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PAPP ATTILA ZSOLT

A világ elfesztiválosodása
A z új éned frissen él. Ezzel a  je lm ondatta l — 

vagy valam i hasonlóval — ind íto tt kam pányt az 
egyik  nag y  á ru h áz lán c  az elm últ években, de 
h a  egészen pontosan a k a rn á n k  fordítani, akkor 
az a  nyelvi förm edvény keletkezne belőle, hogy 
„Az új te  freshen  él”. T ek in tsü n k  el az unzse- 
n í r t  letegezéstől, és rögzítsük: az új ő  a zért él 
frischen, m ert eleget tesz egy új é le tstílus k ih í
vásainak , úgym in t m er új ízeket és új élm énye
k e t kipróbálni, van  elég bátorsága szabadon ön
kifejezni m agát, elkezd mozogni, új em berekkel 
ism erkedni, valam in t zenei, gasztro-, streetfood- 
és egyéb fesztiválokra já rn i, egyszóval beleveti 
m ag á t az élet sűrűjébe. Vásárol, jól érzi m agát 
és elvegyül.

D ühöng a  nyár, nyakunkon  a  fesztiválsze
zon, m inden nap  m inden  órájában  m indenü tt 
megnyitja kapuit egy újabb k ih ag y h a ta tlan  ese
m énysorozat, term észetesen  fo rradalm ian  új 
hangzása iva l, a lte rn a tív  életformamodelljeivel, 
összetéveszthetetlen  k ín á la táv a l. M in th a  a  fel
növekvő nem zedékek és az őket kiszolgálni -  és 
egyben a la k íta n i -  igyekvő ip arág ak  attó l t a r 
tan án ak , hogy a  szabadidő m inden percének be
vagy ki-nem -töltése hely rehozhata tlan  k áro k a t 
okozna az egyes em berek  életében, a  m agára- 
m arad tság  h iányérzete  m érgező lehet. E gyet

len p illan a to t sem  tö lthetsz a  legszűkebb, zárt 
világodban, m indig valahol lenned kell, szociali
zálódnod kell, h a  belegebedsz is, ny ito ttnak  kell 
lenned az új élm ényekre és új em berekre, a k á r  
jó ez, a k á r  nem, m indig valahol m ásutt; készen 
kell álnod az in stan t szédülésre, a  dom esztikált 
lázadásra , az önkifejezés végtelenül konform is
ta  r ítu sa ira  és az életm ódguruk fröccsentett böl
csességeinek ism étlődő befogadására. Egyedi és 
különleges vagy, m ert m inden olyan különbséget 
eltöröltél, am i igazán szám ít.

„Csak a  derű  óráit számolom”, de ez a  derű nem 
a hallgatásé, nem az elidőzésé, nem  a  személyes 
szabadság kis köre, a  term ékeny m agány, a  sze
re tők  szerelme, a barátok  bora, a m indennapi ta 
pasztalások tapintható , józan m ám ora, a  „függet
len nyugalom”; mindez unalm as -  és az unalom  
bűn, még egy olyan világban is, amely sikeresen 
szabadult meg a  bűn bőr a lá  férkőző, ósdi démo
naitól. „A v ilág  csak h a n g u la t” — b á r  kétséges, 
hogy méla költőnk éppen erre  gondolt volna.

Az új éned m indenütt o tt van, m ert sehol sem 
lehet otthon; az új te abban  ta lá lta  m eg m agát, 
hogy elveszett. Fesztivál az egész világ, és ezer 
m eg ezer torok zúgja benne, hogy mi mind egyé
niségek vagyunk.

„En nem.”

G e llu  N a u m
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„Az egyedül dolgozó régész 
figurája lassan elkopik”
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„Az egyedül 
dolgozó régész 
figurája lassan
elkopik”

Interjú Molnár- 
Kovács Zsolt régésszel, 
egyetem i oktatóval

-  Marosludasi származású, iskoláit M a
rosvásárhelyen végezte. Kolozsvárra ke
rülése előtt melyek voltak azok a hatások, 
amelyek a régészet fele irányították? Első 
régész, esetleg humán értelmiségi a család
ban?

-  Igen, Marosludason születtem, felvált
va a szülővárosomban és Marosvásárhe
lyen jártam  iskolába. A középiskolát a 
Bolyai Farkas Líceum biológia-kémia osz
tá ly áb an  végeztem . K isg im nazista  korom 
óta lab d a rú g ó  vagy  régész szere ttem  vol
na lenni. Negyedik osztályos koromban 
vitt el bennünket az akkori történelem ta
nárom a marosludasi határban levő régé
szeti lelőhelyre, ekkor fogtam a kezemben 
ásót életemben először. Úgy tűnik, mara
dandó élmény volt.

A csa lád b an  én vagyok az első  ré 
gész. C saládom  ta g ja i döntő többségük
ben  szellem i m u n k áv a l ke resték -k eresik  
a ken y erü k e t: a k a d n a k  közö ttük  refor
m á tu s  lelkészek, tan á ro k , tan ító k , m ér
nökök, orvosok. A pályaválasztást illetően 
nincs mintakövetés a családban. Egyetlen 
nagyanyai nagybátyám volt történénész, 
Kelemen Lajos. A történészségnek mond
hatni — a  történelem iránti általános ér
deklődésen túl -  nincs erős hagyománya

■ H n w ü

a családban. Édesanyám gyógyszerésznek 
szánt ugyan, de támogatta, hogy régész 
legyen belőlem.

-  Az 1990-es évek első felében került 
egyetemi hallgatóként a kincses városba. 
Milyenek voltak azok az évek egy régészta- 
nonc számára? Tanárai közül kiket emel
ne ki?

-  A középiskola végén történelem szak
ra  felvételiztem . A zidőtájt nem  volt k ü 
lön régészeti képzés Kolozsváron, hanem 
a Történelem Kar hallgatói szakosodhat - 
tak ókortörténetre és régészetre. Ez a ket
tő, mondhatni, egy csomagot képezett. így 
kerültem a 90-es évek elején Kolozsvárra, 
kevés tudással, sok lelkesedéssel. Azóta — 
bár nem számítom magam kolozsvári la
k o sn ak  továbbra  sem  -  itt élek a k incses 
városban: összeszámolva m ár több időt töl
tö ttem  Kolozsváron, m in t odahaza.

E gyetem i felvételim előtt pár évvel in
dult újra a magyar nyelvű történészkép
zés a Babes-Bolyai Tudományegyetemen. 
Mi voltunk a negyedik évfolyam. A vegyes 
képzésben sokkal kevesebb magyar tanó
ránk volt, mint manapság. Neves taná
raim voltak, itt Bodor Andrásra és Tónk 
Sándorra gondolok. Az egyetemi katedrá

ra rövid ideig visszatérő Ferenczy István a 
régészetet és az őskort tanította. Ők már 
rég nincsenek közöttünk. Az oktatóközös
ség meghatározó alakja volt Kovács And
rás is, aki művészettörténetet tanított ne
künk.

Egyetemi éveim nagyon érdekes perió
dusra estek, mondhatni ez volt a kolozsvá
ri magyar oktatás megújulásának hősko
ra. Úgy vélem, ez az időszak vetette meg 
a mai oktatás alapjait. 1995-ben alapí
tottunk a Kolozsvári Magyar Történész- 
hallgatók Egyesületét (KOMATE), ennek 
egyik elnöke is voltam. Ezzel kapcsolat
ban akkori barátaim rendszerint még 
most is ugratnak, mondván, hogy „na
gyon jó időszak volt, nem hibáztunk, mert 
nem csináltunk semmit”. Az önszervező
dő diákegyesületben egyetemista életünk 
mindennapjait igyekeztünk megszervez
ni, ugyanakkor önképző szakköröket és 
tanulmányutakat szerveztünk, megpró
báltuk a magyar nyelvű diáktudományos
ságot újra meghonosítani Kolozsváron -  
tanáraink pedig támogattak bennünket 
ebben.

-  1998-tól dolgozik a Babes-Bolyai T u 
dományegyetemen, jelenleg egyetemi do
cens és tanszékvezető. Milyen élményekkel, 
tapasztalatokkal vagy emlékezetes pillana
tokkal gazdagodott ebben a két évtizedben, 
amit az egyetem berkein belül töltött el?

-  H osszú időn k e resz tü l, pályakezdő  
o k ta tó k én t tegeződő v iszonyban voltam 
a hallgatókkal. Arra a pillanatra emlék
szem, amikor egyszer idősebb kollégám — 
akinek tanársegédje is voltam —, Bajusz 
Istv án , dohányzás közben, a tö rtén e ti mú
zeum  épü le tének  te ra sz á n  rá m  n éze tt és 
így szólt: az t hiszem , inkább  engem  kelle
ne tegezned, nem a hallgatókat... Ekkor 
ért véget a hallgatókkal való tegeződő vi
szony, illetve kezdtem el tegezni akkori fő
nökömet, bár ez a szó nem igazán illett rá, 
egy végtelenül kedves, nagy tudású, meg
értő emberről lévén szó.

Ezenkívül, más pályákhoz hasonló
an, sok munka van ebben a történetben 
is. Megpróbáltuk -  nemcsak én, minden
ki, aki a magyar oktatásban részt vett -  
valahogy színesebbé, teljesebbé tenni az 
oktatási kínálatot. Speciális tanórákat 
vezettünk be, megpróbáltuk a régésze
tet a mesterség szabványai szerint taní
tani. Több, nálam fiatalabb vagy velem 
egykorú kollégát sikerült bevonni az ok
tatásba. A hallgatóknak az intézményi 
kereteken belül, illetve ezek adta lehető
ségeknek megfelelően minél versenyképe
sebb oktatást akarunk biztosítani. Bár a 
BBTE Történelem Kara első az országos 
egyetemi rangsorban, az utókor majd el
dönti, hogy ez mennyire sikerült.

A rengeteg munka mellett sok olyan 
egyetempolitikai probléma adódott, ami
nek akkor -  számunkra úgy tűnt -  nem 
is létezett megoldása. Az idő lassan vala
hogy mindig elegyengette ezeket a gondo
kat. A 2012-ben létrejött kolozsvári Ma
gyar Történeti Intézet és az ezen belül 
működő Régészet és Művészettörténet 
Tanszék megfelelő intézményi keretet te
remt a jövőbeli szakképzés számára. Javí
tani, persze, mindig van mit, rengeteg fel-

MOLNÁR-KOVÁCS ZSOLT

1976-ban született Marosludason. A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum
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lenleg habilitált egyetemi docens és a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet Régészeti 
és Művészettörténeti Tanszékének vezetője. A Magyar Tudományos Akadémia külső 
köztestületi tagja, valamint a romániai magyar régészek szakmai szervezete, a Pos
ta Béla Egyesület tagja.
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adat áll még előttünk. Elsősorban azért, 
mert egyelőre sokkal több külsős oktató 
van, mint belső alkalmazásban lévő tanár. 
Ez az oktatási és adminisztratív feladatok 
eloszlását is nagyban befolyásolja.

-A z  oktatói tevékenységén kívül egy évig 
régész volt az Erdélyi Történeti Múzeum
ban, továbbá számos ásatáson is részt vett: 
Gyergyószárhegytó'l kezdve Érábrányon át 
romániai és magyarországi autópályák 
nyomvonalán végzett ásatásokig sok he
lyen dolgozott. Nyilván eltérő rendeltetésű 
régészeti beavatkozásokról van szó, viszont 
tud-e ezen tapasztalatok alapján bármilyen 
általános tanulságot levonni?

— Amit, úgy gondolom, megtanultam, az, 
hogy példával kell nevelni. Amikor a Sza- 
bolcs-Szatmár-Bereg megyében épülő au
tópályán dolgoztam, az akkori felettesem
től, Istvánovics Esztertől láttam ezt. Mi 
korán mentünk be dolgozni a múzeumba, 
ő már ott volt, munka után késő este men
tünk el az intézményből, ő még ott volt. 
Fantasztikus munkabírással adminisz
tratív és tudományos munkát is végzett, 
de mindig volt ideje a munkatársak prob
lémáit megbeszélni, megoldani. Bár na
gyon távol állok ettől, úgy gondolom, hogy 
ez jó iskola volt számomra.

Fontos, sőt lényeges, hogy az ember 
olyasmivel foglalkozzon, amit igazán sze
ret, és ami valamiképpen a szívügye is. 
Ez lehet a siker titka, azt hiszem. Minden 
pálya során rengeteg csalódás ér minden
kit. Ha nem szereted a munkádat és nem 
kötődsz hozzá szorosan, hajlamos vagy azt 
gondolni, hogy a te problémáid nagyob
bak, mint másokéi, abba szeretnéd hagy
ni, valami másba kezdeni. Ez mindenki
nek eszébe jut egyszer, én is gondoltam 
rá, hogy abbahagyom a régészkedést, il
letve az egyetemi oktatást. Voltak nehe
zebb időszakok, de örvendek, hogy akkor 
a munka és a szakma szeretete döntött, 
nem pedig az éppen aktuális helyzet.

-  Egyszer úgy nyilatkozott a régészetről, 
hogy „egy olyan elméleti tudomány, amely

nek van gyakorlati része is”. Nem kizárólag 
gyakorlatról, ásatásról van szó -  amelynek 
megszervezése önmagában logisztikai kihí
vást jelenthet bizonyos esetekben -, hanem 
a régészeti telephelyekről előkerült anyag 
feldolgozásáról is. Jelenleg, Romániában 
hogy néz ki egy ásatás megszervezése és le
bonyolítása?

— A régészettudomány más területekhez 
hasonlóan jól meghatározott elméleti ke
retekkel bír. Ezek ismerete nélkül a tere
pen nem ismerünk fel alapvető dolgokat, 
képtelenek vagyunk új szempontú megfi
gyeléseket tenni. Az elméleti és gyakorla
ti képzésnek egyensúlyban kell lennie az 
egyetemi soktatásban. Egyik a másik nél
kül nem lehet sikeres.

Mindig azt hittem, hogy ásatásvezető 
régésznek lenni annyit jelent, mint csak 
tudományos dolgokkal foglalkozni. 2010 
óta vettem át egy szisztematikus kutatás 
irányítását, azóta többet foglalkoztam a 
pénzügyi keretek megteremtésével, admi
nisztratív teendőkkel, mint azelőtt bármi
kor. Szóval az adminisztráció a tevékeny
ség szerves — és sajnos jelentős — részének 
számít. Meg kell keresni a lehetőséget, 
a megfelelő pénzügyi forrásokat, meg kell 
győzni azokat az embereket, akik egyálta
lán támogathatják ezt a típusú tevékeny
séget. Nem könnyű, de hozzá lehet szokni.

Egy régészeti feltárás mindig az admi
nisztratív és szervezési kérdésekkel kez
dődik, az engedélyek beszerzése mellett a 
kutatás anyagi kereteit is meg kell terem
teni. Ilyenkor az ember pályázik, támoga
tókat keres, bekopogtat mindenhova, aho
va csak lehet. Egy kicsit érvényes erre a 
helyzetre is a mondás: ha kidobják az aj
tón, bemegy az ablakon.

A munka másik részét a kutatást meg
előző dokumentálódás, a kutatócsoport 
megszervezése és maga az ásatás lebo
nyolítása jelenti. A szállást, ellátást és a 
logisztikai problémákat is meg kell olda
ni. A feltárást megfelelő technikával vé
gezzük: gépesített vagy kézi munkával, 
napszámosokkal és egyetemi hallgatók
kal dolgozva. Ez a munka típusától is függ.

Van egy precíz dokumentálási része és egy 
tudományos vetülete is. Az egyetemi al
kalmazottak esetében nem elhanyagol
ható, hogy a régészeti terepmunka tanös
vény, az utánpótlás nevelésének színtere 
is. A mai hallgatók a holnapi kollégákat 
jelentik: amilyen képzést, lehetőségeket 
kapnak, olyan kollégáink lesznek az elkö
vetkezendő években. Elvileg egy nap ne
kik kell továbbvinni ezt a munkát.

-  A modern technika fejlődése érinti a 
szakmák jelentős részét, így a történet- és a 
régészettudományt is egyaránt. A régészet
ben milyen feladatok esetében alkalmaznak 
például informatikai, digitális segítséget?

-  Ma már digitális világban élünk, 
ehhez a régészetnek is fel kell zárkóz
nia. A régészet egyre kevésbé humán- 
tudomány, egyre inkább a társadalom- 
tudományok csoportjához kezd tartozni. 
Olyan társadalomtudomány, amely sok 
számítástechnikát használ. Ide tartozik 
a különböző képkezelő és rajzprogramok, 
a térinformatikai programok használata 
is. Az anyagtudomány is egyre nagyobb 
szerepet kap a kutatásban. Jelentős segít
séget nyújt a régészetnek a geofizika és 
a légirégészet, a 3D fotogrammetria, ál
talában a roncsolásmentes (nondestruk- 
tív) kutatások. Egyre nagyobb hangsúlyt 
kap a kormeghatározás: az ún. C14 rádió
karbon- és a dendrokronológiai vizsgálat. 
A régészetben ugyanakkor megmaradt a 
klasszikus humántudományos eszköztár 
is (oklevéltan, felirattan, éremtan stb.). 
Az archeozoológia, -botanika, -genetika, 
földtan, mikromorfológia mind a régészet 
segéd- és társtudományai, amelyek nélkül 
az archeológia a fő feladatát, az egykor 
élt emberi közösségek életmódjának re
konstrukcióját nem tudja ellátni. A tudo
mány egyre bonyolultabbá válik, ezért az 
egyedül dolgozó régész figurája lassan el
kopik. Kutatócsoportok nélkül nem lehet 
jelentősebb eredményeket elérni, ugyanis 
rengeteg olyan tudományterület kutatá
sait kell ötvözni, amelyekhez egy régész 
nem ért. Úgy érzem, az együtt gondolko
dó és dolgozó emberekből álló interdisz
ciplináris munkacsoportok jelentik a jövőt. 
Ezt mi is meghonosítottuk. Jelentős nem
zetközi közreműködésű kutatásaink foly
nak Mikházán (Maros megye) és Nagyká
roly (Szatmár megye) mellett. A középkor 
esetében egy, az erdélyi református temp
lomok interdiszciplináris kutatását célzó 
friss projektet kell kiemelnem. A kutatás 
előfeltételei közé tartozik a finanszírozás 
és a meglévő kapcsolatháló, amely lehető
vé teszi az együttműködést. A munkába 
bevont doktoranduszok és fiatalabb kollé
gák számára egy-egy kutatási projekt ko
moly kitörési lehetőséget jelent.

A régészet a fiatalkori „megfertőződés- 
sel” kezdődik, ezt követi az egyetem elvég
zése, majd a mindennapi munka. Az idő
sebb pályatársak feladata, hogy érdem 
szerint segítsék jövendőbeli kollégáikat. 
Mi ezt tesszük, egyetemi pályám kezdete 
óta számos régészgeneráció hagyta el az 
egyetem padjait és kapott munkát külön
böző intézményekben vagy cégeknél.

HORVÁTH CSABA
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GELLUNAUM

M öbius to rzió ja
(Torsiunea lui Möbius)

Bal kezem és jobb szemem  
bal kesztyűm és jobb jegem  
jobb lámpám és bal lovam 
bal alm ám  és jobb hangom  
jobb ruhám és bal fülem  
bal kalapom és jobb fülem  
jobb kulcsom és bal szőnyegem 
stb. stb.

