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ANDRÉ FERENC

Támad a retró
Jav áb an  szaglik  m á r  az újév, összetapicskol- 

ja  az t a  nag y  m ú lta t s jövendőt, g a rg a rizá l egy 
k icsit a b ab o n á in k k a l, és m indenféle k é tség e
k e t dobál közénk. H iáb a  rejtőzöm  ta k a ró  a lá , 
m ert jön, és csalódott an y ák  tek in te tév e l nézi, 
ahogy e la lv ás t szín lelek . É n  m eg nem  tudom , 
m it kéne tennem . G yanítom , hogy bizonyos é r
telem ben közeledem  ehhez az ún. felnőttséghez. 
M ár o tt ó lálkodik a  ta k a rá sb a n , láb a  a la t t  ro 
pog a  hó. H add ázzon be m inden  cipő és ta n í t 
son tán co ln i a  la ty ak . M ár abszolú t á té rzem , 
hogy 2007-ben m ié rt boro tvá lta  le B ritney  ko
p aszra  a hajá t.

Eközben egyre  lá tv án y o sab b an  té r  v issza  
a  7 0 -8 0 -a s  évek d iv a tja  (könyörgöm , csak  a 
nyak ig b a ju sz t és a  cs ik ó frizu rá t ne  engedjük, 
sem m i szín  a la tt). Szóval tá m a d  a  re tró . Az
tá n  persze szépen beszivárog a hétköznapokba 
is, nyálla l vegyül és nem  enged k im ondan i bi
zonyos dolgokat. S zé th in ti a p a ran o ia  csillám 
porát és fenyegetően ha llga t.

Vajon ez az év m elyik zenészt fogja m agával 
rag ad n i?  M elyik ország  v á la sz t m ag á n a k  egy 
teljességgel inkom petens, de an n á l gonoszabb 
vezetőt? M elyik kiváló m űvészről derü l ki, hogy 
egy a b e rrá lt  szörnyeteg? Vajon m ilyen v ilág 
m ére tű  k a ta sz tró fá t tervez?

Nem  szere tek  újévi fogadni, m ert p redesz ti
nálja  a csalódást. És m inek  a h am is  tan ú ság ?  
A ztán  persze m égis fogadalom m al tele m inden. 
H a m ár úgyis m indegy, ak k o r egy p á r  fogadal
m at m égiscsak  eleresztek , legyen m ihez viszo
n y ítan i az esendőséget.

Fogadom, hogy m indig időben leadok m inden 
szöveget. Fogadom, hogy sz u rik á tá k  k íváncsi
ságával fogok figyelni m inden t és m indenk it. 
O lyan kedves leszek, hogy a  fal adja a  m ásikat. 
Hogy nem  halogatok  m inden t az utolsó perc 
u tán ra . Hogy nem  cseszem el az összes pénzem  
gyorskajára, am ikor tele a hűtő. Fogadom, hogy 
rendszeresen mosogatok. Hogy végre elolvasom 
a több száz váró listás könyvemet. Hogy idéntől 
jobban ügyelek az egészségem re. Meg m ásoké
ra  is. Fogadom, hogy m egtanulom  beosztan i az 
időm. Hogy nem  vágok m ás szavába. A sajátom 
ba se. A zt nem  ígérem , hogy lemondok a cin iz
m usról, m ert kell a  tú léléshez. De idén tü re l
mesebb leszek. És többet fogok írn i. Rengeteget. 
M egírom  az életm űvem . K étszer. É s k iállók  a 
gyengébbek igazáért. És beszélek azokért, ak ik  
m aguk tó l nem  tu d n ak . É s m eg tanu lok  ren d e 
sen  m egbocsátani. M eg kérdezni. H allg a tn i. 
M eghallgatni. És legfőképp fogadom, hogy b á r  
n éh ányat b e ta rto k  ezek közül.

Szóval én m egpróbálom . Rem élem , cserébe 
az újév is ta r t ja  m ag á t ehhez, és nem  lesz k a 
tasz tro fá lis . Lepjen m eg azzal, hogy nem  tö r 
té n ik  sem m i ex trém , sem m i b ru tá lis . H a  m ár 
tú lé ltü k  ezt is, egy darabig. V ágjunk bele. Majd 
csak  he lyükre  k e rü ln ek  a rész letek  is.

Aurel Dumitrascu 
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„Az otthonból
mindig
hazavágyok”

Interjú
Kovács Attila Zoltán
irodalom történésszel

-  Nemrég volt az Erdélyi Helikon íróinak 
8. Jubileumi Ünnepsége, ahol báró Kemény 
Jánosné Augusta Paton önéletrajzát is be
mutatták. A Szépmíves Könyvek Kiadó ve
zetőjeként, a könyv kiadójaként mit jelent 
számodra ez a mű?

-  Fontos, hiánypótló, érzelmileg is ki
hagyhatatlan volt számomra, hiszen az 
egyik legfontosabb téma más aspektuséi 
megvilágítása: az Erdélyi Helikon hét
köznapjainak bemutatása, az indulás és 
a kezdet nehézségei, egyáltalán az öt
let: mind olyan adalék, amely nem feltét
lenül tudott vagy ismert történet. Per
sze, ez csak egyik oldala a tematikának, 
a másik, a görög szál vagy az európai lét 
idó'szaka hasonlóan izgalmas, egyben hi
hetetlen is: egy nem erdélyi hölgy válasz
tott hazájának tekinti Erdélyt, egyszer
smind a kommunizmus idején sem hagyta 
el, olyannyira megszerette, ahogy írja: „itt 
mindig történik valami”. Mint könyv: il
leszkedik mindahhoz, amit a Szépmíves 
képvisel és vall, nem is volt kérdés, hogy 
mi adjuk ki.

-  Sok tevékenységgel kapcsolódik össze 
a neved, így az Erdélyi Szalon Kiadó Kft. 
ügyvezetője, a Kárpát-medencei Irodalmi 
Társaságok Szövetségének (KITÁSZ) elnö
ke és a Nemzeti Könyvtár szakmai tanács
adója vagy, de a kiadói munkák mellett ku
tatsz és fordítasz is. Ezek közül melyik a 
legfontosabb számodra?

-  A hangsúly a kutatásé, a többi csak 
keret és forma és lehetőség. Nem csak 
azokkal a szerzőkkel, életművekkel fog
lalkozom, amelyek megjelennek, számos 
projekt fut párhuzamosan vagy háttér
munkában, úgymint világháborús kato
nai naplók, kitelepítés-történetek, ügy
nökkérdés sok fronton. Saját kiadóm 
évekkel ezelőtt megjelentette nagynéném 
családtörténetét (vagyis nagyapámékét) 
a Duna-deltába kitelepítésről, adtam ki 
székely mesegyűjtést, de a legtöbb kiad
vány azokhoz a kiadókhoz köthető, ahol 
dolgoztam vagy dolgozom. A KITÁSZ ala
pítványi kultúr munkát jelent, irodalmi
művelődéstörténeti konferenciákat, talál
kozókat szervezünk a Kárpát-régióban, 
a Nemzeti Könyvtár pedig anno felkért 
a bizottságba tématervezés kapcsán, for
dítani utóbbi időben pedig csak olyasmit 
fordítok, ami a kutatással merül fel (And- 
rássy-levelek, például). Anno Wass Albert 
angolul írt műveit fordítottam többek kö
zött, ami nem volt egyszerű munka, mert 
rettentő rossz angolsággal íródtak. Igazá
ból az érdekel, amit valamilyen okból vagy 
nem adtak ki, vagy cenzúráztak, vagy is
mert, de kiadatlan munka, vagy ismert 
alkotó ismeretlen műve: a 20. század kul
túrtörténete elég sok izmust ölel fel, kel
lően kaotikus politikai évtizedekről van 
szó, melyeknek kulturális vetületei min
dig „csontvázakhoz” vezetnek, és sorra 
dőlnek ki a szekrényekből, ha valaki fe
szegetni kezdi a zárakat.

-  Hol helyezkedik el pályaképedben a 
Szépmíves Könyvek Kiadó?

-  Az eddigi legjobb történet kiadói fron
ton, azt hiszem, hiszen azért jött létre, 
hogy a művelődéstörténet fehér foltja
it kiszínezze. Elképesztően pozitív vissz
hangja van, noha egy kis műhelyről van 
szó, amelyik két év alatt mintegy félszáz 
címet adott ki. És nem mellékesen fél év 
alatt három díjat nyert! Nem életművek
ben gondolkodom, hanem az életművek
ből kimaradt dolgokban, illetve azok hát
terében. Persze ez is kutatásalapú, hiszen 
meg kell találni mindazt, amit kiadunk, 
ez igazi Sherlock Holmes-játék, de a nagy 
mátrixban rengeteg a kapcsolódási pont, 
ezek között kell és lehet kirakni az apró 
mozaikkockákból a teljes vagy vélt legtel
jesebb mozaikot. Ilyen értelemben (is) ab
szolút egyedi kezdeményezés és történet 
a Szépmíves.

-  Kötődésedet Erdélyhez egész munkás
ságod tükrözi, de a következő szavak be
szédesebbek az adatoknál: „[...] mert a 
múlt nem csak az áprilisi évfordulókon 
van a fejemben. Állandóan. És nem igaz, 
hogy a múlt elevenen felfal. Iszonyat erőt 
és magabiztosságot ad.” Vajon mit adott 
Neked a kolozsvári múlt, az ott töltött fia
tal évek, mennyire volt meghatározó a kor
szak emblematikus figuráinak jelenléte az 
életedben?

-  Ez valamelyik blogbejegyzésemből 
van, ugye? Igen, ez jó kérdés, már csak a 
családi szóhasználatból kiindulva is: ma 
is „hazamegyek” Kolozsvárra, Magyar- 
ország meg az „otthon”. Ez valami örök 
kettősség, talán nem is oldható fel iga
zából, mert az otthonból mindig hazavá
gyok, aztán fordítva, hosszabb elidőzések 
után az otthonra vágyom megint, hogy 
aztán alig várjam, mikor megyek haza 
újra. 17 éves koromban jöttünk el Kolozs
várról, negyedévente hazamegyünk most 
is, hol munka miatt, hol csak úgy, de ez 
jól mutatja, hogy talán lelkileg soha nem 
is jöttem el onnan. Nem véletlen, hogy a 
munka is Erdélyhez köt, az akadémián 
Bánffyval foglalkozom elsősorban, kere
sem a Telekiek, Károlyiak, Bethlenek ki
adatlan írásos hagyományát...

A kolozsvári évek nagy kalandot je
lentettek (gyerekszemmel más volt nyil
ván, mint anyáéknak, akik a menekü
lést fontolgatták már 1986-ban), hiszen 
a filharmónia, az opera, a színház, a lap
szerkesztőségek afféle nagy társaságként 
működtek akkoriban, együtt nőttünk 
fel, együtt nyaraltunk sok hírességgel 
(Tarnicán), rengeteg családi anekdota 
őrzi a sztorikat Csiki Laciról, Mózes At
tiláról, Tőkés Istvánról, Panek Katiról, 
Sata Árpádról... Apa a filharmónia le
gendás üstdobosa volt, lemezei tucatja
it őrzöm, mostanság például a „legfonto
sabb” dolgom újra lemezjátszót vásárolni, 
hogy újrahallgassam az egykor rongyos
ra hallgatott lemezeket, hiszen azok közt 
nőttünk fel húgommal, ma is kívülről is
merünk komplett nyitányokat, zenemű
veket (mindig szólt otthon, mert jót tett a 
lehallgatásoknak...). Apa évtizedeken ke
resztül csempészte be a könyveket a nyu

KOVÁCS ATTILA ZOLTÁN

1972-ben született Kolozsváron. Irodalomtörténész, szerkesztő, fordító, a Szépmíves 
Könyvek Kiadó vezetője. 1989 óta él Magyarországon, középiskoláit Kolozsváron, Bu
dapesten és Cegléden végezte. 1992-ben érettségizett, 1996-97-ig a JATE hallgatója 
volt, ezt követően irodalmi ösztöndíjas a Magyar Tudományos Akadémián. 2000-től a 
Szegedi Tudományegyetem PhD-se, kutatási témája az Erdélyi Irodalmi Társaság tör
ténete (1888—1937). 1999-től szerkesztő, főszerkesztő, irodalmi vezető több kiadónál, fő 
profilja az írói hagyatékok felkutatása, közreadása. 2005-től a Wass-életmű egyik gon
dozója, illetve angolul írt műveinek fordítója, emellett Bánffy Miklós, Daday Loránd, 
Márai Sándor, Szilvássy Karola, Tamási Áron, Mindszenty József és mások életművé
nek, az erdélyi arisztokrácia írásos emlékezetének kutatója, feltárója.
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gat-európai turnék alatt, aztán mindent 
kicsempésztünk Magyarországra a forra
dalom — vagy puccs — előtt. És eljött ren
geteg ismerős, barát, jó részük Nyugat
ra távozott, végül vagy visszaköltöztek, 
vagy legalább Magyarországig visszajöt
tek, mert nem ment a „kiszakítottságban- 
lét”. Apa meg nem akart Nyugatra mene
külni, mindig azt mondta, hogy legfeljebb 
Budapest a nyugat alkonya, tovább sem
miképpen. És a kommunista káoszból jöt
tünk egy másikba, amelyikről kiderült az 
évek alatt, hogy szinte csak nyelvében kü
lönbözött mindattól, amit megismertünk 
otthon. Elképesztő sötét verem volt a Ká
dár-rendszer, mégis sokan leegyszerűsít
ve csak a pokol tornácának tartották, még 
ma is él bizonyos fokig a kultusza, főleg 
a politikai armageddonban és a közvéle
mény egyik részében, de az értelmiség is 
képes meglépést okozni időnként. Emberi
leg meg hézagot vagy vákuumot teremtett 
számunkra az új helyzet, a zárt közösségi 
gyökerek felől nézve nem értettük a fővá
rosi kivagyiságot, a fölényeskedést, az ár
mánykodást, a fura hozzáállást az embe
ri kapcsolatokban, a mutyizást, a gőgöt... 
szóval jó kis idegenségélmény volt az el
ső időszak.

És a kötődés? Szentendrei házunk kvá
zi irodalmi múzeum, a falakon Márai 
Sándor-, Petelei István-, Kemény Zsig- 
mond-, Tolnai Lajos-, Gyalui Farkas-, 
Bánffy Miklós-eredetik és kézírások, 
Cseh Gusztáv rézkarcolat-sorozatainak 
másolata (Jeles házak, Hatvan főember), 
régikönyvgyűjtemény, köztük az 1866-os 
Erdélyország története, de első kiadású Pe
tőfi Sándor-, Szabó Dezső-, Krúdy- és Má- 
rai-kötetek is, a teljes Erdélyi Helikon... 
Itt élek ott, képzavarral fogalmazva.

-  Fel tudod idézni, milyen elképzelések
kel indultál egyetemre? Hogyan kerültél 
kapcsolatba az irodalomtörténettel, majd 
a szerkesztői munkával?

-  A Szent István Gimnáziumba kerül
tem először, ahol tanárom volt irodalom
ból minden idők legjobb magyartanára, 
Schlett Istvánná. Ó kapacitált külön fel
adatokra, OKTV-re küldött, Márait ol
vastatott velem meg Petelei Istvánt (17 
voltam!), folyamatosan tesztelt (kiderült, 
hogy Erdélyben sokkal többet tanultunk 
irodalomról, történelemről, mint a pesti
ek, vagy csak többet tudtunk, mert eb
ben nevelkedtünk) és számonkért. Sze
rintem volt valami terve velem, de aztán 
sulit váltottam (zenekar, hosszú haj, lá
zadás, miegyéb miatt), másutt érettségiz
tem le, végül felvételiztem történelem
ből és magyarból. Az ELTE-n kiestem, 
így kerültem a szegedi egyetemre. Ami 
sok mindenre megtanított, és még több 
mindenre nem, igazából már akkor fő
leg az érdekelt, hogy mit miért hallgat
tak el, vagy mi volt „lólábas”? A tanítás 
nem fogott meg, egyetem után MTA-ösz- 
töndíjas lettem, majd PhD-s, aztán bele
csöppentem a kiadói világba, de a kuta
tásokat soha nem adtam fel, jelenleg is 
MMA-ösztöndíjasként kutatok. És a té
ma mindig ugyanaz: Erdély 1900 és 1944 
közötti története, persze kitekintéssel a 
Kárpát-medencére.

-  Első teljes kiadások is összekapcsolód
nak a neveddel (Mindszenty József, Márai 
Sándor). A szó közvetlen értelmében is ku
tató vagy, megtalálsz szövegeket, szöveghe
lyeket, dossziékat... Melyik volt a legemlé
kezetesebb élmény ezek közül?

-  Mindszenty részben kiadva, részben 
kutatás alatt, vagyis várható, hogy újabb 
kiadatlan szövegek látnak napvilágot, me
lyek segítik az objektív képet, hiszen vá
dolták őt is mindenfélével, többek között 
antiszemitizmussal, főleg a baloldal ko
rifeusai, de az 1947-es veszprémi jegyzé
kek egyértelműek. Csak ezt kevese(bbe)n 
tudják. Az a baj amúgy, hogy sokan sé
mákban látják a történelmet, ismerek ki
adóvezetőket, irodalmárokat, akik, bár 
történelmi tudásuk hiányos e téren, ka
pásból horthyznak, fasisztáznak a két 
világháború közti időszak személyei
re, bármilyen tematikus kiadványról 
vagy tervről legyen szó. Van, aki kijelen
ti, hogy a magyar kultúrtörténet balolda
li és liberális gyökerű. Ez butaság, tudat
lanságról vagy szándékos félrevezetésről 
árulkodik, nem is értem, milyen alapon 
lehet ilyesmit vagy akár az ellentétét ki
jelenteni. Magyarországon szinte minden
nek két olvasata van, nemcsak Wassnak, 
Nyirőnek, Herczegnek, Tormaynak, ha
nem a korszak politikusainak is, Apponyi- 
nak, Bethlennek, Klebelsbergnek, Káro
lyinak, miközben jól érzékelhetően kettős 
mérce működik a Tanácsköztársaság, 
Kun Béla vagy az őszirózsás forradalom 
kapcsán; vagy Gavrilo Princip vonatkozá
sában. És hamis vagy illuzórikus képek 
élnek Erdélyről, Felvidékről, Kárpátaljá
ról, a régiók helytörténetéről, elhallgat
ják Benes vagy Brátianu magyargyűlöle
tét, hazugsággyárát, miközben nincs két 
vagy több olvasat: egy igazság van, csak 
hát látni kéne, ki kéne mondani, ezekhez 
viszont csak egyetlen út vezet, az, amit a 
delikvens biztosan megírt. És hát nagy a 
fal, amit a kommunizmus felhúzott az El
bától Keletre, a sok évtizedes hazudozás, 
elhallgatás, generációs mérgezés és fél
retájékoztatás, idő kell a tisztánlátáshoz, 
úgy tűnik. Az nem szempont- és érvrend
szer, hogy a monarchia rossz volt, a for
radalom jó, a Horthy-rendszer reakciós, 
a szocializmus pedig jó, kivéve Rákosit: 
ez mégsem népmese, lássuk be.

Márai ugyanennek az áldozata: ba
los, jobbos, népies, harmadik utas, lektűr 
vagy sem? Be akarták szervezni, elme
nekült, ezért kitörölték a nevét. Színpa
di szerzőként közben akkora sztár volt, 
hogy a Kaland jogdíjaiból lakást vásá
rolt Budán. 1946 februárjában az elv
társak 3300 művet vettek fel tiltólistá
ra, szerzőstül, tokkal-vonóval... Márai 
kapcsán (is) a korábban ismeretlen mű
vek közelebb visznek a valós képhez, apo
litikusságához ki kéne adni a Candidus 
álnéven írt publicisztikáját például (1957 
és 1967 közötti), ami már zömmel meg
van, mégsem jelent meg, levelezése szin
tén kiadatlan, pedig tudom, mi van ben
ne. De ma már más a hagyományőrzés, 
az értékmentés, egyáltalán a kiadói világ 
a kis hazában: objektív sajtó nincs, a kri
tika megszűnt, nyomasztó ostoba bulvár a

közélet. A könyvkiadás is kellően elbulvá- 
rosodott: a 30-as években volt már ilyen, 
amikor a Tolnai Világlapja tarolt, Tolnai 
Simon bevallotta, hogy a legbutább újság
írójára bízza a lapot, mert az ő érdeklő
dése az olvasók 90%-ának érdeklődését 
lefedi; persze adott ki komoly műveket 
is, művelődéstörténetet, irodalmat, csak 
hát az arányok... De visszatérve: emléke
zetes Kós Károly 1917-es kiadványának 
előbányászása, önéletrajzi írása, Apponyi 
Albert emlékirata, régebbről a Németh 
László-, a Gyurkovics Tibor-, a Makkai 
Sándor-életmű, Tamási kiadatlanja, Va
sas Samu munkássága, mostanság a Zi- 
chy-kézirat, a Nopcsa-sztori.

-  Mintha központi kérdés lenne munkás
ságodban az igazság felderítése, az elhall
gattatott írók szerepbe hozása, s persze a 
hagyatékápolás. Egyetértesz azzal, hogy 
munkád egyfajta misszió, társadalmi sze
repvállalás?

-  Valószínűleg így van, bár ezt soha 
nem fogalmaztam meg, de meg lehet kö
zelíteni így is a kérdést, lehet, ez a mo
torja az egésznek. Anno már a hetedikes 
általános iskolai történelemkönyvben 
(Kolozsváron) sem értettem, hogy a ma
gyar középkor a mohácsi vészig hogyan 
fér bele másfél oldalba, vagy az, hogy a 
vandál hunok leverték az Erdélyben vi
rágzó dák kultúrát... ezt gyerekfejjel sem 
vettem be, annyira abszurd dráma. Az
tán később, már az egyetemen jöttem rá, 
hogy van ezernyi ködös téma, gyanússá 
vált például, hogy Illyés Gyuláról soha 
senki nem írt valós kritikát, csak dicsére
tet (pedig komoly stiláris gondjai voltak), 
ami nonszensz... de ez csak egy a renge
teg példából, amit felhozhatnék. És akkor 
ott vannak a tiltott művek a szocializmus 
idejéből, az írók, akiknek bizonyos írása
it kiadták, másokat nem, miért cenzú
rázták, mit cenzúráztak, ha cenzúrázva 
kiadták és belement a szerző, akkor „társ
utas”, Jelentős” vagy sem, hogyan kozme
tikázták a történelmet? A sokezres ottho
ni könyvtárunk szerzőiről, műveiről nem 
tanítottak semmit: akkor kik ők?, tettem 
fel a kérdést kamaszfejjel. Miért kéne 
Köpeczit olvasnom Erdély története kap
csán Szilágyi Sándor helyett? És jöttek a 
csontvázak, én meg kerestem a megfelelő 
kulcsot a szekrényekhez... Csak halkan 
jegyzem meg, nemzetközi fronton ugyan
ez a helyzet, csak keveset tudunk róluk. 
Két szélsőséges példa: az ír politikai ka
tolicizmus miért tabutéma, vagy a KGB 
iratait miért az amerikai Hoover Intézet
ben őrzik?

-  Vannak ezen a pályán kényszerválasz
tások?

-  Biztosan több, mint amivel én talál
koztam, bár mondanom sem kell, van, 
amit nem hozok nyilvánosságra, leg
alábbis a jelen állapotban, hanem ada
lékként használom az adott kérdéskör
ben (Reményik Sándor román szerelme, 
az ’56-os írószövetségi lista aláírói, akik 
elítélték a felkelést, besúgók, Móricz por-
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nónovellái, a Csoóri Sándort figyelő negy
venkilenc ismert figura, kiadatlan Wass 
Albert-novellák). Bár ezek nem kénysze
rek, hanem döntések, majd meglátjuk, mi
vel mire jutok.

-  Szembetűnő az érdeklődésed a nem is
mert szövegrészek iránt; az életművekben 
megmutatkozó hiányok, cenzúrák és öncen
zúrák érdekelnek (ami például Márai ese
tében a tabutémák felfedésével járt). Úgy is 
mondhatjuk, hogy a reprezentáció helyét 
a prezentáció, külsővé tétel veszi át. Jelent 
valamit számodra ez a különbség?

