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Nyelvetölt
„Akit selyembáb tart,
Nem vész el, csak átalakul”

(Watch My Dying -  50 Hz)

Olvad a hó és olvad a szó is a nyelv meredek 
hegyén. Elvezet, hogy így vezetni próbál, frö- 
csög, csoszog, buzog, szivárog. Elkerülhetetle
nül is egy kádban pezseg a magyar nyelv, a ro
mán nyelv, az angol, a német, a cigány nyelv, 
a testnyelv, az anyanyelv, az apanyelv, a for
rásnyelv, a célnyelv forráspontjában és célpont
jában égő marhanyelv, kutyanyelv, a kiöltött 
nyelv és a kioltott nyelv, a csóknyelv, a bőrnyelv, 
a seggnyelv, a félrenyelv, a cipónyelv, a föld
nyelv, lángnyelv, a hallgatás nyelve és a nyelv 
hallgatása, a néma gyermek anyjának jelnyel
ve, miközben egyre csak gyűlnek, gyűlnek a 
hangok a görcsbe. Mégis, ez az összehúzódás 
hozza mozgásba a költészetet.

Minden korok írója szereti elhinni, hogy az 
ő idejében különösen fontos az írás, fogynak 
az olvasók, az irodalom elveszíti súlyát és a 
világ felszínessé lesz. Mert a változás tényleg 
egy ritka csúnya állat, de messze nem olyan

harapós, mint amilyen hangosan szortyog. Vi
szont a nyelvhez való viszony, a játék, a szó- 
zsonglőrködés kényszere valószínűleg nem fog 
egyhamar elpárologni. Egy állandóan impul
zusokkal telített, hatásvadász korban értelem
szerűen alakul az irodalom létmódja, elmoz
dul a performatívabb irányzatok felé, azonban 
ez csupán esztétikai, mediális alakváltás, 
semmiképp sem minőségbeli. Mert mindig 
létszükséglet megmagyarázni, megfigyelni, 
feltárni a nyüzsgés mögött rejtőző világot, fo
galmakat rendelni ahhoz, ami körbevesz, át
jár és lecsapódik az idegvégződésekben. És ha
talmas kényelem, hogy ezt megtehetjük. Nevet 
adunk dolgoknak és elhisszük, hogy ismerjük 
őket. A hatalom egyszerre felszabadít és ki
szolgáltatottá tesz. A névadás öröme és a né
vadás kegyetlensége.

Észrevétlenül is lakható és lakhatatlan galé
riákat hozunk létre, nevet adunk a szobáknak, 
a légmozgásnak, a repedéseknek a falakon, bú
torokkal szorítjuk ki a levegőt a szobából, és el
nevezzük otthonnak, várjuk, hogy elkészüljön 
valahol a vers végérvényes katedrálisa. Pedig 
a költészet a folyamatban fészkel, a felszakadt 
körömágyban, a kiszáradt tenyérben, a részle
tekbe fulladt angyalok tekintetében, a serce- 
gő vakolatban, ahogy a kőműves rajta hagyja 
az ujjlenyomatát titokban, mint megfáradt nők 
nyakán a lihegését.
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Avantgárd
metszetek

Beszélgetés 
Deréky Pál 
irodalom történésszel

-  Első könyved, a Magyarok Ausztriá
ban és Nyugat-Németországban interjú
könyv volt. Miért fog hozzá egy harminc év 
körüli fiatalember ahhoz, hogy saját nem
zedéktársaival interjúzzon?

-  Ennek hosszabb előtörténete van, ami 
azzal függ össze, hogy én a Burg Kastl-i 
magyar gimnáziumba jártam  Nyugat-Né
metországban 1964 és 1969 között, amely 
ugye akkor az „egyetlen szabad magyar 
gimnázium” volt a világon. Ott nagyon 
furcsa didaktikai módszerek és ideológia 
alapján oktattak minket. A magyar tör
ténelmet és irodalmat, a biológiát, szóval 
az ideológiailag érzékeny tárgyakat nyu
gaton összetákolt tankönyvekből oktatták, 
míg a matematika, a fizika és a kémia 
tankönyv Magyarországról származott. 
Amikor elkezdtem 1980-ban a Bécsi Egye
tem Finnugor Intézetében magyart taní
tani, akkor dilemmaként merült fel ben
nem, hogy mit tanítsak a zömmel osztrák 
érdeklődőknek németül -  milyen fajta ké
pet közvetítsek a kortárs magyar iroda
lomról. Teljesen világos volt számomra, 
hogy sem azon a vulgarizált Horváth Já- 
nos-i alapon nem tudok építkezni, amit a 
Tóth Veremund bencés szerzetes által írt, 
és 1960-ban Buenos Airesben megjelent 
magyar irodalomtankönyvünk nyújtott, 
sem pedig a Spenót néven közismertté 
vált magyarországi irodalomtörténet alap
ján, ami 1964-1966 között jelent meg hat

kötetben -  egyébként egyik sem tárgyal
ta a kortárs magyar irodalmat. De akkor 
mit közvetítsek? Végül is az interjúkötetet 
magam számára egyfajta lakmuszpapír
ként képzeltem el: kíváncsi voltam, hogy 
azokban az emberekben, akik megkapták 
az említett nevelést az iskolában, és elvi
leg ezekre az információkra épült a ma
gyar irodalomról alkotott képük, megma
radt-e ez a kép valamennyire. Lényegében 
ők is ahhoz a csapathoz tartoztak, mint én 
magam: voltak ugyan Ausztriában vagy 
Németországban születettek is néhányan, 
de a nagyobb részük azokból állt, akik a 
kádári amnesztiával, családegyesítés ú t
ján vagy kivándorló útlevéllel kerültünk 
ki Magyarországról 1963/64-ben.

Rájöttem a beszélgetések nyomán, hogy 
nem érdemes sem a pozitivista, sem az 
úgymond marxista irodalomfelfogással 
bajlódnom, hanem a magyar irodalomtu
domány, jelesen az irodalomkritika akko
ri legkorszerűbb eredményeire kell a ta 
nításban támaszkodnom. A kutatásban 
nem -  de az egy másik kérdés (az avant
gárdkutatásban ugyanis eleinte telje
sen tévútra vitt a magyar szakirodalom.) 
A beszélgetőkönyvet nem tudományos, 
szociológiai felmérés szempontjai szerint 
készítettem tehát, hanem teljesen magán
jellegű érdeklődés teljesen amatőr kivetü- 
lése lett. Éppen ezért szociográfiai érté
ke nulla. De számomra mégis fontos volt 
akkor.

-  Eleve a nyilvánosságnak szántad 
egyébként ezt az interjúsorozatot?

-  Nyilvánosságra szántam, és az auszt
riai magyarok egyik kiadója, Deák Ernő, 
aki később a bécsi magyar szervezetek ve
zetője lett, az Integratio című sorozatába 
rendelte meg, s ennek a részeként jelent 
meg a könyvem. Voltak bennem bizonyta
lanságok, a műfajt előtte nem műveltem. 
Magyarországon többeket megkérdeztem, 
hogy mit tartanak erről a vállalkozásról. 
Mások mellett a költő Csoóri Sándort is. 
O nagyon a lelkemre kötötte, hogy készít
sek úgymond disszidens magyar fiatalok
kal is interjút. A kiadómnak, Deáknak 
meg az volt a kérése, hogy készítsek bur
genlandi magyar fiatalokkal is beszélge
téseket. így lett egyfajta vegyesfelvágott 
ebből a kötetből. De számomra az első ré
sze volt a fontos, amit a magyar irodalom 
tanítása szempontjából próbáltam hasz
nosítani.

-  A „nyugati magyarság” egy köztes 
korosztályához tartozol, hiszen már az 
’56-osok után távoztatok Ausztriába. Mi 
történt a generációddal? Ha ma csinálnád 
meg az interjúkötetedet, hol találnád meg 
őket?

-  Ez a generáció lényegében a hetve
nes-nyolcvanas és kilencvenes években 
csinált karriert szerte a világban, és azt 
lehet mondani, hogy megállták a helyü
ket. Többen orvosok, üzletemberek lettek 
-  döntő többségük mindenképpen polgá
ri jólétet ért el. Körülbelül a kilencvenes 
évek közepéig nem nagyon foglalkoztak 
politikával, főleg nem magyarországi po
litikával. Akkor néhányan vállalkozás
ba kezdtek Magyarországon, néhányan 
házat/üdülőt vettek ott, de ez nem feltét
lenül odaköltözést jelentett, inkább azt, 
hogy nyaranta ott töltöttek pár hetet. Te
hát az én ismeretségi körömből senki sem 
kapcsolódott be aktívan a magyarorszá
gi politikába. Ennek ellenére elkezdődött 
egyfajta egyre élesedő politikai szétvá
lás ennek a társaságnak a soraiban, és 
ez nem csupán azzal függött össze, hogy 
kinek lett üzleti érdekeltsége vagy háza 
Magyarországon. Ezért ha ma próbálnék 
a nyolcvanas évekbelihez hasonló inter
júkötetet csinálni, többen már valószínű
leg nem állnának velem szóba, hiszen én 
magam is része vagyok ennek a megosz
tottságnak. Ma nem is csinálnék ilyen in
terjúkötetet, ennek csak akkor volt értel
me számomra. Visszakanyarodva kicsit 
az akkori kontextushoz: az a kötet lega
lább három évig készült. Akkoriban tör
tént, hogy nagyon sok kulturális lapot 
megrendeltem a Bécsi Egyetem könyv
tára számára, nemcsak magyarországit, 
hanem erdélyieket, vajdaságiakat, felvi
dékieket is. Ennek viszont az lett a követ
kezménye, hogy mivel kortárs magyar iro
dalmat akartam tanítani -  és akkor még 
nem volt internet, pláne nem volt olyan 
adatbázis, amilyen az OSZK vagy a Sza
bó Ervin Könyvtár később elérhetővé vált 
cikk-bibliográfiáihoz mérhető —, a lapok
ból a hallgatók segítségével és Károlyi 
Csaba hathatós közreműködésével hatal
mas, egyre terebélyesedő cikk-bibliográfi
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át állítottam össze. Az anyaggyűjtést 23 
éven át folytattuk, 2008 volt az utolsó ki- 
cédulázott év. Akkortól váltak aztán le
kérdezhető adatbázisként hozzáférhető
vé más bibliográfiák. Ha valakit Nemes 
Nagy, Mészöly, Ottlik, Tandori, Grendel, 
Bodor, Tolnai, Esterházy, Nádas, Garaczi, 
Németh Gábor, Szijj Ferenc, Bállá Zsófia, 
Tóth Krisztina, Kertész Imre, Szilágyi 
István, Karafiáth Orsolya, László Noé
mi vagy akárki más kortárs fogadtatá
sa érdekelt akkoriban, naprakész adatbá
zist találhatott róluk a tanszéken, hiszen 
a friss folyóiratszámok tanulmányainak, 
kritikáinak adatait mindig bevezettük az 
adatbázisunkba. Ez a tanítás során nél
külözhetetlen volt. És ez mind annak a 
hosszú távú következménye, hogy elké
szítettem az interjúkat, és azok megerősí
tettek abban, hogy kortárs magyar irodal
mat oktassak Bécsben, mert az érdekes.

— Gyakran jársz Erdélyben, otthonosan 
mozogsz itt. Milyennek látod az erdélyi 
életformákat, gondolkodásmintákat?

— Úgy látom, hogy mostanában Erdély 
is nagyon megosztottá vált, persze ez nem 
teljesen újkeletű, valamilyen szinten léte
zett, de igazán hangsúlyossá talán a ki
lencvenes évek végétől vált itt is. Óriási 
mértékű az elvándorlás, és akik elvándo
rolnak, azok közül nagyon sokan előbb- 
utóbb máshogy gondolkodnak, mint az 
itthon maradt kortársaik, családtagja
ik. Egy teljesen más információs közeg
be kerülnek bele, akár Magyarországra, 
Angliába, Németországba kerülnek, akár 
máshová. Ez egyfajta elidegenítő hatással 
jár nemcsak a kapcsolataikra, hanem az 
egész gondolkodásmódjukra nézve. Más
részt viszont érdekes módon most látszik 
igazán újra az is, ami a második világhá
ború idején egyszer lezajlott már, amikor 
a korábban Magyarországtól elcsatolt te 
rületek egy része ismét az ország részé
vé vált: akkor sem volt teljes egyetértés 
az anyaországiak és a külföldön élők kö
zött, akik más közegbe kapcsolódtak bele 
időközben. Óriási örömrivalgással, nagy 
szeretettel fogadták a bevonuló csapato
kat, és nagy reményekkel, viszont ezt na
gyon gyorsan egy bizonyos fajta kiábrán
dulás követte. A csehszlovákiaiaknak volt 
egy kifejezésük erre, hogy na, jól ránkte- 
lepdtek az „anyások”. Ez arra a magyar 
gyakorlatra vonatkozik, hogy minden
hol meg kellett és kell adni az anya ne
vét. Vagyis egyfajta basáskodásként fog
ták fel azt, hogy újra a felsőbbségtudatú, 
urambátyám magyar közigazgatás alá ke
rültek, ami folyamatosságában egyébként 
nem tűnt volna fel nekik. Az elkülönülés 
most újra jelentkezik, ennek a jeleit ismét 
látni vélem, mindenek előtt annak az éles 
Európa-ellenességnek a kapcsán, amit sok 
nem Magyarországon élő magyar az otta
ni durva propaganda dacára -  vagy éppen 
azért -  nem oszt.

-A z  avantgárddal kapcsolatos munkáid 
meghatározó jelentőségűek lettek a témá
ban. Fontos eredményüknek tartom, hogy 
láthatóvá vált általuk Kassákon kívül egy 
egész csapatnyi avantgárd művész. Hogy 
látod, a többi avantgárd munkásságából

mi az, ami még fontos, aminek megisme
rése elmélyítésre vár?

-  Valóban az volt a célom, hogy Kas
sákon kívül a többiek is láthatóak legye
nek. Az a helyzet, hogy mindenki írt a r
ról, hogy ez vagy az a szerző avantgárd, 
és hogy így vagy amúgy avantgárdok. Bo
ri Imre mindenkit avantgárddá avatott 
Móricz Zsigmondtól Ady Endréig, és saját, 
belső fejlődésű magyar avantgárdot tétele
zett. Nála ez odáig ment, hogy számára ez 
a széles hatókörűén értett avantgárd sok
kal lényegesebbnek tűnt, mint a modern
ség. Ebből nyilván óriási polémia lett, és 
mindenki leugatta szegény Borit — akinek 
egyébként ebben valóban nem volt igaza. 
Az avantgárd az én véleményem szerint 
is a modernség egyik mellékvonala a ma
gyar irodalomban. Ugyanakkor az rendkí
vül leegyszerűsítő, hogy csak Kassák van. 
Még Mészöly Miklós is azt mondta nekem 
a kutatásaim kezdetén, hogy miért foglal
kozom a többi szerzőkkel, hiszen a többi
ek is mind úgy írnak, mint Kassák, csak 
gyengébben. Nem látszottak. Egy ilyen 
érzékeny ember, mint Mészöly Miklós, 
sem látta azt, hogy milyen óriási különb
ségek vannak. Nem is csak az izmusok
ra gondolok, az azok ihletésében keletke
zett művekre, hanem arra, hogy más-más 
írói világok, más felépítések jelennek meg. 
Először meg kellett határoznom, hogy mit 
tartok én avantgárd műalkotásnak, mi
lyen kritériumok alapján mondom egyik
re, hogy az, a másikra meg, hogy nem az. 
Egy olyan dolgot csináltam végig, amit 
előttem mások nem, de később egyre bát
rabban alkalmaztam: ezáltal vált lehetővé 
A magyar avantgárd irodalom olvasóköny
vének összeállítása. Nevezetesen azt, hogy 
az írói életművekből kivágtam az avant
gárd részeket. Pontosan ki lehet metsze
ni az avantgárd rétegeket József Attilá
ból, Kassákból, Déryből. Mint egy ollóval 
vagy pengével. A kivágott, egymás mellé 
rakott dolgokból építettem fel ezt a kor
puszt, szöveggyűjteményt, hangsúlyozva, 
hogy ez az én egyéni véleményem, bárki 
elvehet, hozzátehet. Alternatív korpuszok 
sajnos nem jöttek igazán létre azóta sem, 
Kálmán C. György adott még ki egy vá
logatást, de az a kötet csak 1919-ig ment. 
Pedig az érdekességek 1920 után kezdőd
nek és a húszas évek végéig tartanak. 
Tamkó Sirató Károly életműve tovább 
is megy, ő később is készített avantgárd 
műveket. Mindez nem azt jelenti, hogy én 
Kassákot háttérbe akartam szorítani, ha
nem azt akartam, hogy a többi is látszód- 
jék. Az eredménye ennek jelenleg nem 
nagyon mutatja magát, legfeljebb a hall
gatók, kutatók szűk köre tud róla, hiszen 
a politikai csatározások és a globalizáció 
következtében az irodalomtörténet elve
szítette társadalmi jelentőségét, száz meg 
száz magán-irodalomtörténet szilánkjai
ra esett szét. Nemzetközi vonatkozásban 
amúgy is csak a legnagyobbak emlegeté
sére van mód, ezen a szinten abból a kor
ból Bartók látszik, Moholy-Nagy látszik, 
s harmadik-negyedikként talán Kassák 
meg Kodály. Véleményem szerint ebben a 
21. század közepe előtt nem is nagyon lesz 
változás. Lehet, hogy akkorra valami más 
jön, ami miatt ezek megint érdekessé vál

nak, és nem a politikai hátterükre gondo
lok, az többé-kevésbé érdektelen már ma 
is, hanem a művészi világlátásukra, stí
luseszközeikre .

-  Az Olvasókönyv összeállítása után fő
ként neoavantgárddal kezdtél foglalkozni, 
de ezzel kapcsolatos munkáidat nem rak
tad össze önálló kötetté. Nem lett volna egy 
kötetnyi anyag hozzá? Vagy más okai vol
tak ennek?

-  Ez pontosan abból fakadt, hogy egy
más után nagyon sok könyv jelent meg 
ezen a területen, még olyan, korábban tel
jesen ismeretlen témáról is, mint a Neoa- 
vantgárd tendenciák a magyar fotóművé
szetben például. A Törvénytelen avantgárd 
a balatonboglári kápolnaműteremről; az 
Artpool történetéről szóló könyv, amit 
Klaniczay Júlia és Galántai adtak ki an
golul (Artpool: The Experimental Art Ar
chive of East-Central Europe). Az Erdély 
Miklós munkáiról szóló könyv (Kreativi
tási gyakorlatok, FAFEJ, INDIGO), Pauer 
Gyuláról, Hajas Tiborról, a szentendrei 
csoportról szóló könyvek. Legalább hu
szonöt-harminc súlyos könyv jelent meg 
tehát a képzőművészet és részben az iro
dalom körében — a médiumok a neoavant- 
gárdban eléggé össze voltak keveredve. 
A Balázs Béla Stúdiónak a munkássá
gáról is volt egy nagy kiállítás a Műcsar
nokban, ahhoz reprezentatív filmkataló
gus készült. Olyan emberek láttak hozzá 
a dologhoz, akik vagy maguk is érintet
tek voltak, vagy kiérlelt kutatási eredmé
nyek voltak a birtokukban, amiket azért 
nem hoztak addig nyilvánosságra, mert 
többé-kevésbé magánügynek gondolták. 
És olyan eredményeket értek el, amik 
mellett nagyon sokat kellett volna még 
kutatni, hogy ehhez valamit hozzátehes
sek. Nem mondom persze, hogy hiba volt 
a Né Ima kötetnek az összeállítása és meg
jelentetése, amit Müllner Andrással közö
sen adtunk ki 2004-ben, mert az mintha 
egy gátat szakított volna át: a megjelené
se után nem sokkal ömleni kezdtek az em
lített feldolgozások. Mind a mai napig tart 
ez, de itt is észlelhető valamiféle elfordu
lás. Az Artpoolt betagolták a Szépművé
szeti Múzeumba, egyelőre nem használha
tóak az anyagai — és ebben az ágazatban 
is beköszöntött sajnos az, ami világjelen
ség, hogy minél fontosabb lett ez az irány
zat, minél több pénzért keltek el a művek, 
annál nagyobb féltékenységek törtek ki. 
Nagyon sok szerzői jogi per zajlik, minden 
össze van gabalyodva. Belátható időn be
lül valószínűleg ez sem oldódik fel.

-  Most a Korunk Kulcsa-díj átvétele kap
csán tartózkodsz Kolozsváron. Már a ki
lencvenes évek elejétől fontos háttérmunkát 
végeztél a Korunk és más erdélyi folyóira
tok körül, és a kilencvenes évek elejétől pub
likáltál is a lapban. Hogyan kezdődött ez 
az odafigyelés?

A Korunk hoz engem fűző viszony szin
tén 1980 őszén kezdődött, amikor tanítani 
kezdtem a Bécsi Egyetemen, a Finnugor 
Intézetben. A virtuális magyar tanszéken.

» » >  folytatás a 4. oldalon
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Papírváros-szilánkok
Részlet egy lassúdad regényből

ZALÁN TIBOR
Külön magyar tanszéket nem akartak lé
tesíteni Bécsben, mert akkor a régió többi 
országa is külön tanszéket követelhetett 
volna, ezt elkerülendő', gyűjtőfogalmak 
(germanisztika, szlavisztika, romanisz- 
tika) alá csoportosították a tudományte
rületeket. Amikor megalakultunk, kap
tunk egy hagyatéki könyvtárat, Papp 
István debreceni finnugor nyelvésznek a 
hagyatéki könyvtárát. Nyelvészet ebben 
sok volt, irodalom csak mintegy ötszáz kö
tet, folyóirat egy sem. Amíg én ott tanul
tam, általában a vendégtanárok ajándé
kozták saját könyveiket a tanszéknek, de 
nem folytattak rendszeres beszerző-gya
rapító tevékenységet. így volt a folyóira
tokkal is. 1980-ban, amikor odakerültem, 
megrendeltem az összes kisebbségi la
pot, és a leglényegesebb magyarországi
akat is. Az összes határon túli lap szer- 
kesztőségét-kiadóhivatalát felszólítottam, 
hogy küldjenek számlát, de a jugoszlá
viai lapokon kívül választ erre nem kap
tam, csupán egy csonk érkezett be ezek
ből a lapokból ingyen, és 1990-ig nem is 
történt ezügyben semmi. 1990 őszén meg
érkezett Kántor Lajos felhívása, aki Ké
kesi Józseffel egy Kárpáti Futár nevezetű 
lapterjesztő céget alapított. Kántor Bécs
ben is járt, és felszólított minket arra, 
hogy támogassuk a Korunk új intézményi 
struktúrájának kialakulását. A Látó és a 
Helikon is benne volt ebben a körben a ter
vekben, de a Látóval és a Helikonnal végül 
nem lett annyira hosszú távú a kapcsolat, 
noha a Korunk mellett mindkét folyóirat 
az első számtól kezdve máig (és remélhe
tőleg még sokáig) szépen bekötve ott áll a 
Bécsi Egyetemi Könyvtár Finnugor Szak- 
könyvtárának a polcain. 1991-2001 kö
zött volt tíz év, amikor én is a legaktívabb 
életszakaszomban voltam, és volt ener
giám lapterjesztéssel foglalkozni. Aztán 
megváltozott a helyzet, az egyetemen is 
elkezdődött a teljes átállás a kreditrend
szerre, nagy hangsúly került az egyete
mek közötti együttműködésre, ösztöndíj
hálózatokra, amelyek remek dolgok, csak 
rengeteg adminisztratív munkával já r
nak. Ehhez jött a magyarországi politikai 
intézkedések sora, többek között a státus
törvény, az állampolgársági törvény, ami 
az ausztriai magyarokat is megosztotta. 
A megosztottság következtében a finn
ugor intézet újra gyanús színben tűnt fel 
némelyek számára. A nyolcvanas években 
azt hitték, ez egy kádári intézmény (noha 
semmi köze nem volt a kádári Magyaror
szághoz sem financiálisán, sem máskép
pen), 1990 és 2000 között oké volt, senki 
nem hitt semmit, illetve elhitték, hogy ta
nítunk, kutatunk, és az osztrák államtól 
kapjuk a pénzt. 2000 után kezdődött, hogy 
egyre többen akadtak, akik maszlagnak 
kezdték nevezni a finnugrisztikát, és na
gyon sokan nem hosszabbították meg az 
előfizetést -  mások elköltöztek, meghal
tak. Röviden így foglalható össze annak 
az évtizednek a története, amelyikben ha
vi szinten foglalkoztam az erdélyi lapok
kal. A személyes kapcsolatok persze azó
ta is megmaradtak.

