto tt semmit, csupán valam i indo
kolatlan ragyogást. Éppen így mesélte -  
„indolatlan ragyogás” -  még évekkel ké
sőbb is, am ikor k iderült már, hogy a két 
kisasszony soha nem lakott a mi házunk
ban, sőt ta lán  nem is léteznek, csak nagy
apám  a k a rt nyugodt feltételek között egy 
jó szivarat elszívni, am íg nagyanyám  fel- 
sán tikál a m ásodik emeletre, és tűnődve 
visszabucskázik, azt próbálva megfejteni, 
m iért nem nyito ttak  ajtót a Boldvaniczky 
lányok. De ezek u tán  nem is biztos, hogy 
így h ív ták  őket.

Nem tudhatjuk , m iért is használta  
nagyanyám  az indokolatlan ragyogás k i
fejezést, de ez szállóigeként vagy inkább 
állandó jelzős szerkezetként k ísé rte  vé
gig gyerm ekkorom at és családunk vesz- 
szőfutását, akkor is, am ikor á t kellett 
mennem a Kazinczy utcába, hogy végre 
befejezzük az t az etűdöt. Ebben a perc
ben é rt utol Irénke néni, a szolfézsta
nárnőnk  telefonhívása, és közölte, hogy 
a zeneiskola igazgatósága közfelkiáltás
sal úgy döntött, tek in te tte l a tem érdek 
hiányzásom ra, a rendetlen füzetekre, k i
hagyott gyakorlásokra, abszolút mellé
hallásom ra, hanyag eleganciám ra, egy
szóval a tehetségtelenségem re -  persze 
ezt nem m ondták ki, de m indenki tisz
tában  volt azzal, hogy ez a valódi, egye
düli és nyomós oka eltanácsolásom nak 
- ,  a r ra  kérnek nagyon szépen, hogy töb
bet ne látogassam  az órákat, ne nyissak 
be késve hétfőn reggel szolfézsórára a 
K ultúrhuis C 20-as term ébe (balszárny),

ne zavarjam  az órákat, ne zav artas
sam  m agam at, és ne törjem  a fejemet az 
újabb és újabb m entségeken, kifogáso
kon és szójátékokon -  szóval nem kelle
nek a szárnybontogatásaim  és a billen
tő  hatosaim .

A  kisebbik Periklész elég értelmesen el
magyarázta, hol is van a pálya. Bízom  
benned, ügyes vagy, mondta búcsúzó
ul, és adott nekem egy sárga pólót, amely
re meanderek voltak rajzolva piros filctol
lal. Ez jelezte, hogy görögök vagyunk, és 
nem valami szedett-vedett újgazdag per
zsák. Elindultam  megkeresni tehát a p á 
lyát, ahol állítólag várnak. A zt ígérték, 
hogy bevesznek a keretbe, amely majd k i
utazik Kis-Ázsiába a bajnokságra. Egész 
héten kerestem, minden este későn tér
tem haza. Senki sem tudott útbaigazíta
ni. Egyszerűen nem értették, m it keresek. 
S ta d io n , magyaráztam, de ezek a hülyék 
valami ókori mértékegységre tippeltek, és 
megadtak CGS-ben mindenféle távolságo
kat, összegeket, alaposan kitaráztak. Ott
hon fogalmuk sem volt arról, hogy már 
nem vagyok a világhírű zenepalota hall
gatója, hogy Melánia néni, Debussy ná
lunk élő dédunokája eltanácsolt, írásba 
is adta, de az írás rég elkoszolódott a sár
ga meanderes pólóm alatt. Egyszer ösz- 
szefutottam a bergamói püspökkel is, aki 
ugyanazt a stadiont kereste, de egészen 
más szemszögből. Éppen ez okból nem tar
tottam vele. Nem szerettem volna, ha va
lamilyen bugrisok összefüggésbe hoznak 
vele. Bergamon nélkül is van nekem elég 
bajom. Utóbb hallottam, hogy ő  sem talál
ta meg.

Otthon semm it sem sejtettek. Azt gon
dolták, micsa rendesen járok, most vizs
gák előtt vili, hogy rá  kell erősítenem. 
Nem á r t  a sok gyakorlás. Nagyanyám  ka
kaót főzött, nagyapám  titokban idead
ta  a legnagyobb szivarcsikkjét, hogy pö
fékeljem csak el nyugodtan a malomárok 
fűzfái a la tt. Használ a vizsgadrukk el
len. Azt hiszem, m a is m egvan valahol 
az a szivar. Ennyi m aradt nagyapám 
ból. Egyetlen fényképem sincs az öregről. 
A bátyám  elvitte Bizáncba, ahol szem
orvos lett. Nem tudom, m it csinál vele. 
Ki nem teheti még a rendelő falára  sem, 
m ert éppen a képrombolók vannak  h a ta l
mon. Csak görög betűket és arab számo
kat, meg olyan v illásábrákat lehet kisze
gezni.

Egy napon nagyanyám  bement a zene
iskolába, bogy kölcsönkérjen egy stanecli 
lisztet Melánia nénitől, akivel még gyer
mekkora óta jóban voltak. Nagyanyám 
éppen hét púd liszttel volt akkor adósa a 
zeneiskolának. Egy helyről szárm aztak. 
Együtt menekültek. Együtt tanu lták  ki a 
kottaolvasást. így tud ta  meg az igazságot. 
Azonnal írtak  apám nak és anyám nak, 
ak ik  akkoriban Luxemburgban dolgoz
tak  egy vidám parkban. Körhintát és verk
lit üzemeltettek. A luxik im ádnak körhin
tázni. M arhaság. Nem tudom, m it esznek 
rajta. Valószínűleg átlagemberek. Nem tu 
dok rá  logikusabb m agyarázatot. Ezzel 
term észetesen úgy tűnik , el sem mozdul
tu n k  a kiindulás boltpontjáról. Vagy tetsz
halott pontjáról. Nekem is egy tetszhalot-

Sárosi M átyás: Gábor Áron lézerágyúja

ta t  kellett kifognom. Nem tetszik. Ilyen az 
én szerencsém, m ondaná az, aki kedveli 
a közhelyeket, de én nem vagyok átlagos 
satöbb, satöbbi. Ugyanott vagyunk, ahol 
az első pillanatban voltunk.

Azért ta lán  mégsem reménykedtem.

A  stadiont, mondanom sem kell, soha 
nem találtam meg. Egyszer állítólag na
gyon a közelében jártam . Hallottam, hogy 
a lelátókról ordítoznak, hogy valaki bero
han a pályára, hogy egy dárdával átdöfje 
a bíró ketyegőjét, de tévedtem. Akármerre 
fordultam, meresztgettem a szememet, se
hol semmiféle arénát, pályát nem láttam. 
Voltak valami romok, amelyek Pergamonra 
emlékeztettek, olyan is volt a színük, meg 
valami fehér márvány törmelékhalma
zon gázoltam keresztül, ami nagyon halo- 
ványan arra az athéni fényképre hasonlí
tott, ami a hatodikos tankönyvünkben volt, 
de annál sokkal rumlisabb, itt sem csinál
tak rendet az ókor óta. Feszt őrizték, hozzá 
sem szabadott nyúlni, egy márványdarab
kát sem vághatott zsebre az ember, mert 
rögtön jöttek a rendészek és kiforgatták a 
zsebeidet, meglökdöstek, homéroszi idéze
teket mondtak fejből, lábjegyzet és fordí
tás nélkül. Szóval hamar eljöttem. Utóbb 
olvastam, hogy a görög válogatott maga
biztosan menetelt a győzelem felé. Csodá
kat írtak róluk. A  kisebbik Periklész lábát 
márványba foglalta Praxitelész, és a dön
tőben öszekerültek a nyugat-rómaiakkal. 
Én is szerettem volna ott lenni. Legalább 
a lelátón. Végül rádión hallgattuk  végig 
a meccset nagyapám mal. Sajnos a csa
pat elbizakodott. Nagyon is rutinosan já t
szottak. Nem mondom, hogy nem jól. Csak 
éppen a kiválóság hiányzott. A z  egysze
ri csúcspillanat. A z  utolérhetetlenség. Há
rom-kettőre kaptak ki. Csak ezüstérmet 
vittek haza. Pergamon királya dühébe be
öntette. Épp annyi hiányzott a korona in
dokolatlan ragyogásához.

És ta lán  én a kezdőcsapatból.
Ki tudja...?!!
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GYÖRGY ALIDA

A sapka
Felsorakoztunk a kapuban. V ártuk a 

tan ító  néni intését, hogy végre elindul
hassunk  hazafele. Csípte a hideg az a r 
comat, m ire megjelent az ajtóban, Cson- 
gival az oldalán. Eddig nem tű n t fel, 
hogy nincs köztünk. M indig leghátul állt. 
Egyedül. Pösze volt, senki nem a k a rt szó
ba állni vele. A tan ító  néni tekintély t pa
rancsokban m egállt a lépcső tetején, Cson- 
gi félig a h á ta  mögé bújva nézett ránk.

-  Csonginak eltűnt a sapkája, tehá t ad
dig nem m ehet haza senki, amíg elő nem 
kerül.

A sorban morajlás fu tott végig.
-  Hogy nézett ki?
-  Milyen színe volt?
A tan ító  néni lehajolt Csongihoz, ő a 

fülébe súgott.
-  Sötétkék, bojttal a tetején.
Kincsővel összenéztünk. M indenki ke

resni kezdte a sapkát, mi is benéztünk 
m inden szék alá. Csongi ült, követte a 
nyüzsgő osztályt a tekintetével, néha mo
tyogott egy annyit, hogy oft má néftem. 
Amikor sírn i kezdett, kézen fogtam K in
csőt. K im entünk az ajtó elé.

-  Le fogunk bukni -  nézett rám  kikere
kedett szemekkel.

-  Muszáj lesz. A tanító  néni megmond
ta , hogy ha  nem, nem m ehetünk haza. 
Nem bukunk le, csak mi tudunk róla. Én 
nem árulom  el senkinek.

-  Én sem.
Ijedten kap ta  h á tra  a fejét. Nem hallott 

senki. Szóltunk, hogy m egtaláltuk a sap
ká t a kukában. Csongi próbált bemász
ni érte. Két osztálytársam  ta r to tta  a lá
bát, míg fejjel lefele lógott a szemét felett. 
A tan ító  néni közben rán k  nézett, össze
húzta  a szemöldökét.

-  H onnan tudtátok, hogy a kukában 
van, lányok?

-  Mi csak belenéztünk, m ert m ár m in
denhol máshol kerestük.

-  Jól van, én hiszek nektek. Bárki is 
dobta bele, szégyellje m agát és kérjen bo
csánatot Csongitól. Most menjetek haza. 
M ár nem kell sorba állni.

R ohantunk mind a kapu felé. Cson
gi és E rik  éppen egyszerre értek  a kapu
hoz. M egcsúsztak az ösvényen. Egyikük 
sem tudott időben megállni. Hangos puf
fanással csapódtak egymásba. Mi nevet
tünk , am íg fel nem álltak. E rik  belerú

gott Csongiba, akinek lerepült a sapka a 
fejéről és visszaesett a hóba.

-  így is itt kellett m aradjunk miattad! 
Csak ne siess jobban, m int más!

Csongi m egint sírn i kezdett. O tt ü lt a 
kapu tövében, kezében szorongatta a sap
káját. E ljöttünk mellette. M ásnap sán tít
va jö tt iskolába. Nevettünk, am iért eny- 
nyire kényeskedik. Mind láttuk , E rik 
nem rúgott olyan nagyot. Csongi sán 
títo tt. Napról napra  egyre jobban. Pén
teken m ár fél lábon ugrálva jö tt be az 
osztályba. El kellett mondani, hogy mi 
történ t. E rik  rú g ta  meg, a sapka m iatt. 
Kincsővel védtük Eriket. Nem ak a rtu n k  
a sapkáról beszélni. Csongi a következő 
héten nem jö tt iskolába. A ztán azt mond
ták , csontvelőrákja van. Én addig még 
csak folyami rákról hallottam . Feloszt
va kellett elvinnünk a napi leckét, hogy 
ne m aradjon le semmiről a kezelés a latt. 
Egy idő u tán  Csongi szülei azt mondták, 
inkább ne menjünk. P ár hónap is eltelt, 
amíg nem jö tt semmi hír. Bele is feled
keztünk a dologba. Anyám egy nap üz
letbe küldött. Amíg vártam , hogy az el
árusító  összeszedje a cetlire feljegyzett 
dolgokat, észrevettem  egy dobozt a pul
ton. Egy kopasz gyereknek gyűjtöttek va
lam i m űtétre. Az eladónő lá tta , m it bá
mulok.

Sárosi Mátyás: Bajusz implontátum

-  Az osztálytársad volt, nem? Szegény 
fiú.

-K i?
-  H át Csongi. Aki ott a fényképen. Sze

génynek a kezeléstől elhullott a haja és 
most m ár tolószékben van.

-  Igen. Az osztálytársam .

-  Na tessék, i tt  van minden, am i a cet
lin volt. Nyolcvanháromezer lej lesz.

-  Köszönöm. Csókolom!
Kiszórtam  a pu ltra  a pénzt, megfor

dultam , és m ár be is csaptam  magam 
mögött az ajtót. Szaladtam  haza. Lepa
koltam, am it vásároltam , és átm entem  
Kincsőhöz. Az anyja mondta, hogy a szo
bájában van. Szaladtam  fel a lépcsőn. Ko
pogás nélkül nyitottam  be hozzá.

-  Kincső, most voltam az üzletben. És, 
és, és... — lihegtem.

-  Te is lá ttad  a dobozt?
-  És képzeld, hogy... Várj, te tud tá l ró

la?
-  Persze. De miért vagy ennyire ki

akadva? Csak nem sajnálod Csongit?
-  Nem, dehogy is! -  N éztük egymást, 

elcsendesült a zihálásom. — Azért jó, hogy 
visszaadtuk a sapkát. Most, hogy kopasz, 
biztos jobban fázik a feje.

-  Milyen bolond vagy, betegen úgysem 
mehet ki otthonról.

Nevetni kezdtünk. M egm utatta az új 
gyöngyös készletét. Mikor szürkülni kez
dett, hazam entem . M ásnap a tan ító  né
ni szólt, hogy gyűjtést szerveznek Csongi 
m űtétjére az iskolában. B eírták  az el
lenőrző hátuljába is, nehogy elfelejtsünk 
szólni otthon. M ár elkezdődött a követke
ző tanév, am ikor a tan ító  néni ism ét beje
lentést tett.

-  Csongin elvégezték a m űtétet és job
ban van. H aza is hozták Ausztriából, szó
val holnap iskola u tán  m eglátogatjuk őt. 
Sajnos m ár nem lesz az osztálytársatok, 
mivel évet kell ismételjen szegény.

A nap hátra levő  részében mérgelőd
tünk . Senki nem a k a r ta  a szabadide
jé t n á la  tölteni. Ezt nem m ondhattuk  
el a felnőtteknek, így m ásnap m egláto
ga ttu k  Csongit. A bejárat előtt le kellett 
vennünk a cipőnket. Kék zacskót kellett 
a lábunkra  húzzunk. Ugyanolyan színű 
m aszk volt Csongi arcán. Erőtlenül ne
hezedett a tolószékbe. M int egy rongy, 
am it odatettek. Még m indig hiányzott 
a dús, b a rn a  haja. Most h a ta lm asnak  
tű n t a homloka. Négyesével m entünk be 
hozzá, m in t egy m úzeum i tárgyhoz. Áll
tu n k  előtte, néztük  egy p á r percig, az
tá n  kijö ttünk, újabb csoportnak adva 
á t a helyet. Csongi édesanyja é rth e te t
len módon örült nekünk. E riknek  kü 
lön megköszönte, hogy belerúgott a fiá 
ba, m ert így még idejében észre tu d ták  
venni a betegséget.

Két nap múlva a tan ító  néni vörös sze
mekkel jö tt be az osztályba.

-  Csongi meghalt.
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TOROCZKAY ANDRÁS
A ház nagy volt nekünk
„Bontsd le
az ékes házat,
melyben annyi sok öröm,
s gond vala részed
Bontsd le a házat mindenestül,
építs erős hajót helyette.”
(Gilgames)

A ház talán mindig is túl nagy volt nekünk: 
mint az ország háza, nagyobb létszámra épült.
A  sajátunk nem kilenc évig, de sokáig épült.
Saját kezünkkel építettük fel, tégláról téglára, 
akkor a növekedést még szerettük. De aztán 
csak a fájás meg a hiányzás lakott benne helyettünk. 
És ez valódi fájás volt, és tényleg csak nőtt, egyre nőtt 
a téglák közt a nincs. Mint ahogy Kovács papa 
süketült meg, fokozatosan, lassan tűnt el hallása, 
hiába vette a kólát, csokoládét, légyölő szereket.
Ami régen egy családé volt, a fogak földje lett, 
és a fog angolul azt jelenti: köd.

A ház amúgy is túl nagy volt nekünk,
mint a Parlament: nagyobb létszámra készült.
És korszakai voltak, mint egy századnak.
A mi házunknak csak huszadik százada volt.
Kovács mama volt az első világháború.
Utána a reluxákat mindenki lehúzta volna, 
ami ellen főleg Kovács papa tiltakozott,
(kriptái setítsíg, üvöltgette), pedig ő szerette legjobban. 
Sokat sírt a reluxák szabdalta ablak előtt.

Ördög-Gyárfás Ágota: dogDuiloby.exe

A második még szörnyűbb volt (Kovács papa), 
ahogy egyre többet tudtunk a halálról, 
tudtuk azt is, hogy el fog jönni, de 
azt nem gondoltuk, hogy ilyen hosszú lesz, 
mint a Vásár utca, ami a temetők felé visz, 
hogy végül majd szinte megszokjuk, 
unalmas és végeláthatatlan túlzás, feleselés, 
veszekedés végén a pofon, mint egy atombomba.