A zö ld  oroszlán  b izon yta lan  P elikán
(Leül verde Pelican nesigur)

Egy pelikán jön felénk a labirintusban
zöld ködbe burkolózva színes üvegdarabokkal fedve
és nyolcszor kiabálja el a Miatyánkot

mivel nevet rácsapok a szemére 
üressé szabdalt szomorú tenyeremmel

egy idő  után megérkezik az Őr is
a kedvesem megcsókol a Labirintus méheitől mézet kapok 
az Ór mozdulatlanul áll 
„alkonyodik” közli velünk

egy földfelhő takarja el előlünk az eget

A három szög
(Triunghiul)

A  csónakból egy süket halász beszél a vízhez
A zt hiszi senki sem hallja

Zenóbia m indkét kezemet a szívén tartja Im ádattal térdelek elé
és valami másra gondolok 

Zenóbia azt mondja ne együk meg a fehér kakasokat mert valaki
megharagszik ránk

A halász felénk fordítja a fejét és gyanakodva
figyel minket

A vízből egy bölcs bukkan elő egy pillanatra kétségbeesetten
kiabál nekünk 

De ezúttal alámerül mindörökre 
Zenóbia szerint mások képzeletének áldozatai vagyunk 
Nem tudok válaszolni neki mert megtelne égbolttal a szám  
A halász éppen most szalasztott el egy halacskát Hangosan dorgálja

Te gyáva nem volt 
bátorságod maradni még hogy megehesselek 

Zenóbia azt kérdezi tőlem mi is az a baldachin
Rámutatok az evezőlapátra

A m eg sze líd íte tt h árom szög
(T riunghiul domesticit)

Néhány összegyűrt szó a jobb szemben 
egy könnycsepp a szájban egy hang a vállon

Természetesen ez egy egyszerű utazás 
ebben a szegekkel teli csónakban 
a jótól a rossz felé a hidegből a melegbe

A la b ir in tu s  g ra m m a tik á ja
(G ram atica lab irin tu lu i)

Mielőtt meghalt volna anyámnak olyan szakálla nőtt m int
egy pátriárkának

Többször is bezárt a padlás végtelen fehérségébe egy
emlékek nélküli erdőbe

akkoriban egy megbízható ám gyakran elveszett láthatatlan
közösséghez tartoztam  

amely valahol a kiterjedésünkben létezett egy olyan vidéken ahol
messziről

érkező fényben és sötétben sétáltam

határozatlanul mint egy hűvös szellő (csak úgy megszokásból
beszélek most magamról)

ott egy hatalm as nő  arra kényszerített hogy csónakját a mellka
somon hordjam ő  újból Felfedezte a M EG SZAKÍTO TTSÁG O T  

Kastélyunkat fűszálak takarták el A  körforgás meg elpárolgott

Lehet hogy mindez csupán egy tehénben történik

Gellu Naum (1915—2001) az európai szürrealizmus ki
emelkedő alakja. Verseit, prózáját és színdarabjait német, 
angol, francia, spanyol, magyar, szerb és lett nyelvre fordí
tották. 2000-ben Nobel-díjra jelölték.

ahányszor meglátogatott mindig kirázta a szőnyeget s úgy ivott
belőlem mint

egy favederből

volt ott egy szeg is amely beszélgetett velünk

GORON SÁNDOR FORDÍTÁSAI

HELIKON —



MEDGYESI EMESE

Közhírré
tétetik
A verandán sütkéreztünk, mindannyian 

csendben kortyolgattuk teánkat. Hátunk 
mögött a virágzó napraforgók tányérjai a 
mélykék, provanszál égbe nyújtózkodtak. 
Távoztak az utolsó külsős vendégek, ma
gunkban ízlelgettük a pillanat nyugalmát, 
csak én szorongtam életünk közelgő hegy
menetétől, pedig bátorítgattam magam: 
beszélem a nyelvet, mit nekem az ország
váltás?!... Vakáció volt az utóbbi időben 
minden napunk -  sokadmagunkban kirán
dultunk a régióban, kordiális együttlétek, 
érdekes múzeumlátogatások; alkonyaitól 
mindenféle ünnepségek... Az elfoglaltság 
ellenére optimális alkotási körülményeket 
jelentettek volna számomra bizonyos nap
szakaszok — rendszeresen elkülöníthettem 
volna 3-4 magányos órát, rendelkezésre 
állt a hűvös könyvtárszoba -  de túlságosan 
lekötött az új élettér rutinja, íze, zaja, dina
mikája. Átmeneti jellege miatt egziszten
ciális nyugtalanságok gyötörtek, nehezen 
viseltem a bizonytalanság súlyát -  hogyan 
lépünk tovább? Megviselt a kiszolgáltatott
ság érzése, nem tudtam mit kezdeni ma
gammal.

Nehezemre esett az írás. „Szerepet vál
laltam, a renyhe alkotó kedvű, ám a mes
terség igényével fertőzött lustáét, aki kez
detben alkalmat keres a munkára, belefog, 
aztán félbehagyja. Utóbb mentséget keres 
önnön hanyagságára. Szándékom komoly
sága saját magam számára is kétes volt -  
hetek óta féltem a papírtól, küszködtem 
mondataim indájával. Lefaragtam belőle, 
újra meg újra elolvastam... Egyre bátorta
lanabb lettem. (...) Holott hemzsegett körü
löttem a téma, szín, élmény, vonzás és vo
natkozás. Hőség, felhangolt fény, bolondos 
árnyalatok, buja -  nagyrészt ismeretlen -  
növények. Kövek, kerámiák hagyománya, 
illetve kultusza. Római utak, egész tele
pülések üvegburkolat, valamint az autóút 
alatt. Via Domitia, Via Ambrussum... Egy- 
egy falu -  egyazon tömb. Ugyanazon kőből 
a járda, az út, a falak... Délidőben csend 
mindenütt. A hőséggel birkózik a nedves
ség, árnyékban erős a pinceszag. Elet volt 
a csukott paletták mögött -  zörögtek fölöt
tünk, kifeszített köteleken, frissen száradt 
ruhák. Alkonyattól felélénkült, és hajnalig 
nyüzsgött, boldog volt a világ, még a ked
vetlenek is bőbeszédűek lettek... Gyereket 
napközben sehol nem láttunk — az est hű
vösében előkerültek, együtt voltak a felnőt
tekkel. Szórakozni, örülni bébikortól tanul
tak. Mediterrán hit, hogy éljen a pillanat! 
Kora középkortól az újkorig nagyjából vál
tozatlan hangulat. Üveg, fém, modern épí
tészet csupán alagsorokban vagy árkádok 
alatt hódított meg kis zugokat. Az óváros
részektől tisztes távolságra húzódtak a né
pes bulvárok, a butikutcák. Rajtuk geomet
rikus csodák, ámító technológiák...”

Kozmikus fáradtság áradt tagjainkból. 
Mellettem Thomas hol friss szakállát simo
gatta, hol sötétbarna professzor-szemüve

gén babrált. Élénkvörös haja és arcszőrze
te felerősítették türkiz tekintetének erejét: 
Van Gogh, mai környezetben — csodálkoz
tam rá, mintha először látnám. Richard 
lazán hátradőlt fonott foteljében; jobbján 
Elaine állva maradt. Fotogén párosukból 
sugárzott az együttlét nyugodt derűje -  ál
landósult körülöttünk, akár a tücsökcirpe- 
lés vagy a levendulaillat. Malcolm a tála
lón napok alatt felgyűlt újságok, hírlapok 
között tallózgatott. Az ifjú házasok görög 
tájakon szerelmük újabb korszakát élték, 
Philippa és Michael kora reggeltől a ten
geren vitorláztak... Aznap hosszúra nyúlt 
Krisztina sziesztája; kis üvegharang alatt, 
az asztalon várták ébredését a kedvencei: 
gesztenyekrémes kenyérke, vegyes gyü
mölcssalátával.

Richard törte meg a csendet. Tapaszta
latból sürgetett bennünket: holnaptól ügy
intézés! Legyen mihamarabb a kezünkben 
a francia tartózkodási engedély! Hiába a 
helvét ösztöndíj, nem jogosít sem beuta
zásra, sem ott-tartózkodásra, ha érvényét 
veszti francia vízumom. A gyermek hely
zete a legnagyobb gond, a svájci szövetsé
gi törvények ellenében nehéz dolgunk lesz. 
Megoldást kell találjunk számára... — Jó
zan észérvekkel kell és lehet védeni az iga
zadat, my dear -  magyarázta. -  Anyaként 
nem is tehetnél másként, minthogy kézen 
fogod, s viszed magatokkal. Hol lenne a he
lye, ha nem az anyja mellett?!... Szerencsé
re, a Léman-parti kantonokban kötelező a 
kiskorúak beiskoláztatása, státustól füg
getlenül. I mean, mint minden, ez is csak 
értelmezés függvénye... Mi lesz a személy
re szabott döntés az ő esetében?... Hm... 
Bonyolult nemzetközi eset kerekedhet az 
ügyből, ugyanakkor elképzelhető, hogy ru
tinszerűen belesimul a szokásrendbe. Pen
geélen áll vagy bukik majd a dolog, de no 
worries, minden határozat megfellebbez
hető. Véleményem szerint csak végső eset
ben érdemes port kavarni, a nemzetközi 
jog is csak egyfajta gumihuzal... A teljes 
jogtudománnyal együtt... Húzva-nyúz- 
va, értelmezi mindenki, konkrét érdekek 
mentén. Mi majd a legkedvezőbbre hivat
kozunk a rendelkezések közül. Figyelmez
tetlek, kedélyes fogadtatásra, gyors ügyke

zelésre semmiképp se számítsatok! Mivel 
a franciák nyíltan nem akadályozhatnak, 
marad számukra a késleltetés lehetősége. 
Fogadni mernék, élni fognak vele, de kon
centráljatok a lényegre -  ki kell csikarni 
tőlük a papírokat, a házasságkötésetek pe
dig -  remember -  megoldást jelent. Meglát
játok, a családegyesítés lesz a vezérfonal, 
amelynek mentén utad a kálvinisták fel
legvárába elvezet — mosolygott. — A fiam 
kényelmes alak -  fordult felém nyugtató 
szándékkal. — Tudj róla, hogy ha tehetné, 
mindent az utolsó utáni percre halaszta- 
na -  ne hagyd, hogy késleltessen. Attól tar
tok, veszélyes lenne Krisztinka ügyében. 
-  És ne feledd, my dear -  hogy az egyete
men a tanév neked októberben kezdődik, 
viszont az óvodák augusztus végén kitár
ják kapuikat. Szóval, chear up, tudatosod
jon benned: nincs vesztegetni való időtök! -  
ecsetelte Richard nyomatékkai.

Egyenletes hanghordozással, a gyakor
ló patriarcha nyugalmával beszélt hozzánk. 
Kicsit szabadkozott, ügyvédi hivatásának 
ártalma, hogy kéretlenül is előgondolko
zik. Valós forgatókönyvet vázolt, zömében 
általános névmásokat használt. Érvelésé
ben a személyes fordulatok meghitt udva
riassággal öleltek körül. Szavaiból úgy ér
telmeztem, és én is azt gondoltam, közös 
megoldásra várt a probléma; ő mindkettőn
ket tájékoztatott. Nagyon különböző módon 
reagáltunk. Én megköszöntem útbaigazí
tását, és — vesztemre — lelkesen helyesel
tem neki, Thomas viszont rossz néven vet
te az atyai-szakmai intelmeket. -  Ót nem 
kell irányítani! Neki senki ne dirigáljon! 
Richard pláne ne! Harmincéves múlt, ide
genből nem azért tér vissza, hogy össze
vissza ugráltassák! Okításra sem szorul — 
megoldja, mint eddig, amit kell! Az időzítés 
annak privilégiuma, akire a lépések követ
kezményei hárulnak! Akkor történhetnek 
majd dolgok, amikor ő jónak látja! -  tet
te hozzá fenyegetően. Eleget hallottam -  
fel akartam állni, de az ifjú lázadó vissza
nyomott a székre. Akkora lendülettel tette 
jobb alkaromra kezét, hogy ölembe loccsant 
a teám.

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

Megszűnt a tücsökcirpelés. Mindenki el
érthette, amit akkor én még nem: apja el
len irányult, de rajtam csattant az indulat. 
Malcolm megköszörülte a torkát, gyorsan 
bejelentette, hogy megy, úszik egyet... Épp 
kereket oldott, amikor coup de theatre: hát
racsapódott a nappali üvegajtaja. Krisztina 
nehezen érte el a magasra szerelt, veretes 
rézkilincset. Csimpaszkodnia kellett. Ezút
tal is kicsúszott a kezéből, de nem érdekel
te, rá nem vonatkozott a hőség miatt köte
lező' ajtócsukás szigora, önfeledten trappolt 
felénk. Elaine arca felderült, kedvesen üd
vözölte, azonnal tálcára rakta uzsonnáját. 
Meg sem kérdezte tőle, kéri-e mindet, fel
mutatta neki a teljes kínálatot, és intett a 
medence felé, cinkosan. — Yes, pleasel — bó
logatott-örvendezett pici lányom. Rám né
zett, várta jóváhagyó fejbólintásomat, de 
nyújtotta az asszonynak a kezét. Pizsa
másán, ahogy volt, indultak „uncle Mal
colm” nyomában.

Elvonulásuk után folytatódott apa és fia 
replikáinak adogatása. Fokozatosan ferge- 
teg kerekedett belőle, annak ellenére, hogy 
viszonylag kordiális hangnemben landolt. 
Főleg angolul zajlott, utóbb azonban -  cres- 
cendofázisban — át- meg átcsapott Moliére 
nyelvébe. Nem értettem bizonyos nyel
vi fordulatokat, főleg a jogi szakszavakon 
akadtam fenn. Nem tudom pontosan fel
idézni az elhangzottakat, érintettségem 
okán az volt csak világos, hogy Thomas 
rossz néven vette apja pálfordulását — úgy 
értelmezte, hirtelen a mi érdekeinket kezd
te védeni vele szemben. A francia passzu
soknál erős volt bennem a késztetés: szól
nom lett volna jó!... Hebegésnél többre nem 
jutottam, legyőzött a döbbenet. Nem ismer
tem magamra. Passzív figyelő maradtam 
mindvégig. Nem tudtam ignorálni vőlegé
nyem pattogó állításait, korrigálni sem volt 
erőm. Szerinte, közös életünkben túl ha
mar hozta egyik mozzanat a rákövetkezőt 
-  a felpörgött iramért engem tett felelőssé! 
Lépéskényszerbe taszítottam! Járomba ke
rülne, ha most azonnal nősülne! Richard 
csak ne siettessen semmit!... Egyébként 
mióta „dolgozik” „őügyvédsége” a saját fia 
ellen?!... Ömlött belőle a szó. Rengeteg ál
dozatot hozott családfenntartóként, még 
Budapesten, értem s a gyermekért! Két ke
ze ujjain szemléltette, nem keveset, de ele
ge lett! Felém fordulva gyorsan hozzátet
te: szerencsém van, maga sem tudja, miért, 
mégis elkötelezett marad irántam. Külön
ben nem hozott volna magával -  de legyen 
világos, nincs tovább előre tolt bástyasze
rep! Szó sem lehet róla! Azt sem érdemiem 
meg, amit értem tett -  a vak is látja, hogy 
a trójai faló szerepét akarom ráruházni!...

Nagy átéléssel gesztikulált. Hiperbo
lájának hatását akarta illusztrálni, vagy 
elhessegtetni magától a felidézett, ké
nyelmetlen gondolatokat? Benézhette kö
zöttünk a távolságot, ezúttal vállon lökött. 
Meglódult felsőtestem, csaknem lefordul
tam a székről. Ezen is bosszankodott, és 
még ő méltatlankodott. Megvetés vegyült 
hangjába, mikor rajtam kérte számon: mi
hez kezd Nyugaton egy magamfajtával? Ne 
várjak mindent tőle! Nem a keleti típusú 
háziasszonyt kereste bennem! Mos őrá par- 
faitement a gép, az ingeit saját maga vasal

ja, főzni kiválóan tud... Richard eleget hal
lott, lezárta a helyzetet.

-  Családot alapítani viszont alkalmatlan 
vagy! Gyermeket sem tudsz szülni! -  kö
zölte csendesen. További érvek helyett le
szögezte: ha továbbtanulásom meghiúsul
na, visszavonja a közjegyző előtt javunkra 
tett, teljes körű anyagi és morális kötele
zettségvállalást. Újdonságot mondott ezzel 
számomra, nem tudtam lépéséről. Kijelen
tésével mattolta fia dühét. Csoda történt, 
csend lett. Thomas elhúzta a száját. Elég
tételt azzal vett magának, hogy megengedő 
replikájával végződhetett a jelenet:

-  Oké, oké, öreg! Okos húzás, büszke le
hetsz magadra! ...

Családja előtt sokat erősödött Thomas 
ázsiója azáltal, hogy „keleten” gyermekes, 
elvált nővel élt együtt. Szülei értékrendjé
ben ez életre szóló felelősségvállalást felté
telezett részéről -  de pontosan nem tudhat
ták, hogyan állt hozzánk a fiuk, hogy főleg 
mi alkalmazkodtunk hozzá. -  Halmazok 
bennfoglalásainak felelünk meg -  magya
ráztam egy alkalommal Richardnak. -  Má- 
minka és Krisztinka -  nagy és kicsinye -  a 
valóságban csakúgy, mint a gyermek világ
képében, egyet képeztünk. Egymásra vol
tunk utalva. Attól kezdve, hogy közös fedél 
alá költöztünk, a mesehallgatással kezdett 
megengedő befogadást nyerni világunkba 
Thomas. Lassanként humán tőkét ková
csolt ebből magának: munkahelyein és ma
gyar haverjainak körében egyre többen ro
konszenveztek vele, nagy hatása volt, hogy 
brit létére felvállalt egy gyermeket, és meg 
akarja tanulni a nyelvünket!

Lebukott a nap, és feléledt a Mistral — 
összekaristolta az égboltot, összevissza to
logatta a kora esti, fodros felhőket. Idelenn 
ugyancsak összekuszálódtak dolgaink, pe
dig mozdulatlan volt a levegő. Fájt min
denem; fülemben dübörgött az alkonyat. 
Mintha be is sötétedett volna, holott napvi
lág volt, vidám hancúrozás folyt még a me
dencénél: Malcolm hasas szaltói nagyokat 
csattantak, Elaine félszavakkal óvta-intet- 
te Krisztinát, mert csúszós a szegőkövezet. 
Kacagásukból lekövethető volt játékuk örö
me. Lassan regisztráltam a történteket. 
Felálltam, hogy szótlanul fedezékbe vonul
jak. El, csak el, a könyvtárba...

\  '

Miért a hallgatásban kerestem kiutat 
azon a délutánon? Ismertem Thomas gon
dolkodásmódjának erővonalait, tudhattam 
korábbról: meglepő szemszögben lát bizo
nyos dolgokat. Sokszor váratlan kijelen
tésekkel rukkol elő, és megoldást jobb, ha 
nem vár tőle az ember. Az európai politi
kákban kétségtelenül tájékozott volt, gya
korlatias elvű; mindig erős kisugárzással 
magyarázott mindarról, ami foglalkoztatta. 
Olykor, mintha demonstrálna, értelmezése
ivel berántotta hallgatóságát az intézményi 
kulisszák mögé: szavai nyomán megérteni 
vélted, amit magad sem hittél volna, vagy
is a lényeget. Kérdés, a mi életünkben mi
féle integrációtörténetet látott?...

Az est folyamán kerültük egymás társa
ságát, az épület más-más részében foglala
toskodott a család minden tagja. Krisztina 
rendre csapódott hozzánk, ő volt közöt
tünk az összekötő: Makóimmal kártyacsa
tát vívott -  valószínű, hogy megnyerhetett 
néhány partit, mert mindvégig vidáman 
csengett hangocskája. Sötétedés után haza
érkeztek Philippa és Michael -  segédkezett 
nekik pakolászni, cipelték hárman a vitor
lafelszerelést, majd Elaine segítségével el
lenkezés nélkül lezuhanyozott volna. Velem 
kétmesényit barangolt Meseországban; ki
vételesen csak kettecskén sirdogáltunk a 
gyufaárus lány sorsán, mert Thomas a Ro
verrel elviharzott valahova. Pöttöm straté
gám lefekvés előtt jelentkezett Richardnál 
is, hogy kánonban elharsogják tréfás altató 
versüket, „Good night / Sleep tight / Don’t 
let the bedbugs / To bite”, majd bevasalta 
tőle a szokásos, esti homlokcsókot.

Közös étkezésre nem került sor aznap 
este. Kedvesen bekopogott hozzám a ház 
asszonya: -  Well... Listen... I  just wanted 
to ask you... Tudod, hogy készülök az őszi 
kerámiavásárra... Gondoltam, Krisztiná
val holnap jól elagyagozhatunk a műterem
ben... Ugye, nincs ellenedre...? Rengeteg 
az intézni valód -  ne hurcolászd magaddal 
a hőségben...

Válaszul bólogattam -  ő átölelt. Gyorsan 
jó éjt kívánt, és elsietett, hogy a főlépcső 
mellett megkondítsa a régi iskolai kolom- 
pot. Kikiáltotta: -  Aki éhes... Delicious hi
deg tálak -  ünnepi morzsa lenn, a nagy hű
tőben! Enjoy!
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FAZAKAS ATTILA

b ö zö d i d é v é re k

bejárjátok a mélyben alvó
hűvös mély házakat
falak kicsavart gerince fölött lebegtek
tanyáztok
s hol egykor a fény a gyü
mölcsösbe oda gyűltök össze 
most seregestül ti

tányérnyi érmék 
villanva
szét- s összerebbenve 
a legapróbb neszekre 
mozdultok -

hát ismeritek 
rezzenitek ti is az embert?

ebbó'l a kútból 
itt kislány ivott 
ezen az ösvényen 
szerelmes 
énekelt 
s a fűbe
dőlt le pihenni aztán -  

ide
a völgy forró levegőjét 
hordta be az
éj
és légszomjban tündököltek 
akkor a gyümölcsfák -  
telihold ült az álmatlan kézfejen 
és lóháton szédelgett 
ügetett szabadon az álmodozó -

ezért a víz itt 
hiába
úr nem lehet —

ti könnyű bölcs dévérek 
nekem rejtekhely nem maradt -  
sodorjatok vigyetek 
ti éber bölcs halak kik éltek

a mélyben
vontatott vonagló
elszórt tömérdek ezüstök -

hangtalan
kifosztott torkok
sikoly- és fájdalomfüzérek

cigarettára gyújtottam 
egyszer
virrasztóból kijövet 
és néztem (mint 
máskor más helyen annyiszor) 
a fákat
az út menti nyárfákat -

és mintha mind magasabbak 
lettek volna akkor 
mintha elnyúltabbak 
hatalmasabbak lettek volna mind

szélben, parazsas, elkent alkonyégben

s nem kérdezetem akkor
hogy:
miért?
de miért?

mert a lélegzetem is magasabb volt, 
tudod

mindenki vonul a maga tragédiáival 
és vonul mindenki a maga örömeivel
-  ennyi történik általában

néha átlépjük egymás útvonalát 
és egyik tekintet szembetalálja magát

a másik tekintetével 
motyogunk hirtelen holmi szavakat is 
amelyekről úgy tűnik: a legvilágosabbak 
ebben a pillanatban bár épp mi magunk 
értjük a jelentésüket a legkevésbé
-  ez is megeshet olykor

ahogy az is hogy felöltözöl ekkor az ő 
gyászába és ő felöltözik a te örömeidbe 
esetleg összenéztek cinkosan akkor 
de mindez igen-igen ritka 
sokszor csak ama ronda költői képzelet

műve

hisz messzire tartunk e nagy nyárfák alatt 
féltett batyuinkkal

és rettegve vonul mindenki a maga
tragédiáival

és rettegve ugyanott mindenki a maga
örömeivel

t ic k e t

csak egyre tolta, napolta, tologatta / gör
gette, halogatta / maga előtt / ígérgette 
máig / aztán mégis befizetett / EGY JE 
GYET / A SZABADSÁGIG / s ott szétné
zett / hozzáért arcokhoz, tárgyakhoz / fél
ve, lassan, óvatosan/ mint aki valamikor 
titokban már járt itt

n y á r fá k , m a g a s a b b a k  b o r
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GULISIO TÍMEA

A sztárfotós
Kényelmes fiú volt. Tizenegyig ágy

ban maradt. Szerette a belga söröket 
és a computeres játékokat. Tétlenségét 
nem sokáig bírtam nézni. Elhatároztam, 
hogy sztárfotóst csinálok belőle.

