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Lámpaoltás, 1932
Lapszámunk 1., 4-6., 9., 11., 12., 15., 17. és 18. oldalát Gy. Szabó BélaLifcer 
Miserorum címmel a kolozsvári Quadro Galériában megrendezett tárlatának 
anyagával illusztráltuk.

H O RVÁTH  B E N J I

Benzin
„Amikor a gazda bekeríti házát,

kikerít egy részt a valóságból.” 
Láng Orsolya

„A föld az anyánk [...]. Tíz éve a folyó nem száradt ki -  
ma igen, a tüzek miatt.”

Trajano Guajajara

„És soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére.” 
Genézis könyve

Nem kell ide isteni átok, se láthatatlan kezek.
5 millió hektárnyi üszkös facsonk között 
száguldoznak visítva a szellemek 2019-ben. Ezek 
már nem szabad szonettek. Kikupáltuk rendesen 
őket. Hogyisne, hiszen ők bírják majd örökségükül 
a jól megmunkált, meglovagolt földet.
Lásd ezt a gazdátlan valóságot, mibe kerül.
Lásd meg a világot egy hamburgerben, Desirée, 
hát nem gyönyörű? Nem kell ide Sári se, Kati se, 
hogy megmutassa, így kell járni, úgy kell járni, 
tekints el tőle, szaravilág, úgy ég, így ég. Izé. 
Nagyhumán, kishumán. Mulass, komám.
Öreg halál, kormorán. Isten kegyelme az özönvíz.
Ez pedig az emberé. Olajtenger és erdőtűz.
5 millió égő hektár egy 5 billió éves testen, 
őszázezer Amazon Prime felhasználó remegve 
keresi jelszavát. Szívük körül burjánzó görcsbetűk. 
Ember őket ki nem olvassa. Nem kell ide se ige, 
se rettentő próféciák. Olyan korban éltem én e földön, 
hogy semmi nem volt fontosabb a fáknál. Se 
templomtornyok, se haza a földön vagy a magasban, 
se katakombák. Csak akik égetik, fúrják és vágják, 
csak akik diktálják, diktálják, diktálják.
Csak akik meg nem hallgatták soha anyjuk szavát. 
Hever egymáson a sok determinált, vértől csatakos 
jaguár. Foszlik a kígyó, kánikulában üres kabát.
Úgy szerették a gazdák e házat, hogy körbelocsolták 
benzinnel, ne kapjon belőle senki, vesszenek el, 
és rohadjon meg az örök élet.
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Torz és ideális

Interjú
Kabdebó Lóránt
irodalom történésszel

-  Legújabb, Esettanulmányok -  Sorsvál
lalások? című könyvedben azt írod: „Ha író 
lennék, ezt a várost [Gyöngyöst] írnám meg. 
Ki tudja, ha marad időm, egyszer talán még 
ebből is lehet valami.” Majd egy interjúkér
désre azt válaszolod, soha nem vonzott a 
szépírás -  mégis, ha elolvassuk tanulmá
nyaidat, esszéidet, számos olyan „életmeta
forával” találkozunk, amelyek szépírói vé
náról, az önéletírás gesztusáról árulkodnak. 
Egy-egy írói életmű kapcsán, rejtetten bár, de 
körvonalazódnak ennek a tervezett, de meg 
nem írt memoárnak a fejezetei. „A szétfoszló 
szőttes visszáját próbáljuk megfejteni”, írod 
köteted bevezető írásában, ami szintén egy
fajta fiktív interjúnak álcázott önéletírás. 
A fentebbi mondattal egyben feleséged, Do
bos Marianne kötetére, A szőttes túloldalán 
címűre is utalsz, miközben megpróbálod el
mesélni a helyet, a várost, a szüleid, a múl
tad. Többféle nézőpont, történetek, figurák 
elevenednek meg, az örmény imaszőnyegek 
csomóihoz hasonlóan próbálod „körüljárni 
magad”, egybeszőni, majd megfejteni a rész
leteket — van olyan részlet, amit még nem 
mondtál I írtál el/meg soha?

-  Azt kérted, olyat írjak, amiró'l még nem 
beszéltem. 80. születésnapom óta csak ma
gamról beszélek. Minden más csak ürügy. 
Ma reggel pedig megszólalt bennem egy fel
fedezett magyarázó hang. A te biztatásod
ra. Eszembe jutott, hogy megvannak egye
temista kori leveleim, amiket anyámnak 
küldtem. Szorgalmasan, négy éven át. Mi
előtt a múzeumnak adnám, lehet, hogy el
olvasom. De a hátterében, tudom, ott van 
egy heteroszexuális keresés, amelyet a bib

liai kötődés és a Teremtés csodája váltott 
ki, és egy nem vérszerinti -  magyar jel
legű -  rokonság egy rokoni leánnyal ho
zott egy színházjáró baráti társaságba. 
Nem szexualitás. De sugallás a rákötődés- 
re, a világ minden titkával való ismeret- 
szerzésre. És ez a felsejlő emlék diktálta 
kíváncsiság megszólalt, és beszélni kez
dett bennem. Wagner jegyében szólt. Hi
szen mindig izgatott, hogyan lehet, hogy 
a világ legszebben izzó szerelmi zenéi egy 
reménytelenül végződő narrációba zuhan
nak. A Wesendonck-daloknak jóval előtte 
született meg a Wálsung-testvérek tavaszi 
dalos szerelme, Sigfried és Brunhilde tra
gikus össze nem illése, Lohengrin és Tann
häuser vibráló vágyakozása. Es az életrajzi 
szerelem elhalását követi Trisztán feliz
zó halálos szenvedélye. De ugyanezt cso
dálom a Kékszakállú ban is, meg A csodála
tos mandarinban is. Sőt valaha magam is 
próbáltam összekapcsolni a Walkür-zenét 
egy heteroszexuális kapcsolat végigélésé- 
vel. És ekkor itt eszembe jutott, hogy van
nak törzsek, ahol a házastársi hűséget és a 
gyermekáldás biológiai aktusát össze sem 
kapcsolják tudatukban. De megélik, mint 
az Édenkert bibliai csodáját. Szakmámhoz 
térve, ekként érthettem jobban a Semmi
ért Egészent, mint maga a szerzője, meg a 
legendás színész barátunk, Latinovits Zo
li, aki nem volt hajlandó elmondani az „ön
ző” verset. Nem önző! Bibliai és dosztojevsz- 
kiji ihletettségű, a férfi és női princípium 
egymásra utaltságát megszenvedő, a léte
zés fájdalmas csodájára ráismerő, kérdező 
megszólalás. A bűnbeesés előtt rákérdezés 
a bűnbeesés utáni szenvedésekre. Én sem

tudnék — semmit se -  írni, ha kérdezésem 
okaként nem állna sugallóan immár több 
mint félszázada mögöttem egy asszonyi 
sugárzás. A biblia utóbb házasságnak ne
vezi ezt. És a válás tiltása sem tabu, ha
nem a férfi elv hozzákötése a női ihletett- 
séghez. Az izzó szerelem, a szex izzása egy 
formája ennek a kapcsolatnak, egyfajta 
tárgyiasulása. Sőt remekművekben rögzí
tettsége. Utódokban, művekben, együttes 
sorsvállalásban. Fájdalmas? De felemelő is. 
Az Isten legszebb gondolata a teremtésben. 
Lehet szeretkezni a Tavaszi dalra, de a Ta
vaszi dal ezt megelőzően a létezésre kérde
zés egyik csodás formája: Judit kopogtatá
sa Kékszakállú várának ajtajain -  a bűnné 
alakuló, szenvedést hozó szembenézés a tit
kokkal, az Éden megismerésére vállalt kí
sértés. Az „et ne nos inducas in tentatio- 
nem”. És ha ez az Édentől Keletre száműz 
is, ott van mögötte — sőt benne — a Megvál
tás, amely feloldja a titokfejtés bűnös szán
dékait. A házasság ennek az emberre mért 
küzdelemnek -  oldalborda = benne magá
ban lét! -  a csodája, és egyben kötöttsége. 
A kérdezés ihletóje és beteljesítője. Ami a 
létezéshez képes közelíteni. A számunkra 
érthetetlen „óhajtva sejthetővé” tétele. így 
lehet a „rossz házasság” (lásd: „Semmiért 
Egészen”) a léttel telítődés útja. Nagyképű
en fogalmazva: életművem -  és a feleség 
életművének is -  kiváltója.

Visszatérve életrajzomhoz: egyik köny
vem 1994 karácsonyán feleségemnek írott 
dedikációja most újra kezembe került, egy 
előadásra készülve. Tegnap este felolvas
tam ma már egyetemista főhősének, uno
kámnak: „Marianne-nak (akit az egész vi
lág Maricának hív, bárha ő azt nem szereti) 
ajánlom ezt a könyvet, mert az ő könnyei
vel írtam 1992 karácsonyától.” Ekkor szü
letett ugyanis egyik kedves unokánk, és az 
anyjával volt vitáink következtében csak a 
kórházi monitoron nézegethettük a nagyon 
várt jövevényt. A könyv pedig a Jánosy Ist
ván álomnaplójában jungi alapon benne 
alakuló szenvedés-mártírium magyaráza
ta. Élet és irodalom ekként él egyben a Te
remtés csodájában.

-  „Apám Magyarországon is Erdélyben 
gondolkodott”, írod. Szamosújvár, az ör
mény gyökerek gyakran visszaköszönnek 
írásaidban, a személyes kontextus azonban 
soha nem öncélú. A szamosújvári börtön
ről Páskándi börtönéveihez ugrasz, s ezzel 
máris irodalomtörténeti kontextust terem
tesz: Budapesten születettként, de Gyöngyö
sön, Egerben, Miskolcon/Budapesten is élve / 
tanulva miként gondolkodsz Erdélyről?

-  Apám alkalmilag összeállt könyvtá
rában kezdtem olvasni. Mikszáth és Jókai 
mellett az Erdélyi Szépmíves Céh soroza
ta. Köztük Wass Albert. Ót nem olvastam. 
Apám se. Pedig nagybátyám szomszédja 
volt a cégéi tó partján, nagybátyám özve
gye élete végéig levelezett vele. Sokakkal 
ellentétben Tamási Abel Amerikában című 
könyve -  összehasonlítva európai tématár
saival, nem is akármikkel, például Maja
kovszkij naplójával vagy Céline kiugró si
kerű kezdő regényének részletével — igen 
kiemelkedő alkotás. Erdély pedig az a mo
dell, amit Fráter György kigondolt és Kós 
Károly felvázolt. Magam is átvettem, és

KABDEBÓ LÓRÁNT
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most nyáron, Szász Tasi Makovecz-palo- 
tájában Kos Károly székét fogva vendég
látóm emlékkönyvébe beírtam: „Erdély 
monográfiája egy csoda látomás arról, mi 
lehetett volna a barokk kortól Erdély.”

-  Lehet, furcsa a fentebbi kérdésem, de 
azért is vagyok kíváncsi a válaszodra, mert 
az egyik találkozásunk alkalmával két ne
vet említettél az erdélyi irodalomból, mint 
olyanokét, akiknek életművét nagyra tar
tod: Lászlóffy Aladárét és Panek Zoltánét. 
Panek neve, őszintén, meglepett, hiszen ő is 
azok közé tartozik, akikről méltatlanul keve
set beszélünk. írásaidból az derül ki, hogy az 
első két Forrás-nemzedék tagjai közül töb
bekkel is személyes, baráti viszonyban álltái 
-  hogyan alakultak ki ezek a kapcsolatok, kik 
lennének azok, akiket szerinted méltatlanul 
elfelejtettünk, vagy ahogy írod, elfelejtettél, 
vagy „téves előítéletek távoztattak” tőled?

-  Ali, mint én is, szamosújvári szár
mazék, együtt látogattuk meg családostul 
őseim sírjait Vasasszentivánt — ezt megír
tam. Szerette, hogy Héphaisztosz című re
gényéről méltatva írtam. Hiszen én is az 
Apafi fejedelem behívta menekült örmé
nyek leszármazottja vagyok. Érzékeny min
den keleti vészre.

Panek Zoltánnal igaztalan az irodalom- 
történeti szakma. Amíg Erdélyben élt, az él
vonalba tartozott. Aztán úgy járt, mint nem 
egy ottani nagy színész, színésznő, szakem
ber, áttelepült, és egyszerre az ottaniak elsi
ratták, az itteniek nem akarták befogadni. 
Kegyetlen harcot vívtam érte az újholda
sokkal. Személyes találkozót asszisztáltam 
végig, amikor Nemes Nagy Ágnes és Len
gyel Balázs méltóztatott fogadni. Kataszt
rófa. Panek utóbb olyan karikatúrát rity- 
tyentett elfelé autómban, hogy ha nem 
éreztem volna a tragédiát, élveznem kel
lett volna Zoltán zsenijének szikrázó rész
letező felvillanásait. A PIM Hangtárának 
vezetőjeként életműinterjút készítettem ré
gi barátaimmal, Kányádi Sándorral és Zol
tánnal. Amint átvettem miskolci dékán
ként az Új Holnap rovatvezetését, havonta 
közölni kezdtem az ővele készített felvéte
leket folytatólagosan. Erdélyi kötöttségű 
rovatvezetőm nem bírt vele, tisztelete elle
nére sem. Én mindig egyeztettem vele. Az
tán egyszer magam is kiborultam. Nem el
vi, nem politikai okok miatt, egy hozzá is 
méltatlan kicsinyes megjegyzés okán. II. 
János Pálra vonatkozó sértő megjegyzésé
hez való ragaszkodása okán. „Zoltán, bará
tok vagyunk, ne vesszünk össze, majd foly
tatjuk.” Nem erre akarok emlékezni, inkább 
arra a bölcsességére, amikor a temesvári és 
karácsonyi forradalom után örömmel felke
restem egy üveg konyakkal, felköszöntöt- 
tem, és iszogattunk. Egyszer csak megszó
lalt: „Ide figyelj, ne nagyon ünnepeljetek. 
Erdélyben sok a hegy meg az erdő. Ott so
káig lehet megbújni. Sok szekus van ott.” 
Jelmondata: „ne menjen le a nap a te ha
ragod nélkül”. Okos, világos koponya volt. 
Mindent látott előre. Pontosan fogalmazó, 
nagyszerű mondatszerkesztő, nagy formá
tumú prózaíró. És erkölcsileg mindig követ
kezetes volt. Igazságos az igazságtalansá
gig. Jezsuiták nevelték, ateista volt. De azt 
hiszem, az isteni törvények ellen nem vétett. 
Barátok voltunk. Én nem felejtem.

-  „Az egyik legjobb magyar regényről, 
Arany János kései parasztballadáinak új 
életre keléséről én írhattam elsőként az Új 
írásban” írod Szilágyi István Kő hull apadó 
kútba című regényéről. Majd egy Száraz 
Miklós Györgyről írt kritikádban: „A Lovak 
a ködben az általam eddig olvasott legjobb 
regények egyike.” Melyek azok a szempontok, 
amelyek révén nálad el lehet nyerni a „leg
jobb” minősítést? Szilágyi István és Száraz 
Miklós György világa, bár kétségtelen, mutat 
némi rokonságot, legalább annyira különbö
zik is egymástól...

-  Különböznek? Szilágyi regényét éppen 
a nyomdából hozta, hogy átadja Paneknek, 
a kolozsvári New York teraszán. A példányt 
Zoltán nekünk passzolta át azonnal, hi
szen indultunk vissza Pestre -  így Juhász 
Ferenc Új írásaban elsőként írhattam ró
la itthon tanulmányt. Szárazra éppen ha- 
ragvóban voltam, hagyományos délutáni 
alvásomat szakította meg egy novelláskö- 
tete továbbításáért. Lelkifurdalásul elkér
tem regényét a kiadótól, mely megérkezett, 
épp olyan időben, amikor kézbe is vehettem. 
Nem tudtam többet letenni.

Mindkét regény a nagyok közül való. 
A modernség klasszikus alkotásai. Meny
nyiben? Csak utalásszerűén. A modern
ség a létezés egészének megszerkesztett
ségét tartotta meghatározó mértéknek. 
Ugyanakkor ennek az egésznek a betölt- 
hetetlenségével szembesült: a jelent a meg- 
csökkenés tudatosodásaként élhette meg. 
A poétikai kibeszélés szemben találja ma
gát a történelem aktuálisan elkövetkező 
eseményeivel, a személyi létezés szembesül 
a kiszolgáltatottságnak a történelemben 
váltakozó formában ismétlődő eseményes
ségével. Az egészet kompozícióba fogja egy
fajta klasszikus szintézis: az alkotás ma
ga az emberi tudatnak a világ egészében 
való elhelyezkedése. A témák tragikusak, 
a műalkotás — éppen létrejöttének örülve 
— sugárzó. Legfeljebb korszakok szűntén 
az embernek a tonálisra való érzékenysé
ge kimerülhet, de eddigi tapasztalat sze
rint akkor a kiürültté váló hagyományos 
formáltságot megkerüli, és másik horizon
ton visszatérhet megalkotásához. Klasz- 
szikus irodalomként a magam részéről az 
ilyen módon megalkotott formáltsági kor
szakokat tartom számon: ahol a hallgatás
ban megjelenik a világ egészét befogó meg- 
keresettség képe. Ennek lehetősége, mai 
horizontról visszatekintve a huszadik szá
zadban megszerveződött: épp akkor, ami
kor politikailag kimerülni látszott minden 
szöveg lehetősége, akkor jött létre a poéti
kai alkalom, amelyben megjelenhetett a 
megkeresettségnek ez a képe, megújulha
tott a műalkotás lehetősége, elméletileg és 
gyakorlatilag egyként. A beszélő dialogici- 
tást felváltja a dialogicitásra való ráhallga- 
tás. Én ennek a megnevezésére alkalmas 
fogalmazást W. B. Yeats metaforájában ta
láltam meg már évtizedekkel ezelőtt: „tra
gic joy”. Ennek nagyregény szövegalakula
ta mindkét általad szembesített regény.

A mondatformálásra-mondásra ráhall- 
gatás a sajátos csodája ezeknek a regé
nyeknek. Induló költőknek szoktam mon
dani: szövegetek legyen ilyen egyszerűen 
csodás: „Vízcsepp az ég, viszi a szél.” ’Csak’ 
ennyi.

-  Több helyen elmondtad, Németh László
tól kaptad az indíttatást a Szabó Lőrinc-élet- 
mű kutatásához: „a kritikus pályája a tehet
sége mellett elsősorban a szegődésétől függ 
-  hogy mire teszi fel magát” -  írod, Németh 
Lászlót idézve. Ez az „elszegődés” majd’ 
minden írásodban tetten érhető, a szálak 
itt is összefüggnek, legyen szó akár Lövétei 
Lázár Lászlóról vagy Simon Attiláról, hogy 
csak két példát hozzak. Emellett az általad 
alapított Szabó Lőrinc Kutatóhely honlap
ján nyomon követhetők ennek az „elszegő- 
désnek” az állomásai a kiadásoktól kezdve a 
Szabó Lőrinc könyvtár adatolt feldolgozásá
ig. Ez az elszegődés, ha jól számolom, a hat
vanas évek elején kezdődött -  mi az, amit 
nem írtál még meg Szabó Lőrinc kapcsán, 
s amit mindenképp meg szeretnél írni?

-  íme. Egy pillanat eseménytörténe
tét érdemes lenne elbeszélni, mindazt, 
ami kiindulópontja lehetett a http://krk. 
szabolorinc.hu/ honlapnak, amely az 1943- 
as Összes verseiig minden kötetben megje
lent költemény összes variánsát adatoltan, 
digitalizáltan bemutatja Horányi Károly 
kollegánk szerkesztésében. Mi is a Vers és 
valóság kötet titkos története? A rendszer- 
váltást megelőző időben, Németh Lász
ló feleségének, Ella néninek a temetésén 
megjelent a már hatalmát veszített Aczél 
György. Késve érkezett, és közöttünk, Ko- 
dolányi fia, az ifjabbik János és én közöt
tem állt meg. Köszöntünk mindhárman 
egymásnak. Majd egyszerre megszólított: 
ideje lenne már a gyorsírásos anyagokat is 
kiadni a Szabó Lőrinc-hagyatékból. Döb
benten, kérdőleg néztem rá. Megkérdez
tem: az meg micsoda? Mielőtt válaszolha
tott volna, a rokonság egy tagja megintett: 
ne beszélgessenek! Legyintettünk. Majd hí
re érkezett közeli halálának. Számomra így 
maradt utána valami titok, amire fény de
rült nemsokára. Egy este telefonunk üze
netrögzítőjén (akkor még nem volt mobil!) 
Lóci szemrehányó hangját hallom. Keres
telek, nem hívtál vissza. Hívom azonnal. 
Gyere gyorsan -  mondja. Miért? Majd meg
látod. Kocsiba ugrottam, és rohantam a 
Volkmann utcába. Ott elém tesz egy gépi- 
ratköteget: Ez mi? Kapkodva nézem. Lóci, 
ezekről a versekről eddig ketten tudhatták, 
miként keletkeztek, a költő és a Jóisten. Hi
teles? Egyértelműen! Kiadjuk! Ragaszkod
tam, hogy a magyarázatok mellé illesszük 
a verseket is. Két szép méltó kötetben je
lentek meg. Szabó Lőrinc életműve lett a 
rendszerváltás hőse a szakmában. Tudod, 
mikor készítettem a kiadást? A karácso
nyi forradalom idején. Akkor, amikor Pa
nek Zolit is látogattam. Albérletben lakott a 
közelünkben. Félszemmel a szöveget követ
tem, a másikkal Ceausescuék kivégzését.

De kérdés maradt, kinek diktálta a köl
tő? Ki a titokzatos íródeák. Sok évvel ké
sőbb, amikor Illyés Gyula lánya, lka fele
ségemmel magukhoz kéretett: édesanyja, 
Flóra néni volt az, aki rengeteg időt áldo
zott a lejegyzésre, majd a javítás utáni vég
leges tisztázatra. Férje, a másik nagy költő 
sajnálta is az időt. O nem volt soha a múlt 
tárgyi vonatkozásai dokumentálásának hí
ve. Amikor kértem, hogy segítse a Szabó 
Lőrinc-könyvtár megmentését a Volkmann

» > »  folytatás a 4. oldalon
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» » >  folytatás a 3. oldalról

utcai emléktábla-avatáskor megjelent hi
vatalosságnál — elutasítóan válaszolt: Mi
nek a tárgyi emlékeket őrizgetni, én is en
gedtem, hogy a szülőházamat elbontsák. 
Később, amikor arra jártam, annak való
ban csak hűlt helyét mutatták. De megvan 
Szabó Lőrinc könyvtára! A költő számára 
a könyvtár alkotóműhely volt, amely 1944- 
ben három irodalmi díj pénzügyi segítségé
vel nyerte el végleges formáját. Terveit Pán 
József, a kiváló, utóbb Kossuth-díjjal is ki
tüntetett díszlettervező készítette, kivitele
zője pedig az ő ajánlására Szmandra Ist
ván asztalosmester volt. A beosztás a költő 
elképzelése szerinti csoportosítást követi. 
Az 1944—45-ös ostrom megkímélte. Műem
lék. Múzeum és kutatóhely is.

Szabó Lőrinc versei két világba kapcso
lódnak. A pontosan dokumentálható ma
teriális szenvedtető életrajziságba, és az 
ebből kivillanó, általa „spirituális”-nak ne
vezett létköltészetbe.

-  Ókortörténésznek indultál, majd böl
csész lettél, mert, mint írod, „menedéknek 
csak az irodalom maradhatott számomra. 
... Nekünk ez a kor adatott.” Csalódottságot 
érzek ebben a mondatban -  miközben írá
said már azáltal irodalomtörténetté válnak, 
hogy leírod, kikkel találkoztál, kik formálták 
gondolkodásod: Németh László, Bartók Béla, 
Illyés Gyula, Juhász Ferenc. Ha ilyen meste
rek adattak, honnan a csalódottság?