BALÁZS IMRE JÓZSEF

> » »  folytatás a 3. oldalról

én elmegyek in
nen most a picsába, csattant föl az an
gyalarcú, legszívesebben haza mennék, de 
csak a szállásomra tudok, holnap korán in
dulunk Zentára, de nem is azért, hanem in
kább, mert teljesen elment a kedvem min
dentől, kár volt itt maradni, semmi értelme 
sem volt, dögöltél volna meg ott a fal mellett 
az esőben, elrontottad a kedvemet, de ami 
még rosszabb, elvetted a kedvemet az élet
től, baszd meg, és ez megbocsáthatatlan, 
mert a jókedv hamar visszaáll, de az élet
kedvet úgy kell felpumpálni, és a felpum
pálás sok energiát vesz el fölöslegesen az 
embertől, persze, nem mondtál újdonságo
kat nekem, mert az életem pontosan behe
lyettesíthető a tiéddel, csak én éppen nem 
szar mozikat csinálok, hanem szar zenéket 
írok, és még annál is szarabbul énekelem 
el őket a színpadon, tudom, amit tudsz, ér
zem, amit érzel, de mert nem akarok na
ponta szembesülni ezzel, hát elfojtom ma
gamban, és ha eleget iszom, vagy szívok 
néha, akkor ez gond nélkül megy is, a mű
vészet nem csak abból áll, rettenetes em
ber, hogy létrehozunk valamit, amit a köz
nyelv alkotásnak hív, hanem abból, hogy 
képviseltetjük magunkat abban a világban, 
amelyik befogad bennünket a munkáink
kal együtt, de annak, aki meg akar halni, 
sőt, aki már életében is halott, semmilyen 
törekvése sem marad a befogadtatásra, ne
kem viszont még van a van, és nem akarok 
örökké azokkal a démonokkal szembenéz
ni, amelyek bennem is laknak, de benned 
egyenesen tombolnak, a tehetségről nem 
tehetünk, de arról igen, hogy kezelni tud
juk-e azt, persze, vannak olyanok, és te 
az olyanok közé tartozol, akiknek a tehet
ség kezelése nem több a pusztulásba haj- 
szoltságnál és az abba belehajolásnál, aki 
meg akar halni, rettenetes ember, az hal
jon is meg, aki meg élni akar, azt hagyd 
élni, nagyon szeretlek, mert értem is meg 
fogsz halni, amikor végre megöl a pia, mert 
megöl, szétszaggatja az ereidet a torkodban 
vagy a gyomrodban, szétrágja a hasnyálmi
rigyedet, előbb felpuffasztja, aztán a mar
kába szorítja, és addig zsugorgatja a má
jadat, amíg szét nem plöttyen a hasadban 
minden, de az is lehet, hogy az állandó le- 
gyöngültségtől rákot kapsz, és nem mon
dom erre, hogy megérdemled, mert gonosz
ság volna és igaztalan tőlem ilyet mondani, 
azt mondom helyette, hogy kiérdemelted, 
akár egy érdemrendet, a halált, csak arra 
vigyázz, hogy egyedül halj meg, mert rút 
lesz a halálod, még a méltatlan életednél 
is méltatlanabb, egyedül halj meg, mint az 
elrühesedett kutya, fulladj bele előbb a pá
linkába, mint hogy a szerveid mondják föl 
a szolgálatot, én kialszom magamat, és ki
rúgom holnapra, és nem fog érdekelni, mi 
történik veled a továbbiakban, itt halsz-e 
meg ennél az asztalnál, vagy vonszolod ma
gadat tovább, ismét a színpadra fogok állni, 
amelyen te csak részegen hemperegnél, és 
a közönség röhögne és szörnyülködne raj

tad, nem lenne ember, aki együtt érezne ve
led, mert a részeg szád egyfolytában átko
kat szór a környezetedre, pedig mindenki 
megpróbál szeretni és megérteni, az előző 
még rendben is van, de az utóbbi lehetetlen, 
mert élő nem értheti meg a halottat, és te 
valóban halott vagy, semmi közöd az élet
hez, veled egyszerre üzen az elmúlás és az 
öröklét, mert ha te vagy, akkor van a ha
lál is, és te vagy, itt rohadsz éppen egy te
raszon, a kiürült pálinkás poharak mögött, 
és nézed a szemközti falakat, a papírhá
zak papírfalait, élsz a magad köré képzelt 
papírvárosban, papírvilágban, mert szá
modra már minden csak festett díszlet, és 
festett a vérzés is, ami az egész lényedből 
fakad, de nekem, én remélem, hogy nekem 
még van sanszom arra, hogy ne papírból 
legyenek körülöttem a székek, az asztalok, 
a csehók teraszai, a házak falai, a városok, 
az országok, ahová elvet a sorsom, a világ, 
amelybe belévettettek az országok, a min- 
denség, amely fölött nem papír isten ren
delkezik, hanem igazi, teremtő és lesújtó 
isten, a te nemlétben kapaszkodó, semmi
ben kalimpáló gyökereidnek a látványa az 
élet igenlése felé hajszol el innen, nem aka
rom azt a levegőt belélegezni, amit te kile
helsz a szádon, mert az a halál bűzös, kén
köves lehelete

és a lányon egy
szerre félelem lett úrrá, mert a démonok
ról beszélő férfi maga volt a démon, ahogy 
lángoló arccal, természetellenesen fénylő 
szemekkel hadonászott a másik orra előtt, 
a monológok nagy éjszakája, morogta ma
gában kedvetlenül, hát ilyen a művészek 
élete, a fene nagy szabadság, az irigyelt 
fesztelenség, itt van ez a két rakás szeren
csétlenség, egyik már, ki tudja, mikor, le
mondott az életéről és az életről, így sza
badítva fel magát mindenféle társadalmi 
konvenció és élet-törvény alól, eltávolod
va talán mindörökre azoktól, akik miatt ő 
ilyenné vált, akikért vált ilyenné, akik meg
érteni igyekeznek vagy tudják vagy átszen
vedik a művészetét, amit ő maga nem ért, 
csak művel, s ha egyszer felébred az alko
hol álomködeiből, ha kilép a papírvárosából, 
akkor a szívéhez kap, és valóban meghal 
fizikai létében is, mert az vagy meghasad, 
vagy szétrobban, vagy egyszerűen csak 
megáll, és nagyon szerette volna, ha ez a 
másik, az énekes elmegy, mert semmi ke
resni valója nincs már itt, csak néz bele a 
nagy kék szemeivel az örvénybe, amelyik 
megnyílni látszik előtte, holnap koncertez
nie kell, az előadóművészet annyival jobb 
talán, sőt, sokkal jobb, mint a filmforga
tás vagy a festés-írás, hogy állandóan szin
ten tartja az embert, vagy fel kell tornász
nia magát mesterséges kísérletekkel odáig, 
hogy színpadra lépjen, megmarkolja a mik
rofont, és hangos sziával üdvözölje a sokszor 
több ezres közönséget, akik közül minden
ki azt képzeli, hogy konkrétan és személy
re szólóan neki szól az üzenet, és lelkesen 
csápolni kezd, és a kezek suhogása, a kezek
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Evezősök

suhogása által támasztott energia, ahogy a 
hirtelen szél a lepkéket, megemeli az éne
kest, és a magasba emeli, nem húzza már 
lefelé a föld, emelkedik és emelkedik egyre 
feljebb, amit 8 tudat alatt az előadás előtt 
elszívott marihuánás cigarettáknak tud 
be, vagy a pálinkáknak, amelyek nyilván a 
mindenkori öltöző asztalán ott sorakoznak 
elengedhetetlenül, ez se ember tehát, tűnő
dött, csak ő máshogy nem képes a környe
zetével azonosulni

neked pedig jobb 
lenne, ha most azonnal elmennél innen, 
fordult oda most a lányhoz a zenész, a leg
jobb tényleg az lenne, ha elmennél, adok 
pénzt vonatra, ha nincs pénzed, de tudod 
mit, adok pénzt taxira, amennyi elég lesz 
ahhoz, hogy az ország legtávolabbi pontjá
ig menekülj el innen, bárhol is laksz, mert 
nem szabad itt maradnod, e mellett a ret
tenetes ember mellett, hallod, nem szabad 
itt maradnod, mert ha itt maradsz meg fog 
ölni, hiszen magamagát is csak ölni tudja, 
s mert már nem maradt hátra mása, csak a 
testét pusztíthatja, mit akarsz te tőle, gyer
mek, kérdezem én, és nem várok választ a 
kérdésemre, mit akarhatnál te tőle, és ha 
azt válaszolnád, hogy szerelmet, akkor én 
attól megrettennék, hamarább kapsz sze
relmet egy darab kőtől, vagy egy kibaszott 
szobor-torzótól, mint tőle, mert ő már kép
telen az érzelmekre, akkor miért hívott ide, 
akarta kérdezni a lány, de nem kérdezte, 
akkor miért kérte, s akkor még ócska idé
zetnek tartottam, hogy tegyem a kezemet 
a homlokára, de nem szólt semmit, hallgat
ta tovább az angyalarcú dühkitörésbe fa
juló intelmeit, hát nem érzed a belőle ára
dó hideget, a mindent elpusztító, a minden 
meleget elnyelő pokoli hideget, hát nem lá
tod, hogy már egy roncs, egy emberi roncs, 
talán már nem is emberi, hanem állati, és 
itt egy kis szünetet tartott, nem feltétlenül 
a hatás kedvéért, hát nem látod, folytatta 
lejjebb csavarva a hangerejét, hát nem lá
tod, hogy elveszítette már minden affini
tását a világhoz, melyet papírnak tart, pa
pírváros, milyen komikus ez valójában, ha 
rágondolsz, de ő komolyan ezt látja, a világ 
díszlet-megjelenési formáit érzékeli csak, 
és előbb-utóbb bele is fog csapni a szemköz
ti falba, és akkor is igaznak véli az állítá
sát, ha a fal nem szakad át az öklétől, ha
nem az ökle kezd el vérezni az értelmetlen 
ütéstől, hát nem látod

de nem tudta be
fejezni, mert bentről kilépett a teraszra a 
pincér, ugyanaz a pincér, aki megérkezés
kor kiszolgálta őket, bal kezét gondosan a 
háta mögé szorítva óvatos léptekkel, mint 
aki vadkacsa tojásokon jár, az asztalukhoz 
ringott, és udvarias, bár rendkívül távol
ságtartó hangon csak annyit mondott, meg
kérem önöket, hogy odabent tessenek szó
rakozni, a terasz mára már bezárt

az énekesből és a 
lányból egyszerre tört föl a kacagás, jól szó
rakozunk, nagyon jól szórakozunk, hadoná
szott a pincér orra előtt, aki azonban nem 
jött zavarba, bentről erős hangokat véltem 
kihallani, innen kintről, hajolt meg udva
riasan a vendéglő embere, köszönjük, nem 
megyünk be, elmegyünk a picsába, har
sogta a kacagásukat megszakítva az an
gyalarcú, ahogy gondolni tetszenek, hajolt 
meg ismét a pincér rezzenéstelen arccal, 
a kihalófélben lévő igazi fólszolgálók egyik 
utolsó mintapéldánya, de ha, mielőtt el tet
szenének menni a picsába, még egy kör pá
linkát tetszenének parancsolni, azt eset
leg kihoznám, ajánlkozott bátortalanul, 
hát akkor hozza, drága ember, akkor csak 
hozza ki szaporán, de ne is szaporán, rá
ér, messze még a hajnal, dudorászta, három 
óra húsz, erre a pincér, alig leplezett ideges
séggel az órájára pillantott, megcsóválta a 
fejét, majd tempósan visszaringott a maga 
félhomályába,

hol is tartottunk, 
kérdezte az énekes, ott, szólalt meg fakó 
hangon a lány
hogy nem megyek sehova, nem hagyom itt

ezt az embert
ha nem hagyod, akkor tönkre fog tenni 
nem érdekel, hogy tönkretesz-e, nekem

itt a helyem mellette 
mellette senkinek sincs helye, sem most, 

sem bármikor máskor 
miért gyűlölöd ennyire 
nem gyűlölöm, csak amikor ránézek,

olyan, mintha
tükörbe néznék, és én utálom reggelente 

a tükörben az arcomat 
mi bajod van az arcoddal 
az arcommal nincs semmi, magammal

van bajom
ezzel mindenki így van
nem, ezzel nincs mindenki így, ezzel

mindenki csak másként lehet 
amennyiben minden ember más

én ennél a közhelynél messzebbre
gondoltam

akkor nem érdekel
ez az ember olyan, mint a vámpírok,

csak más
vérével tud táplálkozni, csak más vére

tartja életben
akkor is életben kell tartani 
miért tartanád épp te életben, a saját

véred árán
mert nekem nem ér semmit az életem,

az övé viszont igen
megsúgok valamit, a te életed ezerszer

többet ér, mint a mi
kettőnké együttvéve 
ugyan, miért érne többet 
mert te fiatal vagy
és ha fiatal vagyok? ti sem vagytok még

öregek
az öregséget nem években mérik, hanem

élményekben és
élet-akarásban, nekünk már nincsenek 
terveink, mi ezt nagyon elbasztuk 
híresek vagytok 
és hány hét a világ, te bolond?

fiatalságunk elszelelt 
elborzadva tőlünk, amikor már fiatalon

híresek
lettünk, és elkezdtünk egy olyan életet

élni, ami
mindenre emlékeztet, csak éppen az

életre nem
nem unjátok ezt az örökös szenvelgést 
ha az lenne, unnánk, de ez az

elveszettség-állapot 
nekünk életformánk, állandó 
mint ennek a húsát átitató rettenet 
mint ennek a húsát átitató rettenet 
játszotok a halállal
majd számodra is kiderül, ha itt maradsz,

hogy
szó sincs itt semmiféle játékról, mi már 

nem tudunk játszani 
de komolyan sem vesztek semmit 
komolyan venni sem tudunk semmit 
akkor mi értelme, hogy vagytok 
hallottad tőle, hogy ő már nincs.

én meg nagy
léptekkel haladok a felé, hogy én se legyek 
és a közönség
a közönség is denevérek összevissza

csapkolódó
sötét csapata, a mi vérünkön élősködnek,

noha nem
létkérdés számukra a vérszívás,

a léttechnikák
ellehetetlenedése 
és a papírváros
a papívárosról még gondolkodnom kell. nem 
is! élnem kell még ahhoz, hogy megérezzem 
mi az. de nem is. el kell jutnom

valamilyen végponthoz 
de nem. el kell jutnom a végpontig.

és akkor elkerülök
én is a papírvárosba
óz a nagy varázsló országába
sajnos nem. nincs mese, nincs ebben

semmilyen
mese. most nem nevetsz, látod, pedig jó

szóvicc
volt. és képtelen vagy rajta akárcsak

elmosolyodni
is. és tudod miért vagy képtelen?

mert valahol
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érzed, hogy nem csak nagyképű duma,
amit most lenyomok neked 

érzem, de fel nem foghatom 
ezzel én is így vagyok, hogy fel nem

foghatom, de
ő már túl van ezen. ő tudja, mert érzi. neki 
természetes ez az állapot, azt mondom,

menj el innen
nem
menj el tőle, amíg elmehetsz 
nem
neked még lehet életed, de csak nélküle 
nem
tönkretesz, kiszívja a véredet, azután

kiürítve
eldob, de nem az a baj, hanem, hogy otthagy 
magadra, útszélre vetve, hogy újabb mások 
felemeljenek, a maradékodon

elcsámcsogjanak még 
egy ideig, és a szemétdombra vessék

a lerágott
csontjaidat, amelyeken majd, legfeljebb, 

kutyák rágcsálódnak el 
ha csak ennyire vagyok jó, úgy hadd legyen

így
büszke és ostoba beszéd ez. az eló'bb

fiatalságról
beszéltem, nem véletlenül, neked 
még szeretned és ölelned és gyereket 
szülnöd és gyereket felnevelned kell, nem 
részegeket cipelni az esőben

a papírvárosban
papírvárost mondtál
érdekes, hogy csak ennyi keltette fel az
érdeklődésedet, pedig azt hittem,

érvényesen
beszéltem, és sok fontos dolgot mondtam 
el

neked
közhelyeket mondtál, amikkel teli a fa
szom
bocsánat, nem gondoltam, hogy már ilyen

messze tartasz 
nem tartok sehol, de talán már meg tudom

különböztetni
az ó'szinteséget a tanmesék ártalmas

hazugságaitól
nem hazudtam
valóban nem hazudtál, csak amit mondtál,

az
vált a kimondással hazugsággá.

hogy téged idézzelek 
vagy emezt, élet-hazugsággal 
menj el innen 
nem
gyere velem 
nem
elviszlek erőszakkal
azt szeretném én megnézni
nem értelek, végképp nem értelek.

mi dolgod neked itt vele
vagyok
mit értesz azon, hogy vagy 
vele
vele vagy. na jó, ezt sikerült összeraknom.

nem vagyok
tehát még annyira részeg
de. nagyon részeg vagy
annyira talán mégse
nem tudom, hogy mennyire
hogy ne tudnám, mit beszélek
ezt nem állítottam, emez is úgy beszél,

mint

aztán
meg egy semmi rongycsomó.

vagy inkább elázott 
összegyűrt, hatalmas papírgalacsin 
és neked nem tűnik fel itt valami elemi

ellentmondás
csak ellentmondásokat észlelek,

mióta itt vagyok
arra gondolok, hogy a papírváros
mi van a papírvárossal
hogy a papírváros ázik, csak ázik,

de nem ázik el. a
papír pedig bírja a vizet 
erre nem is gondoltam 
hát akkor gondolj
nem tudok, erre nem tudok gondolni 
érdekes, én se

én tudok, szólalt 
meg váratlanul a rendező, akiről azt hitték, 
hogy alszik, és lehet, hogy aludt is, és az 
utolsó mondatokra ébredt fel, egészen pon
tosan, mióta rájöttem erre, ami már régóta 
foglalkoztat, csak nem tudtam sem megfo
galmazását, sem magyarázatát adni neki, 
a papírváros mibenlétére jöttem rá, így ne
kem nem okoz problémát sem az eső, sem 
a hó, sem a szél többé ebben a világban, 
amelyben mi is csak papírmasék vagyunk, 
szánalmas kreatúrák, és ha azt kérdezi
tek, ki vágott ki bennünket ilyen ember
formára, hát legkönnyedebben azt mond
hatom rá, hogy az isten, a papíristen, mert 
ha minden papírból van, akkor neki is pa
pírból kell lennie, ez csak természetes, de 
ha az isten papír, próbálnátok meg sarok
ba szorítani, akkor őt ki vágta ki és milyen 
papírból, és akkor eljutunk a tojásig, ame
lyik komolyabb Kolumbuszénál, akit por
tugálul Cristóváo Colombónak, spanyolul 
Cristóbal Colónnak hívtak, mindezt csak 
azért, hogy a műveltségemet megcsillog
tassam előttetek, szóval a nagy tojásig, 
ami a Nagy Bumm, angolul The Big Bang, 
mert én ezt is tudom, bár nem beszélek jól 
semmilyen nyelven sem, bizonyos szavakat 
és kifejezéseket előszeretettel tanulok meg 
több nyelven, hogy a műveim tudós bírá
lóival folytatott unalmas vagy inkább szá
nalmas csevegésekbe valami színt is vi
gyek azáltal, hogy odavakkantok nekik 
egy-egy idegen szót, vagy kifejezést, mert 
egyébként észre sem veszik, hogy órákon 
keresztül csak hallgatok a társaságuk
ban, mert nekik a saját hangjuk, a saját 
megfellebbezhetetlen gondolataik a fonto
sak, maguknak beszélnek magukról, ami
hez én vagyok az ürügy, ez tényleg a mono
lógok éjszakája, gondolta magában a lány, 
a Nagy Bumm azonban nem lehet maga a 
tojás, mert mi volt az ősrobbanás előtt, és 
mondhatnánk, hogy anyag, elrendezetlen 
állapotban, de mi volt az anyag előtt, a ren
dezetlenség állapota előtt, minek a mifé
le rendezettsége, de, hogy ne bolonduljunk 
meg ebbe, térjünk vissza a kiindulópon
tunkhoz, az esőhöz, nos, az eső, mint prob
léma, soha nem jelent meg eddig a tuda
tomban, ti hoztátok most bele azzal, hogy 
fölvetettétek, miért nem ázik szét cafatok
ká a város, ha papírból van, nos, azt kell 
mondjam, nincs eső, csak az eső képze
te van meg bennünk, hogy gazdagabb le
gyen az érzékelési tartományunk pszeu- 
do-élményekkel, ilyen az eső is, pszeudo a 
lófasz, eső ez a javából, rettenetes ember,

egy félisten, amikor meg kell nyilatkoznia. kacarászott az angyalarcú, szarrá áztunk, 
míg idáig elcipeltünk ezzel a véznasággal, 
mutatott a lányra, és nem lesz pszeudo a 
tüdőgyulladás sem, amit mindhárman ka
punk, de a rendező nem zavartatta magát, 
nézem annak a háznak a falát, megint kez
di, mormogott az orra alatt a zenész, néz
zétek annak a háznak a falát, ide látszik, 
hogy papír, és ha látni akarod a mögötte 
gomolygó semmit, akkor menj oda és bok
szolj bele, hogy átlyukadjon, és láthatóvá 
váljék az installáció mögött a semmi, menj 
te oda, és vágj bele te az öklöddel a falba, és 
ha előgomolyog a te semmid az installáció 
mögül, utána majd meséld el nekem, hogy 
milyen volt, és a rendező erre nagyon so
káig tartóan felállt, bizonytalan léptekkel 
a szemközti falhoz támolygott, és öklével 
belecsapott a ház sárga oldalába, azután 
ugyanolyan bizonytalan léptekkel, ahogy 
el, visszahimbálódzott a székéig, vérző kéz
fejét az asztalra ejtette, igen, átszakadt, 
mondta, és én láttam a semmit előgomo
lyogni a falak mögül, mert ahogy nincs 
a semmi, úgy van is egyben, mert meg
képezhető, ahogy nem vagyunk mi sem, 
úgy megképezhetőek vagyunk egyúttal a 
világ számára, de az is lehet, hogy olyan 
ez, mintha a Pireneusok felé fordulva néz
néd a hegyeket, látnád őket, és kijelente
néd, hogy a Pireneusok vannak, de amikor 
hátra fordulsz, akkor nem látod a hegye
ket, és nyugodt szívvel kijelentheted, hogy 
a Pireneusok nincsenek, mert nem látod 
őket, ebből mi más következhet, mint hogy 
a Pireneusokat csak elképzelted, ahogy az 
egész appercipiálható világot csak elképze
led, egyedül te vagy a létező, jelesen most 
én, aki gondolkodik erről, ebből követke
zően titeket is csak én képzellek, de valójá
ban nem is vagytok mások, mint a tudatom 
lázképei, és amint becsukom a szememet, 
onnantól már nem is léteztek, de ha jól 
pofán baszlak, akkor rögtön világosság 
válik számodra, hogy mi igenis erősen lé
tezünk, vagy még a fájdalmat is te talál
tad ki, vetette magát hátra a székben a 
zenész, akinek láthatóan nem nagyon tet
szettek a rendező zavaros eszmefuttatásai, 
s az, hogy ezzel a közbevetésével sem tud
ta megzavarni a beszélőt, miközben a lány 
arra gondolt, hogy ez a szolipszista fejte
getés a rendező részéről egészen logikus
nak tűnik fel abban a világban, amelyben ő 
él, vagy, ha konzekvens akar maradni hoz
zá, amelyben ő nem él, tehát halott, vagy 
élőhalott, amit talán megengedne, ha hal
laná, de ebben nem volt biztos, és nézte a 
szemközti falakat, amelyek mögül nem a 
semmi gomolygott elő számára, hanem a 
rendező iszonytató, egyben szánalmas, ár
vasága, igen, a fájdalmat is én találtam ki, 
válaszolt a rendező az angyalarcú felveté
sére, vagy velem találtatta ki az, aki kita
lált, kivágott a létezés kartonjából, és ez 
utóbbi szótól váratlanul megélénkült, hát 
ez az, ez a megoldás a papírra, ezért nem 
áztatja szarrá az eső a papírvárost, mert 
vastag papírból van, egyenesen kartonla
pokból vágták ki a házakat, bár ennek el
lentmond, hogy hártyavékonynak éreztem, 
amikor az öklömmel az előbb belecsaptam, 
és hosszan nézte az asztalon heverő véres 
öklét, nem tudom én, hogy van ez, bizony
talanodott el a látványától, nem tudom én, 
hogy van ez, én nem tudom

