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LÁSZLÓ NOÉMI 

götterdämmerung
„it a in’t  over till the fat lady sings”

váratlanul ér: mennyire vagány 
az éjszakányi, nem remélt ma. hány 
ködös, nyúlós, ragacsos, vad napon 
képzeltem el: azonnal otthagyom  
a robbanásig telepakolt percet? 
annyi mindent nem tettem abból, 
am it egyedüllétre vágyó merhet.

váratlanul ér: mennyire kerek, 
se föld, se ég, se kábítószerek, 
egyszerű mélység, árnyék a falon, 
a múltam fényköre, egy vonzalom, 
kútmély hívogat: hullj ide, 
hullj tükörképed közepébe bátran, 
ha m ár lenéztél s nem bírtál vele.

váratlanul ér: mennyire tömör, 
hány összecsúszott felszín a tükör, 
hány nyomvonal a félbehagyott arcon, 
sajnálni nem tudom, nem is haragszom, 
csak sérti a szemem a sok muszáj, 
vízbedobott fáklyáim szép szele, 
a füstös, kormos földalatti táj.

váratlanul ér: mennyire konok, 
amire nem, csak arra gondolok, 
am it nem akarok, csak azt cselekszem, 
túl sokfeló'l irányítják a testem, 
túl sokfeló'l figyelnek vizsla szemmel, 
mikor mit, miért vágok tönkre, 
egy kis vagányság néha elkel.

váratlanul ér: mennyire hideg, 
az ember épp magát nem érti meg. 
magát tiporja lábbal, tördeli, 
nem szóltak, hogy ez fájni fog neki. 
hogy a döntő' fu tam  még hátra van. 
amilyen megszállott, amúgy sem hallaná, 
hiába áriáznak oly sokan.

váratlanul ér: mennyire vidám, 
kövér hölgyek életem színpadán, 
trilláznak egyre, egy sem én vagyok, 
kudarcaim kerengő angyalok, 
szárnyuk pihéje homlokomba hull, 
isten veled, imádott értelem, 
fekszem magamban ártalmatlanul.

váratlanul ér: mennyire kevés, 
a zsúfoltságon éjszakányi rés. 
másoknak adtam életem, hogyan 
dédelgetném továbbra is m agam? 
hajnal hasad, azonnal otthagyom, 
fakuljatok csak, testes istenek, 
kívületek is van még oltalom.
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Az irodalm i
szem élyesség
védelm ében

Beszélgetés Bíró- 
B a lo g h  T a m á s  
i r o d a lo m t ö r t é n é s s z e l

-  Kezdjük a közepénél: hol tart ma a ma
gyar filológia?

-  Amikor az embernek olyan tanárai van
nak, mint irodalomtörténetből Ilia Mihály, 
művelődéstörténetből Lengyel András, tex
tológiából pedig Péter László, akkor az egy 
nagyon karakteres tudományképet ered
ményez. Filológusként is kezdtem a pályám 
1999-ben, mindig is életrajzi kutatásokra 
alapozva, tisztelve a tényeket, az adatokat, 
a dokumentumokat, egyszóval a valóságot. 
Nem lehet azt mondani egy versre, hogy az 
csak szöveg, és nem lehet letagadni mögü- 
le a költőt, merthogy mégiscsak írta valaki. 
Szöveget amúgy sem ír senki, csak mondjuk 
a dalszövegíró. A költő verset, az író prózát, 
a drámaíró drámát, az újságíró cikket ír. 
Az utóbbi húsz-huszonöt év elméletieskedő 
irodalomképe — aminek sajnos maguk az 
alkotók is megpróbáltak megfelelni — kiölt 
egy csomó fogalmat az irodalmi közbeszéd
ből, nézd meg, ma már minden fiatal költő 
vagy író szöveget ír. Én nagyon haragszom 
erre a szóra, mert okosnak akar látszani, de 
valójában nagyon buta: eltünteti a különb
ségeket, és végül teljesen mindegy, mit ír az 
ember, mert az „szöveg”.

Elég nagy viták zajlottak a ténytisztelő 
és az elméleti emberek között, Kulcsár Sza
bó Ernőnek és Szegedy-Maszák Mihálynak 
kemény vitái voltak Tverdota Györggyel és 
Lengyel Andrással. A történelem majd el
dönti, hogy melyik az inkább időtálló meg
közelítés. De közben persze látszik is ez-az: 
ahogy a primer szerzők is mernek újra tör
ténetet írni, mert az már nem ciki, úgy új
ra megjelentek az életrajzi kutatások, a mo
nográfiák az irodalomtörténetben. A maga

korában roppant divatos, már-már kultikus 
szegedi deKon-csoport eltűnt, a Magyar Iro
dalomtörténeti Társaság meg százhét éves.

-É s  a jövő?

-  A filológia mindig alapkutatásokra épül. 
Vannak kollégák, akik ezt a munkafázist 
megspórolják, és csak a már ismert anyagot 
rendezik újra és görgetik úgy tovább. Nyil
ván ez is egy lehetséges út, látványos ered
ményeket lehet vele elérni -  tudományos 
szempontból azonban nem sok újat hoznak.

Azt már lehetne alapkutatásnak te
kinteni, hogy egy kortárs szerző összes, a 
Facebookra kitett nyilvános agymenését, 
bonmot-ját összegyűjtjük és megvizsgáljuk. 
Semmivel nem másabb ez a nyilvánosság, 
mint például egy kávéházi társaság, ahol 
mindenki, köztük maga Karinthy is sajnál
ta, hogy nem írta le a hasonló ötleteit. (Az
tán volt, amikor mégis leírta.) Volt is egy 
hallgatóm az egyetemen, aki évekig lemen
tette Garaczi László posztjait — nem tudom, 
gyűjti-e még ezeket, de ha igen, bizonyára 
vaskosabb kötetre való anyaga van.

Nyilvánvaló, hogy alaposan megváltozott 
a kommunikáció -  de alapjaiban ugyanaz 
maradt. Az e-mail nem más, mint levél, csak 
nem papíron. Még összegyűjteni is könnyebb 
őket, hiszen a levelezőprogramok tárolják az 
elküldött üzeneteket. A chat/messenger már 
más kérdés: az a beszélgetés mai formája — 
és ahogy a régiek hétköznapi beszélgetését 
sem ismerjük, hát ezt sem biztos. Bár ha két 
híres író beszélget...

Egy kommentversikéből is lehet sok min
den: láttunk már olyat, hogy szemfüles ki
adó verseskötetet adott ki ezekből. Aztán
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többjük vélhetően az enyészeté lesz. Az író
juk saját felelőssége, hogy mit ír le: ami nyil
vánosan kerül ki, az számonkérhető. Akár 
egy szar vers is. Vagy egy rosszízű, de a 
nyilvánosságnak szánt vélemény. Vagy egy 
önhitt ömlengés. Nem árt óvatosnak lenni 
ezekkel, mert biztos vannak olyanok, akik 
ilyenkor azonnal nyomnak egy PrintScreen- 
gombot.

-  Hogyan tekint egy filológus az általa ta
nulmányozott személyekre? Hogyan látod 
most Kosztolányit, Radnótit mint embert és 
mint szerzőt?

-  Kezdjük a végéről, elmesélek egy ese
tet: egy ismerősöm sokat foglalkozott Erdé
lyi Józseffel. Akkor még élt a költő, idős volt, 
és a költészetével foglalkozó fiatal irodalom- 
történész sokat járt hozzá. Aztán megtudta, 
nem Erdélyitől, hogy a negyvenes években 
nyilas lapokban antiszemita verseket pub
likált és a nyilas Nemzeti Front párt tagja 
volt, akkor megszakította vele a kapcsolatot 
és kutatási témát váltott. Teljesen megér
tem, én is ezt tettem volna.