-  Szerintem — ha széttekintettek a világ
ban, bennük is élt a csalódottság tudata. 
Bartókkal sajnos nem találkoztam, de Ko
dály ünneplésén, a Zrínyi szózata bemuta
tóján ott lehettem a forradalom előtt. A mű
vet aztán évtizedekig nem hallhattam. „Ne 
bántsd a magyart!” De Bartha Dénes pro
fesszor Bartók-termi előadásain létszemlé
letem alapoximoronját megtanultam: torz 
és ideális. Ahová születtünk: a torz ma
teriális jelenléte, leírhatósága. Te úgy fo
galmazod: csalódottság. De ebből „óhajtva 
sejtjük” kötődésünket, az ideális létkölté
szetet. Juhász Ferenc a Virágok hatalmá
val vonzott a modern líra világába, átélve 
a halálország „szivárványszínű cethalának” 
élményét, Illyés Bartók-versét akkor hall
hattam a rádióban Bessenyei Feri hangjá
val, amikor Németh László nagy rádióin
terjúja létre kérdezésem meghatározója lett. 
Akinek első regénye, az Emberi színjáték fő
hősét a halálvágyból vezeti vissza a benne 
megszólaló hang: „Tartogat engem az Isten 
valamire... Tartogat engem az én Istenem.” 
Számomra a létköltészet ideális szignálja. 
És most — befejezve ezt a neked készülő in
terjút -  gondolok bele, hogy „1966 Karácso
nyán” miért is ilyen ajánlással küldte ne
kem és családomnak a regény új kiadását: 
„Mariannenak és Lórántnak (hogy tegyék 
el Tamásnak és Györgynek) Németh Lász
ló”. Majd két év múlva erre erősített rá Saj- 
kodról: „a hűséges házaspárnak, »unokám« 
szüleinek”. Tudta-érezte, az unoka-nemze
déknek is aktuális üzenet lesz a sorskölté
szetet felülfénylő létköltészet oximoronja. 
Az életreményre gyújtó belső sugárzás
létfenntartás nemzetmegmentő ereje.

DEMETER ZSUZSA

FELLINGER KÁRO LY

S ze m b e n  a  v á r r a l
A könyvnapi,
egyórás dedikálási időmet 
azzal töltöttem, hogy 
vettem három könyvet 
az eladó nénitó'l, 
akinek a fia 
terjeszti a könyveimet 
Magyarországon, 
hogy ne
szomorkodjon annyira,
lássa, hogy derék
határon túli vagyok,
aki nemcsak
támogatásért kuncsorog
az anyaországnak,
persze azért
van tartásom,
nem a saját köteteimet
vásároltam meg,
a néni szerint
a fészbukon kellett volna
gatyába ráznom az ismerőseimet,
hogy jöjjenek ki és vásárolják
az agyonlájkolt mese-
és versesköteteimet,
akkor most nem
lennék ennyire egyedül,
aztán végül is megtörtént a csoda,
a júniusi forróságban
egy öreg,
elengánsan öltözött házaspárt 
sikerült a néninek 
rábeszélnie egyik kötetemre, 
megkérdeztem, kinek dedikáljam, 
a nagymama azt mondta, a 
kilencéves unokájának, 
aki külföldön él, 
hátha ebből a színes 
képekkel teli könyvből 
sikerül megtanulnia 
a magyar konyhanyelvet.

A világ
végén kéregetők fogadnak, 
akár a katasztrófaturistát, 
megbámulnak, aranykort ígérnek, 
nincsenek üres órák, 
beazonosítható a nemlét, 
eloszthatatlan a maradék, 
oldallépcső visz a tudatomba,

a biztonság öntelt hasadék, 
égő tűzoltó a múltam, 
kimenekíti magából az eget, 
ismeretlen Isten hozza vissza 
a lemaradt ékezetet, 
mint szárítókötélen 
a puha dunyha, vánkos, 
kinn felejtó'dött az életem, 
nem csoda, hogyha elázott.

Szakadó eső
Arbócos felhők, 
nincsenek maguknál, 
nem jön a szemükre 
álom.

Szedd össze magad, 
egy levesesfazékba. 
Mozdulatlanul. 
Ahonnét jöttem.

Egyszer
Sodródik a véletlen,
Istennek hiszi magát,
kit úgy irányítunk,
hogy kiegyezünk magunkkal.

Aminek története van, 
kiönt az, mint 
a megáradt folyó, 
önmagát keresi.

Ismerős
Térey János emlékére 

Az életnek nincs 
miről mesélnie, 
földarabolva ilyenkor 
a fejsze nyele, 
elmédnek éle 
kicsorbul bele, 
hiszen csak most kezdődik, 
hogy végül 
mégiscsak színre lép 
a semmiből sem okuló halál, 
az ébresztő megszállott, 
ki puszta emlékeidből 
rendet rak,
mielőtt belebolondulna 
a száműzetésbe, 
ahová magaddal cipeled, 
mint a vendéglátó 
az üres hátizsákot.

Dedikáció
A fáradság a test ellenszere, 
válasz a pontra, 
ami felkerül az i-re, 
máskor az s betű alá, 
ami újabb és újabb 
kérdéseket vet föl, 
egyenesen az égig, 
hiszen a hit mindent legyőz, 
meg aztán mindenki legyőzhető, 
gyors eljárásra van szükség, 
véradás testből testbe, 
sorsomat kétfelé vágó 
tudatomtól nehezen szabadul 
szórakozott magányom.

Keressünk hajótöröttet, 
törékenyét, mint az üveg, 
amiben történetünk 
befejezésre vár.
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Alvók, 1932

H elyszíni
egypercesek

CSENDEK LEVENTE

Megmentő
Kovács István kérésére

Közeledett a határidő. Izzadó tenyérrel, 
kiégve ültem a kocsma teraszán, amikor 
az én kedves jó barátom, Amancich Tri- 
vulzio váratlanul betoppant, és jött egye
nesen felém.

— Ó, effendim, kiabálta, fizessen egy Ur- 
sust, s olyan történetet mesélek, hogy le
szakad az ég. Ez kellett nekem. Jó ideje 
nem láttam már a kalandort, és olyankor 
mindig történik valami a derék Trivulzi- 
óval, amit megírhatok.

— Tíz éve jártam  itt utoljára. Akkor is
mertem meg azt a cédát, akitől a boldog
ságomat reméltem. Megpróbáltam tisztes
séges ember lenni, voltam cipész, postás, 
kőműves, szabó, kidobó és betegszállító 
a kórházban, ó effendim, volt olyan, hogy 
éjjel, a diszkóban eltörtem az ipse kezét, 
és reggel én toltam be a műtőbe. Mindent 
megpróbáltam, hogy pénzhez jussak, ne 
szenvedjen hiányt, s a kedvére tegyek an
nak a szukának, de olyan étvágya volt, 
hogy egy éjszaka elfogyasztotta Kolozs
várt. Sokat szenvedtem, higgye el, effen
dim, míg elszántam magam. Egy szál 
gatyában ugrottam ki az ablakon, elkö
töttem egy Wizzair-gépet, nehogy csak a 
csontvázam maradjon. Az életemet men
tettem. Elkapta még az a cafka a gép ke
rekét, úgy kellett lerugdossam róla. Ek
kor kezdődött az én igazi szenvedésem, ó, 
effendim. Nem volt a világnak olyan szeg
lete, ahol meg ne talált volna. Tíz éven át 
kísértett minden éjszaka, szorongatta a 
lelkemet a nap összes percében.

— Még egy Ursust, s egy deci oroszhegyi 
háziszőttest, drága jó barátom, ha lehet, 
mondta Trivulzio, s könnyező üvegszemét 
kikoppantotta a Bulgakov asztalára.

— De mi lett a történet vége, hol a csat
tanó, a sztori, amit ígért, Trivulzio?

— 0, az belém szorult, azt nem tudom 
elmesélni... Kezdetben arról álmodoztam, 
hogy elveszem feleségül, beköltözünk egy 
blokkba a Grigorescu negyedben^ de az
tán minden máshogy alakult... Én már 
csak egy jó sírverset szeretnék, az köny- 
nyítene a telkemen. Maga író, ebben tud 
nekem segíteni.

— Nem arról volt szó, hogy olyan törté
netet mesél nekem, amitől leszakad az ég?

-  Hát ez volt, és már sokkal könnyebb!

Kulcsszavak valának: Cipész, aki szeret 
repülőt vezetni. Volt postás, kőműves, sza
bó, báros, kidobólegény. Szeret pókerez
ni, felfedező, szeret veszélyes helyzetekben 
menni, keres, de nem találja. Szeret elutaz
ni messzire, megismeri a feleségét tíz éve...

Trafóház
Kovács Attila kérésére

Az volt a nagysrác, aki fel tudott mász
ni a trafóház tetejére. Onnan lehetett 
észrevétlenül megdobálni Nyuszi nénit 
és Farkas bácsit, amikor megérkeztek a 
zöld Daciájukkal délutánonként. Goszicsi 
is megpróbálta aznap. O volt a srácok közt 
a legkisebb. Lisztérzékeny, sápadt és so
vány. A neve is a GOSTAT-i csirke rövidí
téséből eredt. Egyedül volt a blokkok közt, 
nem figyelt rá épp senki. Az ajtó nyílásába 
benyúlt, felhúzta magát, rálépett a letört 
kilincs csonkjára, aztán a lakatra, utána 
elkapta kézzel a felső szellőzőnyílást, oda 
is felhúzta magát, betérdelt a két tégla kö
zé, a pléhtető peremén átnyúlva átfordult 
és már fent is volt. Egy halk Tarzan-üvöl- 
tést hallatott. Nem látta senki hőstettét,

de ő nagyon büszke volt magára. A trafó
ház zúgott, egy kis zöld drót lógott ki a pe
rem alól. Goszicsi gondolta, hogy megné
zi közelebbről.

Azóta már lecserélték a trafó laposte
jét ferde tetőre.

Kulcsszavak valának: trafóház

Sétatéri eset
Csender Lili Eszter kérésére

A Szabadság hasábjain hetente több
ször jelent meg, hogy a Sétatéren fosz
togatják a szerelmeseket. Mindig a leg
váratlanabb helyen a legváratlanabb 
pillanatban bukkannak fel a rablók, a ha
tóság tehetetlen. Elhatároztam, hogy el
hozom újra a halk és nyugodt csókolózás 
idejét a Kincses városba. Éelvettem a leg
szebb ruhámat, megborotválkoztam, vá
sároltam pár üres borítékot, pénzt vettem 
fel a CEC-automatából, minden borítékba 
beleraktam egy-egy 100 lejest. Este, mi
kor a hold feljött, elindultam a Sétatéren, 
hogy kártalanítsam a kifosztott szerelme
seket. Az első pár, akit megközelítettem 
a holdfényes éjszakában, ijedten rebbent 
szét, és hiába tartottam  magam elé a fe
hér borítékot, rendőrért kiáltottak. Ha
mar kiértek a kommandósok, akik már 
amúgy is egy közeli utcában dekkoltak a 
borostyánnal benőtt fák alatt. Letartóz
tattak, sok pénzt találtak nálam. Egyet
len szavamat se hitték el.

Kulcsszavak valának: borostyán, hold
fény, utca, szerelem, park

Helyszíni egypercesek elnevezésű összeállításunk darabjai az Erdélyi Magyar írók 
Ligája (E-MÍL) által, a Kolozsvári Magyar Napok keretében, a Bulgakov Kávé
ház teraszán szervezett Helyszíni prózaírás című eseményen íródtak, ahol a kö
zönség soraiból jelentkezők kérésére (a témát, a kulcsszavakat a prózaigénylők 
adták) születtek az itt olvasható szövegek.
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MÁRTON EVELIN

Szenthkuthy 
és a halál
Erdélyi Tündének

Titusza, a sárga macska a borostyán
nal benőtt fal előtt sütkérezik. Látszólag 
nyugodt, holott rém ideges, fél szemével 
Páviánt lesi, aki ott téblábol az udvaron. 
Pávián, megtévesztő neve ellenére, ku
tya. Bozontos bundája és majomtermé
szete m ia tt  k a p ta  ezt a nevet a gazdátó l. 
P á v ián  mindenkit utánozni próbál, már
pedig ez nem szokványos viselkedés egy 
kutya részéről. Titusza ki nem állhatja 
Páviánt, de már beletörődött abba, hogy 
osztoznia kell a gazdán, éppen vele.

A gazda, Szenthkuthy úr. Senki sem 
tudja, van-e neki másik neve is, a köny
veit is csak így írja alá: Szenthkuthy. 
Nevének kiolvasása egyeseknek gondot 
okoz, de ő ezzel persze nem törődik. Nyu
godt ember, pedig író. Jelenleg éppen sa
ját halála megtervezésén dolgozik, mert 
az az elve, hogy a jó tervezés fél siker. 
Szenthkuthy úr álmot látott nemrégi
ben. Az álomban a halállal kávézott oda
fent a Sólyomkő tetején, mely az udvará
ról is jól látszik. A halál álmában vidám, 
öreg hölgy volt, és Szenthkuthy annyira 
jól érezte magát vele, hogy úgy döntött, 
ha törik, ha szakad, találkoznia kell ve
le minél előbb. A halállal való találkozás 
előfeltétele az, hogy az ember elhalálozik, 
de ez Szenthkuthy számára nem akadály. 
A néni-halál, ahogy magában becézte, ég
színkék ruhában volt, és leginkább egy 
idősödő gyógyszerésznőre emlékeztette. 
Ezért is döntött úgy Szenthkuthy, hogy 
bevesz egy marék altatót, oszt jó éjszakát. 
Ezt le is írta, de aztán kihúzta a monda
tot, mert rájött, ennél rosszabbat még so
ha nem írt. Igaz, ezt is ki kell próbálni, 
legalább egyszer, és utoljára.

Hosszasan nézegette kertjét, a zöldel
lő páfrányokat, az egresbokrot, elégedett 
búcsút véve tőlük. Jó mélyet szívott az il
latos hegyi levegőből, utoljára lakjon jól, 
ha nem mással, hát levegővel. Titusza, 
a sárga macska mindenképp elboldogul 
nélküle is, Páviánt meg csak örökbe ve
szi valaki. Vagy lesz valami. A halálban 
az a jó, hogy ha az ember ugye elhalálo
zott, akkor számára már minden mind
egy. Ideális állapot! Mindegy például az 
is, hogy holtában minden bizonnyal na
gyobb írónak tartják  majd, mint életé
ben. Ki nem szarja le?

Meghalok -  mondta Szenthkuthy a 
macskának. Figyelsz te egyáltalán? -  
kérdezte. De Tituszát nem érintette meg 
a halál emlegetése. A macskák számá
ra a halál közömbös, állapította meg 
Szenthkuthy utolsó gondolatával, mert 
az ember az már csak ilyen. Még halá
la pillanatában is okosakat gondol. Leg
alábbis Szenthkuthy, béke poraira.

Szex-szkeccs
Sebestyén Kingának

A konyhában (hol máshol?) három nő 
ül. Hermina, 86 éves, de még fitt és üde, 
majd kicsattan az egészségtől. Szórako
zottan törölgeti a poharakat, nem tudjuk, 
mire gondol, de a törölgetés kéjes dörzsöl- 
getéssé alakul hamarosan.

Mit csinálsz, anyám? -  fortyan fel lánya, 
Bubuka. Bubuka sovány és kissé leharcolt, 
de minden leharcoltság ellenére kívánatos, 
még csak 50 esztendős, úgy érzi, most kö
vetkezik még csak az élet sava-borsa.

Mit csinálnék, fiam. Törölgetem itten 
ezeket a poharakat, és apádra gondolok. 
Hogy vajon mi az isten lováért akart min
dig csak a sötétben szeretni engemet. Hát 
csúnya vagyok én?

Nagyapám! Szemérmes ember vót! -  
horkant fel Elvira, Bubuka lánya, kezdő nő.

Az vót! De mivégre? Meztelenül csak 
halála napján láttam -  sóhajtott fel 
Hermina, a nagymama.

Na ne mondja! — vihogott fel Elvira. 
És szép volt?

Szép, fiam, csak halott.
Higgye el, anyám -  így Bubuka - , a sö

tétben a legjobb! Ne mondja nekem, hogy 
nem volt jó!

Nem mondom én azt, fiam. De világos
ban még jobb lett volna. Mesélj csak, Bu
buka, hogy mennek ezek a dolgok, hiszen 
te szakértője vagy a témának.

Szakértője vagyok? Minek is? -  pózol 
Bubuka.

Hát a szexnek, édesanyám! — szól köz
be Elvira, az unoka, kezdő nő. Ha beterel
nénk egy karámba az összes férfit, akik
kel te összekeveredtél életed során, ajjaj, 
mi lenne akkor!

Vigyázz a szádra, Elvirácska! És külön
ben is, még nem haltam meg! És már nem 
kell rettegjek a nemkívánt terhességektől 
sem, áldassék a szent menopauza az ő jó
tékony hőhullámaival.

Hőhullám, hja -  sóhajtozik Hermina. 
Én már örökké csak fázni fogok ezután. 
Bánom is én, hogy sötétben vagy világos
ban végül is. Csak jutna még nekem is egy 
kicsi ebbe az életbe...

Nagyi! Megbolondultál? Hiszen vénasz- 
szony vagy már! -  így Elvirácska, a kezdő.

Vén kecske is megnyalja a sót, fiam! 
De mit tudsz te erről, semmit sem tudsz 
remélem!

Rosszul reméli -  vág vissza Elvira. Tu
dom például azt, hogy a legjobb, amit én 
csinálok magamnak saját kezűleg. Az a 
legjobb. Nem liheg közben senki a nya
kamba, nem nyom agyon, és nem matat ott, 
ahol nem kéne, és ahol meg igen, ott nem!

Hát, drága Elvirácska, meg kell neki- 
jek mutatni, hogy hová nyúljanak s mi
kor! De hidd el nekem, anyádnak, hogy 
a nyakba lihegésnek is megvan a maga 
őszinte bája.

így van, Bubukám, édes fiam. Na, be
szélgessetek ügyesen tovább. Én viszek egy 
kis egrest Jani bácsinak, ide a szomszédba.

Hermina elmegy. Elvira és Bubuka 
hallgatagon üldögél a konyhában, és a 
szexről elmélkednek, mert jó is az.

Anya, 1933

Mózes, a kutya
Katának

Mózes négy hónapos, de már sok min
dent tud az emberekről. Anyjával és test
véreivel együtt a nagy áradáskor bedob
ta őket egy ember a folyóba. Még utánuk 
is köpött és valami rosszat mondott. Hogy 
mit, azt Mózes nem tudja, mert emberül 
nem tud, nem érti a szavakat, de a hang
színeket mind ismeri, majdnem. Azonnal 
érzi, hogyha szeretik, és azt is, hogyha nem.

A rossz embereknek a szaguk is rossz. 
Neki szerencséje volt, mert a mostani gaz
dája észrevette, ahogy ott kalimpál a meg
áradt folyóban és kimentette. Derékig gá
zolt érte a zavaros vízben, kihalászta, aztán 
meleg és puha valamibe csavarta, és aznap 
éjjel maga mellett tartotta. Ő azonnal tud
ta, hogy ez az ember, a gazda, jó ember.

Az ember azért mégiscsak furcsa lény. 
Furcsa dolgokat eszik, még furcsábba
kat iszik, és nehéz eldönteni, hogy mikor 
mit akar. Hogyha Mózes játékból harap
na, mert ilyen a kutyák szokása, megszid
ják, hogy nem szabad. De hogyha idegen 
érkezik a gazda portájára, akkor felszólít
ják, hogy harapjon. Ezek szerint nem min
denki harapnivaló.

A gazda jó, a szaga is jó. Mózes neki kö
szönhetően újra megbarátkozott a vízzel. 
A gazda elvitte magával fürdeni, és lassan 
tette bele a folyóba, majd ott úszott mellet
te és biztatta, hogy ne féljen.

Mózes nem tud róla, hogy a neve mit je
lent, és ennek nincs is számára semmi je
lentősége. Mózes feltételek nélkül szeret, 
gondolkodás nélkül hűséges és szavak nél
kül is érti az embereket. Nem beszél, de 
mégis ki tudja fejezni azt, hogy mit érez, 
mit akar, és a gazda, mivel szereti, érti őt. 
Mózes boldog. És tudja, hogy ő az, aki bár
mikor fel tudja víditani a gazdát.

Mózes egy egyszerű kutya -  mondják, 
akik nem ismerik.
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KIRÁLY FARKAS

Felhővidék
Szalontai Enikő kérésére

Senki nem tudja, honnan jönnek a vörös 
felhők. Csak azt, hogy mikor a tenger, mikor 
a hegyek felől érkeznek. De hogy a tengerre 
honnan kerülnek, azt csak a hajósok tudnák 
megmondani -  de rég nincsenek ezen a vidé
ken olyan hajósok, akik a vörös felhők ide
jén kihajóznának. Ahogyan a hegyeken sem 
próbál senki régóta átkelni ezen időszakban. 
Azóta, amióta a felhők megteltek sókkal és 
savakkal, és szétmarják a beléjük tévedő em
bert, a föld állatát, a lég madarát. Kivétel ta
lán a villámmadár, amelyikről azt beszé
lik, hogy képes pillanatok alatt a felhők fölé 
emelkedni, és e pillanatok alatt acélszárnya
iban a savak és a sók nem képesek kárt tenni.

Szerencsére a vörös felhők ahogy jönnek, 
úgy el is mennek. Legtöbbször minden árta
lom nélkül átvonulnak a vidék fölött, s bár 
szörnyű bűzöket hagynak maguk után, azt 
általában elmossa a vöröseket követő fehér 
felhőkből támadó illatos zivatar, melynek 
cseppjei áldást hoznak az emberre, a föld ál
lataira és a lég madaraira.

Senki nem tudja, mikor jönnek a vörös fel
hők. Nincs ebben semmi rendszer, hisz nem 
az évszakváltó szelek hozzák, s a szentek 
napjaihoz sem lehet kötni érkezésüket. Akár 
a szeszélyes ember haragja, úgy tör a vidék
re s úgy is hagyja el, váratlanul és kiszámít
hatatlanul. Meglehet, a magunk haragjából 
támadnak. Hogy kiderítsük, magunkba kel
lene utaznunk. De egyre kevesebben hajlan
dóak efféle utazásra. Inkább az égre mutat
nak, a ki tudja, honnan érkező vörös felhőkre, 
és éjjelente arról álmodnak, hogy ők villám
madarak, acélból van a szárnyuk, és felemel
kednek a felhők fölé.

Gyuri
Erdélyi Tünde kérésére

Kedveseim,
az osztálynévsor felolvasásakor legköze

lebb már nem fogom azt mondani: jelen. Le
futott a homok az órában, és megfordítani, új
raindítani nem lehet. Még egyszer már nem.

Először akkor pörögtek le az utolsó sze
mek, amikor befejeztük az iskolát. Az én órá
mon is, de a tiéteken is, mindannyiunk élete 
új szakaszba lépett, fordítani kellett a homok
órát. A legtöbbetekét mostanság is forgatni 
lehet -  ám az enyémet túl sokszor fordította 
meg már a sors.

Határőr voltam, akaratlanul, a diktatúrá
ban. Végignéztem sok szörnyűséget -  ti mit 
tennétek, ha látnátok, ahogy a határon elfo
gott menekülőket kutyákkal tépetnék szét a 
feletteseitek? Leszereltem, fordítottam.

Kedvesemmel egybekeltem, gyerekünket 
szeretettel neveltük. Aztán a kedvesem elmé
jében a múlt borzalmai felülkerekedtek a je
len örömei fölött. Végzett magával. Nehezen, 
de ismét megfordítottam a homokórát.

De a klepszidra természete megváltozott — 
és az enyém is. Finomabb lett a homok, sebe
sen pergett, idő előtt és váratlanul elfogyott a 
felső tartályból. És kiderült: ennyi. Nincs to
vább. Úgy döntöttem: elmegyek.

A névsorolvasáskor nem fogom azt mon
dani: jelen. De ne szomorkodjatok. Rengete
get foglalkoztam, mint tudjátok, az ufókkal.

Egyvalamit kiderítettem: az ufók egyszerre 
léteznek és nem léteznek. Nektek nem, ne
kem viszont igen. Kedvesek és jóindulatúak. 
Úgyhogy üdvözletem küldöm onnan, ahonnan 
nem is lehetne. Barátsággal és szeretettel: 

Gyuri.

Újonc
Boros Lóránd kérésére

Most jársz először a föld alatt? Tényleg? 
Bányában sem jártál soha? Mondjuk Paraj- 
don vagy Tordán, az ottani sóbányák valame
lyikében mindenkijárt. Na jó, nem minden
ki, de majdnem mindenki. Mondjuk az azért 
más, mint a barlang. Kiépített barlangban 
sem jártál? Medvebarlang? Nem? Budapes
ten sem jártál? Csak mert ott vannak szép 
kiépített barlangok.

Nem baj, semmi gond. Túlesel a tűzke
resztségen. Tűzgennyességen. Nem, nem 
úgy gennyes, tee, hanem az agyagot nevez
zük gennynek. Mert híg, olyan, mint a szar, 
de hát annak mégsem mondhatjuk. Órákig 
kúsztam a szarban? Érted.

