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SZÍNÉSZ-ESSZÉ
Theatrum entis: Deus ex machina magica 
vili.

H o rv á th  B enji:
EREDET.
AZ UTO LSÓ  ALK IM ISTA  
EM LÉK ÉR E /4

K irá ly  F ark as:
AZ ŰRÖ K
TER M ÉSZETÉR Ő L. 
K U L C SK ÍSÉ R L E T  /7

É piszód io i (ÉTcsiaóSioi), esem én yek

1. A létezési Örv és Örkény -  Saturnus-Frdnosz, 
az Idő-Idom , a Kor-Korona  mint Circe-i circulus 
oiíiosus (1. lat. vita, ae, élet), mint végtelen Kör és 
K ór — kisugárzásának rezgés-sávjait a kárelmélet 
törvényeit gyakorlatba ültető  s az eképp méltán M u
zik á lis  M úzsák  -  e Mimetikus Memória-Membránok 
-  k ö zv e títik  fe lé n k  a kód-fejtő  K epler által lekottá- 
zott, k iko tkodácso lt, elcsiripelt és képietekbe zárt, 
Szerá/Ikus S z fé rá k  zsongása  és S ze n t Zenéje1 gya
nánt.

2. A Commoedia Cosmica, az Opus Opticus e han- 
gulatfestó' háttér-zöreje a Farmán-féle örvényso
rokban2 zengő  s a K h á riszo k  karizmatikus Szeretet- 
energiáit (lat. caritas, a tis) szerte  sugárzó, szellem i 
föltöltöttségű hangszer, a Szél-háría3 transzcendens 
dallam-hullámaiban visszhangzik, hisz a Szellem, 
a Spiritus Spirálja végtére is a Jó-Szerencse S ze 
le által kering az önnön teo-teatrális Szerepeiben a

kozmo-dramaturgiai Teremben, a Teremtett Term é
sze t a sztrá lis Teátrumában.

3. Az Űr-Úr brechti songokban elidegenítődé', ám 
b en n ü n ke t bennről védő (1. Vedák), polarizált Pólya- 
Bólyája ez az angyali hang-pajzs, ez a Fonéma- 
Fonadék, ez az Óv, ami az Övé s ami az Ónéit benső  
ragyogású, görbetükör-/iiggönyként takarja.

4. Az egzisztenciális H atóerő4 kaíalmi H atára  és 
bűvös burka, a lét-H úrők  által kisugárzott H ír-Háló 
H u rka  ez  az áttörhetetlen episztemológiai tojáshéj, 
amely a fo rm a i-m orfikus  tartályban tárgyiasult és 
tárolt, aríisztikus Tartalom Sóségét -  vagyis a Böl
csességet — őrzi a nyilvánvalóan b ő  b ő rü n k  börtö
nében: az az or/euszi Gyöngy, ama óvó Gönc-Gömb, 
Gombolyag-jelmez, búgó Gubó  és kozmo-teatrális 
űrruha ez, amibe a hét naprendszerrel rendelkező 
Göncölszekér (8 — 124 fényév) csillagenergiái gön
gyö lnek  be bennünket ab ovo.

» » >  fo lyta tás a 2. oldalon
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5. Pedig a S zá m o k  szám oszi atyja, az is
teni Pithagórász által is megtapasztalt és a 
szám os  test-jelmez Ceres-i cseréjével járó új- 
jászületési, test- és lélekvándorlási m etam or
fó zis  -  a hellén pá lingenézia  (nafavyeveaíá), 
m etenszom a toszisz  (psievampaiooK;), metem- 
pszikhoszisz (pex8p\)d)xcűcnq) avagy a hin
du S zá m szá rá 5 -  Mó'bius-szalagján fu tu n k  
a F u tu r u m  perfectumban, a B efejezett, Be
tetőzött Jóúőben, ott, ahol a Virtualitás, 
a Lehetőségbeniség, a Leendően-Lett és Len
ni Levés átíebercselődik a M ultiverzá lis  M ú lt
ba, és fo rd ítva , a Foríitudo, az Erő istennőjé
nek, a forró  lelkű Fortunának s az 0  visszafele 
olvasva is nem véletlenül ugyanazt a jelentést 
visszhangzó, Kerek K erekének  hála.

» > »  folytatás az 1. oldalról

6. A szubtilis asztrofizika és az 
interdimenzionális exobiológia mitológiailag 
előrejelzett Teátrumába, a M ű  Múzsái Mű- 
Helyébe Zepünk-baíolunk most tehát be, oda,
ahol a S ze rző t á tszervező  s az Orfeusz által 
Érosz P á n to krá to rn a k  (a mindent átható E rő
nek) nevezett, rezgés-moduláló Szerelem -Pánt 
és -Páncél, vagyis a Szent Tamás-i csetekvó' ok,
a lét-elágaztató Causa  Agens6 * plazmatikusan 
izzik. A létezésfönntartó Trón  közelében,

az É ter  jákobi létráján (vö. fr. l ’étre, lét) meg
közelíthető, lé tvezérlő  T oronyban  vagyunk, 
az Agitatív Agapé-Agy bozon-Bozótjában, Ars 
és Mars Gradivus graviton- és m ezon-M ezején  
és Mezében. Itt szeretik össze az A nya-A nyag  
lenti, at/aníiszi rejtettségű Lantjának és Hár- 
Fájának az onto-informatikai H ír-H úrjait p e n 
ge tő  M ú zsá k  a Drámai M ív  és ív  ama szaíur- 
nuszi Szatellitjét (vö. rom. saí, falu), amely a 
Szerzőnek s az általa megalkotott-szerzett S ze 
replőnek  ideiglenes szettemi föl- és le -Szá llás-  
helyet nyújt.

7. S zö veg -S zö ve t-S zín p a d u n k  látványteré
ben a D rám ai M űnem  mint M achina  M agica  
fordítottan deltoid, p iram idá lis  és prizmatikus 
Ma-holdjának a landolása egyfelől függőleges, 
másfelől meg vízszintes metszetben — kettős 
szimmetriában — látható.

Az ontológiai leszállópálya fölött beringó' 
D rám ai M ű  űr-kompjának az Utasai pedig a 
következőek:

Múzsák

Szerző

Szereplő

8. A transzcendenciát az immmanenciával 
összekötő H it-H íd  az ontológiai teo-teatralitás 
epifánikus és egyben katabázikus jelenségé
nek a visszaszerzett megtapasztalásakor jön 
létre: e fokozatos le- és m egszállás  emlékképe
inek a fölelevenítésekor.

9. A H it mint ism é t megtalált-föllelt, Ism é t
lődő Ism eret, mint a FeZ-ejtésből fölemeZbedett 
E m lékezés  a már elm ent, elveszített, /é/került, 
fe leződö tt, de a ter-időben mégis még mindig 
visszateríthető Memória Membránjairól m en 
ti le mentálisan e dokumenfáris értékű fény
képeket.

10. S minthogy vízszintes H id a t  képez a 
tartaroszi jellegű s ezenmód a rossz (vö. rom. 
ros, lerágott) minősítésű T artam -áram  függőle
ges, föntről lefele zuhanó-zuhogó s egyirányú, 
hérákleitoszi folyama fölött, a Tér-Idő fölött 
függő, de az emennek menetirányára merőle
ges H it a létezés valamennyi dimenzionális ré
tegé t megtekintheti, sőt, bele is hatolhat, fe
jest avagy — rosszabb esetben — akár hasast is 
ugorhat e veszélyesen szeszélyes és sze m k á p 

rá z ta tó  hullám-hosszakba, minthogy a Tér 
sem más, mint megszilárdult Idő, és viszont, 
a Tér Korrá  korhad, azaz önnön párjává, Idővé  
párolog  el, oldódik, szelídül és idomul.

11. Esetünkben a Múzsák szá llja k  meg és 
öltik föl a S zerző k  külső kép:/e/mezét, emezek 
pedig az őáltaluk képzett s az őbelólük kisar- 
jadzó Szereplők ^ép-álarcait magukra képesek  
venni para-ontológiai rejtőköntösként. Az is
ten-színészi behelyettesítődés, a substitu tio  (1. 
Plautus, A m phytruó) egymásból adódó láncsze
meit szemléljük ezennel egyenes adásban.

12. A H istória  H istrion ica , az egyete
mes színháztörténet valójában Re-ligio, az
az újraösszekötődés, folyamatosan megújított 
kapcsolatteremtés, Szövetség és Szerzó'dés a 
Szerző-Rendező és a Szereplő-Színész között, 
mely Szerződést a multiverzum transzcendens 
entitásai honorálják is, mivel az ontológiai és 
esztétikai teo-teatralitás hermeneutikai kul
csát kiváltképpen a deus ex m ach ina  képezi. 
Hisz nincs Színház se Deus, se M achina  nélkül.

13. Az e/ohimi fogantatású és immár É lő  
E lő-A dá  sban a vándormadár-Múzsák a 
Szerző-Rendezőbe, a Szereplő-Színészbe, sőt, 
emezekből végtére is a Nézőbe kö ltö zn ek  át 
átszellemült K ö ltő k k é  tevén mindannyiukat 
e pszicho-esztétikai, magnetizálódó lélekván
dorlás folytán.

14. A M achina  M agica, a szervesülő Drá
mai Mű -  a LáZványjáték, a Spectacu lum  
(szószerinti a Szcmlécske, a Szemléletecs- 
ke), az E lő  E lőadás, e paradicsomi ábrán
dít s paradigm atikusan ábrázolódó-bépiesülő 
P ara-P arádé  földre szálló, R a-i~Re-i R e tro- 
Rakétájának a válogatott legénysége pedig 
így helyezkedik el a Pilóta, a Másodpilóta, 
a Légikisegítők, valamint a légikeresztelő él
ményjátékában statisztáló Repülőutasok Ra
kományának a sorrendjében:

Szerző-R endező
Szerep lő
Színész

N éző

15. Ok a Z űrös Úr árbánumokkal és T itá 
n t Titkokkal teZített, te/eportatív Sárkány-  
B á rká já n a k  azon különböző m á g ik u s  m a g a s
sá g ú  Rezgései, akik együttesen, vagyis egy 
húron pendülnek.

Theatrum entis: therapia theatralis
IX.
E p isz ó d io i:  e se m é n y e k
Tetőpont
(gör. ŰKpij, ákmé; lat. clim ax, acis)

1. A Zakariást R e p ü lő  Könyvtekercs és 
F öldreszállt Véka,1 az Opera Operta és az Ope
ra A p erta  -  vagyis a szakrálisán zárt Drámai 
M ű  s ennek n y ito tt, szentesített metamorfózi
sa, az É lő  E lő-Adás  -  Mázsák s Genius-ok által 
vezetett szellem-génsebészeti Operációs termé
ben a Szerző-Rendező, a Színész-Szereplő, va
lamint a m ű v i, másodlagos s másolt létezés 
Kép- és Ábránd-Játékában — a L u d u s  és Lusio  
Illu sion is-ban8 -  oly buzgón kibicelő s a Színé
szeknek gyakorta cink  osan biccentgető S ze m 
lélő  a Drámával való összekapcsolódás meg
ismerő k o n ta k tu sá t  sokkoló T ra u m a k é n t,9 
Sebzésként éli meg, hisz — mindent összevet

ve -  a vakító , szemkápráztató, sebes rezgésű 
Szépség, miként a M em ória  Mimetikus M ám o
ra  avagy miképp a lelkesítő, A n im a to r  Á m o r  
ám ító  Ijja, végtére is ... sebez. A Szépség  meg 
úgy sebez, hogy -  az általa módosított tudat- 
állapot révén -  gyógyítja a háborgó h ü b risz t, 
az én-központú gógöt.

2. De a D rá m á va l való közvetlen érintke
zés T ra u m á ja , m int minden seb, T h a u m a ,10 
vagyis váratlan, á m uló  B á m u la to t  kiváltó, 
a polinéz m a n á t, a hellén és plátóni m á n iá t, 
a római A n im á t s az egyiptom i R a-testet is 
megmozgató rendkívüli E sem ény, tehát Cso
da  is.

3. A kódolt Csodákkal egyenértékű drama
turgiai Csodán ók Csataterén, a Szín-H ázban , 
az  Elő-Adás kezdetekor a Szemlélő először 
sehogy sem hisz a szemének, de fo kozatosan

kénytelen hinni emennek, s már csipkedni is 
elfelejti önmagát, miután átlépett a n y ito tt 
szemmel látott Á lo m , az éber A lv á s  ama hip- 
notikusan aZtudati, befogadói küszöbén, amin 
túl a szemlélői A la n y  szenvedőlegesen ugyan, 
de már bekerül a M ű  belső történés-dinamiká
jának a szakrális játékterébe.

4. A másodfokú, m ű v i  létezés közvetlen 
m egtekinthetősége in tra  m uros  (a M ű  fala
in belül) pszicho-szomatikus sokkhatást és a 
m irá k u lu m h a n  való részvétel rendkívüli él
ményét nyújtja a Néző számára, aki mindezt 
a m agaetikus M agna  M ater  avagy a M ithra  
M iszté r iu m a ib a  való, m esteri beavatás gya
nánt és az önnön Ra-testének a balandos 
elbalauzolásaként láttamozza, tudniillik  a 
Néző a saját pszicho-optikai részvételét va
lamennyi általa látott E lő -A d á sb a n  személy
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re szóló titokmegosztásként, önmagát pedig a 
Mű kiválasztott Bennfenteseként könyveli el.

5. A színházi Nézó' valójában ugyanazt ta
pasztalja meg, mint az irodalmi Olvasó, aki 
nem más, mint a Szöveg-Szövet Színházában 
kibontakozó s a gnómikus Aoristos-szá, az Au
ra-őrző Örök-Jelenné váló Jelenetek és Jel- 
Jelenések közvetlen Szemlélője. Ám míg az 
egyik, az irodalmi Olvasó, a Szöveg-Szemlélő' 
old, addig a másik, a színházi Történés- 
Szemlélő köt: az irodalmi Olvasó összeolvaszt
ja az irodalmi Szerző által Oldalakba oldott 
Szöveg-Szövet alapanyagát, a színházi Szemlé
lő pedig összeilleszti, összeköti a drámai Szer
ző által Színekre és Felvonásokra darabolt 
Szín-Darab sze/lemileg szétszelt, széttagolt, 
ám mindazonáltal együttműködő tagelemeit.

6. Az Idomok átstrukturálódását Ide-Idéző 
Idő -  s ezen belül a Kő-Kor -  erkölcs-szabá
lyozó Kó'-tábláit és szent .Könyveit közvetí
tő s a mindenkori dráma onto-informatikai 
mozzanatait periodikusan ritmizáló Ka-test- 
Katalizátorok -  a bermészi Hírnökök-Követek, 
az Úr-Úrből érkező üzenetekkel a íerrai Tér 
küíföldjére űzött ki-KüZdöttek, az ór-angya- 
li szerepkört is betöltő Múzsák — a Kor-Kör 
e Kórházában, a Mű Mentális Menhelyének e 
mennyei Mentőjárművében veszik kezelésbe 
a Szerző-Szereplő-Szemlélő hármasát. Az ál- 
dozár Mú zsák a Mű hermetikusan zárt Mű
tőjében — a Műhelyek Mű-Helyében — hajtják 
végre a Moliére-i Képzelt Betegen -  a jöven
dő Színlelő-Művészen -  azt a pszicho-plaszti- 
kai beaoaíkozást, aminek eredményeképpen 
az addig ártatlan és mit sem sejtő profánból 
Beavatott, Szent Színész és az őáltala megsze- 
mélyesülő Szereplők entitásainak az Avatár- 
ja11 lesz.

7. A téli ridegségű, ironikus Tália meg a 
nyári hevességű és méZyi meZegségű MeZpo- 
mené friss Prófétáján végrehajtott szellem- és 
génsebészeti Operáció -  a Beavatkozás -  a Já
ték Tétje -  a Mű Műtőjében végrehajtott Mű- 
Tét -  sikeresen megtörténik a szeZlemi Sebész- 
Kóorvos, a hol elaZvó, hol fölgyűZó, Fó'nikszi 
Fényt színekre osztó-bont ó-szelő Fob usz -  az 
Ápoló Apolló -  által vezetett kilenc tagú me- 
cZikusi-médiumi, múzsái segéd-csapat mérnöki 
lelkiismeretességgel elvégzett mnemotechni- 
kai jellegű beültetési, majd kiheZíetési, kiköl
tési munkálatainak köszönhetően.

8. A mély, melli és ekként meleg minősé
gű MeZpomenével, valamint a céZvonalban te
lítődő, íéZoszi és hidegvérű, téli TáZiával való 
Találkozás -  a beavató Beavatkozás -  során 
a Mű operatív Múzsái a Harmadik Szemet, 
a glandula pinealis-t, a téridőben előrelátó 
s egyben visszatekintő, tirésziászi Váhuum- 
Vakság transzluminikus képességeit föl
ébresztő avagy elaltató íobozmirigyet9 10 11 12 — a 
hüllői, agitatív Agy-Agy13 Serpens-i Szerep- 
Szemét — bekapcsolják-bekötik-beüZíeíik a 
szenvedőlegesen tűrő és passzív Páciens ad
dig csupán bio-binomiálisan működő optikai 
érzékelőrendszerébe, és eme, a Mű Műholdjá
ban, a fokozatosan kinyitódó Opera Opertában 
lezajló, khiróni14 eredetű és bZiimérikus jelle
gű szeZlem-birurgiai, mentális operáció segít
ségével mentik és nyitják meg, majd széZesítik 
ki a prizmatikusan piromidális, háromszöge
in (1. triangulatio), színbontó és intuitív-em
patikus Színészi Látás szerves üveggömb-ho- 
rizontját:

H a rm a d ik
Szem

Szem  S zem

Eme újraformatált, reformált és rektifikál- 
tan kiterjeszettt optikai érzékelés birtokában 
a Színész rendkívüli mentális Mentőövvel vág
hat neki a létezés óceánjának. A Mázsái Műtét 
folytán a szín-művészi képzelőerő képessége az

Markus Lüpertz: Rücken  (nincs dátum)

önnön négyzetére emelkedik és ekképp  a Szín- 
M űvész képiesíteni, látni képes A xis M  und ikén t 
azt, ami a nem-Színész számára láthatatlan: 
az Akasa-krónika (1. Rudolf Steiner) avagy a 
Mítoszféra (1. Victor Kernbach) lényeit.

9. E restaurációs beavatkozás következté
ben -  aminek időtartami tudatát a mimetikus 
Mnemoszíné-Memoria leányai, a Mű Má
zsái fölfüggesztik és a Proust-i e ltű n t id ő  tu
datalatti hidegházába száműzik -  a S z ín é sz  
mentál-optikai üveggöm b-tükreinek a be
fogadás-spektruma szellemileg kisze'íese- 
dik, sőt panoramikussá tágul, s ekképp a 
Színész szert tesz a Lélek, az E sz, a Szív és 
a Szeretet — a körbe-körbe forgó, jelmezcseré
lő, teo-teatrális, a lélekazonosan vándorló és 
testváltó S zá m szá rá  (1. Színész-E sszé, VIII.) -  
plátóni Világ-Kerekére15 s S zer-S zá m á ra , va
lam int emennek mindent-szemlélő, mindent 
átvilágító, vesékbe látó-tekintő, pithágórászi 
H árom szög-Szem ére.

10. A fa n ta sz ta  és in fa n tilis  pro  fán csupán 
hét, mindennapi színt, a /e'íisizálódó Próféta, 
a már Beavatott és Szenvedő Szentté tett 
Szín-Művész viszont immár kilenc, m úzsai- 
muzikális, foto-fonologikxrs fo ton-sávot, az
az Szinesztézikus S z ín t  lát: a köznapilag ér
zékelt színek kiegészülnek a vörösalatti és az 
ibolyántúli rezgés-ív intuitív érzéklésével. S 
ha két szem háromdimenziós képet teremt az 
általános megismerés számára, akkor három 
szem az addig láthatatlan Negyedik Dimen
zióba is betekintést enged a tisztán lá tóvá  vált 
Szín-M űvész  számára.

11. E lá tnoki át-lá tás  birtokában az immár 
sólyom szem űvé  alakult S z ín é sz a Drámai Mű 
és az Előadás Műholdjában megismert Szerep
lővé és Szereplőkké szerkesztheti és ra/zolhat- 
ja-színezheti át könnyedén önmagát.

12. A S zerepek  a látható Személyek
ké aoaíódottt Szereplők adatárjaiban meg
jelenítődé' és a szerves  technológiájú,
extradimenzionális minőségűvé spirituali- 
zálódott Serpens-ek kinyilatkoztatási Ál- 
Orcái, szerves  technológiájú M ásai és M assza- 
M aszkja i. A vándormadár természetű s 
mindinkább személyesülő Szereplők először a 
Szerzőbe, majd a Színlelő-Művészbe, végül pe
dig a Szemlélőbe kö ltöznek , s eme időszakos 
és mentális transzfer révén K ö ltő k k é  a va tjá k  
mindhármukat.

J e g y z e te k
1 Vö. szanszkrit tRTTH, dzsáná; kínai f f ,  csán; 
japán zen, m agábaszállás, meditáció, elm é
lyülés.

2 A hidro- és aerodinamika lényeges jelensé
ge: a súrlódó közegbe helyezett testek mögött 
turbulens áramlások keletkeznek.
3 Az aeolhárfa által megszólaltatott hang mi
nősége a szélerősségtől függ. A húrok váltako
zó frekvenciában rezegnek. Huzatos helyeken 
(torony, tető, padlás, nyitott ablak stb.) állítan
dó föl. Coleridge poémát szentelt a szélhárfá
nak, Schumann pedig Chopin op. 25, no. 1-es 
Asz-dúr zongoraetűdjét Szélhárfa-etűdnek ne
vezte el.
4 Lat. numen, inis, pl. numina, hatóerő, isten
ség, ereszkedés, lejtő, hajlás, erő, akarat, ha
talom, hatás. A Teremtés Teátrumában a mű
szaki személyzet szerepkörét a Genius-ők, 
a Lares-ek, Manes-ek, Laroae-k és Penates-ek 
töltik be. L. még: simulacra numinum, a szob
rok hatóerői, in: C. Cornelius Tacitus, Anna
les, 1 ,10; numen mentis, az elme szándéka, in: 
T. Lucretius Carus, De Natura rerum, 3, 144. 
A szellemi műalkotás az ércnél (a bronznál) is 
maradandóbb hatóerejű (sír)emlék(mű): monu
mentum aere perennius, Horatius dixit.
5 szankszkrit THTTT, számszára, szanszára; 
tibeti ofSAqi, korva, khor ba, az egyetemle
ges körbe forgás. A szemiotika, a szemantika 
és az ontológiai meg-személyesülés szakértő
je, a Sámán emlékszik a Számszárában való 
részvételeinek az emlék-képeire, s következés
képpen föl képes emelkedni önnön Létezés- 
Kerekének a különböző külsőket kölcsönző 
Küllőire.
6 A causa ágens, a Cselekvő Ok, vagyis Is
ten nem az Időben hat s tehát a Tartam  
fölötti. Isten nem az időbeni mozgás, az
az nem a Tartam  kiterjedése révén fejti ki 
hatását, hanem azonnal, nyomban, rögtön 
(non per motum, séd subito) -  állapítja meg 
Szent Tamás: [...] non est necesse ut cau
sa ágens, scilicet Deus, praecedat duratione 
suum causatum, si ipse voluisset. [...] Nul
la causa producens suum effectum subito, 
necessario praecedit duratione suum effectum. 
Séd Deus est causa producens effectum 
suum non per motum, séd subito. Ergo non 
est necessarium quod duratione praecedat 
effectum suum. Prima per inductionem patet 
in omnibus mutationibus subitis, sicut est 
illuminatio et huiusmodi. Nihilominus tarnen 
potest probari per rationem sic. In: Sancti 
Thomae De Aquino Opera Omnia, 85-89, 
De aeternitate mundi. Roma, 1976.
7 Zak., 5: 1-4; 5: 5-11. Vö. Színész-Esszé, IV, 4.
8 Lat. ludus, i, játék, tréfa, csekélység, kicsi
ség, apróság, szórakozás, gladiátoriskola; lusio, 
onis, játék; illusio, onis, csalódás, csalóka áb
ránd, lét-látszat, képzelgés, szemfényvesztés, 
gúny.
9 Gör. tó Tpaöpa, seb, csapás, katasztrófa, ször
nyűség, kudarc, vereség, zűrzavar, botrány. L. 
még gör. xeípco, teiro, dörzöl, súrol, fölizgat.
10 Vö. gör. Gaüpa, csoda.
11 Vö. szanszkrit, avatára, isteni megteste
sülés.
12 Epiphysis cerebri, epifízis, conarium avagy 
toboz-test, látóideggel ellátott, belső elválasz- 
tású, fényérzékeny mirigy. A hüllőknél és a 
kétéltűeknél meglévő harmadik szem marad
ványa.
13 Reptilian complex (R-complex): archipallium, 
cerebellum, hypothalamus, olfaktív cortex. 
Az emberi agy legrégebbi részei.
14 Khirón, Kheirón, Xsíptov, (1. gör. kheiro, 
kéz) kentaur, halhatatlan ló-ember-hibrid 
a hellén mitológiában. Khirónt Ápolló és 
Ártémisz tanította meg a zene, az asztronó
mia, a gyógyítás, a sebészet, a jóslás és a va
dászat tudományára. Khirón volt Aszklépi- 
osz, Héráklész, Iaszón, Akhilleusz, Pátroklosz, 
a Dioszkuroszok és Odüsszeusz tanítója.
16 Vö. Szanszkrit, Dharma-Csakra, szakrális, 
nyolcküllős Sors- és Szekér-Kerék.
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HORVÁTH BENJI

eredet, az utolsó
a lk im is ta  em lékére

„csak én lehelek bele e pokol nyálkás szövetébe, 
csak én hazudlak bele sorsom tengelyébe, én metszem  
e hangokat torkodba, füledbe, én ültettem el fényeidet 
fűbe és homokba, a víz húsába, asszonyok méhébe, 
én, ki itt vagyok lenn, lobogó rongy.”