-  Nyilván, az egyik megmutatkozás, 
a másik bemutatás. Innen nézve való
ban társadalmi szerepvállalás a törté
net. Egy-egy újabb kiadás kapcsán so- 
kadszorra kapjuk meg, hogy jesszus, hát 
ez meg honnan került elő? Túl sokáig vi
rult a kunderai nemtudás, erre ez a rö
vid válasz...

-  Tervezed megírni saját történetedet?

-  Bizonyos időnként írok, jegyzetelek 
családi történeteket, gyűjtök és rögzítek 
infokat a régmúltból, aztán egyszer biz
tosan összerakom. De nincs bennem ilyen 
irányú közlési kényszer, ami sokakban in

dokolatlanul megvan, miközben az írás
készség, a nyelvi lelemény, a szógazdag
ság, az olvasottság elmarad. Ma mindenki 
blogol, vlogol, önismeret hiányában szen
vedők netpublikálásra adják a fejüket, 
mert úgy vélik, ha ismerőseik lájkolgatják 
csacska kísérleteiket, akkor ők már írók, 
szerzők, aktív alkotók. (Gyorsabb visz- 
szajelzés, mint magánkiadásban publi
kálni, amiről aztán végső soron szintén a 
lájkolók-lakájok fognak írni szívhez szóló 
kedves lónyálat.) És a torz visszajelzés to
vább torzít. Szerintem olvassanak tíz évig, 
aztán lehet kísérletezgetni a saját hang 
megtalálásával. Visszatérve: egyszer meg
írom. Egyes szám harmadik személyben, 
mint báró Kemény Jánosné.

-  Ha az útmetafora felől közelítünk mun
kásságodhoz, az juthat eszünkbe, hogy 
mintha a mellékösvényeket keresnéd. Éle
tedben gyakoriak az ilyen kitérők?

-  Sokkal izgalmasabb a mellékösvény, 
a mainstream, bármiről legyen is szó, 
mindig mesterkélt, gerjesztett, tudatos, 
tán manipulativ is, míg a másik ismeret
len, titkos, időnként nehéz ugyan rálelni, 
de mindig látszik róla az út valósága. Sa
ját életem: fene tudja, mi számít kitérőnek, 
soha nem voltam éltanuló, többnyire csak 
a történelemmel és az irodalommal fog
lalkoztam a suliban is, rockzenekarunk

volt, lázadtunk a konformista dolgok ellen, 
az iskolai vécében Füst Milán klubot ala
pítottunk (füstöltünk és felolvastunk szö
vegeket), gyűjtöttük az intőket... ahogy 
más fiatalok is. Amikor mindenki triviá
lis Beatlest meg Rolling Stonest játszott, 
mi szimfonikus death metállal kísérletez
gettünk angol szövegekkel. Talán egy ki
térő volt, valamikor a gimi alatt orvosira 
készültem. Volna. De aztán a magyarta
nár színre lépett...

-  Az életműsorozatok, így Németh Lász
ló-, Makkai Sándor-, Tamási Aron-, Kós 
Károly- és a Gyurkovics-életmű megjelen
tetése a teljességre törekvés igényét is jelké
pezheti. Tekinthetünk egyáltalán lezártnak 
egy életműveti

-  Legfeljebb közelíthetünk a lezárt
ság felé, itt nem él a weöresi teljesség... 
Olyan ez, mint a régészet, épül egy új 
autópálya, nyomvonalat ásnak, és talál
nak mondjuk egy bronzkori leletet, ami 
felülír(hat) sok évtizedes kutatási ered
ményt. Vagy ahogy Nopcsa báró Hát
szegen dinoszauruszcsontokat talált a 
szacsali birtokon, és átírta  a paleontoló
gia egyes fejezeteit. Ellenpélda: a beszter
cei Daday Loránd életműve (talán) lezárt
nak tekinthető.

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA

LOVÁSZ KRISZTINA

Idézőjelben 
zokogó majom
Anyám a Zokogó majmot olvasta szüle

tésemkor.
Ez a mondat alkalmas lehet arra, hogy 

valamilyen logikai következtetést vonjunk 
le a születendő gyermek sorsára vonatko
zóan, egy mondat, amivel indítani lehet
ne a regényt, novellát, memoárt. Tekintve, 
hogy az anya matematikát tanít, ennek 
valószínűsége a megszokottnál is nagyobb. 
Csak ne lennének a premisszáim olyan pi- 
paszárlábúak -  a saját lábukon sem tud
nak megállni, mint a frissen született őzi
kék - , mert így a konklúzió is esendő lesz, 
de valahogy mégis elkezdődik.

Könnyen születtem. Aztán minden ne
héz lett. Ha nehezen jövök a világra, köny- 
nyebb lenne most? Vajon miért pont egy 
zokogó majom hüppögött létezésem ünne
pélyes kezdetén?

Félek, hogy ennek semmi jelentősége 
nincs, és akkor nem tudom folytatni a tör
ténetet, félek, hogy anyám csak hirtelen 
felkapott egy könyvet, ami a keze ügyé
be került, mert egyszerűen szeret olvas
ni és kész. Akkor még nem tudtam elkép
zelni, milyen a várakozás öröme, amit 
egy új könyv megjelenése jelent, és ez 
olyan, akár az új élet, ahogy frissen kike
rül valamilyen nagy kezdőbetűs nyomdá
ból. Anyámat végre nem zavarja senki és 
semmi, nem kell bajlódni a testvéreimmel,

apámmal, csak éppen engem kell e világ
ra hoznia, mellette mindig ott van a könyv, 
ha nagyon fájna, ha nagyon örülne, vagy 
csak máshová vágyakozna. De nem hi
szem, hogy véletlen lett volna a választá
sa, mert éppen abban az évben jelent meg 
a regény, amikor már nagyon várt engem, 
és ő mindig figyelemmel kísérte az irodal
mi újdonságokat.

Mondhatjuk úgy, hogy ezzel a könyv
vel a kezemben születtem. Később, tipeg
ve gyakran rátaláltam a könyvespolcon, 
kihúztam a szorosan összepréselt sorból, 
nézegettem színes borítóján a cirkalmas 
grafikát, megkóstoltam, szagolgattam, 
míg áthuppantam egy álomvilágba. Va
lami miatt otthonos, de ugyanakkor még 
ismeretlen érzelmek kavalkádja volt ez a 
titok, a művészet titka oly izgalommal te
lítette meg gyerekkoromat, hogy állandó
an átjártam a valóságon, mint egy ajtón.

Deduktív dadám a költészet lett, mie
lőtt még olvasni tudtam volna, otthonom a 
könyvespolc, és alig vártam, hogy elérjem 
a legfelső sort. Annyira feszített ez a ti
tok, hogy csak a betűk érdekeltek, egyen
ként gyűjtögettem össze őket, mint az el
hagyott morzsát, remélve, hogy valahova 
visszavezetnek, ki az ismeretlen erdőből, 
és csak mentem az ösvényen, kizárva a fé
lelmet, ami abban az időben mindent és 
mindenkit átitatott. Fanatikusan követ
tem a betűk vadnyomát, és megbocsát
hatatlan bűnnek tartom ma is nagyobb 
testvéreim kegyetlen játékát, amikor nem 
árultak el egy-egy betűt.

Aztán egyszer csak olvastam. Hát ilyen 
az, amikor beszámolnak a halálközeli él

ményükről a visszatérők? Ilyen az, ami
kor minden más értelmet nyer? Annyi 
fény ömlött be sötétkamrámba, hogy min
den addigi emlékem elégett.

De mi történt velem, hogy itt állok a 
Sánta angyalok utcai villamosmegállóban, 
és egy plakátból kilengő, nyikorgó cégér 
hangja borzolja bőrömet, mintha egy cseh
szlovák westernfilmben lennék?

Ezen a ponton már minden logikai mo
dell túlfut a felszállópályán, megállítha
tatlanul, mint egy eltérített repülőgép, 
száguld az idő, nekifeszül a jelenvalónak.

A valóság a terrorista, vagy a képzelet 
és a látomások akarják eltéríteni a törté
nést? A pilóta dönt: kinyírja a gépeltérítőt, 
majd kényszerleszállást hajt végre a villa
mosmegállóban.

A négyes-hatos utasvárójában vi
lágító óriásplakáton hirdetik, hogy a 
bulinegyedben megnyílt egy új kocsma, 
nevét a híres regény ihlette, cégére egy 
zokogó majom. Hipszter hely, benne van 
a turiszt gájdokban is, hát menjünk oda, 
irány a Sánta angyalok utcája. Négyen el 
is indulunk, ketten később csatlakoznak, 
a hely egész jó, a murva ropog a lábunk 
alatt, ahogy odamegyünk a pulthoz és ké
rünk mindannyian egy fröccsöt. Fura, iz
gága, kajlafülű pincér szolgál ki minket. 
Aztán megjelennek a többiek is, mondom 
a haveroknak, hogy itt az egész lum
pen társaság, de ők furcsán néznek rám, 
mintha nem látnák őket. Pedig benne va
gyunk. Mindannyian benne vagyunk va
lamilyen regényben, novellában, csak 
éppen most nem egyszerre, nem ugyan
akkor és nem ugyanabban a történetben. 
Vagy mégis?
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HEGEDŰS IMRE JÁNOS

Edentől
Nyugatra
John Taylor, eredeti nevén Szabó Já 

nos, levelet kapott otthonról, a község
központ, Nagyalmás — Mereni Maré pol
gármesteri hivatala értesítette, hogy 
nagynénje, Béres Regina meghalt, ő 
volt a szomszédos kicsi falu, Kisalmás -  
Mereni Mic utolsó lakója, végrendeletét 
náluk helyezte letétbe, amit csak szemé
lyesen vehet át.

Különös álmokba zuhant John, amióta 
megérkezett a román nyelvű levél. Lefor- 
díttatta egy irodában angolra, de három 
változat kavargóit a fejében, a nem léte
ző magyar szöveg is közbetolakodott, mert 
Regina nénje ezt az egy nyelvet beszélte, 
bizonyára a végrendeletét is így írta, de 
ő, John majdhogynem elfelejtett magya
rul, ezért hiányzó vagy rosszul illesztett 
toldalékokkal jelent meg az agykéreg kép
ernyőjén a rövid értesítés: „meghalni Bé
res Regina, végrendeletnek átveheti, volt ő 
utolsó faluból lakó.”

Olyanok voltak az álmai, amilyen cson
kák, nyomorékok a szavak, a mondattör
melékek, amelyek felbukkantak a kisgye
rekkor mélyéről.

New Yorkból csak a Wall Streetet és 
környékét ismerte, ez volt az ő világa, éle
te, szenvedélye, a számok nem hazudnak, 
vallotta, a bank az ország szeme, anél
kül vak koldus, tévelygő csavargó a nem
zet. Itt, Dél-Manhattanben gondoskod
nak gyémánt eszű emberek arról, hogy az 
USA acélkarjai átöleljék a világot, hogy 
repülőgép-anyahajók járják az óceánok 
vizét, hogy rakéták, űrhajók szakadja
nak ki a gravitáció nyűgéből, hogy meg
vívja -  természetesen igazságos -  hábo
rúit a világ különböző térségeiben. Pénz, 
pénz, pénz kell ehhez, dollár a fundamen
tuma mindennek, a forrás itt buzog a Wall 
Streeten, és a tőzsde gondoskodik arról, 
soha ne legyen zavaros, pállott, hínáros 
ez a forrás.

Van ennek az utcának egy állandó mo
raja, szebb az, mint a fenyves erdők zú
gása, ami felderengett gyermekkorából, 
emberhangok ezrei, nyelvek bábeli zűr
zavara, gépzaj, csilingelés, kiabálás, rek
lámozón.

Azt álmodta, hogy ő, John Taylor, eb
ben a sűrű embertömegben gyúródik elő
re, hirtelen szembejön vele Godzilla, feje 
a felhőkarcolók magasságában imbolyog, 
szórja a tüzet, fogalma nincs, hányszor 
nézte meg ezt a filmet, de az álom zavaros, 
a dinoszauruszfej átváltozott és kedvenc 
sztárhősének, Michael Douglasnek pen
geéles arca jelent meg, a Tőzsdecápák ban 
szeretett belé a színészbe, ez volt a másik 
film, amit nagyon szeretett, függőségben 
élt mindkettővel, összekötötték, pontosab
ban behelyezték, beillesztették New York
ba, általuk vált tősgyökeres amerikaivá.

Imádta az erőt, a hatalmat, úgy érezte, 
ő is cápa, vagy talán Godzilla, pedig csak 
egyszerű bankhivatalnok egy üvegtorony 
29. emeletén.

De volt még egy bálványa. Ha ideje 
engedte, ami ritkán történt meg, mert 
sokszor 24 órából huszonnégyet dolgo
zott, elzarándokolt a Broadway elején lé
vő Bowling Green Parkba, hogy megsimo
gassa a Charging Bull, a Támadó Bika 
fényesre sikált bronz tökét.

Nemcsak ő, hanem a sok százezer turis
ta is hitte, hogy az szerencsét hoz, erővel 
tölti fel az embert. Az erőt úgy mutatta fel 
a szobrász, Arturo Di Modica, hogy a bika 
feje a föld szintjén szinte érinti a köveze
tei, de a fara, a hátulja két nagy tökével, 
amit simogatni kell, magasabban áll, ez a 
pozíció előlegezi az erő robbanását, olyan 
a sziluettje, mint a szörnyű dübörgéssel 
fölszálló Gripen vadászgépeké.

Azt is megtapasztalta, hogy az álma
it ébren csak nehezen tudja felidézni, 
még nehezebben tudja azokat összerakni, 
a Godzilla-szörny, a színészarc és a bika 
hol együtt, egymásra tekeredve jelennek 
meg, mint Laokoón és gyermekei, hol kü- 
lön-külön, egymás után.

S volt még egy alak, aki vagy ami a le
vél után kísérteni kezdte: a nagynénje ar
ca és a fejkendős feje. Erősebb, élesebb 
és sokkolóbb volt az, mint a három má
sik, ezt már nemcsak álmodta, hanem fá
radt, kábult, ébrenléti állapotában is látni 
vélte. Nyugtalanító, sőt sértő kihívás volt 
számára a román nyelven írott levél, úgy 
érezte, terrortámadás érte, egyszemélyre 
irányuló terrortámadás, ő, John Taylor 
öntudatos és büszke polgár ebben a ha
talmas országban, nem kíván visszaved- 
leni Szabó Jánosnak. Nincs már köze sem 
a faluhoz, sem a vidékhez, sem az ország
hoz, ahonnan eltávozott, habár, amikor a 
szüleit kiengedték, hogy a rokon nagy va
gyonát megörököljék, őt, a hatéves gyere
ket túsznak otthon tartották, ő volt a ga
rancia, hogy Szabóék a dollárszázezreket 
hazahozzák a román államnak. Nem lett 
ebből semmi, az apja New York legjobb 
ügyvédeit fogadta meg, volt miből, mert 
Szabó Mihálynak, az elhalt rokonnak há
rom konzervgyára volt, s örököse Ameri
kában egy se. A háború emelte az egekig 
annak idején a konzervek árát, kellett a 
jól tárolt étel a katonáknak, a nagybácsi 
szerződést kötött a hadügyminisztérium
mal, hatalmas teherautók hordták a rak
táraiból egyenesen a frontra a konzerve- 
ket, nem kellett piacra dobja azokat.

Az örökösödési perbe még az USA elnö
ke is beleavatkozott, s családegyesítés jo
gán -  Románia is aláírta a genfi konven
ciót -  kétévi hercehurca, huzavona után 
Szabó Jancsikát kiengedték: egy ondolált 
hajú légikisasszony jött utána, s vitte az 
óceánon túli újvilágba.

Ez volt az a két év, hat éves korától 
nyolc éves koráig, amikor már-már elfe
ledte a szüleit, s összenőtt Béres Reginá
val, az anyja testvérével.

S mi áll a levélben? Az, hogy az ő ne
velőanyja volt a faluban az utolsó. Hogy
hogy az utolsó? Mit jelent az, hogy utolsó? 
Hogy lehet valaki utolsó a sorban? Azzal, 
mint bankhivatalnok, tisztában volt, hogy 
nincs olyan szám, amihez ne lehetne még 
egyet hozzáadni, vagy abból egyet kivon
ni. Nincs mese! A számok sora mindkét 
irányba végtelen! Egyedül csak a számok 
ismerik a végtelenséget.

Fekete Zsolt: Iacob

— Regina néném megcáfolt volna egy 
ilyen szigorú törvényt? Képes lett volna a 
lehetetlenre? -  töprengett.

Emlékezett az arcára. Napbarnított, 
barnás-piros volt a bőre, mert tavasz
tól őszig kinn dolgozott a mezőn, a haját 
és a fejét soha nem láthatta, mert min
dig kendőt hordott, aminek két csücskét 
bogra kötötte az álla alatt, de világos
kék szemének a ragyogása és az állan
dó mosoly megmaradt. Most ez bukkant 
fel álmában, a fejkendős, falusi asszony 
mosolygós arca, hol megelőzte Godzillát, 
Douglast, a Charging Bullt, hol utánuk 
következett, de olyan furcsának tűnt, s 
olyan távolinak, hogy az volt az érzése, 
talán nem is ezen a bolygón, nem a Föl
dön élt Béres Regina, annyi legalább
is bizonyos, hogy a Wall Street, a Broad 
Street, de különösen a Broadway élőlé
nyeitől teljesen elütött.

Az álomalakok belső tartalmukban is 
különböztek. A nagynénjéhez semmilyen 
érdek nem fűzte, nem kívánt erőt meríteni 
belőle, a céljaitól is távol állt, s ami külö
nös, szokatlan volt, a szíve tájékán meleg
séget érzett, valamikor nagyon szerette 
a nevelőanyját. S abban is más volt Bé
res Regina, mint a Godzilla, Douglas vagy 
a Charging Bull, hogy ő az ég alatt tor
nyosuló fényes felhőkből tűnt elő, de csak 
az arca és a fejkendős feje, míg az álmok 
másik három alakja életnagyságban je
lent meg, s mindig az ő kedves utcájában, 
a Wall Streeten.

Szenvedett, ami ismeretlen érzés volt 
számára mostanig. Csak a sikert ismer
te. Miután megtanult angolul, úgy vetet
te bele magát ebbe a sűrű életbe, mint a 
rozmárok a tengerbe, mint a krokodilok 
a folyó vizébe. Percig sem gondolkodott, 
amikor pályát kellett választani, bank
hivatalnok lesz, idővel talán bankár, ők, 
a pénz emberei állnak minden földi halan
dó fölött a piramis csúcsán, tőlük függ az 
ország, a világ sorsa.

» » >  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról

S mi történt vele most? Egy három-négy 
soros levél, egy hivatalos értesítés ki tud
ta billenteni az egyensúlyából?

Akár egy tökéletes óraszerkezet, úgy 
működött az élete. Korán kelt, modern 
dzsessz, máskor rock and roll zenére tor
nászott, reggeli nélkül sietett a hivatalba, 
csak a tízórai szünetben ette meg a bü
fé meleg vagy hideg szendvicsét, ebédel
ni a barátnőjével szokott az étkezdében, s 
ha túlóráztak, ha még az éjfél is ott ér
te ó'ket, akkor más szükségletüket is elvé
gezték, office love, irodaszerelem, ez volt a 
neve, százezrek gyakorolták, egy vékony 
szivacsszőnyeget tarto tt a szekrényében 
gondosan összecsavarva, azt tekerte ki, és 
simította a hosszú íróasztalra, Doris soha 
nem tiltakozott ez ellen a prakticizmus el
len, sőt azt mondta, ez a környezet tud va
lódi izgalmat kiváltani belőle, az ágyban 
csak aludni lehet, könnyedén dobálta le a 
ruháit, s feküdt hanyatt; igazi amerikai 
nő volt, itt született New Yorkban, okos, 
értelmes, lány, családot, gyereket persze 
ő sem akart, a munka, a mozi és egy-két 
könnyűzenekoncert elég volt a boldogsá
gához. A nemzeti ünnepet és a karácsonyt 
együtt töltötték, pontosan beosztották és 
számon tartották, egyik évben Dorisnál, 
másik évben Johnnál. Abban is megegyez
tek, soha nem költöznek össze, nem adják 
fel a szabadságukat, pompás, tiszta laká
sukban már nem éreznék jól magukat, ha 
várni kellene egymásra a fürdőszoba aj
taja előtt, ha egyszerre nyúlnának a hű
tőszekrény fogantyúja, a csésze, az ivópo
hár, a kenyérszeletelő után.

John Taylor nem jutott volna hozzá a 
Wall Streeten egy luxuslakáshoz, ha nem 
futotta volna arra is az örökségből, Szabó 
Mihály még igazi kivándorló volt, ameri- 
kás, az ország fellendülő szakaszában jött 
ide, amikor még a kétkezi munkás is meg
gazdagodhatott.

Johnnak a szülei vásárolták meg a há
romszobás lakosztályt egy felhőkarcoló 12. 
emeletén, azt remélték, s mondták is, uno
kák fognak szembeugrálni velük, ha né
ha látogatóba jönnek. De porba hullott ez 
a régimódi, ósdi álom, nem jöttek az uno
kák, tönkretették volna a fiuk karrierjét, 
azzal a szomorúsággal költöztek át ebből 
az árnyékvilágból a másvilágra, hogy meg 
fog szakadni a híres Szabó-család magva, 
Jancsika -  a háta mögött még mindig így 
nevezték — amúgy is már csak a Taylor ne
vet használja.

Urnájukat, egyiket a másik után, befa
lazták a köztemető végtelen hosszú falá
nak ablakszerű mélyedésébe.

John úgy határozott, egyelőre nem 
mondja meg Dorisnak, milyen álmok gyöt
rik, milyen nyugtalan órái vannak a le
vél miatt, főleg éjszaka. Nem értené meg a 
lány, talán ki is nevetné, mi köze neki egy 
olyan idős hölgy halálához s annak hóbor
tos végrendeletéhez, akiről azt sem lehet 
tudni pontosan, Kelet-Európa melyik tá
jékán élt, még az is lehet, a Balkánon, ott 
még a fővárosok neveit sem lehet megkü
lönböztetni egymástól, Bukarest, Buda
pest egyre megy.

Igen, ez igaz, csakhogy a két év emlé
kei kezdtek fölszakadozni. Túl nagy volt a

sokk, amikor a szülei otthon hagyták, azt 
érezte, kifutott lába alól a föld, s ha nincs 
Regina nénje, beleugrott volna a falu csor- 
dakútjába. Többször elment a kút kávájá
ig, nézte a fekete vizet, és kívánta a halált. 
Nem állt jól az idegeivel, reszketett a ke
ze, fejének is volt egy furcsa oldalmozgá
sa, szempillái repeseltek, s éjszakánként 
alig aludt valamicskét.

Béres Reginát látó asszonynak tarto t
ták, messzi földről vándoroltak a csoda
doktorhoz, és ő segített, akin csak tudott, 
nem kuruzslással, hanem — ahogy ő mond
ta — az Isten patikájával. Az unokaöccsét 
is kézen fogta, járták  a réteket, dombol
dalakat, erdei tisztásokat, gyűjtötték a la
pukat, bogyókat, gyökereket, gombákat, s 
azokból főzte a teát, készítette a lekvár
hoz hasonlítható kotyvalékot, amelyektől 
lassan-lassan megnyugodott, a frissen fejt 
kecsketejtől olyan piros lett az arca, mint 
a bazsarózsa, aludni is tudott egy-két hó
nap után.

De az ő emlékezetében nem ez maradt 
meg. Béres Regina volt a falu bábaasszo
nya, s ahányszor vajúdó asszonyhoz hív
ták, mindig vitte magával Jancsikát. Vagy 
az ereszben ültette le, vagy ha volt kony
ha, akkor a konyhában, egy percre sem 
hagyta a gyermeket otthon egyedül, s ő, 
ha nem is látott semmit, végighallgatta a 
szülő asszonyok ordítását, jajgatását, s a 
csecsemők éles sikoltását.

Az ilyesmit nem lehet elfelejteni. Még 
New Yorkban sem. A nagynénje nem ta
gadta, miért ordítanak úgy az asszonyok, 
s elmesélte pontosan, részletesen, hogy 
jön világra az ember.

— Téged is én fogtalak ki, Jancsika — 
mondta —, én vágtam el a köldököd zsi
nórját. Súlyos szülése volt anyádnak, mert 
nagy volt a fejed és széles volt a vállad.