Kosztolányinak szintén volt egy antisze
mita periódusa, és életében tőle is elfordul
tak többen. Ma azonban már ez a korsza
ka is az életrajz részét képezi. Az 1919—21 
közötti politikai újságíró tevékenységét 
mindenképp csak elítélni lehet, és ki lehet 
mondani: Kosztolányi gazember volt, de zse
niális író, és messze jobb költő, mint Erdélyi 
József. És igen, nem esett jól, amikor egy
re több dolgot tudtunk, tudtam meg erről a 
tevékenységéről. De nem emiatt váltottam 
Radnótira, és nem is váltottam teljesen, 
mert egy csomó Kosztolányi-dolgozatötletem 
van, ilyen-olyan elkészültségi állapotban.

Radnóti pedig kétszer is megcsalta Gyar
mati Fannit. Ó másféle „gazember” volt. Na 
és? Hallgatóknak vagy rendhagyó órákon 
rendszeresen felteszem a kérdést: mi külön
bözteti meg a költőt a hétköznapi embertől? 
Csak az, hogy a költő verseket ír. Semmi 
más. Hiszem és vallom, hogyha minél többet 
tudunk egy alkotóról, akkor egyre többet tu
dunk a munkásságáról is. De persze vannak 
e szempontrendszer szerint releváns és irre
leváns dolgok, és persze nem is jó mindent 
tudni valakiről. Nem is lehet.

-  Miért éppen Radnóti?

-  Személyes kötődésem kettős: egyrészt 
gyomai vagyok, és Radnóti Meredek út cí
mű legszebb kötetét éppen Gyomán készí
tette a Kner Nyomda. De ezt persze csak 
később tudtam meg. Aztán régen a szegedi 
egyetemen is erősebben foglalkoztunk vele, 
mint Debrecenben vagy Pécsett (legalábbis 
így képzelem), mert Radnóti itt végzett, éle
tének négy meghatározó éve Szegedhez kö
ti. Aztán 1994-ben lehetőségem volt venni 
egy dedikált Radnóti-kötetet. 2001-ben er
ről az egy dedikációról írtam meg az első, 
Radnótival foglalkozó dolgozatomat. Innen
től számítom a vele való foglalkozást, amely 
kisebb-nagyobb intenzitással, láthatatlanul 
vagy látványosabban, de azóta tart.

És persze azért is, mert Radnóti az egyik 
legjelentősebb költőnk. Akiről Ferencz Győ
ző 2005-ben megjelent kiváló monográfi- 
ja után majdnem mindent tudtunk. Engem 
pályám során mindig is az irodalmi szemé
lyesség dokumentumai érdekeltek legin
kább, adta magát, hogy olyan részterülettel 
kezdjek foglakozni, amely a Radnóti-filológi- 
ában még nem volt: nem ismertük a dediká-

2 HELIKON



cióit, és meglepő módon nem gyűjtötték még 
egybe levelezését sem.

-  Miért gyűjti össze valaki egy költő dedi- 
kációit, levelezését?

-  Én azért gyűjtöttem össze Radnóti Mik
lós dedikációit, mert Lengyel András java
solta, hogy gyűjtsem össze. András ugyanis
2001-ben megteremtette a dedikációkuta- 
tást. Alapozó tanulmányban el is mondja 
ennek lényegét: a dedikáció is irodalomtör
téneti dokumentum, és ha egy sorozat van 
beló'le, akkor abból szociológiai elemzés
sel megrajzolhatjuk a dedikációk írójának 
— vagy egy másik sorozat esetében címzett
jének -  irodalmi kapcsolathálózatát. Egy
általán nem bagatell dolog, hogy kik vették 
körül az embert, hogy kik az olvasói -  hi
szen egy költő' számára egyáltalán nem mel
lékes, hogy olvassák-e. Radnóti esetében ma 
már közel 700 általa írt dedikációt sikerült 
összegyűjteni, ezekbó'l számos olyan tényt, 
irodalmi kapcsolatot sikerült felderíteni, 
amelyekről korábban nem tudtunk.

A levél hasonló, formailag is. Csak persze 
általában hosszabb és jóval informatívabb. 
Az ún. írói levél köztes műfaj: egyrészt élet
rajzi dokumentum, másrészt irodalmi alko
tás. Olyan dolgokat tudhatunk meg belőle, 
amelyeket semmilyen más dokumentumtí
pus nem tartalmaz. És azért tartom őszin
te műfajnak, mert a levél természetéből 
adódóan annak írója nem tud utólagos ja
vításokat, változtatásokat tenni rajta: ab
ban a pillanatban, hogy postára adja, nincs 
módja erre, hiszen írásának egyetlen példá
nya kikerül a fennhatósága alól. Ellentét
ben a naplójával, amin bármikor javíthat, 
beleírhat, kiradírozhat neveket, vagy kitép
het egész lapokat belőle. A levelezés mindig 
is az életrajzi kutatások alapja volt, nélküle 
nem képzelhető el monográfia. A dedikáció- 
kat eddig leginkább csak ezen monográfiák 
illusztrációiként használták, ha színes rep
róra volt lehetőség, szó szerint színesítették 
vele a könyvet.

-  Mesélnél a gyűjtőmunka folyamatairól, 
az elmúlt 15 évről?

-  A tizenöt év az bruttó idő, de kisebb-na- 
gyobb intenzitással valóban eddig tartott a 
gyűjtőmunka. Több fázisban csak hagytam, 
hogy előkerüljenek újabb darabok, és volt, 
amikor kifejezetten kerestem őket. Radnóti 
levelei és dedikációi három lelőhelytípusban 
fordulhatnak elő: közgyűjteményben, ma
gángyűjtőknél és az egykori címzettek örö
kösénél. Természetesen a közgyűjtemények
kel a legkönnyebb a kutató dolga, de persze 
az esetleges feldolgozatlan anyagok miatt 
itt sem egyszerű. A magángyűjtő azt csinál, 
amit akar: vagy megmutatja, vagy nem, el
húzhatja az orrom előtt, viszont nem engedi 
lefotózni, de olyan is volt, aki magától jelent
kezett és küldött másolatokat. Az örökösök 
között volt olyan, aki első találkozáskor rög
tön egész paksaméta eredeti kéziratot bízott 
rám, hogy majd otthon beszkennelem. A ma
gángyűjtők szeretnek rejtőzködni, ami nem 
meglepő, hiszen ezek a könyvek-levelek ma 
már nagy anyagi értéket is jelentenek, az 
örökösöket pedig nem egyszer nehéz megta
lálni, mert hát gyakran nem is úgy hívják 
őket, mint azt a nagypapát, aki még Rad
nóti barátja volt. Radnótiné Gyarmati Fan
ni sokat segített a kutatómunka kezdetén.

Voltak érdekesebb esetek. Az egyik örökös 
szinte naponta meggondolta magát, hogy en

gedélyezi vagy megtiltja a közlést -  joga volt 
hozzá. Izgatott napok voltak valóban, mert 
egy nagyon fontos dokumentumegyüttesről 
volt szó -  ami végül is bekerült a kötetbe. 
Egy gyűjtő elárulta, hogy neki ötven, igen, 
ötven dedikált kötete van... de nem mutatja 
meg őket. Megteheti, hiszen az övé. És olyan 
is volt, aki meglátta a Facebookon, hogy ez
zel foglalkozom, és Svédországból küldött 
üzenetben két dedikációt és egy levelet. Em
bere válogatja.

-  Miért gondolod fontosnak a költők m a
gánéletének, mindennapi életének felderítését, 
megismerését? Miért fontos, hogy egy kulti
kussá vált költő emberibb oldalait, allűrjeit, 
körülményeit és kontextusait megismerjük?