Nem sokra rá jött a kommunizmus, 
még hosszabb, véresebb és nyomasztóbb 
(anya haldoklása), mint azelőtt bármi, 
mivel ez már nagyon rólunk szólt.
Egyre inkább rólunk szólt, már-már
saját bűnrészességünk is szóba került
az akkor még nem így visszhangzó szobákban.
De nem volt erőnk vádaskodni, mindannyian 
tudtuk: nyakig benne voltunk, nem lehetett kikerülni.

És eljött rendszerváltásunk: apa mint államfő, 
nem illett hozzá, ahogy egyre inkább egyedül maradt, 
nem volt miért maradnia, elment ő  is, 
váratlan elköltözése után más lett megint minden, 
csak az adósságokra figyelt, színpadi tányérpörgető lett, 
varázsló és nyúl egyben, és Balázs megtette, amit lehetett, 
egy idő után ő is elköltözött, azt hitte, bírni fog vele, 
de a végén már kontrollálatlan volt az áradás, bárki 
bejöhetett. Túl nagy volt a ház. Eladtuk végül.

Ezen a képen hallgatok
Ezen a képen én vagyok 
huszáregyenruhában 
a legszomorúbb huszár 
az egész Petőfi Sándor 
óvodában. Egy álló és 
egy ülő kép, a csákóm 
ferde, a kardom markolatára 
lóg a nekem nagy egyenruha ujja.
Sokat nevettünk ezen a képen anyával.

Ezen a képen én vagyok 
nézem a tévét és nem értem 
mások miért nem értenek 
mások miért nem beszélnek 
magyarul, ahogy azt sem értem 
másokat hogy hívhatnak ugyanúgy 
ahogy engem.

Ezen a képen meg azt nem értem, 
mások hogy lehetnek mások, 
más lakásokban hogy lakhatnak, 
másik emeletén a Szabadság téri 
lakótelep HA épületének. Más 
épületekről már nem is beszélve.
Sajnálom őket, hogy ők nem lehetnek 
én.

Ezen a képen testvérem megsimítja fejemet.

Ezen a képen én vagyok 
fociedzés után vernek az öltözőben.
Ha nem értették volna, amit mondtam nekik, 
most nem vernének. Ezen a képen megtanulom, 
hogy nem feltétlen jó, ha értjük egymást.

Ezen a képen én vagyok: 
éppen kikapok az M TK színeiben.

Ezen a képen én vagyok
arról beszélek valakinek
egy kocsmában, hogy a magyar
labdarúgó válogatottat
azért verik meg mindig mert mindenki csak
nevet rajtunk. Nevet rajtuk?
Már nem emlékszem, hogy mondtam.
Ezt hagyjuk abba.
Nem szeretném, ha nevetnének 
a magyarokon, azt szeretném, ha 
szeretnék őket, hogy ha szeretnénk 
magunkat.

Ezen a képen én vagyok 
nevetek a magyar labdarúgókon.

Ezen a képen én vagyok 
egy verset szavalok éppen.
Arany János írta, mindenki sír rajta,
„Szülőanyám, te szép Magyarország,
hogy ne lennék holtig igaz hozzád.”
mindenki sír, mikor elmondom
a városháza épülete előtt,
miközben a lakótelepet nézem
és a tűzoltózenekar
játszani kezd egy tavaszi ünnepségen.

Ezen a képen én vagyok,
egy másik verset kell szavalnom
ugyanarra a tavaszi ünnepségre,
Föltámadott a tenger,
arra próbálok, anya hallgat engem, kijavít,
ha rosszul mondom, csak tőle fogadom el a kritikát,
azóta nem szavalok, hogy
nem mondhatom el neki fellépés előtt.

Ezen a képen én vagyok.
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SOLYMÁR ANDRAS 

Büszkeség
(részlet)

A pirkadat vészesen közeledett, s az éj 
leple a la tt lopakodó árny megszaporázta 
lépteit, óvakodva a talpa a la tt settenkedő 
jégtől. Fedezékből fedezékbe lopakodott, 
de mégis úgy érezte, minden üvegtelen ab
lakból rosszakarók pillantanak reá. Hiú 
ábránd volt, se jó-, se rosszakarók nem hú
zódtak meg m ár az épületekben. A város 
halott volt.

Gázmaszkja az oldalán fityegett, de 
csak azért, hogy ha be kell vetnie a rend
őrségről zsákmányolt könnygránátokat, 
akkor ő ne nyeljen belőlük. Milyen fura, 
hogy megannyi spekuláció és elmélet u tán  
nem nukleáris télbe, vegyi- vagy biológiai 
fegyverekbe pusztult bele a világ, hanem...

Zörrent valami. Megdermedt, s konyha
késből meg egy lapátnyélből készült lán 
dzsáját m aga elé ta rto tta . Szemét eler
nyesztette, hogy érzékenyebbé váljon a 
mozdulatra, s közben úgy fülelt, akár az 
éji vad. Pontosan két percet várt, aztán  
továbbsietett. Nem tud ta  eldönteni, hogy 
az égi, vagy a földi veszély a nagyobb, de 
egyikkel sem óhajtott találkozni.

Dühösen ró tta  meg magát, am iért so
ká időzött, s m ár a  hajnali szürkület tiszta 
világában érkezett az árvaház udvarára. 
Nem lett volna szabad ekkora kockázatot 
vállalnia, de nem is várhat estig. Sietve 
megkereste a gondosan elrejtett csatorna
fedőt, és háromszor dobbantott rajta. Majd 
kétszer. Végül egyszer. Mocorgást hallott 
alóla.

-  Nem félünk a farkastól. — mondta hal
kan.

Egy vasklappantyú csattanását hall
va gyorsan felemelte a fedőt, és sietve le
mászott. Mielőtt feje eltűnt, még egyszer 
alaposan körbenézett, de nyugtalan m a
radt. Odalenn nem csörgedezett szenny
víz, s nem volt bűz. Csend volt csak, hideg, 
és egy kisfiú, aki egy gázpalackkal műkö
dő lám pát szorongatott, és úgy nézett rá, 
m int a megváltóra.

-  Üdvözlöm itthon, ezredes úr! -  s ügyet
lenül vigyázzba vágta magát.

Az ezredes végignézett a kóróvá száradt, 
kialvatlan, alig tízéves gyereken. Annyira 
vékony volt, kezében az égővel úgy festett, 
m int egy lámpavas, melyre ráhajítottak 
néhány rongyot.

-  Jelentést, Péter közlegény.
-  Uram, egy árva hangot nem hallot

tam . Az égőt sem égettem.
-  Szép m unka, közlegény. K itartást, 

m indjárt jön a váltás.
-  Köszönöm, uram.
O tthagyta a gyereket. Katona volt, so

kat látott, de a látvány lyukat égetett a 
hátába. Különösen fájt neki, tudván, hogy 
fél a sötétben, mikor a takarékosságot fi
gyelembe véve leoltotta a lámpát. Kezét a 
falhoz érin tette  és annak  vonalát követ
ve ment keresztül a csatornarendszeren. 
Büszkeség. E rre kell gondolnia. Büszke a 
kis katonáira. A sajnálat nem való kato
naember szívébe, az nem ment meg sen

kit és nem teszi könnyebbé a temetést. 
Megérezte a füstszagot. Megállt és fülelt. 
Önkéntelenül elmosolyodott a mélységes 
csenden, ami fogadta. Továbbhaladt. A bal 
forduló u tán  számolta a lépteit és a tizen
kilencedik u tán  ugrott, hogy elkerülje a 
csapdát. H atalm as term ete ellenére olyan 
halkan  és puhán érkezett, m int egy macs
ka. Egy rövid szakasz u tán  m ár felfedezte 
a derengést, és halk  suttogás szaladt elé
be. Addig haladt, amíg nem kellett ordíta
nia, hogy az őr meghallja:

-  Fehérlófia nem akárki fia.
Válasz azonban nem érkezett, csak ijedt 

suttogás, szaladás nesze, és egy ijedt gyer
m ekhang hadarta:

-  De Fanyüvő sem kutya.
Az ezredes fürge léptekkel belépett a 

vederből k ialakíto tt kis tűzhely fényköré
be, elhaladva az őrizetlenül hagyott, rög
zített, összetákolt számszeríj mellett. Szé
les arccsontjain úgy csüngött a megfakult, 
lerongyolódott bőr, m int egy rosszul kife
szített sátorlap, szemei a la tt pedig megda
gadt táskák  ültek. Szeme azonban kohó
ból kiemelt acél volt, izzott, és ha valaha 
is kialszik belőle a láng, örök vázzá szilár
dul majd jeléül az életben tanúsíto tt h a ta l
m asságnak, akár a p a rtra  vetett bálnák 
csontvázai.

A gyerek úgy rem egett előtte, m int a 
kocsonya, szinte hallani lehetett zörgő 
csontjait. Nem m ert felnézni az emberre, 
az pedig töretlenül bám ulta a feje búbját.

-  Uram, csak egy p illanatra hagytam  el 
az őrhelyem...

Mikor nem kapott választ, halk  pityer- 
gésbe kezdve folytatta:

-  Mátyás a hibás, ő hívott oda, hogy...
A csend olyan mély volt, hogy bele lehe

te tt zuhanni. A fénykörben álldogáló tu 
catnyi gyerek egy nyikkanást nem hal
latott, de még csak félrenézni sem mert. 
A vétkes kölyök csak állt ott és rázkódott 
a sírástól, de több kifogást nem keresett. 
Az ezredes ugyanazzal a kemény arccal, 
de kissé meglágyult ta rtássa l térdelt le 
elé.

-  Ödön, tudod mi já r  annak, ki elhagy
ja  az őrhelyét.

A gyerek csak bólogatott, m int szellő 
rázta, eltörni készülő száraz kóró.

-  Viseld méltósággal a büntetésed.
Az elítélt lassú, imbolygó léptekkel in

dult el az egyik semmibe vesző já ra t fe
le, ahol a „m agánzárka” helyezkedett el. 
Biztonságos hely volt, az őrposztokon be
lül, de megfosztotta ezeket az árvákat az 
egyetlen dologtól, aminek még örvendhet
tek. Egymástól.

A többiek egész addig nem mozdultak, 
míg a fiú el nem tű n t a sötétségben, de 
utána, m intha csak feloldozták volna va
lami bűbáj alól, megrohamozták a férfit. 
Nem zajongtak, de éhes szemeik beszéde
sebbek voltak bármilyen zsibongásnál.

-  Mosakodjatok. Imádkozunk, aztán  
reggeli.

A lurkók egy tömegként rohantak a víz
tartályhoz, belőle jeget törtek, s az olvasz
tóedényt a tűzre rak ták . Kedvük igencsak 
rózsássá kerekedett a reggeli hallatán. 
Az ezredesnek elszorult a szíve. Két napja 
egy falat sem ju to tt senkinek, s most sem 
épp fejedelmi lakomával szolgál. Ha egy 
szelet húst szerezne...

H etvenkét napja érkezett a városba, 
teljesen felkészületlenül, Csaba testvér 
m eghívására, előadást ta r ta n i  az á rva
házba. M aga is meglepődött, hogy ka
tonaként egy szerzetes kérte  fel, beszél
jen arról, hogyan kell em berként élni. 
Tán sejte tt valam it az a csuhás? S ha 
igen? M it é rt el? M egérkezett, s ahelyett, 
hogy elm ondhatta volna, hogyan kell em
berként élni, most m egm utathatja, ho
gyan kell patkányként m eghalni. Dü
hösen szorította ökölbe a kezét. Nem! 
Em berként meghalni! Éhesen, m egret
tenve, megremegve, a szenvedéstől cson
tig  m arva, de m éltósággal m eghalni! S 
ezek a szerencsétlen á rvák  derekabbul 
tű r té k  sorsuk, m int sok katonája a h a lá l
nak  völgyében.

Belső vívódását a csendben rászegeződő 
pillantások szakították meg. Végignézett 
gyermekein. Heten álltak, beesett, fáradt, 
reményteljes szemekkel. Egy a m agánzár
kában. Négy szolgálatban. Tizenkét éhes 
száj. Tizenkét feneketlen lyuk, s mindösz- 
sze néhány, sovány morzsa.

-  Gyertek, üljetek a tűz köré, nehogy 
megfázzatok.

Néhány asztallábat és egyéb hulla
dékfát hajított a kialvófélben levő parázs
ra. Ritka alkalom volt az ekkora fényűzés, 
hogy meleg és étel egyszerre kényeztes
se őket. Az ezredes jeget hozott és egy 
nagy lábosban olvasztani kezdte. A gyere
kek összesúgtak, találgatni kezdték, hogy 
mi lapulhat a táskában, de nyomban el
hallgattak, amikor a mély hangú katona 
imádkozni kezdett.

-  Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy... 
-  kezdte, de meggondolta magát. -  Szere
tő  Atyánk. K érünk Téged, pillants le ránk  
eme nehéz időkben, s töltsd meg szívünk 
beléd vetett hittel, reménnyel. Kérünk 
Téged, áldd meg ezt a sorsközösséget, s 
ta rtsd  meg szívünkben a lángot, hogy ne 
lankadjunk a dicséretedben. K érünk té 
ged, Mennyei Atyánk, ta r tsd  féken a félel
met és a széthúzást, és sorainktól messze 
űzd. Ámen.

-  Ámen. — motyogták a gyerekek, de 
szemük le nem vették róla. Csüngtek a ke
zén, ahogy belenyúlt a nyűtt hátizsákba, s 
előhúzott három  filteres teát. Többen fel
nevettek örömükben, hogy egy meleg, ízes 
italhoz ju tnak, s szétszéledtek, hogy csé
széiket előkerítsék.

M indenkinek kim érte a teáját és öt ada
got félrerakott a távollevőknek. M agának 
nem töltött, helyette felkelt és újabb adag 
jeget rakott oda olvadni. A hangulat a te 
tőfokára hágott, ahogy spekulálni kezd
tek  a reggeli mibenléte felől. Meleg ital és 
meleg reggeli. Többen elsírták  m aguk, mi
kor az ezredes elővett a hátizsákjából egy 
negyed kilogrammos, bontatlan puliszka
lisztet, a forró vízbe öntötte és kavargatni 
kezdte. A korgó gyomrok kánonban zen
gettek, mégsem látta  ilyen boldognak őket 
m ár nagyon rég. Az egyik, tizenkét éves 
forma gyerek azonban igencsak hallgatag 
m aradt.

-  Mi bántja, Mihály közlegény? -  kér
dezte.

-  Ezredes úr. -  nézett fel rá. — Az Isten 
megsegíti azokat, kik imádkoznak hozzá, 
igaz?

-  így igaz. -  bólintott ham is mosollyal.

12 HELIKON
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-  Akkor m iért nem imádkozunk azért, 
hogy elmenjenek a szörnyek?

Csend tám adt. A többiek is elgondol
kodtak a kérdésen, s m indannyian kérdőn 
néztek gyámjukra.

-  Azért, Mihály közlegény, m ert a világ 
felett nem Isten rendelkezik. Az ő király
sága a szívekben van. O nnan m unkálko
dik.

-  De há t nem mindenható? -  fakadt ki 
a fiú könnyes szemekkel. -  M iért hagyja, 
hogy egyik királysága a m ásik u tán  szűn
jön meg dobogni?

Mit m ondhatott volna egy olyan fiúnak, 
ki alig több, m int egy hónapja tem ette el 
a testvérét, ki egész életében mellette állt? 
Ezért semmit sem szólt, csak tányérért 
nyújtotta a kezét, s elkezdett ökölnyi ada
gokat kimérni. A fiú nem szólt többet, csak 
könnyeivel sózva ette puliszkáját.

A föld a la tt élve, fény nélkül nehéz volt 
napirendhez ta r tan i a kölyköket. Reggel 
tíz órakor volt a takarodó és este hatkor 
az ébresztő. Megcserélte a ciklust, hogy 
akkor legyenek ébren, mikor ő nincs jelen. 
Több esélyük van a menekülésre, ha  meg
tám adják őket.

Csak az őrök és az ezredes nem alud
tak . Míg a gyerekek a tőlük telhető leg
nagyobb figyelemmel füleltek az esetle
ges betolakodókra utaló jelekre, az öreg 
katona feladatai m egszám lálhatatlanul 
sokasodtak. Já ra to k a t torlaszolt el tö r
melékkel, csapdákat fektetett le és ta r 
to tt karban , eszközöket, fegyvereket ké
szített, térkép fölé görnyedt, tervezve a 
következő estéjét. Olykor a reggeli, avagy 
esti áh íta t és időnkénti reggeli, avagy va
csora u tán  aludt másfél órát. M ár egy 
ideje csak áh íta t volt.

Mielőtt elindult volna, sorakozót ren
delt. Fájt neki, de a sovány kis arcok, kik 
szám ítottak rá, ők voltak az eledele és pi
henése. M ert az ak ara t mozgatja a testet, 
minden m ás csak közvetítő. S büszke volt

a fiaira, kik minden nehézség ellenére áll
tak , dülöngélve, szédelegve, de kötelesség- 
tudóan, hogy bárm elyik zászlóalja példát 
vehetett volna róluk.

Kijelölte az őröket, a szolgálatos tiszte
ket, tisztelgett, elindult.

A föld a la tti katakom bájuk meleg, ka rá 
csonyi hangulatot árasztott a felszín jeges, 
kihalt mozdulatlanságához képest. Mie
lőtt kim ászott volna a kanálison keresz
tü l két percig pásztázta a környéket, csak 
a fejét kidugva. Nem észlelt semmit, úgy
hogy fürgén kimászott, az őr bereteszelte 
u tána  a fedőt. Nem volt vesztenivaló ideje, 
a mai célpont messze volt és több nyílt te 
repen vezetett keresztül. Elindult.