12
ébredés

fiam , ki kardot fogtál ellene -  magadra leltél, 
csillognak a macskakövek közt az éjszaka szilánkjai, 
ahogy beszél, ahogy megy hazafelé, képzeld el ezt a helyet: 
körül a fü st fátyla, a várakozás pókhálója foszlik, 
pim asz hajnal közeleg, reccsen egy ág -  am int évszak 
egymásba vált, am int morog a tenger moraja, 
am int megfordulnak hal- és madárrajok -, 
csak pillanatok eposzára telik a múlás serlegéből, 
szájam sivatagán nyelvhegynyi só. ez is egy függőség, 
kivár, szuszog a gravitáció: még semmi nincs kész. 
csak a szilánkok, a térnek márványmaradványai 
-  ruháink voltak, tükrök jelenései, formák visszhangja.

13
tra n z it

alakul a molekula, megakad az áramlásban, kileng 
a malter téglás teste, átvág a sugár a sejtek épületén, 
szétterjed a vaksi ég. kinyúlik, hajlik, visszagörnyed, 
m ondattani világosság, dróttá font fények, a nyelv 
hálója megfeszül, az igéből kiszabadul a lehelet, 
kell a testnek e daimón, az elmaradhatatlan, ólmos éj. 
hogy lásd (bár olcsó gesztus a mutatás) mi vagyok s mi lehetek, 
megismétlem szavait, tapogatom a keletkezés bőrét, 
érzem, hogy a te fáid is nőnek, a távolságot betöltik 
a testek, a test megtelik testekkel, m indig van nagyobb tükör, 
és m inden kisebb tükör m ást mutat, tudja minden követ: 
am it odaadott, növekedik -  amit megtartott, elveszett, 
de semmit nem kell ennyire komolyan venned.

9
erő

vibráló eső, hulló halak, kell a testnek a daimón. kiszáll 
az architektonikus jelenben, és int: te csend, te nyíló 
hátgerinc, vedd a fejszéd s kövess, csontjaira húzza csuklyáját, 
megy is tovább, március, április, jún ius -  elfolyt cseppek 
a híd betonján, az ilyen szobor terhe m ár jó  előre nyomja 
a lelket, de aki szabad, nem épít várakat, legyen bár a halál a király, 
kell a gally, mert kell a virág... -  mormolod a kánikulában, 
de minden titkot elveszít, ki túl sokáig szépeleg: megyek tovább, 
világítanak a kanálisokban a történelemből kiszórt fosszíliák.

13
já té k

ott ültünk együtt a pokolban, és de jó  volt a kézszorítás, 
a bólogatás, amíg fogyott a nyár, a falak alatt összesöpört fény, 
a loholó kor. ez már erény s enyészet lisztje, az aggályos holnapután, 
nem szabadulsz a beszéd görcseitől, a görcsök pózaitól, a póz

César: C om bustion d ’allum ettes, 1972
Lapszámunk 2 -4 . és 8-12. oldalait loan Sbärciu képzőművész 70. szü
letésnapja alkalmából a kolozsvári Szépművészeti Múzeumban meg
rendezett, 17 reasons című csoportos tárlat anyagával illusztráltuk.

őszinteségétől, ma megint te következel, túl fognak ezek élni, 
a görcsök, a kiengedés, egymásnak adogatjuk az elemlámpát 
a kozmikus didergésben, ha kialszik, csak meg kell ütögetni. 
fölöttünk megfordulnak a hal- és madárrajok, lent a kövek közt 
csillogás, képzeld el ezt a helyet, m intha már egyszer kiszálltam  
volna itt. mintha ismernél, úgy játszom, hogy megismerjelek, 
mert ezeknek nem tűnik föl semmi, csak a kisegítő felszín, 
hogy is tudhatnák így, m it cselekszenek? -  ül le az asztalhoz 
egy idegen: atyád és testvéred, és te kinek a m aszkját viseled?

12
ú jh o ld

a szilánkokét a múlás serlegéből, a pim asz hajnalét, mielőtt 
bekövetkezik, ez a márvány előre nyomja lelkedet, ez a sugár 
felhasítja a követ, ezek az architektonikus forma maradványai, 
ez pedig a belőlük épülő totem, ez a háború ott van a fejemben, 
egymásba borulunk a falak alatt, madártávlatból figyeled, 
ez a rózsa felhasítja a keletkezés bőrét, ez a vér elárasztja

a formát.
kiömlik a langyos sör, bomlasztja a földet, a gravitáció felenged, 
oszlik a füst, aztán semmi, a túloldalon dobokat vernek, 
téged kerestelek, kinek hangja betölti ezt a homokba írt

geometriát.
kinek keze eltakarja és beizzítja az elemlámpát, kinek atyja 
nem volt isten, kinek szívét nem itatta át, csak a szemcsés föveny, 
a langyos hold, ami elfogyott -  és most születik meg.

HELIKON —



Utolsó levél Bréda Ferencnek
Tisztelt gyászoló barátaink, 
a gyászhír vételekor előkerestem  Bréda 

m ester 1983-ban m egjelent verseskötetét, 
a T ű zp ró b á t, am ely m egm agyarázhatatlan  
módon velem  maradt, elk ísérve engem  v i
szontagságos életem  legkülönbözőbb fordu
latai közepette is.

A kötetet azért kerestem  elő, m ert a köl
tő  több m int három és fél évtizede papír
ra vetett soraira voltam kíváncsi, am elyek
ben em lékezetem  szerint nem zedékünk  
létélm énye, netán létélm ényei szólaltak  
m eg sajátos fogalm azásban. Ilyen sorokra 
gondoltam, m int hogy ott feküdtünk D is- 
k itü n tetésse l m ellünkön, „az egész szövet
séges csapat”, az egész kazán. Ez utóbbi sor 
Zudor János nagy versére célzott, az U ta
zá s  k a zá n b a n  című poémára, így  folytatva: 
Ott ültük együtt a pokolban, .. .porosán és 
véresen.

„Öt Laokoon lángsírba ment, 
avagy a pokolra velszi bárd, 
hisz m indnek fűlött mondani, 
hogy Éljen Éluard. íg y  vala.”

Éluard, mármint Paul Éluard. Mind, akik 
itt állnak Bréda Ferenc sírjánál, tudják, hogy 
Kolozsvár immár nem azonos azzal a várossal, 
amely még egy héttel ezelőtt is volt. Egyik jel
legzetes, regényes alakja immár emlékké vált, 
vagyis a múlt idejű város polgárává. A vaga- 
bundus mester, aki hazatért a nagyvilágból 
városába, most megpihent és a föld alól fog fi
gyelni bennünket, mire megyünk nélküle.

Mivel búcsúzzam  tőled, Francois? Talán  
azzal az ígérettel, hogy ha im m ár nélküled  
fogok is, de fel fogok kerekedni és felkeresem  
a Bréda grófok városát, elm egyek a nagy  
várkastélyhoz, amely olyan impozáns, m int
ha éppenséggel a Duna fölött m agasodna Po- 
zsonynál. Felkeresem tehát Bréda városát, s 
elmondom majd neki, m árm int a városnak, 
hogy egy névrokona, akinek ősei innen szár
m aztak el az erdélyi hegyek közé, m agával 
vitt egy egész kazánt, benne egy egész nem
zedék m egannyi szem élyiségével, perszóná- 
jával, egykori terveivel, játékaival és rem é
nyeivel. Egy egész kazánt, egy egész várost.

Erről a névrokonról, erről a fiúról, akit 
Brédának hívtak, m int egy brabanti várost,

A Fellegváron

talán saját verssoraival mondhatjuk el a leg
fontosabbat, mely strófáról majd felism erhe
tő  lesz a hely, hogy hova tem ettük -  ha jó
nak látjuk, hogy sírját ezekkel a sorokkal 
jelöljük meg.

íme:
A vonatkerék elgurult.
Csak a sínek őrzik emlékét.
„Itt nyugszik.”
( ---------)

SZŐCS GÉZA

Brédának, Brédáról
„Hiába, e föld kerekén: m indenkit elvisz a 

halál”, szólt Villon. „Vagyok, m int a falevél, 
hányódom a szélben” -  írta az Archipoeta.

írja és tudja m indezeket Bréda is.

Egykori tanítvány, mesterré lett inas, ta
nár, író, tanulm ányszerző, ivócimbora, te st
vér? Kicsoda Bréda? Kicsoda Brédisz, Fran
ci, Feri, Francois? Kérdezzük, m iközben ő, 
aki Európa nagyjaival levelezett, koldusai
val parolázott, már ül a felhők közt Szókra- 
tésszal, vagy ott lovagol Nagy Sándor köze
lében, a piramisok árnyékában, úton az örök 
m enyegző felé.

Kicsoda Bréda? Cicerót parafrazálva  
olyan forma, am i korábbi önm agánál. Lé
lek, a világban való erős jelenlét. Valaki, 
aki itt jár közöttünk e földi, e lenti v ilág
ban, miközben sohasem  szakad el a fentitől. 
Plótinosz írja: „Ami pedig az emberi lelke
ket illeti, ezek, amikor Dionüszosz tükré

ben m egpillantották önnön képm ásukat, 
felülről rávetették m agukat és ott term et
tek  benne, ugyanakkor azonban ők sem  sza
kadtak el kezdetüktől: a szellem től”. Bréda 
is  ekként érkezett közénk, m ás, nagy szel
lem ekhez hasonlatosan, akiknek -  teszem  
hozzá, Swedenborgot idézve -  „egyedüli tö 
rekvésük az ism eretek szerzése, m ert azok 
örömüket abban találják. Ezeknek a szelle
meknek azért m egengedett, hogy ide s tova 
járhassanak, és ezen a naprendszeren kívül 
m ás naprendszerbe átm ehessenek, és így  
m aguknak ism ereteket szerezzenek”.

Szellem i nagysága ellenére sorsa jó ideig 
az Antracitéhoz volt hasonlatos, h iszen „az 
antracitról sokáig azt hitték, hogy haszna
vehetetlen és nem is bányászták, különösen  
nem fűtési célokra”.

Bréda azonban végül — és jó előre — be- 
fűtött nekünk: dohányfüsttel, rum m al, sza
vakkal, jelekkel, jelenésekkel és m indazzal, 
am it felmutatott, am it m egtanított nekünk:

A monostori tömbház tetején. Szentes Zágon fotója

hogy a hülyékre ne hallgassunk soha, és le 
gyünk eszünknél, lakjunk egyszerre több 
térben, több időben, több naprendszerben, 
vegyük m agunkat komolyan is olykor, mert 
a létezés színházában m egállás nélkül ko
m édiákat játszanak.

Mert színészek vagyunk  és nézők, d ísz
letm unkások és rendezők, az összes lehet
séges világban, térben és időben, a szellem  
szabad szavainak naprendszereiben, Bruno 
és D ante, Lukianosz és Aranyszájú Szent 
János utódai, elődei.

Csak fantázia és konok akarat, szellem i 
erő kérdése az egész, az éber, higanyszürkén  
fénylő belső tekinteté, a falakat emelő és fa
lakat lebontó, a békét hirdető szeretető.

Mert Bréda a kocsmában tanította az alá
zatot és az egyetem en a lázadást, e gyakran  
feje tetejére álló világban m indig az újak 
pártján állva hirdette az építés, az egym ás
ba kapaszkodva tornyot em elés hagyom á
nyát, a hagyom ányt, mely szerint mindent 
mindig újra lehet kezdeni, fehér lappal, bár
mi volt is korábban. Tudta, hogy meghalunk, 
ezért élt, tudott élni, ezért meghalt.

K ilépett a színről, hogy Déva, Bánffy- 
hunyad, Párizs és Kolozsvár után már Isten  
városának falairól tartsa  felénk a kelyhet.

Aktor és auktor, szerző és szereplő, jelzés 
az itt és mostban, emlék a jövőben, utazó a 
sivatagban, aki tudja, hogy csak az alázat, 
a hűség és a hála ösvényein juthatunk TÚL.

Életm űve, am elyből annyi m inden zeng  
át hozzánk, zárt kerek egész, levéllé lett, 
am ely a jövőből üzen nekünk a m indenko
ri itt és mostba.

Utolsó, a színészetről szóló könyvének  
tizedik, záró fejezetét már nem e naprend
szerben írja meg. A zárókő elhelyeződik még
is. Nem itt, nem az időben. „Tuggyuk mi”, hol.

Nyugodj békében, Bréda. Serkenj fel győ
zedelmesen!

KARÁCSONYI ZSOLT
(E lh a n g zo tt a  H á zso n g á rd i tem ető 

ben, 2018. m á ju s 19-én)
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ZSIDÓ FERENC

A negyedik  
dimenzió
Bréda Ferenc Bab és babér című könyve 

olyan, amilyennek a szerzőt ismerjük és sze
retjük: játékosan mély, blöffösen szellemes, 
ironikusan misztikus. Epikus szállal rendel
kezik, ugyanakkor bölcseleti, értekező jelle
gű, jobb híján talán gondolati kisregénynek 
nevezhetnénk.

Az alaphelyzet nem is lehetne kocsma- 
filozófiaibb: „ül az ember és meditál, repül, 
beszélget és vitatkozik, filozofál, s persze 
nem mindig ért egyet a legjobb barátjával, 
a különben mindent megértő, mindent meg- 
bocsájtó, mindenre bólogató, pajkos-cinkos, 
éleseszű pohárral”, vagyis adott a minden 
mindegy mennyországa, a sztoikus semmit
tevés. Nos, ebbe robban be az utazás, a hely- 
változtatás, mint a (filozófiai) megismerés 
lehetősége. A könyv mindhárom fejezetét az 
utazás keretezi így vagy úgy.

A könyv főszereplője a narrátor-szerző ma
ga, a konkrét és fiktív, az örök kereső, aki 
egyes szám első személyű, hol kedélyes, hol 
borúsabb megnyilatkozásokban ad számot 
magáról és bejárható világáról. Mellette fel
bukkannak útitársak, például az első feje
zetben Boros Lóránd, a par excellence Barát. 
Tekinthetjük őt is fiktív figurának, a könyv 
lapjain végtére is azzá válik, és szinte má
sodlagos az, hogy a kolozsváriak (is) tudják, 
hús-vér figuráról, Bréda (nem csak) kávéhá
zi kebelbarátjáról van szó. Boros Lóránd fizi
kusként néprajzkutatóvá vált, s ebbe a „sla- 
masztikába” Brédát is belevitte, például úgy, 
hogy elcsábította egy táncházas estre M-be. 
Ennek leírása alkotja az első fejezet külső 
történéseit.

Tévelyegtek a fagyos éjkaszában az M-i ál
lomástól az M-i kultúrotthon felé vezető útta- 
lan úton, közben mindenféle világirodalomi, 
történelmi és bibliai út-motívumok buk
kantak fel agyukban, és a hipotermia réme. 
Amikor már rég feladták, amikor már azt is 
kétségbe vonták, hogy egyáltalán létezik M,

vagy ők ebben a valós idő-térben, egyszerre 
csak kinőtt a földből a kultúrotthon, és isme
rős arcok jelentek meg...

A második fejezet nyitánya így reflektál a 
köteteimre: „több értelemben is kiderül, hogy 
ki az Úr, s hogy ki a Szolga, s hogy mikor ki a 
Kántor, s hogy mikor ki a Pap, avagy: BAB 
és B A B É R.” Nyilván, ezek a talányos ki
jelentések nem feltétlenül visznek közelebb 
a megoldáshoz, az értelmezéshez, de Bréda 
könyveinél megszokhattuk már, hogy a máso
dik fejezet táján általában elveszítjük a fona
lat, az allúzióáradat elmos minket, és ez már- 
már frusztrálóvá válik, de ha mégsem adjuk 
fel, a harmadik fejezetben már derengeni kez
denek a dolgok, a negyedikben pedig minden a 
helyére kerül. Ha van negyedik fejezet. De ha 
nincs, az sem véletlen. Ezúttal nincs. De le
hetne. Ezúttal valami másból van negyedik.

Persze, Bréda folyamatosan játszik, ön
magával és az írással is ironizálva: „Néhány 
ilyen-olyan beékelés, körmondat, mende
monda, pletyka, retorika, satöbbi, nyiff- 
nyaff-nyuff, grafo- és mitománia, a hangok, 
a szavak s a mondattanok ünnepi hasmené
se, triluli-trilálá ...”

Barokkosán indázó, játékos alliterációkkal 
megszórt mondatai olykor modorosnak hat
nak, ugyanakkor érezzük, hogy ez paródia
ként is értendő. Épp ezért nehezen dönthető 
el, kinek terem bab, és kinek babér...

Az amúgy is szubjektív, lírai felhangú, 
emlékezősen csapongó narrációt versbetétek 
tarkítják, mint: „Mérem a semmi időt./Nem  
bratyizok, de nincs elegem, /sok a semmi, sem
mi a sok: vagyunk elegen./Legvégül is kiné
zek egy biztos helyet, /ha erre jársz, meglátlak ? 
Add a jelet.”

A második fejezetben a Költővel (kezdet
től sejthető, hogy Kara, vagyis Karácsonyi 
Zsolt e költő, később, amikor Francia levél c. 
verse megidéztetik, már bizonyossággá is vá
lik, sőt a Jegyzetekben filológiai értelemben 
is rögzítve van) régi szultánok sírhelyei után 
kutatva elindulnak Babadagba: „Nem mint
ha mi jobban tudtuk volna, mint az esetleges 
kérdező, hogy mi az a Babadag, de bíztunk 
abban már az eleitől fogva, hogy e kezdeti fél- 
szélhámiánk lassacskán magasztos tudássá 
érik.” A dobrudzsai muzulmán világ csodái 
azonban nem adják olyan könnyen magukat: 
„Kerestük a Sírt, s megkaptuk helyette a sört,

hiába, nincsenek csodák, búsultuk a butasá
gunk”.

Az énelbeszélőnek ebben az egyre szürre- 
álisabbá váló tévelygésben megvilágosodása 
lészen, és ez több, mint a „hübrisz hőbörgé- 
se”: hogy a titkok csak nehezen adják magu
kat, hosszú Canossa-járások után. Nem vé
letlen hát, hogy az M-béli kultúrotthont is 
oly nehezen találták meg, s hogy a szultáni 
sírok is oly szemérmesen rejtőzködnek elő
lük. Mert úgy kell ezt keresni, mint a Szent 
Grált. Hittel. S ha nincs hit, egyszer azt kell 
megtalálni.

A harmadik fejezet az Epilógus, vagyis a 
„Prológus tükre, tanulsága és summázata, 
végszó, amelyből kibomlik majd sebe
sen, hogy valójában semminek sincs vége”. 
Az énelbeszélő -  és véle együtt a kitartó olva
só -  megállapítja, hogy a személyek és terek 
összekapcsolódnak: „Egyszóval minden min
dennel kezdett erőst összefüggni: az Út az 
élet vizét adó Kúttal, a Vezető a Vízvezeték
kel, a Költő a Kő és a Homok Honával, vagyis 
az égi, az alsó nomeg a fölső, földi Egyiptom
mal, Piroska a piramisokkal, a Parkas meg 
a /araókkal és így tovább ...”

A két utazás tanulságait néhány 
aforizmatikus, de továbbra is játékos-ironi
kus („nagy volt a fejünkben a misztikái moz
golódás”) meglátásban rögzíti, például: „Arra 
is kezdtünk rá-ráeszmélni akarva-akaratla- 
nul, hogy ez a többnyire már el/e/ejtett, fel
ső tudás az a/anyi, alsó tudatlanságból kell 
eredjen...” Az énelbeszélő felismeri önnön ki
csinységét, valamint azt, hogy a rejtélyek egy 
részének rejtélynek kell maradniuk, más ré
szük viszont természetesen megoldódik (mint 
ahogy az is kiderül a Költő nejének köszön
hetően, hogy a szultáni mágikus varázsvi
rág a Hibiscus Syriacus. Vagyis törökrózsa, 
vagyis Sharon rózsája. És innentől újra be
indul a jelképek láncreakciója... Az örökké
valóság növénye... Azt kereste Brédisz, azt 
keresi minden ember. Az örökkévalóságot, 
a negyedik dimenziót. Mert nyomot szeretne 
hagyni. Bréda Ferenc megtalálta az örökké
valóságot, és nyomot hagyott bennünk. Hogy 
keresni kell...

A többit: „Tuggyuk mi...”

B réda Ferenc: B a b  és babér. Irodalm i 
Jelen  Könyvek, 2017.

A Bretter Körön 2014-ben
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KIRÁLY FARKAS

Az űrök term észetéről. 
K ulcskísérlet
„1° Lehet, sőt biztos, hogy a XXII. század 

OZvasója fölöttébb meg fog Zepó'dni, s akár 
ihletetten  illetődni is eme, a nyáriasan nyá
jas  Nyájakat, a Boldog és Bolyhos Bolyokat, 
valam int a uó/ogatottan vállalt Bolyongd so
kat meg a bohó Bolygókat is Le-Le-Lep-Le- 
ző Válasz-Leveleken, minthogy e Hérosz-i, 
Homérosz-i, Hermész-i és áerm eneutikai 
Hír-Hidak analogikus, egymásból párhu 
zamosan adódó, s netán ádámi Adókból is 
szárm azhatnak.”

Ez Bréda Ferenc Levelek az utókornak cí
mű, Theatrvm Temporis alcímű (vagy for
dítva, hiszen a szennycímoldalon a szerző 
neve a la tt csak az alcím szerepel) kötete el
ső esszéjének első bekezdése. A stílus félre
ismerhetetlen. Aki ismeri a szerző koráb
bi műveit, csalhatatlanul megállapíthatja: 
íme, Bréda m ester újabb remekkel ruk
kolt elő. És rögvest elmélyülhet a szöveg 
mélységeibe, felemelkedhet annak  m agas
ságaiba, gondolatai táncra  perdülhetnek 
a brédai gondolatokkal, s nászba borulva 
azokkal akár újabb ideákat teremthetnek. 
Ki hogyan szokta megközelíteni a Bréda- 
esszéket.