6 HELIKON



Sámán. Az út

én viszont tudom, 
állt fel a zenész, és mert tudom, most el 
is takarodok innen, ne, ne tartóztassa
tok annyira, vigyorodott el, amikor ama
zok bágyadt közönnyel bámultak rá, tu
dom, hogy pótolhatatlan leszek, és örökre 
ható élmény volt a társaságom, és megint 
nevetett, de ők továbbra sem udvariaskod
ták vele azzal, hogy elmosolyodtak volna, 
na, humorérzékből elégtelen, mindegy is, 
fecsegett, immár némi zavart mutatva, to
vább, tanulságos este volt, feltétlenül, ab
ban az értelemben mindenképpen, hogy 
koncert után nem kellene mindenféle fasz
fejjel és kiskorú fapinával barangolnom a 
zuhogó esőben, leülni egy komikusán ösz- 
szemázolt napernyő alá, és hallgatni azt, 
hogy nem is vagyok ember, csak annak 
tév-képzelem magamat, dehogyis fogok 
többé ilyesmit csinálni, koncert után ösz- 
szepakolok, megiszom a maradék pálinká
mat az öltözőmben, óvatosan nyitom ki az 
ajtót, nehogy ilyen élvehalott haldoklóval 
találkozzam, az utcán is a fal mellé húzód
va fogok osonni, mint a tolvajok, és erősen 
a földet nézem, nehogy beleakadjak valaki 
tekintetébe, és mindenhol a város leggöré- 
nyebb kocsmáját keresem meg, ahol csak 
komor és hallgatag alkeszek ülnek az asz
taloknál, akik nem ócska, értelmiséginek 
feltűnő, üres szövegeket nyomatnak arról, 
hogy már élve meghaltak, és ennek megfe
lelően halva élnek, meg hogy valami kiba
szott hegyek csak akkor vannak, ha szem
ben állunk velük, és ha megfordulunk, 
akkor meg már nincsenek is, akiknek nem 
papírból vannak a házak, hanem téglából 
vagy vályogból vagy betonból, vagy faszom 
se tudja, hogy miből, mert ők építik a há
zakat, és nem rombolják le azokat a tuda
tukban, mert ezek a, még alkeszságukban 
is embernek megmaradt véglények, és eb
ben nincs ellentmondás, a látszat ellenére 
sincs, tíz körömmel kapaszkodnak az éle
tükbe, és még véletlenül se szarakodnak a 
látszatokkal, és melegség árad belőlük, na 
jó, akol- vagy alkoholmeleg, hiába merege
ted rám a zavaros szemeidet, már tekinte
ted is alig van, alig maradt, te rettenetes 
ember, mert ahhoz, hogy élni tudjak, ne
kem energiára van szükségem, aminek te 
híján vagy, és nem lesznek ott kékharis
nyák sem, nézett a lányra, aki azt mondta 
magában erre, hogy a kurva anyád a kék

harisnya, te kornyikáló kis geci, és ha lesz 
is ott véletlenül valamilyen kékharisnya, 
azt sem fogom tönkre tenni, nem fogom 
itatni, és nem vonszoltatom, cipeltetem ve
le majd részeg magamat a zuhogó esőben 
egyik helyről a másikra, nem, barátom, 
nincs nekem szükségem sem rád, sem az 
ilyenekre, mint amilyen te vagy, és ezt jog
gal tekintheted hálátlanságnak, mert ak
kor, amikor sima asztalosból zenésszé let
tem, szerencsés véletlen volt, persze, nem 
annyira véletlen, mert szabad időmben 
folyton énekeltem és a szar olcsó orosz gi
táromat pengettem, na, akkor igen, ami
kor, ott az elején, még nagyon akartam, 
hogy művész úrnak szólítsanak, mert még 
csak egy rakás megszólítatlan, mert meg- 
szólíthatatlan szerencsétlenség voltam, 
és hol voltam én még a művészettől, ak
kor igen, ott az elején, fontos volt nekem a 
te barátságod, mert te név voltál már ak
kor is, amikor én még csak kapaszkodtam 
a név, a titulus után, bár közel egykorú- 
ak vagyunk, a te pályád meredeken ívelt 
fölfelé, az enyém meg csak kapaszkodott, 
kapaszkodgatott, hát persze, hogy jó volt 
veled mutatkozni, téged ölelgetni a kame
rák és drága, folyton nyüzsgő fotóappará- 
tok előtt, együtt részegeskedni művészklu
bokban és közös csajok két oldalán ébredni 
fel idegen ágyakban a hajnali derengésben, 
jó volt, persze, hogy jó volt, de aztán elvál
tak az útjaink, én is híres lettem, és ma 
már talán sokkal többen ismernek, mint 
téged, de ez csak átmeneti győzelmem fö
lötted, mert pár év, és kiköpök a zenéből, 
bárhogy is tiltakozom ellene, a könnyűze
ne-iparból, és ennek bekövetkezte után pár 
év múlva már a kutya sem fog emlékezni 
rám, nem fogják játszani a dalaimat, em
lékműsorokban nyalnak a hála istennek 
megszűnt zenekarom alá, vagy elkülde
nek melegebb égtájra, a picsába, bennün
ket, te meg megmaradsz, ez szinte biztos, 
és a filmjeidet addig fogják vetíteni, míg 
lesznek mozik, és lesznek tévék, video-le- 
játszók meg hasonló kacatok, de ha elmoz
dulok onnan, az én kiinduló pontomtól, 
a művésszé kapaszkodásomtól, akkor csak
is a különbségeket tudom konstatálni ma 
már, a köztünk lévő egyre jelentősebb kü
lönbségeket, egyet közülük kitüntetetten, 
hogy én élni akarok, igen, élni, és nem pa- 
pír-kivágatként papírvárosokban papír fel
hők alatt, én jókat akarok zabálni, nőkre 
akarok rámászni koncertek után, ragyog
ni akarok a színpadon, életet sugározni a 
nagyon is élő és élni akaró tinédzserek fe
lé, és ne nevess ezen, igen, nekik, mert ők 
az én korosztályom, és én vagyok nekik az 
ikon, ugye, ezt így mondjátok ti, a magasan 
fölöttünk lebegő értelmiségiek, ikon, ame
lyik ugyan hamar elhamvad az időben, de 
előtte még ragyog, ragyog, és itt kifulladt 
az angyalarcú, és a túloldal, immár meg
változott felállásban, hallgatott, háta mögé 
tolva a székét felállt, és köszönés nélkül lé
pett le a teraszról, indult el abba az irány
ba, ahonnan idejöttek, vagy pontosabban, 
ahonnan idehozták a rendezőt, de még hal
lótávolságból visszafordult, elvigyorodott, 
a pálinkákat kifizettem, nem kell hálál
kodni, részemről a szerencse, és már csak 
ment, ment, nem fordulva vissza többé, és 
az eső hűségesen kísérte kifürkészhetet
len útján
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A titok

múltadba nyitogathatsz ablakot 
betekinthetsz merre jártál 
benti tájaid kővé fagytak 
szellőzetlenek gondolataid 
a google sem tudja ki vagy 
hiába méri perceid s pulzusod 
hogy mennyi titok mind a másé 
ezzel soha semmi bajod 
maradsz magadban magadnak 
csak egy lesz nálad mindig nagyobb 
titka mint minden egyszer kiderül 
egyszer midőn magadon leszel kívül 
ráébredsz ő is magad voltál és vagy 
örökkön örökké s végleg egyedül

Szívem  vak ló

Szívem vak ló
rajta nyakló
minden dobbanás
mit érted tüzes patkójával
homokba ás
fagyos mosolyod

Baleset

Már semmit sem hallott 
a halott.
Fények gyúltak és hunytak 
az alagút előtt és mögött.
A pléh ordított, 
neki is fájhatott 
az elmúlás.
Miért nem csak egyszer 
fáj ez nekünk.
A pillanatnak feje nincs, 
a gondolat gyökvonással 
zsugorítható.
Egymást emelni, 
sokadikra jutnunk kellene.
Ősz csörgött a vénember fejéből. 
Szikével keressük magunkban 
az egymásra fröcskölhető mérget. 
Fűbeharapott egy ember 
s kimutatja foga fehérjét 
a luxusautó.
Csörömpölt az önimádat 
s akár a tavasz ki-ki ismételni 
szeretné tyúkszaros életét. 
Négykerekű villám csapott 
a kerékpárba, 
mely másnap kivirágzott 
a sehova sem vezető 
út szélén.
Egy vagy a sok közül.
Sok a fűszál s a bajos pillanat, 
mely végleg betakar.



RÁZVÁN RÄDULESCU

Kis Teodósziusz
(T e o d o sie  cél M ic)
(részlet)

-  Pompás, nem fúj a szél.
A víz nemhogy hullámokat, de még ap

ró fodrokat sem vetett. Cicakutyus kicsoma
golta a pecabotokat, még egy utolsót igazí
tott rajtuk, felhúzta a puliszkagalacsint a 
horogra, és bedobta. A csali aprót csobbant 
és hullámgyűrűket vetett. Cicakutyus várt 
egy keveset, feltekerte a zsineget az orsóra, 
újra bedobta, aztán kihúzta a csalit a part
ra, aprólékosan megvizsgálta, mennyire ka
paszkodik a horgon, bedobta, aztán kihúzta 
a zsineget, és beállította az úszóka és a ho
rog közötti távolságot. Egy fél óra alatt az 
összes botot bedobta. Aztán felállított egy 
háromlábú széket, és kényelembe helyezte 
magát, puliszkás kezét a nadrágjába törölve.

-  így már biztosan fogunk valamit. Min
den azon múlik, hogy megfelelő' távolságra 
és jó mélyre dobd a csalit. Teodósziusz ar
ra gondolt, hogy mennyi mindenen múlik a 
sikeres horgászat: hogy dobd be, hogy ké
szítsd eló' a pecabotot, milyen messzire, mi
lyen mélyre. Nem túl gyakran fog kijönni 
horgászni, ha ennyi macerával jár.

-  S most mit csinálunk? -  kérdezte.
-  Várunk. Amikor megmozdul az úszóka, 

huss, kirántjuk a botot.
Egy jó idó' eltelt a várakozásban. Cicaku

tyus a tenyerébe támasztotta az állát, és a 
messzeségbe révedt.

-  Lenyűgöző', lenyűgöző, mormolta ma
ga elé, aztán tovább beszélt magában, egy
re lelkesebben és lelkesebben. Gondolj csak 
bele, Teodósziusz, két különböző világhoz 
tartozunk, mi és a halak, és mégis egyfoly
tában leselkedünk a másik után. Csak ke
vesen tudjuk, milyen ott náluk, mit is gon
dolnak rólunk. Épp oly értelmesek, mint 
te meg én, csak sokkal gyorsabbak. A víz
ben, persze. Ugyanezt ők is elmondhatják 
rólunk. Tegyük fel, hogy ők akarnának ki
fogni bennünket, ami persze elképzelhetet
len, te csak ne aggódj, és így beszélgetnének: 
„Lenyűgöző, ugyanolyan értelmesek, mint 
mi, de a szabad levegőn gyorsabban mozog
nak”. Mi is csak feltételezzük: ízlik nekik a 
csali, nem látják a zsinórt a horoggal, s ha 
látják is, nem tudják, hogy a zsinór egy pe- 
cabothoz van csatlakoztatva, melyet én irá
nyítok. A víztükör, mely fölé egy fondorlatos 
csapdát állítok. A valóságban teljesen más
képp állnak a dolgok. Én tudom, hogy áll
nak a dolgok ott náluk, s hogy mit gondol
nak ők rólunk. Elég sokat voltam odalenn, 
amikor tárgyalásokat folytattam a tó meg
világítását illetően -  ne gondold, hogy a két 
szép szemünkért csinálták. Elbeszélgettem 
néhányukkal, s ők egyszer s mindenkor
ra felvilágosítottak, hogy valójában undo
rodnak a gilisztától, a puliszkától felfordul

a gyomruk -  csak a nagyon szegény ha
lak eszik meg, ők is csak éhínség idején -, 
s azt is elmondták, hogy idiótának kell len
ned, ha nem látod az összefüggést egy horog, 
egy zsineg s a parton imbolygó zöldes árnya
lak közt (a vízből ők zöldes árnyéknak lát
nak minket). Amikor a pecabotok felől kér
deztem őket, a hasukat fogták a röhögéstől. 
Azt mondták, hogy a süvítés, mikor bedobod 
a botot, nagyon jól hallatszik, s számukra 
ez adja a jelt, hogy kezdődik a buli. Kettős 
sorba vagy körbe elhelyezkednek a kis vas
darab körül, mely a hal szerepét játszaná: 
„Eszünkbe se jut, hogy ráharapjunk”, mond
ták. „Gondolhatod, ha a puliszkát nem esz- 
szük meg, vasat miért ennénk?”, s evvel újra 
elfogta őket a röhögés. S nem is gondolnád. 
Szépen körbeállják. Te mindeközben a par
ton egy egész balettsort leírsz, hogy kecse
sen ficánkoljon a fémdarab a vízben, és ők 
azt higgyék, hogy egy apró halacska. Nagy 
szemeket meresztenek a fémdarabra, és pró
bálják elképzelni, hogy miféle mozdulatokat 
kell neked ott fenn elvégezned, hogy így mo
zogjon. Követik a fémdarab kecses, hárem
hölgy táncára emlékeztető mozdulatait, és 
vesznek meg a röhögéstől. Ez egy újfajta 
szórakozás a számukra. Mint ahogy mi be
ülünk egy színházi előadásra. Még annyit 
elárultak, hogy nagy ritkán előfordul, hogy 
egy-egy horgász annyira ügyesen mozgatja 
az élettelen vasdarabot, mintha tényleg iga
zi hal lenne. Ez aztán lenyűgözi őket. Ilyen
kor az idősebb nézők közül néhányan hatal
mas könnycseppeket hullatnak.

-  Ha tényleg így van, vágott közbe Teodó
sziusz, ezek a halak tudják, hogy az ember 
ki akarja fogni őket.

-  Felettébb sajnálatos, de persze, hogy 
tudják, helyeselt Cicakutyus.

-  De ez azt jelenti, hogy bottal és csalival 
nem lehet halat fogni.

-  Hát persze, hogy nem lehet.
-  De akkor milyen halat fognak azok, 

akik mégis fognak?
-  Kik fognak halat? — fordult há tra  mér

gesen Cicakutyus.
-  Egyes halászok, akik úgy térnek vissza 

a tóról, hogy a zsákjuk teli...
-  Na, hagyjuk, fojtotta belé a szót Cica

kutyus. Senki, értsd meg, senki nem fogott 
még egyetlen halat sem. Én sem fogtam so
ha halat. És más sem. Ez bizonyított dolog. 
Tiszta sor, hogy nem tudod kifogni a halat, 
mivelhogy ő jól tudja, hogy ki akarod fog
ni. Talán ott ne, egy-két öngyilkosjelölt ki
fogatja magát, de a többi -  legyünk már ko
molyak.

-  Én hallottam történeteket emberekről, 
akik fogtak.

-  Történetek, Teodósziusz, mondta szigo
rúan Cicakutyus. A jól ismert halásztörté
netek. Hencegés, semmi egyéb. Cicakutyus 
lassan lenyugodott, és visszatért előző tevé
kenységéhez: állát a tenyerébe támasztot
ta, és mereven bámulta az úszókákat. Az az 
igazság, mormolta ábrándosán, hogy soha 
senki nem fogott egyetlen halat sem.

-  Akkor minek ülünk itt? -  kérdezte Teo
dósziusz.

-  Miért, nem érzed jól magad?
Teodósziusz bűnbánó tekintettel meredt rá.
-  Miért, nem érzed jól magad? Én jól ér

zem magam, főleg egyvalami miatt: ülhe
tek egész nap és gondolkodhatok, miközben 
az úszókát figyelem. Látod? Megmoccant? 
Nem. Meg se moccan. A szél sem fúj. Órákon 
keresztül bámulhatod, ha akarod. Ha elég 
hosszú ideig bámulod, úgy fog tűnni, hogy 
megmoccan. De valójában mozdulatlan.

Égy fuvallat megzizegtette fölöttük a le
veleket. A víztükör enyhén felborzolódott. 
Aztán, ahogy elült a szél, a víztükör is új
ra kisimult.

Cicakutyus elmosolyodott:
-  Teodósziusz, figyelj csak, rögtönöztem 

néhány verssort. Egy kínai költőnek is be
csületére válna. Hallgasd csak:

moccanatlan víz tükrén
az úszó
moccanatlan ül

Teodósziusz a melegtől elbágyadva, a le
velek halk zizegésében csaknem elszundí
tott. Lehunyta szemét, mire a füle mellett 
éles és rövid zümmögés hallatszott, s ahogy 
kinyitotta, egy bogarat látott burungozva 
tovasuhanni, az úszóka továbbra is moz
dulatlan volt a tó vizén. De egyszerre csak, 
résnyire nyitott szemén keresztül látta, 
hogy néhányszor fel-alá rángva eltűnik a 
víz alatt, aztán végleg alámerül.

-  Nézd, kapás van, motyogta.
-  Ülj veszteg, sziszegte Cicakutyus, s me

redten bámulta az úszóka helyét. Miután 
néhány erőtlen mozdulatot tett, hogy kihúz
za, nagyot rándított a boton. És ekkor Teo
dósziusz egy különös dolognak lett tanúja: 
Cicakutyus székestől, mindenestül a leve
gőbe szökkent, hatalmasat szaltózott a nyílt 
víz fölött, aztán eltűnt a tó mélyén.

Még apró körökben fodrozódott a víz, ami
kor Teodósziusz megragadta a parton he
verő pecabotot, és felkészült, hogy bedob
ja, ahogy Cicakutyus tanította rá. Végig az 
járt a fejében, hogy minél hamarabb ki kell 
halásznia Cicakutyust. Minden erejét ösz- 
szeszedte, hogy jó messzire be tudja dobni, 
kicsit oldalra hajolt, meghintáztatta a hor
got a levegőben, mutatóujjával leszorította 
a zsineget az orsó és az úszóka között, de 
amikor eldobta, elfelejtette felemelni az uj
ját. Ezen mulasztás következményei azon 
nyomban megmutatkoztak: a horog belea
kadt a ruha gallérjába, és Teodósziusz már
is távolodni látta a földet.

A víz fölött lebegett, lassan körözve. „Be
dobtam saját magam a vízbe”, gondolta. 
Ahogy arra fordult, a távolban meglátta az 
egyre kisebbedé' partot, s a parton Cica
kutyust, aki kacagva integetett neki. „Mit 
keres ez a parton? A vízben kellene lennie. 
Jól átvert.” Tehetetlen dühében elsírta ma
gát. „Most biztos a halakhoz kerülök, s meg
látják, hogy sírok. De lehet, hogy a vízben 
nem is fog látszani.” Ebben Kis Teodósziusz 
mélységesen tévedett. Ahogy becsapódott a 
vízbe, a fülébe sivító levegő zaja abbamaradt, 
mély és búgó zúgássá szelídült, és Teodószi
usz arra lett figyelmes, hogy a könnycsep
pek leválnak a szeméről, mint valami fehér, 
remegő gömböcskék az őt körülvevő folyé
kony, zöldes víztömegben. A könnycseppek 
felfele szálltak, miközben Teodósziusz egy
re süllyedt lefele. Valahol a lába alatt egy fe
kete árnyékra lett figyelmes. Az árnyék las
san szemmagasságba emelkedett, és mintha 
kissé átlátszóbbá vált volna. Egy hal volt,

Rázván Rádulescu regényíró, forgatókönyvíró 1969-ben született Bukarestben, ahol böl
csészkart és operarendezői szakot végezett. A Mircea Martin vezette Universitas irodal
mi kör tagja. 1991-1994 között a Central irodalmi kör vezéregyénisége, később a Mircea 
Cártarescu vezette Litere egyik véleményformáló alakja. 1995-ben debütált a Családi portré 
(Tablou de familie) című antológiában. Első regénye: Ilié Cazane viszontagságos élete (Viafa 
si faptele lui Ilié Cazane) a Cartea Romäneascä kiadónál jelent meg 1997-ben. 2010-ben Kis 
Teodósziusz (Teodosie cél Mic) című regényével elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját.
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mely tiszteletteljesen bámulta. Teodósziusz 
bakancsai ekkor elérték a tó alját.

— Miért sír, Őfelsége? — kérdezte a hal 
Teodósziuszt.

Teodósziusz nem tudta, mit válaszoljon. 
Ráadásul Cicakutyus arra tanította, hogy 
bánjon óvatosan az idegenekkel. Talán ha 
bemutatkozott volna a hal, Teodósziusz is 
beszédesebb lett volna. De a halnak esze 
ágában sem volt bemutatkozni.

-  Kövessen, Excellenciád, már várják, 
mondta, s avval előrement, olykor vissza
visszapillantva, hogy megbizonyosodjon, Teo
dósziusz követi. Ahogy ott kullogott mögötte, 
Teodósziusz felfigyelt, hogy a hal ugyanolyan 
ezüstszálakkal kivarrt kaftánt visel, mint 
amilyennek ő elképzelte a kapitányok kabát
ját, akik egykoron a tavon hajóztak.

-  Biztosan megijedt, szólt hátra a válla fö
lött a hal. Nagy megtiszteltetés számunk
ra, hogy fogadhatjuk, már régóta tervezzük 
Óméltóságod látogatását. Teodósziuszt le
nyűgözte, hogy milyen előzékenyen beszél
nek vele. Tisztában volt vele, hogy valahogy 
így kellene megszólítaniuk, mint trónörö
köst, de mindeddig senki sem törődött a for
maságokkal. „Az az igazság, hogy ha Ci
cakutyus vagy Otília beszélne így hozzám, 
a földön fetrengenék a röhögéstől.”

Hamarosan egy kör alakú kapuhoz értek, 
melynek szárnyai lassan tárultak ki előttük. 
A vízben különböző magasságokban lebegve, 
álluk alá szorított hegedűvel a halak induló
kat játszottak. Az „álluk alatt” kissé túlzás, 
ugyebár. A hegedű mindegyik halnak a váll 
fölötti részén támaszkodott. De mivelhogy a 
zeneszerszám fölött rögtön a száj követke
zett, a váll és a száj közötti részt, jobb híján 
nevezhetjük állnak is.

A kapuból egy csillogó libériát és kagylók
ból fűzött nyakláncot viselő hal kísérte to
vább Teodósziuszt, a másik hal, aki idáig el
hozta, mély meghajlással vett búcsút.

— Ófelsége, Kis Teodósziusz, jelentette be 
az ajtónálló hal, és megemelintette az óriás 
cilindert a fején.