Emlékezett a régi időkre, mikor még fi
a ta l volt és vakmerő. Mesterlövészként 
hogyan edzette m agát magányosan a he
gyekben. Etel és víz nélkül tű n t el egy 
hétre, s minden napra megvolt a felada
ta. Egyszer tizenhat órát feküdt egy he
gyi patakban mozdulatlan, csak a feje és a 
puskája lógott ki álcázó hálóval letakarva. 
Teste egy fertály óra a la tt elzsibbadt és 
nem fázott. De ez a hideg nem zsibbaszt, 
csak emészt és hasogat.

Egy m ásik alkalom m al három hetes 
böjtöt ta rto tt, miközben a katonáival a 
hegyekben voltak gyakorlatozni. Csak vi
zet ivott, semmi m ást. Húsz kilogramm ot 
fogyott. M ár nem fogy hetek óta. Nincs 
amiből.

A jobb veséje felett csúnya forradások 
dudorodtak. Nem golyónyom volt, hanem  
a vállon átvetett puska lassú ostroma, 
mely úgy vájt ki belőle, ahogy a gyengéd 
hullám  a sziklából. A hetek óta le nem 
vete tt ruhák , alsó, a zokni s a bakancs 
m ár bizonyára sokkal szörnyűbb károkat 
okoztak.

De mindezek nem zavarták. Nem kü
lönbözött ez a helyzet a többitől, nem volt 
m ásabb ez az erőpróba a többinél. Vagy 
végigcsinálja, vagy elesik katona módjá

ra, ahogy kell. Ez sem em észtette. Nem 
gondolt a halálra . A folyamatos fájdalom, 
az elkeseredett küzdelem a végkim erült
ség ellen és a m egfeszített figyelem a je 
lenben ta r to tta , nem létezett semmi más 
a szám ára, csak a p illanat és a feladat, 
m inek elvégzésére indult. Még a családjá
ra  sem gondolt, ak ik  kitudja hol élnek, ha  
fel nem falta őket valam ilyen szörnyeteg, 
meg nem becstelenítették és ölték őket a 
m artalócok. A p illanatban neki egy m ás 
családja volt, a Gondviselés őt egy m á
sik család védelmére jelölte ki. Mindösz- 
sze im áiban kérte, hogy jelöljön felesége 
és három  gyermeke szám ára illő védel
met, ha  őt elszólította.

A ztán menekülésre gondolt, hogy sze
rez egy működő járm űvet. Végül az egyik 
tömbház tetejéről látta , mi történ t azok
kal a szerencsétlenekkel, ak ik  megpró
báltak  kihajtani a városból egy működő 
terepjáróval... egy férfi volt és egy nő. Hal
lotta a sikításaikat, ahogy a fenevad já t
szott az ételével. M egértette, hogy ez az 
utolsó védállásuk. S ha  azok a szárnyas 
ördögök nem lettek volna elegendők...

Ezek a farkasok nem vonyítottak, tá 
volról figyelmeztetve áldozataikat, időt 
hagyva, hogy jól bepácolja őket a féle
lem. Az ezredes m ár figyelte őket, k iis
m erte szokásaikat. A zsákm ány h á ta  mö
gött m utatkoznak néhányan, míg három  
kisebb csapat bekeríti oldalról és elölről. 
Egyszerű és hatékony stratégia. Fogalma 
sem volt, honnan jö ttek  a farkasok, vagy 
hogy közük van-e a garabonciásokhoz, de 
m indenesetre m egnehezítették a m inden
napjait. Miközben a h á ta  mögött felsejlett 
villogó szem párokat figyelte, menekülő 
útvonal u tán  nézett. Épp a nyílt főutcán 
haladt, akárm elyik ajtón rohan be, kelep
cébe zárja  magát.

Egy pillanat a la tt körvonalazódott a 
terv, s m ár jó hangosan be is csapta ma
ga mögött a bedeszkázott ablakú helyiség 
nyitott ajtaját. Nem volt rajta  zár, régen 
betörték. Egy perc sem telt el, a farkasok 
kezdtek begyűlni a kifosztott turkálóba. 
Üres volt teljesen. Minden rongyot elhord
ták  takarónak, kapcának, a vállfákból, 
állványokból készítettek valam it, a pulto
kat eltüzelték, mégis, a hatalm as ember
nek m intha nyoma veszett volna. Nyolc 
farkas keringett az egyszobás helyiség
ben, szim atoltak eszelősen. Kétségtelen 
érezték az emberszagot, de látn i nem lá t
ták  sehol.

Biztosítótű koppant és a könnygáz- 
g rán á t ontani kezdte magából a felhőt. 
Az ezredes gázm aszkosan leugrott az aj
tó tetejéről és becsapta. A szoba m ásod
percek a la tt vastag  homályba borult, s 
a farkasok prüszköltek, vonítottak, hu
nyorogtak, teljesen elvesztették látásuk, 
szaglásuk. Az egyik fenevad fájdalm asat 
nyüszített, s m ire a falka kikeveredett a 
gázból, zsákm ányuk eltűnt, az egyik tá r 
sukkal együtt.

György A lida 1995-ben született 
Székelyudvarhelyen. Három évig já r t  a 
Babe§-Bolyai Tudományegyetem ma- 
gyar-kom paratisztika szakára. Jelenleg a 
Sapientia-EM TE filmművészet, fotómű
vészet és média szakán tanul Kolozsváron.

T oroczkay A ndrás 1981-ben született 
Budapesten. Költő, író, k ritikus, szer
kesztő. Legutóbbi kötetei: A  labirintus
ból haza (verseskötet), József A ttila Kör 
-  Prae.hu, 2015; Búcsú Éhestől (regény), 
Magvető, 2015.

Solym ár A ndrás 1992-ben született 
Szovátán. A kolozsvári BBTE pszicholó
gia szakán tanu lt, jelenleg pszichológus
ként dolgozik Kolozsváron. 2016 óta pub
likál prózát.
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PAP ZSOLT

Van egy ország, ahol lakom
Kevés kockázatosabb irodalmi vállalko

zás van annál, m int a kortárs társadalm i, 
politikai valóság működésének feltárása, 
megértése rövid történeteken keresztül, és 
az így megszülető írások felm utatása egy- 
egy újság lapjain az érin tett közösség szá
m ára. Ennél ta lán  csak az veszélyesebb, 
ha mindezt egy kötetbe rendezzük, élesen 
megváltoztatjuk a közegét, másfajta befo
gadói elvárásoknak tesszük ki. Tóth Krisz
tina  legfrissebb, 2017-es Párducpompa cí
mű tárcakötetében éppen ezt teszi, nem is 
rosszul.

Az 50 rövid, újságokban m ár megjelent 
írást összegyűjtő' és szervesen össze is kap
csoló kötet egyszerre irányítja a figyelmet 
a környezetünkben végbemenő társadalm i 
gyakorlatokra, automatizmusokra, adott
ságokra, és arra , ahogyan ezek az egyes 
emberre hatnak. Ha megpróbáljuk á tte 
kinteni, hogy direkt vagy indirekt módon 
milyen tém ák, problémák jelennek meg, 
pontos és kis híján kimerítő képét kap
juk  annak  a környezetnek, amelyben moz
gunk. A Párducpompa darabjaiban egy
szerre válik fontossá az apajogúság, az 
idegengyűlölet, a rasszizmus, a szegénység, 
az elvándorlás, az elmagányosodás, az el
nyomó oktatási rendszer, a hatalomvágy, a 
gazdasági kiszolgáltatottság, az ebből fa
kadó frusztráció, a testi leépülés, a korrup
ció, a kisebbségiség, a nyomor, a hajlékta
lanság, az elembertelenedés és a fizikai 
tehetetlenség.

A kötet valódi tétje éppen abban áll, 
ahogyan ezeket a címkeszerűen felsora
koztatható kérdésköröket kibontja, aho
gyan értékeli. Hogy milyen nyelvet teremt 
ezek m egragadására, egyáltalán a szocio
lógiai kategóriákat hogyan tudja olyan, á r
nyalatokra figyelő, pontos képpé alakítani, 
amely nem közömbös a motivációk, követ
kezmények, individuális lelki történések 
irán t sem. A Párducpompa ugyanis né
hány kivételtől eltekintve ezt valósítja meg 
sikeresen.

a’ lathatatlan
collegiom’ fege critical

rovata idrtis
A válogatás nyitószövegében, a Tán

col a nyelv a fürdőszobában című tárcában 
többször is hangsúlyozódik: „A nyelv h a ta 
lom”. Tóth K risztina pedig él ezzel a h a ta 
lommal. Önállóan olvasva ezt a novellát, 
amely a hatalom  nyelvéről, az apanyevről 
és az odafordulás, empátia nyelvéről, az 
anyanyelvről beszél, szentenciaként mű
ködhet az önálló bekezdésben kiemelt 
„A nyelv hatalom”. A kötet egészét tek in t
ve azonban érezhető, ahogyan egyfajta ke
retet, sőt olvasási szempontot ad a későb
biekhez. Politikai gesztusként a szövegek 
nyelvet, hangot adnak olyan történetek
nek, amelyek nem láthatóak, amelyek pre
zentálásához általában az érintetteknek 
nincs nyelvi eszköztáruk. Irodalmi, poé
tikai szempontból pedig az az empatikus,

problémaérzékeny, szereplőközeli nyelv és 
nézőpont válik fontossá, amely voltakép
pen m ár nem is hatalomként tekint magá
ra, amivel vissza lehet élni, hanem  lehető
ségként, amivel élni kell.

A novellák jórészt egyszerű történetek 
felidézéséből, gyakran anekdotákból áll
nak. Az em lített politikai gesztuson túl 
akkor igazán értékesek, amikor megta
lálják azt a nyelvet, amely túllép a közbe
szédet jellemző nyelvi sémákon, de mégis 
kikerüli az esztétizálás és a didaktikussá 
válás csapdáját egyaránt.

Jellegzetes eljárása a szövegeknek — 
amelyen gyakran  áll vagy bukik az em
líte tt egyensúlyozás sikere -  a zárlatba 
beik tato tt fordulat, csattanó, amely á lta 
lában a n a rrá to r vagy egy szereplő meg
nyilatkozása, de a rra  hivatott, hogy új 
irányból v ilágítsa meg a szöveget. A Tet- 
kób&n például, ahol tizenéves lányok el
fertőződött házi horogkereszt-tetoválásai 
kapcsán a gyógyulás esélyeiről érdeklő
dik az aggódó nagym am a, kérdésére az 
orvos válasza didaktikusnak, sőt ítél
kezőnek hat. („- Meg fogják gyógyíta
ni? -  A hátukat igen -  feleli az orvos.” 80.) 
A Troli című szöveg zárlata ezzel szemben 
kimondottan sikerült. A buszon idegennek, 
bevándorlónak tűnő, de m agyarul beszé
lő nővel vitába szálló asszony elismerést 
vár utastársaitól, a narrátor a zárlatban 
az idős asszony nézőpontjának egy radiká
lisan m ásik vetületét m utatja fel, de úgy, 
hogy az szervesen összekapcsolódik xe- 
nofób viselkedésével: „Valamit azért még 
várt volna — nem is tudja pontosan, kitől. 
Talán a vezetőtől. Vagy az utasok valame
lyikétől. Egy jó szót. Dicsérő, kedves meg
jegyzést, gyengédséget, elismerést. Va
lamit, ami bearanyozhatná egy szegény 
öregasszony magányos, üres vasárnapját.”

Nemcsak egy-egy bravúros zárlat ké
pes arra , hogy érzékennyé tegye az olvasót, 
didaxis nélkül irányítsa a figyelmét, de 
gyakran a banalitásukban, eseménytelen- 
ségükben megm utatott történetek zártsá
ga, passzivitása hat felkavaróan. Esetleg 
az -  egyébként egyneműnek tűnő -  n a r
rátor nézőpontja válik olyan összetetté, di
nam ikussá és változatossá, hogy egyszer
re minthogyha minden szereplő nézőpontja 
párhuzamosan érvényesülne. A Hét táská
ban például egy tehetős cigány család vá
sárlását a plázában úgy olvashatjuk végig, 
hogy a narrátor saját szólamába beleépí
ti az eladók, vásárlók viszonyulásmódjait 
is, a narrációs technika m iatt olyan érzé
se tám ad az olvasónak, m intha egy term é
szetfilmet nézne, ahol a kiválasztott egyed 
mozgását követik figyelemmel.

Tóth Krisztina novellaszövésében és a 
választott elbeszélői pozíció(k)ban az az 
igazán sikeres, ahogy nemcsak felmutat 
egy voltaképpen tipikus helyzetet, hanem  
azt egy komplex jelenségként viszonyulás
módok, vágyak, sérülések metszéspontja
ként ragadja meg. Nyilván ezzel együtt is 
-  habár kimondottan ritkán  - ,  de találkoz
hatunk  olyan narratív  sémákkal, amelyek

a megrajzolt szituáció leegyszerűsítéséhez 
vezetnek. A Huszonöt lépcsőben, ahol a r
ról olvashatunk, hogy Európa számos vá
rosában a villamosvezető kinyitotta vol
na a késve érkező szám ára az ajtót, kivéve 
Budapestet, azt érzékeljük, hogy a kimon
dottan hiteles alaphelyzetre építő, sok te 
kintetben izgalmas szöveget a Kelet—Nyu
gat szembeállítás sztereotippá és binárissá 
változtatja.

A Kiment a ház az ablakon című, kü l
földön dolgozó vendégmunkások u tazá
sát tem atizáló szövegben a közbeszédből 
ismerős történéseket, élményeket lá
tunk , amelyek em iatt egy társadalm i je 
lenség cím keszerű felm utatásaként h a t
hatnak . Ugyanakkor ha  összekapcsoljuk 
olyan szövegekkel, amelyekben a Buda
pesten tapaszta lt idegengyűlölet, mene- 
kültellenesség kerül a középpontba, jóval 
érdekesebbnek látszik. Ennek kapcsán 
pedig fontos megjegyezni, hogy a kü
lönböző szövegek befogadásához milyen 
nagy m értékben hozzájárul az, hogy egy 
szövegtestté rendezve jelentek meg. így 
a különálló történetek ugyanannak  a kö
zegnek az eseményeiként, jelenségeiként 
m utatkoznak meg, és m int ilyenek, érte l
mezik, árnyalják  egym ást, egy összefüg
gő világot képeznek, amelynek vannak  jól 
m eghatározható törvényszerűségei. Ezek 
a törvényszerűségek pedig nem csak egy 
novella világán belül érvényesek, hanem  
azt a világot is jellemzik, amelyből rész
letek v illannak  fel. Ilyen értelem ben pe
dig a postán üvöltöző megnyalt ember 
könnyedén egybeeshet az egy adagon fe
leségével osztozó, az in tim itás lehetősé
gétől megfosztott férfival, ann ak  ellenére, 
hogy nem ugyanabban a novellában sze
repelnek.

Az em lített összekapcsoltság nyilván 
nem eredményez szorosan kapcsolódó no
vellafüzért, hiszen önállóan megjelent köz
életi tárcákról van szó. Csupán azt érde
mes aláhúzni, hogy ezek a szövegek együtt 
olvasva, eredeti közegükből kiragadva, új
rarendezve legalább olyan jól működnek, 
vagy ta lán  jobban is.

Tóth K risztina: P árducpom pa. Mag
vető, B udapest, 2017.
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BLÉNESI ÉVA

Költő vagyok a csöndben is
(Bari Károly-monográfiarészlet)

Ha a madár sem énekel
A hegy még csöndesebb

Zen mondás

A némaság könyve című harmadik verses
kötet megjelenése nemcsak kronológiai érte
lemben jelent új stációt Bari Károly alkotói 
tevékenységében, hanem egyúttal forduló
pontot is jelöl, ugyanis néhány verse kivéte
lével (Motyogva, Trónbeszéd, Jannisz Ritszosz, 
A némaság könyve, Nyár a cigánytelepen) más 
hangsúlyok kerülnek előtérbe, mint a koráb
ban publikált két művében, a Holtak arca fö
lé és az Elfelejtett tüzek című kötetekben.

Az előző fejezetekben szó esett már néhány 
olyan tematikus egységről, amely kiemelt 
szerepet játszik Bari Károly lírai önkifejezé
sének korábbi szakaszában: a sámán-/prófé- 
ta-lét önveszejtő örök küzdelmének sorssze
rű vállalása, az egyéni és közösségi identitás 
viszonyrendszeréből adódó feszültségek fáj
dalmasan őszinte feltárása, az örökségül ka
pott sorsként determináló üzenetnek a köl
tészet nyelvén való eljuttatása, a társadalmi 
peremhelyzetben élő közösség szószólójaként 
való megnyilatkozás, a személyes lét drámai 
pillanatai, a közösség önmagával való szem
besítése a nagy elődök megidézése révén, az 
adott politikai rendszer éles hangú bírálata -  
hogy csak a legfontosabbakat említsük.

Ugyanakkor Bari Károly pályájának ala
kulásában a harmadik verseskötet megjele
nését megelőzően egy cezúra beálltának is 
tanúi lehetünk. Ez a cezúra pedig arra a pe
riódusra vonatkozik, amikor Bari Károly a 
meghurcoltatások özönéből végre kiléphetett, 
de saját szavai szerint még talán két évnek is 
el kellett telnie mindaddig, mígnem hosszú 
vajúdás után egyáltalán újra el kezdhetett 
foglalkozni a versírás gondolatával, és végre 
sikerült egy verset megírnia. Ezt a momen
tumot a feltámadásra utaló hasonlattal fejezi 
ki a költő, hiszen az alkotói készség újraéle
désének katartikus élménye számára való
ban az újjászületést, a „feltámadást” jelen
tette: „Emlékszem, igen boldog voltam, mert 
akkor már bizonyossá vált előttem, tudtam, 
hogy eltelt az a három nap és a sziklazár el
gördült a sírról...És ez az időszak, amiben 
részem volt ezekben a megaláztatásokban, 
tényleg olyan volt, mint egy sziklasír.” (Már- 
ványi Péter 1999:127)

Az interjúrészlet olvasásakor Bari nyelvi 
képzeletében lezajló váratlan leleménynek le
hetünk tanúi, ahol az utalás által előhívott 
analógia képes a befogadó tudatában moz
gásba hozni a szakrális alapszövegekhez ta r
tozó tartalmakat: a költő anélkül, hogy ne
vén nevezné, csak felvillantja az analógiát az 
örömet hozó eszkatológikus eseménnyel, Jé
zus feltámadásával.