Nem nehéz. Csak azt kell tenni, mint 
a legtöbb szakmában: azt mondani az 
embereknek, amit hallani akarnak, 
így lesz Debella Dámából Angelina Jo
lié, Hypersüket Hófehérkéből Rihan- 
na, Lúzer Laciból még lúzerebb David 
Duchovny. Én mint asszisztens, felve
szem a rendelést, időpontot adok. Any- 
nyian vannak, mint a háziorvosnál 
influenzaszezonban. A honlapunkról 
választhatnak m aguknak fejet. Közel 
félezer kisebb-nagyobb celebrity ábrá
zata közül választhatnak. Később to
vább bővítjük a szolgáltatást azzal, 
hogy nem csak komplett arcok, hanem 
egyes testrészek közül is választhatnak 
az ügyfelek. Mint a Mekiben a csináld- 
magad-szendvics. Megkérik az árát a 
kreativitásnak.

így lehetsz egyszerre Palvin Barbi, 
Selena Gomez és Vájná Timi. Akár Vaj- 
na-szakállal. Na, azt azért inkább ne. 
Az iskolai tablókról csupa Penelope Cruz 
és Emma Watson néz vissza.

Mi vagyunk a kaliforniai plasztikai 
sebészet kicsinyített, budgetváltozata. 
Egy fotósorozat erejéig mások lehetnek, 
mint akik. Mindez potom kétszázezer fo
rintért.

Ott hibáztuk el, hogy többet akartunk. 
Már nem volt elég a stúdió. Az egész la
kás kellett. Majd az egész ház. Szom
szédainkat kiköltöztettük, m unkánkat 
behoztuk a hálószobánkba. Műsztáro
kat fejtünk. De ez se volt elég. Műsztá
rokkal koktéloztunk, majd igaziakkal. 
Merthogy ők sem elégedettek magukkal, 
így csináltunk Nicole Kidmanből Halle 
Berry-t és fordítva. Mikor épp hogy volt 
kedvük. Aztán már mi irányítottunk, 
mert nálunk volt az illúzió. Amiért bár
mit megadtak.

Sokáig ment a dolog. Egyre gazdagab
bak lettünk. Swaroski-kristállyal rakat
tuk ki a klotyóülőkét, amiről aranyport 
szívtunk fel.

Aztán jött ő. Együtt szívtuk. Akkora 
orra volt, hogy még húszezres se kellett 
neki hozzá. Ez volt a baja. Megkérte a 
barátomat, hogy retusálja ki az orrát.

-  No problem -  felelte. -  Az ilyesmi 
mindennapos. És kiére cseréljem?

-  Senkiére! -  vágta rá sértődötten.
-  Akkor nem lesz orra a képen.
-  Pont ezt szeretném — felelte szőke 

haját dobálva a cicababa.
-  De kérem, ezt nem vállalhatom, ki 

jönne hozzánk azután, hogy valakinek 
levágtuk az orrát?

-  Nem érdekel. Csinálja meg, megfi
zetem.

Belementünk. És a díva or(r)cátlansá- 
ga már másnap reggel dicsőségesen virí
tott a címlapon.

Emésztő
rendszer-
váltás
Egy jó iskolából nem kerülsz ki úgy, 

ahogy bementéi. Egy nívós oktatási in
tézmény megőrzi és kis adagokban adja 
tovább az értékeket.

A Baroni Béla Konzervatóriumba 
nem egyszerű bekerülni, és kikerülni 
még nehezebb. A diákok a saját lábu
kon mennek be, és áruszállító kocsikon, 
szabvány fémdobozokban jönnek ki. Ba- 
rónisnak lenni minőség és rang.

Értékálló tudást adunk -  hirdeti a 
szakközép. És valóban: ételre mindig 
szükség van, a tartósítószeres, légmen
tesen lezárt konzervek túlélhetik a har
madik világháborút. Egy hátránya, hogy 
a fúvósok nem kapnak levegőt. A Haty- 
tyúk tavának drámaiságát a csülkös pa
calpörköltbe ragadt táncosok fokozzák. 
A színészek smink gyanánt bekenhetik 
az arcukat sertésmájkrémmel. A vonó
sok bélhúrokon játszanak. Ne panasz
kodjanak. Régen se volt más. Őrizzük a 
hagyományokat!

A Konzervatórium félreteszi a jövő
nek a jelen tehetségeit. Mert mi lesz, ha 
kihalnak? Mentsük meg a talentumot! 
-  ezzel etetik a népet. Pedig valójában 
félre akarják őket állítani a magasabb 
szinteken kijelölt akadémisták útjából. 
A tehetség veszélyes. Meg nem alkuvó, 
szeszélyes, szívós, erős. Mint egy kato
na. Csak egy hibája van: kizárólag a sa
já t parancsát teljesíti. Próbálkoztak át- 
neveléssel, programozással, mindhiába. 
Adtak az országnak pár magamutogató, 
zászlót lengető, ám csak-csak a saját nó
táját ismételgető zombit.

Nem maradt más hátra, a végső meg
oldáshoz kellett folyamodni. Először a 
Kossuth-díj átadókon hőzöngő ghostmű- 
vészeket zárták koncertrációs táborba. 
Majd kiállító- és hangversenytermekben 
vadásztak rájuk. Hagymás sültvérdíjat 
tűztek ki a fejükre. Húsukat a külföldi 
turistákra specializálódott éttermekben 
szolgálták fel. így nem érthették a rán
tott karaj segélykiáltásait. A Himnuszt 
azért sokan ismerik, és a cigánypecse
nyével együtt nótázták, hogy „Isten, áldd 
meg a magyart, jó kedvvel, bő lével...”. 
A dolog híre rohamosan terjedt, ham a
rosan minden „magyaros” étekhez elvár
ták  a „zenélő dobozt”. Külön szertartást 
is rittyentettek hozzá. Köszöntő, hálai
ma, a konzerv ünnepélyes felnyitása.

így ment ez időtlen időkig, mígnem 
egy névtelen hős megheckelte a konzerv
gyárat. Az éj leple alatt minden doboz 
tarta lm át kicserélte egy-egy államilag 
támogatott álművészre.

-  Na, ezt hallgassátok!
Szólt a nóta hamisan, csöpögött a giccs 

a vendégek poharába. Hánytak éjjel, 
hánytak nappal. Az okádóverseny nép
szerűsége fellendítette a turizmust. A tu
rizmus más alapokra helyezte az ország 
gazdaságát és lefektette az új rendszer 
epeköveit. így történt, hogy a gusztus 
HÁNYadikán a 22. század nemzeti hősét 
I. Pisoár királlyá koronázták.

Halálhírt
tessék!
Eddig csak a sztárok halálhíréért fi

zettek. De miután elfogytak a sztá
rok, a teljesítmény nélküli celebek és 
az influenszerek halálára kellett átáll- 
nom. Nehéz volt velük, mert hallatlanul 
hiúk és ostobák voltak. De sajnos a mi 
szakmánk is felhígult. Már bárki lehet 
hivatásos halálhírterjesztő. Csak egy 
háromnapos tanfolyam kell hozzá. Na
gyobb baj az, hogy korunk egészségügyi 
körülményei között egyre kevesebben 
halnak meg. Még kevésbé tragikusan 
és fiatalon. Ugyanakkor a megélheté
si halálhírkeltők száma egyre nő. Per
sze, még mindig jobb, mint egy gyárban 
vagy egy irodában túlórázni. A fejvadász 
cégek közel fele a legjobb halálhírkeltők 
felkutatatására szakosodott.

Egy profi halálhírkeltő mindig nap
rakész, sőt, egy nappal előre jár. Azt is 
tudja, holnap ki fog meghalni. Ha pedig 
mégsem hal meg, rásegít kicsit. Az eti- 
kusabbak nem végeznek a delikvenssel, 
hanem szimplán hazudnak a haláláról. 
Ez a megoldás előnyös, mert így egy em
ber halálán többször lehet keresni, még 
életében, így tényleges halála bonusz
ként jelentkezik. Hátránya viszont, ha 
meglátják az illetőt, am int mondjuk 
egy étteremből szelfizik. Akkor etika 
ide vagy oda, lépni kell. Ilyenkor két 
nagydarab hitm an megfogja, egy kocsi
ba tuszkolja, és aláírat vele egy szerző-
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dést, hogy minimum egy hónapig nem 
mutatkozik nyilvános helyen. Ezért osz
talékot kap, így neki is megéri, ha négy 
hétig halottnak hiszik. A családjának 
is tilos beszélnie róla. A gyerekek sír
nak a szülök után, de legalább biztosít
va van a gyermekpszichológusok meg
élhetése is.

Sose hittem volna, hogy egyszer ma
gamat fogom árulni. A prostiság persze, 
mint minden lánynak, nekem is megfor
dult a fejemben. De fárasztó lenne egész 
nap állni az út mellett. Mennyivel ké
nyelmesebb egy bársonnyal bélelt, lég
kondicionált koporsóban feküdni? Akár 
egy japán kapszulahotel. Csak a lakótár
sak csendesebbek... Rugalmas a mun
kaidőm. Egy hónap koporsórelax, egy 
hónap ügyfélszerzés. Nem is hinnétek, 
mennyien akarnak kam uhalottak len
ni. Most már szűrjük őket. Akik halála 
a kutyát sem érdekelne, nem vesszük be 
a programba. A tetszhalottsághoz kér
vényt kell benyújtaniuk, és mellékelni
ük vagyonnyilatkozatukat és Instag- 
ram-követőszámukat. Nem engedhetjük 
meg magunknak azt a luxust, hogy bár
kit halottá nyilvánítsunk. „Csak anya
gi haszonszerzés céljából követek el eti- 
kátlanságot!” — ahogy megesküdtünk a 
beiktatásunkon. Dr. Kamuhalálhír-kel- 
tő lettem, és a név kötelez, nem rontha
tom szakmám becsületét.

Az ágazat egyre fejlődik. Már elér
hetők több millió tételes kamutemeté
sek, ahol az ügyfél elkészíttetheti élethű 
hullájának karbonszobrát. így álruhá
ban ellátogathat a saját temetésére, így 
felmérni, mennyire örül az özvegye, és 
nem utolsósorban, hogy elég dizájnos 
hulla lesz-e, vagy van még mit finomí
tani a stylingon. Az ügyfélszerző vállal
kozók munkakörülményei is rohamosan 
javulnak. Már elérhető számukra a ko- 
porsó-wellness, így szorult helyzetemben 
sem kell lemondanom a mindennapi gőz
fürdőmről és pezsgős lábvizemről.

Csak egy baj van. Bár az életrajzom
ban szerepel a monotóniatűrés mint 
szakmai képesség, de így tíz a latt kez
dem unni a kam uhalottak botoxos po
fáját. Az igazi halottakkal sokkal köny- 
nyebb együtt dolgozni. Nem kell őket 
sokáig győzködni, nem ellenkeznek, 
nem perelnek be. Az aláírásban segí
tünk mi.

Piackutatásaim  azt mutatják, hogy 
2020-tól sokkal inkább megéri majd hol
takat élőkként feltüntetni, mint fordít
va. Úgyhogy még idejében elkezdem ké
pezni magam jövendőbeli hivatásomra.

Első lépésként felveszem halott 
Dédanyám nyugdíját. Megidézem a halott 
Nagyapám szellemét. Tanulmányozom 
a leendő ügyfélköröm. Önkénteskedem 
a hullaházban. Ahogy a sikertrénerem, 
Braindead Tracy javasolta, lecseréltem a 
baráti körömet is. Már kizárólag hullák
kal járok bulizni.

Ha hiszitek, ha nem, a hullák tök jó 
fejek. Megosztják velem a földjüket és 
alig kukacoskodnak. Profi sminktippe- 
ket adnak. Olyan nagyvonalú úriember
rel még nem találkoztam, mint az új ba
rátom, Hanthy Álmos, aki minden nap 
egy új parfümmel ajándékoz meg...

VÉGH ATTILA

Jenő
csodálkozik

Virrasztó Jenő a kertben ült, és min
den látható ok nélkül csodálkozott. 
A látható ok ezerféle lehetett volna: be
vághatott volna a karvaly a fagyalbok- 
ron bandázó verebekre; sörösrekeszeket 
házhoz szállító drón berreghetett volna 
a ház fölött; kinyílhatott volna egy újabb 
önkéntes jövevény a kizárólag odatévedt 
virágokkal tarkított kertben. Okokkal 
általában tele a padlás. Az okok, ami
kor látszólag semmi nem történik, és az 
élet nyugodt mederben alvad, a háttér
ben minduntalan készen állnak, hogy 
előmásszanak, és csodálkozásra késztes
sék a jámbor unatkozót. Az okok néma, 
fegyelmezett hadserege mindig érdekel
te Virrasztót, aki időtagadónak tarto tta 
magát, ugyanakkor -  kissé ellentmondá
sosan — sorskutatónak. Valamikor régen 
egy vadgesztenye-sétányon andalogva 
újabb női áldozatával vadonatúj elméle
tet rittyentett a mit sem sejtő lánynak 
arról, hogy az okok valójában kopasz, ki
gyúrt, ellenszenves fickók, a sors nevű 
fantomcég verőemberei.

Efféle támadó nem volt a közelben. 
Semmi nem fenyegette a tiszta, öncélú 
csodálkozást. Igen, jól hallották: tiszta 
és öncélú. A csodálkozás csak akkor le
het makulátlan, ha öncélú. Ha a becso
dálkozott élettér nemcsak folyosója vala
mi másnak, hanem önfeledt táncterem, 
ahol minden tervet, elképzelést fölszív az 
életöröm forgataga.

Virrasztó valamikor esszét írt arról, 
hogy két embertípus létezik: a gondolko
dó és a reménykedő. Előbbi ideáltípusa a 
filozófus, utóbbié a hívő. Vagy-vagy. Nem 
téphetünk kétszer ugyanabba a lecsóba. 
A gondolkodó az igazságot akarja, és en
nek érdekében leszámol minden remény
nyel; a hívő a reményt akarja, és ennek 
érdekében leszámol minden igazsággal. 
A gondolkodó legmagasztosabb alakja a 
zseni, aki magában az igazságakarást a 
végsőkig hevíteni képes. Szellemileg a 
legmagasabb, lelkileg általában sérült. 
Ez az ára. A hívő legmagasztosabb alak
ja a szent, aki magában a reményaka
rást a legvégsőkig hevíteni képes. Lelki
leg a legmagasabb, szellemileg általában 
sérült. Ez az ára.

Csakhogy most váratlan dolog történt: 
továbbra se történt semmi. És ahogy a 
semmi -  amely maga is egy vakító, soha 
véget nem érő fékút -  belelassult ebbe a 
nemtörténésbe, ahogy helyet ta lált ma
gának a kerti látkép fölött, mint a nyu
galom legmagasabb horizontja, Virrasztó 
hirtelen maga előtt látta a harmadik, ed
dig sötétben bujkáló embertípust: a cso- 
dálkozót.

A gondolkodó számára -  tudjuk Pla
tóntól és Arisztotelész Metafizikájából — 
a csodálkozás nagyon fontos ügy. Ez a 
csöndes léttraum a indítja be a gondol
kodást. A gondolkodó azért csodálkozik, 
hogy a megcsodált által életre keltett

gondolkodásban a csodálkozás szépen el
aludjon, és végül mindent tudjunk arról, 
amit kezdetben csodáltunk. A gondolko
dó csodálkozásának pusztán eszközérté
ké van; ez a hevület csak folyosó, ahon
nan mindig van tovább.

A reménykedő egyik legfőbb rögeszmé
je, hogy ő a létezés urával személyes kap
csolatban van (ha netán úgy érzi, hogy 
elvesztette azt a kapcsolatot, vagy netán 
sosem létezett, az sem más, mint e téte
lezett kapcsolat deficiens módusza). Az ő 
számára a csodálkozás szintén fontos. 
Lépten-nyomon rácsodálkozik a világra, 
ez biztosítja őt arról, hogy mégiscsak van 
egy isten, akire teljesen hétköznapi érte
lemben azt lehet mondani, hogy van. Hi
szen a világ csodatelt. A hívő számára a 
csodálkozás megint csak eszköze valami
nek: a hitnek.

Most kilép az erdős mítoszok és val
lási sivatagok ködéből a csodálkozó. O a 
csodálkozásért csodálkozik. Tudja, hogy 
úgysem érthetünk meg semmit abból, 
ami bennünket erre a létsíkra küldött. 
Azt képzelni, hogy rápillanthatunk a 
magasabb létsíkra, és hogy a magasabb 
létsík urával gyermeteg módon üzletel
hetünk: hübrisz, de legalábbis is vicces. 
A sötét határhoz közelítve a fogalmak el
halnak, a szavak hamisan szólnak, és az 
ember úgy érzi, hogy a meghódítottan ej
tőző tárgyi világból éhes árnyékok nyúl
nak érte, mintha az ezerkezű halál kí
nálná ajándékait.

Virrasztó állt a kertben a borostyán
nal benőtt, omladozó fal előtt, és csodál
kozott. Hogy csodálkozásának nem volt 
tárgya, az értelmesebb olvasóim előtt 
már nyilvánvaló. De szeretném őket is 
megdöbbenteni, vagy ha úgy tetszik, 
csodálkozásra késztetni: nem volt ala
nya sem. Virrasztót beszőtte a lét: össze
függő, finoman hullámzó csodálattérben 
állt, amely belőle jött és érte, a börzsönyi 
falu emlékezetéből táplálkozott, ahol 
gyerekkorát töltötte, őszi avar égett ben
ne, az ünneplőbe öltöztetett Jenő füst
szalaggal átkötött dobozt bontogatott a 
karácsonyfa alatt, első szerelme ment 
előtte a fenyvesben, nevetve vissza-visz- 
szanézett, fájó vonatok indultak, szere
te tt halottak tám adtak föl, beszélgetni 
jöttek, de rézkilincsű, zöldre festett ajtó 
csukódott rájuk, szép volt minden, aján
dék volt az élet, ajándék a halál, ha bár
kinek megköszönnéd, az már annak a je
le, hogy kihulltál a csodálkozásból, mint 
a hó, lassan elfehérül a kert, mindent el
borít a csoda, Jenő pamutcipője orrától a 
mai terveket és teendőket érintve húzó
dik a templomtorony gyöngybaglyain ke
resztül a magyar nép történelmi sorsáig, 
vérmérsékletté hevítve szívében a látha
tatlan anyagot, jövővel töltve el a múlt 
szomorú rajongását. Virrasztó élete leg
szabadabb pillanatát éli: nincs van, van 
nincs.

Sörszállító drón helyett mezőgazdasá
gi repülő zúg a falu fölött. A pilóta kien
gedi a műtrágyát. Ki tudja, hogy ez volt 
az utasítás, részeg a pilóta, vagy csak já
tékos kedvében teszi: üres trágyakörö
ket permetez a géppel az égre. Jenő el
mosolyodik. Csodálatának most már van 
trágya.
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N E IL  G A I M A N
A gombavadászok
A tudomány, mint tudod, kicsim, az univerzum 
természetének és viselkedésének tanulmányozása.
Megfigyelésen, kísérletezésen és mérésen alapszik, 
és a feltárt tényeket leíró törvények megformálásán.

A régi időkben, azt mondják, a férfiak már olyan aggyal születtek, 
amit arra terveztek, hogy futás közben követni tudják a hús-vadakat, 
hogy vakon beleugorjanak az ismeretlenbe, 
és aztán, hogy akkor is hazataláljanak, ha elvesztek 
egy leölt antiloppal, amit egymás között cipeltek.
Vagy, rosszabb vadásznapokon, semmivel.

A nőknek, akiknek nem kellett prédát lerohanniuk,
olyan agyuk volt, ami határköveket, és közéjük utakat jelölt ki
a tüskebokortól balra és a szikláson át,
és lenézett a félbetört fa törzsébe,
mert vannak ott néha gombák.

A kovakő furkósbot vagy a pattintott hentesszerszámok előtt,
mind közül az első eszköz egy hordozókendő volt,
hogy szabadon maradjanak a kezeink
és legyen mibe rakni a bogyókat és gombákat,
a gyökereket és a megfelelő leveleket, a magokat és a csúszómászókat.
Aztán a kovakő mozsár zúzni, darálni, őrölni vagy törni.

És a férfiak néha sötét erdőkbe 
üldözték a vadakat 
és soha nem tértek vissza.

Néhány gomba megöl,
míg néhány megmutatja az isteneket,
és néhány megeteti az éhséget a hasunkban. Ismerd fel.
Mások megölnek, ha nyersen esszük őket, 
és megölnek újra, ha egyszer megfőzzük, 
de ha forrásvízben felforraljuk és leöntjük a levüket, 
és aztán ismét felforraljuk és leöntjük a levüket, 
csakis akkor ehetjük meg biztonsággal. Figyeld meg.