Igen, sötét van. Nem nagyon sötét, sem 
kurvára sötét, hanem -  sötét. Ahogy egy vak 
író mondta a vakságról: olyan, mintha valaki 
kikapcsolná a fényt, aztán meg kikapcsolná a 
sötétséget is. Ezért van annyi lámpánk, igen.

Állatok? Mire gondolsz? Ja, medvére. Hát 
persze, a medve szereti a barlangot. Meg a 
róka is. De ezek csak időnként vonulnak oda 
be, és nem a nagy barlangokat kedvelik, ha
nem a kisebb kőlyukakat. Hogy miért? Azért, 
mert nincs lámpájuk, csicsem, a sötétben ők 
sem látnak. Csicsem, és kész, így szólítjuk 
egymást. Csi-csem. ízlelgesd. A pö-csöm jobb 
lenne?

De ott van például a denevér. Na, ők sem 
látnak, de ők ultrahanggal tájékozódnak. 
Aha, csipognak, és érzékelik a visszhangot. 
Ők ott vannak.

Más? Hát van más is. Van nyehőce. Bar
langi nyehőce. A mocsárinak a rokona. Láttál 
már olyant? Reméld, hogy nem is fogsz. Nem, 
én sem találkoztam vele, és nem is akarok. 
Nem beszélek róla. Babonából nem beszélünk 
róla. Hogy nehogy elkapjon, azért.

Van madár is. Jujumadár. Tőle nem kell 
félni. Akkora, mint egy veréb, és akkora tö
kei vannak, mint egy kisebb vineta. Na jó, 
inkább, mint egy nagyobb paradicsom. Rit
kán repül, de olyankor mindenbe beleüti a tö
két, és olyankor sajátos hangot ad ki: jujujj, 
jujujj. Alfaja a csökött tökű hihimadár, ame
lyik ilyenkor röhög szerencsétlen sorstársán: 
hihii, hihii.

Van még más is. Persze, ifjú padavan. 
De róluk majd odabent, a sötétben mesélek. 
Azért, hogy ne ijedj meg. Most adj egy sört.

Az űrhajós
Márton Evelin-féle

Eljött értem, ahogyan ígérte. Gépe az 
imént szállt le az ámbátori repülőtéren. 
Messziről felismerem, egyedül ő visel szka
fandert. Szép, szinte makulátlan fehér. Ked
ves tőle: bizonyára annyira sietett, hogy nem 
töltötte az időt az átöltözéssel. Vagy nem is 
akart kibújni az űrruhából? Biztonságosabb 
lenne így? Vagy megszokta? Esetleg nem 
szabad levennie még egy ideig? Sisakja ab
lakán megcsillan a nap fénye, a különleges

sztyeppéi napé, amely bár ugyanaz, amelyet 
a tengerparton vagy a hegyekben vagy a si
vatagban látunk, itt valahogy másképpen 
mutatkozik, egyszerre megnyugtató és nyug
talanító, nappal átitatja az ámbátoriakat, éj
jel pedig belőlük szivárog kifelé a napsugár, 
igaz, nem fény, hanem szerelem, mindenféle 
szerelem formájában, képében, vagy hogy is 
lehet ezt megfelelően mondani.

Integet a szkafander, az űrhajós, aki eljött 
értem Ambátorba, amint ígérte. Ruganyosán 
jár, határozottan közeledik. Sisakja ablakát 
nem nyitja meg, nem tolja fel. Tudom, hosszú 
ideig közelebb volt a Naphoz. Vajon milyen 
erőkkel töltődött fel odafent? Ha kinyitná si
sakján az ablakot, vajon milyen sugárzás szi
várogna ki a szkafanderből? Talán azt tarto
gatja? Nekem? Sokáig gyűjtötte, mert tudja, 
hogy nekem sok szerelemsugárzás kell?

Eltelik néhány hosszúra nyúlt másodperc, 
és megérkezik, itt áll előttem. Átölelem. Fur
csán lágy, furcsán puha az űrruha. Nem üres, 
csak éppen nincs benne test. Elengedném, de 
nem tudom. Fekete bőrömön felizzanak a sár
ga foltok.

Laposüveg
Csender Levente-féle

Ez a szegény Laci három dologhoz ér
tett: a fához, a pálinkához és a pofonokhoz. 
Az utóbbiból néhány nagyobbat nemrég ki
osztott Gazsinak, aki harmadnap összeesett 
s többé nem kelt fel, s akinek emiatt az egész 
pereputtya Lacit vadászta. Nem volt sok vá
lasztása, elment a volt katonatársához, aki 
erősen hasonlított rá, nem kevés pénzért 
megvette tőle az útlevelét, s azzal fel is ült 
a Magyarba menő kisbuszra, hogy majd ott 
jobb lesz neki, aztán meg ácsok ugye minde
nütt kellenek. Ült a buszon, nagy murokkal 
a seggiben.

Nagyváradnál aztán elővette a laposüve
get, jól meghúzta, az arcát is bekente pálin
kával. A határon nem foglalkoztak vele, meg 
is nyugodott. De aztán, még Ladány előtt, 
a buszt leintették a határőrök, az utasokat 
leszállították, és elkezdtek komiszkodni.

-  Az útlevelét! — mondta neki is a parancs
nok.

Laci erősen bandzsítva ránézett, és azt 
mondta:

-  Te erdész vagy, neked nem adom.
-  Én határőr vagyok, kérem az útlevelét.
-  Nem, te erdész vagy -  erősködött Laci.
-  Jó ember, nézzen meg jobban, nem erdész 

vagyok!
Laci csendben bandzsított tovább, majd 

néhány másodperc múlva akkora örömmel, 
mintha egy ötszázlejest talált volna a zsebé
ben, ráböffentett a parancsnokra:

-  Igazad van! Te nem erdész vagy! Neked 
van puskád! Te vadász vagy! -  s azzal elővet
te a laposüveget, és a katona arcába tolta: -  
Na, erre igyunk egy csepp pálinkát!

A parancsnok némi hezitálás után kicsa
varta a kupakot, s beleszagolt az üvegbe. Sze
gény ember még sosem szagolt igazi seprő
pálinkát. Undorral adta vissza az üveget, 
kiadta az utasítást: -  Na húzzanak el innen 
nagyon gyorsan! -, aztán összeszedte a pat- 
rulát, s otthagyta Laciékat, mint Szent Pál 
az oláhokat.

Laci hosszan nézett utánuk. Kiitta a ma
radék pálinkát. Aztán fogta az addigi életét, 
beletette a laposüvegbe, betekerte a kupakot, 
s az üveget behajította a végtelen naprafor
gótáblába.
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SZÁNTAI JÁNOS

A nagytemplom
(Egri István kérése: egy szimbolikus tör

ténet a párizsi Notre-Dame újjáépítésének 
módozatairól)

A történet történhet. Tehát történik.
A m i tö rtén e tü n k  helyszíne Párizs. Vagy 

Kolozsvár. T ehát nem  akárhol.
Egy madárfüttyös tavaszi napon történt, 

hogy a város ikonikus nagytemploma kap
ta magát, és leégett. De nem ám úgy, fél
vállról. Alaposan. Pedig a hírek szerint Is
ten gondos háztulajdonos.

A város némán állt a füstölgő romok 
előtt. A hívek búsultak, mert odalett a hely, 
ahol nap mint nap bizonyságot tettek hi
tükről. A nem hívők is búsultak, mert hir
telen szerettek volna bizonyságot tenni 
bármiről, csak épp nem volt hol. A tűzol
tók is búsultak, mert testületileg kirúgták 
őket. A városatyák és -anyák is búsultak, 
mert hiába tettek bizonyságot hitükről, ha 
volt, ha nem, semmilyen válasz nem érke
zett ama költői kérdésre, honnan a nya
valyából fogják előkaparni a gigászi épü
let újjáépítéséhez szükséges pénzt. Csak a 
média nem volt szomorú. Neki hirtelen volt 
miről beszélnie.

Aztán a szomorú napokat elmosta a jó 
nyári eső. És a nép összefogott. A nagy
templom újjáépítése életcéllá vált. Nap
pal izgatott polgárok tanakodó csoportja
it lehetett látni a városban. Munkaidőben! 
A nagytemplom ügyében mindenki szak
értő volt.

Éjszaka más csoportok jelentek meg 
az utcákon. Alkoholisták, költők, kurvák, 
besurranó tolvajok, terroristák. Szintén 
szakértők. A nagy tervek egymás után 
horgadtak az égnek, mint megannyi temp
lomtorony. Csodálatos tervek. Lélekeme
lők. Csak épp a templom nem volt hajlandó 
emelkedni. Az Istennek se. Pedig a hírek 
szerint küldött egy buzdító levelet Ibizáról, 
benne egy kisebb összegű adománnyal.

Aztán eljött Szent Mihály napja. Min
denki tudja: Szent György napján akárki
ből lehet pásztor, Szent Mihálykor csak az 
pásztor, ki elszámol. A város egy emberként 
állt a csodamód még mindig füstölgő romok 
előtt. A szekérderéknyi lélekemelő tervvel.

És megtörtént, aminek meg kellett. 
A szakértők hirtelen polgárokká, alkoho
listákká, költőkké, kurvákká, besurranó 
tolvajokká, terroristákká váltak. És össze
verekedtek. De nem ám úgy, félvállról. Ala
posan. Az alkoholisták verték a polgárokat, 
a kurvák a költőket, a besurranó tolvajok 
a terroristákat. Állt a bál Párizsban. Vagy 
Kolozsváron. Vagyis nem akárhol.

Aztán valaki (senki sem tudta ponto
san, kicsoda, a polgárok szerint egy kurva, 
az alkoholisták szerint egy költő, a terro
risták szerint egy besurranó tolvaj} a mé
dia szerint maga Isten, bár ezt Ő hall
gatólagosan cáfolta) felmutatott az égre. 
A levegőben, pontosan a nagytemplom ke
resztje helyén egy kőszáli kecske (Capra 
ibex) állt.

Hullt a csend, mint a pernye. Békésen 
csordogált a mindenféle vér. Delet haran
goztak.

Hogyan 
mentsük meg 
a Földet?
(Gombos Szilárd kérése: egy történet na

pozóknak, útonállókról)

Harangszót hozott a szél. Egy, kettő, há
rom, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, ti
zenegy, tizenkettő. A Sétatér egyik pad
ján ültem. Kezemben könyv. Posztmodern 
regény. Nem békéltem meg vele. Letet
tem a padra és elindultam a folyó felé. Si
rályok köröztek a híd fölött. Mint a kese
lyűk. De lehet, keselyűk köröztek. Mint a 
sirályok. És nem a híd fölött. A pusztában. 
És én sem én voltam. Hanem a Magányos 
Idegen. Komótosan baktattam a porban. 
Vagy a folyó partján. Egyre kijjebb a Ter
mészetbe. Mint a sivatag fehér, hímnemű, 
ötvenes, kövér, szakállas hajója.

A dűnék közt férfiak, nők, gyerekek, 
mindenféle fajú ebek heverésztek, szalad
gáltak, üzekedtek, élvezték a déli verőt. Fe
jemen kalap, nyakamban piros sál, egye
bekben kockás inget, fekete bőrnadrágot, 
hosszú szárú csizmát, porköpenyt viseltem. 
Sarkantyúim pengtek, rend szerint.

Egy szőke kisfiú felugrott a családi pléd
ről, nagy, szivárványszín strandlabdáját 
szorongatva hozzám szaladt és nekem sze
gezte a kérdést: Te vagy Old Death?

Mélyen a szemébe néztem. Láttam, 
amint felcseperedik, jó közepes átlaggal 
elvégzi az iskolát, kijár néhány egyetemet 
itthon és külföldön, oceanográfus szeretne 
lenni, aztán mégis a céges karriert választ
ja, különböző vállalatoknál egyre maga
sabb polcokra tornássza fel magát, kreatív, 
operatív, kvantitatív, kvalitatív csopor
tok oszlopos tagja, presbiter, buzgó hívő és 
adakozó, találkozik egy korban hozzá illő 
nővel, elveszi feleségűi, házat épít, autót 
vásárol, aztán még egyet, még egyet, gyer
mekek születnek a boldog családba, egzo
tikus helyeken töltik a nyarakat, remek 
képekkel tele fotóalbumok sorakoznak az 
üveges szekrényben, az élet szent és horgad 
fölfelé, az égnek, mint egy templomtorony...

Elővettem a Coltomat és golyót röpítet
tem a fejébe. így tisztességes.

Szerelem
A vadászat istennőjének, Rómába, vagy

is Kolozsvárra
(Erdélyi Tünde kérése: egy történet a sze

relemről.)

Hétfőn délben, amikor a város nagy
templomának harangja elütötte a tizen
kettőt, Kovács Pálné Szabó Elvira kőszáli 
kecskévé (Capra ibex) változott. Valamivel 
később az ügyben megkérdezett antropoló
gusok hajba kaptak azon, hogy Kovács Pál
né volt-e az átváltozás tárgya, vagy Szabó 
Elvira. Esetleg mindkettő. Mert a tudo
mány számára egyáltalán nem mindegy.

A mindennapok álmát élő város egy csa
pásra felbolydult, mint a méhkas. A derék 
polgárok egy időre még félrekúrni, plety

kálni, képmutatni, szembe hazudni, hátba 
szúrni, egymás fejére szarni is elfelejtettek.

Az állat időnként felbukkant egy-egy 
ház, bank, templom ormán, beleszimatolt 
a levegőbe, aztán ahogy jött, odalett.

Kovács Pál sokat nyilatkozott a sajtónak. 
Elmondta, hogy rettenetesen sajnálja a tör
ténteket, nem érti, hogy történhetett ekko
ra szégyen éppen vele, ország-világ szeme 
láttára, de minden csatornán biztosította 
elbogárzott nejét, hogy megbocsát neki és 
hazavárja.

Néhány nap múlva gyűlni kezdtek a fel
jelentések a polgármesteri hivatal illetékes 
asztalán. Hogy ez a fenevad éjnek idején a 
p a tá iv a l kopog a  h áz te tő k ö n  és zavarja  a 
lakók  nyugalm át. Odapiszkol az erkélyek
re. Lelegeli a m uskátlit.

Tenni kellett valamit. A polgármes
ter személyesen verbuválta össze az erdé
szekből, állatorvosokból, ipari alpinisták
ból, pszichológusokból és csendőrökből álló 
különítményt, hogy befogják a garázdálko
dó vadállatot. Mert hogy mégis csak ember. 
Vagy volt. Az akciót élőben közvetítette a 
televízió. A kudarcot is. A vadnak nyoma 
veszett. Viszont különös tárgyakra leltek 
a kutatók itt-ott, csatornákban, tetőcsere
pek alatt, kémények tövében: száz szál La 
France rózsa, piros csipkebugyi, babakel
engye, hosszú fekete bőrkesztyű (bal kezes).

Az erdészek, állatorvosok, ipari alpinis
ták, pszichológusok hazamentek. A bestia 
pedig újra kopogni kezdett a tetőkön. Az
tán egy nyugdíjas rádióamatőr rájött: a kő
száli kecske (Capra ibex vagy Kovács Pál
né vagy Szabó Elvira, esetleg mindkettő) 
morzejeleket küld a világnak. Meg is fej
tette az üzenetet: Itt ülök csillámló szikla
falon. Az ifjú nyár könnyű szellője, mint egy 
kedves vacsora melege száll. Szoktatom szí
vemet... satöbbi.

A legmagasabb tudományos fórumokon 
tárgyalták az esetet. Az antropológusok 
nem. Ok évekig nem álltak szóba egymás
sal. A bölcsész- és egyéb karok professzori 
tanácsa összedugta kollektív fejét. Ezáltal 
ki is léptek a történetből, mert köztudott: 
ha egynél több tudós összedugja a fejét, 
csak a világvége választja szét őket.

A kopogás lassan olyan szaporává vált, 
mint a jégeső. A kialvatlan polgárok rosz- 
szul végezték a munkájukat és a megszo
kottnál gonoszabbul kúrtak félre, plety
káltak, hazudtak szembe, szúrtak hátba, 
szartak egymás fejére. Ha ennek az okta
lan baromnak szabad, nekik miért nem?

A városvezetés döntött. Felkérték az or
szág leghíresebb vadászát, szabadítsa meg 
a várost a fenevadtól. Aki jött, mászott, 
szétnézett, szimatolt és szólt: Sáriik. Egy 
intéssel szétoszlatta az odagyűlt népet, elő
vett egy sípot, belefújt, fülelt, aztán eltűnt 
a tetőgerinc mögött.

Másfél óra múlva a kőszáli kecske (Cap
ra ibex? Kovács Pálné? Szabó Elvira? 
Mindkettő?) teteme a város főterén hevert. 
A polgármester saját kezűleg tűzte a véres 
töreket a vadász kalapja mellé. Az özvegy- 
gyé vált férj megkönnyebbülten felsóhaj
tott. A város ünnepelt.

A sikeres vadászat estéjén egy jelenték
telen helyi újságíró leugrott az egyik ház 
tetejéről. Szörnyethalt. A helyi napilap rö
vid, helyesírási hibáktól nem mentes cikk
ben emlékezett meg a kollégáról.
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GIRGIS SHOUKRY

Kabát
A Coat

Kabátommal zimankós sétára megyünk,
átnyújtom a cigit neki és indulunk,
senkitől sem kérdezzük: merre,
s ha fullad a világ, kezemben hordozom,
vállamra ugrik,
mint valami macska,
és amikor eluralja a vágy,
zsebével kezembe harap,
én meg mosolygok.

Kabátom kopott, az utca zajos, 
mégis erősködik, sétálni kell, 
ha tétlenkedem, lökdös, ráncigái, 
így hordozom, csendesen haladunk, 
nem szólunk senkihez.

Mint én, kabátom is szereti kint az utcán, 
fogalmam sincs, honnan e vonzalom, 
s hogy honnan a kabát, 
azt sem tudom,

csak azt, hogy amikor haragszom a világra, 
kabátom mélyén eltűnök, 
a kabát egyedül sétál tovább, 
nem szól egy szót sem.

Ö narckép
Self-Portrait

Mélyen kötődöm dolgokhoz,
kell pár dolog, amit
szeret az ember, például egy haza,
amihez napi szertartás köti,
aztán elengedi,
hogy lelkét a hiányhoz eddze.

Tudom viszont: a dolgok
elhullnak, meg nem halnak,
néha szakállam vagy kutyám van,
és olyan utcákon megyek,
ahol a semmi tetején
vár rám a kávém,
anyám háza,
a színek öröme,
ásítozás valami könyv fölött,
így járok, amikor elhullatom
a dolgaim,
egy másmilyen
vagy ilyen reggelen,
s igyekszem változtatni a világon.

Hajnalban kocsmában ülök, 
a puha fényben 
kortyolok, rágyújtok, 
a pincért kérdezem:
„Miért kötődöm dolgokhoz, ha 
elveszítem őket -  mint mondjuk, a hazát?”

Ő mosolyog, meggyújt egy újabb gyertyát, 
és arra int, ha tehetem,

Éjszaka az állomáson, 1931

gondoljak az időre,
kilép a színről, asztalomon túl
egy évszázadot szel át,
én boldogan ülök, undok nappali fényben,
emelem újabb poharam
újabb csalóka reggelre, ami
megint csak elhull.

H a lá l
Death

Házam hatalmas, nagyobb, mint 
bennem a szeretet, 
egy darabig csak róttam a szobákat, 
megbeszéltem a falakkal a dolgot.

Valahányszor egy falra néztem, 
a többi megsértődött, 
valahányszor egy szobában aludtam, 
a többiből jajongás szűrődött ki.

Amikor eldöntöttem: elmegyek, 
a ház pityergett, 
ízléses koporsóvá változott, 
felszólított, hogy lépjek be és nyugodjak

békében.

M észárlás
M assacre

A kezük suttog,
lábuk lázasan összefonódik,
csak a cipők nyögnek az asztallap alatt.

A férfi kenyérdarabot rág, 
fölhajtja italát, 
aztán a nő is, 
szemükben nevetés 
és rázkódik az asztal.

A pincér részeg,
a kocsmáros a fogát csikorgatja, 
az asztalon fölugranak a kések, 
a vendégekre mosolyognak, 
a kezük tovább suttog, 
lábuk tovább ölelkezik, 
szemükben álom, 
és szégyenébe belehalt az asztal.

A pincér támolyog, 
a palack bor rémülten elfutott, 
a kocsmáros őrlőfoga kihullt,

lábainak ki tudna parancsolni?

Egyedül csak a kések tudják, mi a helyzet.

N em zeti h im nusz
The N ational Anthem

Nekünk, késeknek, 
pengénk sikolt, 
nyelünk halott.

Tudjuk, hasítunk, gyilkolunk, 
a mészáros felszínes kedvessége 
nem vezet félre,
a levágott állatokon mosolygunk, 
de ne gyűlöljetek, 
mi, kések, szeretet-tagadók, 
szív nélkül jöttünk a világra.

Éles pengénkbe a kovács
gyors, pontos, sima halált kalapált,
különben meghalunk.

Ne gyűlöljetek, amikor elvágjuk nyakatok, 
mert fájdalmat nem ismerünk, 
könnyezni nem tudunk, 
csak gyilkolunk, hogy penge legyen 
a magasban.

LÁSZLÓ NOÉMI fordításai

Girgis Shoukry (1967, Egyiptom) költő, színikritikus. A kairói Aswaat adabiyya 
(Irodalmi hangok) irodalmi lap szerkesztője. Első verseskötete 1996-ban jelent 
meg, verseit több európai nyelvre fordították.
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MAGYARI GÁBOR

Nem fogadott hívás
Leszáll a buszról, és átmegy a forgal

mas úton. Miközben jobbra, majd balra 
néz, azon tűnődik, miért nincsen zebra a 
közelben. Befordul a Kerepes utcába, meg
lát egy cseresznyefát, és levesz róla három 
szemet. A magot nem köpi ki, egyben nyeli 
le, az anyja azt mondta, majd kijön. Emiatt 
nem kell aggódni. Hirtelen görcsbe rándul 
a gyomra, összefonja a kezét, és ahogy kö
zelít a házuk felé, figyeli, hogy ott van-e a 
zöld Renault. Nincsen. Felsóhajt. Előveszi 
a kulcsot a táskájából, és kinyitja a kaput.

A kertes ház a külvárosban van, egy 
gazdag, elit helyen. Tíz éve élnek itt ketten 
az anyjával, akkor hetvenmillióért vette a 
házat az anyja. Annak ellenére, hogy csak 
ők laknak benne, egészen nagy a ház. Há
rom szintes: pince, földszint, emelet. A fiú 
a felső szinten lakik, közvetlenül az any
ja mellett. Van még fent az emeleten kü
lön számítógépszoba és egy vendégszoba 
is. A földszinten egy nagy nappali, benne 
plazmatévé, szobabicikli, a konyha pedig 
amerikai.

A fiú, miután levette a cipőjét az előszo
bában, lepakolta a táskáját, odalép a hűtő
höz, kinyitja, belenéz, és csalódottan kons
tatálja, hogy üres. Éhesen felbaktat az 
emeletre, és bemegy a számítógépszobába. 
A helyiség egyszerűen, de ízlésesen van 
berendezve. Barna, frissen laminált padló, 
egy kék, oroszlán mintás franciaágy, egy 
közepes méretű fekete ruhásszekrény a 
szoba jobboldalán, a közepén egy tükörrel, 
benne anyja elegáns, drága ruhái. A szo
ba fala tejszínű, a számítógépasztalon pe
dig egy újonnan vásárolt LCD monitor. 
Az asztal előtt egy piros forgószék, amit 
az anyja vett nem olyan rég. A fiú azonban 
hamar összekoszolta. Az anyja egy vasár
nap felhívta, hogy mi ez a fehér folt az új, 
szép széken, a fiú elvörösödött, nem tudott 
mit mondani. Az anyja először kézzel pró
bálta kaparni, de nem jött le. „Hozzál va
lami tisztítószert és valami rongyot, azzal 
lemosom, hátha kijön.”

Bekapcsolja a számítógépet, és belép 
az MSN-re. Csalódottan veszi észre, hogy 
Zsóka nincsen fent. Kilép, felnéz a My- 
vipre. Felmegy Oszkár adatlapjára. Osz
kár régi ismerőse, még az előző iskolájából, 
Zsóka egészen biztosan nem látta soha. 
Oszkár kifejezetten helyes, szép barna ha

ja van, kicsi, de formás orra, és nem olyan 
elálló füle és kancsal szeme, mint neki. To
vábbá Oszkárnak nincsen fogszabályzója. 
Oszkár két új képet töltött fel a Myvipre. 
Az egyiken izmos felsőtesttel pózol a Ba
latonnál, a másikon pedig napszemüveg
ben és V-nyakú pólóban feszít a Hajógyá
ri szigeten. Letölti a képeket, átszerkeszti, 
leszedi róluk a Myvip-logót. Fellép a má
sik MSN-re, ahova Horváth Bálint néven 
regisztrált. Feltölti a két új fotót, majd be
írja Zsóka MSN címét, és felveszi barát
nak. Zsóka vissza is igazolja. Rögtön ráír.