„Nincs bennem csönd — nyilatkozta Bari 
Károly egy interjújában de nem tartozom 
azok közé a költők közé, akik mindennap csi
nálnak egy verset. Számomra a versírás küz
delem: úgy érzem néha, hogy gyöngyhalász 
vagyok, akit hosszú, nehéz vaslánccal egy 
mélységes óceán partján emelkedő sziklához 
láncoltak, s aki alászáll a gyöngyért a súlyos 
vaslánccal terhelve is; kínlódva, vonagló test
tel, fuldokolva tér vissza a mélyből, de gör
csösen összeszorított tenyerében mindig ott 
van a gyöngyszem. Megszenvedek minden

szóért, minden vesszőért; gyakran van úgy, 
hogy fél évbe is beletelik, amikor egy-egy 
vers végére pontot teszek. Igaz, ritkábban 
gyűlik össze kötetnyi anyagom, mint mások
nak, de ez nem érdekel. Eljutottam arra a 
pontra, hogy csak a munkám érdekel. (Mezei 
András 1979: 03.24. 4.)

A fenti interjúrészlet A némaság könyve cí
mű kötet fülszövege is egyben. Több lényeg
bevágó gondolat fogalmazódik meg benne, 
ezúttal viszont három értéktelített jelképet 
ragadnék ki közülük: a csöndet, a gyöngysze
met és a szenvedést. A róluk való reflexióim 
nem az előfordulásuk sorrendjében következ
nek.

A Szimbólumtárban a gyöngy címszóról ol
vashatjuk, hogy a „manicheusok az égi fény 
szülöttjének, Isten fénylő kincsének tekintik, 
amely egyben maga a lélek.” (Lásd Szimbó
lumtár, 'gyöngy1 szócikk)

Általánosságban szólva a gyöngyszem-mo
tívum, mint a teremtő fájdalom szimbóluma, 
annak a messianisztikus gondolatnak a hor
dozója, amelyet egyébként -  Cs. Gyimesi Éva 
szavaival élve -  az áldozatvállalásnak már 
több évezredre visszatekintő etikai gyakorla
ta és irodalma csiszolt egyetemes értékjelkép
pé, és amelynek példáit egyaránt fellelhetjük 
a világirodalomban és az erdélyi magyar iro
dalomban. (Cs Gyimesi Éva 1993: 19-90).

A gyöngykagyló-motívumban kifejeződő 
paradoxális értékviszony Szilágyi Domokos 
lírájában is felbukkan az Ami kell című vers
ben „hősöket izzadtunk ki magunkból -  / ké
zenfekvő, mégis mondom a hasonlatot: akár 
a gyöngykagyló, feleim, /mert szomorú az fe
leim, / hogy mocsok által jutunk kincshez.”

Ami Bari Károly A némaság könyvének 
fülszövegében megfogalmazódó gondolatait a 
fentebb jelzett értékjelképpel összekapcsolja, 
az a gyöngyszem/gyöngykagyló motívumá
ban kifejeződő teremtő fájdalom kérdésének 
a felvetése, amelyben a személyes próbatéte
lek erkölcsi-esztétikai értékké formált végső 
eredménye a műalkotás maga, és amely az 
írás tanúsága szerint képes ellenpontozni az 
érette vállalt megpróbáltatásokat.

A fenti interjúban a gyöngyszem motívu
mával szoros összefüggésben áll a szenvedés 
és a gyöngyhalász motívuma is, ugyanakkor 
mindháromról elmondhatjuk, hogy szerve
sen illeszkedik Bari Károly egész költészetét 
átható messianisztikus szimbolikába.

Az elemzés elején utaltam arra, hogy Ba
ri költészete A némaság könyvétől kezdődő
en új irányok felé mutat, újabb regiszterek
kel gazdagodik. Ennek a folyamatnak az 
alakulásában/alakításában fontos szerepet 
játszik a taoizmus, a zen buddhizmus és a 
szufizmus. Hogy e zsidó-keresztény hitvilág 
szimbolikájából gazdagon merítő költészet
re miért éppen A némaság könyve című kö
tet meghatározó verseinek születésekor ha
tottak megtermékenyítőn az előbb említett 
tanok, abban, úgy vélem, kulcsszerepet já t
szott a szenvedés, pontosabban a szenvedés 
megtapasztalásának egy olyan foka, amely
ről elmondható, hogy az alkotó elért egy visz- 
sza nem fordítható pontig, ahonnan már csak 
egy másik út felé vezető út létezhet. Vélhető
en ezért is válhatott a szenvedés döntő fontos
ságú kapoccsá a különböző hitvilágok közötti 
átjárhatóság megteremtésében.

Thomas Merton A zen és a falánk mada
rak című könyvében olvashatjuk, hogy a „zen 
tény”, és akármi legyen is, úgy fekszik ke
resztbe előttünk az úton, mint egy kidőlt fa, 
amelytől nem tudunk tovább menni. Ugyan
csak Merton szerint a kereszténységből sem 
hiányoznak efféle tények, jelesül a kereszt. 
A „tények” -  állapítja meg Merton -  egyik 
esetben sem objektívek és személytelenek, 
hanem mindig a személyes élet tényei. „Sú
lyos tévedés volna azt gondolni, hogy a budd
hizmus és a kereszténység a szenvedésnek 
csupán másféle magyarázatát kínálja, vagy -  
ami még rosszabb -  másféleképpen igazolja 
és misztifikálja ezt a kikerülhetetlen tényt. 
Ellenkezőleg, mindkettő megmutatja, hogy a 
szenvedés legnagyobbrészt megmagyarázha
tatlan marad annak, aki azért próbálja meg
magyarázni, hogy elkerülhesse, vagy aki azt 
hiszi, hogy maga a magyarázat a menek
vés. A szenvedés nem úgy »probléma«, hogy 
ki lehet maradni belőle, vagy le lehet győzni. 
A szenvedés, ahogyan azt a kereszténység és 
a buddhizmus is -  mindegyik a maga mód
ján -  látja, része saját önazonosságunknak, 
empirikus létezésünknek, és egy valamit te
hetünk ellene, azt, hogy belevetjük magun
kat az ellentmondások és zűrzavarok kellős 
közepébe, hogy átformálódjunk annak révén, 
amit a zen »nagy halálnak«, a kereszténység 
pedig »Krisztussal való halálnak és feltáma
dásnak« nevez.” (Merton 2000: 50.)

Az előbbiekben már említett gyöngyszem 
és a szenvedés után elérkeztünk a csend mo
tívumához. Ha sorra vesszük a csend szó ro
kon értelmű szavait, akkor azt láthatjuk, 
hogy a csöndesség, csendesség, hallgatás, 
csönd, nesztelenség szavak mellett a néma
ság is a szinonimái közé tartozik, s ez utóbbi
-  mint köteteimet alkotó szó — kiemelt szere
pet játszik Bari harmadik verseskötete köl
tői üzenetének szempontjából. A hallgatásról 
pedig Bari Károly így vélekedik: „A hall
gatás a valóságosan alkotóknál nem elhall
gatást jelent, hanem azt, hogy felkészülés
re van szükségük közlendőik kimondásához
-  egy évnyi vagy akár tíz évnyi. Mert mint 
ahogy a japán Nó-színészek csak meghatá
rozott életkor betöltése után játszhatnak el 
egyes szerepeket, csak miután éretté válnak 
arra, hogy bizonyos dolgokat, gondolatokat 
meg tudjanak és meg is merjenek fogalmaz
ni, ugyanúgy a költők is csak akkor képesek 
magasrendű megnyilvánulásokra, ha birto
kolják az érzékelhető világok és a megfog
hatatlan jelenségek egyidejű láttatásához 
szükséges expedienseket, amelyekhez csak 
hosszú, benső úton lehet eljutni és amelyeket 
csak idők súlyának terhével lehet megszerez
ni.” (Bari Károly 1999: 217)

Ha visszakanyarodunk egy pillanatra a 
korábban idézett interjú kezdőmondatához, 
akkor egy paradox jelenséggel találjuk szem
be magunkat, ugyanis a költő nem állít mást, 
mint hogy „Nincs bennem csönd”. S valóban, 
ennek a csöndnélküliségnek úgy ad hangot a 
lírai én, hogy közben A némaság könyve vá
lik e paradoxonokat magába rejtő kijelentés 
hitelesítő pecsétjévé. De hát milyen csend
ről, milyen némaságról is beszélhetünk Bari 
esetében? E paradoxon egyik lehetséges fel
oldásához talán közelebb visz az a régi kínai 
rajz, amely egy óriás termetű aggastyánt áb
rázol, akinek -  Hamvas Béla szerint -  még a 
ruharáncai is a szenvedélyes feszültség leg
magasabb fokát fejezik ki. „Olyan ez az em
ber ráncos homlokával és lobogó szakállával, 
mint viharos szélben a fekete zivatarfelhő. 
Címe: a Mennydörgő hallgatás. Ez a kimon
dás egyetlen lehetősége. A logosz hangtalan
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explóziója. Mint ahogy a zene el tud hallgat
ni. Ahogy a tenger vagy az éjszaka és a halál 
hallgat.”!Hamvas 2003: 305-335)

Ágoston Vilmos írja egy helyen, hogy 
„A költőt megfoszthatod kenyértó'l, víztó'l, só
tól, bezárhatod; vakon, süketen és némán 
verheted -  csak a szavakat ne vedd el tőle. 
A szavakat add vissza neki, hogy elmondhas
sa: megverted, bezártad, éhezett, különben 
örökké hallgatni fog. Hallgatni fog, és azt 
mindenki hallja, néma verseit mindenki érti, 
s a sanyargatást, amit a test kibír, nem bírja 
el az értelem...” (Ágoston 1977: 87.).

A „hallgatás”, a „némaság” formái pedig 
végtelenek lehetnek, mint ahogyan azt Bari 
Károly A némaság könyve című verséből ki
ragadott részlet komplex képei is példázzák. 

„[...] a valóság a tudat képessége, mondja, 
a tudaté, mely kényszermunkára ítélve

sorvad
az eszmék kőfejtőiben, fáradhatatlanul

őrködő'
ámítások gyűrűjében, elvadult falevelek

ólálkodnak
körülöttem, rátámad képmására 
a képzeletem tükör-labirintusába tévedt 
világ: szilánkokká rombolja a

szívdobogásomtól 
meg-megrezzenő folyosókat,

emlékekkel-csiszolt
kristály-falaikat összerontja mindörökre, 
megsemmisíti, pusztítja 
kincsként őrzött fájdalmaimat: 
szavakká zúzza, megtapossa, 
a múlt foncsorának ezüst sivatagában

túszul ejtett
pillanatok kiszabadulnak,

előtolongnak egymást tiporva 
a káprázat tükör-kazamatáiból, 
villognak, tündökölnek, 
mint viharok ónszürke ajtaján 
ha villámok piros retesze csattan,

A kiragadott versrészletben a lírai alany 
kontemplációjának sora azzal a filozófiai kér
désfelvetéssel indul, amely a gondolkodó
kat már az eleai filozófustól, Parmenidész- 
től kezdve az emberi megismerés alapelveiről 
elmélkedő Berkeley-n át a huszadik száza
di fenomenológusokig mindig is foglalkoztat
ta, vagyis, hogy a tudat, a gondolkodás mint 
létünk alapvető része és jelensége, az egyet
len igazi tényező, ami számunkra adott. Ami 
Bari Károlyt is alapvetően érdekli, az első
sorban filozófiainak mondható alapkérdések 
egész sora: ember és világegész, objektum és 
szubjektum viszonya; élet és halál, öröklét, 
sorsvállalás, megismerés és kifejezhetőség 
kérdése, a lehetséges világok megismerése, 
amelyhez az embernek át kell lépnie önnön 
határait. Jóllehet -  ahogyan erre Kovács Zsu
zsanna találóan rámutat A némaság könyve 
című kötet címadó verséről szóló elemzésé
ben (Kovács 1999: 76—81) — ezek a kategóriák 
távolról sem fogalmi szinten épülnek a vers
be, hanem a vers „eszmeisége” képiségében 
objektiválódik, azaz a mű által hordozott me
tafizikai minőségek virtuális megjelenítésé
nek logikáját és törvényszerűségeit követi.

Az idézett versrészlet kezdősorai ponto
san rávilágítanak arra az alkotástechnikai 
folyamatra, amelynek révén megszületik a 
vers, a mű, a különböző valóságelemek kivá
lasztásából egy új, teremtett világ létrehozá
sakor. Egy megkettőződésnek, majd egy ösz- 
szeolvadásnak lehetünk tanúi, ahol a lírai 
én-1 felvillantó gondolati-emocionális szfé
ra és az erős szuggesztióra beállított képi vi
lág külön-külön is artikulálódik -  majd a két

réteg egymásba áttűnik. Ugyanakkor egy 
alkotáslélektani folyamat lejátszódásának is 
a tanúi lehetünk, ahol a lehető legintenzívebb 
közelségbe kerülünk avval a szubsztanciával, 
amely a környező világot tudatszubjektív for
mában visszatükrözi, és amely a vers tanú
sága szerint „kényszermunkára ítélve sorvad/ 
az eszmék kőfejtőiben, fáradhatatlanul őrkö
dő ámítások gyűrűjében [...]”.

A vers teremtette világ két egymásnak fe
szülő szférájába nyerünk betekintést, ahol 
a „kint” és a „bent” antinómikus minőségek 
hordozóiként jelennek meg. Az egyik világ el
nagyolt és fenyegető („elvadult falevelek ólál
kodnak”) a másik, kimunkált és törékeny 
(„emlékekkel csiszolt kristály-falaik”), s mint 
ilyen, ki is szolgáltatottja az előbbinek, hi
szen a vers tanúsága szerint „rátámad kép
mására a képzeletem tükör-labirintusába té
vedt világ”.

A versbeli tükör tükröző jellege révén in
dítja el azt a sokrétű folyamatot, ahol egy
szerre lehetünk tanúi a lírai alany önmagára 
és a környező világra való reflektálásának. 
A tükör fizikai adottságainak köszönhetően 
nemcsak megkettőzi, de akár meg is sokszo
rozhatja az eredeti „tárgyat”: a látót és a lá
tottat: a tudat útvesztőibe beszüremkedő va
lóságot és az önismeret terepét feltérképező 
lírai én-tudatot.

A versben szereplő „képzelet tükörlabirin
tusának” előképét abban az egyetemes ar
chetípusban kell keresnünk, amely a sors, a 
végzet és a veszélyeztetettség szimbóluma
ként honosodott meg a különböző kultúrák
ban, költészettörténeti hagyományai pedig 
az ókorig vezethetőek vissza. A kihívások
nak kitett utazás, a sokszor kilátástalannak 
tűnő végtelen bolyongás önmagunk kere
sésének a metaforájává avatja a labirintust. 
Az agy tekervényeit megidéző öntükröző kép
zelet így válhat a sűrűn elágazó gondolatfo
lyósokon zajló komplex folyamatok felderíté
sének eszközévé. „Behatolni a labirintusba 
annyi, mint szándékosan magányba helyez
kedni: annyi, mint elfogadni a sors teker
vényeit és ismeretlen szigorát, s úgy megkí
sérelni a megoldást, hogy visszautasítunk 
minden segítséget. [...] Ez a magány azonban 
Einsamkeit lesz, és nem Alleinsein -  Hölder
lin megkülönböztetése szerint —, egyedül le
szünk, de nem elhagyottak. Keresett, akart, 
magunk választotta út lesz ez ahhoz, hogy 
megmagyarázzuk önmagunknak önmagunk 
misztériumát az »akadályozott zarándok
út« folyamán, melyet éber állapotban, sőt a

legmegfeszítettebb figyelem állapotában te
szünk meg, hogy elérkezzünk a megmenekü
lés helyzetéhez.” (Santarcangeli 2009: 930) 

Mircea Eliade szerint az ember nem él
het anélkül, hogy fel ne építene egy szent 
térséget, egy Középpontot. A labirintus ösz- 
szefügg egy beavatási úttal, amit a régmúlt 
időkben valószínűleg a sötétségben, kanyar
gó barlangokban kellett megtenni, s amely 
próbák egész sorozata után vezetett csak el 
a központi szentélybe. Santarcangeli véleke
dése szerint a középpont a legkülönbözőbb 
dimenziókban létezhet: hegytetőn, síkságon 
vagy egy barlang mélyében, de akár spiritu
ális „elválasztó vonalon” is, úgy, mint fény
sötétség, élet-halál. „A hosszú kanyargós út 
elvezet a középpontig. Mintha homályosan 
azt érezné itt meg az ember, hogy csak a leg
hosszabb út vezet el a tökéletességhez” -  ír
ja Santarcangeli. [...] A középponthoz a ki
mondhatatlan titkok, vágyakozások, tudatos 
és tudattalan törekvések, álmok és lidérc
nyomások kötődnek. Egyszóval az ember a 
titokzatos terület közepén azt találja, amit 
találni akar, s igen gyakran megtalálja ön
magát -  állítja a szerző. „A végső megisme
rés önmagunk megismerése, saját énünk 
megértése, amint saját lelkiismeretünkben 
visszatükröződik. Ezért is található -  írja 
Argejó Éva Santarcangeli könyve kapcsán -  
gyakorta a tükör is a labirintus középpont
jában, mely motívum irodalmi alkotásoknak 
is visszatérő témája. A labirintus középpont
ja mindig változást foglal magában, eltérést 
minden addigitól: az átmenetet jelenti egyik 
világból a másikba. Aki kijön a labirintus
ból, már nem azonos azzal, aki oda belépett.” 
(Santarcangeli 2009: 935)

De vizsgáljuk meg közelebbről milyen utat 
is jár be a költő a vers terében?