-  A kérdés első felére adott válaszban 
csak ismételni tudom önmagam: mert az 
életrajzi háttér szerintem hozzáad az iro
dalmi művek megértéséhez. Is. Azonkí
vül korrajz, történelem, nem egy esetben 
szó szerint az irodalom története: például 
amikor Radnóti Babitscsal levelezik, akkor 
tényleg azt látjuk, hogy lesz a vidéki egye
temistából Nyugat-szerző, hogyan nyer be- 
bocsáttatást a nagybetűs irodalomba. Más
részt Radnóti élete iránt az utóbbi években 
nagyon megnőtt az érdeklődés. Ennek több 
oka is van. Radnóti 1989-ben kiadott napló
ja inkább irodalmi jellegű, kevesebb a ma
gántermészetű feljegyzés benne. A 2014- 
ben kiadott Radnótiné-napló azonban ennek 
-  legalábbis eleinte -  mintegy fordított
ja: Radnóti hétköznapjairól szól. És az ol
vasóban mindig van egy irodalomtörténeti 
bulvárérdeklődés is, persze, hiszen magát 
is keresi benne. A nagy költő vagy éppen a 
nagy költő felesége is olyan volt, mint ő: ko
paszodott, szerette a sütit, vagy épp abortu
sza volt és öregnek érezte magát harminc
két évesen.

Ha a művet kontextusa nélkül elemzed, 
valamit elvesztesz, mert helyette másra fi
gyelsz, a nyelv működésére. Ez rendben is 
van, nagyon fontos. Radnóti utolsó verseinél 
azonban gyakorlatilag lehetetlen eltekinte
ni attól a nem mellékes ténytől, hogy éppen 
ő és éppen mikor és éppen hol írta.

-  Hogyan viszonyulsz az irodalmi káno
nokhoz? Fontosnak tartod a kánonon kívü
li életművek tanulmányozását?

-  Abszolút fontosnak tartom! Közhely, 
hogy a kánon nem örökérvényű, folyamatos 
változásban van. A legnagyobb klasszikusok 
sorába ma már nehéz bárkit is beilleszteni, 
inkább kifelé hullanak onnan, mint például 
Juhász Gyula és Tóth Árpád, de mellettük 
lehet, érdemes, sőt szükséges is új szerzők 
felfedezése. így lett Csáthból is klasszikus, 
így beszélnek egyre többet Cholnoky Viktor
ról — és több nevet lehetne mondani, akire 
jobban kéne fókuszálni. És most nem a fö
lülről irányított kánonról beszélek, sokkal 
inkább arról az irodalomtörténeti munkáról, 
ahogy a kutató felszínre hoz egy fontosnak 
tartott életművet. Persze itt is alapkuta
tásokra van szükség, a talán nem is min
dig kifizetődő gürire. Ezért is vannak töb
ben, akik csak mainstream alkotókhoz és 
témákhoz nyúlnak, mert ott kevesebb meló
val lehet nem mellélőni.

-  Szerinted középiskolában fontos iroda
lomtörténeti szempontból megközelíteni az 
irodalmat, vagy szerencsésebb később, egye
temen bevezetni a történeti megközelítést?

-  Az oktatásnak két lábon kell nyugodnia: 
egyrészt a tudáson, másrészt az értésen. Mi
vel nem mindenkijár egyetemre, nem lehet 
addig elnapolni az irodalomtörténeti aspek
tust. Az általános műveltséghez szerintem 
hozzátartozik, hogy a jóember tudja: Balas
si korábban élt, mint Mikszáth, és hogy Ady 
és Móricz kortársak voltak, és hogy utóbbi, 
bár kövér volt és bajszos, mégsem zsíros pa
raszt volt. Ez alap. A baj az arányokkal van: 
nem lehet, hogy egész lexikon-szócikkeket 
magoljon be mindenki, és nem is kell, mert 
úgyis elfelejti. Az alapokat azonban tud
ni kell. Ez a minimum. És ugyanilyen fon
tos, hogy értse is, amit olvas. Nem véletlen, 
hogy a szövegértés ma milyen fontos alsóbb 
szinteken. Én a felsőbb szinteken is beve
zetném a szövegértés órát, mert úgy látom, 
mire egyetemre érnek, elfelejtik. Sokat vi
táznak ma az olvasmánylistákról is -  a leg
többen azt mondják, milyen fontos lenne a 
kortárs jelenlét a középiskolai oktatásban, 
aztán nem változtatnak a tematikán, még 
ha módjuk is lenne rá. De persze itt is lehet 
ellenpéldát mondani. A legtöbb a kiválasz
tott művön múlik: ha Jókaitól nem A kőszívű 
ember fiait kellene olvasni, vagy Móricztól 
a Légy jó  mindhaláligot, akkor többen ked
velnék — és kevesebben utálnák — Jókait és 
Móriczot. A kortárs irodalomnak meg csak 
akkor lenne sansza, ha egyáltalán szóba ke
rülne -  történetiség és élő irodalom megfele
lő szintézise kéne.

-  Nemrégiben arról folyt vita, hogy a rend
szerváltás után születtek-e nagy művek. Sze
rinted? Mit gondolsz a rendszerváltás után 
született generációról?

-  A rendszerváltás után természetesen 
születtek nagy művek, aki az ellenkezőjét 
állítja, az provokál. Csakhogy az irodalom 
szerepe változott meg közben: ma már nem 
társadalmi kérdés az irodalom, a művészet, 
egy-egy műnek nincs hatása a társadalom
ra — csak az olvasóra. A „nagy mű” létre
hozásához persze kell egy bizonyos életkor. 
Amikor fiatal voltam, saját generációmban 
próbáltam megtippelni, ki lesz majd kanoni
zált, többé-kevésbé bejött, bár nem jó össze
keverni a kanonizáltságot a népszerűséggel. 
A mostani, a rendszerváltás után született 
generáció még mind harmincon aluli alko
tókból áll, és a mindenkori fiatal irodalom 
összes jellegzetességét bírja, jó és rossz tu
lajdonságokat egyaránt: túl sokat gondol 
magáról, de ezt nagyon jól teszi, mert ez a 
dolga, csak így lehet, mert lassan eljön az 
idő, amikor az irodalomnak megint társa
dalomformáló szerepe lesz.

Nem lenne elegáns, ha most neveket mon
danék, mert bizonyosan kimaradna valaki. 
Ezért csak inkább azt mondom, ami bizo
nyos: Túri Tímea és Orcsik Roland mellett 
tagja vagyok a legjobb első kötetes költők
nek járó Makói Medáliák díj kuratóriumá
nak, és az utóbbi években olyanok kapták 
meg többek közt, mint Simon Márton vagy 
Áfra János, bár ők már mindketten túl van
nak a harmincon, de a tavalyi díjazott Nagy 
Hajnal Csilla vagy idén Puskás Dániel már 
valóban a rendszerváltás után született ge
nerációból való. Prózaírók közül -  a fiata
lok közül -  legutóbbi olvasmányom Potozky 
László Égésterméke volt, a következő pedig 
valószínűleg Kemény Zsófi Rabok tovább]a 
lesz.