„Szia, mizu?”
Zsóka azonnal válaszol.
„Szia, semmi, veled? Honnan tudod az 

MSN-címemet?”
Itt jön az első buktató. Valami frappáns, 

egyedi válasz kell, az kevés, hogy a My- 
vipről szedte le. Magabiztosság, erő. Ezt 
kell sugallni. Továbbá bókolni. Ezzel meg 
lehet fogni. így is tesz. A beszélgetés pe
dig elindul.

Már három órája eseteinek, amikor az 
anyja felkiabál neki, hogy ideje lejönni va
csorázni. Elköszön Zsókától, és megkérde
zi, lenne-e kedve holnap webkamerázni. 
A lány azt feleli, persze. A végén pedig egy 
szívecskét küld a lánynak. Oszkár fényké
pe bevált.

Lemegy a lépcsőn, és már terített asz
tal várja.

„Mostál kezet? Ha nem, irány, és mosd 
meg.”

Elmegy a mosdóba, de előtte pisil. Rá 
kellene ülni, de nem hajlandó erre. Állva 
pisil, majd felhúzza a sliccét, és megnyit
ja a csapot, engedi pár másodpercig, majd 
elzárja, és visszamegy az ebédlőbe, és le
ül az asztalhoz.

„Hoztam kínait, remélem megfelel. Szed
jél magadnak, elmegyek én is a mosdóba 
addig.”

A fiú kiszed pár darabot az omlós csir
kéből, tesz mellé rizsét, majd kimegy a 
konyhába, és tölt magának egy pohár vi
zet. Keresi, hátha van még szörp, de sehol 
sem talál. Visszaül enni. Az anyja is meg
érkezik, aki ma kifejezetten csinos. Szép, 
rózsaszín szoknya van rajta, fehér keretes 
szemüveg, ami remekül illik a hosszú, fes
tett szőke hajához, és egy új, szépen csillo
gó piros nyaklánc ékesíti a nyakát. Az ajka 
felett elhelyezkedző barna anyajegy pedig 
kiemeli a hófehér arcát. Az anya is szed 
magának egy kevés csirkét, aztán a fia fe
lé fordul.

„Már megint lepisilted a WC-ülőkét. 
Hányszor mondtam neked, hogy ülve pi

silj. Nem hiszem el. Nagyfiú vagy. Tizenöt 
éves leszel nem is olyan sokára. Használj 
kést is, ne csak villával egyél.”

A fiú nem szól semmit, lehajtja a fejét, 
és próbálja hangtalanul tömni magába a 
csirkét.

„Eldöntöttem, nem fogok több szörpöt 
venni. Csak vizet fogunk mától inni. Ren
deltem víztisztító-készüléket, és abból fog
juk inni a vizet. Tisztább és finomabb lesz, 
mint az ásványvíz. Péksüteményt se fogok 
venni. Nem kellene annyi cukrosat enned. 
Cukorbeteg leszel a végén, a másodfokú 
diabétesz a túl sok cukorfogyasztástól ala
kul ki. Következményei pedig egészen sú
lyosak lehetnek. Egyébként fürödtél? Nem 
akarok én rosszat mondani neked, de még
is, hogy fogsz így megtetszeni egy lánynak 
is? Ok nem szeretik az ápolatlan fiúkat. 
Egyébként majd szellőztess a szobádban 
és cseréld le az ágyneműt. Miben alszol?” 

A fiú köhögni kezd, gyorsan iszik egy 
kis vizet.

„Csak nem félrenyeltél? Mondtam már 
neked, ne egyél gyorsan. Nem kell sehova 
sem sietned. Visszatérve. Remélem, nem 
műszálasban alszol, abban nagyon köny- 
nyedén beleizzadsz. Vettem neked pamut 
pizsamát, abban aludj.”

A fiú befejezi a vacsorát, otthagyja a tá
nyérját az asztalon, és indulna fel a szo
bájába.

„A tányért, kérlek, tedd be a mosogató
gépbe. Maradékot pedig dobd ki a szeme
tesbe. Igaz, ételt nem illik kidobni.”

Beteszi a tányért, kiönti a megmaradt 
ételt, és elindul, amikor az anyja megint 
megállítja.

„Van házid? Kell valamiben segíteni?” 
„Nem.” Feleli.
„Rendben. Majd még menj zuhanyozni, 

és moss fogat. Ne legyél fenn sokáig, leg
később tíz órakor aludj el.”

Bemegy a szobájába, felkapcsolja a lám
pát, és megkeresi a telefonját, és benyom
ja. Sony Ericsson W300i. Tavaly kapta az 
anyjától születésnapjára. Lefekszik az 
ágyra, leveszi a nadrágját, az alsógatyáját, 
és Zsókára gondol. A farka kezd felállni, 
ekkor csinál három fotót. Kettőt úgy, hogy 
fent van a bőr, a harmadik képen pedig le
húzza. Erre az egyre büszke. A nemi szer
vére. Elővesz az éjjeliszekrényből egy vo
nalzót, és leméri. Huszonkettő centiméter.

Reggel fél hétkor szól az ébresztő. Szun
dira állítja. Kilenc perc múlva újra szól, 
megint szundi. Végül hét órakor kikászá
lódik az ágyból, és kimegy a mosdóba. Ka
rikás szemmel belenéz a tükörbe. Újabb
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pattanás. Számolni kezdi. Húsznál meg
áll. Alaposan megmossa a fogát, a tegna
pi csirkéből egy kevés beleragadt a fog
szabályzójába. Miután végez, leballag a 
konyhába. Az asztalon egy cetli várja: 
„Elmentem dolgozni, a hűtó'ben van tej, és 
vettem zabkását. Vigyázz magadra, anya.”

Kinyitja a hűtó't, kibontja a doboz te
jet, és meghúzza. Közben felnyitja a tele
font, és megnézi a tegnap készült képeket. 
Büszkén figyeli. Este regisztrál a szexran- 
dira. Ezek a fotók tökéletesek lesznek. Ha 
valaki kér képet az arcáról, átküldi Oszkár 
fotóját. Ha személyes találkozóra kerülne 
a sor... azt majd még kitalálja.

Délután háromra ér haza, a zöld Re
nault nem áll a kapu eló'tt. Gyorsan be
szalad a házba, ledobja a cipőjét, majd 
felrohan az emeletre. Első dolga, hogy be
kapcsolja a gépet. Amíg az tölt, megpró
bálja előkeresni az USB-kábelt. Rövid 
kutakodás után megtalálja. Bedugja a 
csatlakozót, közben bejelentkezik az MSN-
be. Zsóka még nincsen fent. Azt mondta, 
délután három körül feljön. Percek kér
dése lehet már csak. Vajon küldje át neki 
a képet? Vagy rögtön kamera? Először rá 
kellene terelni a témára. Például, mit sze
ret egy pasiban, mikor vesztette el, meny
nyire számít neki a méret. Aztán bedobja 
a számot. Nem fogja elhinni. Kételkedni 
fog. Aztán jöhet a fotó. De ez sem lesz elég. 
A végén pedig a webkamera. Szépen, foko
zatosan kell felépíteni. Nem szabad neki
rontani. Közben végig magabiztosnak kell 
lenni. Az a kulcs.

Csatlakozik a telefonja, és megnyitja a 
képeket. A monitor képernyőjén még szeb
ben mutat. Addig, amíg nem lép fel Zsóka, 
regisztrál a szexrandira. Ezerháromszáz 
forint az előfizetés egy hónapra. Előveszi 
a telefonját, és elküldi a megadott szám
ra az SMS-t. Pár másodperc múlva meg
érkezik a jóváhagyás. Elkezdi kitölteni

az adatlapját. Tizennyolc évesnek mondja 
magát, egyhetven cm, az kevés, egynyolc- 
van. Sportos testalkat, kék szem és het
venöt kiló. Legmagasabb iskolai végzett
ség: nyolc általános. Nőt és párokat keres. 
Jöhet a profilkép. Feltölti. Személyes leírás 
megadása. Tizennyolc éves, fiatal, jóképű, 
nagy mérettel rendelkező srác szexet ke
res. Ennyi elég elsőre. Várhatja a leveleket.

Négy óra tízperckor megjelenik az érte
sítés, Zsóka bejelentkezett a Windows Li
ve Messengerbe. Még nyugalom, nem sza
bad ráírni. Meg kell várni, amíg ő ír. Nem 
szabad, hogy azt érezze, hogy akarja. Csak 
magabiztosan. De nem kell sokat várni, 
Zsóka rögtön ír. Szabadkozik, hogy csak 
most lépett fel, de a kutyáját kellett elvin
ni orvoshoz, de szerencsére nincsen semmi 
baja. Ez jó hír. Megkérdi, hogy megnézhe
tne majd a kutyáját webkamerán keresz
tül. Zsóka azt mondja, persze.

Eddig jól állnak a dolgok. De valahogy a 
témára kellene térni. Előjáték. Azt szere
tik a lányok. Megkérdezi, hogy mikor volt 
a legutóbbi kapcsolata. Onnan hamar át 
lehet terelni a beszélgetést.

Zsóka még szűz. Ez meglepi. A lány va
lóban nem hiszi el, hogy huszonkét centi. 
De nem kér fényképes bizonyítékot, egy
ből azt szeretné, hogy kapcsolja a kame
rát. így is tenne, amikor lentről hallatszik 
az anyja hangja.

„Megjöttem, gyere le, egyél, hoztam fi
nom tengeri halat, és vettem neked 100%- 
os gyümölcslevet, ha nem akarsz vizet inni.”

A fiú bocsánatot kér, hogy pár perc, 
gyorsan eszik, aztán jön vissza, és folytat
ják. Nagy nehezen berakja a nadrágjába a 
már félig álló farkát, a kezét a zsebére te
szi, és lebattyog a konyhába. Az anyja fod
rásznál volt, befestette a haját lilára, és 
vett egy új, rózsaszín keretes szemüveget.

„Vedd ki a kezedet a zsebedből. Gye
re, ülj le. Mivel kéred a halat? Rizs vagy

krumpli? Mi van, mi a bajod? Nem vagy 
éhes? Olyan morcos vagy. Minden rend
ben? A suliban nem feleltél? Nem volt sem
mi?”

A fiú nem válaszol, mozgolódik a széké
ben, a kezével a zsebében matat.

„Mondtam, vedd ki a kezedet a zsebed
ből. De először menj, moss kezet. Csak 
utána jöhetsz enni. Ha megeszed a halat, 
kapsz édességet. Vettem muffint. Csokis. 
Na, irány a mosdó. Ja, és ha pisilni kell, 
ülj rá a deszkára. Többet nem fogok szólni.”

Bemegy, leveszi a nadrágját, és végül 
ráül a WC-re. Állva egészen nehéz lenne 
pisilni. Miután pisilt, feláll, megengedi a 
csapot, és visszamegy az asztalhoz.

„Tessék, itt a hal, kiszedtem neked, és 
öntöttem gyümölcslevet is. Nincs baj a 
székleteddel? Tegnap éjszaka vagy há
romszor kint voltál a WC-n. Ment a hasad, 
vagy székrekedésed van?”

„Enni szeretnék. Ne most.”
„Jól van, na, de nem tudunk mikor be

szélni. Ha székrekedésed van, több rosto
sat kellene enned. Ha megy a hasad, akkor 
banánt. De hagyjuk is. Nem tudok veled 
mikor beszélni. Általában csak akkor, ha 
lejössz enni. De ha végeztél is, rögtön ro
hansz fel a géphez. Ma este nekem is kel
leni fog, szeretnék valamit elintézni. A lap
topomat bent hagytam a munkahelyemen. 
Nyolc óráig nyugodtan játszhatsz, de on
nantól enyém a gép. Na, milyen a hal? íz
lik? Szerintem nagyon finom, és, nem mel
lesleg, nagyon egészséges. Nagyon gyorsan 
eszel. Ne rohanj ennyire. Még a végén ta
lálsz benne egy szálkát, lenyeled, megful
ladsz.”

A fiú hamar megeszi a halat, a krump
lit otthagyja, lehúzza a narancslevet, majd 
rohan fel a lépcsőn.

„Muffin? Az nem kell? Eltegyem később
re?”

De már nem tud válaszolni az anyjának, 
mert már újra a gép előtt ül lehúzott nad
rággal.

Zsóka rágyújt egy cigire, miközben a 
kutyája ott ül az ölében. A fiú csodálat
tal nézi Zsókát. Szép, hosszú szőke haja 
van, arcán nincs egy darab pattanás sem, 
a szája pirossal kifestve, vágott, mélyen 
ülő szeme van, és egy nagyon szépen kivá
gott blúzt visel.

Húzogatja a farkán a bőrt, és kérdezi 
Zsókát, hogy tetszik a látvány. Azt mond
ja, nagyon szép, nem látott még soha eh
hez foghatót. Megkérdezi, hogy szeretik-e 
a lányok. Azt feleli, nagyon, de nem akar ő 
dicsekedni. A fiú megkérdezi, hogy mutat - 
na-e Zsóka is valamit. A lány elpirul, kezét 
az arcához teszi. Nem, még nem. De szíve
sen beleülne, feleli. A fiúnak még jobban 
feláll. Közel állítja a kamerát, hogy még 
jobban lehessen látni a makkot, ami kife
jezetten nagy. Zsóka azt mondja, az tetszik 
neki a legjobban, és hogy felizgult. Kezd 
nedvesedni. De ő szégyellős, nem akar 
semmit sem mutatni. De egy képet, azt ta
lán majd tud küldeni. Átgondolja. De szí
vesen találkozna vele. Nem csak helyes, 
izmos, kedves, hanem nagy mérettel is 
rendelkezik. Zsóka megkérdezi, hogy mi
kor érne rá. A lány arra is megkéri, hogy 
mutassa meg az arcát, álljon fel. A fiú azt
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mondja, most nem ér rá. A hétvégén megy 
le Balatonra, nem jó. De majd, egyszer. 
És azt írja, hogy nem, még nem szeret
né megmutatni az arcát. Jobb ez most így. 
Érzi, hogy kezd nyeregben lenni, és kéri a 
lányt, mondja, mit csinálna, ha itt lenne, 
mert ez segít. Zsóka sóhajt egyet, majd el
kezdi mondani, mit tenne, ha ott lenne a 
szobában.

Közel hajolna hozzá, megcsókolná a 
nyakát, majd levenné a felsőjét. Utána a 
mellbimbóját a szájába kapná, és harapná. 
Utána lejjebb menne, és megfogná a far
kát, és finoman simogatná, aztán hirtelen 
mozdulattal bekapná. Először nem telje
sen, hanem lágyan, majd tövig. Zsóka egy
re vörösebb, de folytatja, viccesen megjegy
zi, hogy soha nem izgult még fel ennyire, 
és hogy bár ott lenne. A fiú egyre jobban 
felizgul, miközben azt hallja, ahogy Zsó
ka leírja, mit csinálna. Már egészen közel 
jár a csúcshoz, nem sok kell. Akkor élvez 
el, amikor Zsóka azt mondja, hogy beleül
ne. Mindenhova megy a sperma. A székre, 
a billentyűzetre, a földre, a számítógép ké
pernyőjére is. Azt mondja a fiú, hogy most 
megszakítja a kapcsolatot addig, amíg fel
takarít. Feláll, elmegy a mosdóba, és hoz 
magával egy jó adag toalettpapírt. Törölni 
kezdi a sok helyre szétfolyt spermát. A ka
merára is ment, próbálja állítani, tisztíta
ni, hogy jó legyen. Öt perc takarítás után 
végez. Visszaül a székre, benyomja a ka
merát, és hívja Zsókát. A lány ugyanúgy 
ül, ahogy nem olyan rég, de már nem vö
rös. A fiú belenéz a saját kamerájába, látja, 
hogy kicsit feljebb állította, és Zsóka lát
ja a köldök alatti nagy anyajegyet. A lány 
megdicséri, hogy milyen szép és különle
ges anyajegye van.

Az ötödik óra testnevelés. Ezt utálja a 
legjobban. Soha nem szeretett mozogni, 
mindig ügyetlen volt, ha bármilyen test
mozgást kellett végezni. Legjobban a kö
télmászást utálta, soha nem tudott fel
mászni a kötélre. Továbbá amiatt sem 
szereti a tesit, mert át kell öltözni a töb
biek előtt. Szégyelli a vékony, fehér tes
tét, a görbe hátát és a lúdtalpát. A legtöbb 
fiú magas, izmos, ő kilóg a sorból. Egye
dül Salamont előzi meg. Ó magas, de hozzá 
kövér is, közel egykilencven centi és vagy 
száz kiló. Vörös haj, vörös szeplők, tejfe
hér test, hozzá egy idétlen szemölcs a hom
lokán. Salamon nem is lát jól, mindig őt 
állítják be a kapuba, ha fociznak, de csak 
azért, hogy lerúgják a szemüvegét. Idén 
már háromszor tört el a szemüvege. Sala
mon szerencséjére hamarosan véget fog ér
ni a tanév. Ó is be szokott állni focizni, de 
leghátra, ha jön a labda, akkorát rúg be
le, amekkorát csak tud. Egyszer pont fejbe 
rúgta a Laci bácsit, aki kisebb agyrázkó
dást kapott. A többiek hangosan nevettek. 
Az egyetlen sikerélménye eddig. És ami a 
legrosszabb, hogy a lányokkal együtt van 
a tesi. Van, hogy néha ők is beállnak fociz
ni, Zsóka pedig kifejezetten ügyes, régeb
ben az MTK-ban focizott, de egy sérülés 
miatt hamar véget is ért a karrierje.

Utolsónak megy ki az öltözőből, így ő 
zárja be. Mire kiér, a többiek már a tor
nasorban állnak, és Salamon jelent a ta 
nárnak. Az óra tíz perces futással indul.

Előtte a fiúk beszélgetnek, próbál a köze
lükben maradni, hátha be tud kapcsolódni 
a beszélgetésbe. Az a pár lány, aki átöltö
zött, Zsóka vezetésével fut legelöl. Közvet
len előtte Benji és Farkas arról beszél, ki 
hogyan borotválja a lábát és a fanszőrze
tét. Benji azt mondja Farkasnak, hogy a 
múltkor hazament, bement a nővére szo
bájába, kivette a fiókjából az epilátort, fel
csapta a lábát a kis asztalra, felnyomta a 
kislámpát, berakott egy kis lágy zenét, és 
úgy borotválta a lábát. Meg is mutatja a 
Benji, milyen szép és sima lett a lába.

A tíz perc futás után játék következik. 
A fiúk többsége focizni akar. A lányok kö
zül egyedül Zsóka marad a pályán. A fi
úk gyorsan kijelölnek két csapatkapitányt, 
az egyik Benji, a másik pedig János. 0  leg
utoljára marad, és Benji csapatába ke
rül, Zsóka pedig Jánoséban van. Megkü
lönböztető hiányában Benjiék veszik le a 
pólót. A nap perzselően süt, nem fog hiá
nyozni az a felső. De ő nem akarja leven
ni pólóját. Azt mondja, inkább beáll a ka
puba. De Benji nem engedi, Salamon lesz 
a kapus. Nincs mese, le kell venni. Vala
hogy úgy kell mozogni, hogy minél távo
labb legyen Zsókától. Hogy véletlenül se 
lássa meg az anyajegyét. Rögtön felismer
né a formáját. A játék kezdetét veszi, Far
kas félpályáról rögtön rárúgja, Salamon 
kiejti a labdát, a kipattanót pedig Zsóka 
rúgja be.

A meccs végül döntetlennel zárul, tíz-tíz. 
Végre vége. Fellégezhet. Úgy tűnik, nem 
vette észre Zsóka az anyajegyét. Megszólal 
az óra végét jelző csengő, gyorsan torna
sorba állnak. Zsóka pont mellette áll. Rá
néz. A lány arca vörös és izzadt. A haja pe
dig szépen csillog a napsütésben. Salamon 
megint jelent, a többiek megindulnak az 
öltöző irányába, Zsóka pedig alig hallható
an azt mondja, nagyon szép az anyajegye.

Délután fél négyre hazaér. Felszalad a 
számítógépszobába, bejelentkezik Horváth

Bálint fiókjába. Zsóka fent van. Nem tud
ja, mitévő legyen. Vár. Addig fellép a szex- 
randira. Kapott egy üzenetet, Milf42-től.

„Kedves Almos, szívesen megismerné
lek. Én egy negyvenkét éves, egyedülálló, 
csinos, nagy szexuális étvággyal rendelke
ző anyuka vagyok. Soha nem voltam még 
olyan valakivel, akinek ilyen szép nagy 
szerszáma van. Itt van az MSN címem: 
milf42kukachotmail.com kérlek vegyél fel, 
és ott tudunk tovább beszélni, kamerázni. 
Képeket majd ott küldök. Minden jót.”

Éelveszi, és rögtön vissza is igazolja 
Milf42. De nem ír rá. Vár. Először Zsóka. 
Aztán majd ő. De írjon-e Zsókára? Meg 
lehet-e ezt magyarázni? Zsóka vajon el
mondja a többieknek? Gúny és nevet
ség tárgya lesz? Felteszi a fényképet és a 
sztoriját a napiszarra? Mennyi, de mennyi 
kérdés. Pár másodperc múlva Zsóka hívja. 
Nem válaszol a hívásra. Kinyomja. Zsóka 
újból hívja, megint kinyomja. Végül letiltja 
Zsókát. Ahogy letiltotta, Milf42 hívja web- 
kamerán. Megigazítja a kamerát, hogy jól 
látszódjon a farka. Fogadja a hívást, és 
látja Milf42 rózsaszín, tükörsimára bo
rotvált vagináját. Gyönyörű szép. Milf42 
azt írja, hogy dolgozik, nincsen sok ideje, 
de nagyon tetszik a látvány. Nagyon szép, 
és szeretné látni az arcát is, és akkor ő is 
megmutatja. Almos küld egy képet Osz
kárról, hogy egyelőre ennyi. Milf42 azt ír
ja, rendkívül helyes, sokkal szebb, mint 
elképzelte. Azt mondja, hogy ez a mun
kahelyi gépe, itt nem tud küldeni képet, 
de megmutatja az arcát. Felfelé irányítja 
a kamerát, hogy jól látható legyen az ar
ca. Almos szívverése felgyorsul, egyre job
ban veri a farkát, ami már teljesen felállt. 
Ekkor megpillantja az ajak felett elhelyez
kedő anyajegyet. Rögtön bezárja a kame
rát. Milf42 visszahívja. Álmos kinyomja. 
Milf42 megint próbálkozik, végül Almos 
letiltja, majd kilép a Windows Live Mes
senger fiókjából.
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a  t ü n t e t ő  f i a t a l k o r i  a r c k é p e
portrét al protestatarului la tinerete

esőben állok a tüntetésen, és unottan bámulok a semmibe, 
a fenébe is, milyen egyszerűnek és természetesnek 
tűnik ez a dolog radu vancu facebookján.
még ha tényleg akarom is a változást, nincs kedvem szökdösni,
sem üvöltözni egy üres épületnek,
vagy azoknak, akik nem jöttek ki az utcára,
nem tűnik egészségesnek,
úgyhogy bámulok a semmibe és tiltakozom,
próbálom távol tartani az agorafóbiám és a mizantrópiám,
inkább arra gondolok, hogy egy szép napon szeretnék
beleszeretni egy petefészkes partizánba,
egy rátermett lányba, egy oltyán valkűrbe,
aki majd jól pontra tesz.
hogy alapítanék egy garage rock bandát,
és kizárólag tömbházak pincéiben koncerteznénk.
hogy szeretném, ha valaki lefilmezné, ahogy a szösz
lerakódik a köldökben, szerintem ez egy rendkívül szelíd pillanat.
hogy 33 évesen annyi mindenről kellene leszoknom,
hogy nincs időm már semmi nagyot tanulni.
hogy vannak napok, amikor el akarok repülni valahová,
nem azért, hogy elmenjek innen, hanem, hogy ellenőrzéskor

valaki végigtapogasson,
vagy hogy ellenőrzés közben táncolni kezdjek, és én is

végigtapogassak valakit, 
és hogy a metoo-sok azt mondanák, hogy az első, 
az louis c.k.-féle zaklatás, a második pedig harvey weinsten-féle. 
hogy a macskámnak több kajája van a hűtőben, mint nekem, 
és hogy nem fogok többet élni, mint a survivor valóságshow. 
hogy talán a tamagocsim volt, ami 23 éve 
a szemem előtt pusztult el, 
az első és utolsó gyerekem, 
hogy talán a legdemokratikusabb dolog, 
ami a posztkommunista romániával történt, 
ami engedett lépést tartani a nyugattal, 
hogy szabadon letölthettünk bármit, mint az őrültek, 
hogy csupán letöltéseim összege vagyok, 
hogy én is üvölteni akarok a tömegben: 
you are the droids i am looking for.

b o d  o p e
életed célja
az kéne legyen, hogy a lehető legtöbb 
ember gyűlöljön téged, 
akkor éreznéd, hogy végre 
te is a jó úton jársz, 
mondod magadnak,
amikor annyira fájdalmasan egyértelművé válik, 
hogy túl sok embert idegenítettél el 
és túl sok hibás döntést hoztál 
ebben az évben,
mert december 24-én este egyedül ülsz 
egy flakon sörrel és próbálsz 
rendet tenni az életedben, 
és, hogy ne furakodjon be a pánik 
a körmöd alá, a bőröd alá, 
és ne tűnjön

olyan rohadt szépnek
a hóban szétfröccsent agyad képe,
ezért fejben kizoomolsz magadról google earth-ön,
amíg nem látod magad egyedül ott,
laptop-belek, mosatlan edények
és pizzaszélek között,
amíg kihúnynak a karácsonyi fények
a betontömbökben, amelyek
nálad boldogabb embereket tárolnak,
amíg eltűnik a tompaság,
és az egész fájdalomfraktál, ami ez a város,
amíg eltűnik az összes link,
és a duna, és a kárpátok, és románia, és európa, 
és a teljes antroposzcéna, 
és csak ez a kék golyócska marad, 
egy a sok közül,
amivel isten csillagközi beerpongot játszik
az összes többi
vastagnyakú, transzcendens
diszkósparaszttal együtt,
és mert már isten is picsarészeg,
és képtelen eltalálni a lyukat,
iszol idelent még néhány pohár sört helyette is,
hogy a szerencsétlen még
játszhasson néhány kört.

m o z s á r
piua

az exem töltöttkáposztája,
amit még azelőtt hagyott itt, hogy kidobott volna,
egy mikrocivilizációnak adott otthont,
ami meghajol előttem minden alkalommal,
amikor kinyitom a hűtőt,
és én riadtan
csapom be az ajtót,
hagyom, hogy nőjön a sötétben,
a hidegben.

a lakásban szintén hideg van,
pénzt spórolok a jövő havi részegedésekre.
házam egy konzumerista-posztapokaliptikus világ, ahol
műanyagzacskók, márkás ruhák, pizzás-,
gyógyszeres- és sörösdobozok
marcangolják egymást,
elvitatják a jogot,
hogy holttestem eltemethessék.