Korán, hat-nyolc éves korában érték 
ezek a sokkhatások. Nem volt mellette 
az anyja, aki bizonyára megkímélte vol
na, így minden gond erre a puha moz
gású asszonyra, a nagynénjére hárult, s 
neki az volt a véleménye, hogy a gyer
meket semmitől sem szabad megkímél
ni, mert ha dédelgetik, babusgatják, él
hetetlen lesz.

Hirtelen lett felnőtt Jancsikából, kima
radt a gyermekkora, nem bandázott, nem 
kóricált, nem hancúrozott, behúzódtak 
a kapun belül, enni adtak a kecskének, 
a malackának, a nyulaknak, ő is szórta a 
gabonát a majorságnak, még azt is szíve
sen vállalta, hogy kapáláskor összeszedi 
a gyérítést, és a nyúlsalátával, a szulák- 
kal együtt szénahordó lepedőbe rakja, s a 
hátán hazacipeli. Ki sem látszott a nagy 
terű alól.

Amikor már minden házkörüli dolgu
kat elvégezték, leült Regina egy alacsony 
székre, ölébe vett egy nagy papundekli do
bozt, s abból rendre szedte ki a régi, meg
sárgult fényképeket.

Ez volt az ő élete. A múltja. A szülők, 
a nagyszülők, rokonok, keresztapák, ke
resztanyák, sógorok, sógornők, koszorús- 
lányok, vőfélyek sorakoztak, és ő gyér sza
vakkal magyarázta, ki hol élt, ki kinek a 
felesége, ki kinek a férje, ki hol halt meg, 
kik menetelnek a lakodalmas tömegben a 
templom felé, vagy kik állnak a koporsó 
mellett a temetésen.

László István: Bisnitar

Akkor némult meg, amikor egy kes
keny arcú, fekete bajszú fiatalember ké
pét rakta ki. Vőlegénye volt, s mielőtt ösz- 
szeházasodtak volna, elvitték a háborúba, 
ott fagyott meg, vagy lőtték agyon a Don- 
kanyarban.

Soha, még gondolatban sem tagadta 
meg az ő kedves Dénkóját. Örök hűséget 
fogadott annak, aki nem volt a férje, ezért 
lett bábaasszony, ezért segítette nagy buz
galommal világra az újszülötteket, ezért 
gyógyított, amit elrabolt tőle az élet, azt 
adta meg másoknak.

Jancsika tudta ezt. Amikor még otthon 
voltak a szülei, sokszor beszéltek erről a 
náluk összegyűlt asszonyok, mondták, 
jobban tenné Regina, ha férjhez menne, 
már úgysem támad föl Dénes, elporladt 
rég az orosz földben.

Mesét soha nem mondott Jancsikának. 
A Bibliát szerette, pedig -  s ezért nagyon 
haragudott rá a falu papja -  soha be nem 
tette a lábát a templomba, haragban volt 
az Úristennel, miért engedte olyan fiata
lon elpusztulni az ő vőlegényét.

De a Szentírás minden történetét is
merte.

Úgy is volt, hogy nem gyújtott lámpást, 
először a félhomályban, aztán sötétben, 
máskor az ablakon besütő holdvilágban ol
vasta vagy inkább mondta csendes, békés 
hangján a pátriárkák, a királyok, az apos
tolok történeteit, ők ketten, az örök meny
asszony és a világgal ezen a színes kale
idoszkópon keresztül ismerkedő gyermek 
elsüllyedt egy régi, talán soha nem léte
zett világban, amelyben az embersorsok 
úgy hömpölyögtek, mint hatalmas árvíz
ben az elsodort tárgyak, egyesek lázadoz
tak Jahvé ellen, mások meghajtották a fe
jüket előtte, volt, akire rásújtott büntető

6 HELIKON



kezével, volt, akit fölemelt, Regina mama 
— így szólította a nagynénjét — úgy kike
rekítette a történeteket, hogy azok élet
re keltek a képzeletében, fogalma sem volt 
arról, mi történik a faluban, de azt tudta, 
miképpen esett bűnbe az első emberpár, 
hogy fakasztott vizet sziklából a prófé
ta, hogy változott kígyóvá a bot, mikép
pen lett csipkebokor lakója az Úr, miért 
húzott kecskebőrt Jákob karjaira és nya
kára Rebeka, mitől lettek tarkák Jákob 
bárányai, mi történt a kánai menyegzőn, 
hogy szaporította meg a kenyeret és a ha
lat Krisztus, milyen volt színe változása 
a Táborhegyen, hogy volt képes vízen jár
ni, hol gyűltek vércseppek a szenvedéstől 
a homlokára.

Az Édenkertet a folyókkal, a két alma
fával, Adámmal, Évával és a kígyóval még 
le is rajzolta Regina -  az első emberpárt 
természetesen fügefalevelek nélkül.

Emiatt inogott meg John Taylor alatt 
a szilárdnak hitt New York-i talap
zat, emiatt lettek nyugtalanok az éjsza
kái, a mélyréteg úgy kezdett hánykolód
ni, mint a föld gyomra vulkánkitörés előtt, 
s ettől föltámadt gyermekkori betegsége, 
a neuraszténia.

Haza kell menni.
Át kell vegye Regina mama végrende

letét.
Meg kell tudja, mi volt az utolsó kíván

sága.
O, John Taylor senkihez nem tartozott. 

Doris olyan, mint egy tiszta zsebkendő, 
nem több, mint egy megbízható progra
mokkal feltöltött számítógép vagy tablet, 
de az a két év, amit gyermekkorában a 
nagynénjével eltöltött, az forró magma.

Haza kell menni.
Furcsa, nagyon furcsa, ő itt van itthon, 

ebben a csodálatos zajlásban, a fényreklá
mok, a csillogó üvegpaloták, a felhőkarco
lók világában, mégis azt mondja, haza kell 
menni, egyszerűen azért, mert ezt nem le
het másképpen mondani, még ha hazug
ságot is takar a szó.

Dorist meghívta egy presszóba, kávét 
rendelt, s elkezdte az akadozó, fonák ma
gyarázatot, amiből a lány egy szót sem ér
tett. Azt mondta el, hogy ő valaha, nagyon 
rég, különös életközösségben élt a nagy
nénjével, még mindig érzi a ruhájának és 
a testének a szagát, érzi kérges kezének a 
simogatását, hallja mély, gordonka hang
ját, még a járását is utánozta akkor, törté
neteit megtanulta, most is tudja, csak za
varja az angol nyelv, összekeveredik a két 
szöveg. Elmondta a csordakutat is, a feke
te vizet is, a halálvágyat is, emiatt kell út
ra kelni, az életét köszönheti ennek az asz- 
szonynak.

Doris hallgatott. Teljesen érthetetlen 
volt számára ez a misztikus, zavaros füg
gőség, ez a buta, primitív történet, sze
rinte minden ember jól különhatárolha
tó, szuverén, autonóm lény, nem függnek 
egymástól.

S amikor megszólalt, csak annyit mon
dott, nem biztos, hogy vállalni tudja Johnt 
egy ilyen utazás után, nem légi kataszt
rófára gondol, hanem a fertőzésre, ott, 
a Balkán térségében barbár középkor vi
rágzik, az emberek gondolkodása, viselke
dése még túl közel áll az állatokéhoz, és ő, 
Doris biztos abban, hogy a barátja súlyos

betegen, személyiségzavarokkal fog visz- 
szatérni.

A repülőtérre sem kísérte ki, amikor 
felszállt a gép, John Taylor azt érezte, 
hogy életének friss, fiatal gyökere nagy 
roppanással megszakadt, s valamilyen 
atavizmus keríti hatalmába.

Átgondolt, precíz útitervet dolgozott ki, 
se időt, se kilométert nem veszíthet. Mi
után földet ért a gépe a megyeszékhely 
repülőterén, taxit és tolmácsot fogadott, 
velük érkezett Nagyalmás község központ
jába, ahonnan a levél jött. Jelentkezett az 
irodán, és a tolmács segítségével kérte a 
testamentumot.

A román polgármester kinyitotta a szé
fet, kivett abból egy barna színű borítékot, 
s átadta neki. Alá kellett írnia egy átvéte
li bizonylatot, s azzal az ügy hivatalos ré
sze véget ért.

Azonnal nem tudott visszaindulni, még 
nem ismerte a végrendelet tartalm át, s 
Kisalmásra, abba a kicsi, völgyzsák fa
luba is szeretett volna kimenni, ahol Re
gina mama élt, ahol a sírja van, s ahol 
gyermekkora két legsúlyosabb évét töl
tötte.

Elbocsájtotta a tolmácsot, kifizette a 
taxit, és szállást kért a polgármesteri hi
vatal vendégszobájában. Oda vonult be, 
magára zárta az ajtót, s reszkető kézzel 
nyitotta fel a borítékot, amelyben a vég
rendelet és egy területrajz volt.

Szép, kerek, gondosan rajzolt betűkkel 
írta a nagynénje a következőket:

Drága Jancsikám!
Téged szólítalak meg, mielőtt elköltöznék 

ebből a földi világból.
Nem hiszem azt, hogy ott túl is lenne élet, 

ezért nyomot akarok hagyni magam után 
itt, a földön.

Te vagy az egyetlen ember a világon, akit, 
Dénkó mellé, befogadtam a szívembe. Te is 
a vőlegényem voltál, szent, szűz vőlegény, 
és -  a Dénes neve előtt -  a te nevedet aka
rom kiejteni utoljára a számon, ha majd el
jön az óra.

Az a végső kívánságom, hogy az egész 
kertemet magas kőfallal keríttesd be, ne 
tudjon kárt tenni abban se ember, se állat, 
s teremts a helyében Edent, ahová csak egy 
zárral, retesszel fölszerelt kapun lehet be
jutni. Kihalt a falu, ahol te is születtél, én 
voltam az utolsó lakója, de ebbe nem lehet 
belenyugodni, ha elfordult tőlünk az Úris
ten, ha rosszul végezte a dolgát, elölről kell 
kezdeni a teremtést.

Tisztában vagyok azzal, hogy nehéz fel
adatot bízok rád. Ezt te csak úgy tudod 
teljesíteni, ha legalább egy hétre kiköltö
zöl Kisalmásra, és úgy élsz, ahogy én éltem 
utolsó éveimben. Felejtsd el erre az egy hét
re a te kővilágodat, járj mezítláb, hajadon
főit, állj szóba virágokkal, fákkal, füvekkel, 
bogarakkal, állatokkal, s meg fogod látni, 
álmaidban meglátogat téged a föld szelle
me. O fogja közölni veled, hogy az egész vi
lág, benne a te híres városod, New York is 
a Kisalmás sorsára jut. Nincs sok hátra 
addig. Mert aminek valaha kezdete volt itt, 
a Földön, annak vége is kell legyen egyszer.

Az életet nem a magasságos égből aján
dékozta nekünk az Úristen, az életet a föld

szülte meg, úgy, olyan fájdalmasan, ahogy 
az anyák megszülik a gyermekeiket, elég
szer hallgattad a sikoltozásukat, amikor 
kicsi voltál. Halandónak születik min
denki, halandó az ember, halandó a Föld 
is, és halandó a világegyetem, amelyet ti, 
amerikaiak olyan buzgón lövöldöztök ra
kétákkal.

A házam hátsó fele, ahol én laktam, még 
nem ázott be, azt az ágyneműt készítettem 
elő neked, amivel gyermekkorodban is be
takargattalak.

Lépj vissza az időben, Jancsikám, hogy 
lássad a jövőt! A világ tántorgó léptekkel 
halad egy ingovány felé, amelyikben Kis
almás már elsüllyedt, jobb, ha tudod, mi
lyen sors vár a Földre.

Valamikor sokat meséltem neked az 
Edenróí, négy folyó, a Pison, a Gihon, 
a Hiddeket és az Eufrátesz vize táplálta azt.

Feltétlenül gondoskodj erről, Jancsi
kám. A vízről. Víz nélkül nincs élet. Lát
hatod a rajzon, meghúztam kék vonal
lal, melyik dombtetőről kell bevezetni a 
forrást, s csepegtető csövekkel szétterí
teni az ágyások között. Sokszor az utol
só falatot is megvontam a számtól, őrül
ten spóroltam, a bankban megtalálod a 
pénzt, annak is küldtem egy végrendele
tet, bankár vagy, egyezkedjetek. A titkos 
jelszó: ÉDEN.

Bizonyára az építkezések felére sem lesz 
elég az összeg, de számítottam a te anya
gi segítségedre. El tudom képzelni, mekko
ra fizetése lehet Amerikában egy bankár
nak, nyúlj jó mélyen a zsebedbe, Jancsikám, 
s fizess mindenkit bőkezűen, ne maradjon 
rossz emlék utánam.

Rendelj ide munkásokat, ássanak árkot, 
fektessenek le csövet a föld alatt, s fusson 
be az én kertembe a Kék Forrás vize.

Es fogadj egy derék magyar asszonyt, 
mert még akad néhány Nagyalmáson, aki 
gondozza az Éden virágait. Legyen ná
la kulcs a kapuhoz, más gondja nem lesz, 
mint a gyomlálás, és tavasszal a magok el
vetése.

A  bogarakon és az áldott madara
kon kívül ne zavarja senki az Éden nyu
galmát. Főleg ember ne! Ember nélküli 
Édent akarok!

Összefogott kézzel imádkozom hozzád, 
Jancsikám, hogy teljesítsd a végakarato
mat.

Arra az esetre, ha nem tennéd meg, föl
emelem a két kezem a fejem fölé, és megát
kozlak. Balszerencse, nyomorúság, baj, kín, 
betegség szegődjön a nyomodba, ha nem 
kezded elölről az életet Kisalmáson.

Nem vagyok elmeháborodott. Magam 
sem tudom, hány anyát, hány gyermeket 
segítettem a születés nehéz perceiben. Éle
tet akarok ott, ahol megszűnt az élet.

Egyik vőlegényem Keletre ment, elpor
ladt az orosz síkság földjében, te, a másik 
vőlegényem Nyugat kőrengetegei közt tűn
tél el.

Itt, az egykori Édentől nyugatra kezdőd
jön elölről az élet, de most már ember nél
kül, mert az Úristen kontármunkát végzett, 
amikor megteremtette Ádámot és Évát.

Isten téged úgy segéljen, ahogy cselekszel.
írtam tiszta értelemmel, én, alulírott:
Béres Regina

(Folytatása következő számunkban)
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AUREL DUMITRASCU

A d ria n  kecskéje
(Capra lui Adrian)

Adriannak van egy kövér kecskéje tele tejjel -  
jönnek hozzá az egész városból hátha jobban 
menne a soruk. Adrian mindenkinek mér a 
tejből -  mert ki nem szeretné hogy legyen 
egy jól tejelő kövér kecskéje ki ne szeretne 
vagyont gyűjteni hogy tovább mehessen.
Én fütyörészek és nem őrzök semmilyen 
kecskét tejet sem iszom nincs szükségem 
mások napjaira. Egoista vagyok mint egy 
kereszt melyre egyetlen nevet véstek.
Adriant be fogják rámáztatni -  a jókat mind 
berámázza a nép. Egyesek titokban imádkozni 
fognak: Adj Uram nekünk is egy kecskét! Kövér 
legyen és tele tejjel. Én fütyörészek. A katedrális 
falán fönnakadt a nap. Egy ponyva az tudom én 
hogy nem a nap. A ponyvából hirtelen csigaszarvak 
bújnak elő.

1989

S ze d j a lta tó t és h a llgass
(la somnifere si taci)

Az ég és a zoknik kirké és mások is beléptek 
hozzám a házba bemutatkoztak azt mondták 
övék vagyok. És ha csak föld lennék ennyi: 
maroknyi föld melyben megadóan fekszik 
egy semmiségekkel megtelt füzet. Mert 
tintából jobb ruhád készül és 
útleveled.
S az ég és a zoknik kirké és mások is beszéltek 
hozzám mikor a sárkány a zsibvásárok 
városában vér után szaglászott. Szép 
nagymamám akinek szárnyai voltak soha nem 
ismert férfit az isteneknek ajánlotta magát 
esti imáiban. Lehet hogy őt kereste a sárkány.
Mennyi dolgot tart számon egy esendő 
asszony -  a vakációkban kezdtem csak igazán 
megismerni. Mennyit álmodtam róla! Az ég a 
zoknik kirké s mások is... És mindaz amire 
emlékeznem sem érdemes.

1989

A verssor
(Versül)

Az ég falja fel az életük. A mienket: csak újságok. 
Előfordul hogy megálmodok egy istent akire 
köveket raknak mindenki hordja („legyenek minél 
nehezebbek” -  egy mesebeli dalia segíti őket) és 
senki sem tud sírni már. Tudom hogy ez csak egy 
álom amit mások is álmodni mernek. De ha 
virradna mindenki hallgat elveszett szemmel 
lépnek ki a házból vérereikben csapdos a szél. Fű ütközik 
az üres temetőkben -  velünk lesz tele -  kürtök esőznek. 
Letartóztatási parancson a költőt fojtogató verssor.
1987

A félelem  nem  ír  verset
(Frica nu serié)

A félelem nem ír nekünk verset. Elképzelem 
reszketeg gyerekkorát az első csókot amit egy 
vérfolttal váltottak. Vannak elemi osztályok 
melyekből a hold piszkosan jár ki és csakis 
olyankor jön egy lány és azt mondja: nem 
megyek veled. A tengerszéli dombokon 
gőgösek henyélnek a könyvekből elszökött 
rókák esőkben kóborolnak. Mindketten tudjuk 
ki érkezik haza szabadon tudjuk a gyomorban 
rejtegetett édent. A félelem nem ír a félelmet 
megosztjuk.

1986

B áli ru h ában
(In haine de bal)

Szenvedélyesen hatol be a golyó a
fülemüle húsába 

a fal mellett állok és nézem 
nem is hiszem nem is üvöltök nézek 
két női ruha lebeg az erdő fölött 
két férfi mosolyog a kartonból épült

vesztőhely előtt 
két kulcs fordul el a városi 
tanácsos szájában

kettő meg kettő az hét egy kocsmáros 
számításai szerint

annyi a bölcsesség hej de mennyi
a bölcsesség

csönget a postás.
A kihalt házban a patkánykirály báli 
ruhában remeg.

1987

Meg nem  szü le te tt gyerm ekeim
(Copiii mei nenáscuti)

Ne szülessetek költőnek 
meg nem született gyermekeim 
elégedjetek meg azzal 
hogy van egy gazdag és kietlen

apátok
akit összetévesztenek a rókátlan 
erdőkkel a tisztátalan kezekkel 
fűvel és pojácákkal 
a kiszáradt folyómedrekkel 
nem kellene kívülről fújnotok 
életet és halált kacagást sírást 
a csizmát és a meztelen lábat 
a karikás szemek nimbuszát 
a szünet nélküli harcot 
a napokat nem vállrózsaként 
viseljük és a költők mindig túl fiatalon

halnak

Aurel Dumitrascu 1955-ben született, és a kommunista rendszer kései áldozataként 1990-ben (még megérve a rendszer 
bukását) halt meg. Életében csak két verseskönyve jelenhetett meg, a Furtunile memoriei (Az emlékezet viharai) 1984-ben 
az Albatrosz Kiadónál, illetve a Biblioteca din nord (Az északi könyvtár) 1987-ben a Cartea Romäneascä Kiadónál. Az 1988- 
ban leadott Mesagerul (A hírnök) című verseskötetének anyagát a cenzúra nem engedte kinyomtatni, így az csak 1992-ben, 
a költő' halála után látott napvilágot. 1995-ben Tratatul de ereticá (Szerződés eretnekségre) címmel megjelentek A.D. kiadat
lan versei is. Költészeti díjat neveztek el róla, verseit több nyelvre lefordították.
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mindenfelé. Nem mindenki szerette őket 
mert olyan nagyon szomorúak voltak és 
csak úgy párállt a hangjuk hogyan is 
hívhatták volna be őket a házba melyben 
a kenyér elé soha nem ült le egyetlen 
kristálygömb sem. Vagy legalább egy 
koszorúcska. Hogy egy lábatlan rokkant a 
fejére tegye és láthassák a fák.

Szöveg T-hez
(Text pentru T.)

annyi robajjal já r  egy domb halála 
édes terhek hullámzanak. az ég akár 
egy szakadék telik meg gondolataiddal 
nagy térképeken az emlékezet árnyékfoltjai 
la belle epoque d ’enfance c’est fini.

ámítják maguk hogy sohasem  
veszítenek merthogy 
nyerni sem nyernek soha 
a vers felsebzett ámulat 
kötél mely egybemosódik a

Földdel...
1 9 7 9

Az ifjúkor bevallása
(Declaratie de tinerete)

Sziklák omlanak le a szavakban 
a választott kéziratok maguktól lépnek

a tűzbe
az az érzésem túl sok a zseni 
túl sokan tudják hogy a költőkben van 
valami a félkegyelműek elesettségébóí 
szigetek kísértek engem? 
cserben hagyott a hallgatás? 
sikerült száműznöm a magányt? 
nem tudom!
eddig csak verseket írtam  
egyesek megszöktek tőlem  
mások kutakba vesztek

látni sem akartak többé

de mostantól m inden m ás lesz 
csak remekműveket írok 
így gondolom e keserű éjszakán 
az örömet a gyűlölettől elválasztó

pengeélen

„és ha nem tartod be az ígéreted, 
ha nem tartod meg a szavad?!” -  
kérik számon rajtam a szomorú tárgyak 
„valami történni fog! -  mondom -  
valaminek kell történnie, 
példának okáért egy madár 
testébe száműzhetnének...”

1979

A vesztett vér színe
(Culoarea singelui pierdut)

A  költők akiket szerettem többen voltak 
m int azok akiket ismertem. Meleg napok 
jöttek -  egy herceg kivirágzott a mesében 
egy harangnyelv a földben vergődött az ég 
szájában boszorkányos éjszakák nyíltak. 
Ilyen volt életünk amikor a költőkkel 
dolgoztunk együtt valamely égről 
begyűjtötték a zamatos m álnát és szórták

A költő (és a suttogó filozófusok)
(Poetul /si filosofii soaptei/)

Ironizáló fráter mondták a nagykövetek 
igen ironizál m intha nem tudná  
mi is egy család
bizony az mondták a kereskedők is 
rojtok az életen rojtostól emésztjük fel 
megrögzött ironizáló mondták a 
kritikusok voltak még aztán letűntek 
elvégre nem zsibvásár az irodalom  
mosolyt áruló árus mondták a mosónők 
az effélékkel soha ne add össze magad  
egy ironizáló mondták a tábornokok 
no de a fronton...

fenéket mondta a költő magányossága 
m it tudtok ti arról ami megóv titeket.

Az édenen túl semmi és...
(Dincolo de paradis nimic si...)

A kár a vakok láng sírt a gyökerekben 
messzire bújva (volt ott egy puszta  
színpad én és a fénykép láttuk a zárt 
szemeket) és egyéb más semmi 
semmi egyéb akarta mondani a fa 
semmi 
semmi
A  gyökér a földben egyre vakabb lett 
annyira egyedül voltunk.

Utolsó vers
(Ultimul poem)

M ásoknak rosszabbul megy mégis tovább 
élnek hogy láthassák a felkelő napot. (Vajon ha 
nekem jobb sorom lesz hamarabb halok meg... ?)
Hány évig éltem ezzel a gondolattal és 
akik rosszul olvastak azt hitték 
szentimentális vagyok (egy keleti költő!) -  
és ha a penge ami valómat hasogatja csak 
egy ostoba érzés akkor igenis szentimentális 
vagyok és nem véletlenül gondolok este az 
erkélyen az író mishimára. Nem volt semmi 
rejtenivalója.
A z erkélyen állok egy (madár)tetemmel.
1990. szept. 12.

JÁNK KÁROLY fordításai

2019/1. SZÁM -  JANUÁR 10. 9

K i s p á l  Á g n e s - E v e l i n :  A  V e le n c e i B ie n n á lé  ő r z ő i ,  2 0 1 5 , 2 0 1 7 . 
F o tó s o r o z a t  (Ő r z ő k  b e já r a to k n á l )



R U T A I  LILI
Gyöngyök
Még egyszer találkozunk.
De nekem senki nem mondja,
hogy holnap nem tudlak majd megcsókolni,
karácsonykor tapintatosak vagyunk.