HORVÁTH ELŐD BENJÁMIN
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VARGA LÁSZLÓ EDGÁR

h a ra rb a n  esik
(r é sz le te k  a r th u r  rim b au d  a fr ik a i v er se ib ő l)

tetováltatni fogom a testemet 
ocsmány akarok lenni akár egy mongol 
(kökény szem eim  -  régi gall vonásom  
feneketlen tóként világítanak m ajd  
m ikbe régen beleszédült annyi n ő  
és legalább egy ronda férfi -  verlaine úr) 
hiszen a m űvészet nem  szavakban áll 
hanem  az élet m egváltoztatásában

a bálványim ádás és a nagyszerű  
paráznaság  is gall őseim től valók 
tán jószágnyúzónak is prím a lennék 
ha nem  irtóznék úgy m inden mesterségtől 
és m ily nagy az isten vagy a természet: 
lustaságom at e sótűrő varangyot 
elfödte nyelvem álnok cifrasága 
bár keresztbe sza lm át nem  tettem hogy éljek

de m ost m égis m in t szorgos hangya járom  
abesszínia valószerűtlen táját 
gyalog karavánnal lóháton -  m indegy  
rabszolgát árulok aranyat és fegyvert 
ily messzire vagyok a költészettől 
s ilyen közel -  a létező legközelebb 
hiszen a kör ha bezárult a kezdet 
és a vég eggyé válnak

hararban esik

*
egy id ő  után m ár nem  vigasztalt sem m i 
nehezebb volt já tsza n i a boldogat 
csak émelygést zsibbadást hozott az abszint 
szürkének fádnak  lá ttam  a dolgokat

gall őseim nek vad részeg tivornyája 
szívem  csarnokában m ár alább hagyott 
és a nemtelen m ám orok asztalára  
a duhaj bacchus bort többé nem  hozott

Azt hiszem, egy angyalt álmodtam

hánynom  kell ha nagy ritkán  arra gondolok 
miféle költők élnek otthon nálunk: 
szépelgő buzik és dühös impotensek 
rossz könyvek nyom nak agyon: ez ha lálunk

egykor lelkes voltam  -  hittem  ebben-abban 
m a m ár fárad t unott békés bölcs vagyok 
hisz a m űvészetnek oka van s nem célja 
de énbelőlem m ár elveszett az ok

*

apám  ka tonatiszt volt elhagyott m inket 
ily zabolátlan kölyök ezért lettem  
tán jó  lett volna néhány atyai pofon 
és p á r tanács m ondjuk a szerelemben

egyre sósabb lett íze a szerelemnek 
vállam ról elszállt a katicabogár 
csak az lá tha t jó l ki csukott szem m el nézi 
ezt az örökmozgót mely lassan megáll

m agam nak kellett lassanként m egtanulnom  
mire képes a test e vézna urna  
ha hanyatt dől a lány m it is kéne tennem  
s van úgy hogy jó  a m ozdula t ha durva

eljá tszhattam  volna tán még a poétát 
de a m úzsacsók m ár hidegen hagyott 
és nincs rosszabb a földön a hazug  versnél 
hát inkább jó  pénzért rabszolgát adok

és m eg is veszek bárm it értéke a la tt 
e barbár néptől hogy úri főnököm  
jó  haszonnal adjon tú l a portékánkon  
m íg én afrikában nézem köldököm

uram isten milyen haszontalan a vers 
toll helyett inkább ekeszarvat fogna  
az a sok száz széplelkű piperkőc majom: 
a gabona a könyvnél jobban fogyna

hogy kell elszédítni m ások feleségét 
s párbaj helyett jobb ha kereket oldok 
ha a férj fegyverrel s két jókora szarvval 
jö n  énfelém m ert m egtudta  a dolgot

hogy szép a szűzlány de ügyesebb a céda 
kire azért aggatták ezt a nevet 
m ert a szerelemben kissé mohó léha 
-  m in t m i férfiak -  és gyakrabban nevet

hogy nincs szebb asszony a bukott feleségnél 
ki érted újra m egint csak elbukik  
hogy az erkölcs csak az elme gyöngesége 
és m inden szabály m i megköt: elbutít
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RÁZVÁN RÄDULESCU

Kis Teodósziusz
(Teodosie cél Mic)

részlet

Kalliopé Bagoly eprészete
Házának lépcsős verandáján állva, Kis 

Teodósziusz kihozatta a karosszéket, hogy 
kényelembe helyezkedve bámulhassa a 
kertet.

-  Beteg vagyok, mondta Cicakutyusnak, 
jólesne egy kis eper. Hoznál?

Cicakutyus bosszúsan nézett rá, majd el
tűnt a házban, és kis idő múlva egy tányér 
eperrel tért vissza.

-  Az utolsó szemek, mondta, és vissza
ment egy kiskanálért.

-  Te hogyhogy nem kívánod? -  kérdezte 
Teodósziusz, és megtáncoltatott egy eper
szemet a kanál alján, majd fürge mozdu
lattal bekapta.

-  Úgy, hogy nem kívánom, és kész, rántott 
egyet a vállán Cicakutyus, és leült török
ülésben a szék mellé. Amúgy milyen íze van?

-  Minek, az epernek? Ismered a málnát?
Cicakutyus hümmögött. — Ha ismer

ném a málnát, ismerném az epret is, elég
gé nyilvánvaló, nem?

-  Akkor nem tudom, hogyan magya
rázzam el, adta fel Teodósziusz. A másik 
ásított egyet, aztán mikor a veranda fa
lán az óra négyet ütött, ágyba parancsol
ta Teodósziuszt.

-  És semmi tiltakozás, tette hozzá Cica
kutyus, mert Teodósziusz szája mozdulni 
látszott. Csak semmi tiltakozás. A délutá
ni alvás segíti regenerálódni az agyat. Én 
is alszom délutánonként. Egy párna elég 
lesz, ugye? Hogyhogy kettő? Nem gondol
hatod komolyan. Egy. Hány takaró? Négy? 
Mert megszoktad, hogy mindig bevacko
lod magad, na, van itt kettő -  és dohogva 
ment a szekrényig, hogy hozzon még ket
tőt. Nesze, négy. Es elfelejtettél fogat mos
ni. Teodósziusz szintén dohogva lódult neki. 
Mikor visszajött, észrevette, hogy tányér
ján maradt még két szem eper, s megkér
dezte, megeheti-e?

-  Nem, mondta határozottan Cicakutyus, 
nem eheted. Teodósziusz mélyen felsóhaj
tott. Cicakutyus jó éjszakát kívánt, s ahogy 
becsukta maga mögött az ajtót, magával 
hurcolva a tányért is, az ágy alól, vagy vala
honnan a szoba mélyéből előtűnt Otília, föl
dig érő, laza horgolású hálóingben. „Mint
ha hosszabbító-kábelekből lenne horgolva”, 
gondolta magában Teodósziusz, s örömében, 
hogy meglátta, hangosan köszönt neki.

-  Csendesebben, csak nem akarod, hogy 
az ott meghallja?

És csakugyan, a szomszéd szobában 
mintha megnyikordultak volna az ágy ru
gói, és áthallatszott Cicakutyus dünnyögő 
hangja.

-  Na, halljam, beteg vagy még?
-  Ma még beteg voltam, suttogta Teodó

sziusz, de megittam egy csomó körömvirág
teát.

-  Végül is, a körömvirágtea is megteszi. 
És Kísértet Otília lehuppant az ágyra, de 
előtte óvatosan arrébb taszította a hatal
mas paplanhegyet.

Teodósziusz maga alá húzta a lábát, és 
egy pillanatra csönd telepedett közéjük.

-  Ahogy mondtam volt, mától nevelésed 
egy új szakaszához érkeztünk. Miután meg
tömtem a fejed mindennel, amit a király
ságról tudni kell, ideje, hogy terepgyakor
latra menjünk. A királyság különféle jeles 
lakóival fogsz megismerkedni, valamint szo
kásaikkal és hóbortjaikkal.

-  Cicakutyus tud róla? kérdezte Teodó
sziusz.