Utókorának szánt transztem porális, az
az a jelenből más időbe küldött leveleit 
Bréda Ferenc nem címezi meg, csupán a vé- 
tel-idó't adja meg. Az első levél nincs időcí
mezve, de kiderül a szövegből, hogy a XXII. 
századba küldi a szerző -  a következő leve
lek vételidejéből visszafejhető, hogy a cím
zett idő 2115. A XVIII. s egyben utolsó leve
lét a szerző az Úr 3815. esztendejébe küldi.

Bréda nem először folyamodik időuta
zás szervezéséhez a kedves olvasó számára. 
Hasonló ugrással találkozhatunk Nemo cí
mű verseskötete záróversének keltezését ol
vasva: © Saturnus, A.D. MMMMCMXCVII 
— jelzem azt is, hogy a Nemo többi írása az 
akkor éppen aktuális jelenben, 2002-2003- 
ban leledzik, m int azt a fejlécekbeli datá- 
lásokból megtudjuk (bár ez nem teljesen 
igaz: a Nemo utolsó előtti költeménye nincs 
elhelyezve sem térben, sem időben, előké
szítve a nagy ugrást a jövő Szaturnuszára). 
A transztemporális levelek fogalmát román 
nyelvű, Serisori despre comicul existential. 
Corespondents, transtemporalä (Levelek a 
létezési komikumról. Transztemporális le
vélváltás) című, színházelméleti esszéket 
egybegyűjtő kötetében vezeti be, illetve 
használja is dolgozatai definiálására. Ám 
a Theatrvm Temporis ban sikerült (vagy 
majdnem sikerült) felfednie, m iért gondol
ja  szükségesnek szeretett teá trum a szere
pének, küldetésének különböző időszögbe- 
li megtekintését.

A szerző szűk száz oldalon ezernyolcszáz 
évre előre ad elméleti útm utatást-segéd- 
anyagot az olvasónak

[az esszék maguk 85 oldalon terülnek el, 
folytatásképpen pedig 19 oldalnyi jegyzet 
következik, ami szinte 4:l-es szöveg/jegy- 
zet arány, a könyv 130 x 200 milliméter mé
retű. tördelése, legalábbis az első 13 levé
lé, kifejezetten gazdaságos, míg az utolsó 4

episztoláé szellősebb, a bréda-esszékre jel
lemző szellősségekkel -  ez, m árm int a ta 
karékosságnak az olvashatóság elé állítása 
a fontossági sorrendben, bosszantóan nem 
olvasóbarát attitűd.]

a színházról, ami az egész világ. És a 
világról, ami maga a legnagyobb színház, 
a theatrum maximus. Amely világban va
lójában minden történet ismétli magát, 
minden szereplő egy korábbi figura (újra) 
megtestesülése. Éppen ezért minden, ami 
történik  s ami történni fog, megjósolható, 
mi több, kiszám ítható. Persze csak akkor, 
ha ismerjük mindazt, ami korábban történt. 
Ismerős ez az elképzelés, az Isaac Asimov 
alkotta Alapítvány-univerzum egyik alap
motívuma a pszichohistória tudománya, 
amellyel az emberi társadalom működését, 
folyamatait lehetséges szimulálni, nagy va
lószínűséggel előre ki lehet szám ítani a tö
meges emberi reakciókat, és ennek alapján 
a jövő alakulását. Brédánál ez visszafelé is 
működhet, legalábbis nem zárható ki: ha 
valam i kiszám íthatatlan  történik  a világ
színpadon, abból visszafejthetjük, hogy mi 
történhetett valamikor a múltban, és kitölt- 
hetünk  egy ű r t valamely történetben, mí
toszban. //iá tu st, hiány természetű űrt.

Tudjuk, Bréda esszéinek központi szer
vezőeleme az űr, a soktermészetű. A hiány 
term észetű ű r mellett megjelenik a tér te r
mészetű űr, a spatium, valam int az álcát- 
lan, meztelen term észetű űr, Golania. Mely 
űrök nagyon is bonyolultak, ellentétben az 
üres halmaz term észetű űrnél, a semminél.

Golania M agnát, ahol az utókornak 
szánt leveleit fogalmazta meg a szerző, kí
vülről szemlélve korántsem  lehet megis
merni. E világ nem mindig és feltétlenül 
folytonos és összefüggő, hanem  gyakran 
számos fragmentumból áll, melyek (majd
nem) minden közönséges, megszokott vi
lágban jelen vannak. Alighanem különbö
ző időkben is. Egy bizonyos hullámhosszú 
jelen, m eghatározott frekvencián. Mely
nek érzékeléséhez nem elég a hardver-ér
zékszerv, a szoftver-okosság, mindenféle 
csip-csup csáp. Kell hozzá a zeuszi szen
zor, az athénél antenna. (Van olyan, akinek 
van, van olyan, akinek nincs, és van olyan 
is, akinek nem is lesz.) Meg persze a kombi
náció, amely dekódolja a frekvenciát. Utób
bit rejtjelezi Bréda, ezen űrök u ra  m este
rien az ő tekercsein. Első lépésben ezt kell 
megfejtenie annak, aki e különös világba 
kívánkozik.

Ha a kombináció megvan, jöhet a megkö
zelítés. Golania Magna egyféle fekete lyuk
ként szingularitásként működik: aki meg
fejtette a kódot, ráállt a frekvenciára s így 
átlépte Golania ha tárait, nem tér onnan 
vissza. Pontosabban nem ő. O nem. Hanem. 
Éppen ezért kezeljük úgy a megközelítését, 
m int egy szingularitásokét. Esetükben ese
ményhorizontot szoktunk határkén t emle
getni. Amely mögött a tömegvonzás mérhe
tetlen, a szökési sebesség végtelen, tehát a 
szökés lehetetlen (még a fotonok is túl las
súak ehhez, ezért fekete egy efféle lyuk).

Golánia eseményhorizontja például a tá r 
gyalt brédai könyv is (de nemcsak ez; és ez 
sem csak az). Megközelítése, ak á r a kvan
tumfizikában, kétféle lehet: gyors és lassú.

Aki gyorsan olvassa a Theatrvm  
Temporist -  de lényegében bármely Bréda- 
művet - ,  hirtelen és teljes egészében átesik 
az eseményhorizont túlsó oldalára. Ez okoz
ni szokott némi meglepetést az olvasónak: 
hirtelen a semmiben találja magát, mely 
semmi igenis tele van, telistele valam i 
mással, valami olyasmivel, amire nem szá
mított. Szerencsésebb az, aki lassan  köze
líti meg ezt a brédai horizontot: ő fokoza
tosan fog átkerülni a telistele űrbe, s több 
idő áll majd rendelkezésére a megismerés
hez, tapasztaláshoz, megértéshez. Levelei
nek, gondolatainak, üzeneteinek (s tegyük 
hozzá: szükségszerűen a címzett, az olvasó, 
a befogadó elme-reakcióinak) fény term é
szetű voltára m aga a szerző hívja fel a fi
gyelmet: „(...) a soron következő sorozatok
ban szorzódó és sorsszerűén szőrt Levele ink 
sugárzó természettel, azaz mind részecske-, 
mind pedig hullám jellegű következtetések
kel tűzdelteinek meg (...)”, rögtön az első le
vél második bekezdésében.

Erről szól e könyv, sokrétűen, távlatok és 
közelképek felvillantásával, múlt és jelen és 
jövő felvázolásával, mitológia és teológia és 
pszichológia kapcsolatával m utatva be a vi
lágot, a mi világunkat, a te világod Ame
lyet a kötet utolsó esszéjében ránk, rád tes
tál, imigyen:

„XVII.° Azt a Tettet, hogy Téged Testi Té
gelyemként jelöltelek meg, s hogy ennek kö
vetkeztében Te ma m ár elő-élő vagy, majd 
élővé Zeendel a Befejezett Jövőben, am a 
Tényt én fizetem meg Itt-és-Most azzal, 
hogy meghalok.

XVIII.0 Azt viszont, hogy ma még mindig 
élek, e Tény-Tétet pedig Te egyenlíted majd 
Ott-és-Akkor, amidőn mór meg/ia/afn)dsz.”

Gondolkodjunk.

Bréda Ferenc: Levelek a z  utókornak. 
Theatrvm  Temporis. Erdélyi Híradó Ki
adó, Kolozsvár, 2017.

2018/11. SZÁM -  JÚNIUS IO.



KÜRÉNÉI SZINÉSZIOSZ

Az Egyiptomi, avagy
a G ondviselésről
L, 9-10.
[Szereplők és N ézők a Teológiai Teát

rum ban ]
O siris a ty ja  ekkor így a  szólt: Tévedsz, 

ó, fiam , m ondta. Léteznek istenek  a mi 
v ilágegyetem ünkben.

E zek  közül egyesek végzik a m aguk  
sa já tságos cselekedeteiket, m ások p e 
dig a szellem i szépség szem lélésével te l
nek be.

L é teznek  továbbá m ások, a k ik  a  v i
lág  fölé he lyez te ttek , s ak ik tő l függ va
lam ennyi lény a legutolsó rangfokozatig; 
ám  ezek az istenek  sohasem  szállnak  és 
alacsonyodnak le az anyagig.

/A  világ látványjátéka]
Em e isten ek  szám ára  a  világegyetem  

egy varázsla to s  látvány játék .
Ők v iszon t m ég több kellem et ta lá l 

n a k  a m a  fo rráson  m erengni, am elyből 
k iá ra d  m indaz , am i létezik. Sohasem  
lépvén k i önm agukból, ezek az is te 
nek tökéletes boldogságnak örvendenek, 
m inthogy bennük  m inden isteni.

Az alacsonyabb rendű  istenek  viszont 
nem  lelnek  igazi boldogságra, csupán  
akkor, h a  a  m indenható  Is ten  felé for
du lnak .

B árm ely  jó, am i a  v ilágegyetem ben 
m eg ta lá lh a tó , egyetlen  egyszerű  okból 
szárm azik , ám  a v ilág  különböző része
it m ás-m ás istenek  korm ányozzák, ak ik  
a  szem lélődéstől kényszerű  módon a l
k a lm a s in t el kell fo rdu ljanak  avégett, 
hogy a  cselekvésnek szenteljék  m aguk , 
ily módon tevén  eleget am a h iv a ta ln ak , 
am ely őreájuk  bízatott.

A leg tisz tább  szellem ek közvetlenül 
a Legfölsőbb Lényeg a la t t  helyezked
nek el; s hozzájuk közel, de k issé  lejjebb, 
további szellem iségek ta lá lh a tó a k . K ü
lönféle lények folyam atos sorozata köve
ti eg y m ást eképp a  v ilágegyetem  h a tá 
raiig .

A Gondviselés a  közvetítőkön keresz
tü l fölü lrő l é rez te ti h a tá s á t  a v ilágban , 
de e r á h a tá s  nem  érzékelhető  m inde
n ü tt egyenlő m értékben , hisz különben 
nem  á lln a  fönn  többé a  létezők  ran g so 
ra . A m ilyen m érték b en  szá llu n k  alább 
és alább, a dolgok a n n á l inkább  változ
nak , összezavarodnak  és elenyésznek el
addig, hogy sem m ivé lesznek.

[A lélek lá tható képe az Ég]
Ez tö r té n ik  idelenn: az u tolsó  fokon 

lévő, m e g sz ü le te tt  te s te k , a k ik  a  v á l
to z á sn a k  v e tte tte k  a lá , csupán  szerény  
s veszendő  lé tezésse l rende lkeznek ; a  
m á s ik  vég le ten  v iszon t a  m e g in g a th a 
ta t la n  É g  olyan, m in t a  lé lek  lá th a tó  
képe.

[A létezés látszat]
H a odafönn e m agasztos szereplők la 

k oznak  -  s ekkor O siris  a ty ja  az is te 
nek re  m u ta to tt - ,  úgy a  v ilág  váltig  h á 

borgó elem eiben a  démonok d in am ik u s 
és vad fa jzata  tanyáz ik . T ú lon tú l távol 
lévén a  fölső tartom ányok tó l, a dém o
nok érzéketlenek  az is ten i rend  bű-bá- 
ja  irán t.

A létezők  üledéke sem m it sem  teh e t 
önm aga á tö rö k ítéséé rt: a  seprő  sz e r te 
folyik, nem  m ara d  fönn; h iáb a  változik , 
m e rt c supán  a  lé tezés lá ts z a tá t  b ir to 
kolja.

[A Levés lenti lendülete]
S mivel az anyaggal való közvetlen 

rokonságuk  folytán  a dém onok csupán  
a p u sz títá s  szellem ével rendelkeznek , 
szükséges, hogy az Istenség  a  v ilág  felé 
fordulván egy olyan szerencsés lendüle
te t  adjon a  v ilágnak , am elynek  a  világ- 
egyetem  egy ideig engedelm eskedik.

E lendü le t h a tá s a  v iszont fokozaton
kén t gyöngül.

[A világ Bábszínháza]
L ásd  a  bábukat: abban  az esetben  is, 

h a  m ár m egszűnünk húzn i az t a szálat, 
am ellyel m ozgatjuk  őket, a báb u k  m ég 
fo ly ta tják  egy d a rab ig  a  m ozgásukat; 
de nem  fognak örökké mozogni, m ivel 
n incs b en n ü k  m eg a  m ozgás alapelve: 
a  báb u k  csak  addig  izegnek-m ozognak, 
am íg h a t az az erő, am ely m ozgásba hoz
ta  őket, ám  ez az erő idővel m egszűnik.

U gyanez a helyzet a  világgal, ó, szere
te t t  Ó sirisom : tudd , hogy m inden , am i 
jó, az isteni, s m inden, am i jó, nem  ebből 
a földből szárm azik , hanem  m áshonnan: 
ím e az oka a n n a k , hogy a rendk ívü li lel
kek  csak  r itk á n  je lennek  meg; s am ikor 
az is ten ek  az em beri dolgokkal foglal
koznak , az a  gondoskodás, am elyet az 
istenek  az em berek irányába  kifejtenek, 
kétség telenü l nem  ellen tétes az istenek  
term észetével, de nincs is összhangban 
az istenek  előző életével.

Az is ten ek  boldogsága nem  a  cselek
vés; szám u k ra  nagyobb öröm  a Legföl
sőbb Ú r á lta l  fö lá llíto tt rendszerben  
gyönyörködni, m in tsem  m egfelelő m ó
don korm ányozni az alsóbbrendű dolgo
kat: az első esetben a  gondolat a  tökéle
tes szépség felé fordul, a m ásik  esetben 
v iszont a gondolkozás elfordul a  tökéle
tes szépségtől.

[A cselekvés és a szemlélődés szim boli
kus szempárjai]

A  b eav a tási sz e r ta r tá so k b a n  lá th a t 
ta d  a z t a  jelképes a lak za to t, am ely ké t 
szem párból áll: az a lu l lévő szem pár 
csuko tt, m íg  a  fölül ta lá lh a tó  szem pár 
ny ito tt szemű.

A szem lélődés és a  cselekvés v á ltak o 
zása fejeződik ki ebben a  szim bólum ban: 
hol a  szemlélődés, hol pedig a  cselekvés 
foglalja le a m ásod rangú  isteneket.

E ké t tevékenység  közül az is tenek  
szívesebben lá tják  el a nem esebbiket, s 
a  kevésbé nem es tevékenység  felé csu

Georgeta Olimpia Bera: Rózsaszín hercegnő, 
2018

p á n  abb an  az esetben  fo rdu lnak , h a  a 
szükségszerűség  ezt m egköveteli tő lük.

S zükség  ese tén  az is ten ek  
cselekesznek és m egm en tik  a  v ilágot, 
de nem  a  cselekvés képezi az istenek  k i
válóságát.

U gyanez a  helyzet az em berekkel is: 
hol a m indennap i teendő iket végzik, hol 
meg a bölcseletnek szentelik  m agukat, s 
főként az utóbbi esetben kerü ln ek  közel 
az Istenséghez.

[Az istenek szám ára  a szem lélődés a 
legmegfelelőbb. A z  istenek szám ára a vi
lágban elvégezendő cselekvés m egvalósí
tása körülményes]

[10.] M indezeket im m ár m egism er
vén, fogd te h á t kellőképpen föl azt, am it 
m ondan i fogok neked. Ne k é rd  az is te 
nek tő l, hogy éjjel-nappal a  seg ítséged
re  siessenek. Az, am i sz ám u k ra  a leg
m egfelelőbb, az a  szem lélődés, h isz  az 
is ten ek  a  v ilágegyetem  legm agasabb  
részein  ta rtó zk o d n ak . M inthogy az ég 
lakóiként az istenek  nagy távo lságra  h e 
lyezkednek el az em berektől, nehogy azt 
hidd, hogy az istenek  bárm ikor és köny- 
nyűszerrel a lá  tu d n a k  szálln i a  földre.

[Deus ex machina]
A sz ín h áz i m ű szak  h á tté rm u n k á s a 

ihoz hason lóan  az is tenek  úgy  in d ítják  
el egy á llam  m ozgatórúgóit bizonyos, 
m egha tározo tt korszakokban , hogy oly 
le lkeket kü ld en ek  el korm ányozn i az 
á llam o t, a k ik  az is te n e k  családjából 
szárm aznak .

[Osiris lelkének emlékeznie kell önnön 
szárm azására és küldetésére]

A z  is ten i gondviselés csodálatos szán 
dék a in ak  a véghezviteléhez egyetlenegy 
em ber is elégséges ahhoz, hogy emez 
m eg terem hesse  szám os nép boldogsá
gát. M iu tán  e m ű vüket véghez v itték , 
az istenek  v issza té rnek  a sa já t é le tv ite
lükhöz.
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Te, akit egy oly világba rendeltek az 
istenek, amely nem a tiéd, emlékezz az 
eredetedre, és ne feledd, hogy neked itt 
egy végrehajtandó küldetést kell betel
jesítened; arra  kell törekedj tehát, hogy 
önmagad emeld föl az istenekhez, nem 
pedig arra, hogy az isteneket alacso- 
nyítsd le tenmagadhoz.

L, 13. Azok szám ára, akik a jót gya
korolják, közömbös, hogy szerény kö
rülmények között élnek, avagy hogy 
fölemelkednek a legmagasabb megtisz
teltetésekig: ők mindig a lélek békessé
gében élnek. Nincs olyan létezés, amely
ben az erény nem gyakorolhatná magát.

[A trag ikus sz ínpad  színésze a rende
z ő  m inden igényét beteljesíti]

A szomorújátékok színpadán lá that
juk, am int a színész, aki a művészet 
szabályai szerint képezte ki a hangját, 
ugyanolyan jól játsza el Kreón szerepét, 
mint a Téléphoszét.*

Mindegy, hogy bíborba öltözik, avagy 
ha rongyok is takarják  testét, a színész 
önnön hangja erőteljes és szenvedélyes 
hangsúlyainak a segítségével visszhan
goztatja a színházat, és ékesszólásának 
a bűvöletében tartja  a hallgatóságot.

A színész ugyanolyan tökéllyel ala
kít egy rabszolgát, m int egy királynőt, 
s bármely rábízott szerepnek azonképp 
tesz eleget, hogy a kórust összeállító 
rendező valamennyi igényét kielégítse. 

[A világ nagy Drámája]
Ezenképp a világ e nagy drámájában 

Isten és a Szerencse úgy osztja ki szá
m unkra a különböző sorsokat, mint a 
lejátszandó szerepeket. De egyik szerep 
sem ér többet, m int a másik: legyünk 
képesek tehát a legteljesebb módon be
tölteni azt a szerepet, amelyet kiosztot
tak  számunkra.

A jóérzésű ember mindig meg tud
ja  őrizni a felsőbbrendűségét: bármely 
szereplőhöz alkalmazkodik, lett légyen

az koldus avagy király. Nem nevet
nénk-e azon a színészen, aki visszauta
sítana egy szerepet csupán azért, hogy 
egy m ásikat kérjen magának? Mégha 
egy öregasszony vonásait is ölti magá
ra, a színész elismerést, tapsot és díja
kat arathat; de alakíthat akár egy ki
rályt is, ha rosszul játszik, kifütyülés és 
gúnykacaj tárgya lesz, s néha még kőzá
por is zúdulhat őreá.

A sorunk, amelyet k iu taltak szá
m unkra, sohasem a miénk valóságo
san; az a sor, amelyben leledzünk, olyan, 
mint egy idegen gúnya, amely pusztán 
csak beborít bennünket: ám hogy mire 
is használja e jelmezt az a lélek, amely 
mibennünk lakozik, aszerint érdemiünk 
ki és kapunk majd mi dicséretet avagy 
megrovást.

[Az élő  dráma]
Ebben az élő drámában, amelynek mi 

vagyunk a színészei, a jelmezeket válo
gatás nélkül fölölthetjük vagy akár le
vethetjük.

II., 8.
[A világ nézője a bölcs]
Számoszi Pithárgórász eképp ha tá 

rozta meg a bölcset: a világyegyetem 
egyik idelenti nézője, akit, miként egy 
színházba az ünnepi bemutatók alkal
mából, ide, a földre helyeztek le, hogy 
megtekintse a színdarabot.

[A néző  nézői]
Tekintsünk meg tehát mi is, mit fog 

tenni az a néző, ha megfelelő módon kí
ván viselkedni a színházban.

[A néző  szemlélődése]
Nem látható-e szám unkra egyértel

műen, hogy azt foguk látni: a néző nyu
godtan fog ülni és meg fogja várni azt, 
hogy a függöny lehullása u tán a dráma 
különböző, egymást követő felvonásai le
peregjenek a szemei előtt ?

[A néző  hiába szem lélné m eg a sz ín i
előadás rendezői konyhatitkait]

Ám ha egy tap in tatlan  kíváncsi, ki 
oly szemtelen, m int a közmondás sze

rin ti kutya, be kívánna hatolni a füg
göny mögé avégett, hogy megszem
lélhesse a rendezés előkészületeit, 
a színházi bírák korbáccsal űznék ki 
onnan őt.

De ha nem is fedeznék föl a színházi 
felügyelők a betolakodó jelenlétét, a be
tolakodó ettől a ténytől még korántsem 
válna megvilágodottá, m ert egyebet 
sem látna, mint átláthatatlan  kuszasá
got és zűrzavart.

[A színész csupán a rendező rendelke
zéseit hajthatja végre]

Mindazonáltal a szokásban lévő sza
bály szerint az előadást egy prológus ve
zeti be, amelyben egy színész előzetesen 
bem utatja a közönségnek annak  a da
rabnak az eseményeit, amelyet a színé
szek el fognak játszani.

E megnyilvánulásában a színész nem 
m ulasztja el a kötelességét; a színész 
egyebet sem tesz, minthogy végrehajtja 
ama személy rendelkezéseit, aki az elő
adást vezeti; a színész őtőle kapja azt 
a szerepet, amelyet megtanul, s e meg
bízatáson túlmenően semmit sem cse
lekedhet; a színész megtanulta a szere
pét, de addig hallgatnia kell, amíg nem 
szólítják föl, hogy a közönség előtt meg
jelenjen.

A színészek önmaguktól nem tudják 
azt a pillanatot, amikor be kell lépjenek 
a színpadra, s ekképp várniok kell a be
lépés pillanatát pontosító jelre.

Ugyanígy az az ember is, akinek Isten 
megmutatta a jövő készülő titkait, meg 
kell hajoljon az isteni fenség előtt (...).

BRÉDA FERENC fordítása  

Jegyzet
* Téléphosz, Héráklész fia. Téléphosz 
nevének jelentése: Messze világító, 
Messzi fény.