A temetésre majd egyedül megyek, 
mindenki más túl fiatal.
Én pedig öregnek érzem majd magam, 
összeesek a templom előtt.

Nem kap el senki, 
mert öreg lesz mindenki más is, és 
szerintük túl fiatal leszek a bukáshoz, 
fagyott földön vigasztalódok.

Az emlékedet nem én fogom őrizni, 
csak mert én temettelek, 
nekem a sírkő marad majd örökségnek, 
mások rád emlékeznek.

Három bundád közül egyet nekem
kéne kapnom,

te is így akarnád,
mégis, nekem csak gyöngy jut,
pedig ékszert nem hordunk az utcán.

Majd néha előveszem, világosban, 
gyöngyön jól esik a bőr érintése.
Es majd néha úgy teszek, mintha tényleg 
túl fiatal lennék ahhoz, hogy összeessek.

„Szeretlek”
Azt mondtad, szeretsz.
Szorosan öleltél takarónk alatt, 
pont amikor az ablak üvegén 
megláttam a hajnal rózsaszínjét.

Szeretlek.
Nem tudsz rólam semmit, mégis 
ilyen szavakkal dobálózol, 
s én nem merek lélegezni sem 
karjaidban, 
túl szorosan ölelsz.

Szeretlek,
ezt ki kellett mondanod,
mert egyedül vagy, mikor öledben tartasz,
és ki tudja kit ölelsz gondolatban,
ki tudja, kiről álmodsz majd,
ha elalszunk összebújva.

Szeretlek.
Szeretni,
tudod egyáltalán, mit jelent?
Én nem, de tudom, téged nem szeretlek. 
Most biztosan nem.

i ' ■ t

• >

Catalina Nistor: Cím nélkül

Ma még matracon 
alszunk
Ma még matracon alszunk, 
a falak körül lebegő festékszag 
és az ablakon betűző napsugarak 
lesznek takarónk.

Ma még matracon alszunk, 
álmunkra a függöny 
üres karnisa vigyáz, 
és az üveg helyén besurranó bogarak.

Ma még matracon alszunk, 
körülöttünk üres a tér, 
kettőnk tömege rendezi be 
a hiányzó bútorok helyett.

Ma még matracon alszunk, 
holnap már ágyban alszom 
és a magány 
lesz társam
egy új élet díszletei között.

Kórus
Csended lennék.
Vihar előtt, 
két szemedben, 
két szememben 
sötét villám.

Csended lennék.
Színpad előtt, 
tenyeredben, 
tenyeremben, 
néma taps.

Csended lennék.
Hiba előtt, 
lépteidben, 
lépteimben, 
láblenyomat.

Csendben lennék.
Vita előtt, 
szavaidban, 
szavaimban, 
kettőnk csendje.

Kalendárium
Hétfőn együtt ébredtek.
Kedden még nem utáljátok a másik szagát. 
Szerdán már nem néztek egymás szemébe

szex közben.
Csütörtökön még felmossátok könnyeitekkel

a padlót.
Pénteken megírjátok a másik nekrológját. 
Szombaton késsel a kezetekben fogócskáztok. 
Vasárnap kidobjátok a lapokat, összejárjátok 

a padlót, este meg összebújtok. 
Másnap reggel kezdtek mindent elölről.

Catalina Nistor: Cím nélkül
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VARGA BORBÁLA

A szem
Vékonycsíkos blúzban hosszú lábakkal 

egy turiszt megy végig a csupakő sétálóut
cán, ahol két alakot pillant meg a sok kö
zött. Tulajdonképpen helyzetük minden
nap előforduló, a város performanszokkal 
tele van, két üló't szinte mindenhol látni, 
és fordítva: szinte mindenhol két üló't lát
ni, mert a sétálóutca szélén vendégló'k vi
rulnak, akár folyó partján a füvek, és épp- 
ilyen dúsan nőnek bennük az ülő' alakok 
-  ülés nélkül nem virulhatnának a ven
dégló'k sem. Mi hát a különbség? Ez a két 
ülő' nem csinál semmit, nincs körülöttük 
berendezés — ez az egyik. De ilyen ülők
ből is akad bőven a főtéren és a lépcsőkön, 
akik várnak, vagy egy hiperérzékeny kép
ernyőn csúsztatják ujjaik. Ez a két ember 
egymás szemébe néz, ezen kívül semmit 
sem. Ez az, ami ritka látvány, láthatólag 
csak azért vannak ott. Megáll egy pilla
natra, felirat az egyik széke mögött:

Kiveszett az emberi kapcsolat?
Továbbmegy, még lenne szöveg, a szö

vegek rég nem érdeklik. Nekem a dráma 
kell, egy az egyben. Két arc, és amint visz- 
szanéz, az egyik már felemelkedett, a szék 
üres. A másikon ülő sportnadrágjáról a 
márkajelzés feléje villan, amiről az az is
merőse jut eszébe, akinek évek óta sze
retne a szemébe nézni. Telik el az élet, és 
minden összejön: állás, megélhetés, ház, 
telefon, számlák, házasság, csak pont ez 
az egy nem, ez a semminek is nevezhe
tő csekélység. Elfordítod fejed. És aztán 
egész önmagad. Kezdjük ott, hogy meg se 
jelensz. A szék üres.

A busz üres, de csak az első megálló
nál, amikor felül. A város túlsó végében la
kik, az iskola a másik túlsó végén van, át 
a központon, át a negyeden, szeretné, ha 
ketten lennének, néha vannak is, óriási tö
meg, a gyárnál az erdei összekötő út jön 
be, ahol felszállnak az esőerdőben dolgo
zók, meg a szalagmunkások a mesterrel, 
mechanikai felügyelő -  és már előre ret
teg. Egyenruha van, otthonról hosszú nad
rágban akart elindulni, hogy majd lecseré
li, de a szülei sejtik, és már előre kérdezik, 
nem történt valami? Mintha arra számíta
nának, hogy történjen. Anyja be akarja pe
relni a vállalatot, apja szájonvágta, mert 
akkor miből élnek? Elindult egy órával ko
rábban, egy órával korábban szállnak fel. 
Most már hozzászoktak és követelik. És egy 
órával korábban sincs senki, aki érte kitát- 
sa a száját.

Megfordul. Odamegy és leül. A vi
lág egyszerre megváltozik. Eltűnik az 
utca, ahová indult — az iroda képe, és 
amit benne mondani akar, az idő is el
tűnik, mert nem tudja, mennyit fog itt -  
kronoszban egy perc telt el, kicsit sem 
késik sehonnan, kairoszban pedig nem 
évek, de tájak és életek vándorolnak, no
ha külsőleg nem történik semmi. Az előt
te levő arc fiatal, egy szürke szem; csak 
az arc létezik, és semmi más, és ebből is 
csak a szem; -  az információk nem érdek
lik, ha be is ugranak, menekül előlük az 
előtte levő élő pontba, amelynek tükrében

önmagát látja, amint némileg görnyed- 
ten előrehajol, szinte bele a másik testé
be. Szeretné egyenesen a szemgolyót látni, 
azt a sötétséget, amelyben eltűnhet, nem 
pedig a fényes tükröző felületet, amely is
mét saját külsejét mutatja neki. Hagyjuk 
most az én külsőmet; te, te, hol vagy te?, 
ismétli és kérdezi a gondolatokban, és ezt 
a mantrát kénytelen nagyon szoros tem
póban ismételni, különben a körülötte és 
benne levő kattogás felugrasztaná. Te, 
te, ismétli, hogy az irodát, a vendéglőket, 
az arra járókat, akik egyszercsak megáll
nak és elkezdenek bámulni, fejéből elri
assza. Hol vagy Te?, kiált a másik után. 
A szél fúj, a szemei hunyorognak, azért ki
ta rt és kapaszkodik az előtte levő tekin
tetbe.

Itt vannak és már mosolyognak rajta, 
mint aki finomságoknak ígérete. Feltű
nés nélkül egyre többen, egymás közt mo
solyognak, és néha rá is, mígcsak minden
honnan körülveszik. Megpróbált az elején 
leszállni, ilyenkor hirtelen tömény lett a 
busz, a lejárókhoz álltak, a sofőr nem várt, 
sajnálom, majd a legközelebbinél, mondta 
a fülledt félsötétben egy hang, mert addig
ra a fény se ért el hozzá, akár ha nem is lé
tezett volna egy kör közepén, és egyszeriben 
sürgőssé vált a dolog. A busz mintha soha
sem ért volna el a legközelebbi megállóig, 
és ha nem készültek el, akkor is mindegy 
volt, még a sofőr hangját is hallotta, félig 
nevetve: van leszálló?, nincs, nincs!, kia
bálták és, na igen, kamerák vannak min
denütt.

Megy az iroda felé. Egy perc volt, a be
lei kavarognak, most jön rá, mennyi fölös
legeset evett a tegnap a stressztől, amikor 
hazalátogatott, most végre érzi, fölötte 
aránytalanul könnyű a szegycsontnál, fé
lig megmerevedve, félig ellágyulva, nem 
akar most senkire nézni. Végre nem ér
dekli, mit fog mondani, az iroda csak ar
ra jó, hogy közben erre az egy percre gon
doljon, emlékezzék, amíg várni kell, mert 
minden iroda folyton erről szól: várni. 
A telefonhívásra várni, aztán a válaszra 
várni, az előtte levő nőt mintha a francia 
forradalom tribünjéből szalajtották vol
na, vaskos polgártársnő kinézete van, fé
lig kitett mellekkel és folyton nevető száj
jal, ami elkenve, nyúlós-krémesen ejti a 
szavakat. Ceruzával kihúzott szemöldö
ke alól ellenőriz, egy ajánlatot sorol meg
állás nélkül, a turiszt maga elé réved és 
mozdulatlan.

Ketten a kezét szorongatják, csuklóján 
felül. Gyerekkorában így fogta meg anyja, 
aki mindig féltette. Utálja, ha hozzáérnek, 
utálja ezt a fogást, és minden fogást, az uj- 
jakat, amelyek eleinte alig súrolják, aztán 
mind szorosabban fonódnak köré, minden 
érintésből ez lesz, gondolja, ez a csuklón 
felüli leszorítás. Azt hallotta, hogy ő kicsi, 
azt hitte, kötelező a nagyobbnak enged
nie, mert ez anyja volt, meg nagyanyja volt, 
a család volt, aki így leszorította, és aki jót 
akar neki, akinek a kenyerét eszi, azt csi
nálod, amit mondunk. Most meg az ap
ja eszi ezek kenyerét, és azt csinálod, amit 
mondunk. Semmi sem változott. Ez még 
mindig a gyerekkor. Csuklója kezek között, 
egy másik kéz a száján, a lábaiba belerúg
tak, és legelső alkalommal a testét is össze
rúgták, amikor védekezett, aztán lefogták.

Catalina Nistor: Cím nélkül.

A háta mögött állónak a másik keze már az 
egyenruhája alatt van.

Az irodában nem történt semmi. Le
adott néhány telefonszámot és felvett más 
adatokat, talán megél belőle, elméletileg 
és papíron; és megkönnyebbülten távozik, 
mert nem történt semmi. Minden itt va
ló történéstől eleve irtózik. Semmit nem 
vár, semmit nem akar, innen nem. Érin
tetlenül megy el, és ha holnaptól esetleg 
kiderülne, hogy nincs... valami akkor is 
van, esetleg végre az, amit én csinálok. 
Ugyanott megy el, ahol az előbb. A sétá
lóutcán már messziről keresi az alakot. 
Nem hitte volna magáról. Mi van, ha füg
gök tőle? A sportnadrágos még mindig ott 
ül az egyik kitett széken, a vele szembe
ni üres. Most már látott. Most már nem 
vagyok új. Ha visszamegyek, ezzel eláru
lom, mennyire szükségem van rá. Maga 
előtt látta a tétovázó mosolyt, amint fo
gadják, elöntötte a félelem, kezdte kiverni 
a láz és veríték. Ott állt az alak háta mö
gött, de a székre nem ült le senki, az alak 
nem fordult meg, az emberek továbbmen
tek, és nem néztek arra, ő pedig a tornyot 
bámulta meg a felhőket. Most mi legyen? 
Cingárhangú énekecske szólt benne: aka
rom... éhes vagyok. Mint egy távoli rá
dión: menjél már. Végül összeszedte a bá
torságát, ehhez be kellett hunynia szemét, 
lépett egyet, és ismét ott ült a széken. Is
tenem, de hülye vagyok, gondolta magá
ban, és nem bírta visszafojtani mosolyát 
a boldogságtól.

A busz ámbolyogva imbolyog, himbáló
zik, akár egy álom, benne a félsötétet mű
velő emberek, és mi van akkor? Mert a 
kamerákra felvesznek millió hasonló, meg
rendezett esetet a professzionálisakkal, ut
calányok, akiknek fizetnek ezért, legalábbis 
a felirat szerint ez járja; de hát ott van, ha 
valaki kérdezné és számonkérné: ó, hát ez 
csak egy megrendezett jelenet a hölgy bele
egyezésével. Nem, a kisasszony nem kapott 
ezért pénzt, barátok közötti, közös meg
egyezés alapján, végül is szabad országban
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vagyunk, nem? Miért ne tehetne két vagy 
több ember közös megegyezéssel azt, amit 
akar? És, ha szükséges, elő' is kerítenek va
lakit, aki hátsó szólamnak biztosítja, hogy 
az egész nem volt több barátok közötti tré
fánál, amiben megegyeztek, természetesen 
egyetértett vele, nem sérült semmi, és nincs 
mit ezt különösebben komolyan venni vagy 
tovább foglalkozni ezzel, mint bármely kö
zös dorbézolással, nem több ez jólérezzük- 
magunk délutáni partinál. Arra gondo
san ügyelnek, hogy az ő arca ne látszodjon. 
Az nem volt ő. Na meg általában a többi 
arc sem. Eltakarják egymást a váltak, alul
nézetből nem látszik több, mint egy rázkó
dó gömbhalmaz és benne a kéz, oldalról né
hány zakó, trikó, kabát, másodpercekre egy 
kivillanó lábszár. Mindenki egyformán öl
tözik, mindenki bőre és haja és kifejezése 
egyforma. Itt és ott és mindenütt: egy a sok 
közül.

A szemközt ülő arc elmosolyodik. 
A turiszt szája rángatózik a görcstől. Meg
próbál mozdulatlan maradni, minél job
ban próbál, annál kevésbé sikerül. Sajná
lom, mondják a gondolatok, visszajöttem... 
utálok kutya lenni, de szükségem van rád. 
Belehull a sötét golyókba, a nap állása né
hány fokot haladt, a szemek árnyékba ke
rültek, most belenézhet, és nem muszáj 
magát bámulnia. Ruha van rajta, de mez
telen. Fúj a szél megint, hunyorog, pislog. 
Elméletek vonulnak fejében felhőkként, 
amelyek azt zengik, hogy a pislogó fél 
gyengébb. Káromkodni sincs ideje, amit 
magában pedig megtenne, mert fél, hogy 
az előtte levő tekintetet lekési. Azt is lát
ja, az emberek megállnak és bámulnak, 
ez hosszúnak tűnik innen, aztán egy fehér 
gázaskocsi halad el, az utat elkezdik fúr
ni közvetlenül a háta mögött, zuhan a vi
lág. A széltől hunyorognia kell, akkor sem 
engedi el az előtte levőt. Ettől az erőlkö
déstől átlátszó cseppet fúj le szemhéjáról 
az áramlat. A vele szembeni arc lassan 
változik. Előbb még mosolygott. Most ko
mor. Mi van? Megbántottalak? Vagy ben
ned is történik valami? Szembesül azzal, 
amin minden emberi kapcsolata elcsú
szott, hogy fogalma sincs, mit érez a má
sik. Elméletben esetleg, gyakorlatban kép
telen átélni. Egyedül van a sajátjával, és 
egyedül van tőle a másik, de csodák cso
dája, még mindig itt, szemben, és él.

Úgy tűnik, most már nincs menekvés. 
Annál is inkább, mert megint az ismétlő
dik, amit már tud, amit már anyja is tu
dott, aki nem akarta buszon elengedni el
ső nap, de gyalog sem, nem tudott mást. 
Nem mesélt róla, csak nem akarta elen
gedni. Apja megvető köpése, amikor any
ja  arcára nézett. Az öreg nagynéni, aki a 
legrosszabb pletykákkal kereste fel őket. 
Banánszag, batátaszag, csilipaprikával és 
vizelettel keverve. Enyhén alkoholos lehe
letek a levegőben. Egy kövér has, aminek 
rengése a derekát súrolja. Az egyedüli sza
bad testrésze, ami maradt, az ujjai a ke
zén és a lábujjai, amelyeket görcsösen ösz- 
szeszorít. A levegőben vannak és a cipőben, 
nem tud elérni semmit velük. Körülveszi a 
puhaság. Puha ujjak a szája előtt, épphogy 
lélegezni tud, a kézből jövő bőr sötét illata, 
horror, attól, ami élvezet lehetne. Ki aka-

» > »  folytatás a 11. oldalról

CätäUna Nistor: Cím nélkül

rom mondani, hogy NEM! Az összes nemre, 
amit nem vettek figyelembe, amelyek soha
sem számítottak. Meg sem kérdezték. Már 
az is lázadásnak számított, hogy felvetet
te, megkérdezhetnék. Az egész elindítva egy 
olyan vágányon, amelyet nem akart, felté
telezték, hogy ennél jobb úgysincs, mi mást 
is gondolhatna ő?

Igazából nem tudja, mi történik -  sa
já t szempontjából. Nem tudja, mi a saját 
szempontja, mert anyja, apja és az egész 
párbeszéd szerint ilyen nincs, a kérdések 
mindig mások szempontjából lettek felté
ve. Nekik ez kell. És ez fontos, fontos mi az, 
ami nekik... minden mondat velük kezdő
dik. Mit erezi fogalma sincs. Nem kérdez
tek rá. A kezek, amelyek lefogják, a busszal 
együtt ingának, a kéz, amely vájkál benne; 
ezt az egészet saját testével együtt kivág
ná. Ha lehet, akkor nem érezni, egyáltalán.

Összeráncolódik a homlok. Küzd a ké
pekkel. Behunyja szemét, ő is; az arc, 
a másik arca a könnycseppet figyeli, amely 
most csúszik le az orra mellett. A szél egy 
újabbat fúj ki a bal szeméből. A fiú előre
hajol. A turiszt is előrehajol. Görcsei vol
tak, aztán nevetnie kellett, a száj, amely 
úgy rángatózott, akár egy tehetetlen her
nyó, most megnyugszik. Itt voltam és itt 
voltál, aztán meghalunk megint mind a 
ketten, és még mindig itt leszünk, akkor 
még a szemembe nézel? A vele szemközt 
ülő akár a megfeszített is lehetne, akit 
mindig akkor árulnak el, amikor a tá r
gyak miatt félrefordítják tőle fejüket. Ha 
sokáig a szemébe néznek, ez lehetetlen. 
Hallod? Nem akarok elmenni tőled. Itthon 
vagyok benned. Egy hely, egyetlen pontnyi 
hely a világon, ahol biztosan tudom: va
gyok. És dühös vagyok rád, mert ha már 
itt vagy, ha már te vagy az egyetlen létező, 
akit meg lehet szólítani, akkor magamat 
is rajtad kérem számon. Képes lennélek 
megverni ebben a pillanatban. Miért csi
náljuk ezt a sok hülyeséget? A turiszt sze
meire a szemközti arc összehúzódik. Szo
morú vagyok? Keserű? kérdezi a turiszt 
tekintete. Ne ülj máskor székkel csak úgy 
ki a térre szemeket nézni, látod, veszélyes.

Minden azt mondja, hogy az, amit aka
rok, nem számít, az, amit próbálok, sem
mit sem ér. Egyáltalán, az, aki én vagyok. 
Ezer fontos dolog van a világon. Az iskolai 
dolgozat fontos, a fegyelem fontos, a nor
ma fontos, az esernyő épen hazakerüljön, 
a szomszédnak a kölcsönt megadni fontos. 
Én nem szerepelek a listán.

Apám félelme és anyám félelme, minden
ki félelme. Ha hullaként fekszem az árok
parton, még rám se köpnek. Kinek számít, 
ha ott hullok is össze, előttük? És ha eny- 
nyire értéktelen, hogy halni hagynak, ak
kor nem mindegy ? Tényleg, nem mindegy? 
Másik nagynénje, aki tíz évvel idősebb nála, 
és már rugdossák, mert ereszkednek a mel
lei. Röhögnek rajta, és köpnek rá, jó voltál, 
haha, de mit tudsz most? Mit akarsz most, 
semmit sem adsz nekünk? Adjál csicset, 
na, adjál, nincs már neked. Ezzel? Ezzel 
akarsz te minket...? Mit értesz máshoz? 
Semmihez. Megyek inkább egy vendéglőbe. 
Mindegy. Hát akkor... nem akarom ezt a 
testet, amihez hozzáértek. A barátnőjét ott
hagyták amikor meglátták a vágásokat a 
karján. Túl sok volt, és nem csak a karján. 
A mögötte levő ellökte: ez megbuggyant! Ki
áltott fel. Gyertek, összevérezem magam.

Sírsz?, kérdezi a turiszt. Ez ilyen. 
Megint egy arc, aki miattam sír. Csak már 
egyszer lenne olyan az életem, hogy sírás 
helyett valami egyebet is adjak. Például 
a sírás megállítását. Most már könnyebb. 
Nem kell elnéznie. A legelső maszkok le
hullottak. A maszkok száma végtelen, 
de nem olyan ötletesek, hogy ne ismétel
nék önmaguk. Mindig ugyanaz van: most 
már voltam csúnya és fáradt, láttad a fé
lelmeim, és hogy gyenge vagyok, és mind
azt, amitől magamban félek. És nem men
tél el, még mindig itt ülsz előttem. Most 
már maradhatnánk csak úgy, néhány per
cet. Tényleg egymással. Sajnálom, hogy ez 
ennyire rólam szólt. Mosakodtam benned. 
Most már jobb. Most már itt vagyok csak 
úgy. Tulajdonképpen most kezdhetnénk el.

Mindig eltervezte, hogyan védekezik, de 
a félelemtől nem jött össze. Még mielőtt 
tehette volna, megbénult, pontosan a ter-

Cätälina Nistor: Cím néíkül
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vek bénították meg. Most azt érzi, hogy ez 
kezd állandósulni, ha van horror, akkor ez 
az, kezdik természetesnek venni, már elné
zőbbek voltak vele, mert arra számítottak, 
hogy meg se próbálja. Ebben a pillanatban 
elég lazán fogják a csuklóját... nem tudom, 
nem tudom, mi történik velem. Képtelen 
gondolni bármire. Ájulás környékezi a le- 
vegőtlenségben, lüktet a feje, egy sötét kút- 
ban van, vagy még inkább föld alatt, elte
metve elevenen a zsírtömegekben.

Eljöhetnék hozzád minden nap, de félek, 
hogy akkor fájnál. Nem akarom tudni a 
neved, félek, hogy akkor megkérdeznéd, 
ki vagyok. Te vagy az isten, ne felejtsd el. 
A fiú ujjai megmozdultak.

— Megölelhetlek?
A turiszt gerincén érezte ujjait, ame

lyek keresgélve szorultak rá, amint át
hajoltak a két szék közötti távolság fölött.

Orrát az ölelés a fiú vállába nyomta, és 
alig tudott lélegezni. Haja csiklintotta bő
rét. Mélyen, ott, ahol a nyak ere ver, be- 
lemondta lehelletét. Nem lehet ezt soká
ig fenntartani. Tovább lélegezni félt. Van 
egy ember, akinek az öleléseim szólnak. 
Én csak egy turiszt vagyok. El kell érnem 
odáig, ahol az otthon van, hozzá, őt ju ttat
ja eszembe minden ölelés. Hátradőlt. To
vábbnézett.