-  Mondjuk, hogy nem ellenzi a dolgot. Hm, 
hova is mehetnénk, tűnődött hangosan Otí
lia, és hálóingecskéjének egyik zsebéből elő
vett egy kis noteszt, belelapozott, aztán meg 
is válaszolta a kérdést:

-  Keressük fel Kalliopé Bagoly eprészetét.
Teodósziusz mohón nyelt egy szárazát.
-  Ja, szinte kiment a fejemből, folytatta 

Kísértet, és becsukta a noteszt. Hozd a szá
mológépet. Az abakuszt. Segítened kellene 
Kalliopénak a dugványokkal, tette hozzá, 
aztán újra gondolataiba mélyedt. Két hosz- 
szú perc telt el. Teodósziusz fészkelődni kez
dett az ágyban, mire Kísértet megrezzent, 
felpattant az ágyról, lerántotta róla a taka
rókat, és dölyfösen odavetette:

-  Jössz már, mire vársz?
Kalliopé Bagoly háza a főváros délkeleti 

oldalán elterülő hatalmas birtoknak a kö
zepén állt, egy égbenyúló faoszlop tetején, 
Bagoly innen fürkészte a környéket, a vé
geláthatatlan eperültetvényeket, hogy már 
messziről észrevegye a termésére fogukat 
fenő igencsak népes tolvajbandákat.

Alulról nézve a lakás olybá tűnt, mint egy 
kilyuggatott kocka, meredek cseréptetővel, 
nem csoda, hogy Teodósziusznak mindun
talan egy kolumbárium jutott az eszébe. 
De amikor felmászott az oszlopot körülölelő 
kacskaringós lépcsőn, belátta, tévedett. Kis 
házikó terült eléje, előcsarnokkal, hat lép
csőfokkal a bejárat előtt, és belülről végképp 
nem hasonlított kolumbáriumra: a frissen 
meszelt falakon kékbe és zöldbe játszó szí
nes szőnyegek voltak, meg néhány festmény, 
melyek Bagoly közvetlen felmenőit ábrázol
ták, sőt az ebédlőasztal feletti kis polcocs- 
kán néhány színes nipp üveghalacskát is lá
tott. Bódító volt a mindent belengő eperillat.

-  Nem bírom tovább, egyszerűen nem bí
rom, siránkozott Bagoly, miközben egy ecet
tel átitatott rongyocskával az orra alatt szé- 
delgett fel-alá. Szüreteléskor egész áldott 
nap ilyen bűz van.

Teodósziusz felfedezett az asztalon egy 
gyümölcsöstálat, mely tele volt ilyen ron- 
gyocskákkal, ahonnan egy adott pillanat
ban Kísértet Otília is kiemelt egyet és or
rához szorította.

-  Igen, helyeselt Otília, tényleg bűz van.
Időközben Kalliopé észbe kapott, hogy

házigazda lévén, meg sem kérdezte, megkí
nálhatja-e őket valamivel. Teodósziusz ep
ret kért, Otília semmit.

-  Felőlem, mondta Bagoly, és a „felőlem”- 
et a fiúra értem, nem rád.

-  Nem tetszik szeretni az epret? kérdezte 
Teodósziusz. Én nagyon szeretem.

-  Felőlem, hajtogatta Bagoly, és kiment 
a szobából.

-  Naná, hogy nem szereti, szólalt meg Kí
sértet Otília, hát te nem érzed, milyen szag 
van itt?

-  Eperszag.
-  Eperszag. Ez semmit nem ért. Egész 

nap eperszag, próbálta nyomatékosítani 
Otília. Nézz csak ki, és az ablakhoz húz
ta Teodósziuszt, eperültetvény, ameddig a 
szem ellát. Kalliopé Bagoly eprészete im
már harminc éve a főváros hivatalos be
szállítója.

Látva, hogy Teodósziusz továbbra is ér- 
tetlen képet vág, unottan rekesztette be a 
beszélgetést:

-  Ami sok, az sok.
-  Látom, a számológépet is magaddal hoz

tad, lépett be Kalliopé a szobába egy óriási 
tálcával, amin egy hatalmas, cukorral be
szórt, befőttesüveg méretű eper, egy tányér 
gőzölgő eperpörkölt, roston sült epercubák 
eperpürével, eperfőzelék epermagolajban 
sült eperszemekkel, eperlekvár, eperszörp 
és egy szem főtt krumpli volt.

-  Igencsak ritkaságszámba megy mife
lénk a krumpli, sóhajtott fel Kalliopé, és Kí
sértet bánatos fejmozdulatokkal helyeselt. 
Csak egy pár szemet tartok az éléskamrá
ban, a fontosabb vendégek számára.

Teodósziusz udvariasan visszautasítot
ta a krumplit, hiszen Cicakutyus diétás 
étrendjében a szétfőzött csirkehús mellé 
amúgy is kötelezően krumpli került, így az
tán Bagoly felkapta az értékes gumót a tál
cáról, és visszavitte a helyére, az éléskam
rába.

Bagoly irigységgel vegyes bámulattal 
nézte, ahogy Teodósziusz eltüntet minden 
egyes falatot, s utána elterpeszkedik a szé
ken.

-  No, mondta Kalliopé Bagoly, ideje va
lami értelmes dologgal is foglalkozni. Men
jünk ki az eperföldekre. Teodósziusz csa
lódott volt. Gondolta, azért kell magával 
hurcolnia az abakuszt, hogy Kalliopé házá
nak ablakában, vagy valami egyéb, árnyé
kos helyen ide-oda tologassa a dróton csü
csülő műanyagmadárkákat, ha úgy adódik, 
hogy meg kell számolni a dugványokat. El
gémberedve kászálódott fel a karosszékből, 
és követte Bagolyt és Kísérteiét a függőlét
rán.

-  Vigyázz, nehogy kitörd a nyakad, szólt 
hátra Kísértet Otília.

Az ültetvény az oszlop közvetlen szom
szédságában kezdődött, rögtön egy ágyás 
közönséges muskátli után, melyek Bagoly 
házának árnyékában kókadoztak.

Kalliopé Bagoly a kezébe nyomott néhány 
villás farkú kiskapát, valamint egy kisge- 
reblyét, és elvette tőle az abakuszt.

> » »  folytatás a 6. oldalon

R ázván  R á d u le scu  román regényíró, forgatókönyvíró. 1969-ben született Buka
restben, ahol bölcsészkart és operarendezői szakot végzett. A Mircea M artin vezette 
Universitas irodalmi kör tagja. 1991-1994 között a Central irodalmi kör vezéregyé
nisége, később a Mircea Cártárescu vezette Litere egyik véleményformáló alakja. 
1995-ben debütált a Családi portré (Tablou de familie) című antológiában. Első re 
génye: Ilié Cazane viszontagságos élete (Viata si faptele lui Ilié Cazane) a C artea 
Romäneascä kiadónál jelent meg 1997-ben. 2010-ben Kis Teodósziusz (Teodosie cél 
Mic) című regényével elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját.
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-  Annyit ássál, amíg bírod, mondta. Otí
lia, te húzódj az árnyékba, a lépcső alatt ta
lálsz egy nyugszéket.