Figyeld meg a születést, mérd meg a köldökök kidülledését és
a mellek formáját,

és a tapasztalaton át fedezd fel, hogyan hozz világra gond nélkül
egy csecsemőt.

Figyelj meg mindent.

És a gombavadászok az utakat járják, amiket kijárnak, 
és a világot szemlélik, és látják, amit megfigyelnek.
És néhányuk erősödött és az ajkát nyalta, 
míg mások a hasukat markolták és meghaltak.
Tehát a törvényeket úgy készítik és adják tovább, ami a biztonságos.

Formálj.

Az eszközök, amiket azért készítünk, hogy életünket építsük: 
ruháink, ételünk, az út hazáig... 
mindezeket megfigyelésre, kísérletezésre, 
mérésre, igazságra alapozzuk.

És a tudomány, emlékszel, az univerzum 
természetének és viselkedésének tanulmányozása, 
megfigyelésen, kísérletezésen és mérésen alapszik, 
és a törvények megformálásán, amik leírják ezeket a tényeket.

A verseny folytatódik. Egy korai tudósnő 
vadakat rajzolt barlangok falára, 
hogy megmutassa őket gombán és bogyókon 
hízott gyermekeinek, mit biztonságos vadászni.

A férfiak elindulnak, hogy bestiákat üldözzenek.

A tudósok lassabban haladnak fel, a hegyoromig,
le a víz széléig, és el a hely mellett, ahol vörös agyag folyik.
A maguk alkotta hordozóban cipelik csecsemőiket, 
szabaddá téve kezüket a gombaszedéshez.

BORDA RÉKA fordítása
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DENES GERGŐ 

Silentio
Én befejezte a kis füvészkert művelé

sét. Harangszó figyelmeztette rá, hogy itt 
az ideje abbahagyni, mint ahogy harang
szó jelezte számára élete minden más te
vékenységének elejét és végét is. Engedel
mesen felkelt hát, leporolta csuhájáról a 
rátapadt port, gondosan elrendezte saját 
készítésű kerti szerszámait, majd vissza
vonult magányos házába. A nap éppen ak
kor bukott a látóhatár alá, amikor behaj
totta maga mögött a nehéz faajtót.

Én gyertyafénynél költötte el vacsorá
ját. Az étel kevés volt és viszonylag íztelen, 
ugyanakkor tápláló is, tehát kielégítő'. Én 
mindenesetre jó érzéssel falatozott beló'le; 
hálás volt azért, hogy a kolostor főépületé
ben rá is főztek a laikusok, s így ő minden 
percét a hivatásának szentelhette. Néhány 
apróbb háztáji teendőtől eltekintve egyet
len feladata volt csupán: folyamatos, elmé
lyült elmélkedés az Úr dicsőségén, éspedig 
a lehető legtisztább módon, egyedül, nem 
zavartatva senkitől és semmitől.

Mikor újra megkondult a kolostor tor
nyában függő öreg harang, Én összepa
kolta a használt edényeket, majd az egyik, 
az ő fejénél némileg magasabban lévő ab
lak párkányára helyezte őket. Az ablak a 
remeteség belső udvarára nézett, melyet 
közösen gondoztak a növendékek, még mi
előtt Énhez hasonló szerzetesekké nem let
tek maguk is. Ez volt az az ablak, amelyen 
át a kintiek élelmet és más hasznos dolgo
kat juttattak be Énnek, és amely ablakot 
csak kívülről lehetett kinyitni. Én viszony
lag keveset gondolt vele, már csak azért is, 
mert üvege nem átlátszó, hanem homályos 
volt, így ha Én nagy ritkán felpillantott rá, 
mást nemigen látott a külvilágból, mint az 
Úr tiszta vagy éppen borús egének deren
gését.

Más napokon Én rögtön a ház apró ká
polnaszobájába indult volna, hogy bele
kezdjen a regula és a harangszó által előírt, 
órákon át tartó imádságba, ám most ma
radt még pár percig, és nekiállt vizet for
ralni a ház fűtését szolgáló vaskályha tete
jén. Gyógyfőzetet készített magának, mivel 
úgy érezte, az utóbbi egy hétben gyötri va
lamilyen nyavalya: egyszer a hideg rázta, 
másszor meg verejtékfakasztó belső hő kí
nozta, gyakran émelygett és szinte mindig 
fáradt volt. A főzet jórészt olyan növények
ből készült, amelyeket saját maga termesz
tett a kertben és szárított a kamrában, de 
azért kellett hozzá egy bizonyos nagy hatá
sú tinktúra is, amelyet odakint készítettek 
a kolostor medicinásai. Én pár nap alatt, 
kis papírfecnikre firkantott jegyzetek se
gítségével meg tudta értetni velük, mire 
van szüksége, így aztán az ablakon keresz
tül mindent megkapott ahhoz, hogy türe
lemmel várva, mégis belátható időn belül 
kikürálhassa magát.

A kész ital kesernyés ízétől viszolygott 
Én, még úgy is, hogy a tűzforró folyadék 
hólyagosra égette a nyelvét. De azért le
nyelte minden cseppjét, és mikor vég
zett, olybá tűnt, kellemes és talán kissé 
bágyasztó melegség járja át a tagjait. És ez

így jó volt, elég volt. Úgyhogy tényleg nem 
maradt más hátra, mint szép lassan meg
indulni a ház egyszemélyes kápolnája felé, 
mivel tudta, Énnek ez kötelessége. Én-ként 
gondolt magára, egyéb fel sem merülhetett 
benne. Neve ugyan neki is volt még vala
mikor régen, ám az a név, mint ahogy min
den más szó is, odakint maradt, amikor le
tette fogadalmát.

Én a kamalduli rend tagja volt. Ennek 
megfelelően a novíciusévei után fehér csu
hát öltött, hosszú szakállat növesztett, fejé
nek többi részét csupaszra borotválta, majd 
elfoglalta a számára kijelölt cellaházat és 
a hozzá tartozó kicsiny kertet, szent eskü- 
véssel fogadva, hogy azt élete hátralévő ré
szében már el nem hagyja. Eme önkéntes 
és visszavonhatatlan száműzetés azonban 
önmagában nem volt elég sem az Úrnak, 
sem pedig a rendnek. Mikor életében elő
ször átlépte a háza küszöbét, Énnek meg- 
szeghetetlen ígéretet kellett tennie arra is, 
hogy legyen bármennyire egyedül, egyet
len hangot sem ejt ki a száján soha többé. 
A némasági fogadalom nem tiltotta meg, 
hogy szavakat olvasson, írjon és gondoljon 
el, csak kimondani volt tilos őket. Ennyi 
azonban éppen elég volt ahhoz, hogy a re
meteség vánszorgó esztendei alatt szép las
san kikopjon Én világából a nyelv.

így esett, hogy amikor aznap este vég
re letérdelt a házi oltár elé, és kezét imára 
kulcsolva az Úrhoz fordult, még kimondat
lan szavai sem voltak. Elméjében egysze
rű, tiszta érzések kavarogtak, mentesülve 
a jelölés mélybe húzó koloncától. Én szaba
don érzett és gondolt, úgy csapongva, aho
gyan éppen jólesett, akár egyetlen pillanat 
alatt keresztülszelve a mindenséget és ta
lán még annál is többet. Ilyenkor úgy tűnt 
neki, mintha az Úr és közte lévő végtelen 
távolság csökkent volna valamicskét, mint
ha egy nem is létező kéz közelebb invitálta 
volna ahhoz a helyhez, ahol a rideg értelem 
már értelmetlen. Nem létezett számára se 
tér, se idő, s így a virrasztó imádság ré
misztőén hosszúnak tűnő óráit sem érzé
kelte. A harangszó, ami az ima végét volt

hivatott pontosan jelezni, mindig máskor 
és máskor hívta vissza a kápolnába.

Azon az éjjelen viszont nem a harang pa
rancsára rezzent fel Én. Nem tudta, hogy 
történt, nem tudta, mi történt. Egyszer 
csak ott görnyedezett a szúrágta térdeplőn, 
és nézett maga elé. Nézte a díszesen fara
gott vörösmárvány oltárt, nézte a középen 
keretbe foglalt oltárképet. A festmény egy 
szentet ábrázolt; hogy pontosan kit is, ar
ról Énnek már csak halvány emlékei vol
tak. Fakó volt a kép, alig lehetett kivenni 
a vonalakat. Onnan nézve, ahol Én térdelt, 
egyetlen mécses vibráló fényében, a szent 
arcvonásai homályba burkolództak. Ahogy 
nézte, Énnek egyre inkább úgy tűnt, hogy 
igazából nincs is ott semmiféle arc. De nem 
ez zavarta valójában. Tudta, valami más 
az oka a feszültségnek, amely észrevétle
nül, alattomban kezdte nyomni a mellka
sát. Ám arról nem volt még csak sejtése 
sem, hogy mi az.

Később lassan felemelte a fejét, és a vál
la fölött a háta mögé pillantott. Persze nem 
látott senkit és semmit. Egyetlen gyertya
láng vöröslő világa nem volt elég ahhoz, 
hogy eloszlassa a házban gomolygó sötét
séget. Én nem vehetett észre semmit, ami 
a fény körén kívül maradt. így ismét lehor- 
gasztotta a fejét, és megpróbálta folytatni 
a szavak nélküli imádságot. De valahogy 
csak nem sikerült neki, hiába erőlködött. 
Újra és újra visszahúzta a kápolnába vala
mi ragadós, egyben szorító érzés, ami már- 
már a lélegzetét is elakasztotta.

Nem tudta, milyen sokáig küzdött ellene, 
végül azonban nem bírta tovább. Hirtelen, 
önmaga számára is váratlanul felpattant, 
és abban a pillanatban meg is tántorodott. 
Olyan erős szédülés fogta el, hogy csak az 
oltár hideg kőperemébe kapaszkodva tu
dott megállni a lábán. Elkerekedett szem
mel, némán zihálva meredt maga elé. Nem 
értette, mi lelte. Csak abban volt biztos, 
hogy a kápolnában nincs maradása. A ko
mor, márvánnyal borított falak mintha ösz- 
sze akarták volna préselni. A homlokáról 
vékony erekben kezdett csordogálni a hi
deg veríték. Levegőt, levegőt akart kapni. 
Felkapta hát a mécsest, és amilyen gyor
san csak tudott, kibotorkált a kápolnából, 
ki, a bejárati ajtó elé.

Nagy sietségében észre sem vett.
Én reszkető keze alig boldogult a retesz

szel és a kilinccsel. Többször is próbálko
zott, de az ajtó nem nyílt. Aztán egyszer 
csak mégis. Teljes súlyával ránehezedve 
elmozdította az ajtót. Ä lábában alig volt 
erő, mégis úgy érezte, hogy ha most meg
feszíti izmait és elrugaszkodik a küszöbtől, 
akkor megszabadul attól. Ami ott van kö
rülötte mindenütt. Ami fojtogatja. Ami va
lami. Valaki. De nem sikerült. Ugrásra ké
szen állt, közben viszont már tudta, hogy 
nem fog ugrani. Nem tehette. Útját állta 
az éj tömör, mélyfekete fala.

Csak állt és bámult, de nem látott sem
mit. Hiába emelte fel a mécsest, a kis láng 
fényét egyszerűen elemésztette a sötétség. 
Nem volt kint se fény, se hang, se levegő. 
Én fuldokolt. Olybá tűnt neki, mintha min
den, de minden elveszett volna az Úr vi
lágából, már ha nem éppen maga a világ 
szűnt meg létezni. Nem volt hová menekül-

» » >  folytatás a 12. oldalon
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» > »  folytatás a 11. oldalról

ni és nem volt hová elbújni sem. Az a  rémes, 
fojtogató á rn y v a lam i egyre szorosabban 
fonta körü l. É n  úgy érezte, h ih e te tlen ü l 
vékony és éles h ú rok  százai tek ered n ek  a 
testére , méghozzá könyörtelen lassúsággal. 
Nem  m ert odap illan tan i, hogy lássa , tény
leg így van-e, anélkü l is biztos volt benne, 
hogy p á r  p illana ton  belül teljesen a  h a ta l
m ába keríti e felfoghatatlan erejű szorítás.

É s így is tö rtén t. Azok a  bizonyos húrok 
egyszer csak  m egfeszültek, és la ssan , de 
h a tá ro zo ttan  elkezdték húzni É n t h á tra fe 
lé. V issza a  házba. V issza a sötét, hideg fa
lak  közé. Ahol m ár v á r ta  az a.

L á tta , hogy az egyre távolodó ajtó n é 
m án  bezárul.

A következő p illanatban  a  nagyszobában 
ta lá lta  m agát. A húrok semmivé foszlottak 
m ár, de ez nem  hozott enyhülést. É n  kép
telen  volt m egm ozdulni. Teste m in th a  kő- 
vé derm edt volna, tek in te te  pedig egyetlen 
pon tra  m eredt. Az asztalon a  Szentírás egy 
hata lm as, vaskos példánya hevert, melynek 
porlepte fedelén o tt á llt a  hosszú nyakú, m é
regzöld m edicinásüveg, gyom rában azzal a 
keserű , erős szerrel. E zt bám ulta  É n  tág ra  
nyílt szemmel. És közben rettegett.

M ert m ost láto tt. K issé eltorzulva és zöl
des színben ugyan, de láto tt. A m écses k i
h u llo tt az u jjai közül, és az ősöreg fapad
lóra zu h an t, éppen a  lába elé. A lán g  nem 
h u n y t ki. É n  ekkor h á tr a  hó'költ, m egfor
dult, és ú jra  m egláto tt. C sak  m ost épp a 
falon és a  m ennyezeten, sötéten és bőszen, 
a feje fölé m agasodva.

É s ekkor elfogyott É n  erejének utolsó 
cseppje is. E lszédült. Reszkető térde  össze- 
csuk lo tt a la tta , te s te  a  földhöz vágódott. 
T agjai teh e te tlen ü l, k icsavarva hevertek  
m ellette. A rca felfelé nézett. L á tta  az egy
re  növekvő, rém séges á rnyat, aztán .

A ztán.
Nem  tu d ta , hogyan  kezdődött. C supán  

an n y it é rze tt, hogy valam i, am i m inded
dig a m ellkasában  rejtőzött, elindult benne 
fölfelé. S m ikor ez a valam i elérte  a  száját, 
m egdöbbentő felism erés h asíto tt belé: leve

gő. É n  nem  é rte tte , hogyan  lehetséges ez. 
N em  is em lékezett rá , m ikor v e tt u to ljára  
a k á r  csak egyetlen kortynyi lélegzetet. Ám 
ez végtére  m indegy volt. A légáram  m eg
á llíth a ta tlan u l szakad t k i É n tüdejéből, és 
közben m egrezdített v a lam it a  torkában.

Először csak valam i h a lk  nyöszörgésfélét 
h a llo tt Én. Nem is vette észre, hogy a tu la j
don ajkáról száll felfelé a hang, egészen ad
dig, am íg a nyöszörgés nyögdöséssé, m ajd 
ja jga tássá  nem  erősödött. Ekkor m ár tud ta , 
hogy a sa já t, rég  elfeledett h a n g já t hallja , 
szabály ta lanu l ugrálva  m élység és m agas
ság között. T orznak és rém isztőnek ha llo t
ta . É rezte , ahogy a  nyelve kétségbeese t
ten  csapódik ide-oda a szájüregében, nem  
tu d v án  m ár, m it is kell tenn ie . Á llkapcsa 
ugyancsak tan ácsta lan u l rángatózott. És a 
levegő közben egyre csak  tö rt elő belőle.

É n  ordított.
H an g ja  úgy  tö ltö tte  be a  szobát, m in t

h a  szét a k a rn á  vetn i a  fa lak a t. C sak  úgy 
rem egett belé m inden. Az apró tá rg y a k  a 
polcokon. Az undok zöld üvegcse. Az ablak.

A ztán  vége lett. Az Énből feltörő légára
da to t m in th a  h irte len  e lvág ta  volna v a la 
mi. A beállt, m élységes csend süketítőbb- 
nek  h a to tt, m in t v a lah a . É n  felem elte a 
fejét. T ekin tete  r ia d ta n  fürkészte  a  szobát. 
E gyszer csak  lá tta , hogy a  m ag asan  lévő 
ablakon egy tenyér sötétlő  sziluettje  ra j
zolódott ki, am ely többször is erőteljesen 
m egveregette  a  hom ályos üveget. Az éles 
zördüléseket egy k iá ltá s  követte:

-  Silentioü!
Egyetlen szó: egy dühös hangon, egy fia 

ta l  férfihangon, egy k in ti hangon.
É n  n ém án  felsóhajto tt, és v isszae jte tte  

fejét a földre. Koponyája nagyot koppan t 
a padlódeszkán, de eg y á lta lán  nem  b án ta , 
ső t m ég ö rü lt is egy k icsit a  fájdalom nak. 
M ozdulatlanul feküdt, m élyeket lélegzett, 
és nézte  a  m ennyezetet. A szörnyűséges 
á rn y a t kezdte eloszlatni az ab lakon á t  be
szűrődő hajnali derengés.

M egkondult odak in t a harang .
É s akkor É n m egnyugodott.
É n m egnyugodtam .

GRANC5A GERGELY 

Átkelés
Létezni úgy, m int aki altatás után ébred 
egy lassú álomból, és megáll egy pályaud
var ritkán használt vágányai felett átívelő' 
híd közepén, és úgy tesz, m intha várna va
lakit, miközben a beton repedéseiben csillo
gó olajos tócsák felszínén az apró hullámok 
elsim ulnak, de tudja, hogy ha rájuk néz
ne, a szivárványszínben já tszó  halott víz 
helyett a hínáros tófenék hajóroncsai közt 
lesben álló, apró szörnyeit látná az ember
kéz emelte architektúrának. Épp ezért úgy 
tesz, m intha valakit várna, és szemeivel a 
sínek gazos és üszkös érhálózatát pásztáz
za és figyeli, ahogy érkeznek és indulnak  
vonatok a még használatban lévő síneken, 
miközben a pályam unkások éjszakai vál
tása tűn ik  fel a sínek mentén, és azok on
nan föntről, m int apró hangyák kezdenek

neki ismeretlen feladatuknak, vagy csak 
a lassan pusztuló vasúti táj olajos, fekete 
semmivé válásának szalutálnak a vállu
kon fekvő súlyos kalapácsokkal, miközben 
úgy tesznek, m intha a peronon állnának és 
várnák azt, aki még soha értük vagy m iat
tuk nem szállt le egyetlen vonatról sem, de 
még a távolsági busz megállójáig sem sé
tált el megnézni a külvilág veszélyeire és 
az elutazás reménytelen hiábavalóságá
ra felkiáltójelként figyelmeztető, alum íni
um  oszlopra csavarozott menetrendjét egy 
másfajta valóság talán soha vissza nem té
rő lehetőségének. Egy olyan valóság lehető
ségének, amibe talán most eljutott az, aki a 
hídon áll, és, megértve létezése minden ér
telmet nélkülöző céltalanságát, ebben az új 
állapotban ismerkedik a világgal, amelyik
ben áll a hídon az éjszaka közepén, megko
szorúzva az autóút fölé behajló ívlámpák 
sugarával, pőrén a tudata maradékával, 
miközben az alatta húzódó síneken a las
san gördülő vonatok fényszórói combvas
tagságú sugárral hasítanak a félelmes sö

tét mélyére, hogy leképezzék a hídon álló 
alak felismerését, hogy az az állapot, am i
ben létezni érdemes, a világgal egybefonó
dó tuda t igyekezete, eggyé válni és mégis 
megőrizni valam it magából, a különböző  
tájakon megtelepedett flóra m inden egyes 
példányával, valam int a mélyben húzódó 
és a föld legfelső vékony rétegét átdöfő kő
zetekkel, hogy elapadjanak a könnyek for
rásai és testetlen alakban, az emberi létezés 
megszokott pszichés folyamaitól megszaba
dítva, kezdetét vegye az eszmélés egy más 
jellegű tudatállapot felé. A z  alak pedig, 
ahogy ott áll a h íd  közepén, és nézi, am it 
lát, magába fogadja világát az adott p il
lanatban felépítő dolgok képeit és rezgéseit, 
és érzi, hogy akár a sínek alatta, ő  is úgy 
kezd befutni az akkor még ködökbe és p á 
rákba burkolózó, semmibe vesző messzeség
be, hogy a periférián túl, újabb távlatokra 
bukkanva, átadhassa magát a sehova sem 
vezető, örök utazás megváltó gyönyörének.

» » » » »
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Ez nem egy ártér
Isteneknek nevezték magukat és bebábozódtak 
a kiszáradt folyóágy még nedves iszapjába, 
hogy ott átaludni tudják a hosszú nyarat.
Mikor repedezni kezd a héj, előmásznak az esőre, 
lemosni magukról a magzatmázat, az aprószemű homokot, 
és fészket készítenek éjszakára a páfrányok levelei közt, 
mielőtt a víz visszaveszi a cserepesre szikkadt medret, 
tolva maga előtt a fák törzsét és a köveket a tengerig.
Majd világosodni kezd, és kirajzanak, amíg a halászok fonják 
hálóikat, hogy kifogják a vízből a fennakadó testeket.

Ösvények befelé
A legjobb ösvényeket 
már mind ismeri valaki.
Utak vezetnek sehova.
A sorok között 
mindenki eltéved.
A megszerzett idő csak illúzió.
Minden ellened dolgozik.
A patakok vize mérgezett, 
a fák között vadállatok élnek.
Minden lépésed előre ismerik.
Egy ág megreccsen talpaid alatt 
a bokrok közt áll a párás levegő, 
boszorkánylepkék rajzanak mindenhol. 
Aki ma itt van, csak itt él.