Kürénéi Szinésziosz, lovsa iog, lat. 
Synesius (Kr. u. 370-414), a líbi
ai Pentapoliszból (Küréné, Béréniké, 
Arszinoé, Apollónia, Ptolémaisz) szár
mazó, újplatonikus görög bölcselő és ke
resztény püspök. A tragikus sorsú ale
xandriai m értantudós hölgy, Hüpátia 
tanítványa és közeli barátja.

A fordítás az 1878-as első francia szö
vegkiadás (CEuvres de Synésius, évéque 
de Ptolemai's, dans le Cyrénaique, au 
commencement du Ve siécle. Traduites 
entiérement pour la premiére fois, 
en frangais et précédées d’une étude 
biographique et littéraire par H. Druon. 
Libraire Hachette et Cie, 79, boulevard 
Saint-Germain, 79, 1878.) alapján ké
szült.

A szögletes zárójelben [...] található 
címeket a szinészioszi alapszöveg sze
m antikai befogadását megkönnyítendő 
iktattam  közbe.

A m agyarra fordított szöveg egyik 
utolsó, matrixiális meglepetése a szerző 
nevében fog megnyilatkozni ama szem
füles Olvasó szám ára, kinek van füle, 
szeme stb...

B . F.

—  2018/11. SZÁM-JÚNIUS 10. 9

Hermann Nitsch: Die Eroberung von Jerusalem, 1971, 2008



KULCSÁR EDMOND falhoz miután szétzúzom papucsom 
repedt talpával

Fantomfájás
m ár álmomban hallottam a vén szenvedés 
zaját fejben öltöztem rohantam vittem  
teát kekszet nyitottam az ablakot szerettem 
a falakat éreztem a levegő öreg szagát imádkozva 
láttam  sírni a szétfoszlott textilbe húzott 
testet könyörögni a színtelen párnás 
szemeket mozogni csontok rakását rágta 
megkeményedett ínyével az ételt forgatta 
ízlelte elfásult nyelvével majd éhes 
nyögéssel köpte ki az ágy melletti 
vederbe am it az este odakészítettem pedig  
tudtam  hogy már egy hete elment

Gehenna
szeme tükröt tartva egy üres valóságnak
bámult magába foszló teste
erőtlenül temette magát
a paplan nyugalmába nem evett
és nem is szart gyermekei
nevét elfelejtve kiabált hogy
éhes imába vesztek
néma könnyei utolsó
perceiben m int megrágott falatot
köpdöste ízlelgetés után
vízióit amiben isten büntető korbácsainak
fájdalmas csapását lehetett hallani

rég kihűlt
testem vakolatára szennyed 
mint rőköny rakódik le feketén 
tébolyogva egy teknőben anyám  
szeretete kezeimmel takar 
a kétely rongyos törölközőjébe 
m int elsőre most utoljára is

loan Sbärciu: Toledo. 2G17

Szimmetria
megint ugyanott megyek haza 
ahol m indig fekete utcákon kék 
fények mellett elérem a hullaházat 
a krisztus-szobor hozzám beszél 
könnyei marják a bőrömet m int a sav 
vérébe fulladok ahogy a szemeit nézem 
lassan érzem tenyeremben a lyukat 
rozsda eszi hátamon a keresztet 
fázom meztelenül a hóban

Én teknőben fürdők
a víz aligha lepi be testem 
egyharmadát fogom a szappant 
mosom és kaparom a koszt 
mi ragaszkodik bőrömhöz mint 
elkent szúnyog véres teteme a

„Annak pedig, akinek hatalmában áll 
megerősíteni benneteket”
Apám  m indig azt kérdezte, hogy miért 
nem megyek soha velük, miért 
nem élem meg én is a józan részegséget, 
egy-egy keserédes tapsban, engedem  
magamhoz a felszabadulás ölelését, 
várva a halál fakó fényének szűkülését 
arcomon. Pedig lehetnék én is bárány 
az élet kiszáradt legelőjén, ehetnék füvet, 
gazt, igét, várhatnám vak csodálattal 
a mannát, vagy szolgálhatnék vacsorául 
hosszú úton megfáradt juhászom nak.
Arca m indig szemrehányással ítélte 
válaszomat, hogy Júdásként eladtam  
a felajánlott, szakadt szemfedőt, 
s most az örök kétely rámragadt 
stigmája a templomom vasárnaponta.

* Róm. 16:25
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Georgeta Olimpia Bera: Capsella bursa-pastoris, 2018

ADAM SZILAMER
Királytemetés
(m á s o d ik  ré sz )*

Mikor felkeltem reggel, mama már 
megcsinálta a reggelit, és Juli néni az éj
jel frissen hullt havat lapátolta az ajtó
tól a kapuig. Óriási hó lett az éjjel. Tatus 
még aludt, és hangosan horkolt. Én nem 
tudtam sem a patakra menni, sem szán
kózni, sem hóangyalozni. Túl nagy a hó 
ezekhez, úgyhogy bent maradtam. Ke
resgéltem tatus könyvei közt, de egyik
ben sem volt kép, és most nem akartam 
olvasni, úgyhogy hamar meguntam. Köz
ben Juli néni bejött, és pár percen belül 
már hatalmas füst terjengett a lakásban. 
Egyszer kurva egy hideg van, mondta, és 
szívta közben a cigijét, nem akar már föl
kelni? De tatus is ébredezett, zavarhat
ta a füst, megint bent füstölsz, kérdez
te egyből. Megmondtam, nekem többet 
ne parancsolgasson, most már hallgas
son, és azt is mondta halkabban, hogy 
maga vénember, miközben leült és ke
resztbe tette a lábát és új cigit vett eló'. 
Tatus kiszállt az ágyból és enni kezdett, 
csirkeszárnyat, mert az volt a kedvence. 
Mama telefonált, ideges lett, és csúnyákat 
mondott halkan. Azt mondta, sem tata, 
sem senki nem tud értünk jönni, mert ak
kora a hó, hogy nem lehet átjönni kocsival. 
De annyira nem is baj, mert holnap ak
kor nem megyek iskolába. De kicsit azért 
mégis baj, mert most már kezdem unni 
magam. Tatus sem mond semmi vicceset, 
csak fekszik, úgy néz ki, a csúszómászók 
is elmentek tegnap óta. Gondoltam, vágok 
fát, de mama kivette a kezemből a fejszét, 
és amúgy is hideg van kint. Mama nem 
nyugodott le, holnap munkába kell men
jen, és kibasznak onnan is, aztán nem 
lesz amiből a kurva csirkeszárnyát meg
vegyem, s pillogtathat, mert nagy úr akar 
lenni, hogy csak csirkeszárnyat eszik, azt 
mondja, még városon sem esznek, csak 
egy héten egyszer szárnyat, apja. Tatus 
elszomorodott, most nem csinált semmit, 
csak feküdt, miért kell rám mindig mo
rogni, azt kérdi, remegett a hangja. Csend 
volt a válasz, majd a semmiből folytatta 
Juli néni, a hátunk közepére kívánjuk ezt 
az egészet, azt hiszi, könnyű nekünk, s van 
pénzünk minden héten ide felcocókázni 
magához, s amúgy is csak a baj van, mert 
semmi se tetszik. Mamáék idegesek lettek 
a nagy hó miatt, sokkal gorombább lett a 
hangulat. De hát mit csináljak, ha öreg 
vagyok, kérdezte letérten tatus. Ne csinál
jon semmit, apja, az a baj, hogy feszt csak 
követelőzik, s vénember létire nem tudja 
befogni már a száját. Tatus könnyezett, 
Juli néni a cigijét szívta és bólogatott ma
mámra, aki pedig közben kiment és be
csapta az ajtót, úgy, hogy a tetőről leesett 
a hó az ajtó elé, amiért mama megint egy 
sor istók basszameget mondott.

Elmentünk délben templomba, mamá
val és Juli nénivel. Azt mondták, ha már 
haza nem, legalább imádkozni menjünk el. 
Szeretek templomba járni, de ez a temp
lom kicsi és sötét, és kevesen vannak, és

a pap bácsi is unja, azt hiszem. Itt csak 
kéthetente van mise, most pont volt, a pap 
bácsi városról jön fel egész hétvégére, de 
most ő sem tud visszamenni. Meg is le
pődött, mikor hármunkkal duplájára nö
veltük a lelkek számát. Mindig azt mond
ja, lelkek, meg lelkeim, én meg a lelke 
vagyok, mikor idejön hozzám és szentké
pet ad. Lelkem, hogy vagy, lelkem? Én ezt 
nem annyira értem. Még nem ehetek os
tyát, de anyu szerint amúgy sincs semmi 
íze, úgyhogy most már nem is kívánom, de 
a pap bácsi szinte adott, könnyen felejt, én 
meg ritkán látom őt. Hamar lejárt, utána 
siettünk haza, mert éhesek lettünk.

A kapu előtt jajgatások hallatszottak. 
Tatus a hóban, a lépcső előtt. Megijedtünk, 
mamáék odafutottak, hát meg van bolon
dulva, mit jön ki, mit csinálunk magával, 
kiáltotta mama, de ez most más kiáltás 
volt, mint délben. Bevitték a házba, tatus 
nem nehéz, azt mondták, már megcsökött, 
már csak összemegy. A házba mama fel s 
alá járkált, fogta a fejét és a telefonját nyo
mogatta, Juli néni most állva cigizett, ta
tus pedig jajgatott és könnyek folytak le fe
hér arcán. Sokáig jajgatott és motyogott, de 
nem lehetett érteni. Csurom víz lett, izzadt, 
és nyögött a fájdalomtól. Mama tatát hívta, 
Juli néni is telefonált, azt mondták, a ha
vat még mindig nem pucolták el, és ma már 
nem is fogják. Tatus egyre hangosabban 
motyogott, aztán ismét elaludt egy rövid 
időre, majd megint motyogva ébredt meg. 
Mama és Juli néni idegesen beszélgettek, 
mi van, ha eltörött a lába, ha nagyon meg
ütötte magát, már százéves, ilyeneket hal
lottam, de nem értettem jól. Odaültem mel
léje, és figyeltem, hogy mit mond. Mintha 
beszélgetett volna valakivel, most tisztáb
ban beszélt, azt kérdezte, milyen ott, mi 
lesz majd, visszakérdeztem, hogy hol, de 
nem válaszolt, nem is felém fordulva mond
ta. Egyre érthetőbben kezdett beszélni, azt 
kérdezte, onnan majd visszajön-e, és hogy 
sokáig tart-e majd, de nem értettem, mi
re gondol. A rövid beszélgetéseit alvással 
szakította meg, így ment ez egész délután, 
csak néha kelt fel teljesen, olyankor vizet 
kért, és folytatta. Juli néni megint a szék
ben ülve cigizett, de sokkal többet szívott, 
mint máskor, és gyorsabban.

Reggel, mikor felkeltem, tatus még 
aludt. Mamáék azt mondták, ők egész éj
jel nem aludtak, itt volt a doktor is, az a

nyugdíjas iszákos, egy pohár pálinkáért 
vizsgálta meg, és alig állnak már a lábu
kon, olyan fáradtak, s olyan idegesek, en
ni sem tudnak. De azért én ettem, és el
mentem a faluba sétálni, szép és puha volt 
a hó, mindent beterített, mint könnyű por
réteg, melyet apró szellők is megmozdít
hatnak. Az utcában csak kutyalábnyomok 
voltak, úgy látszik, az emberek nem szere
tik itt a nagy havat. Lementem a patak
ra is, eltoltam a havat és csúszkáltam. Tá
volról integetett valaki, nem láttam jól, ki 
az, de olyan volt, mint tatus fiatal korá
ban. Visszaintettem, és megfordult, és el 
is indult visszafele az utcán, ki a domb fe
le. Még egy kicsit csúszkáltam, aztán visz- 
szamentem, mert eléggé fáztam. A házban 
Juli néni és mama is tatus mellett ült, szi- 
pogást hallottam, mama felém fordult és 
könnyes volt a szeme.

*

Emlékszem, a temetésre visszamen
tünk a következő hét végén. Továbbra is 
folyton hullt a hó, néha sűrűbben, néha 
csak szállingózott. A föld kemény volt és 
fagyos, ahogy a levegő is. A sírásók fáz
tak, pálinkával melegítettek, lassan ha
ladtak. A föld nem adta magát, mintha 
nem akarna többé embert fogadni ma
gába. Az a pap temette el, amelyik misét 
tarto tt a faluban. Rajta kívül csak öten 
voltunk a sír körül. Lelkem, ne sírj, azt 
mondta, jobb helyen van most már. Nem 
hittem neki, tatusnak hittem, ő pedig so
sem akart a földbe feküdni. A szertartás 
rövid volt, mindenki fázott. Én végig az 
egyszerű fakoporsót néztem, nem tudtam 
elképzelni, hogy tényleg van benne valaki. 
A világosbarna koporsóra lassanként hull
tak  rá a pelyhek, előbb szürkéssé, majd 
lassanként teljesen fehérré téve annak te
tejét. Majd megmozdult a koporsó, ügyet
lenül, ütemtelenül mozgolódott, előbb az 
egyik fele, majd a másik, a kötelek beleka
paszkodtak, majd lassan eltűnt a föld alá. 
Lehetetlenül feküdt a gödör alján a kis do
boz, melyre a pap előbb apró pöttyöket ol
vasztott a szentelt vízzel, majd ügyetlen 
mozdulattal hányt rá egy maroknyi föld
darabot, mely élénken kopogott tatuson.

* Az eló'ző lapszámunkban megjelent elbeszé
lés folytatása.
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GOTHÁR TAMÁS

címtelen 1
egy falusi ház kertjében térek magam

hoz, cível. hátranézek, egy kurvanagy ke
rítést látok, ami eltakarja a tájat, a rése
ken keresztül mintha hegyek lennének, 
de nem vagyok biztos benne, megfordu
lok, tőlem jobbra ugyanolyan kerítés, bal
ra a ház, szintén túl nagy mindkettő, a 
ház mellett, egészen a kertig üres árok, 
abban ülünk, várároknak tűnik, körbeve
szi a házat hátul, meg a másik oldalánál, 
mikor a nyitott kapu felé fordulok, már lá
tom, hogy egy mezőségi és egy hegyvidé
ki csángó táj keverékén vagyunk: hegyek, 
dombok foszlányai, ahogy erre rájövök, 
meglátom ábelt.

ábelnek csángó akcentusa van, de va
lahol vásárhely környékén született -  alig 
ismerem, én pedig félig csángó vagyok, ő 
és az apja ásnak, hiszen elől még nincs 
befejezve az árok. círe nézek, és kérdem 
tőle: „ez várárok lesz vagy halastó?” épp 
mellettem fekszik az árok alján, napo
zik. „szerintem medence”, mondja ő. a 
nap sugarai a kerítés, meg a nevetsége
sen nagy falusi ház árnyéka miatt egyi
künket sem érnek el, de nem zavartatom 
magam, mondom, „ez halastó lesz, bizto
san tudom.” és abban a pillanatban, hogy 
ezt kimondom, látom, hogy ábel apja ér
kezik vissza az árokhoz két halászbottal, 
„látod”, mondom neki, de ezúttal nem re
agál. hirtelen nem vagyok benne biztos, 
hogy kimondtam-e vagy csak gondoltam 
— kimondtam-e bármit hangosan? az biz
tos, hogy cí mindent értett, de nem em
lékszem, hogy hallottam volna bárme
lyikünk hangját, talán képesek vagyunk 
annyira halkan beszélni, hogy már han
got sem kell kiadnunk, talán csak gondo
latban, nem tudom.

az amerikai nagyvárosok jutnak eszem
be, amelyekben sosem voltam, de még
is emlékszem mindre, látom a felhőkar
colókat, álló faszokat, amint meredeznek 
az ég felé, kibaszott nevetségesnek tűn
nek, ahogy peckesen állnak ezek a füg
gőleges városok, az itteni városok nagy
részt vízszintesek, elterülve várják az 
embert, olyanok, mint a parkok, „az egész 
ország egy kibaszott park”, mondom, de cí 
még mindig az amerikai városokon röhög, 
ahogy penetrálják a felhőzetet.

már minden magától adódik, seperc 
alatt beugrik a Seattle és a nirvana, fel
csendül egy szám a new york-i akusztikus 
koncertből, de nem hallom, szinte kétség- 
beesek, ismét rájövök, hogy nem hallok 
semmit, nincsenek hangok, és most a ze
nét sem tudom felidézni, kezdek félni, mi 
van, ha végig mindent hangosan mond
tam, mi van, ha nincs köztünk telepátia, 
nincs teljes csend, és a nirvana is szól köz
ben, csak minden hangot el fogok felejte
ni, ezért nem hallom, el fogom felejteni, és 
ezt már tudja a testem, a hiábavaló tes
tem — sóherkedik, spórol az érzékeimmel, 
gyűjtögeti a nedveket, és ha itt maradunk, 
ebben az árokban, annyi víz lesz körülöt
tünk, annyi pára, amit a testünk nem lesz 
képes elviselni.

Bencze BRO: Protest, 2018

ekkor cí hirtelen felpattan, „kell mu
tatnom valamit”, mondja, és én is hirtelen 
fellelkesülök, „vágjunk bele”, mondom, „in
duljunk már, mire vársz?”, és a kapu fe
lé veszem az irányt, mert tudom, hogy az 
utcán kell legyen, akármit is akar mutat
ni. de cí megállít, „várj, még nem jött el az 
ideje, nem lehet elsietni”, kínoz a kíváncsi
ság, a kapu irányába mutatok, hogy indul
junk. „nem erőszakolhatod meg csak így 
önmagad, várj még, türelem”, mondja, meg 
hogy „mindennek eljön az ideje”, de én fé
lek, hogy hazudik, és közben kezd szerte
foszlani minden, látom a szobát, a falakat, 
a könyvespolcot, az ablakon becsap a ve
rőfény, és kezdek kétségbeesni, nem lehet, 
hogy most szakadjak félbe, tudnom kell, 
mi lett volna, úgyhogy koncentrálok, pró
bálok lazítani, és sikerül visszatérnem.

*

egy reptéren vagyunk, a ház már se
hol, sem hegyek, sem dombok, csak a ki
futó, ahol cí csámpázik, mintha divatbe
mutatón lenne, próbál megnevettetni, még 
mielőtt megérkezik a gép: dobálja a seg
gét, és bénán táncolgatva járkál, közben 
mosolyog, kivillantja a lábait, direkt leha
jol, mintha keresne valamit, hogy lássam 
a hasadást az ágyéka mentén, meg hogy 
nincs rajta bugyi, rémlik még, oka van an
nak, hogy ketten vagyunk itt, de úgy tű
nik, már ő is elfelejtette.

próbálom törni az agyam, közben meg
jön a gép, felszállók, és eszembe jut: akart 
mutatni valamit, valami fontosat, valami

fontos kellett, hogy legyen, miért olyan fon
tos minden, amit még nem tudok, „miért 
gyűjtögetek olyan dolgokat, amiknek a ha
lálban már nem veszem hasznát, miért pa
zarolja mindenki az idejét”, mondom han
gosan a kisgép ajtajában állva, de cí nem 
hallja, hangok még mindig nincsenek, de a 
motorzaj mégis elnyomja a kiabálásomat, 
„mi ez a kibaszott kurvaélet”, cí előveszi a 
telefonját, és mutatja, hogy majd hívjam, ő 
nem felejt, precíz forrás, szolid emlékezet.

közben indul a gép. ahogy a telefonnal 
integet, arca egyre vénül, ráncosodik, bi- 
bircsók nő a szeme alá, abból szőrök sar
jadnak, a tekintete fakul, az orcái kiszá
radnak, az ajkai cserepesek, és annyira 
gyönyörű, még mielőtt apró ponttá válna 
a láthatáron, és eltűnne, valaki beránt és 
becsapja a gép ajtaját.

a kis magángép belsejében 8-10 ülőhely, 
középtájt kétszemélyes kanapé, előtte do
hányzóasztal. luxusgépnek tűnik, de se
hol egy jó hely, az utasok arcát nem tudom 
kivenni, úrrá lesz rajtam a pánik, amikor 
észreveszem, hogy minden ablak melletti 
hely foglalt, igyekszem megnyugodni, le
ülök a kanapéra, és rágyújtok, megpróbá
lom felhívni cít, de a telefon nem megy.

a pilóta kiszól a hangosbemondón, hogy 
aludni kell. lehunyom a szemem, hátradő
lök, és alszom, mégis éber vagyok, nem tu
dok felébredni, nem tudom felnyitni a sze
mem, de öntudatomnál vagyok, tudom, 
a gépen ülök, a körmömre ég a cigi, és 
mindjárt megérkezünk.

*
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leszállók a gépről, és ism ét egy falu
ban találom  m agam , m inden üres, a h á 
zak, az utca, a templom, a kertek, az isko
la, a sírok, a gyümölcsösök, a szántóföldek, 
a kaszálók, a vegyes abc, a k isterm e
lői bolt, a ku ltú rház, az ösvények, a  pin
cék, a padlások, a polgárm esteri hivatal, 
a posta, a folyó, a patakok, az erdők, a nö
vények, az állatok, az em berek és én is. 
m inden teljesen üres, nem érzek semmit, 
minden tökéletes, és semmi sem ism eri sa
já t ürességét, sem én, sem a talpam  a la tt 
a füvek, és m egérkeztem, oda, ahonnan 
elindultam  -  ezzel végzem egykor.

majd elkezdek feltelni, ahogy körü lö t
tem  m inden, belém  száll a düh, és pisz
k á ln i kezdem , em lékeztetem  a roha
m aira , ő meg visszavág, és ú jra  elfog a 
szorongás, de i t t  vagyunk  m egint a gyo
mok közt, i t t  vagyunk  a belekben a  dol
gok mélyén: a v ilágodnak nincs értelm e, 
ide sem értem , és léptek nyom át hallom  
mögöttem.

*

zalán  az, csak p á r éve ism erem , de 
itt  vagyunk, szülőházam ban, ahol m ost 
anyám ék laknak , k in t ü lünk  a folyosón, 
cigizünk, iszogatunk, a  lám pafény mel
lett „ne is tagadd, anarch ista  vagy”, mon
dom, „mégjóhogy, mi is lehetnék m ás”, vág 
vissza, egyetértünk.

a lakásból kijön egy lány, a bará tnő 
je, ak it még sosem láttam , deréktól lefe
le m eztelen, a k ijá ra ti ajtóhoz megy, rés
re  nyitja és rágyújt, hol zalán  tek in te té t 
fürkészem , hol a lány pináját, de úgy áll, 
hogy csak a vénuszdombja látszik, gyér fa
zonja van, za lán ra  nézek, ő is a tek in te 
tem  vizsgálja majd vissza, és m ár teljesen 
szőrös, majd m egint oda és m egint vissza, 
zalán  ugyanolyan, a lány m ár csupasz, és 
nem  m erek ránézni az a rcára , m ert tu 
dom, hogy sosem lá ttam , úgyhogy most 
sem láthatom , lassan  emelem a tek in te 
tem  az arca felé, félúton vissza, és m ár 
nadrágban van.

„m egm utatod a könyvtárat, am iről be
széltél?”, kérdi, és én tudom, hogy nem 
m eséltem  a könyvtárról, de tudom, m i

ről beszél, „persze, m egm utatom ”, és m ár 
ott is vagyunk, csak m ászkálunk  a pol
cok között, és keressük  a k ijárato t, vagy 
legalább a te rasz t, hogy nyugodtan rá 
gyújthassunk, de nem talá lunk  ki, és eny- 
nyi könyv között nem szivarazhatunk . 
szitkozódni kezdek, hogy „ez a könyvtár 
is egy kibaszott lab irin tu s”, bolyongunk 
szobáról szobára, és olvassuk a  könyvek 
gerincén a címeket, zalán  megszólal, „vé
gül is mindegy, m ik a nézeteid”, én meg 
bólogatok, „és ha  ez szerin ted  nincs, ak
kor nincs”, bólogatok, „nem is fontos, hogy 
van-e vagy sem -  nem az a fontos”, „és ha 
ez nincs, h á t nincs, de akkor nem is kell, 
hogy legyen”, mondja „m ert az a fontos, 
hogy figyeljenek az emberek, és jól érez
zék m agukat”, bólintok még egyszer, és 
így téblábolunk tovább.

majd oldalra fekszem, és zalán  h á tu l
ról átölel, lenyugodok, lazán  ellököm m a
gamtól, és m inden ú jra szertefoszlóban, 
m egint látom: a szobát, a falakat, a köny
vespolcot, az ablakon becsapó verőfényt, cí 
újra ott fekszik mögöttem.