úgy élek, mint egy frissen elvált férfi, 
akit nem érdekel, hogy megnyeri vagy sem 
gyermekei felügyeletét.

de aztán felhív anyám
és azt mondja, szalad hozzám, megnézni, hogy vagyok, 
és pikk-pakk, fél óra alatt úgy néz ki a lakás, 
mintha airbnb-n akarnám kiadni, 
én meg úgy, mint a profilképemen, 
mert
mit tehetsz egy összetört ember szilánkjaival? 
pillanatragasztóval összeragasztod, és reméled, 
hogy anyád nem jön rá, mit is csináltál.
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TAR KÁROLY

Világos
emlékezet
Groteszk hangjáték
Szereplők:
Öreg
Fiatalember
Lajos
Idegen
Szomszédasszony
Szent István hangja
Kislány

I.
Fájdalmas, erősödő, majd halkuló, szívbe- 

markolóan édes, romantikus zene. Szuszogás. 
Horkantás. Sóhajtás.

Cseng a telefon. Ijedt horkantás. Ismétlődő 
telefoncsengés. Horkantás, sóhajtás.

Óreg: Na mi az! Ki? Felijedve. Ki az? Pil
lanatnyi csend. Sürgető telefoncsengetés. Me
gyek már! Szöszmötöl. Követelőző telefon
berregés. Mán mér olyan sürgős? Felveszi a 
telefonkagylót. Halló!

Fiatalember: Halló!
Öreg: Halló! Halló! Ha ló? Egyen zabot! 

Te vagy az, Béla? Krákog.
Fiatalember: Unott érdeklődéssel. Mit 

csinálsz, Nagyapa?
Öreg: Reszelem a torkomat. És hülyesé

geket beszélek. Az előbb azt álmodtam, hogy 
húsz éves vagyok, és a nagyanyádon fek
szem. Ilyenkor nem illik zavarni az embert!

Fiatalember: Apámnak megígértem, 
hogy felhívlak.

Öreg: Hát akkor hívjál! Leteszi a telefont. 
Kattanás.

Kisvártatva újból cseng a telefon.
Öreg: Földes lakás. Kivel óhajt beszélni?
Fiatalember: Kuncog. Aztán egyszuszra. 

Ne hülyéskedj, Nagyapa, tudom, hogy par
kettás! Mobilomról hívlak, mindjárt kime
rül. Hogy vagy?

Öreg: Kifelejtettél valamit a mondatok 
közül. így szoktad: A fiú hangját utánozva. 
Ne hülyéskedj, Nagyapa, azd meg! Tudom, 
hogy parkettás, azd meg! Mobilomról hív
lak, mindjárt kimerül, azd meg. Hogy vagy? 
Azd meg... Én meg azt mondom neked, hogy 
...hattyúk! Igen, a tiedé! Nagy bével, mint 
Béla. ...Azd, persze. ... hatod. ...azd. Ki ad
ta neked ezt a ronda nevet? Méghogy Béla!

Fiatalember: Nagyapa, egyetérthetünk. 
Valóban ronda a nevem, csakhogy ez minden, 
amit örököltem tőled. Ha jól tudom, kedves 
fiad kívánságára történt, aki ugyancsak 
Béla, és akit van szerencsém apámnak tud
ni, ő adta nekem ezt a nevet. És nem biz
tos, hogy hirtelen felindulásból vagy króni
kus agybeli impotenciája miatt. Tőle tudom, 
hogy kifejezett kívánságodra kaptam a Béla 
nevet. Merthogy így hagyományos. így let
tem én a legifjabb Béla!

Öreg: Érdekes. Erre nem emlékszem... 
De majd segítek a dolgon. Mostantól kezd
ve Pistike legyen a neved.

Fiatalember: Túl vagyok a harmincon. 
Pista lehetnék talán, vagy István. De a ba
rátaim Belinek hívnak.

Öreg: Kiújult a lumbágóm. De ne mondd 
el apádnak, mert megint elcipel az orvo
sokhoz, akik a fenekembe nyúlnak, té
ged pedig arra kényszerít, hogy gyakrab

ban „ringoljad a beliemet”... {az amerikai 
magyarok zagyvanyelvében: nyomogatják a 
csengőmet értelemben) És akkor szép is le
szel, meg csengő is. És agyatlan, mint apád, 
akit nagyapádhoz hasonlóan tisztelned il
lene. O.K. Bell!

Fiatalember: Hogy micsoda?
Öreg: Semmi, csak egy kicsit átváltot

tam amcsira. Ha már Bell a neved.
Fiatalember: Tétovázó csend után az 

amerikai filmekben hallottak mintájára. Jól 
vagy, Nagyapa?

Öreg: Hát...
Fiatalember: Minden O.K.?
Öreg: O.K. Bell!
Fiatalember: O.K. Nagyapa!
Öreg: Persze, hogy minden O.K.!
Fiatalember: O.K. Akkor hagylak, ép

pen lemerül a mobilom...
Kattanás. Öreges sóhajtás, nyögés, szellen- 

tés. Fúvószenekart utánzó trombitálás, dob
szó,_ cintányér.

Öreg: Teljesen kiment a fejemből.
Lajos: Tényleg nem emlékszel?
Öreg: Tényleg.
Lajos: Mész?
Öreg: Hova?
Lajos: Nálad is több már, mint az ész!
Öreg: De igenis, jól emlékszem mindenre, 

ami fontos volt az életemben. Látom példá
ul magam, amikor először világgá mentem. 
Eszmélésem kezdete volt ez. Apám valami
ért megharagudott reám, és mert rossznak 
nevezett, illendő volt világgá mennem. Még 
nem töltöttem be a negyedik évemet. A gya
logúidon át aprítottam, amikor utolért apám. 
„Állj meg, te kicsi gazember!”, mondta nevet
ve. Vérig sértetten szaladtam a hídon, a fo
lyó túlsó partja felé, ahol a parki sétány két 
oldalán a gyorsvizű csermelyekben óceánra 
vágyó papírhajók úsztak, az első pádon ak
kor is ott ült, és nagytaréjú kakast formált 
sima agyagból a szobrász-koldus. Bámulat 
vitt engem világgá, később is. Az agyagsze- 
rűen formálható világ utáni vágy és az an
gyal-fehér hajókkal elérhető végtelen irán
ti sóvárgás...

Lajos: Sakkozunk?
Öreg: Sakkfigurák elrendezésének hangja 

a háttérben. És hogyne emlékeznék Matild 
vörös mellbimbóira? Világosan emlékszem, 
ahogyan minden blúzán át sisteregve kitü- 
remkedtek. Hányszor kapkodtam utánuk 
bódult örömmel? S amikor kacér mozdulat
tal blúzából előttem először kibújt: „málna, 
mely márványra hullt”, ruháimból kifolyva 
magam is piros vajjá váltam, egymást si
mogatva a világ összes gondja távozott be
lőlünk méltóságos lassúsággal az érdekte
lenül kozmikus végtelenbe...

Lajos: Válassz. Fehér vagy fekete?
Öreg: A gyász sem feledtetheti, hogy „Mi

lyen volt szőkesége”? Arra pedig már nem 
emlékszem, hogy miként ment el. Mondják, 
hogy összetöpörödve, fonnyadtan. És hogy 
kiszívta volna nőiessége színeit a betegség? 
Nem hiszem!

Lajos: Tavaly távozott. Fehér kezd.
Öreg: Még hogy megromlott az emléke

zetem?!
Lajos: Nemsokára követjük mi is. Piesz- 

tusi!
Öreg: Egész életem előttem áll. Tükörből 

szemlélem magam. Szókratész büszke len
ne rám, hogy milyen bölcs vagyok és meg- 
világosult.

Lajos: Fő az önbizalom! Erélyesen lép a 
sakktáblán. „Amíg önnek sakkot adok, ma
ga engem nem bánt”!

Öreg: Naaa! Több is veszett Mohácsnál!

II.
A bejárati csengő hangja. Második csen

getés.
Lajos: Kétszer csenget. Ez a postás?
Öreg: Vagy a gázos? Esetleg a villany- 

számlás? Hadd gebedjen!
Lajos: Vesszen az ellenségünk!
Harmadik csengetés.
Öreg: Megyek mán! Lajoshoz. Ki a fene 

lehet?
Fordul a kulcs a zárban. Nyikorogva nyí

lik az ajtó.
Idegen: Szép, jó napot kívánok! Elnézést 

a zavarásért...
Öreg: Mértéktartó dühvei. Merre kíván

ja, hogy elnézzek, hiszen hegy-magasra nőtt, 
eltakarja előttem a Napot. A feje felett ne
hezen gyakorolhatom az elnézést, merthogy 
kinőtt az Isten markából. Látom, hófehéret 
hord a tetőn? Mi kéne, ha volna?

Idegen: Tamásékat keresem, de nem ta
lálom ebben a nagy fene blokkban.

Öreg: Maga erdélyi?
Idegen: Székely.
Öreg: Ase rossz.
Idegen: Holnap es az leszek, ha megérem. 

Tamáséknál vár reám betegségem orvossá
ga... A fiam hagyta ott, amikor hirtelen to
vább állt, mert munkát ajánlottak néki a né
metek.

Öreg: Nem látszik rokkantnak.
Idegen: Belül férgesedünk. Motorhibám 

van nekem es. Akadozik...
Öreg: Sajna... Tamás? A feleségem Ta

más-lány volt, „sápsi”-környéki, egy éve 
füstté vált, hogy porait hazavihessük szü
lőfalunkba. Azt mondta, sehol máshol, csak 
ott van nyugovása, mert ott a hazája.

Nagyvárosi utcazaj, gépkocsivezetők, ide
ges telefonálók, hivatali veszekedők szópár
baja, dühös káromkodások és csikorgó zene
törmelék egyvelege.

Idegen: Nyugodjék békében.
Öreg: Kérdezzük meg a szomszédasz- 

szonyt.
Csoszogás. Ajtón dörömbölés. Kulcscsikor

gás, ajtólánc zörgése.
Öreg: Tamásékat keresi ez a jóember.
Szomszédasszony: Tamás? Ja, a Tamás 

család? Úgy gondolom, hogy ők azok a romá
nok a szuverénben.

Öreg: Úgy gondolja?

III.
Csengőhang. Szöszmötölés.
Öreg: Felveszi, majd elejti a kagylót. 

Nyögve lehajol érte. Mérgesen: Halló! Halló!
Ismételt csengetés.
Öreg: Ez a postás... Megyek már! Csoszog. 

Kulcs fordul a zárban. Ajtónyikorgás.
Öreg: Ááá... Te vagy az, Lajos!
Lajos: Mást vártál?
Öreg: Mi az? Miért jöttél? Kölcsön nem 

adok, mert nincs miből! Késik a postás a 
nyugdíjammal... De ha volna, akkor sem 
adnék, mert elfelejted megadni. Szóval, ne 
kérj, mert nem adok és csak megutállak.

Lajos: Bemehetek?
Öreg: Hát persze.
Lajos: Ma szerda.
Öreg. Kit érdekel?
Lajos: Megegyeztünk, hogy szerdán sak

kozunk.
Öreg: Igen? Nem emlékszem.
Lajos: Ä múlt szerdán...
Szomszédasszony: Egyértelműen.
Idegen: Az nem lehet!
Szomszédasszony: Tamás Attila lett ki

írva az ajtójára. Pékségben dolgozik, a fele
sége pedig tömbházunkban takarít.
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Idegen: Az nem lehet, hogy román!
Szomszédasszony: Romániából jöttek.
Idegen: Ez igaz!
Szomszédasszony: Mondom, hogy ro

mánok.
Szent István hangja: Méltóságteljesen. 

„... a jövevényeket jóakaratban gyámolítsad 
és becsben tartsad”!

Idegen: A testvérekre ez nem vonatko
zik. Koppánytól Örkény őrnagyáig többe
ket négybe, sokan másokat keményen száj
ba vágtak már ezen a földön.

Öreg: Békéltetőén, de gúnyosan. Nem 
egyértelműen, hanem az állampolgárságuk 
vonatkozásában a hivatalok felé... Na de ne 
nyissunk vitát. Köszönjük, kedves szom
szédasszony.

Szent István hangja: Komoran. „Ha 
pedig le akarnád rombolni, amit építettem, 
vagy szétszórni, amit összegyűjtöttem, két
ségkívül igen nagy kárt szenvedne országod.”

Nyomatékos csend.
Öreg: Mi történik itt?! Patakokban folyik 

a szenvedés! Jöjjön, jóember.
Ajtócsukódás.
idegen: Hogy hívják ezt a jó magyar asz- 

szonyt?
Öreg: Özvegy Zimmermann Erikné.
Idegen: Nahát, ha Tamás Attila román, 

ez az asszony pedig magyar, akkor én vagyok 
a szépkiskenyerűszentmártoni plébános orosz 
markotányosnőben fogant ortodox unokája!

Öreg: Az idegen is ember!
Idegen: Ács Áron a nevem. Köszönöm se

gítségét.
Öreg: Ne fáradjon! így is elégé szégyen

lem magam...
Idegen: Fizetségként apám mondásaiból 

magára hagyok egyet. Bocsánatot kérek a 
zavarásért.

Ajtócsukódás. Csoszogó léptek.
Lajos: Béla! Erélyesen sürgetve. Béla! ... 

Béla, megint te következel!

IV.
Fájdalmas, erősödő, majd szívbemarkoló- 

an édes, halkuló romantikus zene. Szuszogás. 
Horkantás. Sóhajtás. Csengetés. Ijedt hor- 
kantás. Ismétlődő csengés. Horkantás, só
hajtás.

Öreg: Na mi az! Ki? Felijedve. Ki az? 
A postás?! Pillanatnyi csend. Sürgető tele

foncsengetés. Megyek már! Szöszmötöl. Kö
vetelőző telefonberregés. Mán mér olyan sür
gős? Felveszi a telefonkagylót. Halló! Halló!

Lajos: Nehezen veszed föl. Mi a baj?
Öreg: Semmi. Csak a lumbágóm...
Lajos: Ma péntek. Azt ígérted, hogy el

jössz hozzám sakkozni.
Öreg: Járókával?
Lajos: És a négyezer lépés?
Öreg: Tőlem tudod, hogy ez az utolsó er

délyi polihisztoron se segített.
Lajos: Száz esztendőt élt. Ez nem semmi!
Öreg: Nekem a nyolcvan is sok.
Lajos: „Az élet szép, tenéked magyaráz

zam!”
Öreg: Nem értem én már ezt a világot...
Lajos: Ezzel a náladnál sokkal fiatalab

bak is így vannak. Gondolj csak a népsza
vazásra.

Öreg: Miféle népszavazásra. Nem emlék
szem.

Lajos: Ez komoly?
Öreg: Na ne hidd, hogy meggajdultam! 

Ez még hátra van. Tökéletes az emlékező
tehetségem. Hangegyveleg a világháborús 
évekből. „Fel, fel, vitézek, a csatára...”, Kará- 
dy: „Mindig az a legszebb perc...”, Párbeszéd
törmelék, nyegle hangok: „Igenis méltóságos 
uram!”, „Horthy, Csáky, Teleki, / Minden 
oláh menjen ki!” Részeg katona dala: „Esz
tike, Esztike, Esztike lány! / Estére legyen a 
babám”. Díszlépés, fegyvercsattogás. Ismét
lődő harsogás: „Nem, nem, nem, soha!” Ide
ges fenyegetés: „Pofa súlyba! A kutyaúr istenit 
a puliszkazab áló büdös anyátoknak!”, Ope- 
rettdallam-foszlányok: „O, édes istenem, Szi- 
bill!”, Mézédesen: „Alázatosszolgája!, Tenger
mély hódolatom! Csókolom a kisztihandját, 
nagyságos asszonyom...” Rikácsoló hang: 
„Kellett nektek szebb jövő! / Szebb jövő és fa
cipő!”, Fenyegetően: „Belegyalogolok a pisz
kos pofátokba!”, Szirénahang, bombatalálat, 
ágyúdörgés hangja. „Most aztán meglátjátok 
a magyarok istenét!”

Pontosan emlékszem mindkét főtéri ló
ra. Az egyik hófehér volt. Vitéz nagybányai 
Horthy Miklós, a „lovas tengerész” ült a 
nyergében, elegánsan besétált rajta a Szent 
Mihály templom északi oldala elé. És ami
kor felhő került a torony tetején pompázó 
aranyozott kereszt fölé, az Unió utca balol
dali járdáján megbolydult a nép, a tömeg át
rohant a szembeni házsor elé, hogy védelmet 
találjon. Valaki elkiáltotta magát: Dől a to
rony! Vékony bélű gimnazista voltam, ma
gukkal sodortak. Később aztán helyreállt a 
rend. És kitartott, amíg a nagybátyám felő
li kopott lipicai fel nem horkant a katoná
kat búcsúztató asszonyok sírására. Búcsút 
intettünk a lószekereken gubbasztó magyar 
katonáknak. Nagybátyámat jó mélyen Len
gyelországba vitték a lovak. Aztán térden 
csúszva etette azt az egyet, amelyik meg
maradt. Hazaérkezve, a szomszédok közre
működésével, néhány nap alatt megettük a 
gebét. Szellő volt a neve.

Lajos: De hiszen szavaztál!
Öreg: Nem is tudom... Mikor?
Lajos: Igen?
Öreg: Idegesen. Igen? Nem?! Nem emlék

szem...
Lajos: Béla, megint jó helyen lesz nálam?
Idegen: Gondolta a fene! De ha nem tet

szik es, vissza aztán már nem veszem!
Öreg: Pedig kölcsönkenyér visszajár!
Idegen: Nagyapám mondta: Székely 

szarta a magyart! Hozzátenném: Ha szag- 
lik es, el kell viselnünk! És köszönöm a hoz
zám való szívességét. Egészséget!

Öreg: Szálljon alá, földi. Ott találja majd 
orvosságát.

Idegen: Többcsavaros az agyad. Húsz év 
alatt se kopott meg a székelységed.

Öreg: Most is látom a kést. Csöpögött 
róla a vér. „Magyar vér!” -  ordította a gyű
lölettel újraoltott, eszement román legény. 
Anyám halottfehérre szorította a kezem, 
hogy az istenért meg ne szólaljak magya
rul.

Lajos: Rég volt. Spongyát reá.
Öreg: Van már rajta szemfedő!
Lajos: Majd összetartozunk.
Öreg: A keletiekkel, sárgákkal, barnák

kal igen, de fajtánkkal nehezen. Erre sem 
emlékezik majd évek múltán ez az agyatlan 
és szívehagyott világ! Én nem, az már biztos!

Lajos: Te mondtad egyszer, hogy Székely
bánjáról való a mondás: „Há sze maga törő
dik; bátyám?!”

Öreg: Bíz, ha akarjuk, ha nem, örökké 
ezt tesszük. Mert erre kényszerítenek: Tö
rődünk!

Lajos: Mit tehetnénk?
Öreg: Ilyesmit kérdezett édesanyjától 

másnapos reggelén az a városból hazaláto
gató székely fiatalember is, miután az előző 
este, italosán összekülönbözött rokonságá
val: „Erősen rusnya voltál az este, édös fi
am! Testvéreidet is ok nélkül megharagítot
tad” -  mondta megbánást serkentő hangján 
az anya. „Igaz-e?” -  kérdezte a fiú, hogy időt 
nyerjen a beismerésre. „Bizony így történt, 
édes fiam” -  mondta az anya. „Édösanyám!” 
-  szólt aztán valamennyi idő múlva a fiú. -  
„Most mán mit csináljak?!” Az anya seré
nyen asztalt terített, és erélyesen rászólt 
a lelkiismeretével küszködő, bajvívó fiúra: 
„Hát... Röggölizzél, édes fiam!”

Lajos: Ha nem jöhetsz, magam megyek 
hozzád.

Öreg: Gyere! És légy olyan jó, háromszor 
csöngess.

Lajos: Miért hármat?
Öreg: Kettőt a postás csönget. Ilyenkor 

mindig a szélütés kerülget.
Lajos: Gondolod, hogy sztrókot kapsz?
Öreg: Azt te kapod, amikor megmattol

lak. Nekem majd magyarul jön...
Lajos: Akkor idehallgass, megy a szél: 

Kiadós szellentés.
Öreg: Hangos szél, tehát nincsen szaga. 

Az ütést majd tőlem kapod a huszonnyolca
dik lépésben. Vén hülye!

Lajos: Aki mondja, az!
Öreg: Paraszt...
Lajos: Na ne ordíts velem!
Öreg: Magamban tettem. De ordítha

tunk és szórakozhatunk együtt is, ha úgy 
akarod!

Lajos: Vált az agyad.
Öreg: Van úgy néha, hogy amikor beszé

lünk, gondolkozunk is.
Lajos: Gondoltál már arra, hogy mibe 

fogsz meghalni?
Öreg: Hát persze. Reményeim szerint eb

ben a puhaszürke házikabátomban...
Lajos: Hülyegyerek... Rakd fel a bábu

kat, nemsokára érkezem...

V.
Fájdalmas, erősödő, majd szívbemarkoló- 

an édes, halkuló romantikus zene. Szuszogás. 
Horkantás. Sóhajtás. Csengetés. Ijedt hor
kantás. Ismétlődő csengés. Sóhajtás.

Öreg: Na mi az! Ki? Felijedve. Ki az? 
A postás?! Pillanatnyi csend. Sürgető tele
foncsengetés. Megyek már! Szöszmötöl. Kö-
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veteló'zó' telefonberregés. Mán mér olyan sür
gős? Felveszi a telefonkagylót. Halló! Virágos 
örömmel. Te vagy az, Kisemese? Gyere ná
lam, főzök neked angyalbögyöró't!