Teodósziusz kifordított két palántát a kis- 
kapával, aztán a válla fölött hátrasandított 
Bagolyra. Ez, a dróton csüngő' műanyag ma
dárkákra pillantott, golyóstollal két vonal
kát húzott egy kis noteszbe, majd felpillan
tott és így szólt:

-  Felírtam. Csinálhatod tovább. Ha gon
dolod, elmesélek néhány történetet magam
ról, míg dolgozol. Kedves Teodósziusz, nem 
volt valami könnyű életem, bármit is mon
danak rólam egyesek. Amikor kicsi voltam, 
apám, akit a festményen láttál, fent a ház
ban (Teodósziusz valóban látott néhány 
festményt a házban, amelyeken minden két
séget kizáróan szerepelt néhány szigorú ba
golyfej, de annyira hasonlítottak egymásra, 
hogy teljes bizonyossággal csak Kalliopé tu
dott különbséget tenni a falon pózoló ősök 
közt), épp az előtted elterülő ültetvény öntö
zőrendszerét helyezte működésbe. És most 
jól figyelj: az uradalmam határain túl, Mi- 
nótaurosz Sámuel földjei terülnek el, aki 
gombát termeszt -  hogy enné meg a rosseb 
a gombáival együtt. S ugye a gomba a ned
ves talajt kedveli, míg az ő mezőin igencsak 
ritkán esik.

Ekkor Bagoly abbahagyta a mesélést:
-  Várj csak, valamit elszámoltam. Hányat 

is ástál ki?
Teodósziusz felemelte a karját, és arra a 

helyre mutatott, ahol a kiskapát először a 
földbe vágta. Kalliopé végigfuttatta a sze
mét a soron, a műanyag madarakra pillan
tott, felsóhajtott, és egy gyors mozdulattal 
megrázta a számológépet.

A madárkák felcsilingeltek, aztán glédá- 
ba álltak az abakusz egyik oldalán.

-  Látod, ahelyett, hogy dolgoznék, csak 
jár a szám, és a számítást is elrontom. Épp 
ott tartottam, hogy egy szép napon Minó- 
taurosz átjött apámhoz, és fűt-fát ígért ne
ki, többek közt hogy fele-felében osztoznak 
a termésen, és minden költséget ő áll, csak 
csináljon neki is apám egy öntözőrendszert, 
amelyet a mi tartályunkhoz csatolnának. 
Na, jó, ígért ő mindenfélét, de ez már nem 
tartozik rád.

Teodósziusznak, aki a kiskapa nyelére 
támaszkodva épp megszusszant egy hosz- 
szú sor palánta végében, úgy tűnt, hogy a 
mondat végére Bagolynak arcába szökött a 
vér, hogy még a tollainak a hegye is belevö- 
rösödött.

-  Apám úgy gondolta, folytatta Bagoly, 
hogy neki szinte semmibe nem kerül meg
egyezni Minótaurosszal, és ivadékai hosszú 
éveken keresztül részesülnek majd a gom
batermésből, az egyezség szerint. De ez a 
minden hájjal megkent ipse (és itt Bagoly 
hangja elcsuklott), miután apám kiásta az 
összes öntözőárkot és csatlakoztatta a saját 
tartályához, felrúgta az egyezséget, és kö
vetkezőket mondta apámnak: „Mégis, mit 
gondoltál, hogy életem végéig osztozom ve
led a termésen, s cserébe szinte semmit 
nem kapok?” Szegény apám, kis idővel ez
után megbetegedett, és halálos ágyán meg
hagyta, bosszuljam meg. Nem bocsátkozom 
részletekbe, de felemelő pillanat volt: ő kap
kodva szedte a levegőt, én meg könnyeim
mel öntöztem a kezét.

-  Miért? -  hagyta abba az ásást Teodó
sziusz.

» » >  folytatás az 5. oldalról

-  Felemelő pillanat volt, ismételte Bagoly, 
elmerülve emlékeiben. Azóta töröm a koba
kom, hogyan állhatnék bosszút, de semmi 
okos nem jut eszembe.

-  Ezerszer megmondtam, hogy egyszerű
en zárd el a tartályban a vizet, s kész, a gom
bának lőttek, szólalt meg Kísértet Otília.

Teodósziusznak úgy tűnt, hogy Bagoly 
újra elvörösödik, de azért tovább figyelte, 
hogy biztos legyen benne. Bagoly elkapta a 
tekintetét, és láthatóan zavarba jött, mert 
hosszú magyarázkodásba fogott:

-  Persze, igazad van, de tudod, hogy van 
a szomszédokkal, nem akarjuk megismer
ni egymást, nem is akarjuk látni a mási
kat, de az se lehet, hogy őrizetlenül marad
janak a parcellák, vagy halomba száradjon 
a gomba, mert az mégis hogy veszi ki ma
gát? Hogy kárba vesszen az egész.

-  Komisz egy alak ez a Minótaurosz Sá
muel, vágott közbe Teodósziusz az eperpa
lánták közül.

-  Nem komisz, mondta, Kísértet, csak 
megkeseredett és ellenszenves.

-  De igenis komisz, és ravasz, protestált 
Bagoly.

-  Mindenki azt gondol, amit akar. Elvi
szem holnap Minótaurosz Sámuelhez, győ
ződjön meg a saját szemével.

-  A te dolgod, mondta Bagoly sértődötten, 
a te dolgod. Ép elméjű ember nem teszi be 
oda a lábát.

-  Ez a te véleményed. Nem mindenki gon
dolja így. Alig egy napja, hogy a Régenshar- 
csa tiszteletét tette nála, fogta suttogóra 
Otília, és odahajolt Bagoly füléhez. Az inge
rülten ugrott fel:

-  Nem hiszem!
-  Úgy van, ahogy mondom, erősítette Kí

sértet. S azt mégsem mondhatod, hogy a 
Védelmező Harcsának nem lenne ki mind a 
négy kereke.

-  Vajon miben sántikálnak?
-  Nagy dolgok készülődnek, meglásd. Min

denesetre, csak remélni merem, hogy Minóta
urosz, bármennyire is komisznak és ravasz
nak tartod, nem dőlt be a Harcsa szavainak.

-  Igen, legalább ennyi, nyugtázta Bagoly. 
Ha választanom kellene Sámuel és a Ré- 
gensharcsa közt, Sámuelt választanám. Azt 
a bakafántos halat ne is lássam.

-  Pedig lehet, hogy hamarabb találkoztok, 
mintsem gondolnád. Tudod, mennyire nehe
zére esik az utazás, abban a nevetséges be- 
főttesüvegben, s kizárólag fontos ügyekben, 
mondjuk földtranzakciók esetén hajlandó 
útra kelni. Nem tudom, pontosan mire ké
szül, de holnap azért is megyek Sámuelhez, 
hátha kiszedem belőle, mi a veleje ennek a 
sok pusmogásnak.

-  Úgy ennék egy kis gombát, s nincsen, 
sóhajtott fel Bagoly, mintha teljesen elfelej
tette volna az előbb elhangzottakat.

-  Minótaurosz Sámuel is enne egy kis ep
ret, de nincs nekije, mosolyodott el Otília. 
De Bagoly teljesen gyászos hangulatba ke
rült, és úgy tűnt, már semmivel nem lehet 
megvigasztalni.

-  Miért lombozódtál le ennyire? — kérdez
te Otília derűsen, és játékosan belebokszolt 
Bagoly oldalába, hátha felvidítja.

-  Csak úgy belegondoltam, mi is vár 
ránk. Az elmúlt két éjszaka csupa mar
haságot álmodtam össze, Sámuellel, jó 
apámmal, Sámuel apjával, s még, képzeld, 
Teodosziusszal is, mikor kicsi volt, alig két
éves, és kiugrott a bölcsőből, és uccu neki 
a Gomper Völgyének, mint aki eszét vesz
tette, és mi Sámuellel utánaeredtünk, hogy 
visszafektessük a bölcsőbe. Apám biztatott, 
hogy segítsek Sámuelnek elkapni a kis lur
kót, de nekem nem akaródzott, szóval -  csu
pa baromságot.

-  Velem nem álmodtál? — kíváncsiskodott 
Otília.