Kovács Zsuzsanna az előbbiekben említett 
értelmezésében úgy fogalmaz, hogy a vonat 
kerekeinek mozgására asszociáló verssorok a 
lírai én kiemelt sorslehetőségeinek határait 
jelzik, ahol egymás után következnek az ál
tala bejárt szimbolikus terek: a „beszélgeté
sek bérceit” az „éjszakai cigánysor” látomása 
követi, majd a „cigánytáborok” archaikus-ba
bonás világát járja be, hogy eljusson a vég
ső stációig: a „temetőbe.” A különböző szim
bolikus terekhez más-más szimbolikusan 
megjelenített magatartásformák rendelőd
nek, ahol a szó kimondásának tettétől a vég
ső szereplehetőség, a megváltás néma válla
lásában teljesedik ki a költői gondolat íve egy 
jól körvonalazódó belső logika mentén.
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A vers a cigánykártyák jóslataival kezdő- 
dik: „Meghalsz, meghalsz”. Ebbe ékeló'dve jut 
kifejezésre a megfeszíttetés jóslata:

„nincs nap, nincs hold, halál patái
kopognak mögötted 

ragyogva, megfeszíttetel, isten
tekintetével átszögelt 

tenyereidből kicsordul majd a sorsod,
meghalsz.”

A vers záró soraiban megismétlődik a fen
ti gondolatsor anélkül, hogy a megfeszítte
tés szó szerint is kifejezésre jutna, helyette a 
Bibliából ismert eredeti mítosz elemeivel ta
lálkozunk: a sötétség („Hat órától kezdve pe
dig sötétség lón mind az egész földön, kilenc 
óráig” Mt 27,45); a megverés, a kigúnyolás és 
megaláztatás („És verik vala a fejét nádszál
lal, és leköpdösik ó't, és térdet hajtva tisztelik 
vala ó't” Mk 15,45); végül pedig a szenvedés 
jajkiáltásának motívumával zárul („Kilenc 
óra körül pedig nagy fennszóval kiálta Jézus 
mondván: Eli, Eli Lamá sabaktáni?” vagyis 
Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el en
gem? Mt 27,46).

Kovács Zsuzsanna meglátása szerint így 
épül a krisztusi szerepmodell az egyéni sors- 
modell szimbolikájával kiegészülve a befeje
ző' rész megváltó gesztusába:

„nincs nap, nincs hold, katonák
rontanak rám

a parancsok fedezékei mögül ragyogva: 
karomat hátracsavarják, leköpdösnek, 
szívemben megmotozzák a lángot

röhögve,
kiáltozom, anya, anya, védjél meg engem,

segíts”

A két kiragadott részlet a versbeli élet
út két végpontjaként, alfája és ómegájaként 
is értelmezhető, ahol a létezés terében a lírai 
alany végigjárja a maga kálváriáját a megjö
vendölt és a beteljesedett sors között. A meg
lévőhöz képest egy más sorsban való hit csak 
a létezőből való kitöréssel lehetséges, ezt jel
zik a „menekülök”, „kitörök” igék is a versben: 
„a lombok ugatásától visszhangzó fogolytábor- 
ból/menekülök [...]”, „tulipánkelyhek remegő 
porzószálainak/sorsából kitörök, [...]” A „me
nekülök”, „kitörök” tartalmilag a veszélytől, 
bajtól, a megjósolt végzetes jövő elől való ösztö
nös kitérés emberi gesztusainak a megnyilvá
nulásai. Ám a versnek egy későbbi szakaszá
ban már arról olvashatunk, hogy „elindulok az 
őszben botladozva, meginog lépteimtől a har
mat trónszéke:” , ahol az „elindulok” már nem 
a sors szabta úttól való eltérés vagy meghátrá
lás lehetőségeként merül fel, hanem a való és 
a kelló' összekapcsolódásaként.

Az önmagába bezárt énnek túl kell lépnie 
önmagán, hogy kozmikus teljességgé, egye
temessé válhasson. Az Evangélium tehát 
kulcs az identitás megértéséhez: ami ben
nünk a legmélyebb és legszemélyesebb az 
a legegyetemesebb. Aki már saját magáról 
mondott le, eljutott a birtoklásból a létezésbe. 
Amim van, azt mind el lehet venni. Aki va
gyok, a legmélyebb én-t, a személyt már nem 
lehet tovább kifosztani. Hiábavaló tettnek bi
zonyul tehát a versbeli „ragyogás” megteste
sítőinek a részéről, hogy „szívemben megmo
tozzák a lángot röhögve”.

A hit az a kapocs, amely elvezet az úthoz, 
és -  az ágostoni gondolatokhoz hasonlóan -  
benne összpontosul mindaz, ami igazság
ként, életként, a láng ó'rzó'helyeként, lélek
ként feltételeződik. Képileg pedig úgy jelenik 
meg a versben mint a „putrik eló'tt gyújtott 
alkonyi tüzek”, melyeknek hevéből „hamut 
hahotázó parázs marad”. A lírai én eseté

ben nem pusztán a sors elfogadásáról beszél
hetünk tehát, amint erről korábban is szó 
esett, hanem sokkal inkább sorsvállalásról, 
azaz a láng őrzőjeként a krisztusi értelem
ben vett lángoló szívvel való teljes azonosu
lásról. A keresztény ikonográfiában gyakran 
találkozunk Jézus töviskoszorúval átfogott 
lángoló szívének ábrázolásával. (<Szimbólum
tár) Vagy gondoljunk arra, hogy amikor a fel
támadt Jézus találkozott az emmauszi úton 
két letört tanítványával, majd kifejtette a 
Messiás szenvedéséró'l szóló jövendölések ér
telmét, akkor a tanítványok szíve is lángra 
gyulladt: „Ugye lángolt a szívünk, mikor út
közben kifejtette az írásokat” -  mondták a 
tanítványok (Lk 24,32).

A krisztusi sorssal való teljes azonosulás 
útja pedig abban áll, hogy az alkotó szemé
lyiség a hit bizományosaként egyre teljeseb
ben alárendelődik a láng őrzésének, amely
nek hirdetésekor csak a halált vállalva 
lehetséges a megváltás.

„Az adott kultúrséma szerepmodelljének 
vállalásával a költő — írja Kovács Zsuzsan
na -  , saját létének transzcendens távlatok
ba helyezésével, az öröklét és a végtelen min- 
denség metafizikai minőségeit sejteti meg. 
Az igazi műalkotáshoz tartozó kivételes pil
lanatok ezek, s mint ilyenek, az esztétika 
körébe tartoznak. A Krisztus-mítosz azon
ban mindezen túl határozott etikai ta rta 
lommal is bír. A sorslehetőségek közötti dön
tésbe s a végső szerepvállalásba bizonnyal 
ez a momentum is belejátszott, hiszen érté
kek harcának során erősödött, őrződött meg 
a legfőbb értékké magasztosuló hit, a láng.” 
(Kovács Zsuzsanna 1999: 80.).

Az egész verset áthatják a messianiszti- 
kus szimbólumok:

„fölnyitott szívemből kiáltoznak feléjük
a margaréták”

Ezt a mozzanatot erősíti a versben sze
replő megszemélyesített margaréta is, amely 
sorsvirág, sorskerék jelentésben napanalógi- 
ájú virág. A görög margarisz (gyöngy) szóból 
származik, s a kiontott könnyek szimbólu
maként Krisztus és a vértanúk szenvedésé
nek jelképe.

Itt említhetjük meg, hogy a vers a szív 
szimbolikájának értéktelített pozíciója ré
vén a már korábban említett szufizmussal 
és Gurdieff tanaival is termékeny rokonsá
got mutat, ugyanis a szufizmust a „szív val
lásaként”, az iszlám misztikus irányzata
ként tartják számon. Célja pedig nem más, 
mint az Istennek való engedelmesség az ön
ismeret útján keresztül. E filozófiai miszti
ka alapja a meditáció, a lelki elmélyedés és 
a kontempláció, amely egyéni misztikus gya
korlatot jelent. E belső utazás célja a hamis 
ego eltávolítása által felfedezni Istent, mint
egy feloldódva benne: „Az Úr bennem él, az 
Úr benned él, miként az élet benne él min
den magban. Oh szolga, félre a hamis büsz
keséggel, és keresd Őt önmagadban!” (Kabír 
misztikus dalai Radindranath Tagore átül
tetésében, 2007) -  olvashatjuk Kabír, a 15- 
16. században élt misztikus szent-költő gon
dolatait.

Visszatérve Bari Károly A némaság könyve 
című versének szimbolikájához: kiemelhet
jük a szivárványt, mint olyan jelképet, amely 
kétszer is előfordul a versben:

„az elrobogó záporok ezüstvonatai után
szivárvány-sorompókat felhúzó ég

reszket,
szétnyíló sebeiből bugyog a sötétség”

majd pedig:

„a vágyak szivárvány-gerendáinak
cipelésétől

kifényesedő arcú fiúk, [...]”

Kovács Zsuzsa már hivatkozott tanul
mányában T. S. Eliotot idézi, aki szerint 
,,»A költő (élete adott pillanatában) állandó
an megadja magát, valami olyasmi eló'tt, ami 
értékesebb nála.«. De hogy ez az önfeláldo
zás, a személyiség kioltása ezek után miben 
és hogyan találja meg méltó tárgyát, amiért 
érdemes a »keresztre feszíttetést« is vállal
ni, az kérdés.” (Kovács 1999: 81). A kérdésre 
adható válaszhoz vélhetően a vers záró so
rai visznek közelebb bennünket, ugyanis ta
núi lehetünk annak a folyamatnak, amely
nek során a költői képzelet a vers terében a 
végső elmúlásra ítélt emberi test „anyagából” 
alkotja meg a vers metaforáját, s így válik 
lehetővé a fizikai megsemmisülés által ma
ga a nyelvi önmegalkotás. Egy olyan költői 
eszközökkel megvalósított metamorfózisnak 
vagy más szóval transzfigurációnak lehe
tünk tanúi, ahol a halandó ember összekap
csolódik Krisztussal. Az emberi természet a 
hit által hasonlóvá lesz Krisztus természe
téhez.

A némaság könyvének költője megmutatja 
számunkra a versben, hogy ez az út a soha 
meg nem alkuvó vagy megnyugvó, de folyto
nosan kereső, alkotó ember útja. A formálódó, 
lázadó, majd önmagát autonóm módon meg
fogalmazó személyiség golgotája. Az a golgo
ta, amelyet megtenni csak a hit, a láng őrző
iéként és a vállalt szenvedés által, egyénként, 
személyesen lehet és érdemes.

„ráncokkal-fölálványozott homlokomra,
nézd, palotát épít a halál:
piros cserepekkel körülrakott gödör már

a száj,
mésszel leöntött fűcsomó a haj!” 
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Sárosi M átyás: Keresztszemes m átrix

CSONTOS MÁRTA

A nyolcadik napon
A  jó l végzett munka öröme, 
immár mélységekbe ereszkedett, 
kialakult az új nemzetközi helyzet, 
már másként szabták a felhők 
széleit az Edénkért kapuján túl, 
új divat váltotta fel a fügefalevelet.

A galambok már nem tartották 
csőrükben az olajágat, a tengeren 
ott úszott egy koporsónyi törmelék.
Hiába locsolta az Úr a kiterített 
árnyékokat, a végtelen évmilliókban 
már nem maradt élet, Jákob létrája 
is eltűnt, Robinson Péntek nélkül maradt, 
elérhetetlenné vált az egyetlen menedék.

A  nyolcadik napon már nem maradt 
semmi használható az eredendőből.
Az agonizáló fényből nem lehetett lángot 
lobbantam. Prométeusz is csak csendben 
ült a hegy lábánál, nem akart újra 
lopni az égiektől, mert tudta, hogy le 
kell mondania végleg a tűzgyújtás

öröméről.

Holnap elindulok érted
A mélymedrű távolságban 
eltemette valaki a holdfényt, 
hirtelen kiürült a kert is, 
nem tudok nekidőlni a fának, 
elnémultak az égi madarak, 
csak a felhők lélegeznek felettem.
A virágajkak becsukódtak, 
s a rám tekeredő félelemben 
egyedül mormolom imámat.

Holnap megkeresem elveszett 
lábnyomodat, feltárom a 
fekete sziklával fedett üreget.
Nem hagyhatlak örökre a 
göröngyök között, -  kiszabadítalak 
a barlang-mélyből csörgő hideg 
öléből; csak adj egy jelet!
S  a meghosszabbodott árnyakon túl 
legördítem csöndedről a követ.

A z á tvá lto zá s  
m eta filo zó fiá ja
A tárt ablakok mögött új ablak 
nyílik, s mintha megsimogatná 
arcod a belső igazság tündérkeze.
Ott állsz, hol az utópiák üvegfala 
megpattan, s belezuhansz a születés 
és visszatérés globális forgószelébe.

Ahogy szellemed kilép a búra alól, 
földarcodról leszárad az ördögélmény, 
elsimulnak a ráncok, fölállsz, s magadhoz 
szorítod viharból virággá szelídült 
örökséged. Most már fényarcú vagy, 
kiveszett belőled Jób minden szenvedése.
Te vagy a szabadcsapat vezetője a néma 
fák seregében , te vagy a tenger ura, 
te vagy az eltévedt bárányok pásztora.

Jöttél hegyeken át szökellve,
egyre közelebb

merészkedtél az éj sűrűjébe. Jöttél, hogy 
színeváltozásodban megtörténjék 
a gyökerek visszatéremtése.

A bűnbeesés 
h a rm ó n iá ja
Valahogy egérutat kell nyerni,
Ég és Föld között csillag-ablak 
tükörképét keresni; s megvetni 
a lábadat ott, ahol ablak nyílik 
Platon barlangjába, ahol mozdul 
a meddő anyag, s összeépül 
veled a kiszolgáltatott test és 
a belédégett lélek öröme.

Valahol a disszonanciából 
kiülepítheted a tiszta alkotóelemek 
gyökerét, s kitejesedhetsz akkor is, 
ha folyó úsztatott fa vagy, -  ha az 
utcán ásító sötétség árnyékában 
takargatod sebeidet, s a falevelek 
úgy sodródnak eléd, mint kitépett, 
elszórt zsoltárlapok. Csontjaidból 
akkor is sikerül ma Nagy Homokozóban 
kinyerni titkos készletedből aranyadat.

Egy angyali démon hangszere 
csengeti fülbemászó dalod, 
s önnön hangerőd a ragadozó 
képzelet nyomán megzavarja az 
Énekek Énekéből kiszűrődő áramlatot. 
Gondolj a küldetésre, a kiűzettetés 
parittya-éles, pokolbéli emlékére, 
s akkor majd meglátod, hogy még 
mindig belőled tündöklik a világ, 
s léted önmagában bemocskolhatatlan.

Szabad légtérben lebegsz egy nagy 
társasutazásban, fel nem ismert 
lehetőségek között, s döntésképtelenségedben 
is megpróbálsz a végtelennel érintkezni.

Jegyzetfü zet
S im o n e  W eil n yom án

Ma már csak a belső hangra 
figyelek, a lecsupaszított, 
tiszta kontúrokat építő szavakat 
hallom. Mindent eldobok, ami 
élettelen, -  nincs apelláta -  ami 
nem kapcsolható a Semmihez, 
csak az kísérhet el a végső valóságba.

A föld csöndjébe menekülök, -  
abba a jótékony ürességbe, ahol 
már nincs bizonytalanság, ahol 
nem baj, ha nincs mibe kapaszkodni, 
ahol a nem létezés boldog tudata 
emel égi magaslatokra.
Ott már csak múlt idő leszek, 
a jövő sziklacsúcsa elérhetetlen marad. 
Emlékeimből kifolyik majd a jelen, s nem 
fenyeget környezetszennyező lélegzetem.

Ülök majd egy szigeten, ahol senki 
nem keres, ahol körülvesznek fájdalomtól 
széthasadt kövek, ahol a romlékony 
fényben megégnek a madarak, ahol ajkamon 
a szavak nedves falevelek, ahol a fák 
közel és távol elaggott szüzek.

Belegyógyulok majd a nagy mélységbe, 
hallgatom az angyalok zsongását, -  
magához szorít a szent révület.

De akkor is csak a belső hangomra 
figyelek, s ha összefutunk, elolvashatod 
ezt a kiszakított szentenciát, s látni 
fogod: a fénybe ásott gödörben ez 
megmaradt belőlem, -  ez a jegyzetfüzet.
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BERETVÁS GÁBOR

Itt élned
Az ’állampolgár’ szó az utóbbi időik

ben plusz tartalm akkal telítődött, ki
váltképp egyes politikai machináci
ók verbális ütközőpontjain. Az Európai 
Unión belüli ’kettős állampolgárság’ 
egyrészt érzelmi kérdéseket vet fel, 
másrészt gazdaságiakat, arról m ár 
nem is beszélve, hogy a szavazati jog 
körül kialakuló problémakör még az 
etikai gyakorlatot is újraírhatja. De 
gondolhatunk a pár éve megindult be
vándorlási hullám körül kibontakozó 
felelősségvállalásra, vagy ellenkezőleg, 
a megvillanó faji, hit- és szokásbéli kü
lönbségek okozta bizalmatlanságra.