Kislány: Egyszuszra. Mennék, de nem le
het, mert tréningre megyek az uszodába. On
nan meg balettleckére, aztán haza, mert még 
magolnom kell, holnap angolból írunk dol
gozatot. De majd gyakrabban felhívlak, ja, 
mert az apu vett nekem is mobilt, és min
den csütörtökön fel kell, hogy hívjalak, és 
fel is hívlak, mert szeretlek, és megkérdem, 
hogy hogy vagy? Vagy valami ilyesmi... Jól 
vagy? Mit csinálsz? Ja, elnézést, mert mond
tad, hogy magyar ember csak gyereket csi
nál! Nálunk ezt az iskolában másként mond
juk, de most ezt nem mondom, mert ezt se 
szereted. És az elnézés helyett is azt mond
tad, magyarabb és nyíltabb, ha bocsánatot 
kérünk. Hogy vagy?

Öreg: Köszönöm, jól.
Kislány: Jó neked, mert nem kell iskolá

ba járnod. És balettre sem, meg zongorázni 
sem, mert te időmilliomos vagy, mondta az 
anyucim. És mivel töltőd az időd?

Öreg: Ülök és gondolkozom.
Kislány: Fáradsz?
Öreg: Nem, mert többnyire csak ülök. 

De mondd csak, mi hír az iskolában?
Kislány: Hadarva. O.K. Csak olykor ide

gesítenek az osztálytársaim, mert tele van
nak mindenféle cuccokkal, amire nekem 
persze nem jut. Azt mondta az apu, hogy ez 
nem is baj, pedig baj, mert kinéznek maguk 
közül. És a nevem se tetszik nekik. And
reának, Beának, Bernadettnek, Erikának, 
Gemmának, Mariannakj Noéminek, Tíme
ának, és Yvettnek sem. És azt hiszem, a fi
úknak sem. Nem is tudom, magyar vagyok 
én ezzel a névvel vagy román? A Bell mond
ta, hogy te majd adsz nekem valami jobb ne
vet, ha szépen kérlek.

Öreg: Nekem tetszik a neved. Most már 
ne haragudj, de én adtam neked azt a nevet. 
Viseld egészséggel.

Kislány: Persze, nem olyan fontos, hogy 
új nevem legyen. Felejtsd el! Úgyis azt hal
lom otthon, hogy mostanában gyorsabban 
felejtesz. Pedig ugye, csak viccből mondtad, 
hogy amilyen lassú a felfogásod, olyan gyor
san felejtesz?!

Öreg: Ne higgy a pletykának. Még tűrhe
tően jó az emlékezőkém. De „Csak a szépre 
emlékezem”. Tangó. Meglátod, Kisunokám, 
majd veled is hasonlóan történik, amikor 
eljön az ideje... Csakis a szépre! Csakis a 
szépre!

Kislány: O.K. Nagyapa. Csakis a szépre! 
Szia! Legyen jó napod! És úgy szép, ha min
dig is virágos marad az emlékezeted...

Kattanás. A tangó eró'södó', majd elhaló, 
lágy zenéje.

Vége

SZAKOLCZAY LAJOS

A kozmoszba belesim ulok
Elekes Emma 1932-2019

Baráti ajándékként kaptam egy 
DVD-t, amelyen egy „tündéri öregasz- 
szony” — a hetvenkilenc éves, Poór Lili- 
és életműdíjas Elekes Emma színmű
vésznő a Szatmárnémeti Harag György 
Társulat Örökös Tagja, mondta el, ízig- 
vérig beleélve magát a szerepbe, egy má
sik „öregasszony” — a nyolcvanöt éves 
Polcz Alaine búcsújának a véghetlen, 
ugyan szeretet-napsugarával megérin
tő, de mégis csak szívszorító fájdalmát. 
A darabot, jobbára felolvasásszínházi 
jelleggel, az a szatmárnémeti Szugyicz- 
ky István színművész (a Harag György 
Társulat Örökös Tagja) szerkesztette- 
rendezte, pontosabban, Polcz Alaine 
Nem trappolok tovább című művének 
adaptálásával vitte színpadra — akinek 
több rendhagyó, nálunk is pódiumra ke
rült megidézést (Ady Endre, Dsida Jenő) 
köszönhetünk. A 2011-es előadás maga 
volt a csoda.

Csoda, mert egy olyan színésznőt szólí
tott színpadra, akit ugyan ötvenhét éves 
korában, az akkori romániai színházi tör
vények szerint, ereje és művészi eszköz
tára teljében kíméletlenül kényszernyug
díjaztak, ám az eljátszott százharminc 
szerepben, többek közt, olyan klasszi
kus főhősök kötődnek hozzá, mint Ophe
lia, Tóth Flóra, Nyina, Nóra, Elektra, Má
sa, Orbánné. Spiró György Csirkefejének 
Vénasszonya, hihetetlen, mintha temp
lomban volnánk, általa igazult meg.

Elekes Emma évfolyamtársaival és 
a nem mindennapi tehetségű Harag 
Györggyel színházalapító is volt. A nagy
bányai sarjadást a szatmárnémeti szárba 
szökkenés övezte. A romániai forradalom 
után hiába „takarékoskodtak” a tehetsé
gével, a csönd csak érlelte benne az ala
kító erőt. Amikor Polcz Alaine önéletí

rásának hősét, az idős hölgy lélegzését, 
emlékezetkihagyását is utánozva, magára 
vette -  Isten Önnel... címmel ment a pódi
umjáték -, hihetetlen érzékenységgel mu
tatta meg a szellemében száguldozó, ám a 
betegség (rák) nyűgeit alig elviselni tudó 
rusnya test kiszolgáltatottságát.

A kolozsvári születésű Polcz Alaine, 
a pszichológus, az író, a tanatológia ma
gyarországi megteremtője Mészöly Mik
lós felesége volt. „Búcsúbeszédében”, ame
lyet diktálás után az egyik barát vetett 
papírra, a személyes kálvária mellett fő
képp az akkor már halott férj emlékezeté
nek a megőrzésére (akit az agyonszeretés- 
sel, innen a bűntudat, szinte megfojtott: 
„ellene dolgoztam, magamért!”) tevődött a 
hangsúly (Szekszárd, Múzeum, PIM, Mé- 
szöly-nap, Mészöly-díj stb.). Ó búcsúzik a 
napfénytől, a földtől, a virágoktól, de ami
kor újraolvassa Miklós írásait, valósággal 
megifjodik. Eszébe jut 1956 tragikus ősze 
-  együtt voltak a temetőben -, a születés- 
napi, barátokkal megfényesített megany- 
nyi ünnep („gyász nélkül élek Miklóssal”), 
a férj fájdalomtűrő képessége, a saját szü
letésnapjára kapott Öt stáció (leglényege
sebb pontja: „test, szellem, lélek”).

Fáj a gerince, alig tud járni, később a 
fotelból fölállni, irtózik az idegen (jó ba
rát) segítette fürdéstől, örül, hogy egyedül 
rá tud ülni a szobavécére -  mind, mind a 
test megaláztatása. Könnyen felejt is, de 
valaha, akárcsak férjét, az Istennel való 
birkózás izgatja. Mikor szembesül a tü
körben az öreg test csúnyaságával, való
sággal földerül: olyan csúnya, hogy már 
szinte szép. Micsoda madár, dúdolgatja az 
éneket, és nincs nagyobb öröme, szemé
lyes hazaszeretet-hitvallás, amikor meg
tudja, hogy kicsi segítője erdélyi kaszás
levest hoz ebédre.

Az Isten Önnel... Polcz Alaine előadás plakátja

A pódium berendezése egyszerű: egy 
asztal, kelim terítővei, rajta csésze, egy 
fotel, hátpárnával, amelyben a színész ül. 
Az asztalon a fájdalom-szöveg kézirata, 
amelyet -  félig kívülről mondva a szöve
get — Elekes Emma úgy lapozgat, hogy be
leborzadunk. Ilyen öreg tündért, jóllehet 
színházba járó vagyok, még nem láttam. 
Ahogyan a keze fejével, a szemüvegével, 
a sírás közeli állapotokkal, a jajgatással, 
egyszóval a hangjával játszik, abban an
gyali türelmű méltóság van -  a lélek röp- 
tetése. A jól megválasztott zene is (fú
vósok, hegedű, csengő) segíti az állapot 
lírai-drámai kisugárzását.

Elekes Emma a közelmúltban legna
gyobb fájdalmunkra, miként mondotta 
volt hősének szavával, a kozmoszba bele
simult. Sírjak, dörömböljek, rimánkod- 
jak, szégyenkezzek? Még Jászai Mari-dí
jat sem kapott.
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Tisztelet az 
alapozónak
Berki Tímea a magyar—román kultu

rális kapcsolatok szakavatott kutatója. 
2012-ben jelentetett meg az Erdélyi Mú
zeum-Egyesület kiadásában egy átfogó, 
a problémakör sokirányúságát érzékelte
tő kötetet Magyar-román kulturális kap
csolatok a 19. század második felében. Ér
telmiségtörténeti keret címmel. A könyvben 
foglalkozik Mihai Eminescu első, az akkori 
Magyarországon megjelent publikációival 
és korai magyar recepciójának különböző 
aspektusaival, valamint az első román for
dításkötettel. A szerző nemcsak alaposan 
dokumentált megállapításokat tesz a köny
vében, de új kutatási irányok lehetőségét is 
felveti. Egy példa: „A 19. századi, ún. hiva
talos magyar fordításelméleti gondolkodás, 
amint korábban láttuk, a világirodalmi
nak nevezett remekművek iránt érdeklő
dik, fordításukat tematizálja, és kevésbé 
figyel a többnyelvű magyarországi közeg 
lehetőségeire. Érdemes lenne megvizsgál
ni a magyar irodalmat román nyelvre for
dítók (hasonló) stratégiáit annak ellenére, 
hogy a 19. század végéről alig találunk ro
mán nyelvű fordításelméleti szöveget. Úgy 
tűnik, hogy a magyar irodalomban érzékel
tetett, a fordítás mibenlétével kapcsolatos 
teoretikus kérdésfelvetés nem kap akkora 
hangsúlyt az egykorú román irodalomban. 
A többnyelvűséget mint identitásbeli sok
színűséget fedezik fel és kamatoztatják a 
nemzetiségi irodalmak fordítói oly módon, 
hogy a népismertetés szolgálatába állítják 
fordításaikat.”1

A könyv második részében Kultúrák ta
lálkozása: románok a kolozsvári egyetemen 
(1872-1918) cím alatt Berki Tímea a ma
gyar intézményben tanuló román bölcsész- 
hallgatók önszerveződési lehetőségeit, 
identitáspreferenciáit elemzi, míg a har
madik tematikai egységben a többnyelvű 
kolozsvári egyetemi oktatók (Meltzl Hu
gó, Brassai Sámuel és Moldován Gergely) 
kultúraközvetítő szerepét kutatja. A kö
tet mellékletében szerepelnek annak a 
42 görögkeleti és 101 görög katolikus, ro
mán anyanyelvű egyetemi hallgatónak a 
levéltárakból összegyűjtött személyi ada
tai, akik a Kolozsvári Magyar Királyi Fe
renc József Tudományegyetem Bölcsész
karán tanultak. Közéjük tartozott például 
az a Daicoviciu Szilárdként anyakönyve
zett fiatalember, akit később a dákoromán 
nemzeti doktrínát kidolgozó egyetemi ta
nárként Constantin Daicoviciu néven is
merhettünk meg. Külön érdekesség, hogy 
— a kimutatás szerint — a 20. század elején 
megjelennek az első hallgatónők is: Steiu 
Silvia (1904-1905) vagy Polivka Margit és 
Rebreanu Kornélia (1916-1919). Berki Tí
mea figyelemre méltó eredeti eredménye
ket mutat fel a kapcsolattörténet, az ima- 
gológia és identitáskutatás szempontjából 
egyaránt.

A From Grigore Moldovan to Moldován 
Gergely című dolgozatában2 érdekes kér

déseket vet fel egy 19. századi magyaror
szági román értelmiségi szereplehetősé
geiről és identitásalakzatairól. Grigore 
Moldovan a Kolozsvári Állami Magyar 
Ferenc József Tudományegyetem taná
ra, a román—magyar szellemi kapcsolatok 
odaadó ápolója román anyanyelvű, görög 
katolikus szülők gyermekeként a kolozs
vári piarista atyák támogatásával tanult, 
és jelentős karriert futott be a század- 
forduló Magyarországán. Egy fürdőidény 
Borszéken című 1883-as útleírását ele
mezve a szerző kitér a folklórgyűjtő, for
dító állampolgári és etnikai identitásának 
bemutatására. Különösen érdekes ilyen 
szempontból a moldvai kirándulás leírá
sa. Berki Tímea elemzi Moldovan fiának 
karrierjét is, aki már vallásilag és nem- 
zetileg is asszimilálódott római katolikus
ként, és Moldován István néven élt.

Berki Tímea 2017-ben, az Erdélyi Mú
zeum-Egyesület kiadásában jelentet
te meg, újabb kutatási tevékenységének 
eredményeként, A román irodalom ma
gyar bibliográfiája: 1970-1980. Bibliog
ráfia maghiara a literaturii románé: 1970-

1980 című kétnyelvű kötetét. A közel 500 
írót felsorakoztató bibliográfia tíz év for
dítói termését összegzi, folytatva Domokos 
Sámuel úttörő munkáját, aki két kötetben 
gyűjtötte össze a magyar-román irodalmi 
kapcsolatokat a kezdetektől a szerkesztés 
jelenéig, tehát 1831-től 1970-ig.3 A kuta
tási nehézségeket összegző bevezetésben 
a szerző érzékelteti, hogy a fordítások és 
a könyvkiadás tágabb, mentalitás-, po
litika- és kultúrtörténeti összefüggései
re derít fényt. „A Domokos-féle vállalko
zás folytatásaként kínált kötetnek több 
mint negyven év távlatából kell vissza
pillantania a kulturális kapcsolatok egy 
szeletére, illetve egy olyan időszakra -  az 
1970-es évekre —, amely a romániai tota
litárius hatalom ’aranykorának’ része, és 
amely számos ponton máig nem értelme
zett hatalmi és kulturális gyakorlatok
ról árulkodik.” (9.) A vizsgált korszak in- 
teretnikus kapcsolatainak változásairól is 
szól az alapos bevezető tanulmány. A kül
ső kontextus itt megidézett vonatkozásai-
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nak bemutatása eligazíthatja, segítheti a 
korszakban még nem élt, későbbi kutatót. 
Az 1977-es földrengés hatásairól ezt írja: 
„40 éve történt a bukaresti márciusi föld
rengés, amelynek áldozatai között fiatal 
írókat, költó'ket, családtagokat, hozzátar
tozókat is találunk. A tragédia nem kerül
te el a kortársak figyelmét sem, megem
lékezések, nekrológok láttak napvilágot, 
és az események az egyes, immár lezárult 
életművekre terelték a figyelmet, amely 
irodalmi szempontból is mérhető.” (22.)

Az irodalmi kánonok nem maguktól 
alakulnak: az intézményekkel, orgánu
mokkal, befolyással bíró kanonizátorok 
alakítják őket. Arról is döntenek a ha
talomnak ezek a birtokosai, hogy az ide
genek mit érzékeljenek az adott kultúrá
ból, tehát mely műveket kell lefordítani, 
és melyek azok, amelyeknek viszont meg 
kell akadályozni a terjedését, úgy is, hogy 
-  amennyiben valahogy átmentek a nem
zeti cenzúra szűrőjén -  ne juthassanak a 
nemzetközi irodalmi vérkeringésbe. Foko
zottan igaz ez a tény a diktatúra viszo
nyai között. „Üdvözlöm tehát a szerző azon 
szándékát, hogy betöltse az űrt, és foly
tassa az egykoron Domokos Sámuel által 
szerkesztett, félbemaradt kiadványsoroza
tot -  és ezzel a szándékkal tulajdonkép
pen folytonosságot kölcsönözzön a(z iro
dalom-, kultúra-, politika-) történetnek 
és velejáróinak: fordítások és kétnyelvű
ség, meg nem értések és hallgatások, ha
szonleső gesztusok és magas szintű etikai 
vállalások, implicit barátságok és megma
gyarázandó gyűlölségek stb., stb.” (5.) -  ír
ja a Berki Tímea kutatását irányító, Berki 
könyvéhez előszót író román irodalomtör
ténész, Ioana Bican. Az adatokat vizsgál- 
gatva elgondolkodhatunk azon, hogy mi
ért is fordítottak olyan sokat ebben az 
időszakban Mihai Beniuctól, a kortársai 
által csak a „Dumnezeu” ragadványnév
vel emlegetett Dumitru Popescutól vagy 
a magyargyűlöletét egyre kevésbé leplező 
Dumitru Radu Popescutól. Azon a kérdé
sen is elrágódhatunk, hogy napjainkban 
miért nem jönnek létre olyan, a korszak
ban nagyon jelentős pozitív szerepet játszó 
kiadványok, mint Dávid Gyula Találkozá
sok, Engel Károly Két irodalom mezsgyéjén 
vagy Beke György Tolmács nélkül című 
kötete.4 A politikai eszmetörténet és a kul
turális földrajz művelői számára is tanul
ságos lehet ez az adattár, vallja Ioana Bi
can, az előszó szerzője. „(...) a könyv sorai 
között jövőbeni irodalomtörténeti, kompa- 
ratisztikai vagy fordítástudományi tanul
mányok sejlenek fel.” (5.)

Berki Tímea a korszak jelenségei
nek tanulmányozásakor nem idegenke
dik az értékítélettől, ám az árnyalt, kö
rültekintő vizsgálat fontosságát bevezető 
tanulmányában mindvégig hangsúlyoz
za: „A szépirodalmi alkotások társaságá
ban mintegy kötelező jelleggel kerülnek 
át a magyar irodalomba is azok a kény
szerből vagy önként vállaltan írt szöve
gek, amelyek akár önálló korpuszként is 
működhetnének, leválasztva a bibliográfi
ától. Nevesíthetünk is olyan szerzőt, aki 
kizárólag hazafias költeményeivel van je
len, és nem véletlen, hogy hol, például Ele
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na Dragos a Napsugár c. gyermeklapban. 
Az érem másik oldalán Mircea Sántimb- 
reanu vagy Octav Pancu-Iasi említhető, 
akiknek gyermekirodalmi írásai a kibo
csátó és befogadó irodalom perspektívá
jában is értékesek. Fontosnak tartottam  
az egyes szerzőknél megtartani a hazát, 
pártot, köztársaságot, történelmi évfordu
lót, szavazást vagy a vezért ünneplő szöve
geikéit, mert része(i) annak a többszintű, 
kompromisszumokkal árnyalt kommuni
kációnak, amely a kor sajátja volt, és az 
évtizedek távlatából problematikusnak 
tűnik.” (21.)

Valljuk be: trendi kutatásnak az szá
mít, ha valamelyik nagy, nemzetközi pro
jekt egy részszeletét megkaparinthatja a 
hazai filológus, és nemzetközi fórumokon 
hirdetheti eredményeit, mondjuk a globá
lis populáris műfajok, mint a krimi, a fan
tasy, a horror, az akciófilm vagy a képre
gény stb. tanulmányozása nyomán. Nagy 
alázat és nagy-nagy munkabírás kell a 
hálátlannak tűnő alapkutatásokhoz, fő
képp, ha azok valóságunk még oly fontos, 
ám mégiscsak partikuláris aspektusaira 
vonatkoznak. Sok-sok órán át tartó adat
gyűjtés és feldolgozás. Az eredmény nem 
egy új elmélet, még csak nem is egy vi
lághírű külföldi teoretikus gondolatainak 
visszaidézése, recepciója. Alapkutatások 
híján viszont minden új elmélet a levegő
ben fog lógni, nélkülük kicsúszik a lábunk 
alól a talaj. Minden tiszteletet megérde
mel az a kutató, aki az alapozás hosz- 
szadalmas és hálátlan munkáját vállal
ja. Berki Tímea kötete megkerülhetetlen 
forrásmunka mindazok számára, akik a 
román-magyar szellemi kapcsolatok kér
désköre iránt érdeklődnek, segítője mind 
a magyar, mind pedig a román kontex- 
tuális irodalomtörténet, a kanonizáci- 
ós folyamatok, mind a fordítástudomány 
történeti vonatkozásainak kutatásában.

Az összehasonlító irodalomtudomány ép
pen úgy hasznosíthatja, akárcsak a kul
túra-, sőt a politikatudomány. Reméljük, 
a kutató talál módot arra, hogy -  akár se
gítőtársak bevonásával -  egy újabb kiad
ványban, immár a jelenig követve a folya
matokat, tegye közzé a román irodalom 
magyar recepciójának dokumentumait! 
A rendszerváltás környéke, biztos vagyok 
benne, nagyon tanulságos adatokkal szol
gálna. A kötetet lapozva nem lehet egyet 
nem érteni Ioana Bican előszóbeli megál
lapításával: „A bibliográfiák, kronológiák, 
szótárak, enciklopédiák a kultúrák érett
ségének és szabadságának fokmérői.” (5.)

B erki Tím ea: A rom án  iro d a lo m  
m a g y a r  b ib lio g rá fiá ja :  1970-1980. 
B ib lio g rá f ia  m a g h ia rá  a  l i te r a tu r ii  
rom áné: 1970-1980. E rdélyi M úzeum- 
E gyesü let, Kolozsvár, 2017.

Jegyzetek

1 Berki Tímea: Magyar-román kulturális kap
csolatok a 19. század második felében. Értelmi
ségtörténeti keret. Kolozsvár, EME, 2012, 100.
2 Berki Tímea: From Grigore Moldovan to 
Moldován Gergely, Acta Universitatis Sapien- 
tiae, Philologica, 2011/1, 156-166.
3 Domokos Sámuel: A román irodalom magyar 
bibliográfiája: 1831-1960 (1961-1965). Bibliog
ráfia maghiará a literaturii románé 1831-1960 
(1961-1965). Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 
1966, illetve Domokos Sámuel: A román iroda
lom magyar bibliográfiája: 1961-1970. Bibliog
ráfia maghiará a literaturii románé 1961-1970, 
Kriterion, Bukarest, 1978.
4 Dávid Gyula: Találkozások. Tanulmányok a 
román-magyar irodalmi kapcsolatok múltjából. 
Kriterion, Bukarest, 1976; Beke György: Tol
mács nélkül: interjú 56 íróval a magyar-román 
irodalmi kapcsolatokról. Kriterion, Bukarest, 
1972; Engel Károly: Két irodalom mezsgyé
jén. Tanulmányok a román-magyar irodalmi 
kapcsolatok történetéből. Kriterion, Bukarest, 
1984.
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RITTER GYÖRGY

Cifra
film palota
Átfogó stúdióéletrajzok alig jelennek 

meg a magyar filmtörténetírás palettá
ján. Bántóan hiányoznak a stúdiók nem
csak esztétikai, de vállalattörténeti á t
tekintései is, holott ezek dokumentumai 
(nem ritkán összefoglaló formában) elér
hetők. A kánon megelégszik a műelem
zésekkel. Varga Zoltán munkája a kecs
keméti animációs filmstúdióról — amely 
előbb a Pannónia Filmstúdió részlege
ként, majd a rendszerváltással önálló 
animációs műhelyként működött -  rész
ben megtöri ezt a vonalat. Ugyan e köny
vet is jobbára a filmanalízisek teszik ki, 
mégsem hiányzik belőle az intézménytör
ténet.

Varga monográfiája három nem egyen
lő részből áll: a vázlatos stúdiótörténet 
(19—59.) után az animációs Sorozatokat 
(62-209.) foglalja össze letisztult időrendi 
formában a szerző, majd pedig az Egye
di filmek (211-345.) repertoárjára ke
rül sor, meglehetősen sűrű, tematikus 
elemzésekben. Maga a kötet módszerta
na az enciklopédikus áttekintés, modo
ra a világos közelítés. Nem ritka, hogy 
pár perces animációkról oldalakon ke
resztül tud Varga értekezni. A filmelmé
leti szövegektől eltérően mellőzve a ködö
sítéseket, stílusa nem nyomja el témáját. 
Az pedig külön olvasmányélmény-beli ku
riózum, hogy tudományos komolysággal 
haladunk végig gyermekkorunk kedvenc 
mozgóképes meséin.