Szökési sebesség
A szavak, a szavak, a szavak 
és a hosszú út, amiről beszélni fogok, 
ahol a hold a nap, mikor a fák levele nő, 
és senki nem figyel, elmondom, jártam ott, 
és rengett az ég.

Egyetek földet, zsírosat.
Mikor megjövök, lőjetek le
minden kutyát. Mert jeleket láttok majd,
és érzitek,
a hajnali ködben szarvasok bőgnek, 
és iszonyatot izzad a táj.
Egyetek földet, zsírosat.

Ott nincsenek árterek, az erdők torkában 
madárdal vergődik és az ágak közt csillagok.
Este lesz majd, sötét és csend. Előbújnak 
a kövek alól ismeretlen állatok, hangjuk 
a hangotok, szemük a szemetek. Az elszáradt avar 
betemeti a házakat és villanykörték köröznek 
az éjjeli lepkék körül. Mondom, figyeljetek.

A valóság csak a szavak tűzijátéka bennünk.
Mellkasotokban elalszanak a meteorok
és a kiütéses falak visszaverik, amit vissza kell.

Agyamban kóbor kutyák, szemeik alatt 
hullámzik a semmi. A víz felszínén 
úsznak halottaim, nem vernek át, 
az aszfalton kimondhatatlan mondatok 
és bogarak rajzanak, mint a szétfutó betűk. 
Kutyáim szemfoga villog, közben menekül 
belőlem minden, ami lenni akarok, 
és eszem a földet, a zsírosat.

L Á S Z L Ó  L IZ A
Sötét ország
a szája, ez a bomlott üreg fog tüzet 
először, a lángok mélyére látok, 
a hamuvá és korommá vékonyodó 
nyelvre, anyám itt őrizte 
azt, amiről tilos volt kérdezni: 
lányait, férjét, a hátsókerti 
nyarakat, gyúlékony mosolyával 
csak hallgatott, és megszorította 
a csuklóm, ha a gyufán játszottak 
ujjaim.

majd a legszebben épített szoba, 
a tüdeje fog tüzet, hogy tovább 
lángoljon órákon át. itt éltem

éveken keresztül, ebben a kártyás, 
sötét országban, és most csak nézem, 
ahogy beomlanak a gerendák, 
beszakad gerincoszlopának íve, 
aláomlik minden támaszték, 
amivel kitartott idáig.

Kivágni
elképzelem anyámat, sárgásán 
elsötétedő erdő közepén, 
miközben növényekbe burkolja 
torkát, hogy megszülessen a hangja, 
az a száraz és maró, torkában 
felkapaszkodó bogárzizegés.

úgy mozog a frissen felsíró hang körül, 
mintha tényleg tudná, hogyan kell

gondozni egy újszülöttet, felnevelni 
azt, ami szótlanságával betöri 
az őt hallgatók homlokát.

elképzelem anyámat, bejárja 
a helyet, ahol az imént életet 
adott, egy bokor alá fekszik, sebes 
száját feszegeti azzal, amit keze ér. 
táguljon tovább ez a beomlott, 
sötét üreg, jöjjön ki onnan minden, 
ami valaha oda menekült.

ez a kép azonban egyre lassabban 
mozdítható, megsebzi azt, aki fel akarja 
emelni onnan, ahová tartozik, 
egy ilyen látványt egyetlen erdő 
sem tud megtartani, az erőlködésbe 
végül tövig szakadnak a körmeim.
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kai istenek, a Coraline vagy a The Sandman képregénysorozat.

Dénes Gergő 1998-ban született. Gyerekkorát Oroszlányban 
töltötte, Tatán végezte a középiskolát. Jelenleg az ELTE Bölcsé
szettudományi karán hallgat filozófiát.

Grancsa Gergely 1991-ben született Budapesten. Első, Feke
te Andrással közös regénye a Tilos az A kiadónál jelent meg Ka- 
lasnyikov és Rózsafüzér címmel, 2015-ben. Jelenleg verseket ír, 
2018 óta publikál különböző folyóiratokban.

László Liza 1997-ben született Budapesten, Egerben és Salgó
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magyar szakon. Az írás mellett rajzolással, festéssel foglalkozik.
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CSONTOS MÁRTA

A sziklamotívum Reményik 
Sándor költészetében
A műalkotás megközelítése a lírai én ér

telmi és érzelmi tevékenységének műal
kotáson belüli értelmezésével lehetséges. 
A versbeszédben a lírikus én performatív 
ereje nyilvánul meg, s aki beszél, egyéni 
életeseményeit és lelkiállapot-változása
it olyan módon tárja fel, hogy „konstruk
tívan részt vesz az irodalmi szövegek nyil
vános beszédként való megjelenítésében”.1

A lét összefonódik a külvilággal, s a lírai 
én az általa teremtett külvilágot szubjek
tív folyamatként éli át. Megszólalásával új 
valóságot teremt, mely a beszélő által meg
tapasztalt élethelyzetek értelmezésével és 
leírásával jön létre. Az új valóság megte
remtésével érvényesül az a József Attila-i 
gondolat, mely szerint a „műalkotás meg
szűnik valóságelemként viselkedni”,2 így 
megszűnik a biográfiai én és a lírai én köz
vetlen azonosíthatósága.

Reményik lírai közléshelyzeteiben az 
írói élmény olyan formában tartalmazza 
a lehetséges olvasói élményt, hogy megva
lósulhasson a szereplíra és a bölcseleti lí
ra sajátos ötvözete. Életérzéseket fejez ki 
a környezet és a természet ábrázolásával, 
de ezzel egyidejűleg a mű létrejöttét meg
határozó társadalmi, történelmi és művé
szettörténeti háttérben kijelölt pozíciójá
ban „a versben beszélő hang két személyre 
bomlik”.3

Reményik a benne lévő biografikus és lí
rai én egyensúlyának megvalósíthatatlan- 
ságát emeli Egyensúly című versében

Nem, nem, versem, te nem vagy szuverén. 
Oszlop vagy? -  Dóm vagy? -

Hegycsúcs vagy? -
Lehet. [...]

Hiába mondod: magamért vagyok.
Hiába mondod: magamnak vagyok 
Mosolyog a rejtelmes messzeség:
„Nem igaz", -  mondja -  és ragyog, ragyog. 
Nem, nem, versem, te nem vagy szuverén,
Te másokért, mások számára vagy. 
Örömszerző vagyok általad én.4

A motívum mint struktúraalkotó poéti
kai építőelem szerepe az irodalmi szövegek 
értelmezésében az egyik legtöbbet vitatott 
kérdés, mely elsősorban arra irányul, hogy 
a kontextusban mit tartanak motívum
nak, és mit nem. A Világirodalmi Lexikon 
hat alapjelentést különböztet meg a motí
vumok vonatkozásában, s olyan irodalmi 
szegmensnek tekinti, melynek jelentése 
a mű értelmezése szempontjából lényeges, 
főként a kontextusban történő ismétlődés 
révén.5 A motívum definiálása figyelemre 
méltó az angol és német irodalomtudomány 
értelmezésében is. A Concise Oxford Dictio
nary meghatározásában a motívum „szituá
ció, idea, kép vagy karaktertípus”.6 Hason
ló elgondolást olvashatunk a The German 
Quarterly soraiban, ahol a szerző olvasatá
ban a motívum textuális elem, mely meg
marad a hagyományban, s szisztematikus 
mintákká kristályosodik, megőrizve az ar-

chetipikus jellegzetességeket és helyzete
ket. Az ismétlődés során beleolvadnak az 
emberi tevékenység és gondolat kollektív 
szubsztanciájába.7 Egy egész mű értelmezé
séhez, magyarázatához szükséges jelentés 
meghatározó és megerősítő szegmensnek 
tekinthető a kontextusban. A Metzler- 
lexikon 2001-es kiadásában a következő 
megközelítés található a motívum megha
tározásához: „A motívum tágabb értelem
ben a legkisebb szerkezet-alkotó egység egy 
szöveg-egész belsejében, hozzájárul a szer
kezeti tagoláshoz, a szemantika szervezé
séhez, a téma-kohézió megvalósításához”.8

Reményiknél kiemelt fontossága van az 
életművön végigvonuló vándormotívumok
nak. A vándormotívumok viszonyokat, ma
gatartásformákat jelenítenek meg. Az al
kotói folyamat mikrovizsgálatához fel kell 
tárni azokat a motívumokat, melyeknek 
visszatérő megjelenése nyomon követhető; 
környezeti létfeltételekkel, szerzett szoká
sokkal magyarázható. így jelenik meg „a 
diszkurzus és a diszkurzív alkotás kategó
riája, mint az önmegértés közvetítője”.9

Reményik élettényeinek ismeretében 
egyértelmű a küldetéses szerepvállalás; 
nyelvi fordulatai, szóhasználata, eszmetör
téneti háttere egész költészetét mélyen át
hatja, istenkeresése meghatározza karak
terisztikus vonásait. Tisztában van önnön 
lehetőségeivel és adottságaival, sorsválla
lása életre szóló érvényű. Motívumaiban 
megmutatkozik a költő lelki hajlama, is
métlései a „szavak energiával való feltölté
sét”10 valósítják meg. Fikción és költészeten 
keresztül, az adott létlehetőség keretei kö
zött a hétköznapok valóságának lényegisé- 
gét ragadja meg.

Az Isten hídépítő vas-keze 
Kifeszült a mélységek fölé,
Hogy összekössek messze partokat.
S hogy érezzem: a lelkek serege 
Egymást keresve rajtam áthalad. [...]

Viadukt vagyok, bús diadalív,
Repeszt a fagy és elmállaszt a hőség. -  
Magamnak gyötrelem, másoknak út."

A külvilág és a belső világ személyiség- 
jegyeinek traumatapasztalataiból szárma
zó nyelvi-pszichológiai képzettársítások 
hívták életre azokat a vándormotívumo
kat, melyek végigvonulnak az egész élet
művön. A sziklamotívum -  mely kortárs 
költők verseiben is megjelenik más-más 
töltettel — egy sajátos természetszemlélet 
megtestesítője.

A sziklamotívum12
A ’szikla’ jelentésének vizsgálata során 

a görög ’págosz’ szó jelentéséhez kell visz- 
szanyúlni, mely az ’ az Areiszpogosz’ név
ben jelenik meg, s eredetében feltehető
en az Akropolisznál elhelyezkedő dombra 
utal, ahol Árész hadisten ülésezett. A ke
resztény tipológiai szimbolizmus szerint

az ószövetségi kövek Krisztus előképét 
jelenthették. A kőkultusz szakrális szere
pe nyilvánvaló, gondoljunk a vizet fakasz
tó Mózesre, vagy az Újszövetségben Péter 
megjelenésére a keresztény egyház meg
teremtésének jelképeként. A név kapcso
lódik a latin ’petrus’ (görög ’petra’) szóhoz. 
Krisztus a Bibiliában „eleven kő”,13 aki így 
szól Péter apostolhoz: „Te Péter vagy, és 
én erre a sziklára fogom építeni egyhá
zamat”.14 Az alkímiában is rejtett kő az 
ősanyag (prima materia), de a szabadkő
műves szimbolikában is, a kockakő a sta
bilitás jelképe.

Az erdélyi táj szépsége minden esetben 
szubjektív kötődést jelent, elég, ha Remé
nyik természetjáró élményeire gondolunk. 
A hagyományos kert, hegyek, virágok, fák 
motívumai mellett a sziklamotívum is új 
tartalommal telítődik, ilyen módon az asz- 
szociatív jelentés válik hangsúlyossá.15

A szikla számos Reményik-versben je
lenik meg motívumként. Egyrészről a 
keresztény szimbolika fontos eleme a 
kő, mint a templom építőanyaga, sok
szor, akárcsak Adynál, a halhatatlanság 
és örökkévalóság jelképe, másrészről a 
gyász és a pusztulás megjelenítője éppúgy, 
mint a megmaradásé. Nyilvánvaló, hogy 
a fenyő mellett a szikla mint vándormo
tívum a toposzrendszerben kiemelt sze
repet kap a Trianon után kialakult köl
tői helyzet értelmezésére, a szerepvállalás 
megfogalmazására a megváltozott hatal
mi viszonyok között. „Szükségessé vált 
az önazonosságot olyan tényezőhöz kötni, 
amelyek több stabilitással biztattak, me
lyek hosszabb távon is megerősítő funkci
óval bírtak: a szűkebb régió földrajzi-táj- 
specifikus elemeihez, illetve a történelmi 
múlt adott helyzetben hasznosítható ha
gyományaihoz. [...] egy időre rendkívül 
megnövekedett a »közeli kontextus« fon
tossága: az, ahogyan a másik, hasonló 
helyzetben lévő alkotó saját eszközeivel le
reagálta a felmerült, közösségileg is érvé
nyes egzisztenciális problémát”.16

A sziklák Reményik verseiben rejtett 
erő hordozói, s valamilyen módon szimbió
zisban vannak a fenyőkkel, s ez a kettős
ség elég arra, hogy az isteni tökéletesség, 
az emberi gyarlóság és esendó'ség képzete 
felépüljön az olvasóban.

A sziklák itten oly szemérmesek,
Úgy rejtik a bennük lakó erőt,
A lappangó hatalmat,
Nem kiabálnak, nem fenyegetőznek,
Vad meztelenségük’,
Feszülő izmaik’ nem mutogatják.
Nem üvöltik alá 
A magasságból a vándor fejére:
Mindjárt reád szakadunk, nyomorult! [.. J 17

A Vadvizek zúgásában a sziklák legtöbb
ször a fenyőkkel együtt jelennek meg, mint 
például az „Ördögszoros” „kemény gránit- 
fogai” és a katlanban fekvő évszázados fe
nyő. Ugyanezt a teherbírást, az őserővel 
szembeni kiszolgáltatottságot fogalmaz
za meg Reményik, önreflexív módon, a sa
ját személye megosztottságát sugalló Az a 
félelmetes másik című versében is. Köl
tői énjét egyfajta ’ellenfélnek’ tekinti, de 
ugyanakkor inspiráló erőnek is, mellyel fo
lyamatosan farkasszemet kell néznie.
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És éjjeleim álmát elveszed,
És ha ölembe nyugtatnám kezem, 
Sziklákat hengerítni kényszerítsz [...]18

A fákban és sziklákban lakozó ősi erő 
másutt felszabadításra váró, rabsorsából 
kiemelkedni vágyó, a teremtett világ kín
jait az emberekkel megosztani kívánó ’lé
lek’. „ Rab volt a fák, a sziklák lelke, rab 
volt,/ S nem tudta senki, egyedül mi tud
tuk. .. [...] Az erdő lelkét felszbadítottuk”.19

A ’szikla’motívum többször is felbukkan 
az Egy eszme indul kötetében is, csak azért, 
hogy Reményik szerepvállalását erősítse, 
elfojtsa a bizonytalanságokat. Reményik 
a kötethez írt előszóban is hangsúlyozta, 
hogy szándéka szerint minden, a világon 
élő magyarhoz szól, hogy „lelket, szerete
tek szépségben feloldott szomorúságot ”20 
vigyenek mindenkihez. Reményik a költé
szet filozofáló hangvételét természetesnek

tartja, a poézisben teret kíván adni a tá r
sadalmi problémák megjelenésének, azon
ban a túltengő szimbolizmust és az ala
csony világfelfogást elítéli. Úgy véli, hogy 
szükség van irodalompolitikára, mely az 
„eszményekre tekintő, öntudatos, szenve
déseiben megújhodó magyarságé”.21 Ennek 
alapján az esztétikai, formai és diszkurzív 
sjátosságok lehetővé teszik az „irodalmi 
szövegek nyilvános beszédként való meg
jelenését”.22 A ’szikla’motívum itt is a re
ményiki állásfoglalás megjelenítője, melyet 
minduntalan feltölt az egyedülmaradás és 
a kiszolgáltatottság érzése.

A Sors: a sziklák zord szigetje áll.
Körülte zúg az emberáradat:
Millió élet, millió halál. [...]

Egy hullámparány vagyok én is ott,
A sziklára egy percre fölcsapok, [...]

Nincsen számomra más vigasztalás,
Mint hogy ezrekkel együtt jajgatok...23

A „hullámparány” állapot sziklához 
csapódó képe erőtlenséget, gyengeséget 
sugall, azonban ellenpólusként megjele
nik a szabad akaratból történő sorsvál
lalás erkölcsi imperatívusza; kiszolgál
tatottságát ismét szembeállítja azzal az 
önértéktudattal, mely megingathatatlan- 
ságot, állhatatosságot és halhatatlansá
got is biztosít számára, mégpedig a ter
mészeti kelléktár egyik leghatásosabb 
elemével, a tengerrel, mely nem a „népek 
tengerének” sodró ereje, mégis örök. „Csak 
hab vagyok, -  és mégis örök, ős,/ És mint 
az óceán, oly tehetetlen,/ és mint az óce
án, olyan erős”.24Az ellenpólusok közötti 
érzelmi labilitás végül mégis visszaviszi 
a Sors-allegóriához, hogy ismét átélhes
se közössége testi-lelki borzalmait, s ez
zel egyidejűleg hangsúlyozza a beletörő
désre, és ezáltal detraumatizációra való 
képtelenséget is. Az idővel dacoló termé
szeti jelenségek nem formai megoldások 
elsősorban, a „jelképekkel értékszimbólu
mokat”25 kíván teremteni, s a „paradigma- 
váltás alapja az értékváltás”.

A Sóvárgás bizonyosság után a gyógyít
hatatlan lélek vergődése, a teljes magára- 
maradottság sokadszorra megfogalmazott 
szenvedéstörténete.

Mit tettél velem, nyomorult világ?
Lúggal megmartad isteneimet,
Hamuvá szürkült aranycsillogásuk, 
Elpárologtak szentség, becsület.
A dogma sziklájától eloldottál, -  
Rideg, kietelen volt, de szikla volt:
Aztán -  kezemben a lét szertefolyt.26

A vers sorai között ott bujkál, kimon
datlanul is, az ’erdélyi gondolattal’ kap
csolatos kétsége, egy eszme elveszítésének, 
életképtelenségének kínzó érzése.

Ugyanez az „erdélyi beszédmód”, köl
tői szereptudat jelentkezik Tompa Lász
ló Havasi tájékon II. című versében, ahol 
a költő menedéket talált, sziklák kövéből 
épített kunyhót; „kivert magamnak” vé
delmére, hangoztatja, „itt mélyül el magá
nyom”, vállalja az egyedülmaradottságot. 
Egy másik versben azonban, éppenséggel 
a szikla motívum segítségével, eltánto- 
ríthatatlanságát, értékmegőrző szerepét 
hangsúlyozza.

Almaim alkonyán
Meredek úton önmagamhoz értem,
E magam: sziklavár... [..,/27

A trauma-reprezentációban Reményik 
tovább viszi a motívumokat, létrehoz
va egy olyan hermeneutikai szituációt, 
„amely az odatartozás és elválasztottság 
kölcsönösségét”28 tárja fel. A Két fény kö
zött záró soraiban megfogalmazza ezt a 
kettőséget, melyben individuum-centri- 
kusságán keresztül egy egész korszak 
megértését teszi lehetővé. „Se fárosz nem 
lettem, se fénybogár./ A parton állok két 
fény között sötéten.”29 Ebből a dichotómi- 
ából fakadó kiszolgáltatottság-érzés je
lenik meg az Elsüllyedt költeményben is,

» > »  folytatás a 16. oldalon
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a fény-sötét, magasság-mélység ellenpólu
saival. „Most lent vagyunk a tenger fene
kén,/ Én meg a csillag, a csillag meg én”30. 
A természeti kellékek megerősítésével ka
paszkodik transzcendentális magasságok
ba, az isteni elrendelés törvényének elfo
gadása most is ott van a háttérben, ahol a 
tenger és a parti sziklák együttélése útján 
jut el az abszolút máslét és az önmegisme
rés összefüggéseinek felismeréséhez, érzi 
a maradéktalan egybeolvadás szükséges
ségét. A kényszerű és önkéntes szenvedés
vállalás kettősségében történik a katarkti- 
kus feloldódás.

A tenger és a sziklák ezekben a ver
sekben az alkalmazkodás, a próbahely
zet, a létre törekvés metaforái. A lírai én 
így válik képessé arra, hogy önmagán ke
resztül magáról a történelemről beszéljen. 
Nemcsak az egyén, hanem az egész embe
riség fájdalmát jeleníti meg. Látszólag a 
„nem voltam kezdetben és nem leszek vé
gül”31 keserűségét szólaltatja meg, azon
ban győz az identitás kétarcúságában az 
elfogadás, a szintézist pedig a küldetés
vállalás, a ki nem mondott halhatatlan
ság tudata erősíti, hogy eljusson az önvál
lalás megtisztító élményéhez.

Vallom veled, hogy nem hiába élek 
Vallom, hogy irgalom a kegyetlenség 
És áldás az átok, [..]

Vallom veled, hogy minden, minden jól van, 
Bár gályapadhoz láncolt rab vagyok 
A végtelenbe lendülő hajóban, [..]

És rab-voltomban van a szabadságom, 
Erőm az erőtlenségben...32
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SZÁNTAI JÁNOS

Isten hozta, 
rendező úr!
Eredetileg arra gondoltam, hogy jelen 

szöveg címeként a következő mondatot tűz
zem a lap tetejére: A filmes, aki majdnem 
lehányta Gerd Ernőt. Hála Istennek, keve
sen tudják már, ki volt Gerő Ernő. Idézzük 
fel egyetlen mondatban, mert azért sok szót 
(itt legalábbis) nem érdemes rá vesztegetni: 
született Singer Ernő', illegális nevén Szeges 
Ernő', sokak által félt felvett nevén Geró' Er
nő kommunista politikus volt, 1948 után a 
Rákosi Mátyás vezérségével szovjet mintá
ra megteremtett totális diktatúra egyik ret
tegett, radikális képviselője.