A film főszereplője egy ötvenes af
rikai férfi, Wilson (Dr. Cake-Baly 
Marcelo játssza), aki m ár jó ideje Ma
gyarországon él, és egy nagy áruház
lánc kisebb üzletében dolgozik mint biz
tonsági őr. Wilson tehát hasznos tagja 
a társadalomnak, és úgy tűnik, képes 
is volt beilleszkedni a régi otthona szo
kásaitól messze eltérő közép-európai 
társadalm i rendszerbe. Wilson meg is 
elégedhetne ezzel, de ő többet akar. Tel
jes értékű magyar állampolgár szeret
ne lenni.

INEMATOGRÁF

Nem egyfajta tram bulinnak szeret
né használni a nagyvárosi rengeteget, 
hanem tényleges otthonának igyekszik 
tekinteni azt. így régi lakótársával el
lentétben ő nem igyekszik nyugat fe
lé venni az irányt, egy erősebb gazda
ságú és/vagy éppen munkaerőhiánnyal 
küzdő országba, vagy oda, ahol erősebb 
a szociális védőháló. Nem, ő egysze
rűen m agyar szeretne lenni. Ez pedig 
m ár csak a fentiek értelmében is ér
zelmi kérdés. Hiszen a Kárpát-meden
cében, ahol eleve m ár több szálon fut 
a genetikai azonosulás története, Wil
son -  félő -  még így is kontrasztosan ki
lógna. Ám Wilsont nem a különbségek 
érdeklik, hanem az azonosulás. Ezért 
komolyan tenni is képes. A többszöri el- 
tanácsolás ellenére sem adja fel. Erre 
gyönyörű példa, hogy a Szóza t második 
versszakát („A nagy világon e kívül / 
Nincsen számodra hely...”) saját, új, ma
gyar identitásaként értelmezi, érzi. Elő
re néz, mert hátra  nem lehet. Régi éle
tének emlékeit igyekszik kitörölni, míg 
új identitásában békére lelne. De iga
zi béke lenne ez? Vagy csupán az azo
nosulás ideája utáni vágy kergetése? 
Ez nem fog kiderülni a filmben, hiszen 
Wilson élete megváltozik.

Először is menedékre talál ná
la egy fiatal és szép iráni nő, Shirin 
(Arghavan Shekari), aki illegálisan ta r
tózkodik Európában, mi több, szorult 
helyzetében az sem tűnik  segítségnek,

hogy másállapotban van, vagy ha úgy 
tetszik, kilenc hónapos terhes. így te r
mészetesen felmerül majd kérdésként 
az új jövevény neme, neve, nemzetisége, 
identitása. A földrajzilag Magyarorszá
gon, azaz Európában született csecse
mő azonnal a kategóriák rendszerezett
ségében találná magát, de mivel Shirin 
a titkos otthonszülés okán nincs beje
lentve még az egészségügyi rendszerbe 
sem, nincs aktája, nincs mappája, nin
csenek adatai, ezért szinte láthatatlan, 
azaz szinte nem is létezik. Ettől a for
dulattól kezdve pedig megsokszorozó
dik Wilson állampolgárságának fontos
sága. Hiszen ha sikerül levizsgáznia, 
m int magyar állampolgár feleségül ve
heti Shirint, ezzel befogadva és identi
tással ruházva fel a kicsit.

Másodsorban összehozza Wilsont a 
sors egy visszavonult valamikori ta 
nárnővel, aki m ár csak m agántanítvá
nyokat vállal. Jelen esetben az állam
polgársági ismeretek egyéni módszerű 
oktatására vállalkozik. Mivel egy ér
zelmi indíttatású állampolgársági fo
lyamodványnak csak érzelmi fogózko- 
dókkal lehet igazán segíteni, könyvből 
elsajátíthatatlan: kell hozzá a Szóza t 
vagy akár Bartók zenéje. Itt egy pilla
natra  megállnák, m ert szeretném ki
hangsúlyozni, hogy Wilson tanulás 
közben lassan visszaemlékezni is ké
pes lesz, legalábbis eleinte a jó dolgokra, 
mint például a hazai ritmusok, az afri
kai zene. Persze a tanuláshoz kellenek 
a királyok és vezérek szobrai is, hogy 
elsajátíthassuk a közös kulturális ala
pot. Mátyás királyról majd’ mindenki
nek ugyanaz a fizimiska ju t eszébe, no 
meg az igazságosság. Ami, mint tudjuk, 
lehet eléggé kétélű fegyver is. Ezért is 
érdekes a film, mert Wilson által ki
bomlik egy rácsodálkozással vegyes kí
váncsiság, amely hol gyermeki derűvel 
keresi az igazságot, hol jogos hitetlen
séggel világít rá  könnyen az ellentmon
dásokra.

Azokra az ellentmondásokra, ame
lyek a rendszerbe születésétől fogva be
került állampolgárnak olyan vakhitű 
egyértelműséggel vannak beépülve az 
identitástudatába, mint hogy a keresz
ténység minden véráldozat nélkül va
ló volt, vagy hogy kék az ég. Hát, nem 
mindig kék.

Wilson életében megjelenik tehát a 
másik iránti felelősségvállalás és gon

doskodás, és ezzel egyidőben megjele
nik benne a szerelem is. A férfi a két 
nő közé szorul. Fontossági sorrendet 
kellene felállítania egy olyan helyzet
ben, ahol nem lehet. Nem vitás, hogy 
egy magát összeszedni, magát felépí
teni vágyó embernek nem tesz jót ez a 
tudathasadásos állapot. Megoldást kell 
találnia, de hogy? El nem menekülhet, 
hiszen vallja a „hiszekegyet”: itt élned, 
halnod kell.

A történet mindenesetre elég sok fel
vetést tartalm az, amiket nem árt vé
giggondolni. A két nő szemszögéből 
követve a történéseket, az érdekellen
téttől eltekintve is két eltérő kultúrá
jú és korú asszony problémáit láthatjuk 
kibomlani, még ha talán  kissé túlzá
sokba esve is, de még épphogy hihető 
módon. Két nő, akinek az újrakezdés
hez feltétlenül kellene a férfi.

De hogy Wilson megkapja-e az állam- 
polgárságot? Hogy elég az, ha  az ember 
bekerül a rendszerbe, vagy bent is kell 
ta rtan ia  magát? Esetleg, hogy meny
nyire hatékony ez a rendszer, és legin
kább, hogy érdemes-e belekerülni, ez 
mind kiderül a film végére. Legalább
is azt hiszem, hogy mindenki megtalál
ja  majd a maga válaszát.

Mindenesetre a taglalt tém ákat a 
dokumentarista elemekkel a szereplők 
által emberközelivé tevő filmes eljá
rás ünneplendő. A Wilsont alakító vil
lamosvezető, Dr. Cake-Baly Marcelo 
kálváriája sok közös pontot m utat az 
általa megszemélyesített Wilsonéval. 
Az 1974 óta Magyarországon élő férfi 
ugyanis, bár közgazdaságtanból Buda
pesten doktorált, sokszor ta lá lta  m ár 
szembe magát hátrányos megkülön
böztetéssel. Az, hogy a film főszerepé
nek elvállalása idején villamosvezető
ként tudott csak elhelyezkedni, sajátos 
egyéni sorsról tesz tanúbizonyságot. 
De, m int kiderült, saját mottója meg
egyezik Wilson mottójával: nem szabad 
feladni.

Meg kell említeni, hogy Vranik Ro
land rendező Shirin szerepére is 
egy amatőr szereplőt szerződtetett 
Arghavan Shekari személyében, míg 
a tanárnőt a színész M áhr Ági alakít
ja, aki Fekete Ibolya Boise oltójától el
tekintve mondhatni szintén ismeretlen 
arca a magyar filmművészetnek. Ez 
ebben az esetben nem vált a film h á t
rányára. Bár az viszont erőteljesen ki
rí némely jelenetnél, hogy M áhr Ági az 
egyetlen, aki szerepet játszik. Talán 
ezért is disszonáns némely felvétel.

Mindenesetre a film egyedi és bo
nyolult egyben; s bár lehet, hogy olykor 
karcolja a giccs határát, én mégis azt 
javaslom, hogy aki szeret elmélyedni a 
fentiekhez hasonló kérdésekben, annak 
érdemes megtekintenie.

A z  á l la m p o lg á r , színes magyar 
film, 109 perc, 2016. R en d ező: Vranik 
Roland. F o rg a tók ön yv író : Szabó Iván, 
Vranik Roland. O peratőr: Juhász Im
re. Zene: Kalotás Csaba, Vranik Krisz
tián. Vágó: Makk Lili. S zerep lők :  
Dr. Cake-Baly Marcelo, M áhr Agnes, 
Arghavan Shekari.
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BARTHA RÉKA

Szürreális haláltánc királlyal, 
bolonddal
A király fekete torkából folyamatosan 

a halált hörgi fel, fekete nyelve a halálfé
lelem szavait ízlelgeti, fekete szájprémén 
pedig a halál kétértelm űségét nyalogatja 
végig.

Ez a kép az előadás u tán  még sokáig 
k ísérti nézőjét, hiszen a sepsiszentgyör
gyi Tam ási Áron Színház legújabb pro
dukciójának nyomasztó képei úgy tá ru l
nak  elénk, hogy tulajdonképpeni egyetlen 
főszereplőjükké az elmúlás válik, nem a 
színpadon megjelenő, látszólag hús-vér 
figurák. A király itt valójában egy nyo
m asztó világ nyomasztó megfogalmazásai 
fölött regnál, nem is valódi király ő, ha
nem nagyon sokrétű enyészet-szimbólum, 
szavai pedig kizárólag arról szólnak, ami 
valam ennyi létezésnek véget vet a maga 
kérlelhetetlen sokértelműségével -  rú tsá 
gával, szépségével.

Zakariás Zalán rendező egy olyan drá
mai szövegből bontakoztatja ki a rom lás
nak  és kárhozatnak ezt a mikroszkopikus, 
m indenre szétterjedő valóságát, amely ha
lál-szimbólumokká tesz valam ennyi szín
padi szereplőt, egyszersmind lehetetlenné 
téve azt, hogy a figurák vélt -  a nézők ál
ta l nagyon különbözőképpen összerakha
tó -  történeteinek bármelyikével azono
sulhassunk. M ert Michel de Ghelderode 
belga avantgárd szerző Escorial című drá
mája pallérozott thanatológiai költemény 
teletűzdelve olyan szürreális lírai képek
kel (bevallottan Bosch és Bruegel világá
ból merítkezik), amelyek látom ásként ne
hezednek rá  a nézőre komplex, közvetett 
halálélm ényt nyújtva, amely elől nincs 
menekvés.

EÁTRUM
Ha a nézőtérre csupán az Escorial, a 

M adridtól 45 km-re található  sokfunkci
ójú -  könyvtár, uralkodói rezidencia, ál
lam i intézmény-komplexum, mauzóleum 
és kolostor szerepet ellátó -  királyi palota 
kulturális képzetével ü lünk be és ennek 
színházi paraboláját szeretnénk valam i
képp viszontlátni a pszeudo-királydráma 
szövetében, akkor téves úton já ru n k  az 
értelmezésben, hiszen itt az Escorial kép
zete tulajdonképpen ürügy egy minden 
társadalm i rétegzettségen tú li világ be
m utatására , ahol az egyetlen ú r a túlvilág, 
illetve ann ak  közelség-élménye. Nincs ér
tékrend, amihez viszonyulni, nincs érték, 
am it el kéne veszejteni, vagy éppenséggel 
megmenteni. És válság sincs, am inek a 
kibontakozását szemlélhetnénk, m ert itt 
m inden m ár azon tú l történik, egy időt
len időben és körvonalazhatatlan térben. 
Az Escorialra történő egyetlen u talás a 
palota egy olyan festményének szöveg
beli megidézése, amelyen a halál elől va
ló m enekülésként az isteni teremtmény,

az ember a gyönyört hajszolja. Középkori 
hangulatú  kép, amely az előadás terében 
szürreális vízióként is értelmezhető.

A d rám ának  majdhogy nincs is tö rté 
nete, illetve egészen pontosan annyi tö r
ténete van, ahány nézője az előadásnak. 
Ezért m agam  is csupán egyetlen olva
satával kísérleteznék itt, ez pedig tu la j
donképpen a névtelen király és udvari 
bolondja, Fóliái végső leszámolása egy
m ással a haldokló királyné elkerülhetet
len elm úlásának árnyékában. A halállal 
gyötrődő király a rra  kéri udvari bolond
ját, hogy nevettesse, szórakoztassa őt, h i
szen nyomasztja az enyészet elviselhe
tetlen közelsége. A bolond, a klasszikus 
bohóctréfák helyett -  egy, a pünkösdi ki
rályságra te tt vérfagyasztó u talást köve
tően -  szerepcserét ajánl uralkodójának, 
akihez érezhetően sokkal több minden 
köti őt a puszta király-bolond viszony
nál. Ekkor kezdődik el az előadás legér
dekesebb jelenetsorozata, hiszen a király 
bolondként tulajdonképpen a saját meg- 
vetettségét helyezi közszemlére, miköz
ben a bolond királyként vall arról, milyen 
bensőséges kapcsolat is fűzi őt igazából a 
királynéhoz. A szóváltásból pedig az há
mozható ki, hogy a királyné haldoklása 
valójában nem a term észet műve, hanem  
m aga az uralkodó küldte a halálba hitve
sét a bolonddal k ialakult szerelmi viszo
nya m iatt. így m ár sokkal pontosabban 
értelmezhető: eleinte m iért is viaskodik a 
k irály annyira azzal, hogy a királyné ha
lá lá t a m aga könyörtelenségében fogadja, 
és m iért a külsőségekből próbál meríteni 
ahhoz, hogy meggyőzze m agát ennek az 
egész haldoklásnak a tragikum áról.

A já ték té r m inim alizm usa, csupaszsá
ga annak  kedvez, hogy a néző jobbára a 
szövegből felépülő képi világban el tud 
jon m erülni, a benne elrejtett gondolati 
csapdákkal tudjon bíbelődni. A két rész
re osztott nézőtérről egyetlen hatszögű 
pódium ra lehet rálá tn i, amelyen egy tró 
nus forog körbe, hogy minél teljesebben 
lá thassuk  a szereplők önm agukkal és a 
ha lá l képzetével való vívódását. A trón 
karfájába halálfejes jogart illesztettek, 
amely nemcsak királyi jogar, hanem  a 
bolond szükségszerű kelléke is lehet. Ide 
ül le az utolsó jelenetben a teljesen fe
ketébe öltözött halódó királyné is, am i
kor m integy posztumusz vallomásként 
a  hajdani érzelmeit suttogja el a hallga
tóságnak. A szereplők jelmezei hasonló
képpen jelzésszerűek: az enyészet-arcú 
király a s tá tu sá t jelző csipkébe és egyéb 
drága kelmékbe burkolózik, míg bolondja 
a stilizált kétértelm űség jegyeit hordozza 
m agán -  a fekete-fehér ruhafoszlányok
tól egészen a szemgolyók eltérő színéig, 
amelyektől külleme leginkább k ísérte ti
es. A királyné (Szalma Hajnalka) m ellett 
a szerzetes (Nagy Alfréd) és a hóhér (Er
dei Gábor) megjelenése is a Bosch-szerű 
világ egy-egy alkotóeleme, m intha a kö

zépkori danse macabre-ból léptek volna 
á t ebbe a szürreális tragédiába.

Az előadás (egyben a rendezői elképze
lés) legnagyobb erénye az, hogy két olyan 
színészre bízza a kétértelm űség, a nyo
masztó halálélm ény színpadi megjele
nítését, akinek árnyalt já téka  révén a 
sokértelmű történet végiggörgethető a 
produkción. Szakács László (a király) és 
Pálffy Tibor (a bolond) úgy tudja a sze
repekben rejlő mélységeket m egm utatni, 
hogy közben egyetlen pillanatig sem oltja 
ki a m isztikumot. A néző legnagyobb él
ménye pedig ez: miközben a halál-értel
mezés legsúlyosabb képzetei om lanak rá  
a szövegből, a színészi já ték  megadja azt 
a lehetőséget, hogy eltávolodjon ezektől és 
groteszk meseként értelmezze a lá to tta
kat. M agyarán: a két szereplő úgy tudja 
kiteljesíteni a kétértelm ű játékot, hogy a 
néző el is ta r th assa  m agától az ólomnehéz 
gondolati ta rta lm at. És ezért külön hálá
sak lehetünk nekik, hiszen színészi nagy
ságuk abban m utatkozik meg, hogy nem 
a színpadi szöveget játsszák  el, hanem  
mindvégig sikerül a szimbólum-megjele
nítés síkján lavírozniuk. Kikapcsolhatjuk 
az érzelmi érintkezést ezzel az élménnyel, 
hiszen m ár így is ólmos súlyú az, am it a 
színpadról árad  felénk.

A szerepjáték fontos eleme az előadás
nak, hiszen Zakariás Zalán rendezése 
nem akarja  elfeledtetni: színházban va
gyunk. M aga a tea tra litás  m eghatározá
sára  is kísérletet tesz a produkcióban, de 
úgy, hogy a trag ikum nak  nem kreál sem
miféle komikus ellenpontot, még jelzés
szerűen sem. E m iatt a nézők által össze
rakott sok-sok történet egyike sem lehet 
más, m int nyomasztó -  a kezdetektől egé
szen a végkifejletig. Jelen sorok írója is 
a színházon kívül ta lá lt m agának né
mi feloldozást a ha lá lnak  eme minden- 
hatósága alól: Sepsiszentgyörgyön aznap 
gyújtották meg az adventi lángot a vá
rosközpontban, így a gyertyával hazafelé 
igyekvő családok apró fényei h irdették  a 
szembejövőnek: a kárhozat sötétjén tú l ott 
van az újjászületés.