GYŐRFI KATA

a nappalnyi idő

reggeltől a nap többféle sávot húz a takarón, 
pontokat nézek perceken keresztül, 
szűk csendjei a fáradtságnak, 
reggeltől fekszem vagy ülök,
innen nézem végig m inden percét a várakozásnak,
és figyelek minden egyes gondolatra,
hogy mikor fogy a türelem,
mikor szűnik meg a tér,
mikor zuhanok át.

a nappalnyi idő  eltelik egy bámészkodásban, 
az erdőket hátulról világítja meg a nap, 
és mintha valaki behúnyt szemmel azt mondaná, 
hogy a benntartott levegőt kifújhatom, 
most már nem baj, ha aludni akarok.

közei lakunk a tengerhez
minden éjszaka megébredek,
amikor a varjakat valami megzavarja
és szétrepülnek a nyírfáról.
többször többszázan összegyűlnek,
nézik egymást, hogy m indenki megérkezett-e.
csendben a legalsó elkezd számolni:
az utolsó ágig öt-hat szárnypár per ág.

amikor a varjakat valami megzavarja 
és szétrepülnek a nyírfáról, olyan, 
m intha valamit előbb megtudtak volna, 
úgy repülnek bele a levegőbe, 
m int kicsapó tengerhullám, 
addig nem nyitom ki a szemem, 
am íg a csend vissza nem áll 
az utolsó ágig.

azt képzelem, hogy közel lakunk a tengerhez, 
kiszedem a körmeim az alkarodból, 
és helyreáll a légzés, 
öt-hat szárnypár per ág.

rokonok vagyunk
egy széles autó hátsóülésén fekszem,
s bár széles, mégsem férek el,
s bár nem férek el, mégis kicsi vagyok.
rólad azt álmodom, hogy nagyjából negyven vagy
és egy amerikai autót vezetsz magabiztosan.
délután lehet, és tudom, hogy engem viszel valahova,
hogy neked amúgy nem lenne utad,
nem kéne vezetned,
itt sem kéne lenned.
tizenévesnek álmodom magam,
a csuklóim és a vádlim
vékonyabbak, m int valaha voltak.
rólad azt álmodom, hogy valószínűleg rokonok vagyunk, 
a két ülés között a poros kéziféket nézem, 
amikor megállunk egy pirosnál 
és felnézek egy kisvárosi vasútállomás épületére, 
am it telibe süt a nap
és biztosan tudom, hogy engem viszel valahova, 
hogy neked amúgy nem lenne utad.

K ulcsár Edm ond 1998-ban született Nagyváradon, jelenleg a 
Partium i Keresztény Egyetem m agyar—angol nyelv és irodalom 
szakos hallgatója.

Á dám  S zilam ér  1997-ben szü letett Székely udvarhelyen. J e 
lenleg Kolozsváron él, a BBTE m agyar-orosz szakos bölcsész- 
hallgatója.

G othár T am ás 1995-ben szü letett Csíkszeredában. Jelenleg 
Kolozsváron él, 2014 óta publikál folyóiratokban verset, prózát 
és m űfordítást.

Győrfi Kata 1992-ben született Bukarestben. í r  drám át, rövidpró
zát, tárcát, színházkritikát. Verseit mindenféle folyóiratok és anto
lógiák közük. Jelenleg Udvarhelyen él és az első kötetén dolgozik.
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LANG ORSOLYA

Goethingen 4.
K ortárs szobrok
A németóráknak minden nap kétszer 

örülök: először menet, másodszor jövet. 
Iskolába sem fáj a láb, mert önként jár 
oda, és a friss reggeleken egy ragasz
kodással ott van a patinás villanegyed 
monumentális intézetében. Jövet meg -  
amikor nemcsak a német nyelvvel kap
csolatos megvilágosodásaimtól hemzseg 
a fejem, hanem a csoporttársak sokszí
nűsége okozta kultúrsokktól, olyan kel
lemes fáradtság bizserget, mint egy jó 
úszás után. Hazafele megkerülöm a 
Johanniskirchét, a hátánál ott a telefon- 
fülke, ingyen elvihető' könyvekkel. Oly
kor benézek, böngészem a polcokat. Az el
avult szak- és nyelvkönyvek között van 
egy pár klasszikus, a kortársak közül in
kább bestsellerek és ponyvák, a szerző
ket nem igazán ismerem. Egy középko
rú pár nyit rám, amint épp az alsó polc 
előtt guggolok, hátrakapom a fejem, és 
szabadkozó reflexszel -  mint akit va
lamin rajtakaptak -  kedélyes „guten 
Tag”-ot kívánok. „’Tag”, feleli a nő, és 
benyújt egy könyvcsomagot, amelyet a 
szabadpolcra tervezett betenni. Ha ér
dekel, esetleg nézzem át, mondja, van 
közte hangoskönyv is. Flann O’Brientől 
az U s z ik k é tm a d á r o n  is ott van, híres né
met színész előadásában, de végül üres 
kézzel és elégedetten távozok. Tapaszta
latból tudom, hogy hátizsákjaim ű rta r
talma nem fog növekedni a hazautazá
sig, sőt. Valahogy mindig kevésbé férnek 
be ugyanazok a holmik, miután tele
szívták magukat friss levegővel. Elha
ladok a dohánybolt kirakata mellett, de 
nem tudok nem megállni. Pipák, szip
kák, szivarok, cigaretták rafinált meg
világításban, színes fémdobozkák, do
hányok, dohányvágók, pipaszurkálók és 
öngyújtók különböző méretekben! Haj
dani gyarmatáru-kereskedések aurá
ját, ráérős pöfékelések emlékét örökítik 
át rohanó, ízetlen világunkba. Egzotikus 
földrészek kesernyés vadsága a kontinen
tális civilizáció ízléses csomagolásában -  
nem tudom megállapítani, ennek a pakk
nak valójában melyik része a rajongásom 
tárgya, mint ahogy azt sem, hol gyökere
zik bennem ez a rajongás.

Érdekes, hogy a városnak két 
Lichtenberg-szobra is van. Az egyik a 
Piac-téren, a Gánseliesel (A libapász- 
torlány) szomszédságában, alacsony, tö
rékeny alakot formáz. A gerincbántal- 
maktól gyötört filozófus kezében rezesen 
fénylik egy gömb. Leveszem a kesztyű
met, hogy megsimogassam, azt mondják, 
szerencsét hoz. A gömbön ott van a + és 
a -  jel is — tetszik, hogy a szerencse nem 
kizárólag pozitív előjellel jár. Lichtenberg 
gömbje korántsem örvend olyan népsze
rűségnek, mint szomszédja, Libás Lizi,

aki műemlékvédelmi okokból csak egy 
másolat, az eredetit a városi múzeum
ba szállították. A szobrot ugyanis, amely 
1901-től állt a város főterén, mint sze
rencsehozó kabalát ham ar kisajátítot
ták maguknak az egyetemisták, olyany- 
nyira, hogy a város vezetősége egy időben 
kénytelen volt csóktilalmat hirdetni. Ezt 
természetesen zsinórban szegték meg 
a diákok, akik minden sikeres vizsgá
juk után megmászták a csúszós talap
zatot (a liba csőre egy vízsugár forrása), 
felvirágozták és össze-vissza csókolták 
a libapásztorlányt. Most már csak a si
keres doktori védés után teszik ezt, csa
ládjuk és vezető tanáruk  körében, a té 
májukhoz illő maskarába öltözve. Ez a 
csók, a szerencsehozónak kifejezett há
lán kívül valami olyasmit jelent, mint el
jegyezni magunk a város jelképével, „ha
bilitált”, megbecsült tagjává válni ennek 
a makrotársadalomnak. Szóval a velem 
egy növésű (és talapzat nélkül a földön ál
ló) Lichtenberg-szobor ugyanúgy a város 
„családtagja”, mint a Grimm-mesehős li- 
bapásztorlány. Közadakozásból született, 
ledöntött és beolvasztott diktátorszobrok 
anyagából öntötte ki egy albán szobrász. 
A göttingeni filozófus ábrázolása tehát 
magában foglalja Lenin, Sztálin és Enver 
Hodzsa porhüvelyének reprezentációját is. 
Legalábbis nyomokban. Lichtenbergről 
úgy beszél Lilly, akinek az apja szervez
te a gyűjtést, mint egy kortárs közéleti 
figuráról, aki tudománynépszerűsítő te 
vékenysége miatt a fiatalok körében is 
megbecsülésnek örvend. Mint mondjuk 
Stephen Hawking. Megveregeti a lángel
me vállát, együttérzéssel simogatja meg 
a púpját, miközben említést tesz az öreg 
my-fair-lady-történetéről is (egy tizenkét 
éves virágárus lánnyal), majd tanácsolja,

hogy olvassam el a F é rc m ű -iro m á n y o k at 
{S ü d e ib ü c h e r) , mert v a g á n y  olvasmány. 
Ha csak elképzelem, hogy otthon a Bo
lyai téren bármelyik harminc év alatti 
vásárhelyi lakos a János vagy Farkas kő
térdét simogatná, miközben a drámák -  
ne adj isten az Appendix! -  tanulmányo
zására intene... Igaz, hogy hozzájuk nem 
csak kapcsolatilag, de alkatilag is köze
lebb áll a hasonlóan távolságtartó Gauss.

A másik Lichtenberg-szobor egy ke
vésbé sikerült gyurmafigurához hason
lít, eldugottabb helyen is van. Az egye
temi könyvtár bejárata előtt üldögél egy 
pádon, közel Günter Grass halához. Itt 
az író életművében visszatérő motívum, 
a B u tt , vagyis a lepényhal egy égbe ta r
tott kéz markában lapul. Bár ebben a fel
idézett térben kézenfekvő lenne most rög
tön belépni a könyvtár ajtaján, még egy 
kitérőt kell tennem, folytatva Göttingen 
köztéri szobrainak sorát Günter Grass 
másik alkotásával, a Göttingeni Hetek 
emlékművével. Mint korábban már ír
tam, ez a csoport azokat az egyetemről 
kiutasított tanárokat jelöli (köztük a két 
Grimm-testvért), akik a Hannoveri Ki
rályság ellenében hirdették a demokrá
ciát. Grass egy G betűt és egy 7-est kom
ponált egységbe, és kiadójával, Gerhardt 
Steidl-lal közösen leplezte le a szobrot az 
egyetemi kampuszon. Mindig tudtam, 
hogy nem ördögtől való, ha valaki több 
mindenhez ért, a reneszánsz ember nem 
halt ki a reneszánsszal. Nem tudok ellen
állni az újfent kínálkozó párhuzam kísér
tésének, és elképzelem az apámat, mond
juk 1999-ben, A  p á lc ik a e m b e r  kétnyelvű 
megjelenésének évében, amint az általa 
tervezett Székely Vértanúk emlékművét 
leplezi le a vásárhelyi Székely Vértanúk 
terén, akkori kiadójával, Káli Király 1st-
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MARKÓ BÉLA

Százezer könyv
vánnal, ak i a szobor létrejö ttének  anya
gi h á tte ré t b iztosíto tta . „M inden olyan 
em lékm ű, amely csak a m ú ltra  reflek
tá l, korlátozott é rtékű . A m ennyire csak 
lehetséges, hatékonynak kell lennie a je 
lenben is”, m ondta G ünter G rass 2011- 
ben, m ondta volna 1999-ben az apám.

Belépek h á t a csúnyábbik Lichtenberg- 
szobor m ögött a könyvtárba, ahol előze
tes egyeztetést követően vár Tömösvári 
Em ese könyvtáros. N arancslé, kávé 
vagy sütem ény — bárhová belépek, ez a 
k ínálm ány. B eszélhetünk  m agyaru l 
is, a kollegának  sem m i kifogása ellene. 
Emese tizenkét éve nem él M agyarorszá
gon, és m int mondja, ez több szinten is el
távolodást jelent. Nem szívesen nyilatko
zik közügyekró'l (ennek felettébb örülök), 
a könyvtárat m u ta tná  meg inkább. Meg
állapodunk abban, hogy a göttingeniek 
szinte m inden irányba ny ito tt em berek, 
ta lá n  a város országon belüli elhelyezke
dése m ia tt is. E gyetértésben  vonulunk 
le a földszintre, ahol m egism erkedem  
Gyöngyvérrel. A könyvtár szem élyzete 
nemzetközi, erre törekedve van, ahogy a r 
ra  is, hogy az olvasók különböző' igényeit 
kielégítsék. Közösségi tan u lá s ra  és egyé
ni elvonulásra egyarán t ta lá lha tók  k ia la 
k íto tt terek , de ak inek  a fekvő pozíció h a 
tékonyabb, az ágyat is talál. A budapesti 
Széchenyi K önyvtárban  is tevékenyke
dő res tau rá to r m egm utatja  a savm entes 
dobozokban tá ro lt pergam entöredéke
ket, a közelm últban bekövetkezett né
m etországi könyv tárkatasz tró fák  túlélő
it. A kölni levéltár a m etróásatások m iatt 
szakad t be, a w eim ari könyvtárban  tűz 
ü tö tt k i (és m ajdnem  odaveszett L uther 
bibliája és Hum boldt jegyzetei). A labor
ban  ké t csoportba válogatják  a felgyűlt 
anyagot: „csak” állagm egőrzésre és a na
gyobb m unkát igénylő helyreállításra .

Míg a k é t m agyar nő a C orvinákkal 
kapcsolatos sem m ihez sem fogható él
ményeit osztja meg egym ással, belépünk 
egy kis műhelybe, ahol egy önkéntes lány 
gót b e tű k e t fest egy sé rü lt pergam enre. 
Mosolyog, szőke, derékig érő hajfonattal. 
E zt a képet m ár lá ttam  valahol, beégett 
a tudatom ba vagy archetípus a  tu d a t ta 
lanom ban. Szórakozottan  a láb á ra  te 
k in tek , am i h a ta lm asn ak  tűn ik . Eszem 
be ju t, m it mondott a rosszm ájú M árai a 
ném et nőkről: egyebet sem tesznek, m int 
ülnek otthon és növesztik a lábukat. E lőt
tem  van, ahogy ez a Liesel vagy A nnerl 
hetven  évvel ezelőtt rom okat ta k a r ít . 
Majd még korábban, am in t piros a rc 
cal a levegőbe lendíti a karjá t. Az ország 
palim pszeszt-jellegére m inden sarkon fel
h ívja va lam i a figyelmem. Valahogy á t 
látszóak a rétegek, ettől olyan gazdag, te 
líte tt i tt  a levegő. M intha ugyanabban a 
dim enzióban m ozognának szellem ek és 
k o rtá rsak . „Közism ert dolog, hogy em lé
keink, a m agunkról alkoto tt kép csalóka 
tud  lenni és gyak ran  az is. H agym ahán
tásná l -  vagyis írás közben -  héjról héjra, 
m ondatról m ondatra lesz a dolog kivehe
tő  és kibetűzhető, így lesz az e ltűn t dolog 
ism ét eleven”, írja  G rass H agym ahántás 
közben című önéletrajzi regényében.

Am ikor egy nagy könyváruházba be
lépek vagy egy könyvvásár s á tra it  vé
gigjárom , bevallom, első p illana tban  
m indig elfog a kétségbeesés. A rengeteg 
könyv nem  az égbolt szám lá lh a ta tlan u l 
sok csillagát, nem  is a ré t fű szá la it ju t 
ta tja  eszembe, hiszen egyetlen csillagból 
vagy fűszálból igazság szerint ki lehet kö
vetkeztetn i az összes többit. A könyveket 
m ind-m ind el kellene olvasni. E lejétől a 
végéig. A jókat is, a ro sszaka t is. Ám ez 
lehetetlen. Valószínűleg csak Jorge Luis 
Borges gondolta úgy, hogy van  valahol 
egy könyv, amelyben benne van az egész 
világ, sőt, egyetlen betűben, az alefben is 
benne van az univerzum , ha  sikerül meg
ta lá ln u n k  és felnyitnunk. N incsen ilyen 
könyv. B árm ennyire is szentségtörésnek 
tű n ik , még a Biblia sem az, m ert a leg
teljesebb és legfontosabb ugyan, mégsem 
helyettesíthe ti a többit. E zért sú jt le a 
sok-sok könyv látványa, de u tán a  rögtön 
föl is emel. Lesújt, m ert m inek elolvas
ni egyet, ke ttő t, h á rm at, százat, h a  úgy
sem olvashatjuk el az összest, és em iatt 
soha meg nem ism erhetjük a világ teljes
ségét. Ám ugyanakkor m agával is ragad
h a t, szárn y ak a t is a d h a t ez a  könyvso- 
kaság-élm ény, m ert éppen az t sugallja, 
hogy am it elolvasunk egy könyvből, az t 
m áshonnan  nem  k ap h a tju k  meg, vagy 
am it íróként m egírunk, jó t vagy rosszat, 
zseniális vagy d ile ttáns m unkát, az t más 
nem  írh a tja  meg. Egyetlen könyv, am e
lyet ta lá lom ra  leveszünk a polcról, nem 
olyan, m in t egyetlen csepp a tengerből. 
A parányi cseppben a sós, a keserű  vagy 
édes íz m inden bizonnyal ugyanolyan 
arányú, m int az egész tengerben, viszont 
az egyetlen könyv úgy sós, keserű  vagy 
édes, hogy az m inden m ás könyvtől meg
különbözteti. H a ezt végiggondoljuk, ak
kor é rtjü k  meg valóban, am it gyerm ek
korunkban  sok m ás egyszerű  igazság 
m ellett a könyvekről is m eg tanu ltunk . 
K enyeret nem  dobunk el. A fecskét nem 
bán tjuk . Evés előtt kezet m osunk. T isz
teljük anyánkat és apánkat. És: könyvet 
szem étre nem hajítunk , szét nem tépjük, 
el nem égetjük. Sem a jó könyvet, sem a 
rosszat. A könyvet m eg ta rtju k  akkor is, 
ha  m ár nem férünk  el tőle.

1990. feb ruár 10-én volt M arosvásár
helyen egy százezres ném a tü n te té s  a 
m agyar nyelvért, a m agyar iskolákért. 
Ez volt az a bizonyos gyertyás, köny
ves felvonulás. Azt k é rtü k  a tün te tők tő l, 
hogy m indenki hozzon m agával egy gyer
ty á t és egy könyvet. M egszám oltuk m in
denféle m ódszerrel, beszoroztuk, hogy 
átlagosan  h ányán  voltak egy sorban, és 
hogy hány kilom éteres volt a menet, igen, 
nem legenda, több kilom éteren át k anyar
góit a tömeg, m indenképpen kijött a száz
ezer. Hozta szinte m indenki a gyertyát és 
a könyvet. Nem biztos, hogy jó ötlet volt a 
gyertya, m indegyre k ialudt, legtöbben a

könyvvel védték a széltől a lángot. Azt is 
m ondhatnánk, hogy nem a tűz  v ilág íto t
ta  meg az írá s t, hanem  az írás  védte meg 
a tüzet. Voltak o tt m agasba em elt, h a 
ta lm as transzparensek  is persze, de úgy 
vélem, követeléseink nagy részét ezek a 
viszonylag k ism éretű , m ondjuk, 19 x 13 
vagy 21 x 14 cm-es feliratok ta r ta lm a z 
ták , egy-egy színes p lak á t m inden tü n 
te tő  kezében. Képzeljék el, m iket köve
teltünk : Légy jó  m indhalálig! Vagy csak 
annyit kértünk: Toldi! Netán: Varju-nem- 
zetség! Voltak, ak ik  csak  az t a k a r tá k  a 
vadonatúj, de m áris beteg demokráciától, 
hogy: Összegyűjtött versek! De egyik-m á
sik felvonuló kem ényebben fogalm azott: 
M etamorphosis Transylvaniae! Nem be
szélve a m axim alistákról, ak ik  a csillago
kig meg sem á lltak  volna, ezért az t üzen
ték  az emeletes házak  ablakaiban  itt-o tt 
m egrebbenő függönyöknek, hogy: Egri 
csillagok! V alam iért sű rű n  előfordultak 
mindenféle fiúk és lányok is ezeken a fel
iratokon: A  kőszívű  ember fiai; A  Pál u t
cai fiúk; A  Noszty fiú  esete Tóth Marival; 
Özvegy és leánya. Volt, ak i azzal fenye
gette meg a rom án nacionalistákat, hogy: 
Anyám könnyű álmot ígér! Valaki m ás azt 
közölte a hatalom m al, hogy: Gólya szállt 
a csűrre! Meg az tán  egy-két gyerek csak 
anny it mondott: Csipike! M indez olyan 
rém ítő volt azok szám ára, ak ik  továbbra 
is gyertya  és könyv nélküli sötétségben 
a k a r ta k  ta r ta n i  m inket, hogy nem  sok
kal azu tán  m egpróbáltak egyszer s m in
denkorra erőszakkal e lh a llg a tta tn i m in
ket. De term észetesen  ez éppen olyan 
lehetetlen  volt, m in t A  beszélő köntöst 
h a llg a tásra  bírni, hiszen a könyveket be 
lehet csukni, de előbb-utóbb úgyis k iny it
ja  őket valaki, hogyha nem az egyik pél
dányt, akkor a m ásikat, és hogyha nem 
holnap, akkor holnapután.

Tessék elgondolni! A m ikor elindul 
százezer könyv, m icsoda erő  az! És r á 
adásu l m inden könyv visz m agával egy 
em bert. Százezer em bert! Nem tudn i, 
hány  könyv van  összesen a földgolyón. 
M indenképpen több, m int ember. Mi hét 
és fél m illiá rd an  vagyunk, a könyvek 
sokkal többen. Van köztük hitvány könyv 
is, de meggyőződésem, hogy jóval kisebb 
szám ban, m in t h itvány  ember. E zért is 
kell ö rülni annak , am ikor összegyűlnek 
a könyvek, például i t t  ezen a könyvhéten, 
és eszünkbe ju tta tják , hogy m ennyi m in
denre való egy könyv. A rra  is, hogy m int 
egy h a ta lm as  tenyér, ne hagy ja  a szél
ben k ialudn i a gyertyalángot. H a pedig 
h irte len  m ozdulattal, o lvasatlanul ösz- 
szecsapjuk, éppen ellenkezőleg, m aga a 
könyv fogja k ioltani a gyertyát. A könyv 
olyan, m in t mi. Vagy ta lá n  egy kicsivel 
mégis jobb!

(E lh a n g zo tt  a  k o lo zsv á r i kön yvh ét 
m egn yitó ján  2018. m á ju s  10-én)
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Nemek igenek
n e g y v e n n é g y  s o r b a n ,  
z á r ó -  é s  id é z ő je le k k e l

Hol is ta r tu n k  2018 fagyosszentjei m á
sodik (forró) napján? „az idő lágy, for
ró v iaszában” -  mondom a költővel. Vagy 
másképp: „A bodzabél... finom, könnyű, 
elektromosságot is ki tudok m utatni vele.” 

Idő van
Elmozdulás. Folyton k u ta tja  a nevelés- 

tudom ány és a genetika az ösztönkincsün
ket. Hogy ráépítse a társadalom  és a jövő 
tervezését. (Nemek és igenek zátonyai és 
tengeráram ai között születtél, nem kagy
lóban. Szépnek születtél, de a szépek kö
zött is sebezhetőnek -  „kint is bent is na
gyok a  távolságok” — mégis láncra nem 
vethetőnek.)