Teodósziusz csak néhány lépésnyire lá
tott előre. Minden, ami távolabb volt, ho
mályba burkolózott, valamiféle köd tompí
totta a tárgyak körvonalait, s vonta zöldes 
fénybe őket. Mindezek ellenére, jól fel tud
ta mérni, mennyi igazság lakozik Cicaku
tyus mondottaiban: a halak nagyon gyor
san mozogtak saját környezetükben, amíg 
Teodósziusznak csak nagy erőfeszítéssel 
sikerült megtennie három lépést, addig 
mintegy húsz, különböző rangú keszeg (a 
kaftánjaik szerényebb-gazdagabb díszíté
seiből ítélve) került elébe, meghajoltak, el
sorolták jókívánságaikat, beszámoltak a 
víz hőmérsékletéről a tó különböző pont
jain, s avval el is tűntek, hogy átadják a 
helyüket egy nyolcas fűzfahal-csoportnak, 
akik csíkos ruhában, bilincsbe verve vetet
ték magukat hálájuk jeléül a tófenéken ta
lálható homokba -  a homok felkavarodott 
és zavarosan csillogott - , és miután elma
gyarázták, hogy látogatásának tiszteleté
re kegyelmet kaptak, öt rendőrruhás ponty 
felrángatta és odébb lökdöste őket. Aztán, 
mintha a semmiből, ott termett egy csapat 
cigányhal, testhezálló öltözékben, akik va
lamiféle pantomim-balettszerűséget ad
tak elő (a zene elhallgatott egy ideje), majd 
meghajoltak és eltűntek. Teodósziusznak is 
kezdett tetszeni a ceremónia. Ha úgy talál
ta helyénvalónak, ő is meghajolt, barátsá
gosan köszöngetett jobbra-balra, az előtte 
elvonuló halaknak olykor még egy-egy kér
désére is válaszolt. Hideg a víz hőmérsék
lete, vagy elfogadható? Elfogadható, köszö
nöm szépen. Hogy gondolta, hosszabb időt 
szeretne tölteni a Hidegtóban, vagy csak 
egy rövid látogatásra jött, mert ha az első 
eset forogna fenn, akkor ők, a halak, már 
előkészítették a királyi lakosztályt, és re
mélik, hogy Teodósziusz kellően lakályos
nak találja majd. Hogy ő nem tudná pon
tosan megmondani, milyen hosszú lesz a 
látogatás, de úgy gondolja, hogy inkább 
rövid lesz, és hogy a hosszabb vendéges
kedést, bármennyire is örömét lelné ben
ne, egy későbbi időpontra kell halasztani- 
uk. Aztán egyszerre a ceremóniának vége 
szakadt, és Teodósziusz szemtől-szembe ta
lálta magát egy nagytestű hallal, akinek 
meggyszínű ruhája épp annyira volt hosz- 
szú, hogy a farkát is eltakarja. A hasán egy 
széles, arany vagy réz- (mindenesetre vala
mi sárga fémből) csatokkal kirakott öv pi
hent, míg a nyakában egy zöldköves nyak
láncot viselt. A hal egy Savonarola stílusú, 
magas karfájú székben tespedt, tőle jobb
ra apró kávéskészlet feküdt egy asztalkán. 
Az asztalka túlsó oldalán volt még két szék. 
Az egyiken Cicakutyus ült és kávét kortyol
gatott egy kis csészéből („Mégiscsak bele
esett a vízbe”, gondolta Teodósziusz), míg a 
másik üresen állt. A kövér hal intett Teodó
sziusznak, hogy üljön le, és csak ezután üd
vözölte, hanyagul meglebbentve ujjait.

Teodósziusz szomorúan nyugtázta, hogy 
eddig tartott a tiszteletadás és az udvarias 
beszéd, amikor a nagytestű hal megszólalt:

-  Üdvözlöm minálunk, Őfelsége.
-  Örülök, hogy itt lehetek, válaszolta ked

vesen Teodósziusz, és fel akart állni, hogy 
kezet fogjon a hallal.

Cicakutyus jelezte, hogy üljön csak visz- 
sza a helyére. A hal észrevette:

-  Hagyjad csak, kedvesem, nem látod, 
hogy barátkozni akar -  és odanyújtotta Teo
dósziusznak puha, nyálkás kezét.

-  Hogy utazott excellenciád? — kérdezte a 
hal, aztán megcsipdeste Teodósziusz arcát, 
és csúfondárosan felnevetett.

Teodósziusz nagyon nyomorultul érezte 
magát. Zavartan álldogált egy darabig, az
tán visszaült a székre.

-  Ó, mondta a kövér hal, és térdre borult, 
megbocsásson excellenciád, ne vegye rossz 
néven, hogy be se mutatkoztam.

-  Semmi baj, mondta Teodósziusz boldo
gan, hogy újra kedélyesen válaszolhat.

-  Semmi baj? Halljátok, semmi baj! 
S ahogy ott hányta-vetette magát a föl
dön, a kövér hal csúfondárosan felnevetett. 
Az övcsatok fel-alá szánkáztak a hasán. 
A háttérben is felhangzott egy-egy neve
tés. Azt mondod, semmi baj? -  folytatta, az
tán hirtelen felállt, és fejét, benne azokkal 
a zöld szemekkel, Teodósziusz arcába nyom
ta. Tudod, ki vagyok én?

A többi hal kacaját mintha parancsszó
ra elvágták volna. „Ki lehet?” -  töprengett 
magában Teodósziusz halálra váltan. Egy
általán nem volt szimpatikus neki, és azok a 
zöld szemek kifejezetten idegesítették.

-  Tudod, ki vagyok én? A hal tekintete 
megszelídült, és már kedvesen pislogott Teo- 
dósziuszra. Egy alázatos szolga. A közelben 
újra felcsendült néhány kacaj.

-  És én Kis Teodósziusz vagyok. Leül
hetsz, mondta Teodósziusz parancsoló han
gon. A nevetés abbamaradt. A kövér hal 
zavartan ült vissza a karosszékbe. Miféle 
szolga lennél?

-  Excellenciád édesapja nevezett ki a Hi
degtó Régensének, mely hivatalt egészen 
óméltóságod nagykorúvá válásáig töltöm be.

-  A mostani körülményeket illetőleg, ta
lán időnap előtt sor kerül erre a nagykorú- 
sításra, tette hozzá jelentőségteljesen Cica
kutyus.

-  Persze, persze, igyekezett az igenléssel 
a hal, de a kezével legyintett egyet, mintha 
nem számolna evvel a lehetőséggel. Nagyjá
ból én felelek azért, folytatta, hogy minden 
olajozottan működjék a halak lakta terü
leteken. Elfelejtettem bemutatkozni. Oli
vér vagyok, harcsa. De hívhatsz egyszerűen 
Harcsának. A többiek is így hívnak -  hogy 
is hívtok, tolvaj népség, ami vagytok? -  bő- 
dült el hirtelen, a kíséretében levő halak fe
lé fordulva. Ezek reszketve kiáltották:

-  Sokáig élj, Nagyságos Régensharcsa!
-  Nem hallom, hangosabban.
-  Még számtalan boldogságos esztendőt kí

vánunk neked néped körében, Nagyságos Ré
gensharcsa! -  kiáltották egyszerre a halak.

A Harcsa megvető mosolyra húzta a száját:
-  Na azért. Piszkos gazemberek mind

annyian. Ez az én népem, suttogta Teodó
sziusz fülébe. Jó fiúk, szeretnek, tisztel
nek engem, de rettegnek is tőlem, kissé 
lassú felfogásúak, kissé lusták, ordította, 
hogy mindenki jól hallja. Lusta dögök, azok 
vagytok. Na, pusztuljatok a szemem elől, ne 
is lássalak. A halak egy szempillantás alatt 
szétrebbentek, csendes morajlással. Amikor 
elült a surrogás, és teljes csend lett, a Ré
gensharcsa elterpeszkedett a karosszékben, 
megoldotta hasán a réz (vagy arany) övét, és 
szertartásosan szürcsölni kezdte a kávéját. 
Kérlek, töltsél Teodósziusznak, mondta Ci- 
cakutyusnak.

-  Nem kávézik.
-  Ilyen fiatal, és még nem kávézik! Király 

akar lenni még a nagykorúság előtt, és nem 
kávézik, fújtatott megvetően a Harcsa.

-  Nem kérek semmit, mondta Teodósziusz.
A Harcsa hirtelen odafordult feléje, letet

te a csészét az asztalkára, és így szólt:
-  Hát akkor térjünk rá az államügyekre.

GÁLL ATTILA fordítása
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A L E X A N D R U
V A K U L 0 V 5 K I
S z o m s z é d o k
a göndör hajú férfi megőszült 
a léptei is mintha meg
lassultak volna 
látom a troliból 
a központig gyalogolni 
a visszaúton is gyalog megy

akiről azt hittem 
hogy pap
valójában egy közjegyzői 
irodában dolgozik

van igazi 
papunk is 
szőke és kövérkés 
a papné is szőke és 
kövérkés
van egy zöld autója 
nogganós1 matricával

egy-egy vasárnap papi ornátusban is
látni lehet
gondolom
a Besszarábiai Püspökséghez tartozik 
legalábbis a programja erre utal

aztán itt van a hippi
gyaníthatóan férjezetten nő
hosszú haj
bokáig érő szoknya
hatalmas dekoltázs
egy csomó cuccal
sálak
oldaltáska
fém bevásárlószatyor

kéthetente megpróbál
hazavinni egy macskát
lepakol sálat táskát bevásárlószatyrot a fűbe
míg a macskákat kergeti
az autók között

egyetlen macskát se kapott még el 
ugrál a melle 
ahogy görnyedten 
a macskák után 
rohan

két hét múlva
ismét megpróbálja

a lánnyá lett fiún egyre több a tetkó 
folyton napszemüveget hord 
vonszolja maga után a kövér kutyát 
amit korábban egy kövér fiú 
sétáltatott 
most
megáll a teraszunk alatt 
s diszkréten 
hegyeset sercint a fűbe

a kukázó törpe-lány már 
ledobta a kukázók mellényét 
néha azért elsétál a konténerek között 
mintha ellenőrző körúton lenne

kertes családi ház volt szemközt 
most egy tömbház áll a helyén 
blokkfelelőse 
a megszólalásig hasonlít 
egy donbaszi KGB-sre

a hangoskodó hajléktalanok bandája 
két férfiből 
és egy nőből áll 
vagy
két férfiből 
és két nőből
mindig részegek vagy be vannak lőve 
élettel és szerelemmel teli alakok 
csókolóznak visítoznak 
néha cigarettát kérnek tőlem

vannak bolondjaink is

a srác az utolsó emeletről
egész nap a tömbház körül járkál
magában
beszél
és énekel
néha alaposan elverik 
de mintha ez se érdekelné 
egy alkalommal együtt néztük 
a napfogyatkozást
de akkor se bírt egyhelyben maradni

a kék sapkás-papucsos vénember 
folyton káromkodik 
mindenkire 
ráförmed
filmeken se hallottam olyan 
cifra káromkodásokat-replikákat

azt hittem
tömegverekedés tört ki 
a rivális bandák között

előfordul hogy 
tényleg 
megfutamít 
egy-egy járókelőt

mikor egyedül marad 
a szemeteskukáknál 
elhallgat
elkergeti a macskákat 
megtöri a szemétben talált 
kenyeret 
s morzsát szór 
a galamboknak

a kivénhedt 
tetkós 
drogos 
gopnikok2
vagánykodva lépkednek
mintha nem tudná amúgy is mindenki
mi a helyzet velük
próbálnak gyorsan
gesztikulálni de mintha
lassított filmen mozognának

a fiatal gopnikok 
szétosztják este a pénzt 
amit a tüntetésért kapnak 
a központban 
névtelen és nagylelkű 
szponzoraik mindig megdobják 
őket egy-egy százassal 
mert szaporították a csőcseléket

a tömbház mögött
a földszinten
boltot nyitott valaki
de csak úgy csendben
pedig errefelé az a szokás
hogy mindent teleraggatnak
itt-és-itt megnyitottunk-féle hirdetésekkel
viszont fölszereltek
egy bankautomatát
egy csomó
ápolt
kövérkés csaj jár oda 
egy villany- 
oszlopot is
fölállítottak az automata mellé 
de kidöntötte 
a vihar
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5zent Mihály arkangyal

a borostás 
kövér
pocakos srác 
tornanadrágban 
keveredik le 
aludni
a frissiben fölavatott 
játszótér füvére

néha segít 
kartont gyűjteni 
a hajlott hátú 
vénasszonynak 
aki mindenkitől 
megkérdezi 
nincs-e csontja a 
város szélén lakó 
fia kutyáinak

lakott itt egy
bűzösborzot vagy mit tartó lány is 
meg egy srác 
a ’80-as évek frizurájával 
de egy ideje eltűntek

néha-néha
egy mulatt is elsuhan 
villámgyorsan 
a gördeszkáján

öreganyó és 
púpos leánya
a szemeteskukáknál hagyott 
ruhákat próbálgatják

a korporatisták tömbháza előtt 
fiúk és lányok 
komor egyenruhákban 
cigarettára gyújtanak

két gyerek 
mindent széttör 
a szemeteskukák környékén 
ismételten 
fenyegetni kell őket 
a rendőrséggel

a tömbház tövében tüzet 
gyújtó egyetemistákat 
gondolom
kirúghatták az egyetemről 
mert egy ideje se zene se füst

az autóroncsban lerészegedő 
gopnikok is eltűntek

a kőrisfa gyökeréből 
amelyet kidöntött volt a vihar 
új hajtások nőttek

egy hulladékkal teli 
nejlonzsacskó 
két éve lóg a fiatal 
juharfa ágán

Dumitras szájában 
háromméteres damil

a szomszédék kislányai 
kővel dobálják a macskákat

zsákkal 
kerekesszékkel 
babakocsival 
fürdetőkáddal 
mosdótállal 
hűtőszekrény fiókkal 
ott tülekednek 
a szemeteskukáknál

s mindig minden mintha 
esőfüggöny mögött történne 
a felső szomszéd ruháiból 
folyton csöpög a víz

mindenki a fűbe pöcköli 
a csikket
tavasszal olyan a föld 
mint a csempézett 
padló egy szovjet 
budiban

az utolsó emeleten lakó
szomszéd krákogva
káromkodik
azt hittem
lezörgött
a lépcsőn
mint az a banya
akit
mindössze
egyszer
láttam
életemben
de a krákogó nem
ő még
nem

itt
élek
én
főleg
a körülöttem
lakókat
ismerem
köszönthetném is
őket
de
inkább
nem

jobb
így
köszönés
nélkül
falak
dörömbölése
nélkül
fűtőtestek
ütögetése
nélkül
vagy
egyszerűen
ajtókopogtatás
nélkül

LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ
fordítása

fáj a szem 
ennyi látványtól

egyre többen 
kerekednek föl 
zacskóval

1 Vaszilij Mihajlovics Vakulenko (1980), alias 
Noggano: orosz rapper. (LLL)
2 gopnik (orosz): bőrfejű (LLL)
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PATAKI ELŐD 

Tű a szénakazalban
(részlet a Modern Feltámadás. Y-gene- 

ráció című, készülő regényből)

-  Szálljunk fel a harmincasra — szólt 
Ernest.

-  Miért pont arra? Választhattál volna 
trolit is -  ellenkezett Gábriel.

-  Ne okoskodj. Ugyanúgy te sem tudod, 
hogy hol lehet Yézus. Csupán annyi biztos, 
hogy Kolozsváron bujkál.

-  Én azért bízok benne, hogy ha kellően 
közel lesz, megérzem jelenlétét.

-  Épp ezért mondom. Üljünk fel minél 
több buszra, járjuk be a várost, és hátha 
megtaláljuk.

-  Jó-jó, de miért a harmincassal kezd
jünk?

-  Mikor beérkeztünk a városba, láttam 
egy hirdetést: „Masaj erotic in Grigores- 
cu.”1

-  Oda biztosan nem megyünk! -  hábo
rodott fel az angyal.

-  Hát te nem is! — nevetett Ernest, és 
már fel is ugrott az indulni készülő busz
ra. Az ajtók bezáródtak.

„Végre leráztam ezt a nagy mamlaszt” 
-  gondolta magában Ernest, mosolyog
va nézve a buszon utazókat. Mindeköz
ben Yézussal senkitől sem zavartatva ti- 
vornyáztunk. Élőben közvetítette nekem, 
hogy épp merre jár, és mit csinál az an
gyali „felmentő sereg”. Biztosított, hogy 
semmi esélyük sincs megtalálni minket. 
Én kissé féltem. Mi lesz, ha mégis. Yézus 
meggyőző ereje végül is elhessegette gon
dolataimat: megbontott egy újabb üveggel.

Gábriel egyedül maradt a buszmegál
lóban az útépítő munkások mellett. Fo
galma sem volt, hogy most mitévő legyen. 
Nem ismerte a várost, és ötlete sem volt, 
hogy hol lehet Yézus.

Tétován nézte őket. Ketten gödröt ás
tak, öten pedig nézték, ahogy a másik 
kettő dolgozik. Gábriel gondolkozott, me
lyiküket szólítsa meg. Szerette volna meg
kérdezni, nem láttak-e egy szakállas Yé- 
zust, esetleg egy magas, szikár, magányos 
tekintetű fiatallal együtt lófrálni, eset
leg erősen illuminált állapotban. Először 
egy fütyörésző, zsebre dugott kézzel áll
dogáló „munkásra” gondolt. Gyorsan el
vetette az ötletet. Nem, ő nem megfele
lő, az ilyen emberek sosem figyelnek meg 
semmit rendesen. Ha látta is Yézust, biz
tosan nem jegyezte volna meg. Tovább fi
gyelte az alakokat. A járókelők közül nem 
mert senkit sem megszólítani.

Hirtelen könnyű lett választania. 
Az egyik munkás alaposan végigmérte őt. 
A gödör szélén ült, lábát belelógatva. Ké
nyelmesen cigarettázott. Minden második 
slukk után krákogott egyet, majd nagy ív
ben köpött. Talán észrevette Gábriel sze
rencsétlenségét, mert magához intette. 
Az angyal lassan és bátortalanul közelí
tette meg az ismeretlen férfit.

-  Good morning! — köszönt rá Gábriel; 
sajnos nem tudott, csak holt nyelveken be
szélni, és angolul. Úgy gondolta, hogy a 
világnyelv elég lesz a Föld bármelyik em

berével kommunikálni. Tévedett. Ysten 
azért küldte Ernestet is Gábriellel, mi
vel ő nemcsak angolul, hanem spanyolul, 
olaszul, franciául, románul és németül is 
tud.

-  Nu inteleg maghiará2 -  válaszolta a 
bagós.

Gábriel furcsállotta az idegen köszöné
sét. Gondolta, ez csupán egy románosabb 
angol nyelvjárás, így tovább próbálkozott:

-  Did you see a big bearded Yesus, just 
walking along the street with a very tall 
guy? Maybe both of them drunk?3

-  Ce dracu zice ásta, e bolund? Nu inte
leg nimic4 -  kelt ki magából Gábriel be
szélgetőpartnere, egyik kollégájához for
dulva.

-  Vorbeste englezä, má. Se vede cä tu 
ai doar diplomá de masterat, nu si docto- 
rat, ca mine.5

Gábriel végképp megelégelte ezt a ka
rattyolást, és elindult egy tetszőleges 
irányba. Még hallotta, amint a két mun
kás tehénbőgéshez hasonló hangon utá
na kiált (mööö, böööö, mööö, bööö), de nem 
volt kedve visszafordulni. Pár utcával ar
rébb óriási tömegbe botlott. „Tüntetők.” -  
gondolta magában. — „Mégiscsak volt ér
telme a Habtestűek hetilapjának minden 
számát elolvasni. Másképp nem jöttem 
volna rá, hogy ezek tüntetnek.”

A tömeg nagy része fiatalokból állt, de 
az idősebb korosztályt is képviselték pá
ran. Legtöbbjüknél zászlók, színes szala
gok, dudák, sípok, csengők, vuvuzelák és 
egyéb lármázó kellékek voltak. Fújták is 
erősen. Nehéz volt kivenni, hogy mit ki
áltanak, ugyanis a résztvevők elöl járó 
csoportja hiába próbált rigmusokat skan
dáltaim, középen annyian dudáltak és sí
poltak, hogy a tömeg hátsó fele már sem
mit sem értett az egészből. A legtöbben 
meglehetősen vidámnak tűntek. Egyfoly
tában fotóztak, szelfiket készítettek és fo
lyamatosan posztoltak.

Gábriel reménykedett, hogy az egyete
misták között talál valakit, aki végre be
szél angolul. Nagyon kíváncsi volt, hogy 
vajon miért tüntetnek. Első gondolata az 
volt, hogy a felhőtlen hangulatú emberek 
menetelése csakis melegfelvonulás lehet. 
Olvasott már a Kolozsvár Pride-ról is, de 
ez valahogy mégsem tűnt annak. Gábriel 
gyorsan ráébredt, hogy nem homoszexuá
lisokkal találkozott. De mégis legegysze
rűbb, ha megkérdezi.

Az egyetemisták között nagyon egysze
rű volt találnia egy angolul beszélőt. Ha
mar meg is tudta, hogy a tömeg a minisz
terelnök ellen tüntet.

-  Ah, sejthettem volna -  mondta Gábri
el.

-  Nem volt honnan tudnod -  tette hoz
zá elnézően a srác. -  Egyébként honnan 
jössz? Turista vagy?

-  A Habtestűek országából.
-  Hát, azt látom -  nézett végig a srác 

Gábrielen. Sok volt a gyorsétkezdés kaja? 
Amerikából jössz?

-  Igen -  hagyta rá Gábriel. Nem tet
szett neki, hogy a srác ennyit kérdezős
ködik. Semmiképp sem akarta felfedni 
magát. Gondolta, elejét veszi az újabb kér
déseknek, és inkább ő fog kérdezni. És te 
milyen egyetemen tanulsz?

-  Nemzetközi tücsöktanfolyamon va
gyok.

-  Az miből áll?
-  A különböző nemzetek tücsökjeit ta

nulmányozzuk. Fizeti az Európai Unió. 
Nagyon fontos ez számukra, és nekünk 
is. Igazi politikusokat nevelnek belőlünk. 
De egyébként DJ vagyok.

-  Értem -  felelte Gábriel zavarát leplez
ve. — Egyébként miért ilyen vidám min
denki a tömegben? Először azt hittem, 
hogy ez egy melegfelvonulás.

-  Meleg? Itt senki sem meleg. Vagy leg
alábbis nem mindenki. Öregem, te aztán 
jól el vagy tájolódva! Amerikaiként simán 
fel kellene ismerned a buzikat. Nem csak 
egy melegfelvonuláson lehetnek boldogok 
a tüntetők.

-  Jó-jó. De akkor mégis miért?
-  Vége a vizsgaidőszaknak!
-  És így ünneplitek?
-  Hát valahogy le kell vezetni a feszkót. 

És az út közepén vonulni tök jó! Ilyenkor 
a zsaruk sem kötnek belénk!

-  De nem gondoltok arra, hogy így a mi
niszterelnök nem fog komolyan venni ti
teket?

-  Az az ő baja. Én csak arra gondolok, 
hogy hova fogok menni tüntetés után sö
rözni, bulizni és hova fogom majd beten
ni utána. Hehe, érted, nem? -  kacsintott 
Gábrielre.

-  Aha -  mondta az angyal. Most már 
végképp össze volt zavarodva. -  Egyébként 
nem láttál egy szakállas Yézust, esetleg 
egy magas, szikár, magányos tekintetű fi
atallal együtt lófrálni, esetleg erősen illu
minált állapotban?

Gábriel sietve tért a témára. Már unta 
a beszélgetést, főleg amiatt, hogy nem so
kat értett belőle. Az Y-generáció túlságo
san távol állt tőle. Most kezdte el sajnálni, 
hogy Ernest meglógott. Biztosan feltalálta 
volna magát ebben a helyzetben is. Végül 
is ő csak százhuszonhét éves, és nem két- 
millió-háromszáztizenötezer-hatvanhat.

-  De, azt hiszem, hogy láttam őket. 
Mintha illene rájuk a személyleírásod. 
Minden nap pontban tizenkét órakor a 
cucina nostra nevű étteremben ebédelnek. 
Talán már háromszor is láttam őket ott.

-  Köszönöm szépen!
-  De miért? Te valami nyomozó vagy? 

FBI? CIA? Interpol? Mit követtek el ezek 
ketten?

-  Ez hosszú történet, de mindenképp 
köszönöm a segítséged. További jó tünte
tést!

Gábriel gyors léptekkel távozott, és 
otthagyta a divattüntetőket. „Végre egy 
nyom!” -  örvendezett magában. „Már csak 
azt kell megtudnom, hogy hol van ez a cu
cina nostra. Jó lenne megtalálni Ernestet 
is, hátha szükségem lesz a segítségére.”