Na de ki volt a filmes, aki...? Őszintén re
mélem, jóval többen ismerik a nevét. Ha nem 
máshonnan, hát A Pál utcai fiúk című 1968- 
as amerikai-magyar koprodukció kapcsán, 
amelyet, nem mellesleg, Oscar-díjra jelöltek 
rá egy évre, a legjobb külföldi film kategó
riában. Fábri Zoltánról van szó, hát persze. 
Igaz, ő sem ezen a néven látta meg a napvi
lágot. Furtkovics Zoltánként született 1917. 
október 15-én, Budapesten, és jóval később, 
1938 táján „fábrisodott” el, amikor is a Szín- 
művészeti Akadémia akkori igazgatója, 
a Szálasi-kormány idején kifejtett politikai 
tevékenységéért nyolcévi fegyházbüntetés
re ítélt Kiss Ferenc kijelentette, hogy már
pedig a színiakadémián idegen nevű fiata
lok nem tanulhatnak. Az volt a módszere, 
hogy az érintettektől bekért hat-nyolc ne
vet és azok közül kiválasztotta, hogy „mától 
fogva mi is lesz a te neved, fiam”.

A fenti sztorik abban a könyvben találha
tók, amelyet a filmrendező születésének 100. 
évfordulója alkalmából adott ki a Magyar 
Művészeti Akadémia. A kötet egy figyelemre 
méltó filmes sorozat darabja, melyben olyan 
filmes alkotókról jelent meg könyv, mint Hu- 
szárik Zoltán, Kosa Ferenc, Gulyás Gyula és 
Gulyás János, Gaál István, Sára Sándor, il
letve egy „listás” kötet a 20. század 53 leg
maradandóbb magyar filmjéről.

INEMATOGRÁF

A Fábri-könyv szerzője, Barabás Klára 
lelkiismeretes munkát végzett. Szorgalma
san végigtanulmányozott minden vonatko
zó szöveget, dokumentumot, midőn köny
vét megírta. Talán ennek tudható be, hogy 
a szöveg -  bár tetőtől talpig bevezet a kor
szak, sőt korszakok magyar filmművészeti 
textusába és kontextusába — helyenként ki
csit iskolás, hogy ne mondjam, unalmas. Vi
szont, ami mindenért kárpótol, az egy élet- 
útinterjú, amelyet a kötet szerzője 1989-ben 
készített Fábri Zoltánnal. Talán ezért is ke
rült a beszélgetés a könyv elejére. Ugyan
is itt Barabás Klára váratlanul megtalálja 
a hangját. Jó, az olyan ostobácska kérdése
ket nem számítom ide, mint például ez: Mi
lyen kulturális légkör volt otthon? Szeren
csére Fábri is jól látta, mi az ábra, mert így 
felelt: Kulturális légkör semmilyen sem volt 
otthon. A recenzens ezen a ponton hango

san felnevetett. Az ilyen apróságoktól elte
kintve azonban Barabás otthonosan mozog 
a kérdező szerepében. Azt is elmeséli, ho
gyan fogadta őt az akkor már idős és né
mileg „beporosodott” rendező-legenda. Szin
te sehogy. Egyáltalán nem akart beszélni. 
Nem tudom, kinek az érdeme, hogy végül 
mégis megtette, de nagyon jól tette. És le
gyen ez most már teljes mértékben Barabás 
Klára érdeme. Tisztelegj!

Fábri Zoltán élete átível szinte az egész 
huszadik századon (1994-ben hunyt el), 
életművét pedig a következő közhelysze
rű címkékkel szokás jellemezni: az ember 
szabadságvágyának bemutatása (nyilván 
nem ok nélkül, hiszen összes filmjét 1952 
és 1983 között készítette, és ezzel sok min
dent elmondtunk), az erőszak elleni tiltako
zás, a múlttal való szembenézés kötelessé
ge. Összesen 22 játékfilmet jegyzett, ezen 
kívül kábé 60 színházi rendezés és díszlet
terv fűződik a nevéhez, és aki nem tudná, 
egész jó festő is volt, sőt, képzőművésznek 
is indult annak idején, még Furtkovicsként. 
Ehhez kapcsolódik egy valóban remek törté
net, amelyet a rendező az interjúban mesél 
el. Harmadikos elemista korában történt, 
hogy a tanító úr azt a házi feladatot adta 
fel, hogy a nebulók másoljanak ki egy rajzot 
az olvasókönyvből. A kis Furtkovics meg is 
tette, ám a következő órán a tanító úr át
húzta a rajzát, mondván, hogy nem az apja 
munkájára kíváncsi. Erre persze a fiú tilta
kozni kezdett, mire a mord oktató odatette, 
hogy ott helyben készítse el újra a rajzot... a 
táblán! Persze, ijesztő volt a feladat, ugyanis 
a tábla nem egy irkalap. Ám az ebadta neki
vágott, és a háta mögött az osztály röhögése 
fokozatosan elhalt. Amikor hősünk befejez
te a rajzot és megfordult, azt látta, hogy az 
osztályon kívül ott áll az egész tanári kar. 
És a tanító így szólt: Fiam, azért hívtam ide 
a kollégáimat, hogy az ő jelenlétükben bo
csánatot kérjek tőled. A történetből felsejlő 
morális attitűd később különböző formák
ban visszaköszön A Pál utcai fiúkban, a Két 
félidő a pokolban vagy a Hannibál tanár úr 
című filmekben.

Fábri (még Furtkovicsként) a Képzőmű
vészeti Főiskolára járt 1935 és 1938 között, 
ahol Réti István, az általa utolsó nagybá
nyai mesternek nevezett festőművész tanít
ványaként. Ebből az időszakból származik 
egy másik kis sztori, amely a későbbi nagy 
filmrendező pontosságára, rigurózus mun
kamódszerére utal. Fábri elmeséli, hogy Ré
ti mindig kalapban érkezett az órákra, an
nak ellenére, bogy lakása alig öt méterre 
volt a műteremtől. Mellesleg nagyon sze
rette a tehetséges Furtkovicsot, akit ki is 
szemelt tanársegédének. Aki azonban vá
ratlanul jelentkezett a Színművészeti Aka
démiára. És fel is vették. Ekkor történt, 
hogy apja borotvával kergette végig a szü
lői házon, miközben ezt ordította: Most rög
tön megöllek!

Az öreg Furtkovics szerencsére nem ölte 
meg egyetlen fiát, akiből (miután megjárta 
a második világháborút, Németországig ju
tott, ahol amerikai hadifogságba esett) már 
Fábri néven díszlettervező, színházi rende
ző, színházigazgató lett, hogy aztán 1950- 
ben a rendszer átinvitálja a filmszakmába. 
És onnan nem volt megállás. 1952-ben elké
szítette első nagyjátékfilmjét, a neorealista 
ihletésű Vihart, aztán 1954-ben az Életjel 
című dolgozattal már díjat nyer a Karlovy 
Vary-i Nemzetközi Filmfesztiválon, és utá-

B arabás Klára
A TÖRTÉNELEM KÖRHINTÁJÁN
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na rögtön következik a magyar filmművé
szet egyik alapfilmje, az 1955-ös Körhinta 
(ez az a film, amelynek kapcsán Fábri fel
fedezett a film számára egy fiatal lányt, bi
zonyos Törőcsik Marit), amely nem nyert 
nagydíjat Cannes-ban, pedig ugyancsak 
megérdemelte volna. De talán a maga mód
ján megkapta a nagydíjat, ugyanis a tör
ténet szerint 1981-ben egy este a magyar 
filmdelegáció ott üldögélt a fesztiválpalo
ta teraszán (zárójelesen jegyzem meg, 1981 
erős cannes-i éve volt a magyar filmnek: 
Vajda Béla Moto Perpetua című rövidfilm
je Arany Pálmát kapott, a játékfilmek ver
senyében Gaál István Cserepek című filmje 
és Szabó István egy évvel később Oscar-díj- 
jal jutalmazott Mephistoja versenyzett, de 
különböző szekciókban ott volt Bacsó Péter 
A tanúja, Bódy Gábor Nárcisz és Psychéje, 
valamint Rózsa János Vasárnapi szülőkbe), 
amikor kijött a pincér egy üveg pezsgővel, 
kibontotta, töltött és ezt mondta: Uraim, ezt 
a főnök küldi tiszteletből a magyar delegá
ciónak, annak emlékére, hogy 25 évvel ez
előtt mutatták be itt Fábri úr Körhintáját. 
Egészségükre!

Fábri Zoltánt egész életén végigkísérte a 
szerencse, erről többször is említést tesz az 
életútinterjúban. Valahogy mindig úgy ala
kult a sorsa, hogy azt tehette, amit tenni 
akart, annak ellenére, hogy a kommunis
ta kultúrpolitika körülbelül nyolc filmtervét 
megtorpedózta. Értsd, igen kevés kivétellel, 
ha valamit nem tehetett meg, akkor inkább 
nem tette meg, mintsem hogy úgy táncol
jon, ahogy a felsőbb vezetés fütyült. Ennek 
az attitűdnek (no meg talán az említett sze
rencsének) köszönhető az említett filmeken 
kívül például az Édes Anna, a Nappali sötét
ség, a Húsz óra, az Utószezon, az Isten hozta, 
őrnagy úr!, Az ötödik pecsét vagy a Requiem.

Barabás Klára Fábri-kötete pedig tesz 
nekünk, késői olvasóknak egy nagy szíves
séget: szellemközeibe hozza az idén 102 éves 
rendezőt. Aki amellett, hogy nagy filmren
dező satöbbi, ugyancsak kellemes beszélge
tőtárs. Isten hozta tehát, rendező úr!

Barabás Klára: A történelem  körhin
tá já n  -  F ábri 100. Magyar Művészeti 
Akadémia, 2017.
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ISMERETLEN SZERZŐ

A kétségbeesett beszélgetése 
önnön Bá-testével
(A Bá-test tanítása önnön zaklatott lényéhez)
A BÁ-TEST
[...] azt fogjátok mondani [...]
A nyelvezetük nem egyéni.
Még akkor is, ha megromlottak, 
a beszédjük tárgyilagos.
AZ EMBER
(A Bá-Testemhez szólok Őneki válaszolván) 
Túlontúl nyomasztóvá válik számomra az, 
hogy a Bá-testem hozzám ma nem beszélt.
(5) Oly elviselhetetlen
most nekem e tény,
hogy Őt hívni is
hiábavaló hiúság mindaddig,
míg a Bá-testem mellőz, s rám sem hederít.
Ne menekülj, ne távozz el tó'lem, ó, én 
Bá-testem ! ...
Légy kegyes hozzám látván nagy bajom !
[...] [...] mert a testemben feszül egy háló.
(10) Mert lehetetlen,
hogy a Bá-testem kiszabaduljon belőlem a 
Balsors napján ! ...
Ám bámuljátok csak bambán, hogy 
a Bá-testem megszökik tó'lem, 
mivel képtelen voltam arra, hogy Ót 
meghallgassam!...
Eképp óhatatlanul, s még mielőtt ez 
megtörténne,
a halál fele hurcolom én magam, 
mivel a Bá-Testem 
éppen itt hagyott
bánataimban s segély nélkül elemésztetten.. 
(15)
A Bá-testem maradjon bennem a
boldogtalanság napján,
s kedvezzen nekem e balvégzetű helyen,
magába fogadván
ama gyermek imáját,
aki vagyok.
Hisz Ó az, aki kinyilatkoztatni 
kívánja magamagát 
avégett, hogy a saját 
határaihoz érjen el.

EÁTRUM
Bá-testem, ostobaság 
bagatellizálni emígy 
a földi életben 
elszenvedett bántalmaim:
Te a halállal kapcsolatosan még
jóval azeló'tt gyötörsz engem,
hogy egyáltalában odajutottam volna.
Tedd (20) tehát számomra kellemessé 
a Nyugatot!... A Nyugat 
tényleg átkos balcsapás?...
A földi lét csupán
egy átmeneti korszak,
bár a fák is egyszer ledőlnek.
Oszlasd hát szét 
e belső háborgást, 
állítsd az oldalamra, 
s óvd meg nyomorúságom, 
és Thot,

Ki az isteni erőket be'kíti ki,
Ő ítéljen meg!...
Khonszú, (25) az Igazságot [Maát] igenlő írnok 
Védelmezzen engem!...
Rá, Ki az égi Bárkát kormányozza, 
hallja meg fohászom,
S végül Isis is támogasson 
a Szent Teremben !
Mindezt pedig azért, 
mert gyötrelmem bajosan viselem [...], 
s semmi jót sem hoz 
számomra mindez.
Végül meg tömjék hát be (30) 
az istenek testem 
titkos töltőszálait !
A BÁ-TEST
(folytatja a Bá-testem hozzám szólva)
De nem te lennél-e az ember?...
Nem te vagy az élő teremtmény...
Mi tehát a te célod?...
Olybá érdekelne téged az élet, miként vajmi 
gazdagot?...
AZ EMBER
(szólok)
Nem tudok addig elmenni innen, 
míglen mindez nem rendeződött el.
Igazság szerint 
ha Te ennyire
nyugtalankodsz anélkül, hogy
velem eggyé válnál, bárki azt mondhatja :
„birtokba veszlek, megszállak”!
Eképp valójában Te halsz meg, 
s pusztán a neved 
marad majd fenn.
Mindez persze 
a Túlvilágot illeti csak, 
a Leszállás helyét, 
a Nyugatot, 
s [...] ha testvérem 
és oltalazóm, a Bá-Bálványom 
valóban meghallgatna engem (40), 
eggyé s növekedővé lehetne énvelem.
S biztosíthatnám a sírhelyét Őneki azonképp, 
amiként egy királynak, 
hisz egy túlélő végezné 
a halotti szertartásokat számára.
A mumifikált testednek 
egy nagyon hűs helyet 
fogok építeni, 
s eképp Te egy másik (45), 
élettelen Bá irígykedését 
váltod majd ki.
Egy oly üde, 
egy oly friss,
hűvös helyiséget fogok építeni neked, 
amely egy lángoló Bá-test 
féltékenykedését vonja majd maga után.
Tiszta vizet fogok majd (v)inni 
a forrásból és harapnivalót halmozok ott fel, 
miközben egy kiéheztetett Bá-test 
epedezik majd körülötted.
De ha Te (50) a halállal kapcsolatosan 
gyötörsz mindaddig, míg a

testemben vagyok, 
nyugtodat nem fogod föllelni 
sehol sem Nyugaton.
Szíved legyen hát engedékeny 
irányomban, Bá-Testem, Testvérem, 
ama örökös eljöveteléig, aki 
az előírt szertartásokat el fogja végezni. (55)
A BÁ-TEST
(szavaimra a Bá-testem így felelt)
Ha a gyászszertartások értelmét elferdíted,
a szenvedés el fog árasztani téged,
hisz a kín könnyeket követel
az ember bánkódása révén, s mindez
egyenértékű lesz azzal, mintha
egy embert kiszakítanék a hajlékából,
s magára hagynám
a magasságokban, ahonnan őneki már
nem lesz lehetősége arra,
hogy a túlvilág fele haladjon,
s hogy (60) a fény lényeit meglássa.
Mert mindazok, akik a vörös gránitot 
kifaragták,
mindazok, kik a karcsú piramisokat
tökéletes remekművekként
megépítették azért,
hogy istenekké váljanak,
mindezeknek oltári asztalai elhagyatottak,
s ők maguk olyanok,
mint a parton heverő, halott
és mozdulatlan emberek, minthogy
megfoszttattak a túlélőjüktől (65) olymód,
mintha az víz özöne
s mintha az isteni Nap
ragadta volna el magával őket,
kikkel csak a meredek folyópart halai
társalognak.
Te, hallgass meg hát engem!
S lásd, mily jó
az emberi lények számára a szó 
meghallgatása!
Keresd a tökéletes napot, 
s feledd el azt, ami kínoz!
(A Bá-Test első'parabolája)
Egy szegényember minden nap a földjét 
műveli.
A betakarított gabonatermését minden nap 
egy bárka belsejébe raktározza el.
Majd vízre száll, hisz közeledik az örömök 
ideje,
hisz az Észak viharának a homályát látta 
fölkerekedni.
Mialatt a szegényember azt mérte fel, 
hogy az isteni Nap miként 
„érkezik meg”
s hogy miként „távozik el” a bárkájából, 
a szegényembernek a felesége és a gyermekei 
elvesztek
egy veszélyes tavon az éjszakában 
a krokodikok fogai alá kerülvén (75).
E hír hallatán a 
szegényembernek elakadt a 
lélekzete:
magába roskadtan 
leült,
s így szólt:
„Nem azt siratom, aki szül, 
hisz a Nyugaton 
nem létezik az ő számára 
szülés azonmód, 
mint a Földön.
De nyugtalanítanak 
az ő azon gyermekei, akik a 
megszületésük előtt 
semmisíttettek meg, s akik látták 
az isteni Nagy Krokodil arcát (80), 
mielőtt még éltek volna.”
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(A Bá-test második parabolája)
Egy szegényember minden nap 
elemózsiát követel.
A szegényember felesége 
minden nap azt válaszolja:
„A vacsora ideje rögvest itt lesz !”
A szegényember a házból kirohan, 
dúl-fúl egy darabig, majd 
visszatér lakába a dühtől elvakultan.
Bár a párja kedves volt iránta, 
a szegényember, minthogy a 
tajtékzó harag (85) a szívét emésztette, 
képtelen volt arra,
hogy a felesége szavát meghallgassa.
AZ EMBER
(válaszolok arra, amit a Bá-Testem mondott 
nekem)
(Első' ének)
Lásd, hogy az én nevem alávaló.
Lásd, hogy az én nevem aljasabb, mint a
madárürülék bűze
egy nyári napon a tüzó' napsütésben.
Lásd, hogy az én nevem alávaló.
Lásd, hogy az én nevem alávalóbb, mint a 
halszag
az égó' ég alatt történő halászat napján.
Lásd, hogy az én nevem alávaló.
Lásd, hogy alávalóbb, mint a mocsarak 
öbleiben halászók mocsok-illata.
Lásd, hogy az én nevem alávaló.
Lásd, alávalóbb, mint a mocsári madaraktól 
megszállt nádszál tövében tanyázó kacsák 
bűze.
Lásd, hogy az én nevem alávaló.
Lásd, hogy alávalóbb, mint a (95) mocsarak 
öbleiben halászók mocsok-illata.
Lásd, hogy az én nevem alávaló.
Lásd, hogy alávalóbb, mint egy leselkedő 
krokodilok
által borított homokbucka mellett 
sütkérező krokodil bűze.
Lásd, hogy az én nevem alávaló.
Lásd, hogy alávalóbb, mint ama nőé, 
ki hazugságokat 
mond az ő hitvesének.
Lásd (100), hogy az én nevem alávaló.
Lásd, hogy alávalóbb, mint azé a bátor 
gyerekéé,
akiről azt mondják: „Annak a 
fia, akit emez gyűlöl.”
Lásd, hogy az én nevem alávaló.
Lásd, hogy alávalóbb, mint a gazda birtokának 
azon embereié, akik gazdájuk 
háta mögött lázadnak fel.
(Második ének)
Kihez fogok szólni ma én?
A felebarátok gazok, mert 
a mai barátok képtelenek szeretni.
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Kihez fogok szólni ma én? (105)
A szívek kapzsik, 
mivel minden ember 
a felebarátja javait kaparintja meg.
Kihez fogok szólni ma én?
A szelídség elveszett,
mert az erőszak vezeti az egész világot.
Kihez fogok szólni ma én?
A gonoszság gátlástanul uralkodik, 
mivel mindenütt elvetik a jóságot.
Kihez fogok szólni ma én? (110)
Az az ember, aki a szerencsétlen sorsára őrről, 
kinevetteti magát a saját, visszás 
helyzete miatt.
Kihez fogok szólni ma én?
Rablásra adjuk a fejünk, mert
minden ember a felebarátja javait ragadja el.
Kihez fogok szólni ma én?
A szívbe beköltözik a romlottság, 
hisz a testvérbáty,
akivel társultunk (115), az ellenségünkké 
változott át.
Kihez fogok szólni ma én?
A tegnapra nem gondolunk többé, 
mert nem adjuk vissza másnak 
a munkája gyümölcsét.
Kihez fogok szólni ma én?
Az embertárs elvetemült, 
s az idegeneknél keressük 
a szív egyenességét.
Kihez fogok szólni ma én?
Az arcok kifejezéstelenek, 
mert minden ember 
lesüti szemét (120) 
a társai előtt.
Kihez fogok szólni ma én?
Mohóság lett úrrá a szíveken, 
mivel nincs már olyan szív, amelyre 
támaszkodjanak.
Kihez fogok szólni ma én?
Nincs már olyan ember többé, 
ki harmóniában él, 
s az ország azokra maradt, 
akiknek az élete zűrzavar.
Kihez fogok ma szólni ma én?
A barátoktól megfosztattunk, 
s egy idegent kell keresnünk (125), 
hogy bánatunk 
elsírhassuk emennek.
Kihez fogok szólni ma én?
A szívem elégedetlen,
mert az, akivel eddig együtt mentem,
nincs már!
Elborított a nyomorúság, 
mivel barátom sincs.
Kihez fogok szólni ma én?
E baj, mi a földet sújtá (130), 
örök bilincs!
(Harmadik ének)
Ezentúl a halál néz velem szembe, 
miként a fölgyógyulás a szenvedővel, 
miként a szabadulás az őrizet után.
Ezentúl a halál néz velem szembe, 
miként a mirha illata, 
miként a pihenés a vitorla 
alatt egy szeles napon.
Ezentúl a halál néz velem szembe (135),
miként a lótuszvirág szaga,
miként a mámor partjain történő heverés.
Ezentúl a halál néz 
velem szembe, miként

az eltávolodó eső,
miként a tűzhelyéhez megtérő földerítő.
Ezentúl a halál néz velem szembe,
miként a kopár ég,
miként az az ember,
aki hirtelen
azt (140) érti meg,
amit addig föl nem ismert.
Ezentúl a halál néz velem szembe,
miként az az ember,
aki sok évi fogság után erősen
vágyik arra, hogy megint megpillanthassa
s hogy birtokába vegye az ő fészkét.
(Negyedik ének)
Ellenben az, aki Amott van,
Olyanná lesz, mint egy élő isten, 
mert megállítja azt a bajt, 
amit okoz ennek előidézője.
Ellenben az, aki Amott van, 
gondját viseli az égi .Bárkának, mert (145) 
oda fogja adományozni a templomoknak 
az ezeket megillető részesedéseket.
Ellenben az, aki Amott van, 
bölccsé lesz, mert 
nem utasíthatják akkor vissza, 
midőn az isteni Napot ő kérlelni fogja.
A BÁ-TEST
(az, amit a Bá-Testem mondott)
Tedd hát e tárgyra rá panaszod, barátom, Te, 
Testvérem!
Akár a tűzön áldozod föl magad (150), 
akár részt veszel egy oly életben, 
ami olyan, mint ahogy mondod.
Óhajts engem 
itt e helyben,
miután eltekintettél magadban a Nyugattól.
Csak akkor akard, hogy 
megérkezzél a Nyugatra, 
amikor a földdel eggyé lett húsod.
És én megnyugszom, miután Te 
mozdulatlanná válsz.
Akkor egy olyan földet hozunk majd létre, 
amely hosszú ideig fönnáll.