INEMATOGRÁF

A szerző eddigi munkái, de főleg ani
mációtörténeti kötete (A magyar animá
ciós film: intézmény- és formatörténeti 
közelítések, Apertúra könyvek, 2016) sza
vatolja tudományos felkészültségét. Var
gának mindig is tehetsége és rálátása 
volt arra, hogy „felosztásokkal”, „temati
kákkal” letisztult vázlatokat tudjon adni 
témáinak, s legújabb munkája is ebben a 
legjobb. Ez nem meglepő, hiszen a szerző 
„alma mater”-ja az ELTE filmszakja, an
nak vezetője pedig Kovács András Bálint, 
aki a konstruktivista filmelemzés jeles 
képviselője. Mellesleg nem elhanyagol
ható Király Jenő hatása sem, főleg a Ma
gyar népmeséket elemző szemiotikái, fol- 
klorisztikus élű fejezeteken érezhető ez. 
Varga elsődleges otthona inkább Kecske
mét, hiszen érezhető: egykoron a stúdió 
kurzusain kezdte tanulmányait.

Varga olyan mértékű anyagot olvasz
tott bele majd’ 400 oldalas kötetébe, hogy 
az kézikönyvként funkcionál. A főszöve
get Szoboszlay Péter szuperlatívuszokban 
bővelkedő előszava nyitja, ami sajnos rög
tön le is lövi a könyv „poénját”, amikor

a stúdió ornamentikás praxisáról ír (13.). 
A Bevezető' után a stúdió említett törté
nete olvasható, amelyet a rendszervál
tás vág ketté. Ezen rész megelőlegezi az 
egész mű jellegét. Egyrészt a történeti 
fejezetet nagy részben interjúk és anek
doták alapján építi fel Varga. Ez ugyan 
nem baj -  s jól illik a következő filme
lemzésekhez - , mégis érdemes lett vol
na rátekinteni a Pannóniától való elvá
lás irataira (Magyar Nemzeti Levélár 
XXIX—I— 52, Pannónia filmstúdió iratai 
118. doboz). Másrészt az ítészt mintha 
egy kissé gúzsba kötné, hogy meg akar 
felelni a filmstúdió művészeinek, feltéte
lezem, barátainak és tanárainak. Közü
lük a stúdióvezető Mikulás Ferenc valódi 
orákulumként szerepel (a történeti rész
ben is sokszor az ő szava a forrás), aki 
nemcsak kitűnő szervezőként sejlik fel, 
de majd’ minden filmelemzés azzal indul, 
hogy vagy ő találta ki az alkotás alapöt
letét, vagy ő felügyelte. Emellett az első 
50 oldalból kitűnik, hogy a stúdió karak
teranimációkban a legjobb, s nem vélet
lenül kaptak felkérést Michael Dudok de 
Wittől, hogy a Vörös teknősön (2016) dol
gozzanak.

Némi hiányérzete lehet az olvasónak 
arra nézve, vajon hol helyezkedik el a 
magyar animációtörténetben a Kecske- 
métfilm. Ugyan a szerző sokszor meg
említi, hogy korábban ezt önálló köteté
ben összefoglalta (17.), mégis egy ilyen, 
nem csak a szakmának készült kötet
ben elfért volna egy átfogó vázlat a ma
gyar animációról. Egyrészt azért, mert 
az említett szövegét nem is olyan könnyű 
elérni a közkönyvtárakban, másrészt pe
dig mert Varga folyton visszautal a „nagy 
elődökre”.

A Sorozatok fejezet valódi örömuta
zás. Varga a Vizipók-Csodapók, a Ma
gyar népmesék, a Mesék Mátyás királyról, 
a Mondák a magyar történelembó'l (utób
bi hárm at összefűzi a néphagyomány-te- 
matika), a Leo és Fred és a Tinti kaland
jai című sorozatokat analizálja remekbe 
szabva és részletesen. Az olvasó nemcsak 
a rajzfilmek elemzését kapja, hanem be
vezetőt is a társművészetek világába: 
a szemantika és ornamentika a Magyar 
népmeséknél, a burleszk a Leo és Frednél. 
Dicsérendő, hogy egyes animációs stílu
sok vagy történettípusok közül nemcsak 
a magyar, de a nemzetközi kapcsolódási 
pontokra is figyelt a szerző. Erre példa a 
rovaranimáció (64-65.) történetének kis 
vázlata a Vizipók... előtt. Varga elemzései 
e kitekintéssel és keletkezéstörténettel 
együtt mindig a karakterek-képi világ- 
zenehasználat-utóélet (díjak) koordiná
táján mozognak. Sikerül is megtalálnia 
a rajzfilmek lelkét is, például a barát
ság (fonalmotívum) fontosságát a Vizi
pók...-han, vagy az egyenrangú szereplők 
kapcsolatát az aha-élményekben gazdag 
Leo és íredben. Ez utóbbi -  a Tóth Pál ál
tal jegyzett keserédes szerzői sorozat első 
évadjáról készült elemzés -  Varga köny
vének egyik legjobb része, főleg a Koncert 
című évadzáró analízise (165-166.). Kár, 
hogy míg a Vizipók... és a Mesék Mátyás 
királyról moziverziója külön helyet kap a 
lapokon, addig pont a Leo és Fredé marad 
ki. Több félbe maradt sorozatot is górcső

Varga Zoltán
A KECSKEMÉTI ANIMÁCIÓS FILM

alá vesz a kötet, de sajnos Varga elemzé
se itt inkább már sűrített publicisztika 
ízűvé válik (198-209.), érződik, hogy csak 
a teljesség kedvéért szerepel e pár oldal.

Sebaj, mert az utolsó harmadban, 
az Egyedi filmeknél újra erőre kap az író 
tolla, s másfél száz oldalon keresztül tu 
catnyi szerző „életműszeletébe” kapha
tunk bepillantást. Varga igyekezett meg
tartani az arányosságot, amelyet egy-két 
kivételtől eltekintve (Tóth-Pócs Judit és 
Roland Búgócsigája  nem biztos, hogy 
megért 4 oldalt) sikerült betartani. Var
ga elegánsan keretezi e fejezetét; a kép
zőművészeti és groteszk tematikájú fil
mek rámájába helyezi Horváth Mária, 
Szoboszlay Péter, Szilágyi Varga Zoltán 
portrétöredékeit. S hogy a paletta teljes 
legyen, még egy tízoldalas elemző felso
rolást is kapnak az e körből kiszorult al
kotások.

Varga munkája tehát túlmutat saját té
máján, sőt stílusán is, s valójában olyan 
könyvet ad az olvasó kezébe, amellyel 
érthető és gyakorlati módon prezentálja 
nemcsak az animációs film, de a (film) 
esztétika, a szemiotika, a folklorisztika 
és az irodalomelmélet világát is. Ilyen 
módon példátlan „didaktikai anyag” is 
ez a kötet. Varga nem is árulhat zsák
bamacskát, ugyanis elemzett filmjei
nek nagy része a videómegosztókon (Na
va, Youtube) elérhető, s mivel pár perces 
művekről van szó, ezért olvasás közben 
is könnyedén megtekinthetőek. Ezzel a 
szerző elemzési meglátásai nyilvánva
lóvá válnak. A kötet célját eléri: képes 
egy egész stúdió praxisát megmutatni. 
A Kecskemétfilm sűrű ablakokkal tarkí
tott, színes épületében folyó munkának 
máig legfőbb prioritása a magyar folklór, 
történelem, irodalom szövetén keresztül 
a nemzeti kultúra ápolása, amely révén 
méltán emlegethetjük az alföldi város cif
ra filmpalotájaként.

Varga Zoltán: A  k e c sk e m éti a n i
m á c ió s  f ilm . MMA K iadó, B u dapest, 
2019.
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FRANCOIS BRÉDA

Színház és létezés
(F iinfá §i teatru)

R észlet1

A színházi létezés be nem teljesült, de 
az ideális renden belül igenis létező vir- 
tualitások sorát foglalja magába. E „lát
hatatlan  színház”2 jelenléte biztosítja 
a művészi üzenet többértelműségét. Ily 
módon az érzékelhető színházat „meg
kettőzi” egy alapjaiban transzcendens 
színház; az érzékelhető színházi hely
zeteket ontológiai szempontból a v irtu 
álisak okolják meg és tám asztják alá. 
Az érzékelhető színházi valóság a te r
mészetüket tekintve látens és többoszta- 
tú kombinatorikus valóságoknak csupán 
napjainkra alkalmazott, összesűrített és 
korlátozott változata.

A szerző a virtualitások önmagukat 
megtermékenyítő világába a Játék leg
főbb irányítójaként lép be. Ő az, aki a 
v irtualitás egyes kombinatorikus hely
zeteit empirikus megnemjelenésre ítéli, 
egy absztrakt, ám metafizikailag te r
mékeny öröklétbe és az ideális ontológiai 
rend túli tereibe kötve őket. És ugyan
csak ő az, aki ezzel az újbóli megkötés
sel, ezzel a látens lehetőségek számára 
rejtett és észrevétlen maradó, halkan 
végrehajtott zárójelbe helyezéssel felol
doz, felment és felszabadít egyes v irtu 
álisan kombinatorikus helyzeteket, és a 
reprezentáció nulla fokáról áthelyezi a 
színházi létezés empirikus világába.

P  EÁTRUM

Ilyen értelemben a drámaszerző demi- 
urgoszi entitásnak tekinthető: ő az a 
sokdimenziós Létezés által küldött épí
tő, akire rábízták a „kulcsok erejét”, 
az oldás és kötés képességét, a virtuali- 
tásokat potenssé tevő vagy semlegesítő 
Szólás és Hallgatás hatalm át. Röviden, 
tehát ő az, aki megengedi vagy kizárja a 
lehetőségeket, amelyeket ő maga hozott 
létre, pontosabban, kvázi-automatikus 
módon keletkeztek, miután ő, a kombi- 
nátor demiurgosz, a teremtő premisszá
kat elhelyezte.

A kiindulási pontok ily módon történő 
axiómává formálása, az eredendő előfel
tevések elhelyezése, a tájékozódást szol
gáló maszkok rögzítése -  melyek között 
a virtualitások egész látens univerzuma 
képes megtelepedni -  a szerzői funkció 
leglényegesebb ontológiai feladata.

Valóban, a színházi mű virtuális vele
járóinak potenssé tétele vagy semlege
sítése közötti választás képessége, ere
je nélkül a drámai szerző m ár nem az, 
aminek lennie kell, vagyis a kapcsoló
dások, kötődések és esztétikai-ontoló

giai lehetőségek Legfőbb Bírája. A drá
maszerző csak akkor tehet szert valóban 
ontológiai autoritásra, hatásos létrehozó 
erőre, ha használja a „kulcsok erejét”, ha 
a megsemmisítés által empirikusan lé
tesít, ami a maga során nem más, mint 
gnoszeológiai és ontológiai szempontból 
ígéretes (tehát termékeny) meg-nem- 
nyilvánulás. Mert a drámaszerző min
denekelőtt teljhatalommal felruházott 
bírája saját teremtményeinek, igazi pon- 
tifex maximus, vagyis ő a „legnagyobb 
hídépítő” a valóságos és a virtuális szín
ház között, levezetve a megrázó eszté
tikai eszkatológia folyamatait, melyek 
következtében a megtartott megoldások 
boldogan lépnek az empirikus színházi 
lét „paradicsomába”, az utókor számá
ra megváltottan, a kitaszítottak pedig 
kénytelenek elindulni a felejtés és a tisz
tán virtuális létezés „poklának” útján.

így tehát a drámaszerző egzisztenci
ális „maitre de jeu”, a színházi ontoló
gia területén zajló játszm a irányítója. 
Az esztétikai létmód bírája és játékveze
tője, az eredendő animátor, „aktualizá- 
lója” annak a metafizikai játéknak, ami 
maga a színházi mű.

A maszkok rögzítése által előfeltéte- 
lezetten és kombinatorikusán axiomati- 
zálva egyes v irtuális összecsapások ki
zárása által, maga a Játék „rendesen” 
zajlik le az előfeltevések, valam int az 
„auktoriális” autoritás által kiválasztott 
és elfogadott helyzeti axiómák szerint.

Ami a nézőt illeti, a maga passzív be
fogadói helyzete okán, nem szegül szem
be a szerzői döntésekkel. Mert a belső 
kényszer láza uralja, hogy szórakoz
tassák, felvidítsák, kényeztessék és ju 
talm azzák a hétköznapi banalitás elvi
seléséért -  a nézőt m intha hipnotikus 
erő kerítené hatalm ába a zene, a tánc, 
a díszlet és a jelmez által alátámasztott 
események sorozata láttán. Ezen élőké
pek, mozgó tablók sora, melyek egyér
telműen kívül esnek a hétköznapi léte
zésen, élvezettel töltik el, és meg sem 
fordul a fejében, csak kivételes esetek
ben, a szerző demiurgoszi döntéseivel 
szembeni lázadás. A fabulatorikus kész
ségek előhívó erejétől és az impressziók 
hatásától elvarázsoltan, ami a színház 
esetében úgy működik, mint természet
szerűleg ludikus és ontodramatikus 
készség, a néző magát a drámai művet 
és a konkrét, bemutatott előadást is ab
szolút adottként kezeli.

A néző nem tud és nem is akar tuda
tában lenni a szerző-demiurgosz abszo
lutizmusának; a jelenetek sorának kivé
telezett „voyeur”-jeként teljes mértékben 
megelégszik a kiszolgált és kielégített 
fogyasztó pillanatnyi örömével, anélkül, 
hogy az imitativ illúzió létrehozásának 
okait és technikai megoldásait kutatná. 
A vevő-néző, saját meghatározottsága 
okán szó-fogadó lény, aki spontán módon 
hagyja vezetni magát a nagy beavató, 
az omnipotens Szerző-Demiurgosz, a lu

d ik u s  la b ir in tu s  egészének  ép ítő  te re m 
tője által, aki e rendszer Daidaloszaként 
önnön alakját színpadra értelmezve te 
remti önmagát. Elvégre, minden terem
tés: önértelmezés.

Mert tudatában van ennek a néző ál
ta l vágyott, szándékolt pszeudo-na- 
ivitásnak, és felhasználva az ab ovo 
puhányságot, ami a kényelemre haj
ló passzív vevőt jellemzi, a lélekveze
tő szerző tulajdonképpen megengedhet 
magának bármiféle, a helyzeti üzene
tek torzítása általi visszaélést. Például 
az Oedipus király kétségbevonhatatlan 
pszichoanalatikai igazságát ki tudja sik
latni, ki tudja csavarni akár maga Szop- 
hoklész is az incesztuális impulzus ta 
gadása, elítélése, kritikája, cenzúrázása 
és teljes kiirtása irányába, ugyanis a je 
lentéseket mozgató szerző által követett 
üzenet optikája és perspektívája a szük
ségszerű elfojtás irányába halad, az el
fojtás felé, melyet nem csupán sejtet, de 
feladatul is szab, megkövetel a darab 
avant la lettre integrista és proto-puri- 
tán ideológiája.

Magától értetődő, hogy az alaphelyzet 
üzenetének torzítása a társadalm i „jó
ság” bevezetése érdekében csak látszó
lagos; valójában értelmezési csapdaként 
nyilvánul meg, melynek célja, hogy za
varba ejtse a morális cenzúrát, amelyet a 
társadalom kíván érvényesíteni minden 
olyan tettel vagy állásponttal szemben, 
amely sérti az érdekeit. A színház a szín
házban technikájának jelenléte szükség- 
szerű úgy a demiurgoszi axiomatizálás, 
mind pedig az ontológiai igazság látszó
lagos ideológiai torzításának szintjén, 
amely egy per viam negativam üzenet
hez vezet: a drámaszerző, miközben első 
látásra dicsér és felmagasztal, tulajdon
képpen nem tesz mást: kritizál és elítél; 
és fordítva, amikor a gyanútlan nézőnek 
úgy tűnik, hogy a szerző kritizálja és tá 
madja a szereplőket, a helyzeteket és a 
bemutatott eseményeket, akkor tulajdon
képpen védelmezésről van szó, egyetértő, 
partizán cinkosságról.

KARÁCSONYI ZSOLT fordítása

Jegyzetek:
1 A lefordított szövegrész az alábbi kötetben 
található: Francois Bréda: Fiinta si teatru. 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003., 134-138. 
o. A ford.
2 Utalás Ion Vartic, hasonló című kötetére: Ib
sen és a láthatatlan színház. Lásd: Ion Vartic: 
Ibsen si „teatrul invizibil”. Editura Didacticá si 
Pedagogicá, Bucuresti, 1995. A ford.
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Belga sör, magyar irodalom
Legutóbbi években írt tanulmányait, esz- 

széit, kritikáit gyűjtötte egybe Honvágy egy 
hazáért című kötetébe Pécsi Györgyi iroda
lomtörténész. Nem véletlenül kapta meg a 
szerző 2014-ben az Erdély Magyar Irodalmá
ért Alapítvány Hídverő-díját: jól érzékelhető
en továbbra is értőn figyel a határon túli iro
dalomra. Pontosabban: ez már nem program 
számára, hisz megfogalmazása szerint „a szö
vegnek -  szándékaim szerint — már nincs ne
me, származása stb.”, de az egykor behangolt, 
sajátos problematikára érzékeny antennák to
vábbra is működnek, mint ahogy az is nyilván
való: munkálkodása során „eljegyzi” magát 
néhány szerző életművével, és Pécsi Györ
gyi számára ezek között jó néhány kisebbsé
gi. Fél korsó belga sör című, nem véletlenül a 
kötet közepére súlyozott esszéjében, mely egy
ben ars poetica is, így részletezi ennek hátte
rét: „A múlt rendszerben célzottan figyeltem a 
határon túli irodalmat, de jó ideje személy sze
rint egyáltalán nem érdekel, ki hol született, 
hol él, áttelepült-e vagy sem.” Érdeklik azon
ban az egyéni ízek, a regionálisan is megha
tározott tematikus és stiláris sajátosságok -  
ilyen szempontból tartja fontosnak a határon 
túliságot: „a magyar irodalom nem ilyen vagy 
olyan, hanem sokféle, és ez a sokféleség együt
tesen ér valamit, ha ér, és együttesen adja ki 
azt, amit magyar irodalomnak gondolunk.”

A kötet címe elsőre mintha képzavaros len
ne, mintha egy áloximoront rejtene, kisebbsé
gi perspektívából azonban nagyon is dekódol
ható a jelentése. A szerző maga így reflektál 
erre: „Előadásom címét hallva -  Honvágy egy 
hazáért -  a magyarországiak megjegyezték, 
hogy nyelvtanilag valami nincs rendben vele 
[...], a határon túliak viszont ráismerően fel
nevettek: igen, honvágy egy még ma sem lé
tező, de nagyon óhajtott haza után.” E címadó 
tanulmány egyébként a kötet legfontosabbi
ka: az identitásváltozatokat vizsgálja a rend
szerváltozások után induló erdélyi és vajdasá
gi írók műveiben.

k
Közös eredőjű, mégis eltérő ívet befutó iro

dalmakként tételezi Pécsi Györgyi a vajdasá
git és az erdélyit (mint a Maros és Olt, hogy 
maradjunk a lokális jelképrendszernél). A kö
vetkező dichotómiák mentén írja körül a szer
ző a jelenséget: gyökértelenség vs. múltba for
dulás, identitásvesztés vs. lokális identitás: 
„A vajdaságival szemben az erdélyi irodalmat 
nem a múltdeficit, hanem a — mindig és in
kább -  túltengő emlékezet (Ricoeur) jellemzi”, 
hangsúlyozza Pécsi, majd a székely mítosz (új- 
ra)költéséről, illetve az erdélyi közösségi em
lékezet megidézésének mára kanonizálódott 
nagyregényeiről beszél.

Szintén az 1990 után indult erdélyi írónem
zedékről állapítja meg, igen sommásan, jelez
ve, mennyire problematikus -  volt és maradt -  
az anyaországi irodalommal való viszony: „ki 
akart törni a kisebbségi szerepkörből, de nem 
akart másodlagos szereplőként besorolni a ma
gyarországi, budapesti megosztottságba sem.”

Pécsi Györgyi az a szerző, aki az erdélyi iro
dalmat a maga rétegzettségében ismeri. Nem 
csupán a Forrás-nemzedékek nagyjait tartja 
számon, hanem a fiatalabbakat is, mint ahogy

azzal is tisztában van, hogy többféle program
mal, esztétikai törekvéssel is számolni kell. 
Az egyiket például így véleményezi: „A rend
szerváltozás után az Erdélyben induló fiatal 
íróknál is radikális a fordulat, ennek legna
gyobb hatású megvalósítója a nagy lánggal és 
még nagyobb füsttel induló, magukat Transz
közép nemzedéknek nevező, az Előretolt Hely
őrség lap(melléklet) körüli csoportosulás.”

Pécsi Györgyi egy nagyon érdekes dilem
mát is feltár: a vajdasági és erdélyi irodalom
nak, helyzetéből adódóan elvileg feladata lett 
volna a többségi (román, szerb) nemzettel való 
viszonyának tisztázása, egyfajta irodalmi ki- 
beszélés-terápia, ami azonban elmaradt: „Pár
huzamos, egymással nem érintkező nemzetek, 
és felemás viszony Magyarországgal.”

A vajdaságiak esetében tehát hangsúlyos a 
hazaélmény hiánya, a patriotizmus-deficit, en
nek mintegy hozadéka a beolvadás, identitás- 
vesztés. Pécsi szerint számolnunk kell azzal a 
lehetősséggel, hogy: „a tömeges magyar mig
ráció következtében a jövőben nem magyar 
nyelven írt műveket kettős kötődésű magyar 
irodalomnak fogadunk el.” Példaként felhoz
za az óbecsei születésű Nagy Abonyi Melinda 
(vagyis Melinda Nadj Abonji) immár svájci né
met író magyar migráns sorsregényét, a Ga
lambok röppennek fel címűt.

Az írások értékét növeli az a szándék, hogy 
amikor csupán egyetlen kötetet vesz is górcső 
alá tételesen, akkor is elhelyezi azt a szerző 
addigi életművében, motivikusan viszonyítja 
korábbi könyveihez, illetve igyekszik kijelölni 
tágabb értelemben is helyét a magyar iroda
lomban. A sepsiszentgyörgyi születésű, 1982- 
ben Magyarországra települt Csíki László
ról így ír: „a Romániában való életet, sorsot, 
az élet- és sorsesélyeket érvényes, prózapoé- 
tikailag is nóvumot hozó művekben el tudta 
mondani” (Csikinek ugyanakkor a lírai telje
sítményét is kiemeli).

A Csíkszeredái Ferenczes Istvánnak három 
művét elemzi behatóbban, felmutatva a szer
ző sokoldalúságát: a Veszedelmekről álmodom 
című monumentális prózavállalkozását, Zazpi 
című verseskönyvét és Arghezi -  Ergézi c. két
nyelvű tanulmánykötetét.

Pécsi Györgyi olykor a maximumra járat
ja a fogalmi nyelvezetet, máskor csak jelzé
sértékűén él a narratológia, irodalomelmélet 
vagy éppen a kultúrantropológia szakszava
ival. Számomra akkor a legszimpatikusabb 
Pécsi Györgyi stílusa, amikor némi hánya
veti eleganciát visz mondandójába, amikor a 
sommát némi játékkal elegyíti. Szávai Géza 
Makámaszútra című regényéről például meg
állapítja, hogy: „a történetek lazán épülnek 
egymásra, néha keresztezik a másikat, né
ha meg elmennek a semmibe.” Az effajta szel
lemes kiszólások üdítően hatnak, oldják az 
egyébként tömény szöveget.

Számos lírai életművet is górcső alá vesz a 
szerző (mégis, mintha szívesebben foglalkozna 
prózával): Szepesi Attila költészetéről átfogó 
képet kapunk, de Markó Béláról is szép érte
kezést ír, összehasonlítás révén helyezve el őt 
a magyar irodalomban: „Nemcsak a forma ki
tüntetett használata, a virtuóz verstechnika, 
a könnyed elegancia rokonítja Markó Béla köl
tészetét a Szabó Lőrincével, de fegyelmezett, 
józan racionalizmussal társuló szenvedélyes, 
kíméletlen ön-élveboncolása is.” Olvashatunk 
továbbá Csoóri Sándor, Nagy Gáspár költésze
téről, Ágh István esszéiről (jobb fogalom híján:

PÉCSI GYÖRGYI

N ap K iadó

a népi vonal prominenseiről), Tőzsér Árpád 
naplóiról. Ágh Istvánról beszélve ilyen szelle
mes szófordulattal relativizálja a kritikus mél- 
tató/minősítő munkáját: „Kötetének legszebb 
írása (több legszebb is van), a címadó esszé...”