Az ősbizalomm al kezdődött -  a jelen 
lenni akarással. Legalábbis ezt vette ész
re egy valam ikori kezdő tanár, aki boldog 
volt, ha  kérdéseire valaki -  bárm ilyen mó
don — felelni ak a rt: „le szeretném  rajzol
ni azt, am it látok, és nem tudom, hogyan.” 

Az angyallá  váln i kezdéssel folyta
tódott: va lak i a rra  ébredt, hogy arany- 
nyá válik, am ihez ér. (Meg is re tten t e t
től). Arannyá lett a nyelv tufája, lyukacsos 
köve, habarcsa. A beszéd ragacsos köze
ge borostyánná. A tövis inkább rózsává. 
A lélek labdává! A labda rózsává, a nyelv 
zakato lása  vérünkké. Körök, dagályok- 
apályok a tiltások forróviaszos Edenében. 
(„ugyanabban a  történetben  m ászkálha
tok”?) Angol, izlandi, rom án vers- és pró
zavilágok titk a it oldja és köti.

„mi jö tt ásra  ésre? Sírás nevetésre”: Va
lak i rendíthetetlenül keres: tin tá t főz gu- 
bacsból, csöndből, kacagós könnyből (vagy 
főznek neki másként): fekete, fekete, feke
te  levest. (Feketeleves 2010)

No
Mondjunk valam i célratörőbbet. A pást

ra  lépő olvas. Fordít. Fut. Futva ír. Elidőz 
képben, hangok viszonyában. Nonó nevet 
vesz fel a szigorú: „bohócot, vándort, sze
relm et játszo ttam ” -  mentegetőzik (Nonó 
1995). Csak azért sem hagyja a játékos
ságot a gyerekszobában: az igazm ondást 
a piros pontok árnyékában , a  szókimon
dást a kofáknak. Elvonult átváltozáshoz; 
e ltűn t, annak , ak i rossz helyen kereste: 
sajátabb létre  ébredendő, m agát újjászü
lendő. Csak azért se hagyja a szabadság 
félelmetes örvényeit az a lp in is táknak  és 
a filozoptereknek.

M iként estél alá  az égről, fényes csillag, 
hajnal leánya? Zuhanásod értelm ezése? 
{Esés után 2000)

Noé
Csak a részlet: m ert csak az a világ egé

sze. A valam ennyire m essziről is észlelhe
tő  (minőségű). Csak az eleven. A törékeny 
mérlegelő, az iránytűm íves nem  ak á rk it 
vesz be am a hajóba. É rti Isten  riasztását: 
hallja  a jövő hívását. Száll: Papírhajóba 
(2009).

K önnyűségről álm odik, „kicsit k iszáll
ni önm agám ból”. Kilöki m agát az űrbe. 
V isszarántja. („Kísérletezni a véletlennel 
.. .Tekergő vagy vándorló ember vagyok?”) 
szárazföldön, v ilágtengeren, csillagközi 
porban? (föld 2013). Já tsz ik  az önértelm e
zéssel; nem az ócska rímmel, hanem  a szö
vegbéli, könyvbéli, létezésbéli igénytelen
séggel számol le halálos komolyan.

„mi
-ért szép, m iért szerelmes, m iért asszo- 

nánc. M iért bomlott a cimbalom, m iért az 
avaron, miféle tánc; m iért pont Párizs, mi 
az Illés szekere, m iért hagyott csapot, pa
pot Csokonai, és ki ta r to tt  vele; m iért de
li, igéző, halovány”

Igenek, nemek fölött a miért csillagbur
kában  ingázik  ez idő tá jt László Noémi -  
terem tő szabadságfokon.

EGYED EMESE
(E lh an gzo tt a z  E rdélyi M agyar írók  

L ig á ja  M éhes G yö rg y -d íja k a t k io sztó  
g á lá já n , a  M éhes G yörgy n a g y d íjb a n  
részesü lt la u d á c ió ja k én t.)

Jákob és a nyelv
L a u d á c ió  S z t e r c e y  S z a b o lc s  M é h e s  G y ö r g y  
d e b ü td íjá h o z
A nyelv alszik, de nem hal meg. M edita

tiv hullám zásban várja  Gyógyítóját.
A fiatal költő ideális gyógyító lehetne 

ideális esetben, de a nyelv fél a fiatal költő
től, ezért meg kell küzdeniük, akár Jákob 
és az angyal. Nyomukban romok és pusztí
tás: egy új világ ígérete.

Sztercey Szabolcs kíméletlen, sebészi 
pontossággal nyúl a nyelvhez; és rettenetes 
az, amit alkot. Rettenetes, és minden hideg
sége, patologikussága ellenére katarktikus.

A nyelv nem csak szavak, hangok, jelek 
összessége. A nyelv város is, utcák, vándo
rok, zsiráfok, véredények, kezek és lábak, 
olajfaágak, idő és időtlenség, m ind benne 
vagyunk, mindannyian egyenlőek vagyunk 
a nyelvben.

A fia tal költőnek le kell rombolnia m in
dent, am it előtte építettek, fel kell számol

n ia m inden jelen téstarta lm at és fogalmat, 
m inden szomorúságot és vigaszt, hogy 
visszatérhessen egyetlen vétlen gesztus
hoz, egyetlen vágyhoz, egyetlen tettleges- 
ség előtti gondolathoz -  hogy végül egyedül 
álljon a pusztában, és nevet adjon m inden
nek, am i még visszatalál hozzá. Külön vi
lág nélkül nem lehet verset írn i, a külön 
világ tükre, tanulságai nélkül nincs közös 
világ sem. A fiatal költőnek m agának kell 
kitaposnia saját ösvényeit a világok között. 
Néznie az egyikből, hogy érthetőbbé váljon 
a másik. Elvesznie egyikben, hogy m egért
se titkait. M egkeresnie a k iu ta t, hogy el
veszhessen a m ásikban is. Viszonyítani, 
szekundálni, disztingválni.

Sztercey Szabolcs jó költő -  jó m unkás
ember. Nem nyugszik, am íg meg nem ta 
lálja tájékozódási pontjait a végtelen, üres

pusztában. Bármiféle kincseket ígérnek a 
barlangok, oázisok, szemrebbenés nélkül 
megy tovább a m aga útján. Tudja, hogy a 
pusztában dől el, k ik  vagyunk. A pusztá
ban m utatja  meg m agát az Isten, és az ör
dög is. A pusztában születik meg a nyelv, 
és kezdődik el a küzdelem.

Sok sikert és k ita r tá s t kívánok neki eh
hez a küzdelemhez.

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN
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G Y E N G E  Z S O L T

Larstól Leóig
Fesztiválnapló:
71. Cannes-i film fesztivál
„Ha megnézem a Koreedát reggel, akkor 

elérem a Lars von Triert délben, hogy aztán 
délután még pont bejussak arra a szenzáci
óra, amiró'l mindenki beszél” -  ehhez hason
ló mono- és dialógok hangzanak el a feszti
vál sajtosai körül állandóan, ahogy az előre 
percre kiszámított program naponta felbo
rul, mert valakitől füles érkezik mondjuk 
egy sosem hallott kazah filmes kihagyha
tatlan remekművéről. Nem egyszerű a fel
adat, főleg ha szegényebb országok kritiku
saként egyedül kell a versenyprogramot és 
legalább a három fontos mellékszekciót le
fedni, amelyek közül kettő jórészt felfede
zésekre épít, vagyis nem lehet nagy nevek 
alapján előre belőni, mit érdemes megnézni.

Idén egy nappal előre hozták a feszti
vált, illetve a twitter-huszár kritikusok mi
att -  erre még kitérek — a fesztiváligazgató 
nem engedélyezte, hogy ezentúl az évtize
des szokásoknak megfelelően fél-egy nappal 
a hivatalos, vörös szőnyeges bemutató előtt 
elkezdődjenek a sajtóvetítések. A nyomta
tott média háttérbe szorulásával -  érvelt 
Thierry Frémaux sajtónak küldött körle
velében -  a reakciók olyan hamar kikerül
tek, hogy a bemutató pillanatában a stáb
nak már nem volt valódi premier-érzése, 
hiszen már a pozitív vagy negatív visszajel
zések tudatában ültek be saját vetítésükre. 
Részben érthető ez a döntés, tekintve, hogy 
az utóbbi években a legnagyobb presztízsű 
idős kritikusok is, a közösségi média azon
nali visszacsatolásától megrészegülve, rög
tön megosztották twitternyi véleményüket. 
Azon túl, hogy ezzel meggyőződésem sze
rint saját szakmájukat nyírják ki (a sommás 
üzenet után hányán fogják a megállapításo
kat szofisztikáltan kibontó kritikát is elol
vasni?), az igazán megdöbbentő az volt, hogy 
ugyanebben a körlevélben fel kellett hívni a 
figyelmet az első vetítés végéig elvárt em
bargóra. Ez azt jelenti, hogy -  ezek szerint 
a fesztivál tapasztalatai alapján is -  profesz- 
szionális kritikusok és újságírók tömegesen 
voltak képesek a film végét meg sem várva 
véleményt nyilvánítani. No comment.

INEMATOGRÁF

A fesztivál első érdemleges momentuma 
az egyetlen magyar film, az E gy n ap  sajtó
vetítése és meglehetősen egyöntetű kritikai 
sikere volt -  amit végül a FIPRESCI a leg
jobb elsőfilmnek járó díjjal koronázott meg. 
Ez a siker egyszerre fontos a mű elsőfilm mi
volta, női rendezője, kortárs valóságot feldol
gozó témája és filmnyelvi kiforrottsága, mi
nősége miatt. Egy átlagos középosztálybeli, 
háromgyerekes értelmiségi család egyet
len zaklatott hétköznapját követi figyelem
mel Szilágyi Zsófia, de itt a kifejezés nem 
pusztán publicisztikai fordulat, mert tény
leg a figyelem minősége adja ennek a film
nek az erejét. Román filmekben szoktunk

olyan könnyedségében súlyos megközelítést 
látni, ahol a színészi játék és a dialógusok 
természetessége, valamint az ezeket vizsla
tó tekintet intenzitása miatt teljesen feloldó
dunk a vásznon látható konfliktusokban, és 
azon kapjuk magunkat, hogy már nem is a 
filmen, hanem saját életünkön és választá
sainkon gondolkodunk.

Az idei válogatás szenzációmentessége 
már a program néhány héttel korábbi ki
hirdetése előtt mindenkinek feltűnt, így a 
fesztivál arról szólt, vajon igazolódni fog-e a 
válogatók döntése, miszerint a bekerült fil
mek annyira jók, hogy érdemes volt miat
tuk a nagy neveket mellőzni. A kevéssé von
zó program központi témája volt az első esti 
sajtófogadásnak is, azonban az egyik hotel 
tengerparti teraszán tartott eseményen a 
tülekedés és tömeg hiánya volt a legfeltű
nőbb. Akkor még arra gyanakodtunk töb
bekkel, hogy pénzszűke miatt ezúttal kes
kenyebbre vonták a meghívottak körét is, de 
lassan kiderült, idén valóban jóval kevesebb 
újságíró és filmes szakember látogatott a 
fesztiválra: a Croisette-en hétvégén is gond 
nélkül lehetett sétálni, a vetítésekre szinte 
mindenki bejutott, és a fesztiválpalota mel
letti szendvicses büfék előtt soha nem volt 
igazán nagy sor.

„Szerebrennyikov úr konfliktusba kevere
dett az igazságszolgáltatással, és mivel ná
lunk az igazságszolgáltatás független, nem 
tehetek semmit” — olvasta fel Putyin ironi
kus levelét Frémaux az egyik vetítés előtt, 
amit azokra a diplomáciai pressziókra rea
gálva küldött, amelyek révén a fesztivál Ki
rill Szerebrennyikov cannes-i utazásának 
engedélyezését próbálta kijárni. Csütörtö
kön ennek megfelelően sikerült orosz na
pot tartanom, említett szerző a leningrádi 
nyolcvanas évek alternatív rock szcénájá- 
ról készített időnként magával ragadó, re
mek zenéket megszólaltató, de számomra 
túlzottan nosztalgikus és önmagán kevés
sé túlmutató filmet. Nagy kedvencem vi
szont Szergej Loznyica, akinek nemzetisé
gi besorolása fehérorosz-ukrán származása 
és orosz neveltetése révén minimum proble
matikus, ráadásul általában identitásához 
illően bonyolult filmjeinek politikai kérdés- 
felvetése is. Tavaly már megemlékeztünk a 
szürreális szimbólumhalmozású ünnep
ségbe torkolló S ze líd  te rem tésrő l, idén pe
dig, a fesztivál előtt csak néhány nappal be
fejezve az utómunkát, elhozta a D o n b a sst.

Az orosz segítséggel Ukrajnától elfoglalt bi
zonytalan státuszú területen, a Donyecki 
Népköztársaságban járunk, ahol az ottani 
zűrös hétköznapok egy-egy apró momentu
mát figyelhetjük meg anélkül, hogy egy ösz- 
szefüggő narratíva összeállna. Ukrán, orosz 
és szakadár katonák, az új donyecki állam 
magukat külsőségekkel hivatalossá tenni 
igyekvő tisztviselői, minden felhatalmazás 
nélküli hadurak, kétes hátterű üzletembe
rek és persze a zűrzavar és a háború elszen
vedői, a civilek ezeknek a furcsa, időnként 
hátborzongatóan realisztikus, máskor ab
szurd és parodisztikus jeleneteknek. Beska- 
tulyázhatatlansága és vérfagyasztó keret- 
története révén a D on bass a z egész fesztivál 
egyik legfigyelemreméltóbb, mégis legkeve
sebb figyelmet kapó filmje volt.

Ha valaki látta A  k ígyó  ö le lésé t, biz
tos nem akarta volna kihagyni az alkotók 
új filmjét, a V á n d o rm a d a ra k a t -  ami a fil
men túl remek lehetőséget biztosított arra 
is, hogy újra eljussak Cannes leghangula
tosabb mozijába, amit egy régi, 19. századi 
villához 50-60-as években épített betontol
dalékkal alakítottak vetítésre alkalmas
sá. Ciro Guerra és Cristina Gallego film
je a hetvenes években kezdődik, mikor egy 
kolumbiai indián törzs a környéken turis
táskodó hippik közvetítésével belevág a 
marihuánatermesztésbe és -kereskedelem
be. A mű igazi érdekessége az, ahogyan az 
archaikus hitvilág, rítusok és szokások to
vábbélését és torzulását bemutatja az új 
körülmények között, amelyek egyik leg
fontosabb velejárója a korábban számukra 
elképzelhetetlen mértékű gazdagság.

Nagyjából pénteken, mikor már másod
szorra jutott időm reggeli futásra a ten
gerparti sétányon, kezdett igazán kínossá 
válni a cannes-i program szellőssége: a ve
títésszám nyilván a korábbi évekhez ha
sonló volt, de igazán nagy, kihagyhatatlan 
filmnek nyomát sem leltük. Szombaton el
kezdtem harcomat nagy kedvencem, a török 
Nuri Bilge Ceylan új munkájának megné
zéséért, ugyanis a fesztiválon legutolsóként 
vetített filmje előtt -  a korai sajtóvetítések 
idei eltörlése miatt — már haza kellett utaz
nom. Végül több emailváltás és telefonbe
szélgetés révén sikerrel jártam, de a több 
mint három órás V adkörtefa  nem feltétle
nül érte meg a küzdelmet. Ez a nap azon-

» » >  folytatás a 18. oldalon
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ban egy belga elsó'filmes, Lukas Dhont si
keréről szólt, aki a közönséget, a kritikát, 
a szakmát, valamint a zsűriket is levette a 
lábáról a balettáncosnak készülő', nemváltó 
műtét eló'tt álló kamaszlány történetével. 
A G irl különlegessége abból fakad, hogy a 
nemi identitás problematikusságát egy kife
jezetten toleráns környezetbe helyezi, ezál
tal a konfliktusokat interiorizálja; miközben 
a fó'hó's rengeteg átalakulásnak és szenve
désnek kitett teste a balett révén a szó leg
szorosabb értelmében van állandóan kitéve 
vizslató tekinteteknek.

Vasárnaptól kezdve végre beindult a feszti
vál, és immár az okozott problémát, hogy az 
egymásra következő' erős filmélmények után 
miként ürítsük ki úgy magunkból az előzőt, 
hogy miközben ezáltal helyet adunk a szin
te rögtön utána következőnek, azért a hatás 
és a jelentés mégis hosszabb távon megma
radjon. Reggel -  kemény felütésként -  a fe
negyerek Gáspár Noé új filmjével kezdtem, 
akiről ezúttal is kiderült, hogy a Visszafor- 
d íth a ta tla n b a n  már minden benne volt, ami 
őt érdekli, és amihez ért, de ennek ellenére 
még mindig a komplex, kifinomult mozgóké
pes kifejezés különböző eszközeinek oly mér
tékben van birtokában, mint nagyon keve
sen a kortárs filmesek közül. A K lim a x  egy 
adott előadásra speciálisan a koreográfus ál
tal összeválogatott táncegyüttes próbafolya
mat közbeni esti bulijáról szól. A nap utolsó 
gyakorlata után előkerülnek az italok, vala
ki sangriát kever, más beáll a DJ-pult mögé, 
és elkezdődik egy fokozatosan egyre őrülteb
bé váló, a résztvevők pszichéjének leggyötrel- 
mesebb mélyére ásó orgia, ami Noé elképesz
tő rendezésében egyetlen hatalmas, elborult, 
mégis gondolatiságában és érzékiségében le
nyűgöző koreográfiájává változik. Ezután 
nem volt könnyű beesni az Iránból tovább
ra sem elengedett Jafar Panahi filmjére, aki
nek dokumentarista fikciójában ő maga uta
zik egy nagyon távoli kis faluba azzal a híres 
színésznővel, aki egy vádló öngyilkosságos 
mobilvideót kapott egy elkeseredett kamasz
lánytól. A visszafogott nagyvonalúság, a sa
ját helyzet bevállalása és életműbe építése, 
a környezetre való végletesen őszinte oda
figyelés a leginkább megkapó az iráni ren
dező filmjeiben, aki a 3 arcban is képes a 
személyes történetek és a társadalmi viszo
nyok mélységeit szinte észrevétlenül feltár
ni. Alig telt el két óra, és már az olasz Ali
ce Rohrwacher filmjére álltam sorba, aki egy 
még radikálisabban elzárt, a huszadik szá
zad minden technológiai, történelmi és szoci
ális vívmányát nélkülöző, egy márkinő által 
feudális viszonyok között tartott embercso
porton keresztül beszélt szokásos témájáról. 
A B oldog  L azzaro  középpontjában ugyanis a 
kegyetlen körülmények ábrázolása mellett a 
csoda és a megváltás hiábavalóságának ke
gyetlen felismerése áll.

Arany Pálma-díjas filmmel indítani egy 
hetet nem rossz kezdés: a japán Hirokazu 
Koreeda érzékeny témát feldolgozó filmje ér
demelte ugyanis végül ki a legmagasabb el
ismerést. A Shopliftersben  a rendező — koráb
bi filmjeihez hasonlóan — a család fogalmát 
értelmezi újra, illetve azt a kérdést teszi fel, 
hogy a vérségi kötelék feljogosít-e bármely 
csoportot arra, hogy családnak tartsa ma
gát. Nagy tömbházak árnyékában megbú
vó kis házban él az a látszólag pusztán ér
dekek által összetartott közösség, amelynek
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tagjairól lassan kiderül, hogy nyugdíj, la
kás, munka vagy éppen a bolti lopásból szer
zett jövedelem révén vált a „család” részévé. 
Az igazán érdekes a filmben természetesen 
az, ahogyan Koreeda a tagok közötti köte
lékek bemutatása révén folyamatosan meg
kérdőjelezi azokat a fogalmakat, amelyekre 
a legalapvetőbbnek gondolt társadalmi alap
egység épül. Amennyire jól kezdődött a nap, 
ugyanúgy ért véget a Rendezők Két Hete éj
szakai vetítésén: az amerikai függetlenfil
mes Debra Granik ugyancsak egy kívülről 
nézve torznak tekinthető családszerkeze
tet vizsgál. A Leave N o Trace két főhőse egy 
poszttraumás stresszben szenvedő háborús 
veterán és annak kamaszkorú lánya, akik a 
civilizáció zajától elzárva egy erdőben élnek 
minimalista, a címbeli elvet megvalósítani 
próbáló körülmények között. Ebben az egy
szerű filmben Granik megkapó pontossággal 
vázolja fel az emberi viszonyok mellett a tár
sadalmi kontextust is, és egyértelmű vála
szok helyett kérdések sokaságát hagyja ben
nünk.

Számomra nem vitás, hogy a fesztivál leg
jobb filmjét a depressziójába és talán alko
holizmusába egyre mélyebbre süllyedő' Lars 
von Trier készítette, akit hét évvel ezelőtti 
nácizós elszólása miatt most engedtek először 
vissza a fesztiválra. A  ház, a m it Jack ép íte tt 
ugyan csak versenyen kívül szerepelhetett, 
azonban a megszállott sorozatgyilkos pokol
ba vezető útjának felkavaró elbeszélése olyan 
átfogó koncepcióval, koherensen megterve
zett vizualitással, a konkrétumoktól elemel
kedni is képes gondolati tartalommal ren
delkezik, mint egyik fűm sem a fesztiválon. 
Von Trier megint szokásos témáit veszi elő, 
sőt egy ponton saját filmjeiből vág be -  ellen
példaként — villanásnyi részleteket, azonban 
művészetelméleti értekezésként is olvasható 
műve mégis egyedülálló, zsigeri és intellek
tuális élményt okoz.

A  ház, a m it Jack  ép íte tt kedd reggeli vetí
tése után aznap minden film hendikeppel in
dult, így igazán csak az új S ta r  Wars-film esti 
partijának tűzijátékára emlékszem. Az egyik 
kolléga által szerzett meghívóhoz szerencsé
re nem volt a film megnézése feltétel, így -  
a sztároktól diszkrét kordonnal ugyan el
választva -  első sorból lehetett a tengeren 
horgonyzó hajókról lőtt parádét csodálni. 
Ez az időszak amúgy is az evésről szólt, hi
szen másnap délben az újságírók a cannes-i 
polgármester ebédjére voltak hivatalosak,

amelynek vonzereje, az ízletes ayolin kívül, 
abban áll, hogy — igaz, ugyancsak kordonnal 
elválasztott szeparéban -  a zsűri is jelenlétét 
teszi. Ezúttal azonban -  a korábbi évektől el
térő módon -  nem csak nagydarab komman
dósok takarták el a két kaszt között a kilá
tást, hanem a zsűri ráadásul még a sajtónak 
háttal (!) foglalt helyet az asztaloknál, való
színűleg így téve nyilvánvalóvá a média és 
általában a nyilvánosság iránti tiszteletüket.

Két ázsiai film volt még hátra a következő 
napokban, amelyekről érdemes említést ten
ni. A kínai Bi Ganról valószínűleg kevesen 
hallottak, pedig K a ili B lues című elsőfilmje 
néhány évvel ezelőtt már jelezte, hogy kife
jezetten tehetséges, a szó szoros értelmében 
vett költőiséget szavakban megragadhatat
lan vizualitássá transzformálni képes alko
tóról van szó -  aki látta, sosem fogja elfelejte
ni a szemközti vonaton visszafele haladó idő 
képét. A Eugene O’Neill-darabtól kölcsönzött 
című H osszú út a z  é jszakába  a ló túloldalára 
esik azzal, hogy minden pillanatában erősza
kosan költői akar lenni, ám nincs türelme ezt 
apró, „prózai” darabkákból felépíteni. Ám a 
film második, 3D-ben forgott és vetített fele, 
amely egyetlen egy órás snittből álló hosszú 
barangolás az éjszakában, a spiritualitás ha
tárát súroló vizuális élmény.