Jegyzetek
1 Erotikus masszázs a Grigorescu negyedben.
2 Nem értek magyarul.
3 Látott egy nagy szakállas Yézust sétálni az 
utcán egy magas sráccal? Talán mindketten 
részegek voltak?
4 Mi az ördögöt mond ez a bolond? Semmit sem 
értek.
5 Angolul beszél, te! Látszik, hogy neked csak 
mesteri diplomád van, és nem doktori, mint 
nekem.
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B Á N Y A I  T I B O R  M Á R K
l t o t ó c s ő r
Cukros, citrompótlós teát szívok 
szilikon itatócsó'rbóí, még langyos, 
veszem észre, megcserélem 
kezemben a gyerek tanulópoharát 
és a vizespalackom. Hazafelé 
a Bethesdából egy élelmiszerboltban 
elfelejtem, mit akarok venni magamnak, 
teszek egy plusz kört, közben 
tudom, nem fog eszembe jutni.

H a n y a g  r ú z s
Szövetkabátodon a hajszálak, 
az ajkadon a rúzs csak úgy felszórva, 
ahogy ülsz, kissé zavartan, de biztos 
tudatában annak, aminek én nem, 
mert én csak a hajszálat látom 
a szövetkabáton, a rúzst hanyagul, 
meg azt, hogy ülsz keresztbe tett 
lábbal az ismeró'sség zavarában.

S z é t n y í l t  a n y a g
Szarakodik a konvektor, 
ránéznék-e. Én is basznék, 
mint a nyáron. Tavalyelőtt,

amikor kiszakítottad 
a tokból az ajtót, és a 
szétnyílt anyagot két napig 
tartott összesikattyúzni.

A fiúk, egyik a kertben, 
másik a tévé előtt, és 
te csak döglesz a kanapén.

D É N E S  A N I T A
k e r e s z t ú t n á l
a buszmegálló csendje 
az éjszakába fúlt réteken 
ott, ahol két út összeér

csontfehér fátyol, 
vajsárga csont 
régi kötél

„szerettem, férjhez ment”, 
mondja, s én 
bólogatok

a buszsofőr nem látja
felszállók,
otthagyom

a pléhkereszt alatt 
a füvet zörgeti a szél 
ott, ahol két út összeér

k ó r h á z
a test kapuit minden nap felfeszítik 
hideg kezekkel tejüveg szemű nővérek 
és kávészagú orvosok

a gépek altatódalt pittyegnek, 
és a rácsos ágyak között 
a falakról lassan csöpög az idő

a zuhany fülkében nincs függöny,
de van helyette ablak
bámuljuk egymást, mert mást mit is

egy percre sem vagyunk meztelenek 
tekintetekbe, kitöltött kórlapokba, a 
vérvételek zúzódásvirágaiba öltözünk

az éjszakai műszak némán lépked 
nyöszörgéstől nyöszörgésig 
döfésre emelt lázmérővel

az éjszakák itt ugyanolyanok,
mint a nappalok

csak a csendben jobban hallani, ahogy 
kártyát keverget a halál

V E S Z P R É M I
S Z I L V E S Z T E R
V a l a k i t  k ö z ü l ü n k
Most már csak így vagyunk, 
ebben a lakótelepi, kedd esti csendben. 
A sámánasszony szerint ilyenkor 
angyalok szálldosnak felettünk, 
hogy kiválasszanak valakit közülünk, 
akit majd magukkal visznek.

Most már csak így vagyunk, 
ebben a gondolatban.

Egymással szemben
a viaszkosvásznas asztal két oldalán
reméljük, hogy most még
nem választják ki egyikünket,
hogy aztán másikunkat elragadja
az őrület, és elidegenedjen
mindattól, ami a közös létünkre emlékeztet
és olyan otthontalan legyen,
mint a bácsi öreg és háromlábú mopsza
a szomszéd lépcsőházban,
akit beosztott rendszer szerint
etetnek és sétáltatnak a telepen élők,
mert a kislány, a felette élő, szereti,
és mert hangos ugatással jelzett,
amikor a bácsi leesett a lépcsőn.

Most már csak így vagyunk,
ebben a találgatásban, hogy melyikünket
vinnék majd előbb, mert biztosan
jönni fognak még csendek,
de a sámánasszony egy éve meghalt,
és már nem tud minket felkészíteni,
ahogy ő készült fel azon a csütörtök reggelen,
amikor az angyallal szállva
kidöntötte a házak mellett álló öreg diófát.

M i n d e n n a p i n k
Olyan volt, 
mint a reggeli, 
hirtelen felindulásból 
magamhoz vett 
hideg, mű, eperíz.
Ma megint elaludtam.

A villamos lassan omladozik, 
párhuzamos idősíkokat nyitok meg 
gondolatban, 
és Reviczkyt olvasok.
A szemben ülő öregúr ráncos 
(sokat mosolygott) 
és vak.
Mindenki őt nézi, 
és nem tudom 
sejt-e ebből bármit.
Leszállás előtt 
beledőlök a látóidegembe, 
az pedig elkap, 
mintha táncolnánk.

Üvölt a dzsessz, 
mi pedig többet iszunk, 
mert hangosabban kell beszélnünk, 
sósmogyorót eszünk, és 
egyébként is melegünk van, 
mégsem megyünk tovább sehova.

Alexandru Vakulovski (Antonesti, 1978) -  moldáviai román 
költő, író, drámaíró, blogger. Itt olvasható verse 2017-es privelis- 
ti [látványok] című kötetéből származik. Magyarul megjelent re
génye: Hányinger utca (Sétatér Kulturális Egyesület, 2015).
Pataki Előd 1989-ben született Biharon. Kolozsváron él. Egy 
informatikai cégnél dolgozik, emellett prózát és verset is ír.
Bányai Tibor Márk Pécsett született 1979-ben. Latin-magyar 
szakos bölcsész. A PTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában 
2015-ben szerzett abszolutóriumot. A KRE AJK-n nyelvtanár,

—  2019/9. SZÁM -  MÁJUS io. -----------------------

a KRE BTK-n óraradó. Publikációit a Kortárs, a Pannon Tükör, 
a Spanyolnátha, az Irodalomismeret, a Helikon irodalomtudomá
nyi szemle és a reciti.hu közölte.
Dénes Anita 1998-ban született Kolozsváron. Magyardécsén és 
Marosvásárhelyen nőtt fel. Jelenleg a kolozsvári Babes—Bolyai 
Tudományegyetem bölcsészkarának hallgatója.
Veszprémi Szilveszter 1997-ben született Pécsett, jelenleg 
Szegeden él. Egyetemi hallgató, verseket ír, slam poetryt ad 
elő, blogol.
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LÁNG ORSOLYA

Krisztus sírbatétele

Az empátia
mint
önvédelem
Röhrig Géza versesköteteinek mindig az 

identitás, a hovatartozás a fő témája. Leg
utóbbi, angyalvakond című kötete azok
ban a napokban jelent meg a Fedél Nélkül 
Könyvek ötödik darabjaként, amikor a ma
gyar kormány az Alaptörvény módosításá
val büntethetövé nyilvánította a közterü
leten történő, életvitelszerű tartózkodást. 
A verseskötet kivételes pozíciója abban 
áll, hogy fizikai kapcsolatot teremt olvasó
ja és „tárgya” között. A művészi gyakorlat 
és a hétköznapi tevékenység határai elmo
sódnak, akárcsak egy beuysiánus szociális 
plasztika, egy részvéten alapuló tér eseté
ben. Röhrig antropológiája annyiban mu
tat rokonságot a Beuyséval, hogy az em
bert minőségek hordozójának tekinti, nem 
csak testi lénynek, hanem „hőhordozónak” 
is (vagyis szellemi és lelki tartalmak erő
forrásának). Célja, hogy változtasson a köz- 
gondolkodáson, alakítsa a társadalmi viszo
nyokat, interakcióra késztesse a befogadót.

A versek epikus magja több esetben is 
olyan személyes tapasztalathoz köthető, 
amelyben a szerző a hajléktalanság prob
lémájával szembesült (gimnazista korában 
egy őrszobán vagy egy utcai pádon, később 
egy hajléktalanszálló önkénteseként, New 
Yorkban). A verscímekként funkcionáló ne
vek alatt részint létező személyek történe
tei, részint „amalgamizálódott” figurák éle
te rajzolódik ki. Az ajánlás — Szilasi László 
A harmadik híd című regényétől kölcsönöz
ve — az ellátórendszer dolgozói előtti főhaj
tás: Azoknak, akik vigyáznak rájuk. Ez ar
ra is reflektál, amit Röhrig egy Szántó T. 
Gábornak adott válaszában jegyzett meg: 
a Tórában nem jogai, hanem kötelességei 
vannak az embernek, amitől a hangsúly a 
felelősségvállalásra helyeződik, és kizár
ja az áldozathibáztatást. A kötet mottójá
ról (Története annak van, aki eltört) pedig 
eszünkbe juthat a japán kintsugi technika, 
amelyben aranyporral kevert ragasztóval 
ragasztják össze az eltört edény darabjait, 
hogy hibásként szebb legyen, mint új korá
ban. Az angyalvakond versei nem esztéti- 
zálják a hajléktalanságot, de az alászállás 
transzcendentális tapasztalatát feltételezik 
benne. Röhrig mégis elhárítja az orfikus 
költő pozícióját, az empátiát -  saját lelki hi
giéniánkra való tekintettel — önvédelem
ként definiálva. A hajléktalanság alak- 
változásait olyan arcképcsarnokká fűzi, 
amelyhez hasonlót az előző, az ember aki 
a cipőjében hordta a gyökereit című köteté
ben, de már első, 1995-ös hamvasztókönyv 
címűben is láthattunk. Röhrig közösségek
ben gondolkodik, a kohézió érdekli, a közös 
sors — és azokra figyel, akikről általában 
mindenki elfordítja a fejét. Az arcot kutat
ja az arctalanságban, az egyéni történetet 
a tömegjelenségben.

Gertrude Stein írt hasonló „önéletraj
zokat” CAlice B. Toklas önéletrajza-, Eve

rybody’s Autobiography, vagyis Mindenki 
önéletrajza), amelyekben a személyesség 
egy másik személy megszólaltatása révén 
(„beleéléssel”) valósul meg. Röhrig hason
ló módszerrel fogadja be a személyiség rit
musát, interiorizálja, és portré formájában 
exteriorizálja, vagyis reprodukálja azt. Ná
das Péter írja a kötet utószavában: „Ötven 
versben, ötven alakban furcsa egy történe
tet mesél el mindannyiunkról. Mások tör
ténetével saját hajléktalanságát.” Majd: 
„Hol közelről, szemtanúként nézi, ilyenkor 
jellemzi, ábrázolja őket, felderíti sorsukat, 
hol meg legbelülről, lelkűk közepéből ad je
lentéseket, gondolatfolyamaik, belső filmje
ik, belső monológjaik, asszociációs rendsze
rük felől.” Erőteljes szubjektuma nem vész 
el ebben az interszubjektivitásban: ezek
ben a versekben is ott lüktet a személyes 
élettapasztalat, saját életének toposszá vált 
motívumai, az otthontalanság- és otthon- 
keresés-történetek, a kiterjesztett magán
mitológia. Ez a személyes érintettség te
szi őt avatottá ahhoz, hogy mediátorként 
közvetíthesse a perifériára szorultak lét
élményét. Az angyalvakond (Gorkij Éjjeli 
menedékhelyének szerkezetéhez hasonló
an) polifonikus, a megszólalók epizodisták, 
hogy maga az állapot, a nyomor lehessen a 
főszereplő. Illetve amikor főszereplők, ak
kor az metafizikailag indokolt szubjek
tivitás. Az egymás mellé helyezett képek 
kiadják a hajléktalanság fantomképét. 
Az ötven hiánytörténet Röhrig mediációjá- 
val ötven jelenlétté áll össze ebben a fekete 
könyvben. Mint ahogy a borítófotó aszfalt
ra köpött rágóiból áll össze a Göncöl, mert 
valaki beléjük látta az összekötő vonala
kat. Petri: „Hogy ötlünk szunnyadó minták 
nyomára?/ Hogy lesz sok néma, szétszórt/ 
pontból beszédes csillag-ábra?” (Barokk elé
gia). Röhrig: hát így.

A versbeszéd karizmatikus és ellentmon
dásos. A szövegek színvonala nem egyenle
tes a nyelvi ballasztok és akadályok miatt, 
amiket a szöveg maga elé gördít. De amit 
Röhrig költőként veszít, azt jelenségként 
nyeri vissza. A stilisztikai hibák, a közhe
lyek, stílustörések, szóképhalmozások nem 
csak élővé, organikussá teszik a verseket,

de stílusértékkel is bírnak. Ezek a túlzás 
hibái, a szenvedély hibái. A Röhrig-vers 
mer rossz lenni (nem gyenge!), átütő erejé
nek ez is részese. Nem vesz vissza magá
ból puszta elitizmusból, nem dekára méri a 
harmóniát. Érvényes akar lenni, nem ak
tuális. Ezt a diszharmóniát, ezt az asszi- 
metriát az utószóíró Nádas is szóvá teszi, 
és arra a következtetésre jut, hogy a szé
pészeti törekvés a realitással nem össze
egyeztethető. Márpedig itt realitásra való 
törekvés van. A Röhrig-vers fésületlenségé- 
vel, trehányságával együtt tud olyan pontos 
lenni, mint egy szike. Megidézi előttünk a 
szóban forgó személyek hologramját: „an
no tán kék női télikabátban/ egy tata köze
leg”, „ma sem ő ért ide elsőnek// mája mint 
egy duci belsőzseb”, „szíved át- meg átsze
li a pokol/ mint anyakönyvvezetőt a triko
lór”, „szíve már szabad/ szabad s oly tiszta/ 
mint egy dugihely/ ha meghalt az alkoho
lista”, „hisz akár egy dísztárcsa a sztrádán/ 
én már leváltam valahol”, „kit mint a piz
za szélét otthagytak”, „egy biztonsági öv 
egy taxi ajtajába csípődött// így szorultam 
én is valahogy kívülre”. Vagy: „szűcs im- 
rét kétéves koráig egy sublótban tartották// 
ha sírt betolták a fiókkal”. Hamvas Bélával 
szólva: a hasonlat nem egyéb, mint egy re
alitásra való visszavezetés, egy formája a 
bizonyításnak.

Látjuk ezeket a rendkívüli, renden kí
vüli embereket. Röhrig úgy halmozza és 
görgeti maga előtt a szóképeket, mint a fo
gyasztói társadalom a hulladékát, a fölös
legeit. A talált tárgyakat nem tisztítja meg, 
nem fosztja meg a történtek lerakódásai
tól, mielőtt beemeli őket a versbe. Felépíti 
azt a közeget, amelyben alanyai léteznek. 
(Ebben a tekintetben talán sosem volt még 
ennyire adekvát a röhrigi nyelv, mint eb
ben a kötetben, ahol a kifejezés rátalált leg- 
sajátabb témájára.) A tetoválásokkal és seb
helyekkel zsúfolt, agyongyötört szövegtest 
ingóságaival teli nájlonzacskókkal höm
pölyög. Olyan jelenség, amelynek nagyobb 
az etikai tétje, mint az esztétikai. Míg egy 
fénykép lehet tapintatlan, addig egy szöveg 
körültapogatja tárgyát, és a körültapoga- 
tás folyamatával a megértést szolgálja.
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A röhrigi hasonlat saját képére formálja 
tárgyát: a hold olyan mozdulatlan, mint a 
vécésnéni tányérjára ragasztózott fémpénz. 
Ez -  ahogy József Attila szegénység-hason
latai — bizonyos társadalmi réteg számára 
(ha nem is szemantikailag, de empiriku
san) érthetetlen marad. És nem a hasonlí
tott esik kívül tapasztalati körünkön, ha
nem a hasonló (aminek az érzékeltetés 
céljából a konkrétabbnak kellene lennie). 
A hétköznapi valóság ismeretlen szegmen
sét tárja elénk: mi ez, ha nem az érzéke- 
nyítés legkifinomultabb módja, a beavatás 
általi? Röhrig álláspontja: a beszédmód 
lehet képviseleti, de ne legyen elfogult. 
Az angyalvakond mégsem szocioköltészet, 
hanem egy nagyon aktuális társadalmi 
probléma erősen szubjektív megközelítése: 
hiteles, mint egy statisztikai mutató, de 
hatásfokát tekintve jóval meghaladja egy 
szociológiai felmérését.

S l O g A Z a pangyalvakond

\
\

/ \
\  /

Lévinas: „Az ember úgy tartózkodik a 
világban, mint aki egy magánterületről, 
egy itthon felől érkezett, ahová bármely 
pillanatban visszahúzódhat. Nem egy csil
lagközi térből jön, ahol önmagát eleve bir
tokolná és ahonnan minden pillanatban 
újrakezdeni kellene veszélyes földre szál
lását.” A hajléktalanok lakhely híján ter
mészeti létezők. Nélkülözik a menedéket, 
ahová visszahúzódva az ember a természe
tet világgá alakíthatja. És önrendelkezve 
döntheti el, hogy mikor lép ki a világba, 
mikor vonul vissza. Röhrig megszólalói úgy 
érlelik, hívják elő magukban az őket ért 
hatásokat, úgy dolgozzák fel emlékeiket 
és traumáikat, hogy nélkülözik azt a te
ret. Átvilágított helyzetükből fakadóan vi
szont mi is részesülhetünk az epifániában. 
Látjuk, amint a földön fekvő testek összekö
tődnek az égivei. Talán valóban sikerül a 
témát érintő könyveknek (Kerékgyártó Ist
ván: Rükverc, Szilasi László: A harmadik 
híd, Molnár T. Eszter: Kóbor Szálló) lega
lább szóban visszaszolgáltatnia szereplői
nek azt a szabadságot, amit a hajlékukkal 
együtt elvesztettek.

Röhrig Géza: angyalvakond. Men- 
hely Alapítvány, Budapest, 2018.

SIM ONFY JÓZSEF

Vagy

Töprengek létezem 
Vagy csupán délibáb 
Mit fáradt agyam kitalál

Veled

Jobb szeretek veled 
Csodálni gömbölyűségedet 
Mint ülni egy pádon 
Galambokat etetni kiflivel

M ielő tt

Elveszítettem mielőtt 
Megtaláltam volna

A
Eveim

Nem úgy vesznek körül az évek 
Ahogy az erdőt a fák

Kék

Megébredtem szempillámon 
Fény pici denevérek 
Annyi kék bennem 
Odafönn az égen jókedvem 
Osztogatom mindenkinek

N em  kap

Iszonyatosan viszketek 
Nem a bőröm nem a bőr alatt 
Nem a hús nem a hús alatt 
Csontban mint velő összeaszott 
Énem nem kap lélegzetet

A
É vszak

Milyen évszak volt nem tudom 
Padló mennyezet összefolyt 
Hányódtam zúduló vizeken 
Virágom kőtörőfű megrepeszti szívem

Nem

Nem hernyóból lesz a lepke 
Hernyóvá zsugorodott 
Levelekből lesznek

M iért nem

Miért nem tudok gyűlölni 
Ha már szeretni nem tudok 
Miért nem tudok szeretni 
Ha már gyűlölni nem tudok

K isfiú

Rajtam a lét jég inge fáradt 
Vonat zakatol szemem az éjszakában 
Keselyű riog egymásba kulcsolódnak ujjaim 
A kisfiú májszínű kutya

Csak a z

Amit mindvégig 
Szégyellt megmutatni 
Csak az maradt végül

A

É ppen a z

Ki kell írjam másképp megnehezíti 
Minden napom óráját percét 
Megdöbbent hogy éppen az tart életben 
Ami ellehetetleníti napom óráját percét

C sobbanás

Összeszorított szám mint egy páncélszekrény 
Talpam alatt a napok vékony üveglapok 
Eldobsz mint egy követ nagy csobbanás követ

Sikoly

Ébredés mélyén 
Kín az anyáé 
Sikoly a fiúgyermeké

Egyre

Már egyre rosszabb minden egyes nap 
Világ mocskával pakolva mintha 
Én lennék a fekete doboza

F avágók

Kitépek egy idegszálat amikor ébredek 
Kitépek egy idegszálat amikor nyugovóra

térek
Mint az óra két mutatója mintha 
Favágók irtanák az erdőt egész éjszaka 
Utik-verik életemet
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ALBERT-LŐRINCZ MÁRTON

A k eresz t a la t t
Kákonyi Csilla: Emberi színjáték c. festménye alá

Mi van ott a Via Dolorosán? -  kérdezi jobb agyféltekém, 
amint épp hideg tükör üvegéhez nyomom az arcom. Bele 
akarok lesni. Ölelne, keblére vonna, érzem, de szegek 
fészkében ül az elmozdult világ. Rúgna, ha tudna, ahogy a 
dákó bök a golyóba, mozdulni kellene oda, ahol a 
cél emberpróbáló, de nem olcsó csoda, mindenki bírja és 
birtokolja, de nincs szabadsága a lábnak, szaggatja szegek 
szigonya. Vérköntös hullik a sebekre, fájdalomtakaró, 
és egyben szeméremtakaró. Alant a mélyben, már szinte egy 
másik világban azok, akiket rendes anyaméh rendesen 
kihordott, víg patríciusok, rút rabok, paprikás polgárok 
pörgetik táncukat hangszerre fűzve ... várakoznak rózsaszín 
ingben ... kérdezősködnek, ma péntek van-e, vagy vétek, vagy farsang, 
gyermekcsináló kedvvel. Szorgos asszonyok tartós lenből fehér 
gyolcsot szövögetnek, halotti lepelnek, viseli majdan a 
holt, kinek kedve kiismerhetetlen. Tükrömhöz nyomom arcom, 
félig én is ott vagyok...

Sámán. Csillagkép

Lefényképeztem  a  felhők fö lö tti 
ta lá lk a  helyét

„Kinek is használ ez a sűrű íráskényszer”
„Miről is szólhatnék, hisz alig érint valami, ha nem vagy ott”

Nyírfalvi Károly: Selyempapír

Remek érzés az élet, mi tagadás. A törpék ujjonganak,
Hófehérke életre készül, behálóz a virtuál, mint a 
felhők mögötti világ. Remek itt lenni. Félve fölszáll veled 
a Wizzair, fölemel a bárányfelhők fölé, kábé nyolc-nyolc és fél 
kilométernyi zuhanásra, apró ablakból fényképezed 
a képzelet világát, valaha ott laktak az angyalok, Szent 
Péter, az Isten, ily képeket ecsetelt a totál plébános, 
tetszett a táguló horizont, oda belépni nem lehetett 
a hittanórán, csakis a képzeletnek, de én már jártam ott 
párszor, lefényképeztem a felhők fölötti találka helyét, 
találkoztam magammal és a mennyei tájjal, velem volt a 
láthatatlan, az egészen más is, nem úgy, ahogy a falusi 
papok lerajzolták a hittanórán, ó, segíts, oly távol a 
föld, a nyugodt, bizalommal teli ősök szent hona, hát persze, 
akkor még egy se járt közülük ezeken a földnélküli tág 
tereken, igenis, égies-légies tájakon, nem láttak 
annyit, amennyit én ott gyorsan lefotóztam, ismerős vidék.
Remek érzés megosztani, mi tagadás. A törpék vidámak, 
öröm-könnyeikkel tisztára mossák apró ösvényeiket, 
ujjongó tekintetük lesepri a felverhető éteri 
port, jól megtalálták szerepeiket, Hófehérke hiába 
hal meg a gonosz szeme láttán, kiköpi az almarögöt a 
felhők fölött... a föld felé irányuló gravitációba.