BRÉDA FERENC fordítása
Jegyzet
Az egyetemes színháztörténet egyik legkorábbi, 
írásban rögzített, s magyarul ezennel első íz
ben itt olvasható drámája a XII. dinasztia (III. 
Amenemhat [Kr. e 1842—1797], XII. dinasztia 
[Kr. e. 1991-1783]) korában keletkezett Egyip
tomban. A közel négyezer éves drámai dialógus 
szerzője ismeretlen. A szöveg az egyiptomi ta- 
natológia (haláltudomány) beavatási mélyvize
ibe vezeti be a néző-látó Olvasót. A teo-teatrális 
és transzcendens tárgykörű drámai dialógus a 
nemkülönben észak-afrikai, illetőségű, s a ké
tezreddel később tevékenykedő Szent Ágoston 
(Augustinus) teológiai és bölcseleti munkássá
gából ismeretes Soliloqvivm (Beszélgetések ön- 
magammaD-műfajnak a dráma- és szellemtör
téneti előzménye. A magyar fordítás a francia 
szövegváltozat alapján (Brigitte Ouellet, Le Dé- 
sillusionné et son ba du papyrus Berlin 3024. 
L'herméneutique d'une expérience ontopha- 
nique című kiváló monográfiájában (Montréal, 
www.academia.edu, 2004, 32p.) készült.

Bréda Ferenc e fordítást közel két évvel halá
la előtt, 2016 decemberében küldte át, a kö
vetkező megjegyzéssel: „a szöveg négyezer 
éves, s még jó, hogy volt időm lefordítani ... 
Textus a javából.”

K. ZS.
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TOTOS DOROTTYA

Az abszurdon 
innen és túl
A görög mitológiához szokott olvasó tud

ja: az alvilági szenvedés örök és értelmet
len, a maga nemében és felhasználási köré
nek megfelelően pedig hol elrettentő példa, 
hol nemes büntetés -  Albert Camus óta egy
szerre mind a kettő, de legfőképp abszurd. 
Magyary Ágnes bátran vál(t)ogat eme kü
lönböző' értelmezésmódok között, Rövidzár
lat az alvilágban című regényének egyik fő 
jellemzője pont az ebből fakadó kiszámít
hatatlanság. Ezt ígéri rögtön a kötet címe 
is, mert ugyan mivé lesz ez a világ, ha már 
az alvilág is rövidzárlatos. Az elragadtatott 
vagy éppen szörnyülködő olvasó már a szö
veg elkezdése előtt az abszurd túlfokozásá- 
val szembesül: ha a végtelen kínt rövidre 
zárjuk, akkor megszűnik vagy végtelenebb 
lesz? Hamar kiderül, hogy Magyary regé
nyében a két lehetőség ugyanahhoz a vég
eredményhez vezet, névlegesen az olvasó 
szórakoztatásához.

A szerző rögtön két (al)világban is kiírja 
a regényeim bizonytalanságát. A kötet túl
nyomó részében egy bonyolult viszonyhálót 
maga előtt görgető család története bonta
kozik ki a kamaszodó én-elbeszélő nézőpont
jából. A cselekmény a rendszerváltás körüli 
Kolozsvárról indul, ekkor a narrátor tízéves, 
hogy bő egy évtizeddel később, egy hosszabb 
brugge-i kitérő után, Szentendrén abbama
radjon. A kifordított Odüsszeiában azonban 
a főhős egészen más jellegű tudáshoz jut 
hozzá, mint amilyet elvárnánk az utazás 
toposzára épülő eseménysortól. A gyerekel
beszélő például azt az alapigazságot tanulja 
meg nagyon hamar, hogy az apai nagyma
ma gyógymódja mindenáron elkerülendő -  
amennyiben az a megfázásra konyakot és 
kubai szivart ír elő gyerekek számára is. 
Ehhez a későbbiekben társul annak a fel
ismerése, hogy az előbb gyógyszer-, majd 
drogfüggő és hipochonder anyát nem szabad 
a konyha közelébe engedni a tűzveszélyre 
való tekintettel, vagy hogy teljesen felesle
ges megkérdőjelezni az autoriter apa azon 
döntését, hogy árterületre költöztesse a csa
ládját.

Ebből a komor felállásból Magyary pszi
chológiai drámát vagy tragédiát is írhatna, 
de már az első bekezdésben (a gyermeki né
zőpont következtében látszólag ártatlan) 
fekete humorra és derűs beletörődésre íté
li én-elbeszélójét: „Az idő olyan, mint a má
kos laska. Erre akkor jöttem rá, mikor ezer- 
kilencszáznyolcvankilencben megtaláltam 
anyut a fürdőszobában, miután -  ki tudja 
hányadszorra -  megpróbált végezni magá
val, mert apám azt mondta neki: el fogunk 
költözni.” (5.) Az ellentétes hangulatok szo
ros egymásra utalása Magyarynál a gro
teszk határait keresi: meddig engedhetjük 
meg magunknak, hogy bűntudat nélkül mo
solyogjunk? Teljes megnyugvással csak ad
dig, ameddig nem is a regényt, hanem a 
közjátékot olvassuk: Tanulmány a szörnyek
ről, Teiresziász egy napja és A bűnledolgo
zó szabadfoglalkozás. Ezeknek az ógörög 
alvilágra írt szövegeknek a családtörténet
től elhatárolt komikuma ugyanis nem mu

tat túl önmagán. A túlórázó Kerberosz job
ban szenved a számos paradigmaváltáson 
átesett alvilágban, mint az átláthatóság 
kedvéért fiókokban tárolt delikvensek. Há- 
dészban, Kerberosz felettesében esetleg fel
ismerhetjük a hárító, kényes, sznob és így 
tovább főnökünket, és jót derülhetünk afe
letti örömünkben, hogy azért nekünk még
is könnyebb, mint egy háromfejű kutyá
nak. Mindez csupán annyiban kapcsolódik 
a másik, a családi alvilághoz, hogy azt állít
ja: az abszurdot csak humorral lehet túlél
ni. A lázadás, a megadás vagy ezek bármely, 
az én-elbeszélő által kipróbált kombináció
ja nem töri meg az abszurd ciklikusságát. 
Magyary nem sokat hagy a súlytalan hu
morból a szarkasztikus kamasznarrátornak, 
mert például míg a mákoslaskaidő elsőre 
csak oda nem illőségében vicces, a hason
lat kifejtésében rétegződik a szerepe: a főz
ni nem tudó anya miatt a család menüjén 
csak a laska szerepel, sajttal, tejföllel, „sajt
tal és tejföllel — ünnepnapokon meg mák
kal.” (5.) A megmosolyogtató társítást végül 
gyereknevelési elméletként összegzi a kö
rülményekhez képest meglepően magabiz
tos elbeszélő: „A pszichológusok azt állítják -  
nem teljesen meggyőzően -, hogy a gyermek 
egészséges lelki fejlődését a szülői szeretet 
biztosítja. Ez ostobaság. Az étkezésen múlik 
minden. Saját tapasztalat. Ha nem lett vol
na a laska állandósága az életemben, akkor 
végképp elvesztettem volna az irányt abban 
a rengetegben, amelyet apám és anyám mu
tatott, és amelyet életnek hívnak, ahogyan 
azt később megtudtam.” (5.) Egyrészt ért
jük, miért lehet ez fontos ténymegállapítás 
bizonyos kontextusban, másrészt már az el
ső oldalon gyanakodva méregetjük a látszó
lag legkomolyabbnak szánt kijelentéseket 
-  a laska állandósága mégiscsak vicces, mi
közben egy lehetséges valóságra vonatkoz
tatva ijesztő.

A nyelvi kifejezés korlátáiról, gyerekne
velésről, regényírásról elmélkedő narrátor 
szólamában ezek a témák mintha csak a 
kikacsintás gesztusának kedvéért szakíta
nák meg az események elősorolását. Szeren
csére az értelmező sem állhatja meg, hogy 
visszakacsintson, amikor a metanarratíva 
és az elbeszélés közötti ellentmondásból is
mét humort olvas ki. Csakhogy a kötet bo
rítójára kedvhozónak, ars poeticának vagy 
épp irodalmi poénnak kiemelt részlet nem
csak iróniát ígér, hanem őszinteséget is. 
„Korunk kitalálta azt a baromságot, hogy 
a szülőknek szeretni kell a gyerekeiket, és 
ezzel kényszerpályára állított egy csomó em
bert, akik egész egyszerűen képtelenek er
re az érzésre, mégis úgy kell tenniük, mint
ha teljesen odalennének az utódaikért, [...] 
miközben legszívesebben feldarabolnák egy 
baltával, csak hogy erről nem illik beszél
ni. Ily módon teljes képmutatásra kénysze
rítjük az egész társadalmat, ehhez képest 
az idő, az élet és a halál problematikája ok
kal ildomosabb regénytémává válnak, mint 
az apaság, az anyaság, mivel sokkal keve
sebbet kell hazudni velük kapcsolatban.” 
(32-33.) Magyary fenntartások nélkül jele
níti meg azt, amiről nem illik beszélni: gyer
mekkorban elszenvedett érzelmi zsarolást, 
szellemi és fizikai bántalmazást, kiszolgál
tatottságot -  bár a megszólaló inkább ne
vettet, mintsem panaszkodik. Az olvasó fi
gyelmét is jó eséllyel a körülmények, és nem 
maga az erőszak köti le, ahogyan a helyzetet 
átlátó családpszichológus sem tesz semmit,

a helyzetet átélő házvezetőnő/dada lassan 
hozzáidomul a családhoz, a helyzetet megíró 
Magyary pedig tartózkodik. A minden le
hetséges rosszat megtapasztaló én-elbeszélő 
pozíciója alkalmas lenne társadalomkritika 
megfogalmazására, de az elmarad, megma
rad a narrátor szarkazmusa mögött -  ahol 
viszont nagyon is komoly, de nem megvaló
sított szerzői szándékként folyamatosan ér
zékelhető.

Ezzel a félszegséggel szemben Magyary 
az abszurd paródiájának megírásában ha
tározott és tudatos. A mitológiai és irodal
mi előzményekre visszautaló család-alvilág 
metaforát expliciten is rögzíti, többek közt 
akkor, amikor az elbeszélő arra emlékszik, 
hogy gyermekkorában a Doktor Faustust ol
vasta apja utasítására: „mert a pokol is ott 
kezdődik, amikor az embert bezárják egy 
szobába egy csésze kakaóval és egy könyv
vel. A patás ördög, ahogy főzi a katlanban 
a delikvenseket, az csak dajkamese.” (100.) 
A Sartre-parafrázis egyszerre adja meg az 
abszurd irodalmat mint hivatkozási pontot, 
és jelenti ki a család-alvilág megfeleltetést.1

Ennek kontextusában a nagyon elszánt 
szövegértelmező talán elgondolkodik a meg
keresztelt, de félig-meddig mégis ógörög al
világ kortárs művészi értelmezésének le
hetőségein, de Magyary narrátora minden 
bizonnyal kinevetné ilyen jellegű próbálko
zásainkat. Tegyük azért hozzá ehhez azt, 
hogy olykor ő is lelepleződik, amint a vég
telen természetén, közben pedig a saját, ka
otikus beszámolóján elmélkedik -  és benne 
a paródiát író szerző mosolyát halljuk meg: 
„Olyan ez az egész, mint egy sivatagi uta
zás, ahol nincs értelme térről beszélni, hi
szen minden végtelen, és így a cél is értel
mét veszti. Mert a homok minden irányban 
egyforma, nincs különbség.” (129.)

Magyary Ágnes: R övidzárla t az a lv i
lágban, Magyar Napló, Budapest, 2016.

Jegyzet
„- Hát ez a pokol! Sose hittem volna... Em

lékezzetek csak: kén, máglya, rostély... O, mi
csoda tréfa! Nincs szükség rostélyokra, a pokol 
-  az a Többiek.” Jean Paul Sartre: Zárt tárgya
lás. Ford. Hegedűs Zoltán.
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KOVÁCS ÚJSZÁSZY PÉTER

Dalok a rugalmasság nyelvén
Végh Attila második regényében, a Du

nai Lolitában egy különleges alkotói tér
be hívja az olvasót, akinek lehetó'sége adó
dik az üres vászon elé ülve megfesteni egy 
családtörténet, számos szerelmi kaland és 
egy (élet)művész mindennapjainak, ud
varlási szokásainak festményét. Az alap
helyzetbe olvasztott leírás mélysége egy 
pillanatra megbénítja a kötetet tanulmá
nyozó kezét, és az érthetetlenség hálózza 
be a műtermet, nem engedve az értelme
zőt, hogy meghúzza a festmény első' vona
lait: „A végső elhagyatás idején, amikor 
már semmi nincs külön semmitől, a min- 
denséget áthullámzó, végtelen azonosság 
partjára vetve, amikor már csak az van 
hátra, amit mindenki rettegve vár, ének
szót hoz a szél. A horizonton sötét folt im- 
bolyog, emberalak lesz belőle, fiatal lány 
közeledik.” ([Önmagával töltekezik], 7.) 
A kezdeti zavar néhány mondattal később 
letisztul. Ekkor ugyanis a mindentudó 
narrátor közelebb hozza a festőinas bőré
be bújt olvasót Papp Kristóf képzőművész 
világához, és fény derül arra, hogy a felü
tés valójában az alkotói válsággal küszkö
dő festő látomásainak egyike. Papp Kris
tóf ugyanis a mesterség minden technikai 
fogását jól ismeri, ennek ellenére képtelen 
testet adni az ihletnek: „A szomszéd ku
tya elhallgat, csak a tűz pattog. Kerti mű
termében az állvány előtt kuporog a festő 
lehajtott fejjel, arcát kezébe temetve: ez is 
egy kép lehetne. Mindenből kép lehetne, 
semmiből nem lesz. Pedig most is, ahogy 
magába mélyed, úgy látja magát, mint egy 
festményt. Melankólia, ez lehetne a címe. 
[...] Kristóf hiába tanulta meg a technikát, 
hiába képes bármit tökéletesen megfeste
ni Botticellitől, Daliig, mégsem igazi fes
tő, nem művész, mert nem inspiráció, nem 
sugallat vezeti a kezét, hanem erőltetett 
koncepciók, kiagyalt eszmék...” ([Önma
gával töltekezik], 8-9.) Az alkotói válság 
effajta megélése atyai örökségként értel
mezhető, amely a mű főszereplőjéhez el
jutva némileg át is alakult. Kristóf édes
apja, Papp Lajos szintén festő. Ót azonban 
fiával ellentétben soha nem vezérelte az 
eredetit alkotás vágya: „Önkifejezés? Ki 
fizeti azt meg? Egyébként is mindent meg
festettek már. Ezek a giccsek legalább jól 
vannak megcsinálva”. Ez igaz volt. A ba
rokk virágcsokrok, a németalföldi tájak és 
a Lajos festőállványán megszülető Lotz-, 
Rippl-Rónai- és Mednyánszky-képek tech
nikai tökélyben fogantak.” ([A miszlai ör
dög], 114.)

ritika
A regény egyik legnagyobb erőssége a 

jellemrajzok megformáltsága, ami egyben 
megkönnyíti a műteremben tevékenykedő 
értelmezők dolgát is. Végh karakterei az 
ellentétek mentén alakulnak ki. Míg az

idősebb Pappnak alkotói hitvallása volt 
az eredetiség eltörlése, egész életét a má
solásnak szentelte, addig fia egy cseppet 
sem büszke erre az adottságra. Kristófot 
bántja, hogy bár mindig alaposan felké
szül, mégsem képes megfesteni mélyről 
jövő gondolatait. A mindentudó narrátor 
jelenléte nem hat zavaróan a cselekmény
egészre, mi több, rávilágít Kristóf érze
lemvilágára, kihangsúlyozva annak ma
gasságait és mélységeit úgy, hogy közben 
semmit sem rág az olvasó szájába. Az el
beszélői szólam ereje már a regény nyi
tófejezetében megnyilatkozik, a narrátor 
ugyanis tisztán rálát a negyvenes éveiben 
járó Papp Kristóf magányára, akit felesé
ge, Andrea nemrég hagyott el. Az elma- 
gányosodott Papp Kristóf gyakran idézi 
fel a volt feleségével átélt közös emlékeket. 
Andrea arca pedig egyszer csak édesany
ja arcvonásaival mosódik össze: „Andrea 
arca ezüstösen elhalványult, Anya ar
ca mosta el. Egyszer már megtörtént ez, 
méghozzá a legelső randevún, hogy And
rea arca Anyáévá változott, és a lány szá
jából Anya hangja szólt.” ([Önmagával töl
tekezik], 12.) Ez a pillanat a gyerekkorra 
való visszaemlékezés szólamát indítja be, 
egészen új színeket keverve az értelme
ző palettájára. Az említett szólam megje
lenését az emlékajtó kifejezés beékelésé- 
vel teszi szemléletessé Végh: „A magára 
maradt Kristóf végigmegy a gangon, be
lép az emlékajtón. Kapás utca ötven, ne
gyedik emelet hat. Itt lakik a Papp család: 
nagyapa, nagyanya, anya, gyerek. 1970-et 
írunk, február 12-e van.” Kristóf édesany
ját távolságtartó, hideg asszonynak ismer
hetik meg a regényt értelmezők, aki min
denféle testi kontaktust elkerül: „Kristóf 
anyja, ez a zárt, magában szenvedő, ke
mény lélek, aki összeszorított szájjal tű r
te a nélkülözést, mert az életet, mióta 
az eszét tudja, küzdelemnek érzi (...) so
ha nem tudta megnyitni magát, még a fia 
előtt sem. (...) Születésnapján meg szen
teste, ajándékosztáskor homlokon csókol
ta, ennyi.” ([Önmagával töltekezik], 16.) Ri
degsége poszttraumatikus élményeknek 
tulajdonítható, az író azonban mégsem fe
di fel rögtön az asszony megpróbáltatása
it. Szlobodics Johanna vidéki ismerősök
nél nevelkedett, ahol „megérezte a létezés 
csodáját a hallgatag dunántúli falu pere
mén”. ([A miszlai örödög], 109.) Az idillt 
egy igencsak tömény fordulattal ellensú
lyozza Végh. A házigazdák tiszántúli ro
kona, a negyven körüli Béla bácsi eltölt 
néhány napot a miszlai birtokon felesé
gével, Gizikével. A kiéhezett férfi szemet 
vet a fiatal Szlobodics-lányra, és egyik éj
szaka a testi erőszakot is megkísérli. Béla 
bácsi karakterének megformálásából hi
ányzik a csattanó. Nyers, már-már álla
tias természetéből majdhogynem egyér
telművé válik, hogy a Miszlára érkezett 
vendég olyan bűnt fog elkövetni, ami mi
att Johanna szenved majd, és ez az aspek
tus túlságosan kiszámíthatóvá teszi Végh 
jellemrajzát.