Megrázta fejét, egész testét, belehara
pott az előtte levő kézbe; kihasználva a 
meglepetést, könyökének élével hasbavert 
néhány embert, és máris érezte a rúgáso
kat. Fejét odaverték az egyik rúdhoz. Fe
nyegetőzések, hogy holnap. Le akarták 
rángatni a buszról, és a körben eltüntet
ve kiadni rajta dühüket, de megkapasz
kodott az oszlopba, és sikerült egyet kiál
tania. A következő másodpercben lefogták

a száját. Valami rettenetesebb követke
zett volna, de az utasok már felfigyeltek, 
és a busz hirtelen megállt, a mögötte ál
lók pedig leszálltak. Mi, mi van?, kérdez
gették többfelől, akik mertek. Hirtelen fék, 
mondták bosszúsan a leszállók, manap
ság nem tudnak vezetni. Az a lány is ne
kidőlt az oszlopnak.

Az ablakból még látta, amint az egyik 
alak sántít. A másik a lágyékára mutatott, 
és kérdezett valamit.

A gondolatok nem tudtak megállni. Ha 
egyszer az arcodat érinthetném.

Ha egyszer az arcodba haraphatnék.
Lépteit lelassítva, szemét behunyva 

ballag a tömegen keresztül. Nem akarja 
elveszíteni a tekintetet.

Lépteit lelassítva, szemét behunyva bal
lag a tömegen keresztül. A kamerák néztek, 
és nem láttak semmit.

VLAD MOLDOVAN

Aneurizma
(Anevrism)

Szomorú módszerei 
a katasztrófa elkerülésének.
Csak villog,
kollimátorban a virrasztás. 
Infravörös sugarak 
nyaldossák a horizont 
vonalát.
Felhők
szóródnak az alkonyat 
domboldalán 
zavaros gőzcsíkok, 
gyöngyöző gallyak, 
mi is velük voltunk, 
nehéz esőben lépteink 
gyorsítva kényszeredetten, 
az én szívem és 
a te szíved egy

gombolyag viharverésben

Ad-vert
Madarak a párkányon 
zsinórba rendezett 
öntöttvas duzzanatok -  
útmutató ex űrbe. 
Hagyjátok a tekintetet 
követni
alufólia-agy arakat
Pihentessetek
párát
a raktár rombuszán. 
Amikor mellkasotokba 
levegőt szívtok

Amikor begombolkoztok 
csak színükvesztett 
ki nem függesztett 
térképek
talán -  elfeledettek 
a lakatra zárt 
műhelyben.
Paneleken olaj és 
rácsok között füst 
tetőtéri tétova 
reggelt hoznak. 
Gyászfekete fogja közre 
a mályvaszínű eget!

Bukás
(Scádea)

Egy égi tárgy 
az egy égi tárgy, 
beépítetlen, 
csupán ottfelejtették 
esésben
egy tetszőleges centrum felé. 
és felgyorsul 
és villámot szór 
Lila foszforcsíkok 
és villogó szikrák

Mi vész el 
mint a gőz 
a sötétség e 
provinciájában?

Túlzás testvére 
gyémántfényű függöny 
elpazarolva
a kompakt intelligenciáért 
Elbukott testvér 
a marginális galaktikus 
birtokokban.

Világítsd ki végre 
az atmoszférát -  
az empirikus eget 
és a belső eget, 
egy sötét kontinens 
árapályban lagúna. 
Ott ahol voltak 
csodák.
Vidrakölykök voltak 
az orrom előtt. 
Szimatoltak, 
szaladgáltak 
és a lendülettel 
ugráltak a vízbe

Calypso
Villám a legmegdolgozottabb szilfák fölött 
rálátás a távoli dombokra.

Az életünket alakító szerszámok -  
hullámokat és engramokat alkotó 
kicsi foszfének a gyárudvarból, 
az égi
mechanika készlete.

Szilánkok és tűzijátékok 
kivilágítják a hajó oldalát 
terjednek vadul 
az üveges ködben.

Minden folytatódik 
Súgja fülembe az admin 
És összetöri a szívemet

Infragalaktikus számítások 
hálója
Feltörnek a házak között 
Feltörnek a határok fölött 
a virrasztás magjai.
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ESZTERÓ ISTVÁN

H aw aii íté le t

Hol élők élnek, lábuk alatt magma 
horkantva álmodik fojtott füzével, 
amíg naiv ág rózsát hajt fügével, 
vulkán száját is betömné a magja

feledtetni, mit rejt mélyén Hawaii, 
de kertje égre fordult ágyúsokban 
már milliólövetű lángján lobban, 
ahogy gyümölcsök pírjától tavaly,

hiába futnak a futók útjából, 
hová hömpölygő hadsereget rámol, 
mint gátlástalan lelkiismeret,

országot nyel, pirítás kenyeret, 
könnyet hörpint a füstölgőpörökre 
sötét ítéletet hagyva örökbe.

L an do ln i jó

Ha orvos kérdi, mit vársz még e korban, 
remény szárnyára hitvány gyógyír, persze, 
zsugoriéra, kinek fogyó perce 
elkallódik, mint hangok az echóban,

vagy űrszemétbe dobált alkatrészek, 
papírrepülőd száz vényből lett, bátor, 
légörvényekbe tévedt navigátor 
fentről böngészni összefolyt egészet.

Míg térkép rajzán apró folt marasztal, 
landolni jó, ne sodródj távolabb, 
ahol a lépték csökken pár arasszal,

levegő oldja fel házszámodat, 
s buborékjel alatt rügynyi tavasszal 
se maradna vágyadról másolat.

N yelved hom okdűnéjén

Szívritmusod zavarva, mintha nyelved 
homokdűnéjén akadozna szó is, 
ahogy pár milliomod másodpercet 
kihagy, mint írják, majd a földgolyóbis,

az egymást tördelő lemezek mentén 
a mélyből feltör földalatti dal, 
echós versváros, boltozatos szentély 
leroskad füstölgő tornyaival.

Hová mehetnél omladozó tájról 
kevésbé kerge szélességi fokra, 
hol bennrekedt szótól vonagló szájról

szét nem szóródna szenes szótagokra 
az épületek leheletnyi váza 
szívet és szellemet porig alázva?
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még jégszikrán lobbantó eszkimót, 
túlélőt északi zord zivatarban,

időzni órát a madáchi színben, 
míg sarki fény megszűri zöld teáját, 
talán a terhes Évát körbeállják 
reménység porontyok hópehely ingben,

a távozást egy kicsit még halasztva 
csontokba szívni némi meleget, 
várjon a mogorvább másik Alaszka

s a jégszáját kitátó Arktisz is, 
míg megfagy a szóban a lehelet, 
ha nyúzna is naponta artritisz.

A m erre Úr ül

A temetők betonvilága ellen 
befejezetlen sóhajtó szüzsével 
virág, fű, lázadó gyökerű zsémbel 
mint fórumokat követelő szellem

lengetni szívek égig érő fáját, 
amerre Úr ül markában büdzsével 
szorozva sorsot bőven vagy szűkével, 
miként a röpke pillangók ajánlják.

S mi lesz felemás élettartalommal, 
ki gyűjti, rendezi sajtó alá hát, 
mi millióknak terheli bordáját,

sírok kövei nyomtatják-e lélek 
dallamát vagy forgószélben széled 
szanaszét fonnyadt temetői lommal?

M íg sa rk i fény

Gyors szánon szállni, mint Rasmussen
hajdan,

dermedt kunyhókban keresni szót

P rokru sztész  ágya

Még elbűvölő teltkarcsú alak, ó, 
a lenge kékségben keringőző Gaia, 
de tengerek nélkül sem hullámzó haja, 
se melle, fara vájt kővé apadó

csapdává válna (mint Prokrusztész ágya, 
melyben az áldozat végül a rabló, 
kit nem riasztott horror, véres tabló, 
megrövidíti saját kapzsisága),

s lomb nélkül is mint megkopasztott jérce 
serceghet majdan csillagrajos tepsin, 
hátán, a mellén pirospozsgás érce

kicsattan tán, s a Tejútról a tejszín 
istenek száján elcsurranhat ott, 
kik szárnyat nyelnek, püspökfalatot.

M ikor ég m ögöttünk

Egy törpecsillag körül forgó, 
Föld-méretű, akár kisebb bolygó 
lehet millió fényévek teltével 
meghosszabbító életfeltétel,

hová poggyásszal és személyivel 
utazunk űrhajó-személyivel, 
mikor ég mögöttünk kevély planéta 
hat kontinensének kenyérkaréja,

s amottan várhat a nappali esték 
mennyboltján elkent narancssárga festék 
lilába játszó impressziója,

hol halk hangulatú színeit szórja 
az utcára, kertekre Claude Monet, 
és dalra fakad majd egy klón szonett.

A hol a  n ih il

Holt vidék dérütötte húrján 
pendül a csend, kóró, vad burján 
ködfátyolt mellén keresztülszúrván 
mereng a borzongó berek borúján,

parányi reményért remegve 
könny gyűl a hályogos szemekbe, 
hogy pár foton fényszálat vezetne 
az elsötétített terembe,

lám, megtörnek-e tükrök, székek, 
lábán az összegyűrt örvények, 
vagy derékig, homlokig érnek,

s hullámok árama tudaton túl 
spirálba forduló utakon dúl, 
ahol a nihil szörfözik vadul.

Kispál Ágnes-Evelin: A Velencei Biennálé 
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LOKODI IMRE

Halott
embriók
Először is megnézem, ott van-e még a 

placc szögét lezáró, soha nem tisztázott 
okokból odakerült kőfiú, aminek akár 
szép története is lehetne, de nincs, leg
alábbis nem hallok róla, bár erősen sze
retnék hallani a kőfiúról valamit, remé
lem, hogy egyszer csak...

Hónaljban már eró'sen szorít a ballon
kabát, attól tartok, megreped, ahogy eről
ködöm felfelé a pattintott gránitlapokból 
rakott lépcsó'kön a Monte Carlo felé, apám 
mondja, ilyen kihízott kabátokban járnak 
a sörhasú agglegények, de nekem nincs is 
sörhasam, mint kó'ember, merev testtar
tásban, behúzott gyomorszájjal lépege
tek egyik lapról a másikra, valaki taszít, 
biztosan az őrangyalom, nem engedek a 
fentró'l lejövó'knek, vagyis nem állok fél
re, hiába szúr a tekintetük, mint valami 
szigony, ami szétfeszíti a bensőmet, mert 
ilyen szétfeszítsek ezek a tekintetek, bár 
igaz, mehettem volna autóval, kisbusszal 
szerpentinen, körbe a többi vendéggel, de 
nem, látni akartam  a fák között a tavat 
a délutáni szűrt fényben, bár a Medve-tó 
ilyentájt már elveszíti zománcát, mintha 
egy hatalmas matt,

zöld tömb feküdne medrében,

mozdulatlan, az apró hullámtarajokat 
ilyen tájt végképp összesepri az októbe
ri szél, vékony pénzű vendégek járják a 
tó körüli ösvényeket, nem tudom, mi van, 
csak időtől kipréselt idős házaspárokat lá
tok, mint az ősztől lecsupaszított öreg és 
hajukból borzosra hámlott szőlőfák, nincs 
bennük mezge, akik már nem is, úgyszól
ván egyáltalán nem gumiznak, és a fér
fiak egyáltalán nem dőltnek fehérnépet 
nagy szürke foltos gyertyánfáknak.

Mégis a gumi, a kifungált óvszer ott 
a lengedező bükkágon, persze, sötétedés 
után telik fel a tó partja szerelemmel, jön
nek a szállodákból, többnyire a Kárpáto
kon túliak jönnek, mert hol van az az idő, 
amikor a finnek, a furcsa arcú északiak 
aranyozott szemüvegkeretekkel, apám 
birskörtét sóz el nekik a fürdőtelepi pia
con, azt mondja, ezek tiszta idióták, úgy 
értve, idiótán festenek fehér adidasban 
és bojtos sapkában jóval hóharmat előtt, 
nyomogatják a kőkemény birskörtét, ak
koriban Palotás Dezső író, költő és kép
zőművész tolmácsol közöttünk, ő ugyanis 
rendszeresen mellettünk árul, kizárólag 
tenyérnyi grafikákat hoz Balavásáráról,

ebből pénzel válófélben,

a grafikáit a finnek viszik, mint a cuk
rot, mondja, felugrik a Monte Carlóba, 
Tamás Mari, vagyis Tamás Mária írónő 
ebben az órában, a szép délelőtti őszi nap
sütésben a tóra néző teraszon ül talpig fe
ketében, valamire készül, olvas, jegyzetel,

Bereczky úr, a vendéglőfőnök személyesen 
szolgálja ki, viszi az írónőnek a feketét, ta
lán kis színest is visz, azt mondja, éjjeli- 
szekrényén van a Milyen vagy, Amerika? 
című Tamás-útirajz, már csak hozzá kell 
fogjon, sajnos, soha nem fog hozzá, nemso
kára elviszi egy infarktus.

Amikor nem jönnek az északiak birs
körtét venni, és nem jön a csonka bal ka
rú ezredes, akit apám, ahogy kell, domle 
colonelnek szólít, akinek egyébként va
lamiért nagyon megtetszem, azt mond
ja, ha román gyermek lennék, elvinne, 
örökbe fogadna, három szobás blokklaká
sa van Buzáuban, egyik szoba az enyém 
lenne, tele van ragasztva régi és új típusú 
fegyvereket ábrázoló poszterekkel, felvéte
lekkel a második háborúból, nem beszél
ve arról, hogy ott teljesítenék sorkatonai 
szolgálatot az ejtőernyősöknél, de mond
tam, nem akarok ejtőernyős lenni, nem ér
dekelnek a fegyverek, elcseszed a jövődet, 
mondja apám félig viccesen, pedig tudom, 
nem adna, vagy lehet, hogy adna, amikor 
azt mondja, súroltalak volna el a lepedőn, 
azon a durva szőttesen, ezzel le van zár
va az ügy, nos, ilyenkor, holt időben Pa
lotás apámnak képzőművészeti leckét ad, 
javasolom, kezdje alapfokon, mert apám 
sehogy sem érti, mit keres a kartonra ra
gasztott apró kagylóhéj a leginkább kite
rített teknőst ábrázoló rajzon, na jól van, 
mondja Dezső, itt abbahagyja az alapfo
kú gyorstalpalót, javasolja, tartsak  vele, 
iszunk egy konyakot fent a Monte Carlo- 
ban, erősen sajnálom, hogy

az írónő nem jelentkezik,

mert én soha sem láttam élőben író
nőt, csak fényképről, mondjuk, Gulácsy 
Irént, Kaffka Margitot, jaj, és még lát
tam egy kortársat valami magyarorszá
gi lapban, erősen férfiarca van, meglehe
tősen darabos, hajói emlékszem, Galgóczi 
Erzsébettel ment egy riport egész laptes
tet betöltőén, de csak ennyi, írónők dolgá
ban mindösszesen ennyi, szóvá is teszem, 
pontosabban kérdezem Dezsőtől, hogy le
het egy írónőnek olyan arca, mintha azt 
Szervátiusz nagyolta volna ki, hát igen, 
mondja Dezső, darabos, különben remek 
íróról van szó, félelmetes riporterről, aki
től rettegnek a téeszelnökök Borsodban 
és Tolnán, Szabolcsban és Csongrádban, 
mert kemény riportokat ír, az elvtársak 
nem nézik jó szemmel, lehet, azért híresz- 
telik el Galgócziról, hogy leszbi, de nem 
kizárt, sőt egyáltalán nem kizárt, hogy 
leszbi, mondja Dezső, nos, erősen jól jött 
volna Tamás Mária a szép őszi napsütés
ben, hogy hozza neki Bereczky úr a feke
tét, de nem.

Jaj, a homokkő kisfiú, viszont Dezső 
halott embriónak mondja, amikor meg
mutatja nekem, ott áll, pontosabban ott 
gubbaszt szegény a vendéglő teraszának 
hátsó sarkában szöget lezáróan, szerin
tem mégis homokkő kisfiú, összehúzódva, 
mint aki fázik, mert ugye, fázósak a kisfi
úk, a homokkő kisfiú is fázik, bár szokták 
gyakran melegíteni jó meleg húggyal, ál
talában a fejére pisilnek, van ott egy kicsi 
luk a feje búbján, általában este szokták

lehugyozni, sötétedés után, amikor kijön
nek a vendégek levegőzni, a ribancok ezt 
a helyet elkerülik,

azt mondják, bűz van,

többnyire avas férfibűz, legalábbis bi
ológiai kontrollt veszített öregemberbűz, 
ráadásul a rothadó moha, gomba és avar, 
bár öles bükkök vannak, törnek az ég fe
lé festett turistajelzésekkel, nekem ne
vetségesnek tűnik, minek ide turistajel
zés, nincs ahogy eltévedni, némelyiknek 
öblös gyökere van, mohaággyal, de nem, 
a ribancok itt mégsem, talán nem akarják 
látni a kisfiút, tudni véli Dezső, hogy a ho
mokkő kisfiú nem élt soha, elvetélt geoló
giai csecsemő, nézzem, mutatja, primitív 
formáját alig meghaladott magzat alak
ja van, ufo-koponyával, a hegy vetette ki 
magából hajdan, a hegy vetélte el, tolta ki 
magából valaholi nagy bűzös valagán.

Tudom, helytelen gyakorlat antidep- 
resszánssal érkezni mulatságba, amit a 
Gomba vendéglőnél egy szukkal elnyelek, 
hallom, mondja a nagysága, jé, egy drogos 
már megint, nem állhatom meg, vissza
szólok, az idegek, nagysága, a neurózisom, 
de csakugyan nem jó ősi Diazepammal 
prezentálni, de hát tapasztalataim sze
rint Lajcsit kifejezetten így lehet emész
teni, nem hogy vattával tömöm ki a füle
met, mint valami fülfolyásos apó, hallom 
a lépcső középtáján, hogy a banda erősen 
Lajcsiba kapaszkodik, fogadok, lenyomja 
az egész Lagzi- repertoárt, mert ez olyan, 
mint a kurvaság, nem lehet könnyen le
szokni róla, nem baj, megyek,

megkeresem a kőfiút,

legfeljebb iszom egy feketét Tamás Má
ria asztalánál, most valahogy Dezsőt, és 
mindkettőt, a törékeny nőt és a szálas ha
jú férfikolosszust asztalhoz ültetném, már 
mindketten feketében járnak ideát, mert 
odaát nem tudom, a hajdani, fehérre má
zolt bádogasztal mellett elnézem a tavat, 
a zománcát veszített óriási zöld tömböt, 
vagy lehet, a szöget záró kisfiúnál mara
dok, nem baj, ha bűz van, ahol nem sze
retnek a ribancok, azt mondják, a szellő
ző férfiak napvilág gátlástalanul előveszik 
fényes farkukat.

Mit tehet az ember, ha tele van rokon
sággal, mindenkinek kijár a tisztelet hón
aljban szorító ballonkabátban prezentálva, 
de ez az eset nem rokonság-történet, hogy 
megyünk, megesszük a fejadagot, bedob
juk a pénzt a nagy levesestálba, majd kur
vára leisszuk magunkat, hányunk vöröset 
négyszer legalább valami fertő, bolondítá- 
sig felcukrozott házi bortól, de nem az a 
mulatság,

nem olyasféle,

hanem cabernetes, hétdecisben extra, 
palackozott félédes Murfatlar, és egészen 
száraz Jidvei, kisüsti körte, persze a bal
lonkabát hónaljban szorít, részletekben 
érek fel a Monte Carlo placcára, eltűnik a
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láthatatlan kéz mögöttem, kifújom magam, 
lent a tó vizén rekedten hápognak a vad
kacsák, lehet, maradnak télire, a násznép 
kint áll a teraszon, sok-sok cigaretta, ez az 
úri nép, a fejkendős asszonyok és a kalapos 
bácsik már bent ülnek az asztalnál, kéz
zel szedegetik az apró fasírtokat, úgy csí
pik meg a fogpiszkálót, mint a gyík nya
kát, amit felmutatnak az unokának, és ott 
lebeg orruk eló'tt az öreg szekrények dohos 
szaga, de nem kell foglalkozni velük, mint
hogy a kutya sem foglalkozik velük, nem 
ok. azok, akik lepisilik a kis homokkő' fiút, 
ez a népség ugyanis nem pisilik, azazhogy 
hajnalig féllábon állva szorongatja hólyag
jában, aztán állnak sorban a vécén, roppan 
a derekuk, nagyokat szellenthetnek végre.

Tévelygek a fejüket szellőztető vendégek 
között, mintha valamit keresnék, ponto
sabban: valakit keresnék, mint nemrégi
ben a folyóvíz partján, amikor azt mond
tam, valahol itt kell lennie, magam előtt 
hajtogatom félre a vékony füzeket, kosár
kötő ember szokta így keresni az elveszí
tett szerszámát, itt van, gondolom, ami
kor megpillantom a bejelentkező, gyéren 
nó'tt nádi bugyigót, nincs nyom, se törés, 
ki tudja, mikor já rt ember errefelé, bár 
járni járt, csakhogy odébb, a vízpart men
tén kanyarog az ösvény, többnyire a hor
gászok tapossák,

másnak nincs miért,

ez az a hely, ahol a patak beletorkoll a 
folyóba, csakhogy a Vermessy-patak más 
irányt vesz jó ideje, érdekes, mintha a 
Zengő s az alatta elterülő hegyi legelők 
vizét begyűjtő patakocska késleltetné a 
beömlést, közvetlenül a torkolatnál meg
gondolja magát, tesz kis kitérőt, valahol 
sűrű vadszedresben lépik észrevétlen a fo
lyóba, a hajdani beömlés fel van telve víz
től hozott televénnyel, nyáron kövéren te
nyészik benne valami tölcsérszerű sárga 
virág, enyhén szúrós az indája, az ember 
csak ne gabalyodjon.

Valamikor erre járunk el a répaföldek
re, folyó melletti parcellákról a parasztok 
vagonszámra hordják a cukorrépát a té- 
eszbe háton, tavasszal pedig erre járnak a 
békászó kamaszok, valamivel húsvét előtt 
a téglavetőktől ásott árkokból kigereblyélt 
békákat végeznek ki divatjamúlt alpak
ka késekkel, azt mondják, nagypénteken 
sütött békacombért Szent Péter nem húz 
strigulát, és a hajdani beömlésnél látok 
otthagyott ágasfát, tavalyi pecázó emléke, 
mert amikor még nyílt volt a hely, át lehe
tett látni a túlsó partra, amikor még las
sú, sötétzöld vízből nézett vissza a horgász 
mása, ha a tükör felé hajolt, most meg fur
csa, teljesen más:

eltűntek a mély vizek,

a beömlésnél mint a szélvész, úgy so
dor a súgó, a sodrással szemben kapasz
kodnak a márnák, és sebesen viszi a víz a 
potyogó vadalmát, a fa alatt ül Jánosunk, 
és beszél, mintha a vadfa ágán lengő vér-

Ferencz S. Apor: Kedves szentjeim. Installáció

csének mondaná, hogy régen erre jártak  
el a répaföldre az emberek, jöttek egyezni, 
gyéríteni, akkor is gyakran lejárt a folyó
ra ivóvízért, kőkorsójának szája buboréko
kat vet, és soha nem lát senkit a vízparton 
járni, pedig éberen figyel, mi pedig irtó
zunk a folyón járni, mert híre járja, hogy 
egy bolond remete lakik a berkekben és 
térdig érő szakálla van, pedig nem is a 
berkekben lakozik, hanem a temetői ká
polnában, s ha minden igaz, maga Keresz
telő János.

Hanem egyszer csapat legény jön a ré
paföldről, látják, hogy a völgy legvonzóbb 
leánya megy a vízre ruhát öblíteni, eladó, 
mondja egyikük, már eladták egy csótány
nak, mondja másikuk, le kell a csótányt 
szöktetni a patak hídjáról. Megegyeznek, 
hogy a csótányt le kell ugratni a patak 
hídjáról este a leányhoz jövet, mindig este 
jön a fiú, szépen tud tangóharmonikázni, 
ott ülünk a szemközti kukoricásban, vil
lanyoltásig hallgatjuk a tangóharmoni- 
kást, hogy Mónika, drága, Mónika, egyi
künk megvallja, a leányra gondolva tud 
csak onanizálni, nem nevetünk, nagyokat 
hallgatunk,

a völgy legszebb leánya fehérneműt, sok 
kis színes apróságot öblöget, ilyenkor már 
nem csak az árnyékok nyúlnak meg, ha
nem a képzelet, a vágy is, víziót fektet el 
a vízen a pillanat, hullámzik némelyik 
megnyúlt selyembugyi, mint hajdan nagy
anyáink nagy szőttes lepedői, amiket le
engednek a súgókon, aztán a füzekre 
feszítenek lengeni, széles folt nélküli lepe
dőket, október van akkor is, vagy novem
ber eleje, hallgatják a rádiót, hogy Pesten 
lőnek, szabadság, szerelem, nézem a nőt,

guggol a víz partján,

térdeit szorosan egymáshoz szorítja, hi
ába lesnek át a túlparti kőbánya munká
sai, akik úgy tesznek, mint akik színes 
kavicsot szednek, vagy lehet, csak nézik a 
vizet, mert ezek az emberek teremtésileg

nem nagy, impozáns folyókhoz, vizekhez 
szabódtak, hanem kis patakokhoz, egy- 
egy adódó halpusztítás után hallgatagon 
nézik a folyót, nincs kinek szólni, csak né
zik, amint úsznak, nem is úsznak, sodród
nak lefelé fényes hasukkal, és ezek az em
berek azt hiszik, hogy az ő fényes szemük 
van kimérgezve, az ő szemük úszik el va
lamerre.