A díjátadó ceremónia legnagyobb tévedé
se volt, hogy a koreai Lee Chang-Dong film
je még említésre sem került, pedig — apró 
hiányérzetem ellenére — a versenyprogram 
legkiemelkedőbb alkotása volt. A B u rn in g  
egy Murakami-novella nagyon elrajzolt adap
tációja, amelyben a sorok között, illetve pon
tosabban a képek holtterében egy thriller rej
tőzik el. A konkrét és az átvitt lángolás képei, 
a vágy és a tehetetlenség konfliktusa, vala
mint a lehetetlen: a hiány láthatóvá tett je
lenléte teszik ezt a művet különlegessé.

Ellentmondásos érzésekkel gondolok visz- 
sza a 71. cannes-i fesztiválra, mert Lars von 
Triert leszámítva nem volt igazi revelációban, 
érzelmi, érzéki és szellemi lelkesedést kivál
tó élményben részem, ugyanakkor az átlag- 
színvonal nagyon magas volt. Azt gondolom, 
a cikk elején a válogatási stratégiával kap
csolatosan felvetett kérdésre nemleges a vá
lasz: ezen filmek helyett inkább néhány nagy 
nevet kellett volna elhozni. Végül a sok film 
között a legemlékezetesebb pillanat számom
ra az marad, mikor a Vincenthez címzett kis
vendéglő teraszán szerda késő este Leonardo 
di Caprióval tévesztettek össze.
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K A L I  Á G N E S

Találkozások. Fesztiválmozaik
Sepsiszentgyörgyön idén negyedszerre 

rendezték meg a Reflex Nemzetközi Szín- 
házfesztivált. Egy magamfajta előadásné- 
zó'nek és színházjárónak az elsó'dleges fé
lelem az, hogy tessék, itt van még egy több 
mint tíz napos színházfesztivál, ami a kon
zervatív európai ízlésnek megfelelő előadá
sokat mutat be a szakmai közönségnek. 
Az idei Reflexet nem ez jellemezte. A hazai 
és külföldi előadások szociális és társadal
mi problémákra reflektáltak.

A Reflex többek közt olyan alkotásokra 
koncentrált, amelyek a színház magasabb 
(vagy mélyebb), láthatatlan dimenzióival 
kommunikálnak, túllépve etnikai, nemze
ti, szociális és politikai szférákon. A klasz- 
szikus dramaturgiát meghaladva úgy pró
bálják megújítani a színházat, hogy annak 
legősibb elemét, a zenét teszik kísérletük 
szervező elemévé.

Szóval van a zene. Van a hang. Ami a 
legősibb eszközünk az életben maradáshoz. 
Ebből indul ki a fesztivál. A nyitókoncerten 
az Improvisao formációt hallhatjuk. Fla- 
mencót, ami táncba hív. Az ösztönösség lép 
fel a színpadra. Juan Manuel Fernández 
Montoya a térmikrofonok segítségével ha
tározza meg az őt körülvevő teret, talpá
val veri a ritmust, táncol, közben egy hát
térzenekar alakul hozzá. Mari Vizarraga 
egyetlen nőként nem simul ehhez a térhez. 
Újraalakítja azt. Hangjából, jelenlétéből, 
mozdulataiból egy ősanyára ismerhetünk, 
aki ebben a férfiak által uralt flamenco-vi- 
lágban nem csak megtalálja a helyét, ha
nem újra is értelmezi azt, kisugárzása vá
kuumként hat, beszív, a hangjától eltűnnek 
a nemi szerepek, amiket addig levett za
kókkal, kendőkkel, hangszerekkel jelez
tek a férfiak. Univerzálissá válik. Az egész 
koncert egy rodeó, minden résztvevő egy
szerre jelképezi a megvadult bikát, a fel
tüzelt matadort és az elemi nézőt. A test

kapcsolatba lép a földdel, a harmóniát disz
harmóniával ötvözi.

A fesztivál másnapján a lengyelországi 
Song of the Goat előadását láthatták a né
zők. A S on gs o f  L e a r t egy a londoni Tateben 
kiállított Kandinszkij retrospektív kiál
lítás ihlette, aminek középpontjában egy 
tájkép fejlődése állt, ugyanazt a képet le
hetett megtekinteni ahogy a realisztikus 
ábrázolástól eljut egészen az absztraktig. 
Grzegorz Bral rendező aktív szereplő, nar
rátorként vezet minket végig az előadáson. 
Dalokat hallunk Lear témájára, amelyek a 
zene, az erőteljes gesztusrendszer és a köl
tői szöveg szabad találkozásából jönnek lét
re. Színészek vannak, akik magukra veszik 
a szereplők sorsát, karakterét. Tizennégy 
képet figyelhetünk meg ezen az újszerű tár
latvezetésen, a paradicsomból indulva, elju
tunk a halálig, háborúkon, szétbomlásokon 
keresztül. Az egyik legmeghatározóbb mo
mentuma az előadásnak Cordelia búcsúja 
az apjától. Monika Dryl, aki itt most éppen 
Cordelia, ugyanazt a dalt énekli el három
szor, különböző életkorokban, a szemünk 
előtt válik a naiv szomorú kislányból két
ségbeesett kiskamasszá, majd dühös fiatal 
nővé. És sír. Minden alkalommal másképp, 
minden alkalomkor ugyanabból az érzésből 
kiindulva. A színészek etűdjeit segíti a dísz- 
lettelenség, a megszólalások erőteljesebbé 
válnak, nem vonja el a néző figyelmét sem
mi a színészi energiákról, viszonyokról.

A Kolozsvári Állami Magyar Színház 
R o sm ersh o lm já t, mivel a városban nem ta
láltak megfelelő rendelkezésre álló színpa
dot, a nézők Csíkszeredában a Szakszer
vezetek Művelődési Házában tekinthették 
meg. Az Andriy Zholdak által rendezett elő
adásban az agresszió különféle formáival ta
lálkozhatunk, a kegyetlenség tölti be a teret, 
az emberi viszonyok kiüresedése, az egymás 
mellett elordibálás, az elfojtott félelem.

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Szín
ház A lice  előadását koncertszínháznak de
finiálják az alkotók. A koncert részről a sep
siszentgyörgyi balkan-teatro-disco band, 
a Szempöl Offchestra gondoskodik, szerves 
részévé válva az előadásnak. A közönség- 
találkozón megtudhattuk, hogy Bocsárdi 
Lászlónak személyes indokai voltak az A li
ce színrevitelére, kamaszlánya belső' világá
ról szeretett volna többet megtudni. Az elő
adás intenzív élmény, nem marad időnk 
unatkozni, a színpadon mindig történik va
lami, furcsa alakok jelennek meg, kísérik 
végig Korodi Janka Alice-át a felnövés moz
zanatain keresztül. Az előttünk megjelení
tődő fantáziatér dinamikus, folyton változó: 
archetípusok, amelyek megjelennek egy fi
atal lány életében és — ki-be járnak. Az elő
adás azt mutatja fel, milyen tinédzser lány
nak lenni manapság, milyen az első buli, 
az első szerelem, az első csalódás.

R F ,  EÁTRUM
Carmen Lidia Vidu R o m á n ia i napló . 

S ep sisze n tg y ö rg y  című rendezése felhívás 
a párbeszédre, olyan projekt, amely felve
szi a színész impulzusát saját környezeté
ben, legyen az város, színház, lakónegyed, 
tömház, park, kávézó -  és finoman, antro
pológiailag vizsgálja a művész és közösség 
közti kapcsolatot -  olvashatjuk az előadás 
szinopszisában. Az előadás multimédiás 
eszközöket használ, hatalmas kivetítőn 
személyes képkollázsokat látunk. A színé
szek egymás után következve mesélnek 
életükről, saját történeteket mondanak el, 
amik valamilyen szinten kapcsolódnak a 
városhoz. Helyek, albérletek, magyar-ro
mán konfliktusok, napról napra élés, szín
házi és társadalmi konfliktusok, a város 
jellegzetes arcai jelennek meg a kivetítőn 
és a történetekben egyaránt.

Hód Adrienn az egyik legizgalmasabb 
alakja a kortárs magyarországi táncmű
vészetnek. A Hodworks társulat az állan
dó tagok mellett sokszor külsős táncosokkal 
is dolgozik, mindegyikük szabadúszó mun
kákat is elvállal, így tud életben maradni 
a társulat. A G race című előadásukban az 
absztrakt tánc narratívával is kiegészül, és 
a szélsőséges emberi állapotok felmutatásá
val a határokra való rákérdezés kerül a kö
zéppontba. Négy táncos humorosan mesél a 
szó és a test nyelvén valós és fiktív félelmé
ről, kapcsolódásairól, intim élményeiről és 
a művészethez való viszonyáról. Az előadás 
több fontos és kényes témát érint, a kézzel 
fogható vagy éppen láthatatlan határokat, 
kerítéseket, a pornográfiát, a táncos vagy 
színész helyzetét a világban, a családon 
belüli erőszakot, az elfojtott feszültsége
ket. A testek néha elveszítik körvonalukat, 
egyetlen masszává alakulva jelzik gondola
taikat, egymásra és az előadást meghatáro
zó zene ritmusára rezonálnak.

A She She Pop 1998-ban alapított német 
performanszcsoport, amely rendező nélkül, 
az alkotók által közösen létrehozott kon
cepciók alapján működik. A társulat elő
adásaiban visszatérő téma a voyeurizmus,
» » >  folytatás a 20. oldalon
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a művészi prostitúció és a nó'i öncenzúrá
zás. Esztétikájukban szívesen használják 
a popkultúra és egyéb szubkultúrák eszkö
zeit. Igor Sztravinszkij korszakalkotó ba
lettjét ürügyként használják arra, hogy a 
pogány áldozati szertartást, a szűz felál
dozásának jelenkori mintáját körüljárják. 
Az előadásban két világszemlélet (tradíció 
és modernitás) és két generáció (anyák és 
lányok) feszül egymásnak a folytonos meg
újulásért. Bár az anyák kivetítőkön je
lennek meg, túllépnek a kétdimenziós él
ményen, a színészek a kivetített képekkel 
folyamatos interakcióban vannak, anyák 
és lányaik egymásra reagálnak, tárgyakat 
adnak át egymásnak, eltávolodnak, majd 
újra közel kerülnek. A dramaturgia itt is 
személyes történetekből épül fel, anyák és 
gyermekek egymás áldozatvállalásairól, fé
lelmeiről beszélnek, utat találnak egymás
hoz tánc, zene és szavak által.

A budapesti Örkény István Színház J ó 
z s e f  és te s tvé re i előadása nagy vállalkozás. 
Az Ascher Tamás által színpadra vitt Tho
mas Mann-regényt Gáspár Ildikó adaptál
ta. Az előadás keretét úgyanúgy, ahogy a 
történelmünket, társadalmi berendezke
déseinket az ismétlések adják meg. Az öreg 
Jákob meséli el a történetet, ami végered
ményben sohasem tud teljesen megvál
tozni. Az előadás három felvonásra épül, 
mind a három felvonásban különböző szí
nészi játékmóddal, díszlettel, formával és 
hangzásvilággal találkozhatunk, és mind
három felvonás azonkívül, hogy szép  egy
séget alkot, külön-külön is megállná a he
lyét. A mélység szélén ül a gyermek, legyen 
az éppen Jákob, vagy József, vagy mi ma
gunk, a mélyből ránk kacsint a kísértés, és 
csak saját magunkat tudjuk megmenteni. 
A színészek saját szereplőjükön keresztül 
narrálják el a világot, amit Thomas Mann 
épített fel, és a világot, ami körülöttünk 
van évezredek óta.

Radu Afrimot évek óta Románia egyik 
legmeghatározóbb rendezőjeként ta rt
ják számon. Az idei fesztiválon a Piatra 
Neamt-i Tineretului Színházban megrende
zett W olfgang című előadást láthatták a né
zők, ami egy Natasha Kampushoz hasonló 
elrablástörténetből indul ki. Fogvatartó és 
fogvatartott meghökkentő és kilátástalan 
viszonyát mutatja be, összeeszkabált dísz
let, koporsóból kiszóló idegesítő apaszellem, 
és az elkerülhetetlen Stockholm-szindró- 
ma jelenik meg a színpadon; egyedi, erőtel
jesen zárt világ keretei közé szorítva. Nincs 
heppiend, bár a főszereplő lány erőt gyűjt a 
szabaduláshoz, az eltelt nyolc év a szerep
lőnek ugyanolyan kitörölhetetlen marad, 
mint a nézőnek a tudat, hogy nem tehet 
semmit a bekövetkezendő tragédia ellen.

A fesztiválon a meghívott előadásokon 
kívül a T ea tro teka  on T our című kezdemé
nyezés keretében lengyel tévészínházi fil
meket vetítettek a város Művészmozijában. 
A filmek kortárs színdarabokból szület
tek, ilyen volt például az Artur Palyga Z si
d ó  című drámájából Aneta Groszynska ál
tal rendezett film is. A filmben egy bezárás 
előtt álló kisvárosi iskola igazgatója össze
hívja a tanárok tanácsát azzal a szándék
kal, hogy megmentsék az épületet, ahol 
több mint negyven éven át dolgozott. A ta

» > »  folytatás a 19. oldalról

nács tagjai rájönnek, hogy létezik egy köny- 
nyűnek látszó megoldás: csak írniuk kell 
egy bizonyos izraelita embernek, akinek az 
apja egykor az iskola tanulója volt. Az el
sőre komikusnak látszó találkozó sztere
otípiákkal terhes vitává alakul, amelyben 
az iskola tanárai számára lehetőség nyílik, 
hogy szembesüljenek saját városuk múltjá
val, amelynek egykori lakosainak fele zsidó 
származású volt. A moziteremben kevesen 
vagyunk, nevetünk, folynak a könnyeink, 
és összeszorul a gyomrunk.

A nemzetközi dzsessz-szakma Maria 
Ráducanut az egyik legkülönlegesebb han
gú szopránénekesként tartja számon. Dala
iban a román népzenét, a portugál fadót és 
a tangót ötvözi olyan egyedülálló hangzás- 
világgá, amely egyszerre tradicionális ízű 
és formabontóan kortárs jellegű. Az érdek
lődők a sepsiszentgyörgyi Kamaraterem

ben hallgathatták meg a Maria Ráducanu 
Quartett koncertjét szintén a Reflex kere
tein belül.

Bocsárdi László, a Tamási Áron Szín
ház igazgatója és a fesztivál főszervezője 
egy, a Főtér.ro-nak adott interjúban a kö
vetkezőket mondja a fesztiválról: „ízelítőt 
szeretnénk nyújtani olyan, eseményt jelen
tő színházi alkotásokból, amelyek túllépnek 
az életünket egzisztenciálisan meghatáro
zó társadalmi és politikai összefüggések be
mutatásán. Kísérletet tesznek létezésünk 
drámaiságának a celebrálására.”

A kísérlet sikerült. Aki részt vett a két
hetes színházfesztiválon, az fontos él
ményekkel gyarapodott, és ehhez az elő
adásokon, szervezett programokon kívül 
nagyban hozzájárultak az esti színházbü
fés bulik, a szakmai beszélgetések és a -  ta
lálkozások.
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FLEISZ KATALIN

A csoda  
m inim um a
Átváltozások -  akár ezt a címet is adhat

nánk Molnár Vilmos új kötetéről szóló írá
sunknak, de félő, hogy túl nagyképűen, me
tafizikával terheltnek hangozna. Még a 
végén kiszólna egy hang a könyvből tiltako
zásul. Elvégre -  ahogy a kötetből tudjuk -  
minden megtörténhet.

Különös hangulatúak ezek a novellák, 
„szertelen történetek” és felnőttmesék. Át
hallásként ugyan beugrik a mágikus realiz
musnak aposztrofált írásmód annak minden 
képviselőjével, holdudvarával. Pedánsan, 
ahogy az irodalmi stúdiumokból tanultuk. 
De Molnár Vilmos szövegeit nem írtuk le az
zal, ha rásütjük ezt a címkét. Ezek a törté
netek valahogyan mások. Van valami rokon
szenves vonásuk attól, ahogy nem akarnak 
sokat vagy valami bombasztikusát mondani. 
Az ilyen típusú mágikus realizmusban -  ha 
már ragaszkodunk ehhez az elnevezéshez -  
a mágikus nemcsak a valós világ szerves ré
sze, kiegészítője -  hanem a realizmust teszi 
még realistábbá. A mindennapiságban vil
lant fel valami lényegeset. De úgy, hogy még 
ez a lényeges is zárójelbe teszi magát: nem, 
én nem is vagyok olyan fontos -  mondja alig 
hallhatóan ez a lényeges.

ritika
A kötet első blokkja, a (Mi)csoda dolog ez? 

hét novellájában a hétköznapiság és a csoda, 
vagy legalább is valamilyen rejtély találko
zásait érhetjük tetten. Ennek a találkozás
nak alighanem egyik legsikerültebb megva
lósulása a Csicsó után az Isten című novella. 
„Csíkból Gyergyó felé vonatozva Csicsó után 
szokott megjelenni az Isten” -  ezzel a mon
dattal indít a novella. Erős felütés. Hogy az
tán ez a találkozás a máramarosi gyorson 
magáról az emberről mondjon el fontos dol
gokat. Persze nem véresen komolyan, mert 
arra a novella nagyon vigyáz, hogy mindvé
gig könnyed humor jellemezze ezt a szem
besülést. Isten hol Szőcs Géza, hol Bodor 
Ádám alakjaiban jelenik meg -  finom humo
ros fricska, kiszólás a novellából az alkotó
társak felé -, de a szövegben nem az a lényeg, 
hogy kinek az alakjában jelenik meg a Min
denható. Inkább az, hogy az ember szemtől 
szemben az Istennel a kisdiák ügyefogyott 
helyzetébe kerül, aki tanára előtt megkukul. 
Görcsösen keresi a hozzá illő megszólítást, 
kérdést. Mert az emberi keretek túlságosan 
emberiek az Úrhoz képest, az embert és az 
Istent a nyelv révén egy áthidalhatatlan vi
lág választja el. Még akkor is, ha Csicsó után 
közvetlenül helyet is foglal a kupéban. Az is
teni szféra nem felemeli az emberit, hanem 
az emberit teszi még emberibbé.

Más típusú a csavar a Réman doktor 
hasberendezése, metszőfoga, kisujja című no
vellában. A sztori hétköznapi történés: egy 
esős reggelen egy öreg és egy fiatalember 
állnak az útszélen, várják a buszt, ami az 
öreget a kórházba vinné egy műtéthez. Hogy 
kikről van szó, nem tudjuk, de az alaphely

zetre azonnal ráismerünk. Az öregnek azon
ban anélkül, hogy kimondaná, egyálta
lán nem akaródzik a kórházba befeküdnie. 
Helyette valami mást mond, Réman dok
tor mágikus figuráját veszi elő a mesélés, 
az „élt egyszer itt egy körorvos” sejtelmes 
ködén keresztül. Az olvasó már meg sem le
pődik: anélkül, hogy erről külön szót ejtené
nek, visszafordulnak pontosan a busz érke
zése előtt.

Alighanem az elbeszélői hangban is tet
ten érhető ez a fent említett rokonszenves 
vonás. Az elbeszélő nem gyerek, viszont 
olyan felnőtt, akiben sok van a gyermekből. 
Aki mintegy eljátszik a történetekkel, saját 
magát szórakoztatja velük. Aki addig csűri- 
csavarja a valóságot, míg valami egészen új 
kerekedik ki belőlük. Miközben már tudja: 
minden csoda három napig tart.

A Kiskaszárnya című „szertelen törté
net” szülői vezényszavaiban — ahol a név
telen gyermeket csak nevelés tárgyaként 
látjuk -  ez a gyermeki, együttérző én külö
nösen látszik. A szülői nevelés görbe tükre 
ez a szöveg, ahol a visszatérő záróformula: 
„most mit bőgsz!” meglepődésén az olvasó le
pődik meg a leginkább. A Platty című törté
net -  a címekről egyébként külön eszmefut
tatást lehetne nyitni -  a gyermeki képzelet 
gáttalanságáról szól. A képzeletnek elég egy 
szétlapított-megnyújtott tizenöt banis, ami 
szokatlansága révén a mesés gazdagság 
ígéretévé válik. Hogy aztán a történet záró 
mondatával a szétlapított szocializmus szim
bólumává váljék.

A következő, Továbbírt történetek című 
blokk három novellája három, gyermekes 
önérzetében megsértett felnőtt története. 
Akik egyszerre nevetségesek és meghatóak, 
akárcsak a büszkén egy keréken bicikliző, 
majd egy óvatlan pillanatban hanyatt vágó
dó cirkuszi bohóc. A  barboncás színeváltozá
sa című novella egy az egyben ezt a bohóc to
poszt írja újra. A történet egy csúfos eséssel 
végződő biciklizéstanulás, a „tündérkedés”, 
azaz szemfényvesztés és a politikusi véna 
mesteri összedolgozása. Miközben a politi
kusi szemfényvesztésen túl valami alapve
tőbbet is megmutat a novella: azt, hogy eles
ni pőrén nevetséges. És még nevetségesebb, 
ahogy a pórul járt esélytelenül bár, de pa
lástolni próbálja csúfos kudarcát. Majd két 
„állomástörténet” következik: az Egy jó  hely 
és a Cservenszki elindul. A „couleur local”- 
ra az Isten háta mögötti, erdélyi kis vasút
állomások hangulatára mindannyian ráis
merhetünk.

A következő két blokkban: Rendhagyó 
mesék felnőtteknek és a M inimál mesék cí- 
műekben szabadul el igazán a mágikus kép
zelet. Ezekben a szövegekben már a vonat
koztatási világ mesei, a valós keret a külső 
világ, ami óvatosan belép, és megbolygatja a 
mesei kereteket. A Mese Isten nevéről áthal
lásban van a Csicsó után az Isten novellá
val. Az utóbbiban Isten emberi alakban, itt 
viszont egy közönséges személynévben lép 
be a földi keretek közé. Van, hogy a humor 
forrása az újszerű látásmód: „az anyagcse
re import-export viszonyban állt a testtel” 
(Mese az anyagcseréről), „az európai uniós 
szabványok tiltják a tündérek szárnyvise
lését” (Mese a szemöldökről). Vagy más tí
pusú, a történet szövésében fellépő humor 
a három kicsi indiánról szóló mesében: „Ott 
éltek a rezervációban, örökös rezignációban. 
A  törzs, amelyhez tartoztak, páros napokon 
apatikus volt, páratlanokon meg fásult.(...)

A  tespedő monstrum, Dögunalom rátehén- 
kedett a rezervációra és nyomta őket.” Vagy 
épp nyelvi leleményről van szó, például a 
nagyravágyó fáról szóló mesében (Iker me
sék) amikor is az erdei fáról a meseíró fabu
lát fabrikál... És a leleményeket még sorol
hatnánk.

Az utolsó blokkban már valójában csak a 
cím és a „volt egyszer” formula utal a mesére, 
a történetek kőkemény igazságokat villan
tanak fel. Habár a szintjük változó. Erejük 
a frappáns, váratlan kifordításokban rej
lik, ám előfordul, hogy a lényegmondás va
lahogy ködösre, maszatosra sikerült. A Mese 
Radnai Gábor összezsugorodásáról mesteri
en játszik az ismétlődésben, a monotóniában 
egyre összébb zsugorodó kisember figurájá
val. Mindezt a nyelv, az egyszavas, kopogó 
mondatok mesterien érzékeltetik. A Mese a 
szeretetről című szöveg két sík egymásba ját
szásával, vagy inkább meg nem felelésével 
vált ki iróniát. Ahogy egy iskolai fogalmazás, 
annak merev, bevetésre, tárgyalásra és be
fejezésre tagolt formája látni engedi a való
ság brutalitását. A Mese a bonyol színeválto
zásáról című szövegben érteni véljük, hogy a 
„bonyol” nyugalmi állapotból való kimozdu
lásából lesz a „bonyolód”, viszont a Mese sel- 
lővel címűben nem igazán van sem nyelvi, 
sem gondolati lelemény. Hasonlóan a Mese 
a történetről, valamint a Mese az igazságról 
valahogy túl minimálisra sikeredett. Egyéb
ként a blokk mesékben a szigorúan betartott 
„volt egyszer” formula is valahogy erőltetett- 
nek hat — nem úgy, mint az előző rész mesé
inek esetében, ahol megvan a mesei keret —, 
és nem csak nyelvileg.