-  Veled nem, mondta Bagoly egy kis 
gondolkodás után. Arra emlékszem, hogy 
Teodósziusz csak rohant, és egyre messzebb 
került a Faltól, és valahol a távolban már 
feltűnt a Jeges Tó, és Teodósziusz egyene
sen arra szaladt, és közben csúszott le ró
la a pelenka.

-  Marhaság, vágott közbe Kísértet, innen 
a Faltól nem is látszik a Jeges Tó.
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-  Én pedig ezt álmodtam. De nem ez a lé
nyeg, hanem az, hogy ha én pucér kisgye
rekkel álmodom, az rossz ómen.

-  Ki volt pucér?
-  Hogyhogy ki? Teodósziusz, te oda sem 

figyelsz arra, amit mondok?
-  De igen.
-  A legviccesebb az volt az egész kergető

zésben, hogy én mindvégig énekeltem, foly
tatta Bagoly.

-  Tényleg?
-  Igen, énekeltem, s ha jól belegondolok, 

valahányszor énekeltem az álomban, min
dig valami szerencsétlenség történt.

-  Túl nagy fontosságot tulajdonítasz neki. 
S ugyan biza, miró'l szólt az az ének?

-  A dallamára nem emlékszem, de vala
hogy így hangzott:

Fenyőmagas dombok alatt,
Mahagóni tölgyek alatt,
Fenyőmagas eprek nőnek,
Neonfényű szikrát lőnek,
Rózsaszínűt.
Aj, aj, aj!

Labda-kerek füvek között,
Szifon-ízű földek fölött
Eper-kerek labdák szállnak.
Aj, aj!
Nárcisz-szagú füvek között.
Rododendron indák között. Aj!

-  Mit akar jelenteni ez az egész?
-  Fogalmam nincs, mondta Kísértet. 

De elég szomorú nótának tűnik.
-  Az is. Szóval, ha kíváncsi voltál, hogy 

miért van rosszkedvem, hát ezért. Na, ele
get dolgoztunk mára, mondta, s avval ösz- 
szecsukta jegyzetfüzetét, s a madárkákat 
az abakusz szélére söpörte.

Teodósziusz semmit sem értett a fen
ti beszélgetésből, ráadásul büszkeségét is 
sértették Bagoly utolsó szavai. „Hiszen ő 
semmit sem dolgozott”. Az volt a halvány 
érzése, hogy Bagoly és Kísértet olyan fon
tos eseményekre célozgattak a háta mögött, 
mely események nagyrészt őt magát érin
tették. De Bagoly atyaian megveregette a 
vállát:

-  Gyere, kapsz valami jutalmat tőlem. 
Olyan epret választhatsz a kamrámból, 
amilyent csak akarsz.

-  Kalliopé Bagoly kamrája messze földön 
híres, magyarázta Otília, miközben ellebe
gett Bagoly és Teodósziusz mellett, akik li
hegve baktattak az oszlopot körbefutó lép
csőn. Sokan szeretnék, ha csak egy is az 
övék lehetne az ott sorakozó eprek közül, 
mert tudd meg, hogy...

-  Hagyjad csak, fedezze fel magának. 
De előrebocsátom, csak hogy kialakíthass 
magadnak egy képet, az eprek a betakarí
tás éve szerint vannak éltévé és felcímkézve.

-  Nem tud még olvasni, szólalt meg éles 
hangon Otília. Ki tudja betűzni, de csak ha 
nagybetűvel van írva.

-  Én is csak betűnként tudok írni, és csak 
nagybetűkkel, és hála a Fennvalónak, még 
itt vagyok, és azért csak vittem valamire, 
düllesztette ki a mellét Kalliopé. Vékony 
nyaka volt, itt-ott már kilátszott a csupasz 
bőr. Lesúrolta a lábát az „Isten hozott” fel
iratú kisszőnyegen, és lenyomta a kilincset. 
Mindannyiunkból nem lehet világtudós, ve
tette hátra az ajtóból.

-  De azért törekedhetünk rá, nyelvelt 
vissza Otília.

A kamrában, melynek ajtaját Bagoly egy 
kicsi, de furmányos formájú kulccsal nyitot
ta ki, különféle alakú, színű és méretű eprek 
sorakoztak, tetszetősen elrendezve a polco
kon.

-  Ni csak, ujjongott Teodósziusz, violaszí
nű eprek, mint valami hatalmas bárkák.

-  Vitorlájuk is van ám, mondta Kalliopé, 
és megrántott egy kötelet, mely az eperből 
kinőtt árbocfán csüngött. Hamarosan len- 
vászonszerű vitorlák göngyölődtek alá, és 
egykettőre kifeszültek a huzatos kamrában.

-  Nyitva hagytad valamelyik abla
kot? — kérdezte Otília. Honnan ez a lég
huzat? Az ajtót legalább becsukhatnád, 
ha nem akarsz holnap arra ébredni, hogy 
Teodósziusz megint meghűlt.

-  Vannak itt, folytatta Kalliopé, miközben 
becsapta az ajtót (mire a vitorlák egyből el- 
ernyedtek) sárgás színű, kemény húsú, kerti 
szerszámokat formázó eprek, amikkel akár 
krumplit is lehet ásni (de honnan krumpli?) 
-  aztán pallos-eprek, szintén igencsak ke
mények, arra az esetre, ha netán Minótau- 
rosz Sámuel megtámadna.

És az utóbbiakat olyan nevetségesen har
cias kinézettel mondta, hogy Teodósziuszból 
kibukott a nevetés.

-  Ezek itt a közönséges eprek, mondta 
Kalliopé. Akarsz belőlük? Tessék.

S mivelhogy Teodósziusz habozni látszott, 
degeszre tömte velük Teodósziusz zsebeit.

-  Lekvár lesz belőlük, mire hazaérünk, 
okoskodott Otília.

-  Tudd meg, hogy feljavítottam a fajtát, 
ezek sokkal tűrőképesebbek, mint amelye
ket Bukarestbe küldök eladni.

Néhány polccal arrébb Teodósziusz jó pár 
különböző nagyságú, gombaformájú eperre 
lett figyelmes, melyek színüket vesztve le
begtek a befőttesüvegekben. Kalliopé felsó
hajtott:

-  Csaknem négy év munkámba tellett, 
míg előállítottam ezeket. Ennek a semmire
kellő Sámuelnek életében nem voltak ekko
ra gombái, mint ezek itt. Kár, hogy eperízük 
van. Néha jön, hogy kidobjam mind, nehogy 
meglássa valaki.

-  Miért nem hajítod ki őket? -  kérdezte 
Teodósziusz.

-  Mert elég jól elállnak így is, forma
iinban nem romlanak meg. íme, az én hí
res kamrám. Választhatsz magadnak bár
mit, kivéve ezeket a gomba alakú epreket. 
Ahogy a jelenlévő Otília mondaná, aki egy 
olvasott illető, ugyebár, érzelmileg kötődöm 
hozzájuk, érted? -  heherészte Kalliopé, im
már kissé felvillanyozódva, s megcsipdeste 
Teodósziusz arcát.

Teodósziusz végigfuttatta a szemét a pol
cokon sorakozó eperkiállításon.

-  Ebben meg mi van? -  kérdezte, és rámu
tatott egy vasszekrényre.

Bagoly elmélázott egy kicsit, de aztán ki
nyitotta a szekrényt, ahonnan egy kék szí
nű, gyűrt vászongöngyöleg hömpölygött 
szembe, melyet háló borított s köröskörül 
volt bogozva valamiféle cérnával. Mögötte, 
a vasszekrény alján, gázpalack hevert, szá
ján egy nevetséges égővel.

-  A kosarat kint tartom a szerszámos- 
kamrában, világosította fel Bagoly.