Azóta síkos ott a víz, zöld mohaágyon 
szalad, lágyult köveket érzek, ha benyú
lok alájuk paducért,

és mindig az ara ju t eszembe, aki ott 
áll a a Monte Carlo nagytermének köze
pén a vakító fényben, talán menyasszony
táncra vár, hogy valaki felkérje, majd
nem megkövültén nézi, hogy a csótány 
ölébe veszi a tangóharmonikát, és nyom
ja, hogy Mónika, drága, Mónika, jobb lesz 
nekem a kisfiú, amíg láthatom napvilág, 
és nincs hullaszag, leszívja a nyaralóktól 
itt hagyott bűzt a tömb mélysége, mint
hogy ilyentájt bűzüket veszítik a vonuló 
vadlibák, a tér szögletéhez megyek, ahol 
a kőfiúnak kell lennie, mert nekem kőfiú, 
hegyektől szült eleven, hiába mondja haj
dan Palotás, hogy embrió, mert kész, ha
lott kőkölyök, de nincs ott, ki van rúgva 
a helyéből,

csak a régi heg,

megyek a kőfiú valószínűsíthető nyo
mán, ahol legurul, áttöri a tószéli kor
hadt vesszőfonást, megvan, ott van, ott 
van valami nyálkás burokban a zöld víz
ben, iszapba ágyazódva, hatalmas mag
zatvízben, ott áll a két ribanc, jövésemre 
megmozdulnak, amikor csonkra akasz
tom a kihízott ballonkabátomat, felém for
dulnak, szétvetett lábbal támaszkodnak a 
szürke foltos gyertyánokhoz eszméletlen 
feszes farmernadrágokban. Mutatják, van 
helyem az ölükben, várnak, megyek, intek 
feléjük, és bolonduljak meg, ha értem, mi
ért olyan nevetségesek ezek a tóparti fák
ra festett gyűrűk, turistajelzések.
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Kedves Anyám!
Kaffka Margit utolsó levele édesanyjához
A levél keltezése: Budapest, 1918. no

vember 20. Kaffka Margit érzelmileg dol
gozza fel benne közéleti és magánéleti ta
pasztalatait. Hangulatát és közérzetét 
egyetlen, őszinte mondatban fogalmaz
za meg: „Engem nagyon is zaklatnak az 
események”. Összegezi és értékeli sze
mélyes életét, reményeit, a háborút és a 
történelem ítéletét, a forradalmat és jö
vőjével kapcsolatos kételyeit. 1915 novem
berétől Bauer Ervint, második férjét egy 
temesvári katonai kórházba osztják be 
patológus orvosnak. Egy év múlva, 1916 
őszétől Kaffka Margit is Temesvárra köl
tözik, lakást bérelnek a Jenő herceg tér 3. 
szám alatt, majd 1918 elején a Losonczy 
tér 16. szám alatt. 1918 szeptemberében 
fiát, Fröhlich Lászlót is Erdélybe, egy dé
vai állami intézetbe menekíti Budapest
ről a spanyoljárvány elől.

Leveleiben nincs pozitív véleménye Te
mesvárról, anyjának is így ír róla: „A csúf 
Temesvárt bizony sikerült otthagynunk az 
első izgalmas hét végén: ilyen négynemze
tiségű helyen bizony nem szép a forrada
lom: túl nacionalistaízű, túl sok a kölcsö
nös gyanakvás, több a zavargás is, mint 
másutt.” A csúf (másik levélben pocsék) jel
ző negatív tartalmak gyűjtőfogalma, több 
hónapos tapasztalat sűrűsödik benne, és 
szinonimákat felsorakoztató jelzős para
digmasort indít el, pl. „csúf’, „nem szép”, 
„vacak”. Az életfeltételekről (étkezés, fűtés, 
albérlet) így tájékoztatja édesanyját: „itt 
ül az ember évek óta egy kis magyar vá
rosban, hónapos szobában, tömérdek po
loska közt, vacak csúf bútorok közt és mé
regdrágán és még adjon hálát az Istennek, 
hogy így van, mert rosszabbtól is kell min
dig tartani, a harctérre vivéstől.” Az Eu
rópát felforgató háború befejezése, a for
radalmi állapotok, a Monarchia várható 
szétesése 1918 őszére felkorbácsolta a lap
pangó nacionalista indulatokat az egész 
földrajzi térségben. A „nem szép a forra
dalom” kifejezés mögött Temesvár négy 
nemzetiségének (magyar, román, német 
és szerb) más-más viszonyulását sejteti 
az őszirózsás forradalomhoz és a Monar
chiához. Az egyes nemzeti kisebbségek 
anyanemzetük elfogult politikai törekvé
seit képviselik, és megvívják egymás közt 
a maguk külön kis háborúját, ez a konf
liktusok legfőbb forrása. Kaffka Margit a 
temesvári eseményekben tükröződni lát
ja a háború végi Monarchia általános ál
lapotát és hangulatát, előre vetítve lehan
goló jövőjét.

1918. november 16-ig mindannyian 
hazaköltöznek Budapestre. Ezt követő
en mindössze két, rettegésekkel keserí
tett hetet élt még Kaffka Margit abban 
a „rombolva épülő” új világban. A hábo
rú okozta gazdasági válság és a rettegett 
spanyoljárvány ide is elkíséri, erről eze
ket írja anyjának: „Mi itthon szerényen 
és csendesen élünk, mint mindig, kevés 
igényünkkel és rossz viszonyok közt is

boldogan, csak a budapesti szénhiány za
var kissé. Alig van szenünk s nem tudjuk, 
lesz-e később; így csak este hat után me
rünk begyújtani, pedig nagyon hideg a la
kásunk, egész nap plédekben és botosok
ban /bélelt, nehéz cipőben -  VBB/ ülünk 
s dolgozunk benne, pedig hovatovább job
ban szenvedek a hidegtől s kívánom a jó 
meleget. Este, mikor végre begyújtunk, 
olyan zsibbadás száll minden részünk
re, hogy el is nyom az álom a kályha mel
lett, vacsorát is kell főzni, alig pislogó gá
zon, cselédet nem tartok, a takarítóném 
spanyolos.” Egyetlen vigasztaló gondo
lata, hogy ismét együtt van szeretteivel, 
mindenért kárpótolja a család, ha aggód
nia is kell férje és fia sorsáért. Beszámol 
anyjának azokról a terveiről, amelyeket 
családjának kigondolt. Bauer Ervint egy 
szerencsétlen, gumikesztyű nélkül elvég
zett kézoperáció után vérmérgezés gyanú
jával Gönczy Mór egészségügyi miniszter 
véglegesen felmenti a hadiszolgálat alól. 
Kedvére folytathatja otthon „szenvedély- 
lyel” elkezdett kutatásait, abban a re
ményben, hogy anatómiai tanársegédi ál
lást kap majd Pozsonyban, Péterfi Tibor 
professzor, szövettani kutatóorvos mellett. 
„Dolgozzon egy pár hónapig itthon bioló
giáján... az egyetemen elhelyezkedés e 
zavaros hónapokban úgy sem menne.” 
Naphegy utcai otthonukban helyet kap 
a kiváló orvosbiológus laboratóriuma is. 
Férje érdekében megpróbál közbenjárni 
ismerősök által az új kormányban részt
vevő Madzsar József orvos-államtitkár
nál, aki szintén nagykárolyi születésű és 
barátja a pesti irodalmi köröknek. Ezért 
is éri hidegzuhanyként, hogy Madzsar 
kurtán-furcsán megtagadja a segítséget. 
Erről így vall 1918 novemberében Hala
si Bélához írott egyik levelében: „... kilin
cselni és előszobázni sokkal kellemetle
nebb az új, demokrata rendben, mint volt 
a régiben; akkor is éppúgy mellőzték és 
félretolták a magunkforma embert.” Fi
át, Lacikát műszaki pályára szánja, gya
korlatias és előrelátó gondolkodással ezt 
így közli az édesanyjával: „Én szeretném 
negyedik után technológiába adni. Egy 
jó és képzett művezetőnek nagyobb jövője 
lesz ezentúl, mint holmi diplomás senki
nek, hisz az elvett országrészekből is ide, 
a megkisebbedett Magyarországba fog tó
dulni sok száz tanár, jogász, közigazga
tási ember s már eddig is túlbőség volt 
közigazgatási tisztviselőkben.” Schöpflin 
Aladárnak elmondja saját tervét is: „nagy 
regényt akar írni Josephus Flaviusról, 
mutatta előtanulmányairól készített jegy
zeteit”. Az ország sorsának további elgon
dolása elvezeti a két világháború közöt
ti magyar költőknek (Babits Mihálynak, 
Kosztolányi Dezsőnek, majd Reményik 
Sándornak és Aprily Lajosnak) a kétféle 
hazáról szóló elképzeléséhez. Egyrészt a 
térkép szerinti, politikai határok által ki
jelölt hazában, másrészt a kultúrhazában,

Kaffka Margit

vagyis a nemzeti műveltség meghatározta 
határtalan hazában gondolkoznak, mely
nek virtuális határait a nyelv, az iroda
lom, általában a nemzeti műveltség jelöli 
ki. Érzelmi és erkölcsi értékeken nyug
vó válasza ez a két világháború közötti 
magyar értelmiségnek egy igazságtalan 
nagyhatalmi döntésre. Ennek a szellemi 
kompenzációnak Kaffka Margit megfo
galmazásában is van egy változó és egy 
állandó összetevője: változó a politika és 
állandó a kultúra által megfogalmazható 
haza: „A haza sorsán mégsem aggódom 
túlságosan. Arany János és Ady Endre 
verseit ezután is csak annyi ember fog
ja olvasni, mint eddig s mégis a kultúra 
az, ami a legfontosabb az egész nemze
ti ideában.”

Az „úri családokért” aggódó édesanya 
félelmeire kellő történelmi-társadalmi 
megalapozottságú indoklással válaszol. 
Almásy Ignácné Uray Margit félti a ma
gyar nemesi családokat, sorsuk rosszra 
fordulását látja a forradalom idején, meg- 
rémiszti a parasztság bosszúállása a vi
déki földbirtokosokon: a napirenden lévő 
rablások, fosztogatások és gyújtogatások. 
Kaffka Margit determinista történelem- 
szemléletével és szociális érzékenységével 
pártfogásába veszi a lázadó parasztokat, 
magyarázatot keres „állati” viselkedésük
re: „Ugyan gondoltak-e valaha arra, hogy 
a paraszt is ember, hogy a gazdasági cse
lédnek is rendes, egészséges, tiszta és 
csinos külön házra van igénye a munká
ja után, hogy minden tanyán legyen isko
la, kórház, patika és népkönyvtár? Álla
ti létben hagyták a szegény páriákat, hát 
most állatmód viselkednek, nem tanultak 
egyebet.” Ebben az idézetében teljes érté
kű emberként szemléli a magyar parasz
tot, és fizikai, erkölcsi, szellemi igényeit is 
ebben az összefüggésben vázolja fel. Szo
ciális érzékenységével, szegények iránti 
szolidaritásával nincs egyedül, kortársai
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közül Móricz Zsigmond is hasonlóan vé
lekedik. Humanizmusa és az elesettek 
iránti szimpátiája novelláiban és regénye
iben is fel-feltűnik művészi formában, ha 
nem is olyan kritikai hangon, mint ahogy 
ebben a levelében olvashatjuk. Életrajz
írója, Földes Anna ezeket a gondolato
kat elemezve következtetésként állapítja 
meg, hogy Kaffka Margit nemcsak felvi
lágosult értelmiségiként pöröl a történe
lem kíméletlen ítéletével, hanem lélekben 
is lázad ellene. A magyar politika és tör
ténelem 1918-as vízválasztó évében, ami
kor élesen vetó'dött fel a pártállás kérdése 
és elkerülhetetlenné vált a hovatartozás 
megvallása, bátorságot jelentett az egyén 
függetlenségének hirdetése. Kaffka Mar
git erről így fejti ki személyes álláspont
ját a már említett Havasi Bélához címzett 
levelében, a kutyapecér profán példáján 
keresztül érzékeltetve a haladó értelmi
ség társadalmi kirekesztettségét: „Egyéb
ként az igazi meggyőződéshez nem fontos 
a párthoz tartozás, ugye, mert mi is így 
gondoljuk; ehhez pedig három emberöltő
nyit kellene ugrani ennek a szerencsétlen 
földdarabnak és nemcsak intézményes 
látszataiban, hanem embereiben gyöke
restül megváltania, -  hogy olyan embe
rek is meg tudjanak élni itt, akik a hi
vatott mesterségüket született és vállalt 
dolgukat tudják s azt gyakorolják; itt még 
sokáig lesz úgy, hogy reálpolitikusnak és 
reálszociológusnak kell felcsapni, hogy 
az ember, teszem kutyapecér lehessen; s 
alig fontos, hogy jól tud-e kutyát nyúzni.” 
Amikor levelében azokról az emberekről 
ír, „akik a hivatott mesterségüket, szüle
te tt és vállalt dolgukat tudják s azt gya
korolják”, a férje és a maga mellőzöttségé
re is gondol. A forradalom győzelmével és 
a Károlyi-kormány megalakulásával alig 
reménykedik abban, hogy az országban 
helyükre kerülhetnek a dolgok, és a hábo
rú okozta káoszt felválthatja a rég áhított 
rend a közéletben. Ezt szkeptikusan meg 
is írja a szociológus Halasi Bélának: „Ne
kem nem válságos mindez; az irodalomból 
eddig is lehetett koplalni, megszoktam; s 
egy kis átmeneti után remélem, nemso
kára ismét lehet lesz.” Anyjának nem ír 
ilyen részletesen ezekről a dolgokról, visz- 
szafogottan, rövid mondatban sejteti vele 
kételyeit: „De sokára lesz, hogy kiláboljuk 
a háború utóbajait mindnyájan.”

A Nagykárolyban élő Almásy Ignácné 
érdeklődéssel követi a Jászi család sorsá
nak alakulását. Első férje, Kaffka Gyu
la 1886-ban bekövetkezett halála után a 
szomszédságukban lakó Jászi Ferenc já
rási főorvos támogatja jóakaratban az ár
vaságra jutott családot: az özvegyet és a 
két gyereklányt, Margitot és Ibolyát. Er
re az időszakra szívesen emlékezik vissza 
önéletrajzában a főorvos fia, Jászi Osz
kár is, így emlegetve Kaffka Margitot: 
„tőszomszédnőm a Zöldfa utcában”. Anya 
és leánya közötti 1918-as levélváltás ide
jén Jászi Oszkár tevékeny alakítója az or
szágos eseményeknek, többek között kül
ügyminisztere a Károlyi Mihály vezette 
kormánynak. Az anyja érdeklődése ürügy 
arra, hogy bővebben kifejtse véleményét 
Jászi társadalomfilozófiai nézeteiről. Le

» > »  folytatás a 17. oldalról vélbekezdésének tételmondata előrevetíti 
azt a kritikai hangnemet, amellyel Jászi 
polgári radikalizmusát bírálja: „Jászival 
keveset találkozunk: nem is vagyunk egy 
hiten, én szocialista vagyok, ő polgári ra
dikális.” Mindkét szellemi irányzat hívei 
egy kritikus történelmi korszakból keres
nek üdvözítő kiutat az ország és a társa
dalom számára, ha az eltérő irányzatok 
elkötelezettjeiként bírálattal is nyilatkoz
nak egymásról. Kaffka Margit frappáns 
kifejezéssel lehetetlen társadalomelmélet
nek, „fából vaskarikának” tartja Jászi el
képzelését egy radikális polgári demok
ráciáról, de magát a személyt is mérlegre 
teszi, filozófusként „nem túl nagy lumen
nek” tartja. Talán ő maga is túlzottnak 
véli egykori „tőszomszédja” egyoldalú 
megítélését, ezért a szellemieket erköl
csiekkel egészíti ki, elválasztva a magán- 
személyt a közéletitől: „egyénileg feddhe
tetlen, jóhiszemű és tisztességes.” A teljes 
személyiség etikai rehabilitációját köve
tően rátér Jászi feleségével, Lesznai An
nával való kapcsolatára: „a feleségével 
régebben igen jóban voltam.” A közöttük 
lévő viszony több volt a szokásos írótár
si kapcsolatnál, több minden is egymás
hoz közelítette őket: a közös nagykárolyi 
és fővárosi emlékek, azonos érdeklődés és 
baráti kör. Anyjának is úgy ír róla, mint 
közös ismerősükről. Lesznai Anna a Kez
detben volt a kert című önéletrajzi regé
nyében Leona néven egyik főszereplőjének 
teszi meg Kaffka Margitot: „Az egyetlen 
nő, akit férfitársai kételytelenül egyen
rangú íróként kezeltek. Meglepő jelen
ség volt. Tökéletes egységbe olvasztotta a 
szépség és a rútság attribútumait. Rend
kívüli tehetségét csak rárótt vészes ado
mányként viselte.” Levélírás idején régi 
kapcsolatuk lazulófélben van, főképpen 
eltérő társadalmi nézeteik miatt. Kaffka 
Margit erről is részletesen beszámol any
jának, kapcsolatrontó fordulatnak tekint
ve pár héttel korábbi találkozásukat: „a 
forradalom előtt egy héttel /okt. végén -  
VBB/ itt volt nálam és nyolctól tizenegyig 
vitatkoztunk elég keményen.” A vita tá r
gya Lesznai Annának a társadalmi-po
litikai változásokhoz való viszonyulása: 
„sohasem voltam antidemokratább, mint 
most” — idézi Kaffka Margit az általa 
ominózusnak tarto tt kijelentést. Rend
hagyó társadalmi témájú vitája ez két 
irodalmárnak, melyben indulatfokozó té
nyezőként van jelen az eltérő származás 
és élettapasztalat, valamint a rendkívüli
nek tekinthető magyarországi forradalmi 
helyzet. Vitájukban ellentétes pólusokra 
kényszeríti őket az eltérő természetű ag
godalom: Kaffka Margit az egész társa
dalmat és benne a családját félti az elsza
badult forradalmi indulatoktól, Lesznai 
Anna pedig a nemesi rendet félti a vár
ható vagyonelkobzástól, ez teszi egyre 
„antidemokratábbá”. Kaffka Margit nem 
hagyja szó nélkül vitapartnerének ezt az 
önző és retrográd álláspontját, és a ko
rábbinál élesebben, személyre szólóan fo
galmazza meg kritikáját a nagybirtoko
sokkal szemben: „íme így demoralizál 
a gazdagság!” A hivatalos népboldogí
tó felesége mégiscsak egy tízezer holdas 
nagybirtokosnő: hogyan is tudhatna más
képpen gondolkozni. Az ország korábbi

nagybirtokos vezetőit hibáztatja a sze
gények szociális állapotáért és tudatlan
ságáért, éppen a megfelelő tömegtámo
gatottság hiánya miatt tartja  korainak 
az esedékes szocialista változásokat. In
doklása: „Az ország nagy többsége telje
sen előkészítetlen. A pestiek nem akarják 
hinni nekem, hogy Rákospalotán már azt 
sem tudja a paraszt, mi a szociálizmus, 
kommunizmus lényege: azt hiszi, egysze
rű rablásból áll, itt még tíz-tizenöt évi 
munkára volna szükség s komoly agitáci- 
ókra.” Azokban a napokban mindenki azt 
hitte, hogy a régi politika teljes pusztu
lása a záloga Magyarország újjászületé
sének. Ebben bízva tartja Kaffka Margit 
is elfogadhatónak a regnáló Károlyi-kor
mányt, reménykedve, hogy tagjai „komo
lyan és elszántan fognak e szörnyű nehéz 
munkához ebben az Augiász istállójában, 
amivé elődeik s az ostoba szörnyű háború 
tette Magyarországot.” Elsiklik a tény fö
lött, hogy ennek a kormánynak a koráb
ban megbírált Jászi Oszkár is tagja, rövid 
ideig külügyminisztere.

Ebben az időszakban keletkezett leve
leiben komor hangulatú helyzetjelentést 
készít családjának életkörülményeiről, 
valamint a széthulló ország kilátásta
lan társadalmi-politikai állapotáról. Eb
ből a válsághelyzetből kiutat keresve jut 
el a szocialista forradalomig, óvatosság
ra intve a kortársakat; az első világhábo
rú szenvedéseinek és halálos áldozatainak 
az ismeretében fél az újabb esztelen vér
ontástól. Radnóti Miklós Kaffka Margit
ról írott könyvében (Kaffka Margit művé
szi fejlődése, Szeged, 1934) a személyiség 
radikalizálódásának tekinti és az életta
pasztalatokból eredezteti vonzódását a 
szocializmushoz: „az asszonysors lázadá
sa, másrészt a sivár igazságlátás új, ha
tározott elgondoláshoz, a szocializmushoz 
viszi. Kaffka Margitnál ez természetes 
fejlődés, nem úgy, mint nemzedékének sok 
tagjánál.”

Még egy hét sem telik el levelének meg
írása óta, november 26-án Bauer Ervin 
családjának két tagját -  Kaffka Margitot 
és Fröhlich Lászlót, anyát és fiát -  az I. 
sz. Belklinikára szállítja spanyoljárvány 
gyanújával, itt dr. Jaulusz Borbála gya
korló orvos kezeli. Levelében közvetet
ten érinti a veszedelmes kórt, korszaká
nak tömeges halált okozó betegségét, és 
minden óvintézkedést megtesz, hogy tel
jesen elkerülhető legyen személye és csa
ládja számára. November 25-én a nála ba
ráti látogatást tevő Schöpflin Aladár sem 
látja semmi jelét a betegségnek: „Nyu
godt volt, derűs kedvű, az arca is kisi
mult, szeme melegen csillogott.” Egész éle
tében a rákos megbetegedéstől óvakodott, 
hogy 1918. december 1-én a Budapesten 
dühöngő spanyolnáthajárvány áldozatá
vá váljon, a december 2-án elhunyt fiával 
együtt. „Harmadnap temettük. Zord idő 
volt, ólmosszürke az ég, napközben dara
eső esett. Lent a városban forradalmi zűr
zavar, a pánik rettenetét vad kiáltozás 
leplezte, mindenki rettegett önmagáért, 
Magyarországért, a spanyoljárvány úgy 
haladt végig házról házra, lakásról lakás
ra, mint a bibliai öldöklő angyal. Itt fenn a 
hegyoldalban, kevesen voltunk, temettük 
Margitot” (Schöpflin Aladár).
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RITTER GYÖRGY

Teodicea
Pálfi György huszárvágással úgy 

adaptálta a lengyel sci-fi író, filozófus 
Stanislaw Lem regényét, hogy nézőjé
nek nem kell feltétlenül ismernie az ere
detit. Ám abban már nem vagyok biztos, 
hogy ha valaki ezek után emészti meg az 
1968-as, monologikus esszéregényt, utó
lag is jó ötletnek tartaná  a film megte
kintését.

Az egykori Simó Sándor-tanítvány kí
sérleteinek veleje mindig az volt, hogy a 
klasszikus narratívát szinte a befogadás 
határáig tördelte. A Hukkle!-ban (2002) 
ambient thrillert vitt vászonra egy falu 
titkairól, a Taxidermiában (2006) több- 
generációs salában bontotta szét az em
ber testrészeinek ontológiáját, ... a bará
tod trilógiában (2009) improvizációival 
magukból a filmekből lépett ki, a társas 
kapcsolatok m intáit keresve, és a Sza
badesésben (2014) is a mellőzöttség vál
tozatait sorolta fel. A „család” mindig ott 
lapult műveinek hátterében.