Jelzők  és asszociációk

Lomhán, mint a tavaszi Tisza sodrása,
Lomhán és fürgén, ahogy az idő folyik az utcámban,
Fürgén és vidáman, ahogy a mongúz szegődik a kígyó nyomába, 
Vidáman és kecsesen, hasonlóan a fogarasi zergékhez

a szakadék fölött,
Kecsesen és hegyesen, mint a menyecskék esküvő előtt,
Begyesen és kéken, mint a freskók a templommennyezeten,
Kéken és lilán, mint a tetkók a börtönök lakóin s a smasszereken, 
Lilán és szomorúan, mint az utcasarki prostituált,
Szomorúan és halálosan, mint a látni vágyók a London Bridge-dzsel, 
Halálosan és berúgva, mint a földtúrás a hörcsögodúkba, 
Berúgva és kirúgva, ahogy a tisztességgel teszi a kurva, 
így fut, így szalad, így illan el az urnából a hamu,
S nyílik ki a temetőkapu, NE SÍRJ! ötbetűs biztatóval.

K u tyá ér t k iá lto k
Leguggolok látni, ami lent motoszkál, ami lent meglapul, ami mellettem él 
utak, sáncok mélyén, porban és fű  között, időbe bezárva, múlásba kulcsolva.

Keresem értelmét a reggeli fénynek, déli harangszónak, est-sötétedésnek, 
kút apadásának, vizek ostromának, tűz lobbanásának, föld indulásának.

Apró tárgyak hangja, hangszer húrozása, ajtók kopogása, virágok omlása 
körém telepedik, mint a hét törpe Hófehérke köré a boszorkánymesében.

Szellő szertefújja rossz emberek bűzét, felhő esőt ront rá, leoltaná tüzét 
minden lopott lángnak, feneketlen füstöt okádna a rosszra, s tenné láthatatlan’,

perzselő magánynak helyét kiseperné, térdeplő testemet oda beengedné, 
s ott szelíd virtusok szárba szökkennének, virtus-ciheresben táplálnának ágat.

Bokrok s platán mellett ott szerteterülne minden, amit fentről, szálfaegyenesen 
meglátni nem lehet, átölelni úgy se, míg a fény felébred, míg az eső áztat,

míg a fürtös felhő távlatokat elrejt, s míg a fal le nem dől, erdő ki nem sarjad, 
feneketlen titkok éghasadásában, fekete temetők földindulásában.

De, ha a fal ledől apró ropogással, kutyáért kiáltok, hátha megtalálna,
kihozna a fényre, kitenne a szélbe, megmosna az eső, s kezdődne elölről. Őrangyal
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A felső és az alsó világ dobjai
Részlet A  k a to n a  és a  d ém o n  című regényből

„Folytassad -  kér reggel Carmen és 
csillog a szeme. -  Almomban is a norvégi- 
ai házat láttam, ahol nem is jártam. Gert- 
rúdot magas, karcsú, szőke nőnek kép
zelem, látom őt, és dédapádat is, amint, 
a tükörben nézik Olaf fluoreszkáló ha
sonmását. A szoba berendezését is láttam, 
masszív diófa bútorok, nagy négyszögletű 
asztal, támlás székek, karosszékek, ha
talmas íróasztal, s egy tutajszerű faágy. 
A falon festmények, egy hajó, amint da
gadó vitorlákkal vág a tengernek, egy fe
kete kereszt egy hegyoldalon, napernyős 
nők egy pikniken, téli táj, behavazott fák, 
dombok, valahol Norvégia északi részén, 
alkony a Spitzbergákon. Volt időm alapo
san megfigyelni mindent, de egyéb sem
mi nem történt, hogy Olaf beszélt-e, s ha 
igen, mit mondott, nem hallottam. Jelen 
is voltam, meg nem is, mintha süket let
tem volna álmomban. Aztán az ajtó ki
nyílott, és bejött egy nagy fekete kutya.”

Fantasztikus -  bámulok rá elképedve. 
-  A szoba berendezéséről az éjjel semmit 
nem meséltem, pontosan így írja le déda
pám. Hát, hogy mi eleven, intenzív kap
csolatban vagyunk, az biztos. A kutyát 
egyébként Foxnak hívták, még Olaf ta 
lálta kölyökkutya korában, a tengerpar
ton, és ő nevelte. Este rendszeresen be
hívták, Olaf is így szoktatta, de ha bárki 
behatolt a kertbe, vagy megjelent a ház 
körül, azonnal jelzett. Elő vészcsengő 
volt, gazdája eltűnése után, a kertész ta
núsága szerint, sokáig búskomoran kóbo
rolt, el-elment, de estére, hajnalra mindég 
hazatért, s amikor Gertrúd és dédapám 
megjelentek, őket nyilván ismerte is, va
lamiképpen gazdájához és a házhoz ta r
tozónak érezhette őket, megnyugodott, 
s egyértelműen őket fogadta el falkafő- 
nöknek. Nem tudom érdemes-e előre ug
rani a történetben, de a világkörüli útra 
is elvitték, nem váltak meg tőle.

De még nem tartunk itt, egyelőre Olaf 
szobájában vagyunk. Sokáig bámulták az 
üresen villogó tükört. Olaf fluoreszkáló 
alakja már régen eltűnt, de ők nem tud
tak elmozdulni a tükör elől, Gertrúd va
cogni kezdett, annyira félt, és szorította 
dédapám kezét, az ágyhoz vonszolta és 
szeretkezni kezdtek, de most ez sem nyug
tatta meg őket! Keresni kezdték a jobb ol
dali, alulról második fiókban a rejtekhe
lyei, meg is találták, de képtelenek voltak 
ráhangolódni, Gertrúd félt, dédapám iz
gatott volt, reggelre halasztották a kézira
tok tanulmányozását, és tovább ölelkeztek 
a sötétben, aztán mindketten ugyanazt 
az álmot látták. Akkor már annyira kö
zös hullámhosszon voltunk — írja naplójá
ban az öreg - , hogy rendszerint ugyanazt 
is álmodtuk. Egy beláthatatlan mezőn ál
lottunk, egymással szemben, meztelenül, és 
egy különös, hatalmas falat láttunk. Kü
lönös ikerálmukat nagyapám szinte no
vellaként örökíti meg, lejegyeztem a note
szembe, felolvasom.

A fal
Ödön von Boticselli és Gertrúd Helger- 

mann közös álma

Egy idegen -  nevezzük Zének, vagy uta
zónak? -  ismeretlen, zord helyen, egy ko
pár fennsíkon sétál. Maga sem tudja, ho
gyan került ide, mit keres itt, azt sem, 
honnan jön és hova igyekszik? Egyszerre 
útját állja egy hatalmas, fekete fal. Olyan, 
mint egy antracit tükör, egy pillanatig ön
maga elképedt arcába meredhet, aztán a 
visszatükröződő, késődélutáni nap lángra 
gyújtja tükörképét, és arca fel-felszikrázó 
káprázatok közé vész.

Lehunyja szemét, dörzsölgeti, aztán fel
néz és döbbenten látja, hogy a fal legalább 
öt-hat méter magas.

Bosszúsan indul el, jobbra, reméli, a fal 
egyszer csak mégis véget ér, és ő háborít- 
hatatlanul folytathatja útját, hiszen jelen
létére egészen egyszerűen nincs magya
rázat! Idegesen ellenőrzi a térképeit, de 
tudja, hogy jól emlékezett, a térképeken 
nem létezik, nincs feltüntetve a fal. Még
is itt van a térképek nem is jelezte hatal
mas fekete tükörfal, és egyszerűen nem 
akar véget érni.

A nap lassan, vörösre festve a felhőket, 
eltűnik a fennsíkot határoló magas hegy
csúcsok mögött, és Zé bosszúsan vissza
fordul. Amire elér kiindulási pontjához, 
a helyhez, ahol először találkozott a fallal, 
alkonyodni kezd, mögötte egymás után 
tűnnek fel a homály szobrai és eltakar
ják a tükörfalon tétova arcát. Töpreng és 
a leereszkedő sötétségben most balra in
dul el, de az ijesztő fekete fal, tükörképé
vel, amely a homály talányos szobraival 
együtt többször is leellenőrzi, vele halad, 
csak nem akar véget érni. Öt-hatszáz lé
pés után ismét visszafordul. Amire visz- 
szatalál kiindulási pontjához, már ko
romsötét van, a kopár fennsík mélyéről 
bagolyhuhogást hallani. Már nem látja a 
titokzatos antracit falon önmagát. Feltá
mad a szél, érezhetően hűl le a levegő.

Beburkolózik fekete köpenyegébe, leül 
a sarkára, s töprengeni kezd. Ahhoz, hogy 
tovább mehessen, meg kellene másznia a 
falat, de ez lehetetlen. A fekete fal tükör
sima, s legalább öt, talán hat méter ma
gas. Ledől a földre, feje alá teszi táskáját. 
A kopár fennsíkon idegesítően recsegő ör
dögszekereket sodor a szél.

Az utazó nyögve hátára fordul és ha
nyatt fekve a puha fűben, a kiismerhetet
len csillagokat hosszasan elnézegeti. Nem 
tudja, hogyan is lehetne tovább? Kétsége
ibe alszik bele.

Álmában megjelenik egy beszélő holló 
és értesíti arról, hogy a falon túl nincsen 
semmi.

Az utazó megretten. Nem érti.
„Hogyhogy semmi?” -  kérdezi tétován, de 

a holló nem válaszol, lomhán tovaröppen.

Zé felül, a felhők mögül hirtelen elő
bukkanó hold fényében jól látja, hogy nem 
a falon röppen át, noha ő megtehetné, ha
nem ellenkező irányba távolodik a kopár 
fennsíkon.

Volt, nincs.
Hajnalban az utazó felriad.
Szél fúj, görgeti az ördögszekereket, fázik.
Felugrik, rohanni kezd, hogy felmele

gedjen, először jobbra, majd balra. Szeret
ne átjutni a titokzatos falon, de nem tudja 
elképzelni, hogyan is lehetne? Megmászni 
a tükör-antracit falat, lehetetlen. Jön-megy, 
nézelődik, de a kopár fennsíkon, az idege
sítően csikorgó, ide-oda guruló ördögszeke
reken kívül nincsen semmi. Fa sincs. Visz- 
szamegy a helyére, leül a sarkára, vacogva 
nézegeti a fekete falat, s mint egy ében tü
körben saját szomorú arcát. Aztán, ami
re a hegycsúcsok mögött megjelenik a nap, 
lángra gyújtva tükörképét, felemelkedik, 
és vicsorogva nekiugrik a falnak, megpró
bál felmászni rá, de újra meg újra rádöbben, 
hogy ez lehetetlen, újra meg újra visszaesik.

Megáll, mereven nézi a falat, gondolat
ban hosszadalmasan átkozza el, majd tás
kájából szendvicset szed elő, enni kezd. 
Egyszerűen nem hiheti, hogy álmában, 
a beszélő hollónak igaza volt, hogy a fa
lon túl véget ér a világ és nincsen sem
mi. Kereng a fal előtt, aztán előveszi kula
csát, iszik, és újra elindul, jobbra. Órákig 
gyalogol, de a fal csak nem akar véget ér
ni. Egyszer csak elérek a végére, gondolja, 
és makacsul folytatja útját. Furcsa, hogy 
órák telnek el, de sem emberrel, sem állat
tal nem találkozik.

Egyedül van a kopár fennsíkon, mel
lette a nyugtalanítóan viliódzó fekete fal. 
Délre erősödik a meleg, elfárad. Leül a fal 
tövébe, s erőtlenül masszírozza a lüktető 
halántékát, majd iszik egy korty vodkát, 
két közepes korty vizet. Ekkor jelenik meg 
előtte váratlanul, mintha csak az ürömfű- 
tengerből, a kókadtan heverő ördögszeke
rek közül bújna elő, a fekete ruhás, fehér 
hajú asszony.

„Egyedül érzi magát?” -  kérdezi részve
vőén és félrehajtott fejjel utazónkat hosz- 
szasan elnézegeti.

„Nem -  válaszolja Zé, lehajtott fejjel. -  
Nem érzem egyedül magam, asszonyom. 
Egyedül vagyok. Lát itt valaki mást, raj
tam kívül?”

„Nem az a fontos, hogy én mit látok, 
drága barátom, hanem maga.”

„Sem drága nem vagyok, sem a barát
ja...”

„De szomorú — néz rá részvevőn az asz- 
szony. -  Lógatja a nagy fejét, mint az 
igáslovak, mintha idő előtt feladta volna. 
Na, jó, meg is értem, találkozott egy feke
te fallal, ami kétségtelenül nem várt aka
dályt jelentett, hiszen hátráltatta útjában, 
s ez érthetően dühítette. De fel sem tette 
a kérdést, milyen célt szolgál ez a fal? Kik 
építhették vajon, mikor és miért?”

„Téved. Feltettem. De nem tudtam vá
laszt is adni a kérdésemre. Ráadásul ál
momban egy emberi nyelven beszélő holló 
közölte velem, hogy a falon túl nincs sem
mi. Amit nem értettem, hogyhogy nincsen 
semmi? Véget ér a világ. Itt lenne a világ 
vége?”

> » »  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról

Az asszony nem válaszol, s amikor az 
utazó felnéz, nem lát senkit, beszélgető- 
társa eltűnik, úgy, olyan titokzatosan, aho
gyan megjelent, mintha csak a föld nyel
te volna el.

„De hát, asszonyom -  kiáltja kétségbe
esetten Zé, szaggató halántékát, égő sze
mét dörzsölgetve. -  Hova tűnt el? Kérem, 
ne bújócskázzon velem.” -  Noha jól tudja, 
hogy az idősebb, fekete ruhás asszony már 
csak azért sem bújhatott volna el, mert 
egyszerűen nem volt hova. Érzi, hogy vége, 
hamarosan elfogy az élelme, a vize, a vod
kája, éhen és szomjan hal a rejtélyes fal 
előtt, anélkül, hogy megfejthette volna tit
kait. Hát foga közt káromkodva, meghúz
va vodkásüvegét, elszántan megy tovább 
az örök jelenben, figyeli az őt hűségesen kí
sérő árnyékát, tükörképét a tompán csillo
gó fekete falon, amelyen túl, a beszélő holló 
szerint nincsen semmi, és émelyeg.

„Reggeli után lágy tojást ettek, teáztak, 
megbeszélték bizarr álmukat. Igen -  mon
dotta Gertrúd, s ezt dédapám valamiért 
naplójában is feljegyezte —, mi örökké fa
lakba ütközünk, tükörfalakba, hogy szebb le
gyen! Leültek egymás mellé az íróasztalhoz, 
és áttanulmányozták Ólainak a polinézi
ai sámánizmusról készített feljegyzéseit. 
Egy bizarr világ tárult fel előttük. Éjszaka 
megint zörgés, csörömpölés hallatszott a tü
körből. Felriadtak, olybá tűnt, mintha abla
küvegek törtek volna össze, vagy poharakat 
vagdostak volna egymáshoz, majd fluoresz
kálva újra megjelent Olaf árnyképe vagy 
szellemalakja, dédapám hol az egyik, hol a 
másik kifejezést használja, jelezve a bizony
talanságot, ami Olaf újabb és újabb meg
jelenése után, Gertrúdot is, őt is eltöltötte. 
Most sokáig nem szólalt meg, figyelme
sen nézte őket, aztán, mintha mellékesen, 
megkérdezte, felkészültetek ? A kommuniká
ció teljesen egyoldalú volt, jegyzi meg több 
alkalommal is dédapám. Ok nem válaszol
hattak, nem kérdezhettek, csak Olaf be
szélt. Felkészültetek? -  ismételte meg a bal
jós kérdést, s mintha fenyegetés is bujkált 
volna a hangjában. Tovább hallgatott, s mö
götte újra felhangzott a csörömpölés, s most 
valami sivító hang is vegyült bele. Nem 
tudtuk mire vélni a dolgot -  vélekedik nap
lójában dédapám, Gertrúd később őszintén 
meg is vallotta, volt egy olyan érzése, hogy 
jeles barátunk odaát, a túlsó világban, aho
va átment ugyan, de képtelen önerőből visz- 
sza is jönni, meghibbant, és egyszerűen ját
szik velünk? Hosszú, több perces hallgatás 
után, miközben csend lett végre, megszűnt 
a csörömpölés is, s a sivító hangok is, Olaf 
ránk nézett, az volt az érzésem, valóban 
lát is bennünket, és azt mondta, ha lemen
tek a pincébe, a legbenső helységben talál
tok egy vasalt ládát, abban van egy szibériai 
sámándob, hozzátok fel, és ha felkészültetek, 
szólaltasd meg, Ödön, csak vigyázzatok! 
Azt, hogy mire is kellene vigyázzunk, ter
mészetesen nem mondta meg, eltűnt a tü
körből és mi kezdtük úgy érezni magunkat, 
mint Alice Csodaországban. Ennek ellené
re vettem a zseblámpát, lementünk a pin
cébe, a legbenső helyiségben megtaláltuk a 
vasalt ládát, benne a sámándobot, kiemel
tem, szokatlanul súlyosnak tűnt, és felvit
tem, a dolgozószobába, letettem a tükörrel

Sámán. Rituális tánc

szemben, a padlóra. Gertrúd idegesen ne
vetett. Sámándob, ez valami fekete mági
kus szertartás eszköze, nem? Ezt megszó
laltatva lépnek kapcsolatba a sámánok az 
alsó és a felső világgal, magyaráztam neki 
-  írja dédapám -, bár magam sem hittem 
az ilyen babonákban, s fogalmam sem volt, 
hogy Olaf mit akar a sámándobbal, minek 
kellene megszólaltatni, én nem az alsó és 
nem is a felső világokkal akarok kapcso
latba lépni, hanem vele? Mindenestre fel
gyújtottam a lámpákat -  folytatja a beszá
molót -, és az éles fényű olvasólámpát is a 
sámándobra irányítottam. Tojásdad for
mája volt, hogy milyen állat bőréből ké
szült, nem tudtam megállapítani, valószínű, 
rénszarvas vagy jávorszarvas bőréből ké
szülhetett? Oldalán szimbolikus rajzok ra
gyogtak, a Nap, a Hold, a Szivárvány és a 
Világfa, hátoldalán vasból és fából készült 
fogót vettem észre, a sámán balkezével fog
hatta meg dobját, jobb kezében tarthatta a 
dobverőt, amellyel megszólaltatta hangsze
rét. De ilyent nem találtam a ládában, va
lószínű kézzel kellett volna ütögetnem a do
bot, ehhez viszont semmi kedvem nem volt. 
Hirtelen aludtak ki a lámpák, Gertrúd hoz
zám simulva reszketett, megint derengeni 
kezdett a tükör, s az ezüstös fényben láttuk, 
amint egy dobverő jelenik meg a dob fölött 
és verni kezdi. Amikor közel öt perces dobo
lás után csend lett, és újra meggyulladtak a 
lámpák, koncentráltam, és a dobot átküld- 
tem Olafnak, a másik világba, boldoguljon 
vele, ahogy tud! Felöltöztünk és elmentünk 
sétálni. Éjjel egy szállóban aludtunk. Gert
rúd rettegett, képtelen lett volna hazatérni, 
egy pillanatig nem érzi biztonságban ma
gát abban az elátkozott házban, panaszko
dott. Állandóan olyan érzésem van, mintha 
láthatatlan idegenek lennének jelen, és ál
landóan figyelnének, mintha Olaf minden 
lépésünket ellenőrizné, mintha befolyásol
ni akarna. Ezt némileg túlzásnak tartot
tam, vélekedik naplójában dédapám, de 
én is meguntam Olaf szeszélyeit, a tükör
ből fel-felhangzó különös, bizarr zörejeket, 
az állandó áramszüneteket, a foszforesz- 
káló tükröt, és Olaf fölöttébb különös vi
selkedését, számomra értelmezhetetlen és 
értelmetlennek tűnő utasításait. És én is

érzékeltem, hogy valakik tényleg jelen van
nak a házban, egyelőre még nincsenek el
lenséges szándékaik, de, ahogyan a rettegő 
Gertrúd fejtegette, bármikor lehetnek, s mi 
lesz, ha én nem tudom megvédeni őt vagy 
magamat? Másnap összecsomagoltunk, le
zártuk a házat, a kedves öreg kertésznél 
hagytuk a kulcsot, némi pénzt is hagytam 
neki, hogy tartsa rendben a kertet és a ro
zoga állapotban lévő épületet is, s pórázt 
rakva az örömében nyüszítő Fox nyaká
ba, elutaztunk Norvégiából. Kapcsolatom 
Olaffal ezután megszakadt, tudósít lako
nikusan dédapám, soha többé nem tértem 
vissza norvégiai házamba. Igaz később, ezt 
még fontos közbevetóleg elmesélnem, még a 
harmincas években, végrendeletet csinálta
tott Norvégiában, hitelesíttette és unokájá
ra, Frédire hagyta a házat és a kertet, aki 
az ötvenes években adta el, és árából vásá
rolta, dédapám nagy megelégedésére, mos
tani, amszterdami házát és kertjét. Hogy 
miképpen érintkezett és érintkezik jelenleg 
is Frédivel, nem tudom, majd, ha odaláto
gatunk, megkérdezzük tőle.

De vissza a sámánizmushoz. A sámán 
szertartásokat soha többé nem tanulmá
nyoztam, írja dédapám, mert minek töltöt
tem volna ilyesmivel az időmet? Elvégre 
engem nem a sámánmitológia alsó és felső 
világa érdekelt, nem misztikus utazásokra 
akartam kelni, a Világfán keresztül, nem 
a sámándobot ütögetve akartam révületbe 
esni, hanem fel akartam deríteni a létező, 
de számunkra láthatatlan, érzékelhetetlen 
dimenziók titkát. De erre még várni kel
lett, tudtam, még sokat kell kísérleteznem. 
És itt megint szünet következett a napló
ban, több éves kihagyások, 1930 és 1937 
között. Ezek a feljegyzések is meglehetnek, 
meg kell legyenek valahol? Mindenesetre, 
a családi legendárium szerint, a harmin
cas évek elején, többször is hazatért Ro
mániába, s noha egyetlen fiát és apámat, 
elsőszülött unokáját, nem tudta elcsábíta
ni, felébresztette az érdeklődést a cirkusz 
iránt, nagyanyám rémületére, kisebb uno
kájában, Frédiben, igen! S valószínű másik 
unokájában, Tóbiásban is! Róla még nem 
meséltem, ő is családunk egyik legendás 
alakja, egy idő után megunta a cirkuszt és 
elment Kolozsvárra, végzett néhány évet a 
jogon, megunta ezt is, és elhúzott az ide
genlégióba, Algériába. Az ötvenes évektől 
Regensburgban élt s a Dunán hajókázott. 
1991-ben találkozhattam vele, de néhány 
hónapra rá, hirtelen meghalt. Nagy figu
ra volt, a nőkön kívül a Duna titkai érde
kelték! Frédi viszont ezután nem is vált 
el dédapámtól, s késdobálóként működött 
Ödön von Boticselli különféle cirkuszaiban, 
egészen a háború utáni esztendőkig, sze
relme, Luci tragikus haláláig! Emlékszel, 
már említettem, vérmérgezésben halt meg, 
egy rozsdás szögbe lépett, egy konzervdo
boz hasította fel az ujját, lényegében mind
egy. Nem tudták megmenteni. Akkor már 
leáldozóban volt a romániai cirkuszok csil
laga, sorra szűntek meg a vándortársula
tok, dédapám végleg visszavonult falujá
ba s kutatásainak szentelte további életét, 
míg Frédi tengerre szállott, matrózként 
majd kormányosként dolgozott különféle 
holland kereskedelmi hajótársaságok ha
jóin.” -  „Gertrúddal mi lett?” -  kérdezi kí
váncsian Carmen.
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RITTER GYÖRGY

Ház a szálfák
között
Múltfilmnek nevezzük azt, amikor egy 

adott filmalkotás az élő félmúltat, annak 
leginkább történelmi eseményeit ábrázol
ja, amelynek alkotói talán „tanúi” is voltak 
(pl. Moszkva tér). így a nézői emlékezet és 
a rendező alakja hitelesíti a filmet. Ha az 
esemény túl van ezen a horizonton, akkor 
a műfaji fogások látszanak alkalmas eszkö
zöknek, mert észrevétlenül egyszerre hitele
sítik és mitologizálják is a történelmet. Há
lás is használni, csupán azért nem kedvelik 
a történelmi személyek ábrázolását, mert 
az internet lexikális tárában könnyű tájé
kozódni a szereplők valódi sorsa felől. Meg
oldás lehet a történelmi békaperspektíva: 
a kisember sorsa vagy egy közismert tragé
dia okainak feltárása.