S ep siszen tgyörgy i Tam ási Áron  
Színház. Michel de Ghelderode: Escorial. 
Szereplők: Szakács László, Pálffy Tibor, 
Nagy Alfréd, Erdei Gábor, Szalm a Haj
nalka. Rendező: Zakariás Zalán, dra
m aturg: Bereczki Ágota, d íszlet, je l
m ez, zene: Csiki Csaba, ügyelő: Veress 
Zsóka, súgó: Dobra M ária Magdolna.
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Néha ki kell dühöngnünk  
m agunkat
Az A posto lo ff korán tsem  az a re 

gény, am elyet a m agyar fo rd ítás bo
rító ja  — babatü rk ízes színekkel vi
dám  road tripe t ábrázolva -  ígérne. 
R oad tripet k ap u n k  ugyan, méghozzá 
egy nagyon b iza rr  apropóval, m indezt 
azonban egy olyannyira c in ikus, dacos, 
f ru sz trá lt  és előítéletes elbeszélő szűrő
jén  keresz tü l, hogy a mű az olvasó em
p á tiá já t igencsak p róbára  teszi.

Az elbeszélő eme a ttitű d je  mögött 
rejlő alapképlet ok-okozatisága egy
szerű , és többször is expliciten megfo
galm azódik: „Pontosan tudom , hogy 
nincs igazam , m égsem  bírom  fékez
ni m agam . Ingerszó nekem  a Bulgá
ria  (...). Összevegyül az apagyűlölet 
meg az országgyűlölet, én pedig m ent
he te tlenü l fortyogok a k e ttő  közös le
vében.” A ném et anyától és bolgár apá
tól szárm azó n a rrá to r  sok évvel később 
is képtelen  feldolgozni az apja öngyil
kossága és az az t megelőző depresz- 
szív család i légkör okozta tra u m á t, en
nek pedig egyenes következm ényeként 
prezen tálód ik  a tag ad ás  és az ellen
á llá s  m indazzal szem ben, am i bolgár. 
Kényes dolog olyan m űről ítélkezni, 
amely bevallo ttan  é letrajzi ih le tésű , de 
sajnos az A posto lo ffnak  nem  sikerü l 
traum afeldolgozássá vá ln ia , hanem  az 
önironikus aspek tusok  ellenére úgy tű 
n ik , m égis a sé rte ttség , tágabb  é rte lem 
ben pedig a nyugati perspek tíva  keleti, 
szovjetes k u ltú ráv a l szem beni ellen
szenve továbbélésének re jte tt  igazolása. 
S ta lá n  ilyenként is m eglehet a létjogo
su ltsága , h a  az t m ondjuk rá , hogy sza
tíra . Az e lnyert irodalm i d íjak, köztük  
a P reis der Leipziger Buchm esse és a 
M arie-L uise-K aschnitz-P reis legalább
is ilyesm it jeleznek.

k
Az elm élkedések, dühöngések, p re

cíz m egfigyelések, őszinte önanalízisek  
-  m egfűszerezve a n a rrá to r  irodalm i- 
m űvészeti-kulturális tájékozottságát és 
elm élyülését szem léltető  em lítésekkel, 
u ta lásokkal M urakam itól Andy Warho- 
lon á t Adornóig, Tolsztojig stb. — k e re te 
ként egy nagy u tazás  szolgál. A közép
korú elbeszélő nővérével együ tt és egy 
bolgár ism erősük, Apostoloff idegenve
zetésével Szófiából való h azau tazásu k  
elő tt k ö ru ta t tesznek  B ulgáriában . Szó
fiába ezt megelőzően pedig úgy k e rü l
tek , hogy egy Tabakoff nevű grandom án 
a la k  kieszelte, h azaszá llítja  a s tu t tg a r 
ti bolgár bevándorlók h o lttes té t, s így a 
n a rrá to r  ap jáét is. Tabakoffot valójában 
nem vallásos meggyőződés vagy h azafi
as érzü let ha jtja , hanem  üzleti szándék, 
a k rio techn ika , a he ly takarékos tem e

tés  új üzleti lehetősége. A nővérek pe
dig jó pénzért beleegyeznek a p ro jek t
be, am ely tizenegy fekete lim uzinnal 
való, S tu ttg a rttó l Szófiáig ta r tó  felvo
n u lássa l kezdődik. Az elbeszélés jelene 
az Apostoloff-os u tazás , mely a lim uzi- 
nos u ta z á s t ta r ta lm a z ó  flashbackekkel 
vá ltakozik . Az in  m édiás rés regény in
d ítá s  és a késle lte tések , a  fokozatos fel
tá rá s  m ia tt az olvasónak sokáig nehéz 
összerakn i az egész u tazás  gro teszk  
kon tex tusá t. E nnek  ellenére m égis erő
sen sodor az elbeszélés. „H aladjunk, 
mondom, gázoljunk még m élyebbre a 
bolgár nyom orúságban, am it lányai fe
jé re  és szívére idézett ez az a tya i dög.” 
Az apai örökség olyan m érték te len  te 
her, hogy ráve tü l m indenre, am i hoz
zá kapcsolódik, s így az apa szárm azá
si o rszágára  és a n n a k  lakó ira  is. Azzal 
kezdve, hogy ap ját „tipikus bo lgárkén t” 
írja  le, a nő m inden B ulgáriával k a p 
csolatos észrevétele á lta lán o sítá sb a  
csap át: „bolgár népbetegség” és „bolgár 
pékek hozzánem értése” tap asz ta lh a tó , 
s am i nem  „népmocsok” vagy „módsze
resen  gonosz”, az „teljességgel jelleg
telen , hogy ne mondjam: sivár tenger.” 
Apostoloff ké tségbeese tt próbálkozásai 
ellenére, hogy pozitív benyom ást k e lt
sen országáról a vendégekben, illetve a 
nővér diplom atikusabb term észete  elle
nére sem  sikerü l a kom m unista  ép ítm é
nyektől hem zsegő té rség e t előítélet- és 
sztereo típ iam entesen , m in im ális jó in 
d u la tta l, a m ásik  irán y áb an  ta n ú s íto tt 
ny ito ttságga l lá tn ia .

Bőven lehetne tovább sorolni a pél
d á k a t azzal kapcsolatosan , hogy ho
gyan érez az elbeszélő apjával és a 
bolgárokkal szem ben. A regény tele 
nagyon invenciózus képekkel és gon
d o la ttá rs ítá so k k a l („Az a h a ta lm as , 
ocsmány, hosszan  elnyúló izé az esti 
égbolton, m in th a  sz a r t  ken t volna oda 
v a lak i -  az ugye nem  apánk?”), egyedi 
m etaforikával -  s be kell v a llan i, hogy 
g y a k ran  jó, frappáns, sz im patikus szó
a lko tásokkal, m in t például a „gondolat- 
dugu lás”. E m ia tt az íráskészség  m ia tt 
tu la jdon ítható  L ew itscharoff m űvé
nek irodalm i é rték , a s tílu sa  azonban 
egy idő u tá n  fárasztóvá  válik  éppen 
azért, m ert úgy látsz ik , hogy n a r rá to 
r á t  egyedül a gyűlölet táp lá lja  — és ez 
a gyűlölet m ár-m ár dacosan és sznob 
módon m esterkélt, olykor pedig egyes 
m egoldások egyenesen h a tá sv ad ász 
n a k  tűnnek . Egy nagyon sé rü lt és illú 
zióvesztett személy belső küzdelm eire 
vezethető  m indez vissza, h a  k ita r tó a n  
igyekszünk a gonoszkodó cinizm us mö
gé lá tn i.

Az A posto lo ff érte lem  és érzelem  
k o n flik tu sá t m u ta tja  meg, am ennyiben 
a n n a k  példája, hogy a rac ionalizá lás, 
az in te llek tüe ll gondolkodásmód nem 
garanc iá ja  az érzelm i, zsigeri im pulzu

SI8Y IIE  UWITSt-HAROfF

APOSTOLOFF

sok kon tro llá lása  képességének -  ehhez 
csakis az érzelm i in te lligencia  vezet
het. U gyanakkor a n a rrá to r  lelk iv ilá
gát a ke ttő s család i h á tté r  és k u ltu rá 
lis iden titás  is szétfeszíti, pontosabban 
a bolgár „részével” való szem besülés a 
ném et közegben való szocializáció u tán . 
De ta lá n  nem kell nyugat és kelet ü tkö 
zésének n a rra tív á ja k é n t kezelni a tö r
tén e te t -  b á r nem  egy tá rsa d a lm i okok
tól és im plikációktól m entes a ttitű d rő l 
van szó - ,  h isz L ew itscharoff például az 
u tazás  toposzát sem úgy a lkalm azza, 
hogy abból egy nyilvánvalóan szim boli
kus következte tést kelljen levonni (per
sze ezen az ú ton is in d u lh a t produktív  
értelm ezés, s a nem zetközi recepció
ban  ta lá lu n k  rá  példát, hogy Apostoloff 
a la k já t H erm ésszel m in t az u tazók  vé
dőjével azonosítják). Szóval a regény 
sokkal inkább  m arad  a n n ak , am i „bele 
van  téve”: személyes leszám olás a csa
láddal és a sa já t k u ltu rá lis  örökséggel, 
illetve bizonyos fokú szem besülés az 
elfogultságok á lta l vezérelt sa já t p e r
cepciónkkal. Ez az öntudatosság, ille t
ve az elbeszélő sa já t vélem ényének koz- 
m etik áza tlan  és önm agával szem ben is 
szigorú leleplezése az, am i felől olvas
va m enthető  a mű, b á r nem biztos, hogy 
valódi, k o n stru k tív  ö n k ritik a  is kiol
vasható  belőle. Az a vágy pedig, hogy 
h a lo tta in k a t m egértsük  („Eljött te h á t a 
mi időnk, a mi dolgunk eldönteni most 
m ár, ki volt ap án k .”), és m eg ta lá ljuk  
szám ukra  a helyet é le tünk  fo ly ta tásá
ban , nem  egyedi törekvés, ennek  áb rá 
zolása m ia tt m ondható em berközelinek 
a regény.

És igen, néha  ki kell dühöngnünk 
m ag u n k a t, e rre  is jó lehet az irodalom , 
de ta lá n  nem  mindegy, közben ki/m i és 
m iként vá lik  céltáblává.

S y b ille  L ew itsch a ro ff: A p osto lo ff. 
F ord íto tta : K urdi Im re. B ook art, 
2015.
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Aranyélet
24 k a rá t. K o r tá rs  kö ltők  

verse i A ra n y  Já n o s s zü 
le tésén ek  200. év ford u ló 
jára . O rszágos S zéch én y i 
K önyvtár, B u d ap est, 2017.

Elm últ A rany János két- 
századik szülinapja, am it egy 
egész éven keresztü lt ün n e
peltünk  mindenféle módon. 
Szerencsére rengetegen eljöt
tek  őt felköszönteni, így nem 
félhomályos m agányában kel
le tt e lfújnia a to rtá n  a tö 
m érdek gyertyát. B ár nem 
fiatal, még m indig nagyon fi
atalos és ak tuá lis , így korá
hoz m éltóan meglehetó'sen 
nagy m ennyiségű ajándék
kal, gesztussal lepték meg or
szág- és világszerte: számos 
ízlésesen csomagolt k iállítás, 
irodalm i pályázat, tem atikus 
folyóiratszám  stb. em lékezett 
meg a költó' életm űvéről és 
m unkásságáról, m inden csap
ból, m inden híd a la tt ő csor
dogált. Nagyon helyesen.

ülszöveg
De vajon m eddig nyú

lik  még az aranyláz? M it le
het kezdeni egy ennyire te r 
jedelm es, ennyire kanonizált 
és befolyásos életművel? A 24 
karát k o rtá rs  költó'k szövege
it gyűjti össze, a Visy B eatrix  
szerkesztette  antológiában 
48 szerző versei lépnek párbe
szédbe az A rany-korpusszal, 
Kovács A ndrás Ferenctó'l 
P a rti Nagy Lajoson át Csehy

Zoltánig a legkülönbözőbb 
költők próbálnak nyelvet ke
resni a feladathoz. Á tiratok, 
továbbgondolások, episztolák, 
különféle k rea tív  megoldások 
illusztrálják , hogy a m ai na
pig érdem es helyzetbe hoz
ni ezt a költészetet. R áadásul 
m inden szövegből egy részlet 
a szerzők kézírásában  is ol
vasható, ezáltal személyessé
get, bensőségességet kölcsö
nöz a kötetnek.

Külön szim patikus, hogy 
nem az elégikus, lantletévő, 
szoborrá m erevített A rany
hoz in tézett lagym atag dics
him nuszok olvashatók a kö
tetben, hanem  leginkább a 
humoros, nyelvi k rea tiv itás  
felől közelítenek felé, így a 
vélhetően az összes aranyos 
szóvicc, szókapcsolat fellel
hető a kötet oldalain. A rra, 
hogy pontosan hogyan is le
het hozzányúlni egy ilyen je 
lentős életműhöz, semm iképp 
sem tudnék  adekvát választ 
adni, az viszont biztos, hogy 
így m indenképp érdem es -  
pontos, visszafogott, mégis iz
galm as könyvet sikerü lt a ján 
dékba összehozni. Remélem, 
A rany is örü lt az ajándéknak 
és igazán boldog volt a szüli
napja.

ANDRÉ FERENC

Alapvetően fáj
Peer K risztián: 42. Je len 

kor, Budapest, 2017. H arm a
dik  kiadás.

Ez biztos valami művész. így 
látja néhai jövendőbelije a köl
tőt egy vallomásos versben. 
E költőt m ár tizenöt évvel ez
előtt, előző kötete megjelenése
kor is egykönnyen így címkéz
hette bárki, anélkül, hogy vele 
bárm it is tervezne. Időben még 
messzebbre lavírozva, bő húsz 
esztendővel ezelőtt Peer a ta 
ta i JAK-táborban a bejárati 
lépcsőn Térey János mellett ül 
borzos-másnaposan, és alapve
tően fáj a feje.

Alapvető ember. A szakma 
java része kiakad: micsoda te 
hetség! 1994 és 2002 között 
költői élvonalban. 2007-ben jön 
még egy képregény, társszerző
vel. A többi néma csend. Film, 
színház, forgatókönyv. Szerek, 
szeszek, lógás, tévelygés. Haj
meresztő egzisztenciális mu
tatványok. Az olvasót ta lán  
ez is érdekelheti, bár egyes is
kolák szerint ez cseppet sem 
sportszerű, vegyük a szöveget 
önmagában, és kész.

A tizenöt éves szünet u tán  
jelentkező versanyagot még
sem vehetjük önmagában, pe
dig alapvetően arról szólna, 
mihez is kezd az ember önma
gával, önmagában. A részben 
fölvágatlan alakban feltálalt 
kiadvány az önvesztés, a tá rs 
ra  találás, e tá rs  elvesztése és 
a tudat ha tá rán  halványan fel- 
rémlő én keresésének Odüsz- 
szeiája. A versből alapvetően 
kisodródott ladikot valaki visz- 
szatereli a versbe, majd eltű-

p e
e R

nik, s m arad a költő a betöltet
len űrrel.

Kegyetlen szóval mond
hatnánk: micsoda ajándék,
mi kellhet más egy alapvető
en alkotói alkatnak, m int be
töltetlen űr. Az olvasó kényel
metlenül érzi magát, m intha 
kukkolna, m ert ebben a hely
zetben, ebben a könyvben a 
vers, a költészet alapvetően sze
mélyes, bár megkockáztatnám: 
Peer Krisztián verseskönyvei
ben ez soha nem volt másként. 
Csakhogy ezúttal valódi tra 
gédiáról beszélünk. M intha a 
korsós költő addig já r t  volna a 
kútra, míg el nem tö rt egy am 
fora. Az élet vize kifolyt.

Alapvetően nem így történt. 
Alapvetően semmi közünk ah
hoz, mi és hogyan történt. Tény, 
hogy nedves a föld, legyen szó 
élet vizéről, vizeletről vagy 
könnyről, és tény, hogy a lapo
kat föl kell vágnunk, ha e ke
gyetlen cezúra u tán  született 
verseket olvasni akarjuk. Való
ban kukkolók vagyunk, hiszen 
az olvasás egyik ösztökéje a kí
váncsiság, szerencsés esetben 
legalábbis. Amikor olvassuk, 
ami történt, újra megtörténik. 
Ahányan, ahányszor olvassuk, 
annyiszor. Mit mondhatnánk? 
Ez biztos valami művész.

LÁSZLÓ NOÉMI
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A képregényrajzoló
KÉPZELD, KÉTÉVNYI MUNKA UTÁN 
TALÁLKOZOM A SZÖVEGÍRÓVAL...

SZIVEM, ELINDULOK, 
M ÉG  ISZOM ELŐTTE 

EGY KÁVÉT

'  A forgatókönyvíró__ j"
NEM, M EG  NEM 
FUTOTTUNK ÖSSZE, MAJD ESTE 
A KIÁLLÍTÁSON... r

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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InstruM entor
Az intézményes zenei nevelésről -  és ezen 

belül a hangszeroktatásról -  nemcsak sokat, 
de igen vegyesei is mondanak hazácskánk- 
ban. Nem lehet eléggé sajnálni, hogy ez az 
egész kérdéscsomag jószerével amolyan u r
bánus ügy, hiszen a nem-városi lakosság
nak csak elenyésző töredéke volt és lehet 
többé-kevésbé rendszeres zenei nevelés ha
szonélvezője -  már ha a haszon és az élvezet 
fogalmainak dóré összekapcsolásánál szív
melengetőbb megoldás nem mutatkozik.