A Lem által feltett kérdés érdekel
te most a rendezőt, vagyis az, hogy va
jon képes-e megfejteni az emberiség egy, 
a világűrből érkező üzenetet. Az, hogy a 
Pálfi által is megfilmesíthetetlennek ta r
tott — egyébként az írói pálya egyik csú
csának számító — Az Úr hangját egy je
len idejű, közhelyszagú apakeresésbe 
kellett átplántálnia, már megkérdőjelez
hető döntés

A bevezető szcénákban egysnittes, ha
talmas „bukfencen” keresztül jutunk át 
egy idegen civilizációval kapcsolatot ke
reső homályos terű űrhajóból, a felhők 
fölött suhanó New York-i repülőgép futó
művén keresztül az utastérbe, ahol Péter 
(Polgár Csaba) és Dóra (Kiss Diána Mag
dolna) utazik. Pálfi itt elegánsan önti for
mába a Lem bevezetőjében is olvasható 
epiciklusokra alapozott (lélektani) fejte
getését, s már-már az látszik, hogy ha
sonló formabontó képi „fordításokat” fo
gunk kapni a film száz perce alatt. De ez 
csak részben igaz.

INEMATOGRÁF

A pár két különböző céllal érkezik a 
tengerentúlra. Péter elveszett, matema
tikus apját szeretné megtalálni, aki az 
1980-as években egy szó nélkül disszidált 
Nyugatra. Dóra konferenciázni érkezett, 
de leghőbb vágya, hogy végre családot 
alapítson Péterrel, aki ezt zsigerből el
utasítja. Össze is vesznek, majd a fiú el
veszett apja nyomába ered. Találkozik is 
egy riporterrel, akinek összeesküvés-el
méleteket gyártó műsorában kiszúrta fi
atalkori apját. Péter egyre-másra bontja 
ki a szálakat, mélyed el apja múltjában, 
akiről kiderül, hogy valójában sikeres 
professzor, aki egykoron részt vett olyan 
kutatásban, amelynek eredményei rosz-

szul sültek el. Apja nem létező emlékét 
hajtja. Számára ez egy olyan hiány, ame
lyet hol kivágott arcú járókelők víziójá
ban, hol a sivatag közepén járkáló óriás, 
álomszerű delíriumában tapasztal meg. 
Fogódzót keres.

A Horváthból lett Hogarth (Eric 
Peterson) professzor előtt Péter végül a 
játékidő felénél fedi fel magát. Az erede
ti regény itt háttértörténetként lopako
dik be az apakeresésbe. Péter nemcsak 
keres, hanem dokumentál is. Fényképe- 
zőjének keresője folyton variózik, egy
részt azért, hogy otthon maradt, mozgás- 
sérült öccsének, Zsoltnak (Fekete Ádám) 
folyamatosan beszámoljon a fordulatok
ról, másrészt pedig, hogy saját maga ter
mékeny pillanatát örökítse meg. Ugyan
is Péter számára az apja titok, egy olyan 
entitás, amit olykor túlmisztifikál, oly
kor erélyesen megkérdőjelez. Számára 
ez egy etikai rés, sőt metafizikai „min
takeresés” is egyben. Mondjuk ki, az Úr. 
S itt csúszik egybe a lemi filozófia és a 
Pálfi-féle titokfeltárás. Az ember számá
ra ez a „keresés” olyan, mint egy isten
értelmezés, görögül -  a regényben is hi
vatkozott — teodicea, amelyet a film az 
idegen civilizációval való kapcsolatfelvé
tellel parafrazál. Hiába találkozik az ű r
hajó legénysége -  Péterrel együtt -  egy 
Másik entitással, a megértés hiányában 
megtámadja azt. Pálfinál ez a lehetetlen
ség egy pótcselekvésben, egy mintaköve
tésben oldódik fel, Lemnél pedig a jövőbe 
tekintő optimizmusban. A filmben nem a 
megfejtés a lényeg, hanem az üzenet léte
zése, amit megörökíthetünk, csak éppen 
nem értjük. Az Úr hangja markáns finá
léja után talán emiatt távozunk hiányér
zettel a moziból.

Ezt pedig csak fokozza a film  néhol fe
lemás megvalósítását. A színészek közül 
Polgár Csaba mindent megpróbál kihoz
ni szerepéből, de ő sem tud mit kezdeni 
az aránytalan szkripttel (Nagy V. Gergő 
-  Ruttkay Zsófia). Bár a dramaturgia fe
szült, a vizuális (és olykor valós) orgia iz
galmassá teszi a mozit, néha túl sok idő 
jut Péter otthonról beszélő mozgássérült 
testvérére, miközben neki csak a finálé 
helyzetmegoldásában lesz igazi szerepe. 
Éppen megismerjük a testvérpár Bánsá
gi Ildikó által megformált anyjának alak

ját, akit annak idején Horváth-Hogarth 
magára hagyott, de a karikaturisztikus 
hisztériajelenetnél többet nem tudunk 
meg róla. Hasonló a helyzet Péter féltest
véreivel, a szexi Isobellel (Jenna War
ren) és Chris-szel (Marshall Williams). 
Kiss Diána Magdolna pedig talán már ki 
sem szabadul a családi kötődésre vágyó 
női karakterből (lásd: Örök tél, Egy nyá
ri kaland 3. évad). Helyettük is inkább 
percekig nézzük, ahogy Hogarth (Eric 
Peterson) átható hittel énekel egy spiri
tiszta közösség „oltára” előtt.

Pálfi házi operatőrének, Pohárnok 
Gergelynek is kevésbé látszik a kreati
vitása. Ez főleg annak köszönhető, hogy 
a film hatásmechanizmusának alapja, 
hogy sokszor Skype, szelfi vagy a „tele
víziós műsorok” békaperspektívájából kö
veti az eseményeket. Számomra roppant 
bosszantó volt, hogy ennek a manapság 
horrorokon (Aneesh Chaganty: Keresés, 
2018) és drámákon (Steven Soderbergh: 
Unsane, 2018) keresztül oly sokszor hasz
nált eszköznek a sulykolásával kellett él
nie. Ezzel szemben üdítőek azok a fan- 
táziaszcénák, ahol az űrhajó készül 
támadáshoz, vagy ahol a Mantegna Ha
lott Krisztusához hasonlító meztelen 
óriás „vágyképe” szundít a sivatagban. 
Utóbbiak erőssége teszi igazán emléke
zetessé ezt a mozit. Kár, hogy ezekből jó
val kevesebb jutott a nézőknek.

Pálfi György erős vizuális végjegyzetet 
készített Stanislaw Lem tudatfolyamá
hoz. Filmje kétségtelenül izgalmas intel
lektuális kaland, s nem csalatkozhatunk 
a direktor eddig megszokott, széttördelt, 
de összeálló gondolatvilágában sem. Ám 
a kissé egyszerűsített fabula (apakeresés/ 
apává válás) s a formai megoldások isko
lás jellege miatt úgy tűnik, mintha Pál
fi fáradtságának mintáit láthatnánk. Re
méljük, nem így van.

A z Úr hangja, színes magyar film, 
108 perc, 2018. Rendező: Pálfi György, 
író: Stanislaw Lem. Forgatókönyvíró: 
Nagy V. Gergő, Pálfi György, Ruttkay 
Zsófia. Operatőr: Pohárnok Gergely. Vá
gó: Lemhényi Réka. Szereplők: Polgár 
Csaba, Kate Vernon, Marshall Williams, 
Eric Peterson, Jenna Warren, Kiss Diá
na Magdolna.
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KARÁCSONYI ZSOLT

Hiányszínház
A magyar színjátszás története nem 

érthető meg teljes egészében az általá
ban amatőrként vagy műkedvelőként 
meghatározott társulatok tevékenysé
ge nélkül. E társulatok a magyar szín
háztörténet meghatározó momentumai
ban játszottak fontos előkészítő szerepet, 
elég ha csak a nagyenyedi színjátszókra 
gondolunk, vagy arra: a vajdasági ama
tőr színjátszó mozgalom az egyetlen le
hetőség volt az adott közösség számára, 
hogy egyáltalán színházi alkalmakon 
vehessen részt, hiszen az államhatalom 
a hivatásos magyar nyelvű társulatok 
működését nem engedélyezte a két vi
lágháború között.

Az erdélyi magyar színháztörténet
nek az amatőr színjátszás is fontos ele
me -  miközben a hivatásos színjátszás 
több mint kétszáz éves történetében Ko
lozsváron és később Erdély (valamint 
Partium és a Bánság) számos városában 
működik állandó társulat; az amatőr, 
műkedvelő mozgalom újra és újra lendü
letet vesz, fejlődik, terebélyesedik. A mű
kedvelő társulatok számára könyvsoro
zatok jelennek meg, mint a ’60-as évek 
elején a Műkedvelők Színháza (az Irodal
mi Könyvkiadó gondozásában), e tá rsu 
latok pedig, „népszínház” megjelöléssel 
olyan feladatokat is ellátnak, melyeket 
az amatőr társulatok még nem, a hivata
los társulatok már nem tudnak betölteni, 
intézményes vagy akár politikai okokból.

P> EÁTRUM

Ilyen politikai okokkal magyarázható, 
hogy Kányádi Sándor Kétszemélyes tra
gédia című drámájának ősbemutatójára 
az aradi Periszkóp Népszínházban ke
rül sor (Znorovszky Attila rendezésében), 
hogy Páskándi Gézának az Akik nincse
nek a Brehmben című egyfelvonásosát 
először a temesvári Thália diákszínpad 
mutatta be (Cseresnyés Gyula rendezésé
ben), és Páskándinál maradva: az egyik 
legismertebb drámájának, a Vendégség
nek az erdélyi ősbemutatójára nem egy 
hivatásos társu lat előadásában került 
sor, hanem a kolozsvári Stúdió Színpad 
játékterében.

A fentiekkel talán  kellőképpen jelez
tem, hogy a műkedvelő színjátszás egyes 
társulatai gyakorta emelkednek felül si
keresen az amatőr színvonalon, és va
lóban hiánypótló, több mint kiegészítő 
szerepet töltenek be a múlt század hat
vanas, hetvenes vagy akár nyolcvanas 
éveinek erdélyi színházi világában, ha
sonlatosan ahhoz, ahogy e szerepet az 
egyetemi színpadok betöltötték Magyar- 
országon ugyanazon időszakban.

A nagyváradi Stúdió 99, a szatmárné
meti Irodalmi Szalon, vagy a székelyud
varhelyi népszínház társulatai mellett

fontos szerepet játszott az erdélyi szín
házi élet másfajta, saját és sajátos u ta
kon haladó színházi beszédmódjainak 
továbbfejlesztésében a kolozsvári Stúdió 
Színház, amely működésének bő negyed- 
százada alatt (1960 -  1987) olyan alter
natív teret formált, amely sok tekintet
ben rokonítja a magyarországi alternatív 
színházi társulatokkal, sőt egy tágabb, 
közép-európai keretben is megtalálná 
helyét a kor újító törekvései között.

Persze mindezt előbb-utóbb akár a fe
ledés homálya is befedné, ha az elmúlt év 
legvégén nem jelent volna meg a Barta 
László — Nánó Csaba szerzőpáros jóvol
tából A harmadik színház. A kolozsvári 
Stúdió Színpad története.

Hiánypótló kötetnek szokás nevez
ni egy ilyen könyvet, tévesen, hiszen, 
szándéka szerint e könyv inkább ki
tölt valamiféle űrt, pótol valami nem-le
vőt. Pótolja az erdélyi magyar alterna
tív színjátszás mindezidáig meg nem írt 
egyik fontos fejezetét, és bizonyítja, hogy 
az alternatív, a hivatásos, a műkedvelő, 
a diákszínház terei nem csupán serken
tik, serkenthetik egymás működését, de 
ki is egészíthetik egymás tereit — hiá
nyokra adott pragmatikus válaszként.

A harmadik színház című kötetből azt 
tudjuk meg, miért is lehetett annyira si
keres e társulat, túl a benne részt ve
vő „amatőrök” lelkesedésén. Elsősorban 
azért, mert a Stúdió Színpadot (például 
az udvarhelyi népszínházhoz hasonlóan) 
hivatásos színészek vezették (mint: Hor
váth Béla, Bisztrai Mária, Bereczky Jú 
lia, Dehel Gábor vagy Köllő Béla), ami az 
emelt szakmai színvonal egyik garanci
ája volt, másrészt a társu lat egy jelen
tős része egyetemistaként kapcsolódott 
be a Stúdió tevékenységébe, komoly fel
vételi után, amely sokak számára a ké
sőbbi hivatásos színészi karrier előszo
bája volt. (A Stúdió egykori tagjai közül 
huszonötén váltak a szakma hivatásos 
művelőivé.)

A Stúdió e kötet olvastán mégis és el
sősorban a szabadság, a szabad döntés, 
a valami más melletti voksolás tere kí
vánt lenni. A színházi műfaj kedvelése, 
a színház iránti rajongás tarto tta  össze 
a csapatot. Elsősorban.

Másodsorban, ahogy e kötet címe is 
jelzi, valóban harmadik színházként mű
ködött, több mint negyed századon át, 
úgy hogy egyik közönségsikert a másik 
után aratták, a hivatásos színikritika is 
többször nyilatkozott tevékenységükről 
pozitívan, országos vetélkedőkön értek 
el dobogós helyezéseket, rendszeres vidé
ki fellépéseikkel pedig pótolták azokat a 
színi alkalmakat, amelyeket a Kolozsvá
ri Állami Magyar Színház már nem tu 
dott felvállalni. (A kolozsvári hivatásos 
társulattal való szoros kapcsolatot jelzi, 
hogy a stúdiósok rendszeresen statisz
táltak például Harag György kolozsvári 
rendezéseiben.) A hivatásos színész-ren
dezők, az elismert képzőművészek, a te
hetséges (és akár már akkor elismert) 
zenészek is hozzájárultak ahhoz, hogy a 
társulat jó és népszerű legyen.

A kötet előszavában Dr. Kovács Le
vente megjegyzi: „akár egy alternatív 
színészképző műhelynek is tekinthet

jük több szempontból is a Stúdió Szín
padot”, azt is elfogadja, hogy az adott 
időszakban valóban a város „harmadik 
színházaként” működött. Ami, olvasa
tomban, azért is történhetett meg, mert 
a politikum egy ideig megtűrte (egészen 
a nyolcvanas évek közepéig), sőt bizonyos 
mértékig pártolta is az ilyen jellegű tá r
sulatok működését.

A kötet, amely az akkori Kolozsvár 
„harmadik színházáról” szól, kellőképpen 
jelentős ahhoz, hogy -  ha csak egy pilla
natra, de ellebbentse a feledés fátylát a 
huszadik század második felének erdélyi 
alternatív színjátszásáról — melynek egé
széről fájdalmasan keveset ír az erdélyi 
vagy akár a magyarországi szakma.

Az előszóban olvasható: „A ’60-as 
években a műkedvelő színjátszás világ
szerte egyre jelentősebbé válásának ide
jén a kolozsvári Városi Művelődési Ház 
keretében bontakozott ki és vált egyre 
jelentősebbé a Stúdió Színpad tevékeny
sége. Mellette a Stúdió 51’ néven, főleg 
a »Vasas« klubban működő, fiatal diá
kok által létrehozott, kísérleti színházi 
csoport működése vált figyelemre méltó
vá. Említhetjük továbbá a Dúsa Ödön ál
tal létrehozott Ifjúmunkás Zsebszínhá
zat is.”

Kovács Levente fenti mondatai kel
lőképpen jelzik, milyen lendületes és 
sokosztatú világban tudott évtizedeken 
át fontos maradni a Stúdió.

A történetével foglalkozó kötet nem kí
ván színháztörténeti munka lenni. Egy
begyűjti a fontosabb adatokat, meg
szólaltatja a hajdani társu lat elérhető 
tagjait, számos visszaemlékezést, válto
zatos képanyagot kínál. A színház, a kor 
iránt érdeklődőknek érdekes és tanulsá
gos olvasmány -  jó alapanyag az eljöven
dő színháztörténészek számára.

Barta László -  Nánó Csaba: A har
m adik  színház. A kolozsvári S túdió  
Színpad története. Europrint Kiadó, 
Nagyvárad, 2018.
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VARGA MELINDA

A megtisztulás 
versei
„Varázslat voltál, megtört varázslat.
Se jó, se rossz: kendő
a szemeken.”

(Egyed Emese: Paian)

Farkas Árpád szavaival élve: a vers 
megtisztítja az érzelmi járatainkat. A jó 
vers képes kilendíteni a holtpontból, oldja 
a tehetetlenségérzésünket az idővel, az el
múlással kapcsolatban, a letargikus, té
li délutánokon egészen eksztatikus álla
potot idéz elő', kegyelmi pillanatot teremt. 
Egyed Emese Paian című kötetére külö
nösképp igaz mindez. A hét ciklusra tagolt 
kötet aposztrofálható az újrakezdés, az új
év könyveként is. A megtisztulás csönd
jének verseit tartjuk a kezünkben, finom 
szövésű, légies sorokat, a megbocsátás, 
a felajánlás, az oldás, az istenközelség köl
teményeit.

A mitológiai szereplő megidézése keret
be helyezi a kötetet, a szó jó értelmében 
behatárolja az értelmezés tereit, a gyógyí
tásra fókuszál a versolvasó tekintete. Nem 
lepó'dünk meg rajta, hogy újból az antik
vitásból hív magához egy szereplőt a költő, 
korábbi, Briszéisz című, verseket és prózai 
írásokat tartalmazó kötete hasonlóképp 
építkezik. A mitológiából ismert Paian, 
az olümposzi istenek gyógyítója, a köl
tő új verseskötetében egyféle alakmássá 
válik, alteregóként érdemes értelmezni. 
Egyed Emese magára ölti ugyanis a gyó
gyító szerepet, versimái által fájdalmat 
oszlat el, szavaival bút, betegséget próbál 
semmissé tenni. A mitológiánál maradva, 
a poéta hermészi hivatást tölt be, közvetí
tő földi és égi világok között.

A költő a kötetet mottóverssel nyitja j e 
lezve, a vers keret, formaság csupán, vala
mi lenyomata, a versírók pedig a pillanat 
töredékének kalligráfusai volnának, amo
lyan szófényképészek.

ritika
A vers a megismételhetetlen pillanat- 

piedesztálja, a költő fekete-fehér felvéte
leket készít az időről, a közelmúltról és le
gendás századokról egyaránt, megszólít 
klasszikus költőket és hozzánk közel ál
ló, nemrég elhunyt poétákat, művészeket, 
tudósokat.

A versekben gyakran a nevek jelképes 
jelentést öltenek, misztikum, sejtelem 
lengi körül őket, legyen szó személyne
vekről, idegen helységnevekről, szülőföld
höz, gyerekkori, kedves emlékekhez köt
hető helynevekről. A kötetnyitó, Fordul az 
év című vers jó példa erre, amelyet Koncz 
Katalinnak ajánl a költő (az ajánlások, 
alkalmi versek kohéziós elemek a könyv
ben). A költemény újévi köszöntő, barát
nak ajánlott versajándék, amelyben a 
Katalin név köré kész jellemrajz épül, Pé

nelopé mennybolt-szövő tudása derűt csal 
arcunkra, életörömöt, újrakezdést sugá
roz nemcsak a címzettnek, hanem az ol
vasónak is.

Ez a leheletfinom, érzéki szövésű de
rű hatja át a verseskönyv egészét, Egyed 
Emese képes a felocsúdás, a másra cso
dálkozás, a befele figyelés gesztusát fel
ébreszteni bennünk, megtisztulunk ebben 
a verstemplomban, Isten óvó tekintetét 
érezzük vállunk fölött átnézni.

Az Isten, a Megváltó értelemszerű
en meghatározó ezekben a versekben, 
a költő beteg barátaiért imádkozik hoz
zá vagy csak egyszerűen arra kéri, a „pró
bák alatt a parányi test” ne törjön meg. 
„Esőt hozol, hozod kivirulásunk/ s a bé
kességet, s hogy magunkba lássunk” -  ír
ja a Próbák ban. A kötet Kérlek című da
rabja -  amelyet Jancsó Miklóshoz címez 
— az imaversek vagy versimák közül a leg
kiemelkedőbb, legcizelláltabb, nyelvezete 
elemeit, az ódákhoz, himnuszukhoz ha
sonló.

Mindenható, 
harsogás, boldog 
kiáltozások Istene, 
visszhangzó sziklaszálaké, 
szurdokoké,
és a kanyargós barlangöblöké, 
kutakból visszaköszönő hűvösség, 
hóharmat-illat, őszi fanyar füst 
és szüretelők mellkasából feltörő

nevetések,
templom-vágyók magányos dünnyögése

Isten,
kérlek...

Hasonlóan megindító költemény a kö
tetből a Kérlellek című is, amely Katona 
Éva felépüléséért ajánl fel csöndes falak 
közt, befelé figyelve imaként a Jóistennek.

A versimák emléket állítanak megke
rülhetetlen közéleti személyiségeknek, 
költőknek, színművészeknek, Egyed Eme
se barátainak, akik a kolozsvári szellemi 
élet fontos szereplői. A szerző személyi
ségüket is megrajzolja a versek által, így 
azok számára is fontos olvasmánnyá vál
nak, akik nem ismerhették meg őket, nem 
találkozhattak velük.

A mitológiai szereplők megidézése te
rén a Promethea című, Kiáltás a víz fölött 
alcímet viselő költemény a címadó vers 
mellett a könyv emblematikus darab
ja, emlékeztet Briszéisz, a tragikus sorsú 
szerelmes, mindannyiunk rab- és istennő
jének sorsára, a költő korábbi könyvének 
ihletőjére is. A könyv versképei a fájdalom 
és szépség metaforái, gyakran visszatér 
a csönd, a galamb, az ég, a fény, a szellő, 
az álom, a repülés, a madár a versekben.

A fájdalom Egyed Emese verseiben 
szépség is, enyhülést adó ír:

Hagyd: öltsön formát, hangzó alakot. 
Zendülj víztükör: visszhangok 
bánatból vigaszt varázsolnak -

olvashatjuk a Zendülj meg című versében, 
amely jó példa arra, hogyan valósul meg 
a versekben a fájdalom—öröm szimbiózisa.

Külön színfolt a könyvben családjának, 
lányainak ajánlott versei, a felnőtté válás
ról, a születésről mondanak személyeset

nekünk. Jó ezekben a versekben elidőzni, 
a fájdalom, a betegség, a magány, a sze
retteink eltávozása mellett ugyanis ott 
van a fű virágzása, a meggyfa illata, a bé
kehozó gyermek, a nevető gyümölcs (Tavasz 
kapujában, Napkelte).

A Tavasz jöttén ciklus versei zömében a 
derű, az öröm köré építkeznek, kiegészí
tik, ellensúlyozzák a sötétebb hangú, tra- 
gikusabb verseket.

Fontos megemlítenünk -  amely szin
tén egyik védjegye az Egyed Emese-fé- 
le lírának -  a klasszikusokra való uta
lást. A szövegkorpusz Mikes Kelement, 
Shakespeare-t, Apollinaire-t, Weöres Sán
dort, Petőfi Sándort, Ady Endrét és Arany 
Jánost szólítja meg, s teszi ezt úgy, mint
ha kortársunk lenne mindenik, úgy szó
lítja meg a költőket, írókat, mintha egy 
pohár vörösbor mellett beszélgetne velük. 
Arany János Hová lettél, hová lettél, ó lel
kem ifjúsága című versére utal a Levél a 
lélek ifjúságáról, a kortárs közéleti költé
szetbe illeszkedő szöveg. Különlegessége 
viszont, hogy a jelenkori költészet fontos 
kérdéseiről beszél kendőzetlenül, hitele
sen, őszintén, a szakma felhígulásáról, 
a bóvlitól hangos irodalmi életről rántja 
le a leplet.

A címadó verset tartalmazó utolsó cik
lusban találjuk a Kolozsvárra és szülőföld
re utaló verseket, a különös és misztikus 
helyszimbolikát, az otthon-otthonosság 
jelképeit és az emlékezés költői képeit. 
Kiemelkedő darabok a Piactér temploma, 
Kolozsvár, a Jelentések és A meglelt ösvény 
című versek.