Az ember életét, múltját alapvetően törté
netként éli meg és adja vissza. Amikor lát
hat egy ábrázolt történelmi miliőt, sokkal 
jobban el tud merülni benne, ha megfogha
tó elemekkel tárják elé azt. A néző kényel
mesen elvan a történelminek álcázott krimi, 
melodráma, romantika világában. Persze 
ebben az a veszély, hogy ha a forma átve
szi az uralmat a történet felett, egyszerre 
hiteltelenítheti is azt. A rendező és a forga
tókönyvíró ennek ellenére bátran elkalan
dozhat és orránál fogva vezetheti a nézőt, 
legfeljebb néhány epés megjegyzést kaphat 
az ítészektől, de ez sok esetben talán mel
lékes is.

INEMATOGRÁF

Szász Attila rendező és Köbli Norbert 
forgatókönyvíró azt a „piaci rést” ismerték 
fel néhány évvel ezelőtt, amelyet a jó mi
nőségű — s itt elsősorban jól megírt — tör
ténelmi tévéfilmek hiánya jelent. Köbli 
szkriptjeit más rendezőkkel (Kovács Ist
ván: Szürke senkik; Bergendy Péter: A vizs
ga) is sikerre vitte, de Szásszal való közös 
alkotásaik, A berni követ (2014), a Félvilág 
(2015) és az Örök tél (2018) is egyfajta ívet 
írnak le a zárt hangulatú, historikus té
véfilm világától az igényes emlékezetpoli
tikai műig. Bár, amikor vitatott történelmi 
momentumokhoz nyúltak, látszólag megbi
csaklott erejük az ábrázolás reprezentati
vitásán (pl. Örök tél). Ennek ellenére két
ségtelen, hogy a „kosztümös film” zsánerét 
sikerült feltámasztaniuk. Számukra a va
lós eseményeket felváltja a sokkal jobban 
megfogható műfajok kézjegye, a profi tech
nikai, dramaturgiai megvalósítás és a szín
vonalas színészi játék.

Amikor beültem a moziba a páros leg
újabb, Apró mesék című filmjére, rögtön két 
jellegzetességet már az elején az arcomba 
dörgölt a film: az inzertek felemásan egy
szerre idézték meg az ötvenes évek magyar 
filmjeinek betűit és az amerikai „fekete szé
ria” bűnfilmjeinek kezdéseit. E kettősségből 
inkább utóbbi volt az erősebb, s lehetett sej

teni, hogy valamiféle tengerentúli ujjgya
korlatot fogok látni.

Az Apró mesékben a noirra és a thrillerre 
jellemző sötét háromszög-szituációt ismét (a 
Félvilág után) egy zárt térbe helyezte az al
kotó duó; egy árokba mélyített, erdei renge
tegtől övezett vadászházba. Ide érkezik meg 
ugyanis Hankó (Szabó Kimmel Tamás), aki 
a szétbombázott Budapesten leginkább ab
ból él, hogy a Kis Újság hirdetéseit szemez
getve, önmagát nyomaveszett katonák baj
társának adja ki. Egy jó történetért néha 
koszt és kvártély jár az eltűnt bakák roko
naitól. Bizonytalan helyzetét fizikailag a hi
perinfláció, lelkileg pedig az orosz fronton 
átélt rémálma súlyosbítja. Mégis ebből az 
álomból él: a zimankós orosz télben megpró
bál egy anyát vesztett csecsemőt megmen
teni. A rémemléket az adott fiktív bajtár
sakkal egészíti ki. Ám mint minden démon, 
ez is felőrli az embert, és egy balul elsült ha
zugság után Hankó megszökik egy vonattal. 
A csaló, az antihős „katona” karakterének 
tétje, hogy hőssé, tisztességessé váljon. Ki
derül, remek alkalom ehhez a vidéki város, 
Bárányfok erdejének közepén lakó vadász
ná, Judit (Kerekes Vica) és fia, Virgil (Tóth 
Bércéi) párosa, akik éppenséggel nem vár
ják haza a fronton szolgáló erőszakos csa
ládfőt. Hankó újdonsült családjában apasze
reppel, szeretői státusszal próbálkozik, de 
persze hirtelen beállít a valódi, hadifogoly 
apa, Bérces (Molnár Levente).

A film két órányi tiszta thriller, amely
ben világosak az ellentétes viszonyok, erős
nek hat a környezetábrázolás, fordulatos a 
forgatókönyv, remek a színészvezetés. Csak 
éppen ez mind egy tucat ötvenes évekbeli 
noir filmből van összeválogatva. Az alko
tók figyelmét ezúttal nem kerülte el, hogy 
az ódon, szűk kisvárosi hangulatért ne egy 
skanzenbe, hanem valósnak ható hely
színekre menjenek el. Ennek ellenére kár, 
hogy a mozifilmes debütáláshoz nem talál
tak valami igazán frappáns szélesvásznú 
világot, hanem megelégedtek a jól bevált 
szűk házias „színpaddal”. A pörgős keret- 
történetet ráadásul erőltetetten amerika- 
ias gengszterhangulatúra gyúrták, amely 
annak ellenére, hogy színes-szagos romvá
rost mutat, inkább tűnik Chicagónak, mint 
Budapestnek. Szerencsére az erdei jelene
tek és Bárányfok kisvárosának ábrázolása 
nem ilyen, s a film előnyösen lépi át saját 
maga cégérét, a háború utáni erkölcsi bi
zonytalanságot mégsem tudja visszaadni. 
Vagy nem is akarja.

A melodrámai háromszög, a késlelteté
sek, s még a jelmezek műfajisága is kissé el

nyomja a tartalmat. Látszik, hogy Köblinek 
inkább az volt a célja, hogy minden motí
vum és szál, iskolás módon, de nyugvópont
ra érjen a film „megfelelő” befejezésében. 
Ezt csak aláhúzzák Nagy András (Árulók, 
Hurok) szép képei, valamint Pacsay Attila 
és Parádi Gergely zenei aláfestései.

A film után többször eszembe jutott Makk 
Károly Ház a sziklák alatt című klassziku
sa. Az 1958-as pszichothriller kísérlete ta
lán azért bukott meg annak idején, mert a 
nézőkben túlságosan elevenen élt az a posz- 
ttraumatikus stressz, amelyet Görbe János 
gyilkossá váló, hiteles veterán alakja meg
jelenített. A műfaji keretekben talán akkor 
még lehetetlen volt átélni a háborúnak ezt a 
hatását. Az Apró mesékben már nincs prob
léma a műfaji stilizációval. Ám a világégés 
okozta sokk emlékezete annyira múzeali- 
zálódott, hogy súlytalanná vált. Míg Makk
nál a háborús „démonok” sebei neurotikus, 
eredendő társadalmonkívüliséget eredmé
nyeznek, itt a „gonosz” egy titok, egy hazug
ság, amelytől Hankó meg akar szabadulni. 
A visszatérő apa/férj viszont hiába vágyik 
erre, ő megmarad „vadnak”. E filmen lát
szik legjobban, hogy a második világháború 
és az utána következő évek ábrázolhatósá- 
ga, ha nem is a mítoszok, de végérvényesen 
a fikciók világába távolodott el.

Az Apró mesék mindenképpen nézniva
ló mozi. A Köbli-Szász páros mesterségbe
li tudásához pedig kétség sem férhet: a tör
ténelem egzotikumát remekül párosítják a 
színvonalas szórakoztatással. Az új évezred 
magyar közönségfilmes irányának legered
ményesebb alkotói közé tartoznak. Talán 
pont emiatt is jó lenne végre nemcsak ipa
rosmunkát látni tőlük, hanem filmes tudá
sukat latba vetve kiléphetnének a biztonsá
gi játékból. Filmjeiket látva úgy tűnik, erre 
minden adottságuk, s talán már figyelem
mel követő közönségük is megvan. Tehát itt 
az ideje, hogy a filmműfajok mellett egy má
sik eszközüket, a történelmet is ilyen erő
vel „markolják meg” és hámozzanak ki be
lőle valamit. Ha ez megvan, akkor a múlt 
felszínéből remek üzenetet fogalmazhatná
nak meg a jelen nézőjéhez. A bátorság nem 
hiányozhat...

Apró mesék, magyar film, 112 perc, 
2019. Rendező: Szász Attila. Forgató- 
könyvíró: Köbli Norbert. Operatőr: Nagy 
András. Vágó: Hargittai László. Zeneszer
ző: Pacsay Attila, Parádi Gergely. Szerep
lők: Kerekes Vica, Molnár Levente, Szabó 
Kimmel Tamás. Tóth Bércéi, Gyabronka Jó
zsef, Egyed Attila, Kiss Diána Magdolna.
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FISCHER BOTOND

Tényleg a kép
minden
A posztmodernt, Umberto Eco nagysza

bású strukturális összehasonlítása óta, 
a középkorral szoktuk párhuzamba állíta
ni vagy „rímhelyzetbe hozni”, Andrei Mäje- 
ri rendezd (és már Ernesto Anaya szövege 
is) egy másik párhuzamot javasol: a barokk, 
azon belül is a spanyol barokk, a „Siglo de 
Oro” korszakát értelmezi a posztmodern 
pozíciójából. Az értelmezés kulcsfogalma 
itt a „kép”, a reprezentáció és reprezen
tált valóságosságának összemosása, egy
általán, a valóság kategóriájának radiká
lis megkérdőjelezése. „Az élet álom”, „a kép 
minden”, a „valóság” is csak egy konvenció, 
amit nagyjából csak a valóság (mint műal
kotás) alapanyaga határoz meg.

A szüzsé a kor egyik legnagyobb festő
jéről, Velázquezről és egyik leghíresebb 
és legtöbbet elemzett képe, a Las Meninas 
megszületésének az előzményeiről, körül
ményeiről szól. Velázquez (Szűcs Ervin) 
nem fest, úgy tűnik, azért nem, mert udva
ri karrierre, formális rangra vágyik, erre 
koncentrál. Társadalmi elismerésre. (Csak
hogy, és ezt azért kibontja a szöveg, ha a ko
lozsvári előadás nem is annyira, egy ilyen 
döntés mindig túlmutat, hát, a „valóságon” 
-  a teremtés visszautasítása óhatatlanul 
a transzcendens szférájába tolja a dolgo
kat...) Margarita infánsnő (Imre Éva) vi
szont, egy spanyol arisztokrata kisgyermek 
minden makacsságával és akaratosságával, 
egy képet akar.

Posztmodern és spanyol barokk tehát. 
Velázquez híres képén, Anaya szövegében 
és Májeri színpadán is fontos a tükör és a 
tükrözés, a posztmodernben és a barokk
ban is. Ha egymás tükrében nézzük a két 
paradigmát, legalább három tengely men
tén kell, lehet elvégeznünk az összehasonlí
tást: esztétikai, etikai és transzcendens vo
natkozásban.

P  EÁTRUM

A kép minden. A barokkban és a poszt
modernben valóban. És persze a techni
ka. Májeri és a Kolozsvári Állami Magyar 
Színház társulata pedig adekvát módon 
egy technikás előadást alkotott. Technikás 
olyan értelemben, hogy az esztétikát szak
mai tudás határozza meg, a kivitelezéshez 
elengedhetetlen a mesterség ismerete. A ba
rokk és a posztmodern egyaránt megköve
teli, hogy a műalkotás ne csak inspirált, de 
kidolgozott is legyen, sőt, ha lehet, akkor 
mutasson valami önreflektív, új -  techni
kát is. És esztétikai-szakmai szempontból 
kitűnő előadást láthatunk. Gyönyörű ké
peket, gyönyörű színészi játékot, szofiszti
káit rendezést. Szűcs Ervin (akit úgy lát
szik, megtalálnak a nagy festőkarakterek 
a Sétatéren) Velázqueze pulzál és ég a szín
padon, őrlődik, obszesszív módon koncent

rál kitűzött céljára, a státusra, vagyis kon
centrálna, de nem hagyják: az infánsnő és 
az általa behozott zavaróan fontos kérdések. 
Az arc és a test munkája révén mindez ta
pintható a nézőtéren. Imre Éva, az infánsnő 
(aki nem hagyja), a gyermeki zsarnokságot 
emeli angyali/démoni szintre, az ő játéka is 
plasztikus, a test térben való mozgásával 
szintén markánsan dolgozik, magával ra
gad. Kicsid Gizella és Kató Emőke, a „me- 
ninák” ezt az esztétikát tükrözik, a gyer
meki nem-ártatlanságét. (Slavoj Zizek hívja 
fel rá a figyelmet, hogy korunkban mennyi
re idegennek, sőt illetlennek számít Freud 
felismerése, hogy a gyermeki szexualitás és 
önzés nagyon is léteznek. Freud pedig egye
sek szerint az egyik nagy paradigmaváltó 
modern és posztmodern között...) Sinkó Fe
renc Maribárbola talán a leginkább poszt
modern első ránézésre, a szemünk előtt ve
szi fel a szerepet, ami persze így már nem is 
szerep, vagyis a civil test is szerep, minden 
relativizálódik, ugye. Pedig épp az ő szere
pén, a Pompidou-központ módjára felmuta
tott toldások mentén látszik, hogy hol lehet
ne kilépni az előadás univerzumából (hol 
lehetne meghaladni a posztmodernt?).

A képi világ gyönyörködtet. A teljesen 
lecsupaszított térben egyszerre látszik 
mindennek a „színe és fonákja” is, a meg
komponált játéktér és maga a megkompo- 
náltság is, a színpad mint technikai terü
let. Az egyre közelebb kerülő negyedik fal 
nélküli helyiség is így van megépítve: egy 
részén csak a váz. Ebben a térben még job
ban érvényesülnek a kigondolt, gyönyörű 
képek, bár ez a kigondoltság is ironikusan 
hat. Az előadás zenei rétege szintén -  szép. 
(A kolozsváriakkal lehet is, ha zenéről van 
szó. A „szép” és „gyönyörű” dobálgatásáért 
meg elnézést kérek, de barokkról van szó...)

Nem akarok moralizálni, de az esztéti
kai és technikai befelé fordulás, a barokk 
(és posztmodern) relativizmus valamilyen 
(etikai) szempontból dekadenciát is jelent. 
És az előadás ilyen szempontból is adekvát. 
Az rendben van, hogy megvan mindenki
nek a saját valósága, de miért nem érde
kel senkit a másiké? Nem akarom kétség
be vonni az öncélú esztétika legitimitását, 
csak rámutatnék, hogy öncélú esztétiká
ról van szó. Hogy ez gond-e, az teljesen sze
mélyfüggő, mert egy szakmabelinek lehet 
hatalmas élmény, míg van olyan nézői pozí

ció, amelyből fel lehet tenni a kérdést, hogy 
oké, de kit érdekel. Lennének esztétikán 
túlmutató kérdések, mint éppen a művész 
helyzete egy társadalomban, mely társa
dalom a művészeti alkotást ugyan nagyra 
tudja értékelni, de az alkotójának státust 
vagy „megbecsülést” nem ad.

Van azonban egy transzcendens felőli 
tükröződés is, amibe inkább belekénysze
rül vagy belesodródik mindenki: Velázquez, 
a szöveg, az előadás. A rendező ezt le is 
tisztázza: „Egy olyan történelmi közegben, 
melyet átsző a fikció, és amely hanyatlá
sa előtti csúcspontját éli, az elképzelhető 
legnagyobb hóbort a halhatatlanság utá
ni vágy.” Ezt parafrazálva: egy olyan kö
zegben, ahol nincs tétje semminek önma
gán túl, a halál nem illeszkedik a képletbe, 
a halál igazsága nehezen relativizálható. 
Ez a fajta transzcendencia, vagy inkább a 
transzcendencia problémája kódolva van a 
paradigmába, akármennyire is szeretné (?) 
meghaladni azt.

Az alkotók maguk vetik fel a posztmo
dern és a barokk aranyszázad paradigmáit 
értelmezési keretként, gyanúsan felvállal
ja a rendezés a címkéket. Személy szerint 
arra vártam volna, hogy meghaladja őket. 
2006-ban, mikor a chilei-mexikói Ernes
to Anaya Ottone megírta a szöveget, talán 
még nem volt halott a posztmodern. Ta
lán még most sem halott, fene tudja. Fia
tal, technikás rendezők csinálnak szakma
ilag kitűnő posztmodern előadásokat. Ez is 
a kortárs színház, csak nem vagyok benne 
biztos, hogy nem a csúcspont utáni hanyat- 
lásé-e. Esztétikailag nem. Amúgy...

Kolozsvári Állami Magyar Színház.
Ernesto Anaya: Las Meninas. Rende
ző: Andrei Májeri. Szereplők: Szűcs Er
vin, Imre Éva, Sinkó Ferenc, Kicsid Gizella, 
Kató Emőke, Vindis Andrea, Farkas Lo- 
ránd, Laczkó Vass Róbert, Marosán Csaba. 
Díszlettervező: Irina Chirilá. Jelmezter
vező: Lucian Broscátean. Hangterv: Ad
rian Piciorea. Zenei vezető: Incze G. Ka
talin. Illusztrációk, lenyomatok: Keszeg 
Ágnes. Kiegészítők: Diana Flore. Rende
zőasszisztens: Fogarasi Alpár. Színpadi 
mozgás: Bordás Attila. Vívás: Habala Pé
ter. Ugyelő: Böjthe Pál. A jelmeztervező 
asszisztense: Carmen Chereches. Fény: 
Maier Sándor. Hang: Makai András.
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Szabadrúgás
& sárgalap
Dezső Kata debütköteténél az utóbbi 

néhány évben alig találnánk megosztóbb 
belépó't a kortárs magyar lírába. Ez több 
szempontból is különös, hiszen voltak már 
ígéretesebb és döbbenetesebb megjelené
sek is, és bár az Akiket hazavártak való
ban erős közepesként mozog az érzékiség 
és giccs határvonalán, a viszonylag na
iv elsőkötet volt már etalon és ideológiai 
bokszzsák egyaránt. Célszerűtlen lenne 
azonban mindezt rávetíteni a kritikai dis
kurzusra. Maradjunk csak annál, amiért 
a szerző valóban felelős.

Kétségtelenül meggyőző az első benyo
más -  mind a Szentes Zágon által terve
zett borító, mind a kötet nyitóverse (Ere
dő,) merészséget, friss lendületet ígér: 
érzékiesen árnyalt családtematika, izgal
mas megszólaló, valós problémák. Ezt kö
veti a fokozatos leépülés: a borító többet 
markol, mint a kötet, amelyhez készült, és 
amit az olvasó csak félve sejt, azt maga a 
szerző mondja ki: „nem szerelembe esünk, 
csak pofára” (ívhossz). Nem egy példát ta
lálunk arra, hogy Dezső Kata lírája öngólt 
rúg magának, de az önirónia nem ment
ség a mesterkéltségre, formai ügyetlenség
re vagy a „buzi” rímekre: (Memento more). 
Ritmikai indokoltság hiányában a lazább 
soroktól kiélezettebb rímeket várnánk, de 
a rímhelyzetek sem élelmesebbek: előre
láthatok, ragokba kapaszkodnak, nem 
építik, hanem limitálják a szövegvilágot. 
Eminem nyomán mi is megfogalmazhat
juk a magyar líra Stuff to Never Rhyme-lis
táját: bontjuk—hordjuk, istenek-nincsenek 
(.Szesztétika); mondatok-papírlapok, nyom- 
vonala-mindenhova, teste—este (Holtomig 
Londonig)', lakni—adni, érjek—odaférjek 
(Délibáb), fut—út (Tamás)', vagy az Ivhosz- 
sz kezdőszakaszában a tetemek-szeretem.

ritika
Bizonyos esetekben ez is működőképes: 

a korábban említett Eredőben a töredezett 
nyelv, mondókaszerűség és versbeszélő di- 
rektségének szintézise izgalmasan kényel
metlenné teszi a szöveget: „Apám nálam 
a sörösdoboznak / örült, démonai vereked
tek / lila-zöld emlékeket okoztak / a bor
szagban síró gyerekeknek”. Van búja, bája, 
esztétikája; a szerző ért a hangulatterem
téshez és a részletek elrejtéséhez. Amit az 
Eredő képileg összefog, nem túl sok, nem 
is kevés, pontosan kimért feszültség. Még 
el is néznénk a rossz rímeket vagy az is 
felmerülhetne, hogy szándékosan rosszak, 
a nyelvi töredezettséggel együtt a költői já
ték részei, de a Délibáb, ívhossz, Szesztéti
ka vagy a Holtomig Londonig kimeríti a 
formátumot. A naivitás és a felnőtté vá
lás ellenpontozása tompul, téttelenné vá
lik, a szöveget szétbomlasztja a képzavar,

a több állomásra bontott másnapos haj
nal, az elhasznált idő minden csillámpo
ra (Szesztétika), vagy a meg nem ismerés 
tapasztalatát kettéosztó mellkas (Tartha
tatlan). Ez igaz a verscímekre is: az erőlte
tett szóviccek vagy idegen nyelvű játékok 
nem adnak hozzájuk annyit, mint ameny- 
nyit elvesznek. A szabadversek ezeknél 
sokkal tisztábbak, több teret engednek a 
költői vízió kibontakozására, nem korlá
tolják szükségszerű rímhelyzetek vagy a 
négysoros szakaszbontás.

Dezső Kata lírája akkor mélyül el iga
zán, amikor a családtematika közelébe 
férkőzik -  és akkor téved vissza a felszí
nesség felé, amikor a szerelmet próbálja 
megfejteni (majd szájbarágni). Ugyan le
hetne merész, de túl korán túl olcsó esz
közökhöz nyúl, esetenként odabiggyeszti 
a „szerelem” szót, hogy még véletlenül se 
essék félreértés, valóban a szerelemről fog 
írni: „mennyire szeretlek” (Altató), „mert 
téged / talán szeretlek” (Erinnerungsimpe
rativ), „nem szeretek szerelmes és pattaná
sos lenni”, „és nekem talán ez lenne a sze
relem” (Morze), „antik vágyakkal tudtalak 
szeretni” (Oldhatatlanok), „elhasználtam 
minden rózsaszínt / mert nincs más szí
nem a szerelemre”, „mire rájöttem, nem is 
szeretlek annyira” (Ikszeknek és ipszilon- 
jaiknak). Talán nem is haragudnánk eny- 
nyire, ha nem látnánk, hogy a szerzőben 
ennél sokkalta több lapul. Ezen a ponton 
pedig a kötet képtelen megbirkózni saját 
identitáskrízisével, ugyanis egyszerre két 
Dezső Kata írja. Egyik érzékeny, intelli
gens, türelmes megfigyelő, és nagysze
rű versei lennének -  ha a mindig modo
ros Másik nem kiabálná túl. Felmerül a 
kérdés, hogy a radikálisan különböző han
gok közötti diszkrepanciának lenne vala
milyen lírai tétje vagy végkimenetele azon 
kívül, hogy a szerző a saját megszólalásá
nak eszközeit keresi. Erezni kísérletező
szellemet és bátorságot, a rizikóvállalás 
viszont elkényelmesedik a szövegek modo
rosságában. A lehetőség adott egy befoga
dó líravilágra („Egyetemes fájdalmaktól 
tudok beszélni”, Tárgytalan), Dezső Kata 
azonban csak apránként villantja fel vízi
óját, miközben lassan elcsépelt, self-made 
vátesszé válik: „Mindenki magára figyel, 
/ nem a közös jóra” (Buborék), „A bűntu
dat csak a társadalom / pszichés opciója a 
mennybe jutáshoz” (Székfoglaló). A kiszó
lások nyelvezetét is zavaró inkonziszten
cia jellemzi: ugyanazon a versen belül szi
multán körülményesek („Káromkodunk a 
nemiszerv-találkozások szavaival, a csele
kedetek alárendeltjei a fonémák”, Stációk), 
máskor direktek (,,[a kislány] menekülés
ként kurva lett”). Hasonlóan a Bugyi és bu- 
gyogóban is keveredik a „szent és profán” 
rég kikopott regisztere („Ma kurvára nem 
voltam kíváncsi a stigmáidra, / köszönöm, 
hogy azért felhoztad, / vigyáztad és növel
ted az elélvezéseim kiterjedését”) később 
újból elmélkedővé, körülményessé válik 
(„elhamarkodottan / neveztük kettőnket 
egységnek, / mellyel közös házba hurcol
tuk a kihordott felejtést”).