Kolozsváron -  amelynek kincses csúcsai 
persze jócskán kilátszanak a ruralitásból -  
már hetedik éve érlelődik és egyre életerő- 
sebbnek tűnik egy intézmény, amelyet nem 
szerv és még kevésbé lokális oktatáspoliti
kai felismerések hoztak létre. Abban a vá
rosban, amelyben egy zenei főgimnázium 
(a Sigismund Todu^á Zenelíceum) és egy 
közismereti oktatást nem biztosító, tehát 
amolyan „kiegészítő” zenei szakiskola (az 
Augustin Béna Iskola) működik — term é
szetesen mindkettő állami fenntartással -, 
2010-ben létrejött egy harm adik zeneiskola, 
amelynek iskolaságát persze erősen idézője
lek közé kell tenni, hiszen egy nagyon civil 
szervezet, az InstruMentor Egyesület mű
ködteti, nincsenek főállású alkalmazottai, 
nincs betonba öntött tanrendje, sem portás, 
sem becsengetés. Mindezek mellett viszont 
van egyre növekvő érdeklődés iránta.

Az InstruM entort az a felismerés hív
ta  életre, hogy Kolozsváron mind több csa
lád érdeklődik úgy a zenetanulás iránt, 
ahogy a szakiskolák ezt nem kínálják. A 
jelek szerint mind határozottabb és egy
re kevésbé sznobisztikus családi vágy az, 
hogy a gyerek márpedig zenélni tanul
jon. Az InstruM entorban tevékeny hu
szonöt professzionista zenetanár — illetve 
néhány zeneakadémiai mesterképzős hall

gató -  egymásra talált abban, hogy az ott
hon adott zongora-, gitár- vagy hegedűórák 
„szövetkezetesítésével” biztosítani tudják 
kis tanulóik előadási/fellépési alkalm a
it, körvonalazottabb formát tudnak adni a 
személyre szabva felépített magán-zeneta- 
nulásnak. Nem a hivatásszerű muzsikusok 
alapfokú képzését kínálják — hiszen arra 
az állami zeneiskolák hivatottak —, hanem 
a zenei nevelés és az örömzenélés ötvözé
sét a szakszerű vezetés feltételével, élmé- 
nyes beavatást egy olyan világba, amelyben 
nem elsősorban a teljesítmény a mérce, ha
nem az általános műveltség határainak ér
telmes tágítása nyomán a zenével való élet
fogytiglani együttélés igénylése.

Ma m ár mintegy százötven gyermek 
já r  az IstruMentorba, ötévestől tízedike- 
sig. Az intézménynek könnyű is meg nem 
is helytállnia: nem nyomorítják meg őket 
az állami oktatási rendszerben szokásos 
bürokratikus ostobaságok, ugyanakkor a 
civil támogatás mellett -  hiszen semmi
féle normatív szubvenciót nem kapnak, a 
Rhédey-palotában belakott négy termet is 
egy kolozsvári cég jóvoltából tudják bérel
ni -  leginkább csak a belvárosi iskolák ro- 
konszenvére számíthatnak. És jó okkal te 
hetik: a Báthoryban, a János Zsigmond 
Unitárius Kollégiumban és az Apáczaiban 
kaptak egy-egy termet, ahol zongora is van, 
s ahol az oktatók az egyre általánosabb 
afterschool óráiban fogadhatják az illető is
kolába járó instrum entorista növendékeket.

Az élményszerűvé tett zene- és hangszer
órák mellett a zenetanárok legfőbb szán
déka, hogy tanítványaik megmutatkozási 
alkalmait maradandó közösségi események
ké formálják. A téli és nyári koncertsoro
zatok egyik fő kívánalma az, hogy ne em
lékeztessenek a klasszikusan stresszes

hangszervizsgákra. Ekként például azok
nak a gyerekeknek, akik Mozartot vagy 
a bécsi klasszika egyéb műveit preparál
ják nyilvános produkciókra, 2018-ra a Mo
zart cukrászdában készítenek elő szűk körű 
megmutatkozási alkalmakat. És van furu- 
lyás találkozó is -  az idén lesz immár a ne
gyedik - , ezeken akár a kétszázat (!) is el
érheti a kis zenészek létszáma (a meghívott 
vendéggyerekek révén). Ne feledjük, ma már 
alaptárgynak számít az elemi oktatásban a 
furulya, aki tehát az iskolai muszájnál töb
bet szeretne, az az InstruMentorban három 
furulyatanár közül is választhat.

A kétségtelen növekedés és a hétéves ta 
pasztalat erősen indokolttá tenné, hogy az 
InstruM entor valamilyen normatív támo
gatási rendszerbe kerüljön be. Erre azon
ban még kissé habozva gondolnak a gazdák, 
mert igen kétséges, hogy az állami közigaz

gatás paragrafusok közé préselt intézmé
nyeiben csupaszív nyitottságra találnának. 
Decemberben jótékonysági koncerttel pró
báltak hangszervásárláshoz némi alapot 
összehozni, lévén hogy a szülőktől a hang
szerórák fejében befolyó adományok nem 
teszik lehetővé a dologi fejlesztést. Lett is 
két új hegedű meg két új gitár.

Bármennyire megszoktuk is hát az álta
lános lejtmenetet, van az alternatív zenei 
nevelésben potenciál, és vannak, akik fel
ismerik benne a lehetőséget. További egy
másra találások, partnerségek, jó értelem
ben felfogott érdekegyeztetések kellenek 
még, mert a zenéléshez való kedvben, úgy 
tűnik, nincs hiány.

JAKABFFY TAMÁS

G enerációs perspektíva
Változás, alkalmazkodás, önkritika és újragondolás. Ezek voltak 

a hívószavai a sepsiszentgyörgyi MAGMA Kortárs Művészeti Kiállí
tótér MAYBE 4: Újragondolás című kiállításának. A MAYBE tizen
öt évvel ezelőtt indult, a helyi művészetis diákok seregszemléjeként, 
mára már inkább egy generációs szemle, a 70-es és 80-as években 
született, valamilyen módon Sepsiszentgyörgyhöz és a MAGMA-hoz 
kapcsolódó alkotók közös tárlata.

Ha végigmegy az ember a négy, munkákkal borított termen, nem 
ússza meg, hogy a legalapvetőbb művészetfilozófiai kérdésekkel újra 
és újra ne szembesüljön. Mi a mű, ki vagy mi az alkotója? Vegyük-e 
komolyan az idő munkáját az anyagon, és tekintsük-e azt is a műal
kotásnak (Kusztos Attila: Nem megfelelően tárolt negatív)? Mi kell 
ahhoz, hogy egy közönséges, mindennapi rítus hirtelen teljesen más 
színben tűnjön fel előttünk, és funkcionalitásától elszakítva műként 
szemlélhessük (Martini Yvette: Sure)? Mitől válik alkotássá egy fal
ra ragsztott felirat, vagy egy ablakra felkasírozott alaprajz (Csíki 
Csaba: Ápold a virtuális kapcsolataidat, László István: [disjlike)? Ho
gyan lehet beszélni a kifejezhetetlenről, hogy közben ne banalizáljuk 
(Ördög-Gyárfás Ágota: dog_lullaby.exe)? Mi az emlék megjelenítésé
nek adekvát formája (Éltes Barna: Újragondolt emlék. Dédapám ka
puja)? Művé válik-e attól hétköznapi környezetünk, ha a videokame
ra által meghatározott képkeretben és a videoábrázolás konvencióit 
felrúgva, szokatlan ritmusban vagy perspektívákban mutatjuk be 
(Szabó Péter: Frame)? Mi a különbség egy betonlapon látható hal
vány krétavonal és a fal repedései, karcolásai között? Vajon nem te
kinthetjük az idő anyagon hagyott nyomait is rajznak? És miért nem 
látjuk a „suge pula” feliratot is rajznak, ha ugyanolyan krétanyom a 
betonfalon, mint a vonal (Izsák Előd: Rajz)? Hogyan lehetséges, hogy 
egyedi hangokat vélünk hallani, amikor mindig csak egy természe
ti, emberi és indusztriális hangkavalkád ritmikusan differenciáló
dó folyamával találkozunk? Hogyan lehet kiállítani és demonstrálni

egy filozófiai eszmefuttatást (Ivácson András Áron:0—►<»)? Lehet-e 
kiállítás tárgya a művészetről szóló beszéd, avagy miért ne lehetne 
kiállítani egy rádióműsort (Vetró-Bodoni Barnabás: Beszélő szemek. 
Rádióbeszélgetések hanganyagai)? Mi a szín és hogyan lehetne új 
megközelítésből látni (Váncsa Domokos: Színpaletta)? Mi a pont? Ho
gyan lehet ezt az idő kontextusában értelmezni, aztán pedig térben 
megjeleníteni (Péter Alpár: Pont II.)? Hogyan lényegül át az anyag 
megformált anyaggá, a megformált anyag pedig művé (Daczó Enikő: 
Atlényegülés)? Hogyan lehet tematizálni társadalmi és környezetvé
delmi kérdéseket (Toró Attila: Ember, ne mérgelődj!)? Leheteséges-e 
az önreflexió ready-made-ekből készült installációval (Ferencz S. 
Apor: A harcos újragondolja mozdulatait)? Illetve, ha reprezentál
juk a giccset egy átértelmezett giccsel, mire jutunk (Kozma Levente: 
Lépcsőházi ökoszisztéma)?

A komoly témák mellől természetesen a humor, az irónia, az öni
rónia, sőt a couleur locale sem hiányzik. Kiemelésre érdemes még 
az eddig nem említett grafikasorozat, amely a kiállításmegnyitóján 
bemutatott Fantomatika című képregényhez készült. Sárosi Mátyás 
rajzainak elég, ha csak a címeit soroljuk: Gábor Áron lézerágyúja, 
Kiborg hargitai fecskemadár, Bajusz implantátum, Kiborg bálványosi 
bakmedve, Keresztszemes mátrix, Komcsi blokknegyed a holdon.

Ha egy mondatban kellene megfogalmazni, azt mondanám, hogy 
a MAYBE egy generációs perspektíva az élet és művészet éppen itt 
és most, éppen számunkra felmerülő problémáira.

RÉSZEG IMOLA
* http://www.vetrobaji.net/category/radio/
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S zán ta i János költő, író, kritikus nyer
te  el 2017-ben a Helikon folyóirat m á
sodik alkalom m al kiosztott Kemény 
Zsigmond Irodalm i Díját. A díjátadóra a 
Helikon Estek keretében került sor nov
ember 24-én, M agyarország Kolozsvári 
Fó'konzulátusának dísztermében. Papp 
A ttila Zsolt beszélgetett a díjazottal, akit 
Demeter Zsuzsa m éltatott. Az est házi
gazdája Karácsonyi Zsolt volt.

D ecem ber 4 -6 . között zajlott az Erdélyi 
M agyar írók Ligája, a Balassi Intézet, 
a Szépirodalmi Figyelő és a Helikon ál
ta l harm adik  alkalommal megszervezett 
Kolozsvári Kikötő, ahol hét ország 18 fia
ta l írója olvasott fel műveiből. A felolva
sásokhoz kapcsolódva könyvbemutatók, 
beszélgetések és egy műfordítói konferen
cia is részét képezte a Kikötő programjai
nak. A konferencián részt vettek: Balázs 
Im re József, Benő Attila, Egyed Emese, 
Karácsonyi Zsolt, Molnár Bodrogi Enikő, 
Németh Zoltán, Orcsik Roland, Vallasek 
Júlia, Vincze Ferenc, Vörös István és 
Zsillé Gábor. Felolvasott Barcsai László, 
Borcsa Imola, Csornyij Dávid, Csuszner 
Ferencz, Hajós Eszter, Horváth Veronika, 
Hyross Ferenc, Kertész Dávid, Plonicky

Tamás, Sánta M iriám, Sárkány Tímea, 
Szabó R. Ádám, Terék Anna, Michal Tallo, 
Johanna Wieser, Alexandru Cosmescu, 
Em anuela Iurkin és Victor Tvetov, illetve 
Alexandru Vakulovski és Moni Stänilä.

Szilágyi M árton Mi vagyok én? Arany 
János költészete című, m onografikus 
igénnyel m egírt könyvét m u ta tták  be 
december 7-én a BBTE Bölcsészkarán. 
A kötetről Mészáros Sándor, a K alligram  
kiadó igazgatója és T. Szabó Levente iro
dalomtörténész, a BBTE oktatója beszél
getett a szerzővel.

H uszonhatodik  alkalom m al ju ta lm az
tá k  nívódíjjal a Látó szépirodalmi folyó
ira t szerzőit december 9-én, a m arosvá
sárhelyi Yorick Stúdióban. P arti Nagy 
Lajos, Szöllősi M átyás és két pályakez
dő, próza kategóriában György Abda, lí
ra  kategóriában Székely Örs részesült az 
elismerésben. A díjakat Kovács A ndrás 
Ferenc, a Látó  főszerkesztője adta át, 
a d íjátadást kísérő beszélgetést Varga 
László Edgár vezette.

A z  Adventi Könyvbemutatók című ren
dezvényen december 14. és 16. között ha t 
E-MIL-es szerző frissen megjelent köte
té t m uta tták  be Kolozsváron, a Bulgakov 
kávézóban. December 14-én Varga László 
Edgár bejárónőm: isten című verseskötetét, 
valam int Serestély Zalán A z állomás 3 ku
tyái című prózakötetét m utatta  be Fischer 
Botond. 15-én László Noémit Bodzabél cí
mű gyerekverskötetéről kérdezte M árton 
Evelin. 16-án Balázs Imre József Ezeregy 
mondat című, könyvkritikákat ta rta lm a
zó kötetét m utatta  be Vida Gábor, illetve 
Demeter Zsuzsával Egyed Emese beszél
getett Szandra May a hóhullásban című 
Kinde A nnam áriáról ír t  kötetéről. Végül 
Zsidó Ferenc Huszonnégy című regényét 
m utatta  be Balázs K. Attila.

A Balassi Intézet, az Erdélyi M agyar 
írók Ligája és a F iata l írók Szövetsége 
közös rendezvénysorozatának december 
14-i vendége Kollár Á rpád költő, fordító 
volt, akivel Karácsonyi Zsolt beszélgetett 
a bukaresti Balassi Intézetben.

A z  E-MIL és a Bulgakov Kávézó Álljunk 
meg egy szóra irodalmi beszélgetés-soro
zatának december 14-i alkalm án Király 
Zoltán költővel beszélgetett László Noémi.

Alternatívák
A m ik o r  v a la k i  m eg érti, hogy a z  
é le te  é r te lm e tle n  va g y  a z  ö n g y il
k o ssá g o t v á la s z t ja ,  ...
A keresztrejtvény kiemelt sorában Ed
ward Dahlberg amerikai író fenti gon
dolatának a befejezését olvashatja he
lyes megfejtés esetén.

VÍZSZINTES 1. ... Tesla; horvát
származású fizikus. 6. Másképp, la
tinul. 11. Autonóm terület, röviden.
12. Támlátlan, keleties heverő. 14. A 
lítium vegyjele. 15. Kettőzve: egzoti
kus fadob. 17. Rafael ...; spanyol teni
szező. 18. Újság, folyóirat. 19. A Nílus 
felső szakasza. 21. Magyar ősvezér.
22. Mosópor márkája. 23. Csokonai 
múzsája. 25. Lírai kezdet! 26. Antik 
római rézpénz. 27. A rádium vegyje
le. 28. A lutécium vegyjele. 30. Ken, 
mázol. 32. A gondolat befejezése.
35. Rara ...; ritka madár (latin). 36. 
Adathordozó. 37. Éjfélig. 38. Beintő!
40. ... gros; nagybani kereskedés. 42. 
Baranyai község. 45. Glória. 47. Becé
zett Ozor. 49. Számszerű tény. 50. Be
cézett Ilona. 51. Toronyiránt. 53. ..., 
Nóka, Anóka, három kópé manóka.

54. Knock out, röviden. 55. Melletted 
elhelyező. 57. A folt közepe! 58. Esni 
kezd az eső. 59. Gödröt elkészítő.

FÜGGŐLEGES 1. Dél-afrikai ta r
tomány. 2. Vasércnek nevet adó bra
zil bányaváros. 3. Cselekvés mozga
tórugója. 4. Ipari rostnövény. 5. Érett 
gabonát betakarít. 6. Romlott a zsír, 
szalonna. 7. Véletlenül talál. 8. Vi
ta lényege! 9. A Jupiter bolygó egyik 
holdja. 10. Gyors, csattanós válasz.
13. Holland sajtváros. 16. Édes, erős 
spanyol csemegebor. 18. Oda-visz- 
sza igekötő. 20. Római 49-es. 22. De
koráció. 24. ... Delon; francia film
sztár. 25. Műsorszóró berendezés. 29. 
Az Ung folyó ukrán neve. 30. Magyar 
sportklub; Fradi. 31. Ostromot indító.
32. Vendel az oviban. 33. ... Montand; 
egykori francia színész, énekes. 34. 
Teniszpálya jelzője lehet. 39. Kendert 
tör. 41. Szakáll eleme. 43. Lombos nö
vény. 44. Hivatkozó. 46. Római 101-es. 
47. Szombathely városrésze. 48. Elán, 
lendület. 51. Palindrom férfinév. 52. 
Földművelő eszköz. 55. Vagy, angolul.
56. ...-móg; zsörtölődik.

R.T.

A Helikon 2017/24-es lap 
szám ában közölt Értel
metlenség című rejtvény 
megfejtése: nem érdemes 
jó l csinálni.
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Proiect realizat cu sprijinul Primáriei §i 
Consiliului local Cluj-Napoca.
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri 
Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja. 
Revistá finanfatá cu sprijinul Ministerului 
Culturii §i Identitási Nationale.
Kiadványunk a Kulturális és Nemzeti Identitás 
Minisztériumának támogatásával jelenik meg.
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