A kötetben külön ciklust -  mintegy 80 
könyvoldal -  szentel Szilágyi Domokos költé
szetének. Mintha egy nagyobb, átfogóbb köl
tészeti monográfia gerincét, vázát olvasnánk. 
A ciklus első fele a Bartók Amerikában című 
költeményt taglalja: annak előzményeit, ih
letforrásait, változatait, fogadtatását. Nem 
véletlenül szentel ekkora teret e költemény
nek, premisszája szerint azzal: „valami új in
dult el az erdélyi magyar költészetben is.” Itt 
a leggazdagabb a hivatkozott szakirodalom is: 
Pécsi Györgyi áttekinti, rendszerezi, kommen
tálja mindazt, amit eddig e költeményből ír
tak, és természetesen kiegészíti a saját olva
satával. A második részben az Öregek könyve 
című, utolsó Szilágyi-kötetet elemzi, mely nem 
sokkal a szerző öngyilkossága után jelent meg, 
a halál ténye természetesen befolyásolja az ér
telmezést. A kötet ugyanis az öregedésről, il
letve az azt lezáró természetes halálról szól, 
„tragikus szépsége, hogy eljátszik azzal a sors
lehetőséggel, amelyik a leggyakoribb, ám ami
vel önmagára vonatkoztatva valószínűleg már 
nem számolt.”

A kötetben olykor egy-egy esszébetétet is 
fellelhetünk, a stílus, a megfogalmazás ilyen
kor még szabadabb, megkapóbb; Sütő András 
kapcsán például némi öniróniával fűszerezett 
maliciózus mi-beszéd: „Nem vagyunk Kolhaas 
Mihályok, sem megveszekedett prédikátorok, 
anyatigrisként sem harcolunk a határon túli 
és inneni magyarságért, ahogy Sütő András 
tette -  bárha olykor valamicske kedvet még 
éreznénk is a harchoz.”

Pécsi Györgyi kötetének, irodalomtörténé- 
szi-kritikusi munkájának hozadéka a kánon 
kitágítása, olyan műveket, szerzőket is fókusz
ba hoz, akik tehetségük alapján megérdemel
nék, mégsincsenek ott a fősodorban. A már 
említett, Fél korsó belga sör című esszéjében 
némi keserűséggel jegyzi meg, hogy „nem ma
gától értetődő a dialógus” az ideológiai és esz
tétikai ellentétek mentén szerveződő szekér
táborok között, ugyanakkor azt is világosan 
látja és láttatja, hogy a magyar irodalom erős
sége a sokféleségében rejlik: ebből nem profi
tálni badarság.

Pécsi Györgyi: Honvágy egy hazáért. 
Nap Kiadó, Budapest, 2019.
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Szerelemre hangolva Halál Bácskában
Barlog Károly: E \ -  sound- 

track-próza. Nórán Libro Ki
adó, Budapest, 2019.

Szükség van ilyen könyvekre 
is. Amelyek nem akarják meg
váltani a világot. Amelyeket jó 
olvasni, de jó abba is hagyni, 
majd elrévedni fölöttük. Hiszen 
ezek a könyvek, ahogy felveszik, 
ugyanúgy le is ejtik olvasójuk 
figyelmét, nem dúlják fel őket, 
nem marnak beléjük, de egy- 
egy mondatukkal, hangulatuk
kal mégis sokáig ott motoszkál
nak legbelül.

Barlog Károly, Vajdaság
ban, Zentán született, de ma 
már Magyarországon éló' pró
zaíró itt szóba hozott harma
dik kötete is ilyen alkotás. Ez a 
könyv rövid, önállóan is olvasha
tó kisprózák gyűjteménye, ame
lyeket mégis egyfajta tematikus 
és hangulati rokonság köt ösz- 
sze. „Soundtrack-próza” -  olvas
ható a különleges műfaji megje
lölés, ami itt csak annyit jelent, 
hogy a rövid történetek valame
lyik ismert vagy kevésbé ismert 
zeneszámmal hozhatók kapcso
latba, amelyek hol címként je
lennek meg, hol felcsendülnek, 
hol hangulatukban lengik át a 
könyv történeteit.

fááülszöveg
Apró történetekről van szó, 

amelyek, hiába a rövid táv, még
is egy tó nyugodt, esti hullá
maiként gördülnek elénk. Még 
akkor is, amikor felzaklat
nak, amikor valamilyen brutá
lis történéssel állítanak szem
be. Kimért, plasztikus próza ez,

amely könnyű kézzel leejtett, 
mégis pontos, érzékeny mon
datokból áll össze. Apró törté
netek, amelyek értik az emberi 
szívet, só't azt értik a legjobban. 
A csalódást, a beteljesületlen- 
séget, a szomorkás, vágyakozó, 
reménytelen szerelmet, meg az 
olyan félresikerült találkozá
sokat, amelyek mégis képesek 
egy egész emberi életet felboly
gatni. Ahogy értik Budapestet, 
a helyek varázsát, az elmúlás 
szorongató gyönyörét is. Mind
ezt egy kicsit régi vágásúan tá
lalják a szövegek, mintha az 
azúrnak dalolni kezdő' Koszto
lányi szólalna meg bennük, de 
hogy mégse tűnjön anakronisz
tikusnak az egész, Barlog akár 
Kukorelly Endrével együtt is 
mondhatná: „A szívről van szó. 
A szívről, amíg élünk.” (In: 
A Memória-part, 9.)

És Barlog tudja ezt. Ahogy 
azt is tudja, a szerelem, a vágya
kozás leginkább egy dallamhoz 
hasonlítható. Nem megérteni 
kell, hanem el kell merülni ben
ne. Utazni kell vele. Ahogy ezzel 
a könyvvel is.

TAMÁS DÉNES

Hász Róbert: Fábián M ar
cell pan dú rdetek tív  tizen h á
rom napja. Kortárs Kiadó, 
Budapest, 2017.

Némi merészség szükségel
tetik ahhoz, hogy egy szépíró -  
értsd: „irodalmi” író, akitől sze- 
rió'z műveket vár a szakma és 
az olvasók — valamely populáris 
műfajba vágja a fejszéjét. Vagy a 
kését, ha krimiről van szó. Hász 
Róbert regénye esetében azonban 
teljesen értelmetlen műfaji elha
tárolásokról beszélni: a Fábián 
Marcell pandúrdetektív tizenhá
rom napja úgy tud lebilincselő, 
klasszikus vonalvezetésű krimi
ként működni, hogy lélektani re
gényként és a múlt századfordu
ló bácskai társadalomrajzaként 
is tökéletesen megállja a helyét.

1902-ben Zombort, ezt a pezs
gő életű délvidéki kisvárost rejté
lyes gyilkosságsorozat rázza meg, 
amely a helyi társasági élet több 
respektábilis tagját érinti. Olyan 
korban vagyunk, amikor a rend
őrség nyomozati technikái meg
lehetősen kezdetlegesek, maga a 
rendőrség is -  a nagy múltú csen- 
dőrséggel ellentétben -  igencsak 
új keletű intézmény, a civil ruhás 
detektív figurájával épp csak ba
rátkozik a közvélemény. Hát még 
ha az illető detektív merőben új
szerű módszereket szeretne al
kalmazni, só't országosan szaba
dalmaztatni: ambiciózus fiatal 
címszereplőnk az ujjlenyomat
vétel bevezetésével kísérletezik, 
közben saját származásának dé
monaival küzd (talált gyermek
ként apácák és papok közt ne
velkedett), oldalán egy művelt, 
emancipált, migrén kínozta ifjú 
feleséggel.

Története szervesen beleíródik 
a századelő monarchiás hangú-

Hás* Ráki ti
Fábián Marcell 

pandúrdetektív
tizenhárom napja

latú, korszakok határán egyen
súlyozó, gazdasági szempontból 
virágzó, de nemzetiségi ellenté
tektől nem mentes, szokatlan 
életformákkal ismerkedő vidé
ki városkájának világába, ahol 
a kapitalista fejlődés józansá
ga jól megfér a spiritiszta sze
ánszok miszticizmus-igényével. 
Hász egyik legnagyobb erénye, 
hogy sikerült megtalálnia mű
ve számára a leginkább adekvát 
nyelvet: épp annyira korhű és ar
chaizáló, hogy magától értetődő
nek fogadjuk el, jottányival sem 
téveszti el az arányokat.

És hogy mi a helyzet a rejté
lyes bűnügyekkel? A komornyik 
a gyilkos. Ja, mégsem. De majd
nem.

Fábián Marcell (ezt is) meg
oldja. És a megoldhatatlant is. 
A Fábián Marcell pandúrdetek
tív... az egyik legerőteljesebb 
magyar krimi, amit valaha ol
vastam: nem tudom, milyen ter
vei vannak Hász Róbertnek, de 
kissé csalódott lennék, ha nem 
találkozhatnék többé az utóbbi 
évek egyik legrokonszenvesebb 
nyomozójával.

PAPP ATTILA ZSOLT

J*:
(V
>c

'<L>cn
‘ncn
'03cnc_o
X

Pár óra múlva... ----------

h á t  e z e k  n e m  e s z n e k .
EN VISZONT 

KÉRNÉK EGY BOj LIT 
V  TŐLED. > £

MIÉRT? MOST 
ADTAM. 

LEETTÉK MÁR?

S z ö v e g : V in c ze  F e re n c  /  R a jzo ló : C sillag  Is tv á n

22 HELIKON



A damaszkuszi út -  meg a lüsztrai, 
az epheszoszi és a római

„Stoptáblát a damaszkuszi útra!” — kiál
tott fel a szépemlékű Bajor Andor, amikor -  
úgy 1990 őszén -  már-már gyomorforgató
vá kezdett válni azoknak a gyökeres-buzgó 
egyházhűeknek a rajzása, akik korábban az 
áramvonalas vagy a lépten-nyomon bizonyí
tani vágyó megélhetési párttagok soraiból 
derültek ki hirtelen. A damaszkuszi út per
sze örök, és nyilván korántsem csak a Ba
jor Andor-féle indulatra szolgál rá, hanem 
gyakorta az ó'szinte csodálatra is: a radiká
lis változás, a belátás, az elkötelezett meg
térés szimbólumaként ma is azt jelenti, ami 
volt, az őskeresztényeket elszántan üldöző' 
Saul metamorfózisának díszleteként a „po- 
gányokat” és zsidókat egyaránt Krisztus-fé
lékké, khrisztianoivá vonzó apostol szellemi 
attribútuma.

Hogy Felix Mendelssohn-Bartholdy, a zsi
dó vallásról protestáns (evangélikus) hitre 
konvertált zeneszerző' Paulus-oratóriuma mi
lyen sugallatokat ébreszt a mai zenehallgató
ban, az vélhetőleg kevésbé a magánindítékok 
vagy személyes-egzisztenciális megrendülé
sek körében keresendő. Tudjuk, Mendelssohn 
1829-ben, húszévesen vezényelte Bach Má- 
té-passióját, ami a mű születése után mint
egy évszázadig tartó „futó” feledést megtör
ve a zseniális oratórium újrafelfedezésével 
ért fel. Bachon túl persze Händel is „megtet
te a magáét” Mendelssohn zenei elmélyülésé
ben, de Bach érintését semmi és senki nem 
haladhatta meg. Bachnak -  az evangéliku
sok házimuzsikusának — az életművétől el
választhatatlan a wittenbergi-augsburgi re
formátor, Luther szellemisége, és hatása alól

ekként Mendelssohn sem nagyon vonhatta ki 
magát. Két évvel később, 1831-ben a frank
furti Cecília-Egylet megbízást adott Men
delssohnnak egy Szent Pálról komponálandó 
oratóriumra. Az ifjú szerző barátjától, Juli
us Schubringtól kért szöveget a nagyszabá
sú műhöz, olyan összeállítást, amely biblikus 
alapokon áll ugyan, de „az Énekeskönyvből 
is merít [...] teljesen a bachi passió módjára”
-  írta egy levélben 1832 végén. A teljes szö
veganyag azonban csak 1834-ben állt össze
-  Mendelssohn ekkor kezdett igazán kompo
nálni, nem is készült el az előirányzott hatá
ridőig. Csak hetekkel később, pünkösd táján, 
a túlnyomólag katolikus Düsseldorf Alsó-Raj
nai Zenei Fesztiváljának programjába iktat
hatták be az ősbemutatót.

Az oratórium persze nem csupán a pálfor- 
dulás történetét, hanem Pál (és Barnabás) 
missziós útjait, lelki-szellemi-teológiai „ka
landjait” is zenei épületté formálja. Annyira 
pontosan koncipiált, szerzője zsenge kora da
cára is annyira mély és érett mű, hogy -  leg
alábbis esztétikai szempontból -  a 19. század 
igen gazdag oratórium-irodalmának refe
renciapontjaként tartják számon. Bach pas
sióinak drámaisága és a hándeli oratórium 
emelkedettsége egyaránt fellelhető a Paulus- 
ban. („Voltak benne sikerültebb részek, s vol
tak kifejezetten rosszak is. Remélem, hogy a 
második oratóriumom jobban sikerül majd”
-  mondta szerényen a komponista az ősbe
mutató után, s bár a jóval később kelt Éliás 
ugyancsak remek kompozíció, a Paulust nem 
szárnyalja túl, a kétségtelenül nagyszabású 
Krisztus pedig sajnos torzóban maradt.)

A Paulus jelenetezése, a gondosan kimun
kált szövegkompiláció csakúgy, mint a ze
nei építkezés, a feszültségkeltés, a drama- 
tizálás a keresztényüldözőből apostollá lett 
Pál életívét kiválóan árnyalja. Csodálato
san átélt helyzetek/helyszínek színezik az 
ízig-vérig romantikus oratóriumot: István 
protomártír megkövezése, a philippi börtön, 
a caesareai bíróság..., mint ahogy szembe
tűnő az oratórium második részének pré- 
dikációs jellege is az első rész elbeszélő 
sajátosságához képest. A zárókórus kitágít
ja, univerzalizálja az ókort és Pál életének 
konkrét tereit: az igazság megismerését -  és 
magát a megtérést -  minden ember közös 
esélyének és feladatának tételezi.

Kolozsváron augusztus 20-án hallhattuk 
-  a Magyar Napok rendezvényeinek sorába 
iktatva — a Paulust. A Határon Túli Zené
szek Szimfonikus Zenekara élén — váloga
tott szólistákkal és világszínvonalú énekka
rával, a Purcell Kórussal -  Vashegyi György 
kínálta a kolozsváriaknak az „ősteológust” 
magasztaló zenei emlékművet. Együttesei
vel a budapesti zeneakadémiai tanár Vashe
gyi több régizenei mű magyarországi ősbe
mutatóját valósította meg, így többek között 
Rameau-, Lully-, Leclair-, Händel-, Johann 
Christoph Bach-, Michael Haydn-, Mendels
sohn- és Gluck-művekét. És fontos szereplői 
a Művészetek Palotájában évente rendezett 
régizene-fesztiválnak.

JAKABFFY TAMÁS

Az elhallgatott krónikás
Gy. Szabó Béla az erdélyi grafika doyenje, mint „gyészabó”, 

a természeti képeket ábrázoló fametszetek szinonimája. Leghí
resebb mappája talán az ’50-es években készült Hónapok, amely 
embernemlakta tájakat ábrázol. A Quadro Galériában nyílt ki
állítás válogatása és a katalógusban idézett interjúrészietek rá
világítanak arra, hogy ez az irányválasztás egy nem is annyira 
szakmai, mint inkább társadalmi-politikai kudarcélményből fa
kad. Egy önérzetében megsebzett ifjú döntése. Azt nem tudhat
juk, hogy Gy. Szabó folytatta volna-e az itt látható gyűjtésben 
körvonalazódó irányt, az emberközpontúságot mennyire tudta 
volna megőrizni az empátia síkján a szocreál szellemben meg
rendelt kompozíciók, a fetisizált munkásfizikum divatja, és a pro- 
letkult-ideológia által leigázott társadalmi osztály időszakában. 
A csömör elől sokan menekültek önkéntes száműzetésbe, nonfi- 
gurativitásba, természetábrázolásba. Ezt megtette Gy. Szabó is 
-  megelőzve ezzel az ’50-es évek fullasztó légkörét — egy kritika 
hatására, amely a szegényekről készült sorozatát nemcsak hogy 
művészileg fejletlennek tartotta, de (ami Gy. Szabónak a szakmai 
elmarasztalásnál is jobban fájt) kétségbe vonta baloldali érzelmű 
megalapozottságát, romantikusnak és szépelgőnek titulálva a Li
ber Miserorum grafikáit.

A kolozsvári Quadro Galériában látható munkák 1931 és 1935 
között készültek, abban az időszakban, amikor a gépészmérnök
nek tanult, rajztapasztalattal nem rendelkező fiatalember előbb 
gyári munkás, majd munkanélküli volt. A szurokba, koromba, 
külvárosi éjbe karcolt jelenetek, jelentések, a közeg belülről való 
megfigyelései kiszabadítják Gy. Szabó Bélát a tájképfestő előke
lőén pozícionált kalodájából, impresszionista pasztelljeinek finom 
színei fellazítják és árnyalják a grafikusról alkotott képet. Vécsei 
Hunor kurátor a Liber Miserorum, vagyis a Szegények Könyvének 
fejezetei szerint válogatta és csoportosította jelen kiállítás anya

gát. Vagyis tiszteletben tartotta a rendezőelvet, és ezekben a na
gyobb fejezetekben helyezte el az önálló grafikákat is, a gazdasági 
válság korszakának idővonalában mintegy fókuszpontként megje
lölve őket. Egy-egy rajz több verzióján követhetjük nyomon a motí
vumgyűjtő rajzolót. A képek szereplői a társadalom peremén élők, 
a különböző okokból kitaszítottak: részegek, guberálók, koldusok, 
prostituáltak, zsidók, szegények, cigányok, halottak. Magányos 
csoportok. Többnyire várakozók. Pillanatra, alkalomra, munká
ra, esélyre, lehetőségre, megváltásra várnak. És miközben vára
koznak, éheznek, gyászolnak, örülnek, dolgoznak és meghalnak.

A fiatal Korvin Sándor, aki annak idején az elmarasztaló kri
tikát írta a Korunkba., az új tárgyiasság esztétikájában hitt. Gy. 
Szabó beállításaiban ott a hiányolt eszköztelenség -  mivel mind 
a téma, mind az alkotói körülmények ezt határozzák meg. Be
ágyazottságából és megfigyelői pozíciójából kifolyólag egyidejű
leg tudja képbe tömöríteni az életképet és az allegóriát. Elegyí
teni az érdeklődéssel puhatolózó vázlatosságot és a határozott 
alkotói állásfoglalást. Ma már tudjuk, hogy nincs objektív doku
mentáció. Még a kamera is állást foglal, amikor kiragad egy né
zőpontot. Ilyen esetekben a közvetítő személye a fontos, a szemé
lyes érintettség motivációi. Amikor a gazda bekeríti házát, kikerít 
egy részt a valóságból. Brassai éjszakai Párizs-fotóit vagy Van 
Gogh holland krumplievőit is abban, és csakis abban a megvilá
gításban fogadjuk el (sőt, megkockáztatom: szeretjük), amelyben 
látjuk őket. A megvilágítás hozzájuk tartozik, ez a létközegük, 
így lesznek önarckép és kordokumentum Gy. Szabó szegényei is.

LÁNG ORSOLYA
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Októberi évfordulók
1 -  520 éve halt meg Marsilio Ficino olasz humanista
2 -  120 éve halt meg Anton Bacalbasar román író

150 éve született Mahátma Gandhi indiai filozófus 
180 éve született Torkos László író 

3 - 6 0  éve halt meg Harsányi Lajos költő'
4 -  160 éve halt meg Kari Baedeker német kiadó
5 -  140 éve született John Erskine amerikai költő'

410 éve született Paul Fleming angol költő
6 -  185 éve született Dobsa Lajos író
7 -  150 éve született Wilhelm Kroll német filológus

170 éve halt meg Edgar Allan Poe amerikai költő
8 -  90 éve született Alexandru Andritoiu román költő 

410 éve halt meg Janus Dousa holland humanista 
80 éve halt meg George Mihai Zamfirescu román író 
400 éve született Philipp von Zesen német író

9 -  110 éve halt meg Cesare Lombroso olasz író 
110 éve született Horváth István költő

11 -  100 éve halt meg Kari Gjellerup dán író
12 -  160 éve született Maurice Donnay francia író

95 éve halt meg Anatole France francia író
13 -  150 éve halt meg Charles-Augustin de Sainte-Beuve

francia kritikus
14 -  400 éve halt meg Samuel Daniel angol költő

90 éve született Galambos Lajos író
450 éve született Giambattista Marino olasz író

100 éve született Mircea Serbánescu román író
15 — 345 éve halt meg Robert Herrick angol költő

240 éve született Johan Olof Valiin svéd költő
16 -  340 éve halt meg Roger Boyle angol író

90 éve született Jordán Radicskov bolgár író
17 -  130 éve született Micha il Nu-Aima libanoni író
18 -  160 éve született Henri Bergson francia filozófus

145 éve született Földessy Gyula irodalomtörténész
19 — 120 éve született Miguel Angel Asturias guatemalai költő

280 éve halt meg Antonio Jósé da Silva portugál író
20 -  90 éve halt meg Alexandru Davila román drámaíró

160 éve született John Dewey amerikai filozófus 
495 éve halt meg Thomas Linacra angol humanista 

22 -  100 éve született Doris May Lessing angol író 
80 éve halt meg Zane Grey amerikai író

24 -  130 éve halt meg Émile Augier francia író
25 -  95 éve halt meg Zijá Gökalp török költő
27 -  120 éve született Gulyás Pál költő

70 éve halt meg Frantisek Halas cseh költő 
260 éve született Kazinczy Ferenc

28 — 50 éve halt meg Kornyej Ivanovics Csukovcskij orosz író
150 éve született Johannes Linnankoski finn író 
90 éve halt meg Osvát Ernő író

29 -  95 éve halt meg Frances Eliza Burnett amerikai író
130 éve halt meg Nyikolaj Gavrilovics Csernisevszkij író 
120 éve született Juhan Madarik észt író

30 — 560 éve halt meg Poggio Bracciolini olasz író
31 — 100 éve született Kovács Ágnes folklorista

Bonaparte
Napóleon
tanácsa
Sose s z a k íts d  félbe ellenfeled , ...
A folytatást a fősorok rejtik.

VÍZSZINTES: 1. A fo lytatás  
kezdete . 8. Növényi forrázat. 10. 
Tóninak is becézik. 11. Az Attilával 
rokon férfinév. 13. Hátvéd, a szur
kolók szavával. 15. Mindenki fejben 
tartja! 16. Éjfélig. 17. Becézett Ita
la. 18. Nemesfém. 20. Anyagi vesz
teség. 21. A múlt idő egyik jele. 22. 
Ógörög piactér. 23. Babtámaszték.
24. Olasz női név. 25. Falevél, népi
es szóval. 26. Egyenletes felületű.
28. Módosított zenei hang. 30. Győr 
és a Rába német neve. 32. Nehéz 
selyemszövet. 33. Idegesít, ingerel. 
35. ... Cutugno; olasz popsztár. 36. 
Fotócikk márkája. 37. Távoli előd. 
38. Becézett Anett. 39. Pecázni le
het az ilyen tóban. 40. Ádám párja!

41. Pascal, röviden. 42. Mobiltelefo
nos kártya. 43. Alkotórész. 44. Fö
vő ételt gyorsan kavar. 46. Itt, alul 
(népies). 47. Bejglitöltelék.

FÜGGŐLEGES: 1. Magatartás, 
lelki alkat. 2. Gyakori női név. 3. 
Pókszerű állatka. 4. Orosz zongo
raművész (JakovX 5. Kés lényege. 6. 
Peru autójele. 7. Ósi akkád eposz. 8. 
Személyed. 9. Szándékozó. 12. Ket
tős betű. 14. Hivatali helyiség. 16. 
Szepes ...; írónő. 18. Agenor becene
ve. 19. Hernyómódra halad. 20. Kö
römmel váj. 22. John Wayne filmje. 
23. Vük nagybátyja. 24. Mesterhe
gedű. 27. Loncinak is becézik. 29. 
Dalmácia fővárosa. 31. Francia ere
detű mártásfajta. 34. Fontos fém. 
35. Ragad. 36. Pénzbetét hozadé-
ka. 37. A harmadik személlyel. 39. 
A fo lytatás befejezése. 40. Lét.
42. Idegen rt.! 43. Teller ...; néhai 
atomfizikus. 44. Téli csapadék. 45. 
Irka közepe! 46. Római 4-es.

R.T.

A Helikon 2019/17-es lap
számában közölt Álmosság 
című rejtvény megfejtése: 
Az ásítás néma kiáltás.
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