Mindezek mellett Dezső Kata lírájá
ban bőven találunk izgalmas felvetéseket, 
amelyek fejleszthető aspektusai lehetnek 
a későbbi munkáknak. Az Ingovány min
denképp biztató irányt mutat (tekintet

tel arra, mennyire ösztönösen emberi, de 
mennyire indokolatlan a versnyitányba 
dobott abortusz). Az anyaszerep megfor
dítása bravúros, megint csak tökéletesen 
elég. Kifejezetten erős a Tarthatatlan té
telmondata: „Aki otthon akar lenni, az a 
családi házból / egyre többször és egyre 
hosszabb időre szökik el”, hasonlóképp a 
Center is magabiztosabb szerkesztésgya
korlatot jelez. A közhelyesnek tűnő Csend
ben emlékezni című szövegben is találunk 
meglepően finom képeket, különösen a 
verszárlatban: „szülés után már csak sö
tétben vetkőznek, / és korábban kelnek, 
ne lássa a tükör, ha sírnak”. A visszatérő 
szökésmotívum megint csak gondosan fel
épített, hatásos mozgatórugó, amely meg
képezi a családi—szerelmi versek közötti 
korrelációt. Mindezek közül a Tárgytalan 
vezeti fel legjobban a kötet vezérgondola
tát, központi lírai konfliktusát és a teljes 
munka legerősebb állítását: „apámtól csak 
anyámat tanultam meg szeretni”.

Összegzésképpen az Akiket hazavár
tak bátorsága abban rejlik, hogy vissza
tér a tabusított és közhelyesített irodalmi 
megoldásokhoz -  kudarca pedig épp abban, 
hogy sokszor nem tudja, mihez kezdjen ve
lük. Igaz, hogy a megcélzott versregiszter 
részben hűen igazodik az ismert szerelmi 
klisékhez, ezek kiegészülnek egy újfajta 
érzelemstruktúrával, a vidéki érzékiséggel 
és családcentrikussággal, amelyeknek bi
zarr komplementereként a megnevezetlen, 
neveken sem gondolkodó, örökké hiányzó 
apa jelenik meg. Röviden mégis visszatér
nék a kötet fülszövegére: Dezső Kata nem 
értelmezhetetlen jelenség: tehetséges köl
tő ösztönös képérzékkel, akiben több rejlik, 
mint amennyit kissé elsietett debütkötete 
láttat belőle. Ha sokban nem is, az alábbi
ban mégis egyet tudok érteni a fülszöveg 
írójával: „Nem ragaszkodik hozzájuk [ver
seihez]; ha kell, bármelyiket könnyedén át
írja vagy kitörli, és ír egy másikat -  egy 
jobbat.” Úgy legyen.

Dezső Kata: Akiket hazavártak. Elő
retolt Helyőrség, Budapest, 2017.
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Hátborzongatóan különös
a

Óvatosan így utal
B oda E d it: Ametiszt Ba

goly Társaság. N apút Kiadó, 
Budapest, 2018.

Mi tagadás, szeretünk al
kotókat dobozba zárni. Nem 
csupán alkotókat, de őket, 
úgymond, olyan egyszerű. Be
dobozoljuk őket, utána pe
dig nyugalom van. Mindaddig, 
amíg a dobozból ki nem mász
nak, akkor pedig retteghetünk, 
hogy mi lesz. Sokunkat, ne ta
gadjuk, egzisztenciális szoron
gás fog el, amikor némely al
kotó a dobozból kimászik. Hát 
még, ha előzőleg be sem má
szott oda...

Mert Boda Edit pontosan az 
az író, aki nem hajlandó do
bozban lakni. Legalább tizen
öt éve ír verset, mesét, más 
prózai szöveget, és fordít. Ez
úttal rövidprózáit olvashatjuk 
legutóbbi könyvében, melynek 
borítóját is maga rajzolta. Nem 
először és nem utoljára adja il
lusztrációit szövegei mellé.

Kj)ülszöveg
Az Ametiszt Bagoly Társa

ság rövidprózái mindenek előtt 
meghökkentők. Ha olvasóm 
hallott már a koanokról, akkor 
nyugodtan gondolhat rájuk, ha 
Boda Edit e kötetben közre
adott szövegeinek stílusát, lé- 
nyegiségét egy szóból érteni 
szeretné. Ha nem hallott, itt a 
remek alkalom, hogy a virtuá
lis vagy tárgyi világban utána 
nézzen a dolognak. Jó lesz!

Mint ahogyan jó eme rej
telmes, humoros, fantáziadús

B O D A  E D I T

AMETISZT 1
BAGOLY TÁRSASÁG

szösszeneteket olvasni, me
lyek mintha mást sem akar
nának, mint olvasójukat szo
kott habitusából kizökkenteni. 
Tán ezt a célt szolgálják a kö
tetben sorjázó, már-már a Bo
dor Adámtól megszokott aurát 
súroló nevek: Zmeja Doszka, 
Mircsa Bogdán, Sapita Peron, 
Nyikita Matekovics, Annunci- 
áta nővér, Gletz Boromir, Buz- 
dogán Zseka, hogy csak néhá
nyat említsek.

Persze a leginkább emlí
tésre méltó dolog az, ahogyan 
nagy lendülettel nekiindul 
minden egyes történet, rendkí
vüli körülmények között, elké
pesztő szereplőkkel, nem hét
köznapi eseményekkel, hogy 
aztán -  ne történjék semmi 
égrengető, vagy még gyakrab
ban, ottmaradjunk azon töp
rengeni: akkor ez most mi volt. 
Mint ahogy éveink végén szo
kás, ülünk, morzsolgatjuk a 
fura neveket, megrendítő ese
ményeket, borzasztó tényeket, 
hogy lassan rájöjjünk: bizony, 
már megint nem történt sem
mi rendkívüli. Mert az, hogy 
létezünk, már önmagában hát
borzongatóan különös.

Szabó T. A nna: Határ. 
M agvető  K iadó, B u d ap es t,
2018.

Mi tagadás, szeretünk al
kotókat dobozba zárni. Nem 
csupán alkotókat, de őket iga
zán annyira egyszerű. Vegyük 
például Szabó T. Annát. Ko
lozsvár, kitelepedés, költészet, 
műfordítás, poéta doctus, gye
rekek, és igen, újabban novel
lák. Ja, szóval akkor még egy 
novelláskötet. Hát, nem!

A fülszöveg is óvatosan így 
utal a tartalomra: „A Határ 
személyes emlékekből táplál
kozó prózái.” És valóban, sze
mélyes történetek sorjáznak 
itt, illetve jó néhány lap egy le
hetséges világjáró útinapló ol
dalairól. De próza? Mert lát
juk, hogy széltől szélig futnak 
a sorok, semmi verses rendet
lenkedés, semmi irregularitás, 
semmi sorkihagyás? Akkor, 
ugye, próza. Vagy nem?

Mondanám a fülszöveg-író
val én is, hogy próza, de sokszor 
annyira hallom e prózában tör
delt szövegekben a költő hang
ját, sőt, látom a rímeket, hiá
ba nem segít hozzá a sortörés, 
hogy azt kell mondanom: Sza
bó T. Anna prózában is költő 
marad, ha megfeszül, akkor is. 
Elsősorban azért, mert költői a 
látásmódja, és ez keresztülüt a 
próza szikár, szigorú rendjén. 
Különösen, mondanám, akkor, 
amikor utazásélményeiről ír.

A Városok közelről ciklus 
például önmagában egy Walt 
Whitman-i folyam: „Spotlám
pák fényében lüktető ékkövek, 
komor kőszobrok termek hűvö
sében, minden változik, min

den ugyanaz, mindig.” Tet
szettek volna másként tördelni 
e sorokat, egyáltalán nem biz
tos, hogy a fülszöveg prózát 
hirdetne.

Szabó T. Anna úgynevezett 
„prózakötetei” fölött mindig el
gondolkodom azon, hogy már 
milyen régóta a legtöbb művé
szeti ágban a címkézés ellen 
hadakozik, akibe csak kevés
ke egyéniség is szorult, miért 
kellene akkor egy ennyire jel
legzetesen önazonos, ennyire 
jellegzetesen költői alkotóra 
ráütni a prózabélyeget.

Úgyhogy mondanám annak, 
aki prózát olvasva is költőien 
szeretne lakozni, hogy nyúljon 
a szűkszavúan címzett Határ 
után, mert ez a könyv afféle 
kettő, három, több az egyben, 
elbeszél, leír, emlékezik, fi
lozofál, lelkendezik, kesereg, 
mindezt költőtől szokatlanul 
tárgyilagosan, prózaírótól szo
katlanul árnyaltan teszi. Lé
pésről lépésre követi a min
dennapokat, annak állandó 
örömével, hogy bármily ne
hezünkre esne is: létezünk.

LÁSZLÓ NOÉMI

várj! akkor miért is 
AZ
n
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Claus Guth Messiása
Húsvét táján, egészen az ötvennapos 

liturgikus időszakot lezáró és betetőző 
pünkösdig, a világ számos helyén ik ta t
ják a koncerttermek programjába a Mes
siást, G. F. Händel nem ok nélkül legis
mertebb oratóriumát. Az 1742-ben kelt 
monumentális alkotás valószínűleg na
gyon bonyolult érlelő folyamat nyomán, 
de konkrét megformálásában hihetet
lenül hamar, 24 nap alatt jött világra. 
Főműként is szokták emlegetni, s bár a 
főmű zenetudományilag nem túl megfog
ható terminus, a Messiás ismerői ponto
san érzik, miért emelik a háromrészes, 
teljes terjedelmében csaknem négy órá
nyi tartam ú oratóriumot a händeli élet
mű csúcsára. A szerző oratóriumai több 
érintkezési felületen is kapcsolódnak az 
operai terméshez. Az 1730 és ‘40 közötti 
évtizedben mintegy féltucat oratóriumon 
kívül közel húsz opera született Händel 
asztalán. „A két rokon műfaj egymás- 
mellettisége önmagában véve is kizár
ja az éles cezúrával való megkülönböz
tetés lehetőségét” -  írja az oratóriumok 
egyik legjelesebb magyar szakírója, Vár
nai Péter. Nos, a korabeli itáliai orató
riumok gazdag állományából, a francia 
operák (különösen a Lully-vonal) kon
zekvenciáiból és a magasrendű angol kó
ruskultúra örökségéből Händel mind az 
operában, mind az oratóriumban egyé
ni tehetséggel sajátossá formált szinté
zist hozott létre.

A Messiás többrendebelileg is kivéte
lesnek számít az oratórium-termésen 
belül. Elsősorban azt szokták kiemelni, 
hogy nincs cselekménye. Amíg a műfaj
nak -  akár a szakrális, akár a világi vé- 
tetésű oratóriumoknak -  rendszerint jól 
meghatározható epikus váza van, ad
dig a Messiás a Jézus előtti „váradalmi” 
időktől a születésen, gyermekségtörté

neten, passión, halálon, feltámadáson 
át egyféle átélő, misztikus, sőt némileg 
teologizáló, biblikus alapú szöveganya
got alkalmaz, „szereplők” nélkül, Hän
del csupán a szólisták négy hangfaját 
adja meg partitúrájában -  a kórus, zene
kar és continuo mellett - ,  így a 20. szá
zad elejétől kezdve az egyes karmesterek 
jobbára saját belátásuk szerint osztották, 
tagolták vagy tették  épp teljesen átjár
hatóvá az egyes recitativók, áriák vagy 
accompagnatók előadását.

Épp a szó szoros értelmében vett epi
kai drám átlanság és az említett zene
interpretációs szabadság teszi, hogy a 
Messiásnak olykor egészen különös válto
zataival találkozhatunk. Mindenképpen 
ilyen az a tíz évvel ezelőtti produkció, 
amely a német nyelvterületen nagyon is
mert rendező, Claus Guth nevéhez fűző
dik. O 2009-ben jószerével operát csi
nált az oratóriumból, szerepekkel, világi 
— de metafizikai vonatkozásokat egyálta
lán nem nélkülöző — történettel. A Thea
ter an der Wien színpadán megjelenített 
Messiásban két szoprán, egy (alt funkci
ójú) kontratenor, s a kötelező tenor- meg 
basszusszólamon kívül még egy voce bi- 
anca -  vagyis gyermekhang - , egy né
ma férfi táncjátékos és egy épp oly né
ma, jelbeszéd útján „éneklő” női szereplő 
is helyt kapott.

Az, hogy a Messiás zenedráma után 
kiált, kétségkívül annak is betudható, 
hogy a 18. század első felére nézve nem
igen találhatunk olyan zeneszerzőt, aki 
csak megközelítené a Hándelnél annyi
ra mélyen átélhető, hiteles tudást a ze
ne drám aiságának képzésében. Guth- 
nak tehát és dram aturgjának, Konrad 
Kuhnnak adott volt a zeneileg feddhe
tetlen drámai környezet és zenei szövet, 
konkrét epikus anyag nélkül. Erre „írták

rá” a történetet, két házaspár történetét 
(mindkét párnak gyermekei is vannak); 
az egyik asszony és a másik pár férfija 
egy keresztelő alkalmával összejön, de az 
általános béke láthatólag fennáll, mind
addig, amíg az elcsábított — vagy csábító? 
— asszony fontos társadalm i pozícióban 
levő, de labilis férje, érzékelve kiszorulá
sát felesége szeretetköréből, véget nem 
vet életének.

iplitúdó
A Guth-Messiás története persze sok

kal finomabb, részletgazdagabb és lé
lektanibb, hogysem pár rövid mondat
ban összefoglalhatnók. A történet és a 
„lélektani térkép” finomhangolását szá
mos és változatos szcenikai eszköz -  gaz
dagon, de nem szertelenül alkalmazott 
forgószínpad, éles árnyjátékok, célratö
rő színhasználat, a pantomim szikársá- 
gában megmaradó, olykor fényképszerű
én kimerevedő mozgásvilág, a banálisig 
leható díszlet (például egy kávéautoma
tából, szeméttárolóból, „kijárat” felira
tokból és három műanyag ülésből álló 
várófolyosó vagy, más alkalommal, egy 
„áramvonalas” korporáció hideg-hivata
los tárgyalószobája) szavatolja. Händel 
Messiásának mély vallási-teológiai jelle
gét leginkább egy lelkész viszi be ebbe a 
„közönséges”, mégis transzcendens táv
latokra nyitó történetbe. Az oratórium 
harmadik, legrövidebb és legreflexívebb 
részében az öngyilkos, de már eltemetett 
férfi új létmódban, átszellemült testben 
mégis visszaköltözik felesége mellé, a né
ző számára azonban nem derül ki, hogy 
az asszony érzékeli-e a csodás feltáma
dást.

JAKABFFY TAMÁS

A szentség váratlan 
pillanatnyisága
Megszoktuk, hogy a kép bevisz bennünket egy történet

be, egy olyan valóságosnak tűnő terembe, amelyet aztán el
ménk építményeiben, színházaiban is elhelyezhetünk és bár
mikor előhívhatunk.

Anastasia Vdovkina alkotásai azonban nem a nézőt hívják 
egy adott térbe, az üzenet minden alkalommal, szándékosan 
és megfontoltan -  kilép saját keretei közül, lepattogzik az a 
kulturális zománc, ami az értelmezést behatárolja általában.

A hagyományos formai kereteken átjutva, alkotásai egy je
lentős részénél, az életre keltett emlékezet lehetőségeivel néz
hetünk szembe. E tárgyak az alkotó által végigjárt út doku
mentumai.

Ha töredékekből építkeznek, a csak az előző pillanatban fel
festett graffiti váratlanságával lépnek elénk, ám úgy (mint a 
Sámán-ciklus vagy a Fehér tenger esetében), hogy éppen töre
dékes jellegükkel, a hiány előtérbe helyezésével mutatják meg 
nekünk azt, amit a hétköznapokban szentnek, a kiemelt idő- 
tartományokban igazságnak, szépnek, jónak, a valóságnak ne
vezünk.

A megszólalásmód egyik sávján tehát a hiány és annak 
érzékeltetése a meghatározó, a tárla t egy másik vonulatát

képező, az északi népek mitológiájának képeit, történeteit 
idéző, azt más irányból megközelítő művek esetében pedig 
az ragadhatja magával a szemlélőt, hogy az elfeledettség- 
ben vagy annak peremén elhelyezkedő képek, világok, népek, 
igenis visszahozhatóak, visszaemelhetőek a mostba, a jelen
legi mindennapba.

A maguk eposzi tömörségében -  mint történik ez az Evező
sök, a Maszk, a Totem esetében, vagy áttételesebben, egyet
len központi motívum szimbolikus erejét sugározva felénk, 
olyan alkotásokban, mint az Éjszakai halászat vagy a Teli
hold.

A harmadik vonulat a kötött formanyelvet igénylő ikonfes
tészet felől érkezik, az Őrangyal vagy a Krisztus sírbatétele 
mélyén rejlő igazság átviláglik, átsugároz hétköznapjainkba.

Ahogy kezdetben jeleztem, e munkák összessége nem a le
hetséges értelmezőt célozza meg elsősorban.

Mert a rítus, a mítosz, a szentség tájairól érkezik e képi 
világ, a nézőtől elsősorban az átélést követeli meg, az üze
net, a tűz, ha csak egy pillanatra is, de ezért lép át hozzánk.

KARÁCSONYI ZSOLT
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Török-magyar fordítóműhelyen vett 
részt André Ferenc, Horváth Benji, Nagy 
Hajnal Csilla és Terék Anna április 1-3. 
között, illetve az Offline Istanbul nemzet
közi költészeti fesztiválon április 4-6. kö
zött további török, bolgár, görög, horvát, 
izraeli, román és walesi meghívottak tár
saságában.

A Mátészalkai Szentpétery Zsigmond 
Kulturális Központban mutatkozott be 
László Noémi költő, a Helikon folyóirat szer
kesztője és Kürti László költő, a Vörös Pos
takocsi folyóirat szerkesztője április 8-án.

A Mentor Könyvek Kiadó gondozásá
ban megjelent, Király Kinga Júlia Az új
rakezdés receptjei című, nagyszabású 
„gasztronómiai szociográfia” kötetét mu
tatták  be április 9-én Kolozsváron, a Val
lásszabadság Házában./

Április 10-12. között a Magyar Köl
tészet Napja alkalmából a Bereg- és az 
Ung-vidéken Karácsonyi Zsolt költő, az Er
délyi Magyar írók Ligájának elnöke, és 
Csuszner Ferencz író vettek részt a Ma
gyar Művelődési Intézet által szervezett 
Irodalmi Karaván 2019 című rendezvény 
keretében zajló rendhagyó irodalomórákon 
és felolvasásokon Kárpátalján.

A Látó szépirodalmi folyóirat szervezé
sében került sor április 10-én a marosvá
sárhelyi G. Caféban a Költészet Napja al
kalmából rendezett felolvasóestre. Verseket 
olvastak föl a Látó szerkesztői: Demény Pé
ter, Láng Zsolt, Szabó Róbert Csaba, Varga 
László Edgár és Vida Gábor. A rendezvényt 
az idén 90. éve született Székely János le
veleiből álló kiállítás kísérte.

Kötetbemutatóval ünnepelte a Köl
tészet Napját a Jelenkor Kiadó. A buda
pesti Empathy Cafe & Bistroban Dékány 
Dávid Dolgok C-hez, Falcsik Mari Az iga
zi idő, Szabó Imola Julianna Lakása van 
bennem és Kerber Balázs Conquest című 
köteteiről a szerzőkkel Pion István költő, 
slammer beszélgetett április 10-én.

A Magyar írószövetség és a MÁNK 
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú 
Nonprofit Kft. szervezésében került sor a 
Magyar írószövetség Debüt-díjainak át
adására április 11-én, a Költészet Napján 
a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az idén 
először kiosztott díjakat Nagy Lea, Pata
ki Tamás és Voloncs Attila vehette át.

Három Király(ok) címmel került 
sor Király László, Király Farkas és Ki
rály Zoltán ünnepi estjére a Költészet 
Napján, április 11-én a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház Stúdiótermében. Az est 
házigazdája Tompa Gábor volt, közremű
ködtek Dimény Áron, Laczkó Vass Ró
bert és Marosán Csaba színművészek.

A harmadik Bréda Ferenc Irodalmi 
Kör vendége volt Barcsai László prózaíró 
április 15-én, a kolozsvári Bulgakov ká
vézóban.

Április 16-án az Erdélyi Múzeum- 
Egyesület rendezvénytermében A Kurszk 
balladája. In memóriám Egyed Péter (1954- 
2018) címmel a 23. buborék. A  Kurszk bal
ladája című poémája és annak orosz, illet
ve román változatai felolvasásával emlé
keztek a filozófus-költőre 65. születésnap
ja alkalmából az egybegyűltek. Moderált 
Bartalis Judit és Egyed Emese, az estet gi
táron kísérte András Vargas. A költeményt 
felolvasták: Egyed Emese, Csortán Már
ton, Horváth Benji, Kovács Eszter, Láng 
Orsolya, László Noémi, Márcutiu-Rácz Dó
ra, Selyem Zsuzsa, Sófalvi Emese, Tánczos 
Vilmos, Varga Katalin Ágnes, Visky S. 
Béla és Víg Emese.

Könyvek
VÍZSZINTES: 1. Steinbeck  
aforizmája; e lső  rész. 11. Sze
gecs. 12. Á magasba. 13. Só, né
metül. 14. Lamartine költeménye.
15. Gondolkodó, bizalmas szó
val. 17. Mérnöki vonalzó. 18. Ka
tonai gyakorlótér. 20. Nála len- 
tebbről. 22. Finomműszerész. 23. 
M úlását az óra mutatja. 24. Tö
rök férfinév. 25. Titkon figyel. 26. 
Kettőzve: halandzsa. 27. Elavult 
hordómérték. 29. Római 49-es. 
30. Hivatali hatalommal vissza
élő. 32. Amennyiben. 33. Német 
névelő. 34. Becézett Orbán. 35. 
Borsod-Abaúj-Zemplén, röviden.
36. Kerti házikó. 37. A leggyako
ribb színezékcsoport. 38. Filmcsa
torna. 40. Brazil szövetségi állam.
42. Profit. 43. Képző, a -ve párja. 
45. Nógrád megyei város. 47. Né- 
velős névelő. 48. Felénk. 50. Eu
rópai szigetlakó. 51. Tüskésbőrű 
víziállat.

FÜGGŐLEGES: 1. Törökor
szág része. 2. Nyájat a legelőre 
hajt. 3. 300 perces. 4. Beintő! 5. 
Dubaji nagyvállalat. 6. S tein be
ck aforizmája; m ásodik, b efe
jező rész. 7. Átkaroló. 8. Párizsi 
csavargó. 9. Súlyarány, röviden.
10. Varrogat. 15. Kepe közepe! 
16. Patás állat. 19. Estefele! 21. ... 
mars!; Lódulj! 23. Illetve, röviden. 
26. Dél-afrikai telepes. 27. Becé
zett Apor. 28. Föld alatti várbör
tön. 30. Csavarog. 31. Román te
repjáró. 32. Hull a hó. 33. Makacs 
ellenszegülés. 35. Furcsa, szokat
lan. 37. Legendás angol király. 38. 
Dobálni kezd! 39. Mókus, régie
sen. 41. Allé szélei! 42. A higany 
vegyjele. 44. Francia területm ér
ték. 46. Portéka. 49. A radon ve
gyjele. 50. ... Derek; amerikai szí
nésznő.

R. T.

A Helikon 2019/8-as számá
ban közölt Egk című rejt
vény megfejtése: Kolumbusz, 
A varázshegedű.
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Proiect realizat cu sprijinul Primáriei §i 
Consiliului local Cluj-Napoca.
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri 
Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja. 
Revistá finan^atá cu sprijinul Ministerului 
Culturii §i Identitási Nationale.
Kiadványunk a Kulturális és Nemzeti Identitás 
Minisztériumának támogatásával jelenik meg.
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