Egyed Emese új kötetével átjárókat épít 
pokol és menny között, megpuhítja a fáj
dalomtól kérges bőrt, lehalkítja bennünk 
az üvöltést. A Paian a megtisztulás, az ál
dás, a gyógyító versimák és szabadság 
szószövetének könyve.

Egyed Emese: Paian. Lector Kiadó, 
Marosvásárhely, 2017.
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Csíkországi levelek Meredek út
Kozma Mária: A Fehér

patak útja. Pallas-Akadé- 
mia Könyvkiadó, Csíkszere
da, 2016.

Kozma Mária A Fehér-patak 
útja című regénye csapdát ál
lít értelmezője elé: tessék, nyá
jas olvasó, olvasd, ahogyan ma
gam is olvasok. Ottlik óta persze 
a meglepetés nem egészen az el
beszélői formában áll, jelen eset
ben inkább abban a koncentrált 
elszántságban, amellyel a mű 
önmaga természetébe kapasz
kodik.

A Fehér-patak útja elmélke
dő, emlékező gondolatfolyamá
nak medrét a következő helyzet 
adja: a nyugalmazott könyv
táros narrátor a papírmérnök 
unokatestvér család regényét ol
vassa — és kommentálja fik
tív levelekben, egyoldalú pár
beszédben. Ezen könyv sorsával 
párhuzamosan azonban Kozma 
Mária elbeszélői számos mási
két is felelevenítik: míg a sze
rencsés nyomdai termékek egy 
káposztáshordó fenekén vészel
hették át a kommunizmust, szá
mos könyvet vécépapírrá zúztak. 
Az alteregósan egymásnak fe
szülő narrátoroknak talán csak 
ezen a ponton sikerül kiegyez
nie: egyikük a könyvtárban óv
ta, a másik a papírgyárból me
nekítette ki a tiltólistára került 
kiadványokat.

^Shülszöveg
A folyamatos szembenállás le

írása a szerepek áthelyeződését 
vonja maga után: a megszólaló 
olvasóból lesz az író, a kritikus, 
aki a közös emlékek, élmények

Kpzm a M á r ia

A fehér-patak
útja . J |

Valbs-Akadéma Kénuvkuulc

hitelességét kéri számon az uno
katestvér, vagyis a szerző élet
rajzi jellegű szövegén -  és itt 
kicsit felénk is kacsint: „A leg- 
arctalanabb és legarcátlanabb 
műfaj az úgynevezett önéletraj
zi regény. Mindent kitalálhat, és 
mindent kitálalhat, sejtet, bírál 
és vádol, a szerző meg kuncog: 
minden igaz, kivéve ezt meg ezt, 
minden igaz, kivéve, amit csak 
kitaláltam.” (380.) A legkevés
bé sem kuncogó olvasó-narrá
tor a közösbe pedig besorolja a 
gyermekkorban hallott legendá
kat és meséket, nannyó füvész- 
ismereteit és bizonyos olvasmá
nyokat is. A Fehér-patak útja így 
párttitkárok és régmúlt szépasz- 
szonyok történetei között vezet, 
elfelejtett szellemhistóriákat 
és hiedelmeket hoz a felszínre, 
egyik oldalról a kommunizmus, 
másikról a jelen közösségrombo
ló kihívásait kerülgeti.

Kozma Mária esszéisztikus 
regénye ilyetén az őszinte ha- 
gyományozódás vádirata, mely 
a betonnegyedbe is kíván va
lamennyit a menasági madár
füttyből.

TŐTŐS DOROTTYA

Clive Vilmer and George 
Gömöri: Steep Path. Modern 
Hungarian Poetry. Selected 
by Clive Vilmer. Corvina, 2018.

Versantológiát ajánlanék az an
golul értő olvasók figyelmébe. Igaz, 
magában az antológiában társfor
dítóként jelen vagyok, de a ver
seket Clive Wilmer, cambridge-i 
egyetemi tanár, jeles angol költő 
válogatta. Wilmerrel majd fél év
százada dolgozom együtt -  ő az a 
bátor angol, akit kiváló vershal
lása és formaérzéke predesztinált 
arra, hogy (segítségemmel) mára 
a huszadik századi magyar líra 
talán legjobb fordítója legyen.

A Steep Path (Meredek út) cí
mű antológiát legjobb, illetve szí
véhez legközelebb álló fordítása
inkból válogatta össze pár éve, 
az én nyolcvanadik születésna
pomra. Mivel Clive verseinek ki
adója, a Carcanet Press évekre 
előre be volt táblázva, felajánlot
tuk a kötetet a Corvinának. Ku
nos Lászlót, a budapesti idegen 
nyelvű kiadó igazgatóját érdekel
te a könyv, de csak úgy tudta ki
adni, hogy pályázaton megnyerte 
hozzá a Canon Hungária Kft. tá
mogatását. Meglehet, sikerében 
az is szerepet játszott, hogy Clive 
Wilmer megkapta az egyik 2018. 
évi Janus Pannonius fordítói dí
jat, tehát a Magyar PEN Club ko
moly elismeréssel nyugtázta sok
éves fordítói teljesítményét.

Pár szót magáról a kötetről: 
Clive Wilmer 10 magyar köl
tő 71 versét gyűjtötte össze. Kü
lön érdekesség, hogy ebből a tíz 
költőből négy erdélyi vagy erdé
lyi születésű költő, tehát végre az 
angol-amerikai olvasók kezébe 
olyan könyv került, ami ha nem 
is sok versssel, de erős nevekkel 
képviselheti az erdélyi magyar lí

rát. A költők névsora kedves po
étámmal, Dsida Jenővel kezdő
dik, majd Radnóti Miklóssal, Vas 
Istvánnal és Pilinszky Jánossal 
folytatódik. Kányádi Sándor és 
Szilágyi Domokos mellett e sorok 
írójának a versei is szerepelnek a 
kötetben -  a bevett versek meny- 
nyisége persze nem mindig adek- 
vát a minőséggel, de Wilmer elő
szavában hangsúlyozza, hogy ez 
szubjektív, nem kánonalkotásra 
törekvő válogatás. Ugyanakkor 
Petri Györgytől Wilmerrel két kö
tetre valót is fordítottunk, és mi
vel angol barátom Petrit tartja az 
elmúlt évtizedek legjobb szatiri
kus költőjének, tőle ugyanannyi 
verset válogatott be, mint Radnóti 
Miklóstól. A kötetet két poetesse: 
Rakovszky Zsuzsa (akitől George 
Szirtes teljes kötetet fordított an
golra) és Szabó T. Anna versei 
záiják. Szabó T. Anna egyébként 
Wilmer egyik magyar fordítója (én 
vagyok a másik), együtt adtunk ki 
pár éve Végtelen változatok címen 
Szegeden egy kis fordításkötetet 
Wilmer verseiből.

(A Steep Path első bemutatója 
2019. január 31-én lesz Angliában, 
a cambridge-i Egyetemi Könyv
tárban. De Budapesten máris 
megrendelhető a Corvina kiadó
tól, illetve az írók Boltjától.)

GÖMÖRI GYÖRGY

ELŐSZÖR is, HOGY 
l e s z o k s z  A CIGIRŐL, 

MONDJAD SZÉPEN!

fogadom, és te
M IT FOGADSZ MEG?

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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„Dervissé szíved tesz”
Hogy az emberek ma már csak úgy nem 

dudorásznak vagy fütyörésznek, elég közhe
lyes megállapítás azok szájából, akik a zené
vel, dallammal való szerves köznapi együtt
élés enyészte miatt bánkódnak. Hogy a 
„minden ok nélkül való” éneklés nálunk álta
lában véve csakugyan odalett, tény. De nem 
mindenhol van így! Repülővel nincs egy óra 
sem: ha dél felé utazván Törökországban 
szétnézünk, kis szerencsével elcsípünk az 
utcai kávézó asztalánál egy-egy bácsit, aki 
sok-sok bácsi koszorújában ülve, magát eset
leg baglamával vagy sazzal kísérve lírai szö
vegeket énekel szerelemről, hazaszeretetről, 
honvágyról, útra kelésről vagy megérke
zésről, előttük csinos kis üvegpohárban ko
nyakszínű tea, kezükben tesbih, a muszlimok 
imafüzére. Igen, ma még vannak énekmon
dók, és vannak vadonatúj, néhány év alatt 
regionálisan vagy országosan szárnyra kapó 
új énekek, amolyan népi „slágerek”, amelyek 
pontosan úgy válnak azzá, ahogyan évszáza
dokkal korábban, vagyis producerek, stúdiók, 
marketingesek és léhűtők nélkül.

Ezeknek az ösztönös énekmondóknak van 
kifinomultabb, illetve doctus változata is. Sőt, 
van egy Erdélyben is ismert -  minthogy itt 
többször járt -  ilyen dalár, Erdal §alikoglu, 
az isztambuli orvos, aki a magyarok és törö
kök közt szövődött, igen leegyszerűsítve ba
rátságnak mondott viszony egyik apostola, 
s aki, maga is remekül beszélvén magyarul, 
mintegy „szinkronizálni” képes a török lélek 
zenéjét... meg persze török módra tudja Ba
lassi Bálint olyik versét is énekelni, függetle
nül attól, hogy ezt magyarul vagy törökül cse-

lekszi. Szóval kultúrnagykövet ő, aki a nemes 
emlékű Kobzos Kiss Tamástól vett át sokat a 
magyar zenei kultúrából, s aki Erdélyben — 
kivált a Csíkszeredái Régizene Fesztivál évi 
alkalmain -  többször meg is mutatta, milyen 
rugalmasan, szépen hajlítható egymáshoz a 
késő középkori magyar énekmondás hagyo
mánya és a máig töretlenül élő töröké.

Néhány héttel ezelőtt §alikoglu és a vele 
rendszeresen együttműködő Canlar együttes 
Kolozsváron is megfordult. A Héttorony Fesz
tivál szerveződnek meghívására érkeztek (a 
név persze nem az isztambuli Héttoronyra, 
a Yedikule Hisarra utal, hanem a Makovecz 
Imre által a Sevillai Expo környezetébe ter
vezett és felépített pavilonra!), haza is meg 
nem is, minthogy Erdély jól ismert tarto
mány nekik, Kolozsvár azonban kevésbé.

A jeles budapesti turkológus-oszmano- 
lógus Sudár Balázs által alapított Canlar -  
a szó elsődleges jelentésben lelkek, átvitt ér
telemben barátok, testvérek -  betegségekkel 
dacolva vállalkozott a kolozsvári koncertre a 
törökvágási (!), ugyancsak Makovecz tervez
te református templomban.

A 13. és a 20. század között született szö- 
vegek/dallamok sora került a novemberi me
nübe. A legrégibb forrás kétségkívül Yunus 
Emre, a szúfi miszticizmus antologikus érté
kű költője, aki igen nagy hatással volt a török 
irodalom egészére. Korának ama kevés ver- 
selóje közé tartozott, akik nem az irodalmi 
nyelvben megszokott, perzsa és arab befolyás 
alatt álló oszmán-török nyelven írtak, hanem 
a beszélt nyelvhez sokkal közelebb álló szó
kincset használták. A kolozsvári koncerten

elhangzott Emre-szövegeket Kobzos Kiss 
Tamás és Sudár Balázs magyarításában 
-  meg persze török eredetiben is -hallhat
tuk. Az Emre-verseken kívül felhangzottak 
Neyzen Emin Dede, Pir Sultan Abdái, Aspk 
Veysel, Wathay Ferenc, Balassi Bálint és az 
1932-ben született Abdurrahim Karakó? szö
vegei (utóbbi Musa Eroglu zenéjével).

A strófikus szerkezetű énekek „mondá
sa”, szakaszonként vagy más tagolásban 
egymástól való átvétele-visszaadása, a kí- 
séretes éneklés vagy a közismertebb dalla
mok hangszerszólisztikus (makám) előadása, 
a közel-keleti zenét sajátossá tevő hangkö
zök, az elégikusan beszélő' nej (török hosz- 
szúfurulya; Jablonkay Judit játszott rajta), 
a pengetős hangszerek (laftán Sudár Balázs, 
baglamán §alikoglu zenélt) és a meghökken
tően hangszíngazdag ütőhangszerek (Kasza 
Roland) valósággal magukhoz tapasztották a 
törökvágási templom közönségét.

A kolozsvári koncert különös pillanata 
volt, hogy -  épp a modern Törökország meg
teremtőjének, Mustafa Kemal Atatürknek a 
napra pontosan 80. halál-évfordulója lévén — 
Erdal §alikoglu pár mondattal és csöndes fej- 
hajtással hódolt az egykorvolt elnök emléke 
előtt. Gesztusa félreérthetetlen célzás volt a 
mai Törökország politikai viszonyaira, egy
szersmind az elzárkózás és birodalmi autok- 
ratizmus elítélése is.

JAKABFFY TAMÁS

A hősökről
A hős fogalmáról szuperlatívuszokban szoktunk gondolkodni. 

Cselekedetei nagyobbak, nemesebbek. De megold-e földi problé
mákat? Fizet-e gázszámlát, elmélázik-e, kezel-e konfliktushelyze
tet (kard és varázserő nélkül), ápol-e kapcsolatokat?

Az ókori héroszok félistenek, akik közelebb állnak a halandók
hoz, mint az istenek, ezért társadalmi szerepük gyakran a ke
resztény szentkultuszokéhoz is hasonló. A hős halála nemes halál, 
amelyet halhatatlanság követ. Később a hős a háborús propagan
dagépezet narratívájává válik -  a háborúban elesett hősök az örök 
dicsőség ígéretét kapják. A hős meghatározása tehát sok szempont
ból összefonódik a közjó fogalmával.

Van azonban a hős fogalmának egy egészen közönséges értel
mezése is: a történet főszereplője. Az egyéni narrációban a fókusz 
is egyéni -  az a fontos, ami nekünk az. Az ember ezért mindig sa
ját történetének hőse. Bizonyos szempontból nincsen abban sem
mi rendkívüli, hogy valakinek az életében megnyilvánul a botlás 
vagy a transzcendencia. A „hétköznapi hősök” klisé mögött fellel
hető egyszerű minta valójában az emberi törekvésről és annak le
hetőségeiről szól.

A marosvásárhelyi KArte galéria Human Collection című kiál
lításának figurái a való életben legtöbbször láthatatlan szereplők, 
akikre ezeken az alkotásokon különböző okok miatt csodálkozhat 
rá az ember. Egyesek közülük társadalmi jelenségeket mutatnak 
fel, mint például az utcai üzletelő (László István: Bisnifar) nagyra
vágyó, de létbizonytalan figurája, aki a kapitalizmus kis léptékre 
való alkalmazása és görbe tükre, vagy a lépcsőházakban tovaleb- 
benő otthonkás nénik, akik előtt furcsa, őszinte oltáron róhatjuk 
le kegyeletünket Ferencz S. Apor installációjában (Kedves szentje
im). Mindkét munkában a megjelenő karakter sajátos kort és loka- 
litást képvisel, és társadalmi emlékezetünk valódi része, amelyben 
különböző minőségek elegyednek. A figurák élettel teli emelke
dései és kicsinyes ereszkedései egyaránt nélkülözhetetlenek azok 
megítéléséhez (bár a két alkotás különböző irányokba mozdul el: 
a „szentek” nosztalgikus dicsfényük ellenére is abszurdak és kö

zönségesek, az üzletelő figura pedig ellenhősi póza és arckifejezé
se ellenére is emberi és szerethető, a maga trivialitásában, és kis
sé komikus büszkeségével).

Cátálina Nistor más képformák közé ékelődő egyszerű tusraj
zaiban feltárul a mindennapoknak az a különös együttese, amely 
az ábrándos pillanatokat és az egzisztencia fizikai korlátáival va
ló szembesülést egyszerre tartalmazza: ebben a kettős minőség
ben ízlelgethetjük egyszerre például a nyerssé tompult komikus 
henteseket és a táplálék-állatok szürreálisra fogott élet-táncát is.

Lakatos Gabriella sziluettjében (A fiú, aki sokat ígér) felismerjük 
saját lényünk potenciálját -  mintha már mi is álltunk volna hason
ló testtartással. Viszont az alkotás a távolságot is megtartja (a né
ző nem talál konkrét „kapaszkodót” a formában, csak a kiemelt 
tartalom geometrikus, ikonszerű jelzéseit), a látvány a Másikkal 
való találkozás lüktetését közvetíti és a potenciál potenciál marad.

A sarkokban felbukkanó csendes szereplők és terek (A Velen
cei Biennálé őrzői) azokat a felfüggesztett állapotokat jelölik, ame
lyekben az élet a művészet javára visszavonul. Kispál Ágnes-Eve- 
lin sorozata a kultúra konkrét terére hívja fel a figyelmet, annak 
működtetőire: az őrzők erénye a csendes kitartás vagy jelentékte
lenség felvállalása, amely a művészeti szektorban a heroikus ego
kon és igazságtól elrugaszkodott eszményeken túl megnyilvánul.

Hogyha mindezek még nem késztettek hősfogalmaink újragon
dolására, akkor tekintsünk az elszánt Iacobra: Fekete Zsolt fotó
ja -  minden konvenció ellenére — az egyik legheroikusabb látvány. 
A Iacobot körülvelő világban éppolyan kevés a realitás, mint a szu- 
perlatívuszokkal telített történetekben. Milyen tehát a hős napja
inkban? Társadalmi jelenség vagy szürreális fogalom? Úgy is meg
jelenhet, mint László István munkája (MI$$ING), de jelenléte a 
tudatunkban állandó — csak formáit kell megkeresnünk.

UNGVÁRI-ZRÍNYI KATA
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November 28-29. között a Kovács Vil
mos Irodalmi Társaság második alka
lommal szervezte meg a Kárpátaljai Ma
gyar Irodalmi Napokat. Az eseményen 
folyóiratunkat Demeter Zsuzsa és Papp 
Attila Zsolt képviselte.

Magyarország Kolozsvári Főkonzulá
tusa és a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet 
közös szervezésében hármas nyelvésze
ti könyvbemutatóra került sor november 
29-én. A bemutatott köteteket Benő' At
tila egyetemi tanár, Máthé Dénes egye
temi docens és Péntek János nyelvész, 
egyetemi tanár ismertették.

✓
Á tadták a tavalyi Komlós Aladár-díjat 

december 3-án a budapesti Petó'fi Iro
dalmi Múzeumban. Az elismerést a ku
ratórium (Sándor Iván elnök, Bazsányi 
Sándor, dr. Salamon Ferenc főorvos) Se
lyem Zsuzsa írónak, irodalomtörténész
nek, kritikusnak ítélte oda, akiről Ra
dies Viktória kritikus, esszéista mondott 
laudácíót.

December 6-án szervezték meg Bu
dapesten az idei Élőfolyóirat elnevezé
sű díjátadó ünnepséget, a Magyar Mű
vészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának

köszönhetően. A 2018. Év Legjobb Köny
ve Díját Kontra Ferenc Az álom hídja cí
mű regénye, a 2018. évi Könyv Nívódíjat 
Csender Levente Örök utca és Király Far
kas Sortűz című könyvei nyerték el.

Az Erdélyi Magyar írók Ligája decem
ber 6-7. között négy könyvbemutatóval is 
várta az érdeklődőket. Bemutatásra ke
rültek a következő szerzők kötetei: Papp 
Attila Zsolt Az atlantiszi villamos, Feke
te Vince Szárnyvonal, Borsodi L. László 
Szétszórt némaság, illetve Sántha Attila 
Fodor úr, a boldog óriás című monográfiá
ja is. A kérdező szerepét felváltva Márton 
Evelin, André Ferenc, Horváth Benji, Ba
lázs Imre József és Borsodi L. László vál
lalta magára. Az estek házigazdái Fischer 
Botond, illetve Karácsonyi Zsolt voltak.

A z E-MIL december 8-án rendez
te meg Kolozsváron tisztújító közgyű
lését. Az elmúlt időszak összegzése és a 
jövőbeli tervek felvázolása után az össze
gyűlt tagság megszavazta, hogy ki lesz a 
szervezet döntéshozó testületének tagja

az elkövetkező négy évben, illetve az eti
kai bizottság összetételéről is döntött. 
Választmányi tagok: Balázs Imre József, 
Fekete Vince, Fischer Botond, Horváth 
Előd Benjámin, Karácsonyi Zsolt, Ki
rály Zoltán és Márton Evelin. Az etikai 
bizottság tagjai: Farkas Wellmann Éva, 
Szenkovics Énikő, Zsidó Ferenc. Az alap- 
szabályzat értelmében a választmány 
döntött az elnöki pozícióról is, a feladatot 
újabb négy évre Karácsonyi Zsolt látja el.

A kolozsvári Helikon-estek december 
14-i meghívottjai: az ózdi születésű An
tal Balázs Kemény Zsigmond-díjas költő, 
író, irodalomtörténész, kritikus és a nyír
egyházi Nagy Zsuka Ratkó József-díjas 
költő, író, a Tokaji írótábor Nagydíjának 
kitüntetettje. A Bulgakov Irodalmi Kávé
házban a szerzőkkel Demeter Zsuzsa és 
Papp Attila Zsolt folytatott beszélgetést.

André Ferenc Szótagadó, Horváth 
Benji A dicsőséges Európa és Kali Ágnes 
Ópia című köteteiket mutatták be a szer
zők Miskolcon, a Helynekemben decem
ber 14-én 19 órától, ezt helyi slam poetry 
verseny, majd a Beatwándor nevű audio
vizuális költészeti formáció koncertje kö
vette.

Magyar közmondás
VÍZSZINTES: 1. Magyar köz
mondás; első rész. 12. Te, latinul. 
13. Ritka női név. 14. Rézkeret! 15. 
Nem egynyári (növény). 18. Sógor, né
pies szóval. 19. Albán hírügynökség. 
20. Szakmai fogást titokban megta
nuló. 22. Indonézia autójele. 23. Bel
ső hiba! 24. Sziget, franciául. 25. így 
is becézik Zsigmondot. 27. László az 
oviban. 30. Bécsi tyúk tojja! 31. Ga
bonaféle, népiesen. 33. Erősen tapad. 
34. Hosszú trombitahang. 35. Egy
kor, hajdan (latin). 36. Sértetlen. 37. 
Durva megszólítás. 38. Személyéről. 
3 9 .... right; Minden rendben (angol). 
42. Szobor áll rajta. 44. Mesterhege
dű. 46. A neon vegyjele. 47. Gátba üt
közik. 49. Harkály lakja. 50. Sertés, 
angolul. 51. Görög betű. 52. Az ar
gon vegyjele. 54. Becézett Irma. 56. 
Személyiség. 58. Nomád nép a per
zsáknál. 60. Buenos ...; Argentína 
fővárosa. 61. A rénium vegyjele. 62. 
Titkon magához vesz. 64. Numero, 
röviden. 65. Magyar közmondás; 
második, befejező rész.

FÜGGŐLEGES: 1. Bibliai prófé
ta. 2. Az Attilával rokon férfinév. 3. 
... Britannia; angol nemzeti dal. 4. 
Autonóm terület, röviden. 5. Fész
ket épít a madár. 6. Szerelemisten. 
7. Dravida nép. 8. Maláj földszoros. 
9. Előadó, röviden. 10. Ésszel felfog. 
11. Meg lehet tenni. 16. Becézett 
Vilmos. 17. Egyfajta gabona. 19. 
Szabó Magda regénye. 21. A szü
ret évszaka. 23. Ilona egyik bece
neve. 26. Sziget, olaszul. 28. Fegy
verzet. 29. Részesül. 31. Orrvég! 32. 
John Wayne filmje. 34. December
ben jön el a gyerekekhez. 37. Ko
poltyús állat. 40. Római 51-es. 41. 
Előfordul. 42. Róma folyója. 43. Vo
natkozó névmás. 45. Becézett Adél. 
46. Sportszermárka. 48. Nótázik, 
énekel. 50. Élénk szín. 53. Ritka, 
angolul. 55. Kínai dinasztia volt. 
57. Tréfás színpadi bemondás. 58. 
Illetve, röviden. 59. Gyakori kon
zervhal. 62. Egyezőek! 63. Az ábé
cé utolsó betűje.

R.T.

A Helikon 2018/24-es szá
mában közölt Horoszkóp cí
mű rejtvény megfejtése: ha
nem önmagunkban.
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