V é g h  A t t il a

DUNAI LOLITA

Szlobodics Johanna és fia, Papp Kristóf 
szerelmi életének alakulása sok közös vo
nással bír. A fiú még gimnazista korában 
iratkozik be a Csepeli Művelődési Ház fes
tő- és szobrásztanfolyamára, ahol megis
merkedik az aktmodellként dolgozó, negy
venes évei közepén járó Annával. Ó lesz az, 
aki a középiskolás fiút elsőként kalauzolja 
el a testi gyönyörök világába. Igen feltű
nő, hogy a tizenegynéhány éves művészta- 
nonc szinte tökéletesen ért a nők nyel
vén, és bár számára Anna az első partner, 
meglepően ham ar ráhangolódik a nemi 
aktusokat övező rítussorozat világára. Ez
zel szemben bátorsága és nyitott termé
szete teljesen helyénvaló. Tökéletesen il
lik egy líceumi diákhoz. A főszereplőben 
a fiatal lányok iránti vonzalmat a tizen
hat éves japán turista, Ayuka indítja be. 
Az Annával való szakítás után Kristóf a 
rakparton bolyong, ahol összefut két távol
keleti turistával. A karcsúbb lány azonnal 
elbűvöli, és a tizenéves fiú mindenáron 
meg akarja hódítani őt. A vékony test ru
galmassága láttán Kristóf többé nem tud 
más korosztályra tekinteni: „A lány sely
mesen puha bőre feszes természetesség
gel őrizte kitárulkozását.” Érdekes szer
zői megoldás, hogy egy fiatalkori élmény 
kíséri végig Papp Kristóf életét. A művész 
jellemében az abszurdnak is hangot ad az 
író, hiszen a történet végére már híressé 
vált, öregedő festő azáltal talál rá saját al
kotói hangjára, hogy remekműveit olyan 
kiskorú lányok aktjai ihlették, akikkel az 
esetek túlnyomó többségében viszonya is 
volt. A regény zárlatának ezt a címet adta 
a szerző: (Kezdődik). Mintha a kijelentés 
azt támasztaná alá, hogy a Dunakanyar
ba telepedett idős Papp Kristóf Dunai Lo
lita személyében megtalálta élete múzsá
ját, és értelmet nyer az a néhány sor, ami 
a cselekmény nyitójelenetében puszta lá
tomás volt: „Érthetetlen, mit énekel a lány, 
a dal talán egy rég kihalt nyelven íródott. 
Tizenöt-tizenhat éves lehet és gyönyörű.”

Végh Attila: D u n a i L o lita , Buda
pest, Orpheusz Kiadó, 2018.
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M egtanulni repülni

Csender Levente: A külön
leges Meditittimo kalandjai. 
Illusztrálta Szalontai Enikő. 
Magyar Napló -  Fókusz 
Egyesület, Budapest, 2019. 
(2. kiadás)

Királyi lakodalommal, ud
vari varázsló jóslatával indít 
Csender Levente új, gyerekek
nek és felnőtteknek egyaránt 
szóló kötete, A különleges Me
ditittimo kalandjai. A jóslat 
két gyerek születéséről szól, 
az egyik közülük „különleges 
képességekkel” fog rendelkez
ni -  Tyombárf király és Talán 
Virág királyné feladata lesz, 
hogy megtanítsa a gyereket el
igazodni Artemisia királyság
ban, hogy hidat építsen a vi
lág és a gyerek közé. Saját(os) 
útra hív hát Csender Levente, 
meseregényében népmeséi és 
valóságelemek elegyéből szövi 
Meditittimo kalandjait.

ülszöveg
A saját megélésből szüle

tett történetnek tétje van (bár 
melyik mesének nincs, persze, 
ha jó a mese), a herceg autiz- 
musából fakadó különlegessé
gével teszi a való világunkat 
népmeséivé, nyelveket és vilá
gokat közelít egymáshoz. Ah
hoz, hogy ez a közeledés meg
történjen, a királyi párnak el 
kell indulnia saját vándordíjá
ra, találkozniuk kell félelme
ikkel, meg kell ismerniük és el 
kell fogadniuk azokat. Ha sike
rül, nyereségük az a kulcs lesz,

amellyel megnyitható Meditit
timo világának kapuja, megis
merhető az a csoda, amelyet a 
herceg születése óta tud, csak 
képtelen elmondani. „Talán 
azért van ez a gyerek a világon, 
hogy mosolyt csaljon a szomo
rú emberek arcára, hogy rá
ébressze őket, milyen szép le
het egy nap, és mekkora csoda, 
hogy élnek.”

A különleges Meditittimo ka
landjai cím csak részben igaz 
-  Csender könyvében nem any- 
nyira a gyerek története, mint 
a királyi pár (szülők) ön- és fi
uk megismerésének története. 
A Meditittimóval való megis
merkedés vezeti el őket ahhoz 
a felismeréshez, hogy „hiába 
van több út já rn i  akkor is csak 
egyen lehet”, hogy „élni nem 
csak egyféleképpen lehet”. Aki
től a repülés tudománya is el
sajátítható, ha nem lebeszélni 
akarjuk a repülésről, hanem 
elfogadni és ellesni tőle ennek 
tudományát. Akit ha jól szere
tünk, felépülhet az a híd, ame
lyen átsétálhatunk a Medititti- 
mók nem szokványos világába.

DEMETER ZSUZSA

Pejin Lea: N yugati csiga  
körfűrésszel álm odik . Kár
pát-medencei Tehetséggon
dozó Nonprofit, Budapest, 
2017.

Az elvek talán fontosak, se
gíthetik a tájékozódást. De az el
vek mellé adódnak lehetőségek, 
hozzárendeló'dnek kérdések, fel
sorakoznak kételyek, ahogy Pe
jin Lea költészetében is: „Reggel 
úgy kelek fel,/mintha lennének 
elveim” (Mert szőke).

A mintha-állapot, a mintha- 
élmények a lehetne vagy in
kább lehetett volna, ha gondo
latok kifejezői. A helyettesítés 
hiányt hordoz. A bizonytalan
ság a felcserélésben is kifejező
dik: „Az a fajta zöldség vagyok,/ 
aki néha gyümölcsnek érzi ma
gát.” (Hagyma vagyok)

Pejin Lea kötete kevés képből 
építkezik, poétikáját leginkább 
az elvágyódás és elhatárolódás 
kettőse jellemzi. A kötet címé
ben szereplő Nyugat is egyfajta 
distanciát teremt, mivel szem
behelyezkedik Kelettel, ez eset
ben Kelet-Európával -  a hellyel, 
ahonnan elindulnak az álmok. 
A mindennapiságból íródó ta
pasztalatok korlátozzák a be
szédmódot, s a fenti kérdések
re például, hogy mit jelenthet 
nyugaton élni a „félbalkán vaj
daság” helyett, nem próbál meg 
válaszolni.

A poétika egyik legfőbb fogal
ma a hely, ahol a beszélő én oly
kor megsemmisül: „néha semmi 
vagyok” (Mennyország, fehér ta
karó), amit felelősségteljes ön
képével ellentétez: „Én vonszo
lok magam után/sorsokat” (uo.).

A beszélő köztes helyen áll. 
Valahonnan ered és valahová vi
szi a fájdalom. Ezért sincs biztos

„Vannak elveim ”
PEJIN LEA

m

NYUGA TI CSIGA
KÖRFŰRÉSSZEL

ÁLMODIK

kiindulópont, már a haza sem az 
a haza, az érzés sem az az ér
zés. A kötet első verse térben és 
kulturálisan is elhelyezi beszélő
jét. A versek alaptapasztalatok
ból építkeznek, fő ihletőjük az 
iróniából építkező, nagyon frap
pánsan megragadott minden- 
napiság. Ezt egészíti ki olyan 
örök témákkal, mint az érzelmek, 
a különbözőség vágya, vagy ma
ga a vágy, a sírás, az álom (vagy 
annak hiánya, mint gyakori 
életszituáció), esetleg „a jó em
lékek helyett/elpazarolt hátra- 
fodulások és tekintetek” (Idegen 
számok).

S miként az álmok, a művek 
is feltételes módban íródnak, 
amelyek a jelenlegi társadalmi, 
politikai állapotokra reflektál
nak, s folytatnunk kell a sort a 
klasszikus álmokkal, így példá
ul a babaházzal, a törekvéssel, 
hogy „játsszunk életesdit” (Legó- 
bábuk keresztfán), a szerelmes 
versek beszédhelyzeteivel. Hiá
ba, „ily közhelyes az élet” (Atom
bomba a boldogok közé), emellett 
Pejin Lea arról is meggyőz, hogy 
csak azt ismerjük, ami megmu
tatkozik.

PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA

Szöveg: Vincze Ferenc / Rajzoló: Csillag István
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A római „hármasoltár”
Volt a budapesti Liszt Ferenc Zeneaka

démiának egy tiszteletbeli tagja, aki, bár 
nem tartozik a legismertebb komponisták 
közé, kétségkívül helyet talált a zeneiro
dalmi kánonban. Nem kevés művet írt, de 
kevés maradt fenn a közösségi emlékezet 
rostáján. Júliusban van százhetven éve, 
hogy Ottorino Respighi Bolognában meg
látta a napvilágot.

Már kisfiúkorában megmutatkozott, 
hogy leginkább a muzsika köti le a figyel
mét, hegedülni tanult. 1891-ben beirat
kozott a Liceo Musicaléba, egy év múlva 
pedig már a zeneszerzés mesterségével 
kezdett barátkozni. 1902-ben Szentpé
tervárra utazott, itt a nagy Rimszkij- 
Korszakov bővítette hangszerelési tu
dását. Nem fér hozzá kétség: Nyikolaj 
Andrejevics műhelyében Respighi min
dent hasznosított, amit csak lehetett, 
a Rimszkij-Korszakov megtestesítette or- 
kesztrációs igényesség és fantázia egész 
életművét áthatja.

Bolognába visszatérve zenekarokban he
gedült, brácsázott, zongorázott, vezényelt. 
Közben rövid ideig Max Bruch vette szár
nyai alá Berlinben. Sokat tanult Debussy 
és Richard Strauss műveiből is, elsősorban 
a kompozíció és a stílusok vonalán.

1913-ban kinevezték a római Santa Ce
cilia Akadémia zeneszerzéstanárává. Ti
zenegy esztendő' teltén a Santa Cecilia 
igazgatója lett, két év múlva mégis vissza
vonult, hogy a zeneszerzésnek éljen. Ta
nári állását azonban a zeneszerzői mes- 
terképzó'ben fenntartotta, itt számos jeles 
tanítványa volt -  többek között Farkas Fe
renc, akinek elévülhetetlen érdemei van
nak a kolozsvári zenészképzés terén is.

Respighi az 1916-ban írt Róma kútját 
című zenekari darabjával — illetve a foly

tatásként született Róm a fenyőivel és a 
Róm ai ünnepekkel -  le tt  mondiális h írű  
szerző'. A Róm a kútja it azonnal felvették  
repertoárjukba a világ legnevesebb kar
mesterei és zenekarai, így zeneszerzői hír
neve szinte futótűzként terjedt.

Eszményként és bármikori ihletforrás
ként Respighi számára ott tornyosult a 
barokk kor Rábájának dallami hagyaté
ka, zenei étosza, sőt néhány művét még 
korábbi, reneszánsz és középkori témák 
ihlették, ezek feldolgozásával két antik 
tánc- és áriasorozatot készített (művei
re ismételten ráragasztották az „új-ré
gi” zene címkét). Az itáliai barokk hagyo
mányainak nagyra értékelése azonban 
akkor is megmutatkozik, amikor nem ba
rokk témát dolgoz fel. Ilyen műveknek 
számítanak a fentebb sorolt, egyenként 
négytételes szimfonikus költemények is, 
amelyekben elsősorban a zenei színezés 
mesteri burjánzása ragadja meg a hall
gatót, a dallami invenció maga mintegy 
csak kiszolgálója a hangtablók hatása
inak. A három szimfonikus költeményt 
összefoglalólag „Római triptichonnak” is 
szokták nevezni.

A Róm a kútjai (1916) igazi impresszi
onista szimfonikus költemény. Respighi 
maga is ír erről a partitúra első lapján 
közzétett programban: „Ebben a szimfo
nikus költeményben a zeneszerző azokat 
az érzéseket és látványokat kívánja kife
jezni, amelyeket Róma négy kútja keltett 
benne abban a napszakban, amikor jelle
gük a leginkább összhangban van a kör
nyező tájjal, és amikor szépségük a legé
kesebben szól a szemlélőhöz.” Respighi 
mintha csak Monet ikertestvére volna, aki 
elkíséri a festőt a roueni székesegyházhoz, 
hogy annak mindenféle fénye-színe közel

kerülhessen a befogadó szemhez és lélek
hez. A Róma kútjainuk ősbemutatója 1917 
márciusában volt, de az igazi sikert 1918 
hozta meg, amikor Milánóban Toscanini 
vezényelte -  aki egyébként váltig támo
gatta és ösztönözte a Róma kútjainak el
készültét.

A Róma fenyői (1924) a „triptichon” má
sodik darabja. (A fenyvesek rendjén elsőb
ben a Villa Borghese, majd a katakombák, 
a Giancolo és végül a Via Appia fenyői a 
tételek témái.) A római közönség és a kri
tika kedvezően fogadta a szimfonikus köl
teményt, vélhetőleg ez is közrejátszott ab
ban, hogy egy év múlva már Budapesten 
is bemutatták. A gyakorlatilag szerzői est
nek számító hangversenyen Respighi ma
ga dirigált.

A Római ünnepeket szerzőnk 1926 és 
1928 között írta, négy tételének témája 
az ókori Róma négy ünnepe. A darab pre
mierje New Yorkban, a Carnegie Hallban 
volt 1929. február 21-én, a drága öreg Tos
canini vezényelte a New York-i Filharmo
nikusokat.

A három Róma-darab közül ez a mű a 
leghosszabb, a legösszetettebb. Respighi 
feltehetően tudatosan törekedett a kor
szak zenei és más stílusainak egységbe 
foglalására. Egyformán merít Stravins
ky korai korszakából, Bartók, Schönberg, 
Debussy, Ravel és Richard művészetének 
szelleméből. Respighinek ez a műve a leg
kevésbé programmal alátámasztott a há
rom szimfonikus poéma közül.

JAKABFFY TAMÁS

HORVÁTH BEN JI

Testé
(Fejér Bernadett fotóihoz)

A nyár a testé.
A halál a testé. A szem sugárzása, forgatása, pislogása, 
porzása a testé. A ragyogás a testé. A fotoszintézis.
Az anyag a testé. Ezek a szellemek a test szellemei.
Együtt hívjuk elő' ó'ket. A kígyó a testé. A lámpa, 
a készülék, a lebonyolítás a testé. A fantomvégtag a testé.
Az ikrek a test ikrei. Az ikrák a test ikrái. A csúszás-mászás 
a testé. A hang, a magány, a visszhang a testé.
A nyár a testeké.
A kötés, a vérfolt, az ablak, a közösség a testeké.
A természet, az este, a kötődés a test vallása.
Az én a testé. Ez a reggeli villanyoltás a testé.
Ez a huzatos fáradtság is. Ahogy a bőr alatt bizsereg.
Az öregség a testé. A kapcsolat a test kapcsolata, 
az összes vezeték a testből indul és a testbe tér haza.

A m it el nem hagysz soha, az vagyok belőled.
A tél, a félelem a testé.
Egyedül, magával hal meg, a testé. Vele van otthon, 
örökké, testé. Nem látja magát, fél, irigy, testé. Izzadtság, 
anyajegyek, testé. Kiszakadó lélegzet. Ezek a fák is 
belőlem és belőled nőttek. Együtt vágtuk ki őket.

Ez a képregény testé. Könnyek és nyál. Testé.
Amit elhagysz, az vagyok belőled. Amit elhagyok, 
az testé. A tükör a testé. Morzéjelek az éjszakában, testé. 
Amiben megbotlasz, testé. A föld, ami felszív, és a gombák, 
amik kinőnek ott, mind a testé.
Minden, ami átalakul, testé.
A tükörben a hamuzó, a felfordított poharak, 
hátul száradó ruhák, elöl minden túl közel, 
húsfeszületek, függőágyak, a repedés, 
a keret és a szerkezet. A vajúdás a testé.
A függöny, a kiengedés. A csend vagy a semmi, 
ami következik, a testé.
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Augusztusi évfordulók
1 — 425 éve született Francois Le Métel de Boisrobert francia 

200 éve született Hermann Melville amerikai író 
120 éve született Armand Salacrou francia író

3 -  130 éve halt meg Veronica Miele román költő'
195 éve született Arisztotelisz Valaoritisz görög költő 

3 - 9 5  éve halt meg Joseph Conrad ango író 
70 éve halt meg Ignotus Hugó író

4 -  160 éve született Knut Hamsun norvég író
5 — 440 éve halt meg Stanislaw Hozjusz lengyel író
6 — 210 éve született Alfréd Tennyson angol költő
7 — 210 éve született Ludovit Zello szlovén költő
8 -  45 éve halt meg Kate O’Brien ír költő

195 éve halt meg Friedrich August Wolf német filológus
9 -  50 éve halt meg Kodolányi János

10 — 120 éve született Incze Sándor újságíró
12 — 95 éve halt meg Bródy Sándor

245 éve született Robert Southey angol költő 
195 éve született Nicuta Tánase román író

13 -  320 éve született John Dyer walesi költő
14 -  150 éve született N. Burláneanu-Alin román költő

100 éve született Nagy Ilona erdélyi író
15 -  130 éve halt meg Ludwig Foglár osztrák író

220 éve halt meg Giuseppe Parini olasz költő 
145 éve született Seprődi János tudós

16 -  70 éve halt meg Margaret Mitchell amerikai író
17 -  90 éve halt meg Benedek Elek

380 éve halt meg Martin Opitz német író

45 éve halt meg Aldo Palazzeschi olasz író
18 -  90 éve született Anatolij Vasziljevics Kuznyecov orosz író
19 -  200 éve született Jules Barthélemy-Saint-Hilaire filozófus

30 éve halt meg Képes Géza költő
40 éve halt meg Kovách Aladár németországi író

20 -  220 évé halt meg Eleonora de Fonseca Pimentel olasz író 
2 1 - 4 5  éve halt meg Lakatos Demeter csángó népköltő

410 éve született Jean Rotrou francia drámaíró 
270 éve született Edward Storm norvég költő

22 -  100.éve halt meg Samuel Bodczky szlovák író
23 -  150 éve született Edgar Lee Masters amerikai költő

210 éve született Juliusz Slowacki lengyel költő
24 — 95 éve született James Baldwin amerikai író

120 éve született Jorge Luis Borges argentin író 
1940 éve halt meg C. Plinius Secundus római tudós 
45 éve halt meg Várady Imre olaszországi filológus

25 -  170 éve született G. Dem. Teodorescu román folklorista
26 -  145 éve született Edmond Glesener belga író
27 — 170 éve született Manuel Acuna mexikói költő

145 éve született Császár Elemér irodalomtörténész 
100 éve halt meg Dóczi Lajos író 
50 éve halt meg Erika Mann német író 
40 éve halt meg Mika Waltari finn író 

28- 270 éve született Johann Wolfgang Goethe német költő 
100 éve született Mikó Ervin riporter

29 — 295 éve született Giovanni Battista Casti olasz költő
30 -  445 éve született Szenczi Molnár Albert
31 -  110 éve született Fejtő Ferenc franciaországi magyar író

100 éve született ifj. Kós Károly néprajzkutató 
100 éve született Végh György magyar költő

Passuth
VÍZSZINTES: 1. Passuth Lász
ló (1900-1979), író, esszéista, 
műfordító műve. 10. Az asztáci- 
um vegyjele. 11. Muzsika. 12. Ke
mény anyagba betűt, jelet vés. 13. 
Annyi mint, röviden. 14. Szerelvé
nyeket rendez. 16. Éjfélig. 18. Méz- 
ga Aladár jelzője! 20. Kismérték
ben. 21. Piaci mérték. 23. Orosz 
folyó. 24. Nyaraló. 25. Drámaírónk 
(József). 27. Hátraérő! 28. Bojt kö
zepe! 29. A tantál vegyjele. 30. 
Szétporladó. 32. Fúvós hangszer.
34. Időmérők javítója. 36. Modug- 
no örökzöld slágere. 38. Nem valódi.
39. Igen, németül. 40. Nézd csak! 
41. A nyugati gótok királya volt. 43. 
Vietnami holdújév. 44. Mennyei. 46. 
Olasz folyó. 47. Lekötelezettség. 48. 
Termelőegység. 50. Agykéreg! 51. 
...-alkohol; metanol. 52. A nyár de
reka! 53. Régen élt előd. 55. A ma
gasba tart. 57. Libahang.

FÜGGŐLEGES: 1. Uralom. 2. 
Alapélelmiszer. 3. Bűz. 4. Német 
betű neve. 5. ... gros; nagybani 
kereskedés. 6. Elvonultan élő sze
mély. 7. Hegyes cipészszerszám.
8. Szurkoló öröme vagy bánata.
9. Pléd, pokróc. 15. Nyílás, népi
esen. 17. Hordó űrm értékét meg
állapító. 19. Ver, páhol. 21. Igen, 
több szláv nyelven. 22. Viharka
bát. 25. Bűvösnek hitt tárgy. 26. 
Málika. 29. Újezüst. 31. Lakásfa
lak! 32. Fél toll! 33. Papagájfajta.
35. Andorra államnyelve. 36. Ré
sen van. 37. Ellazul az izom. 39. 
Mottó. 40. Passuth László műve. 
42. Én, olaszul. 43. Szájat nagyra 
nyit. 45. Szamárhang. 47. Ülés a 
buszon. 49. A -ról ragpárja. 51. ... 
Gibson; rendező, színész. 54. Szin
tén ne. 56. Fél mérő!

R. T.

A Helikon 2019/13-a.s szá
mában közölt Önhittség 
című rejtvény megfejtése: 
A gőg a bukás előhírnöke.
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Szerkesztőség: 400024 Cluj-Napoca, str. Drägälina 73-75. Postafiók 245, telefon: (004) 0264431690, telefon/fax: (004) 0264431577, villámposta: kvari.helikon@gmail.com 
A lap megjelenését a Helikon Kulturális Egyesület támogatja — kiadja a ROMÁNIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGE ISSN 1220—6288 Honlap: www.helikon.ro