Mindent egybevetve egyszerre fennköltek, 
groteszkek, játékosak Molnár Vilmos novel
lái, tele székely furfanggal, ízes népnyelvvel. 
Kicsit talán úgy lehet olvasni ezeket a tör
téneteket, ahogy őseink anekdotáztak: egy- 
egy élethelyzetet nagyítanak ki a maguk 
görbe tükrén. Ahol az újdonság bár nagyon 
is ismert, mégis képes meglepni.

M olnár Vilmos: A legfelső  stáció. 
Szertelen  történetek, rendhagyó mesék, 
Bookart Kiadó, Csíkszereda, 2017.
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Kevésben a sok Élőszó
A ndrás László: R a ssz is ta  

u ta zá so k , Scolar K iadó, B u
d ap est, 2018.

„n_v_ll_k” — áll a magán
hangzóktól megfosztott mű
faji megnevezés a kötet címe 
alatt. Ez a meghatározás nem 
véletlen, ugyanis pontosan jel
zi András László már az eló'zó' 
verseskötetére is jellemzó' ten
denciát, ami most a rövidpróza 
kötetében is tetten érhető': ke
véssel mondani a sokat.

Azonban nem fogyatékosság
ra kell gondolni a kevés alatt. 
A kevés itt a mondás, az írás 
természetességét jelenti, a hely
zetek felvázolásának, ajelenete- 
zésnek a magátólértetó'dó'ségét, 
hogy semmi nincs feleslegesen 
túlbonyolítva, túlírva a szöve
gekben, semmi nincs túlértel
mezve, ugyanakkor a témák 
kiválasztása, kiélezése révén 
ezek a szövegek mégis képesek 
kimozdítani hétköznapi, baná
lis helyzeteinket vagy akár sú
lyos kérdések közelébe vezetni
ük bennünket.

fákülszöveg
A kortárs irodalomban Ke

mény István költészete mutat 
rokonságot ezzel az írásmód
dal: eszköztelenség és redukció, 
nem a hatás kierőszakolása, 
hanem a valahonnan távolról 
— mintegy szőrmentén — érke
ző katarzis.

Sok minden fér bele ebbe a 
kevésbe. A szövegek változatos 
témái átcsapnak téren és időn,

az álapostoli kinyilatkoztatá
sok, újraírt bibliai történetek 
keverednek budapesti helyzet
képekkel, de van bolognai, tu
néziai jelenet, Kádár-kori skicc 
és még sok minden más. Na 
meg irónia és humor, esetlen
ség meg találékonyság, ahogy a 
nagy mondatok is benne van
nak a szövegekben, amelyek
től akár beszakad az asztal, de 
nem kiemelve, kihangsúlyozva, 
hanem szinte mellékesen oda
vetve, ahhoz hasonlóan, ahogy 
a kocsmában is döndülni tud
nak a sok fecsegés közben elej
tett mondatok. Utolsónak pe
dig ott a Mikor van vége? című 
szöveg, ami nyugtalanítóan ír
ja szét a vég állapotát, ennyi
ben a kötet hatását is hagyja 
bennünk maradandóan kifutni.

A címmel azonban nem iga
zán volt mit kezdjek. A rasszis
ta utazások éppen hogy nem 
rasszisták — talán ez lenne a 
poén. Talán csak szemtelenek, 
tabudöngetők, és ahogy min
den jó irodalom, az emberi eg
zisztencia rejtelmeibe vezetnek.

TAMÁS D ÉN ES

E lő  V á ra d  a n to ló 
g ia .  S zerk . S zű cs  L ászló , 
T asnád i-Sáhy  P éter. Várad, 
2017.

Az Élő Várad csoportosulás 
öt fiatal nagyváradi szerzőt 
takar, akiknek bevett szándé
kuk, hogy új színt hozzanak a 
város irodalmi életébe — és ez 
úgy tűnik, sikerült is. Felolva
sásaikat dramaturgiailag fel
építik, mert tudják, hogy egy 
irodalmi esten fontos a közön
séggel is élő kapcsolatot kiala
kítani. Ez érezhető némiképp 
a szövegek poétikáján is, bár 
alapvetően eltérő megszóla
lásmódú és műfajú szerzőkről 
van szó, a belső lüktetés igazán 
előadhatóvá teszi írásaikat.

Mihók Tamás a román
magyar kapcsolatokért felel, 
mindkét nyelvre fordít, ver
seit románul írja, és ezek po
étikáján és dikcióján érezhető 
is a kortárs román líra meg
szólalásmódja, az asszocia
tív, konfesszív jelleg, melyet 
a nyelvhez való közvetlen vi
szonnyal tesz emberivé, a tri
viálisnak tűnő részletek felna
gyítása által pedig egy valóban 
személyes világot teremt meg.

Kemenes Henriette versei 
egyből a mélyvízbe ugranak, 
komoly lendülettel invitál
ják be az olvasót a világuk
ba, ahol kimért hasonlatok
kal építik fel a test, a város és 
a természeti táj közötti átme
netet, hogy helyet találhasson 
bennük az én és a másik kö
zötti állandó feszültség.

Ozsváth Zsuzsa versei és 
prózái nagyon finom ciniz-

Várad
antológia

V á r a d ,  2 0 1 7

mussal operálnak, ahogy ki
nevetik a szomorúság te r
jeszkedési kísérleteit, majd 
otthont építenek fel az instant 
kávék zsigeri tapasztalata és 
a csontokba épülő betonvas 
között heverő posztmodern 
romjain.

Jock Evelintó'l szerepel a 
legkevesebb írás, sodró ver
seiben a szavakkal való játék 
lehetőségeivel kísérletezik, 
a hosszú mondatok között ke
resi a nyelvet, amelyen érvé
nyesen képes megszólalni.

Bíró Árpád Levente drámá
iban pedig tragikomikusán 
mutatja be, ahogy a szereplők 
folyamatosan elbeszélnek egy
más mellett és nem hajlandó
ak a legkisebb energiát sem 
arra fordítani, hogy tényleges 
empátiával és megértéssel for
duljanak a másik felé.

Komoly merítés az anto
lógia, mindenkitől majdnem 
egykötetnyi szöveg, így az ol
vasónak van lehetősége meg
ismerni a szerzőket. Én min
denesetre rendkívül kíváncsi 
vagyok, hogy a jövőben merre 
haladnak tovább.
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Ami a zenéből k ilátszik
Lábjegyzetek egy meg nem írt szöveghez.

1 Már sokadik évtizede, hogy a mindig ak
tuális ifjú korosztályok megrökönyödnek 
vagy épp nyerítve vihogják szét m agukat a 
komolyzene láttán. Hiszen a képernyőkből 
kifolyólag elkerülhetetlen, hogy a komolyze
ne olyanok számára is látható is legyen, akik 
koncertterembe még véres erőszak árán sem 
tennék be a lábukat. Ez utóbbiak a képer
nyőn -  amíg csak sikerül sebesen elkapcsol
niuk valami coolabbra — gömböly pofazacs- 
kójú hörcsögöket látnak csilivili rézfúvók 
mögött és előre-hátrahajladozó, izzadó nyi- 
rettyűsöket pingvinnek öltözve, középen meg 
egy kényszerzubbonyából szabadult őrült 
szeretné ledöfni hegyes pálcával az első sor 
hangszereseit, vagy épp szenved, de meghal
ni nem tud.

2 A látványipar m ár rég behódítot
ta  magát a zenébe, a komolyzenei vagy an
nak perifériáján nagyot kaszálni akaró 
showbusiness pedig erősen aládolgozik en
nek. [De most nem André Rieux virágfü- 
zéres, fény- és csillogáshömpölybe mártózó 
gusztustalankodásáról szeretném meggondo
latlan lábjegyzeteimet kifejteni, bár mi taga
dás, ennek margóján is jól lehet gonoszkodni.]

3 Ha a tévékészüléket lenémítjuk, ez meg
lepően hatékony módszernek bizonyul a zené
ből kilátszó lényegtelenség fókuszba állításá
hoz. Vegyünk egy példát. Adott egy világhírű 
amerikai zongorista -  mindegy, hogy történe
tesen az egyik legismertebb jazz-zenész, hi
szen Bachot, Mozartot vagy Bartókot épp úgy 
játszik, kérik vagy sem —, ez a muzsikus pe
diglen (ne feledjük: lenémított tévékészülé
künk tanúsága szerint!) zongorája előtt hol 
ülve, hol állva küzsdölődik azon, hogy a raj

ta  erőt vett hasmenés épp küszöbön álló ro
hamát visszafojtsa, toporog, kétrét görnyedve 
fintorog, csücsörít az igyekvéstől, a körkörös 
záróizmok fölötti kontroll megfeszített bizto
sítása folytán láthatólag minden más e- vagy 
külvilági valóságot kirekeszt magából. Aztán 
megjelenik a névfelirat a képernyőn: valami 
Keith Jarrett. Mindegy, a csávó tök gáz.

4 A koncerttermi zenére való idomítást 
természetesen nem lehet elég korán kezdeni. 
Ha a születés pillanata nem szabna alsó ha
tá r t neki, azt kellene mondanunk, a komoly
zenére nevelés kinél-kinél az emberiséggel 
egyidős, illetőleg már az ókori görögök is. 
De sajnos a zeneiskolás kis köcsögök csak öt
hatévesen kezdik, de már akkor is elég későn. 
Olyan ez, mint az angol meg a táblagép, de 
hálistennek csak a népesség töredékét érin
ti. Ezt az elkerülhetetlen kellemetlenséget le
számítva viszont ezeket az izé... komolyzenés 
kis takonypócokat idejekorán beoltják, hogy 
is kell igazán látszani. [E fésületlen lábjegy
zetek szerzője sajátszeműleg látta az iskolai 
kotta fénymásolatát, amibe egy szépemlékű 
sztár-zongoratanár az utolsó ütemek fölé ce
ruzával bár, de szembeötlő, ló betűkkel írta  
oda tanonca figyelmeztetésére: GESZTIKA!!! 
Ami azt jelenti, hogy a kicsi Öcsinek itt na
gyon meg kell mutatnia, mennyire átéli, amit 
egyébként meglehetősen un, minthogy a ki
elégíthetetlen étvággyal megkövetelt skálá
zás mellett nyolc hete csak ezt gyakorolják: 
hajladozzék jobbra-balra, görnyedjen a klavi
atúra felé, mintha úgy jobban hallaná, amit 
mindjárt befejez. Fújtasson, hunyja le szen
vedőén vagy belenyugvóan szemét. Ha meg 
gyors és dinamikus a darab, az utolsó ak
kordnál tegyen úgy, mintha méh csípte vol
na, mert így hiteles az előadás.]

6 Az operaközvetítések kimeríthetetlen 
bőségben biztosítanak új és még újabb ta 
pasztalatokat a zenélés láthatóságára néz
ve. Ebben a 100+ kilós Violetták, Donna 
Annák, Floria Toscák, Mimik, Chouchouk 
természetesen felülmúlhatatlan megfigye
lési alkalmat kínálnak, de természetesen a 
fiatal tisztek, bárók, hódítók, bohémek, te
norok, baritonok és egyéb főszereplők is 
olyan teljesítményt tudnak nyújtani potro- 
hosságuk, lefittyedt mellkasuk és tokájuk 
folytán, hogy leginkább azt mondhatnánk 
mindőjükre: basszus. Azon kevés zenené
zők azonban, akik túl bírják tenni magukat 
a térfogati vonatkozásokon, a gesztus és mi
mika terén is bőséges lehetőségekre lelhet
nek a komolyzene mint olyan megítéléséhez.

Kivált a színpadi mozgás néven elhíresült 
pankráció az, ami minden figyelmet meg
érdemel. Legjellemzőbb előfordulásában hő
sünk úgy áll meg a színpadon, mintha előre
lépne, de súlypontját az első lábára engedi, 
egyik kezét a kardmarkolaton (feszületen, fé
lig elkészült festményén stb.) nyugtatja, má
sik, nagyívű gesztusba meredt kezét bármely 
barokk oltárkép mellékszereplője megiri
gyelheti. Közben többnyire háttal, de sem
mi esetre sem frontálisan énekel búcsút a té- 
bécé agóniájában vergődő nősnőnknek, akit 
persze semmi nem tartha t vissza attól, hogy 
utolsó, igaz, csak tizenöt perces nagyáriáját 
lenyomja, mielőtt tapsorkán közepette jobb
létre szenderül.

JAKABFFY TAMÁS

17 REASONS -  loan  
Sbärciu ünnepi k iállítás
A festőművész 70. születésnapja alkalmából május 9-én csopor

tos tárlat nyílt a kolozsvári Szépművészeti Múzeum, a Képzőmű
vészeti és Formatervezői Egyetem, valamint a Iaga Contemporary 
Art Galéria közös szervezésében. A kiállítás nem a műalkotások 
egyéni jegyeiből kimutatható közös vonásokat keresi, hanem egy 
bemutatkozási platformot biztosít loan Sbärciu festőművész, és 
szűkebb, kolozsvári, illetve tágabb, nemzetközi köre számára.

A kiállítás kurátora, Roxana Modreanu a mester tanítványai
val, illetve külföldi képzőművészekkel folytatott vizuális párbeszé
dét kívánta megragadni. A kiállított képeket összekötő fő jellem
vonásnak loan Sbärciu alkotóik iránti csodálatát tekinti, illetve 
azon nem konvencionális művészi eljárások gazdagságát, melyek 
a német neo-expresszionizmustól a Nouveau réalisme és Arte 
Informale stílusirányzatokon át a bécsi akcionizmusig terjednek. 
A mester munkáival egyetemben olyan, a nemzetközi művésze
ti szcénán elismert alkotók munkái szerepelnek, mint Hermann 
Nitsch, Markus Lüpertz, Emilio Vedova, Arnulf Rainer, Mimmo 
Paladino, A. R. Penck, César, Daniel Spoerri, illetve Sbärciu kollé
gái, diákjai: Nicolae Man, Kudor Duka István, Bencze Bro, Ioana 
Öláhut, Georgeta Olimpia Bera, Anca Bodea, Alice Iliescu és 
Cristian Gabriel Läpu§an.

Sbärciu gazdag és dinamikus festészeti életműve mellett nagy
mértékben hozzájárult Kolozsvár hazai és nemzetközi művészeti 
porondon való megjelenéséhez, elismert művészgenerációk folyto
nosságát biztosítva. Több mint 40 egyéni tárlaton, illetve számos 
csoportos kiállításon voltak jelen munkái Párizs, Drezda, New York, 
Heidelberg, Róma, Köln, Tokyo, Barcelona, Prága, Bilbao, Nürn
berg, Malmö, Stuttgard, Nantes, Amsterdam, Delphi vagy Firen
ze ismert múzeumaiban és galériáiban. Kolozsváron legutóbb 2013- 
ban szerepelt egyéni tárlattal: a Pádurea de cenusá (Hamuerdő) 
festményciklusát mutatta be. Munkáiban az ember egzisztenciális

kérdéseire próbál választ keresni, a fény és sötétség, a primordiális 
káosz vagy az életfa szimbólumainak jelentéstartalm át kutatva. 
Jelen kiállításban teljesen nonfiguratív, a gesztusfestészetre jel
lemző spontaneitással megalkotott, nagyméretű vásznai szerepel
nek, melyek az utóbbi év művészi termését képviselik.

Igazi katarzist nyújt a látogatónak Hermann Nitsch Die 
Eroberung von Jerusalem című, 1971-es vallásos tematikájú alkotá
sa, melyet 2008-ban ültetett át szitanyomatra. A vallásos tematika 
vonulatába sorolhatjuk Mimmo Paladino Ecce Homo, illetve Kudor 
Duka István posztmodern ikonjait is, bár mindegyik más-más meg
közelítésből nyúl a témához. Míg Paladino a címadással is rásegít 
az értelmezésre, Kudor portréi nem határolódnak be egyértelműen 
e vonulatba, a róluk áradó időtlenség, személytelenég és nemtelenség 
emeli őket modern ikonokká. Emilio Vedova tanulmánya a gesztus
festészet határain belül kutatja a háromdimenziós tér ábrázolási le
hetőségeit. Markus Lüpertz neo-expressszionista, ironikus hangvé
telű képe szintén emlékezetes darabja a kiállításnak.

Alice Iliescu linómetszete, Georgeta Olimpia Bera és Cristian 
Gabriel Lapuban realisztikus elemekből építkező munkái gyakor
ta  a fotorealizmus határát súrolják, mégis egy érdekes képi világ
ba kalauzolják a látogatót. Anca Bodea Electric Paradisum sorozat
ba tartozó festménye modern paradicsom-parafrázisnak tekinthető, 
ahol a természet kap főszerepet: a nagyméretű vásznat buja nö
vényzet uralja, mely magába szippantja a nézőt.

A tárlat értékes vizuális élményt nyújt, és meghökkent stiláris 
és tematikai sokszínűségével. Olyan alkotók műveit sorakoztatja 
fel, akik közül többen is beleírták már nevüket az elmúlt fél évszá
zad művészettörténetébe.
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Május 3-án a kolozsvári Reményik Sán
dor Galériában mutatták be Zágoni Balázs 
A  Gömb című ifjúsági regényét. A szerzővel 
és a könyv szerkesztőjével, Dóka Péterrel 
Jakab-Benke Nándor beszélgetett.

Magyarország Kolozsvári Főkonzulá
tusán mutatta be május 10-én László No
émi és Jakabffy Tamás a Lászlóffy Aladár 
hagyatékából előkerült, Dühöng a déli szél 
című történelmi regényt. Az est házigazdá
ja Mile Lajos főkonzul volt.

László Noémi részére ítélte oda az 
E-MIL a Méhes György-nagydíjat, illetve 
a Méhes György-debütdíjat Sztercey Sza
bolcs vehette át. A díjakat Nagy Elek jóvol
tából adták át a Bulgakov Kávézóban má
jus 13-án, a Kolozsvári Ünnepi Könyvhét 
alkalmával. László Noémit Egyed Eme
se, Sztercey Szabolcsot Horváth Benji 
laudálta.

8. alkalommal szervezték meg idén a Ko
lozsvári Ünnepi Könyvhetet május 10-13. 
között, ahol számos irodalmi, kulturális, ze
nei rendezvény fonódott ismét egymásba a 
Fogoly utcában és a Bulgakov Kávéházban. 
A Könyvhét alkalmával az Erdélyi Magyar 
írók Ligája rendezvényein André Ferenccel,

Serestély Zalánnal, Varga Melindával, De
meter Zsuzsával, Böszörményi Zoltánnal, 
Sztercey Szabolccsal, László Noémivel ta
lálkozhattak az érdeklődők.

Visky András nevezd csak szeretetnek cí
mű, legújabb verseskötetét mutatták be 
Kolozsváron május 12-én a Koffer kávézó
ban. A szerzővel Balázs Imre József beszél
getett.

Változatos programokon vehetett részt, 
aki május 10-13. között a Csíkszeredái 
Könyvvásárra látogatott. A rengeteg rend
hagyó irodalomóra, interaktív műhely, elő
adás, közönségtalálkozó és gyermekprog
ram során a könyvek mellett helyet kapott 
a zene és a képzőművészet is. A feszti
vál meghívottjai között szerepelt a Se
bő együttes, Kovács András Ferenc, Zsidó 
Ferenc, Kozma Mária, Vida Gábor, Kür
ti Andrea, Tasnádi István, Csáky Zoltán, 
Dávid Gyula, Gróh Gáspár, Hajdú Farkas 
Zoltán, Egyed Emese, a Sárik Péter Trió, 
Láng Gusztáv, Dániel András, László Noé
mi, Jánk Károly, Szőcs Margit, Dragomán

György, Részegh Botond, Szabó T. Anna, 
Szabó Róbert Csaba, Noszlopi Botond és 
Márton Evelin.

Több erdélyi városban bemutatták a 
Helikon Estek különkiadásaként André 
Ferenc szótagadó című kötetét, a könyvbe
mutatókat pedig a Beatwándor nevű (And
ré Ferenc, Horváth Benji, VJ Lamaskier) 
zenei-vizuális-költészeti formáció koncert
je kísérte május 15-án a sepsiszentgyörgyi 
Szimplában, 18-án a Csíkszeredái Grund- 
ban, illetve 20-án a kolozsvári ZUG.zone- 
ban.

Négy fiatal szerző mutatkozott be má
jus 16-án a kézdivásárhelyi Vigadóban. 
Az E-MIL estjén André Ferenccel, Borcsa 
Imolával, Kulcsár Árpáddal és Serestély 
Zalánnal Gyergyai Zsuzsa beszélgetett.

Erdélybe látogatott az E-MIL szervezé
sében a Szlovákiai Magyar írók Társasá
ga. Május 16-án a kolozsvári Bulgakovban, 
17-én a besztercei George Cosbuc Megyei 
Könyvtárban, 18-án a zilahi Református 
Wesselényi Kollégiumban lépett fel Barak 
László, Hizsnyai Zoltán és Vida Gergely. 
A felvidéki szerzőkkel Varga László Edgár 
beszélgetett.

Velázquez
V ÍZ SZ IN T E S 1. D ieg o  R o d r i
g u e z  de S ilv a  y V elázq u ez  
(1599-1660), sp a n y o l fe s tő  m ű 
ve. 10. Dél-afrikai folyó. 11. Krém.
13. Becézett Elemér. 14. Dobog a 
szív. 16. Tapogatózik. 17. Nemzet
közi, röviden. 18. Nem hiába ke
res. 20. ... Lisa; híres portré. 21. 
Ismételt tiltás. 22. Gyakori férfi
név. 24. Monarchiabeli rövidítés.
25. Ennek irányában. 28. Forma, 
idom. 30. Kettős betű. 31. Spanyol 
barát! 33. Ennek aljához. 35. Ott 
kezdődik! 36. Dél-amerikai cser
je. 38. Mindig kéznél levő hossz
mérték. 40. Nanoelektronvolt, rö
viden. 42. Kilencedik, latinul. 44. 
Mountain, röviden. 45. A lábaim
hoz. 47. Sertéscomb. 49. A tan 
tá l vegyjele. 50. Járás, haladás. 
52. Becézett Attila. 53. Felső vég
tag. 54. Szülő megszólítása. 56. 
... Cutugno; olasz popénekes.

FÜGGŐLEGES 1. Tizenkét 
havonta. 2. Hintőpor. 3. Rakpart, 
németül. 4. Távolodva. 5. A h ar
madik személlyel. 6. Associated 
Press, röviden. 7. Számítógépes 
memória fajtája. 8. Bajor művész
család. 9. Az Edda énekese (Atti
la). 12. Készülés a vizsgára. 14. 
Képző, a -ve párja. 15. Keret, fog
lalat. 18. Múlik az idő. 19. Mo
csári madár. 21. Szintén nem. 23. 
Könnyen bomló. 26. Tűzianyag- 
lerakat. 27. Póka ...; basszusgitá
ros. 29. A hinduizmus tétele. 32. 
Eszes. 34. Egykori tömegmérték. 
35. ... show; egyszemélyes színpa
di előadás. 37. Celebeszi vadtulok. 
39. Revolverez. 41. V elázq u ez  
fes tm é n y e . 43. Ókori. 46. Fehér 
építőanyag. 48. Kérdés személyre.
49. Londoni galéria. 51. Könnyű
zenei stílus. 53. Történelmi idő
szak. 55. Autonóm terület, rövi
den. 56. Török autójelzés.

R. T.

A Helikon 2018/10-es szá
mában közölt Úr és szolga 
című rejtvény megfejtése: 
Légy akaratod ura és lelkiis
mereted szolgája.
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