-  De mi ez? -  kérdezősködött tovább 
Teodósziusz.

-  Egy eper-hőlégballon.
-  És képes felemelkedni? kérdezte hitet

lenkedve Kísértet, a vászon porózus felüle
tét vizslatva.

-  Ühüm, válaszolta Kalliopé. Speciális 
kezelésnek vetettem alá a külsejét, amíg 
olyan nem lett, mint a guttapercha. Felfú
jod, aláhelyezed az égó't, rákötöd a gondo
lát, s már a levegőben is vagy. De evésre is 
alkalmas.

-  Engedd meg, hogy evvel ne értsek egyet, 
grimaszolta el magát Otília.

-  Senki sem mondta, meg is kell enni.
-  Próbáljuk ki, szólt Teodósziusz.
-  Gyere, fújjuk fel, sóhajtott Bagoly.
Ahogy Teodósziusz kiszökdelt a szobából,

Kalliopé Otíliához fordult, aki a gázpalac
kot tartotta a kezében.

-  Hazaviszed a légballonnal, aztán visz- 
szarepülsz ide.

-  De ó' azt hiszi, hogy nekiajándékoztad.
-  Kedvesem, nem adhatom neki a légbal

lont. Evvel leskelődöm át a kerítésen, mond
ta elvékonyodott hangon Bagoly, kacsintott 
egyet, aztán játékosan könyökölt egyet Otí
liába és rálépett a lábára. Szóval én is át-át 
kukkantok Minótaurosz kertjébe a bizton
ság kedvéért.

-  Nem értem, miről beszélsz, értetlenke
dett Otília.

-  No, érted te nagyon jól, csak fel akarsz 
bosszantani.

Bagoly lemászott a lépcsőn, kezében a le
ereszkedett vászongöngyöleggel, vigyázva 
nehogy rálépjen a cérnaszálakra. Ahogy le
ért, a szerszámoskamra felé vette az irányt, 
ahonnan egy kézi pumpával és egy hatal
mas fonott rafiaszatyorral tért vissza, a 
pumpát Teodósziusz kezébe nyomta.

-  Ez lesz a jogarod, mondta. Csak rá kell 
szorítani a szelepre.

Amikor az epret már félig felfújták, Otí
lia megsajnálta Teodósziuszt, és ő maga 
folytatta a pumpálást. Bagoly beállította az 
égőt a balon alá, és elhelyezte a palackot a 
gondolában. Az óriásgyümölcs egyelőre lom
hán vonszolta magát a földön, Teodósziusz 
friss palántái fölött.

-  Gyufát, mondta Bagoly, aztán bosszú
san felment a lépcsőn, és egy doboz gyufá
val tért vissza. Teodósziusz, kérlek, hagyd, 
hogy Otília kezelje a gázpalackot.

Meggyújtották az égőt az eper-hőlégbal
lon alatt, az lassan megszilárdult és a le
vegőbe emelkedett; a rózsaszínű erezésű és 
sárga pöttyökkel tarkított kék ballon rándí
tott egyet a gondolán.

-  Hurrá, ujjongott Teodósziusz, repül!
-  Látod, mit ír rajta? — kérdezte izgatot

tan Bagoly. Senki nem tud nagybetűkkel 
úgy írni, mint én. Teodósziusz kissé elhát
rált a hőlégballontól. Úgy, még egy kicsit 
hátrébb -  Otília erősen belekapaszkodott a 
gondolába, nehogy túl messze emelkedjen a 
ballon a földtől.

-  Gyorsabban, olvass gyorsabban, mit 
gondolsz, meddig tudom tartani?

Egy meleg fuvallat söpört végig az eper- 
ágyások fölött, meglebbentette Teodósziusz 
pizsamáját, felborzolta Bagoly fején a tolla
kat, és az erezések mentén beleremegett az 
eper-hőlégballon. Gumírozott felületén egy 
hatalmas felirat sárgállott. MI-CHE-LIN 
szótagolta Teodósziusz, aztán Otília felé 
iramodott, aki berántotta a rafiaszatyor
ba. Bagoly meglendítette a kezét, akár egy 
hajóskapitány, és az óriáseper szökdécselve 
emelkedett a levegőbe.

GÁLL ATTILA fordítása
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TÓBIÁS KRISZTIÁN

B lon del tü kör
(részletek)

Clara Peeters:
Csendélet virágokkal, 
aranyozott serleggel, aszalt 
gyümölcsökkel, édességgel, 
aprósüteményekkel, 
borral és ónkancsóval

L átod  milyen szomorú
m ondta
sűrűn  pislogva
esztékákeretes szemüvege mögül
fürkészve
kutakodva
szinte agyam ba túrva  
ennyire szomorú tu d  lenni 
egy csendélet 
végtelenül depresszió 
és szomorú  
m ondta
a leégett bérlakás nappalijában  
hosszú hatásszüneteket tartva  
kitartva  a csendet 
szusszanásnyi időt hagyva  
szavak szótagok 
hangok között 
a korm os falon  
virágcsendélet 
piros tulipánok  
khaki s z ín ű  vázában  
diópác sz ín ű  asztalon  
a háttér
húzott fekete bársony függöny 
és szom orú tényleg 
szomorú nagyon  
m ondtam  
piros csendélet
a kormos bársony fa lak között
az a szál virág
m ondtam
az igazán szomorú
a váza m ellett az asztalon
a diópác alig sejlő színére
hajló szirm ú tulipán
az ta lán a legdepresszívebb
szinte kilóg a keretből
szinte kipottyan
az üszkös padlóra
szinte üszkösödik maga is
csendesen
látod m ilyen szomorú  
m ondta
milyen szomorú  
am ikor élve 
üszkösödik a csend.

Paczka Kornélia:
Jászai Mari Portréja

így  csak já sza i m ari tud  nézni 
így csak ő  
fá rad t antigoné

A jelek összekeveróje

aki m iu tán  eltemette polüneikészt 
szusszanásnyit megpihen  
a bársony és a csipke 
kontrasztja  
súlya
fekete kontrapunktja  
m intha  1000 kilogram m  
ólomfestéket kentek volna 
a vászonra  
nehéz
még nézni is nehéz
így csak já sza i m ari tu d  nézni
senki m ás
nehéz
nehéz szem m el abszolválni 
1000 kilogram m  tragédiát.

Moholy-Nagy László:
„Tahiti Madonna”
(Fischhoff Ágota arcképe, 
Lány birsalmával)

A  moholi vasútállom ás  
rakodóépületének 
birsalm asajtszínű téglái között 
porlik a habarcs 
lehet ide van befalazva 
rózsinéném
lehet csak m ia tta  bírta m indeddig  
a tehervonatok zakato lásá t a téglafal 
m aliik  a rózsaszín  
m arcipánm áz s tuka túr

és a téglák közt m ár egy ideje
porlik a habarcs
lehet egyszer csak ism ét előtűnik
előbukkan rózsinéném
előtűnik barna
birsalm asajtszínű bőre
am it így hogy sosem lá thattam
sosem főzött nekem
a moholi határban
term ett birsalmából
lekvárt sajtot
kompótot
a szekrényben őrzött 
fekete-fehér fotón 
csak sejteni bőre színét 
lassan az egész fotó 
bá m u ln i kezd
lehet előbb csak fehér bőrére 
olvadt rá
folyt a birsalm asajt 
szirupos édes leve 
jó  lenne elutazni
leszállni a moholi vasútállom áson  
és hosszasan nézni 
hogy pereg a téglák közül 
a habarcspor 
nézni
hátha előtűnik  
rózsinéném
talpig barna szirupban  
jó  lenne elutazni 
de mohóira m ár sosem  
sosem indu l tehervonat.
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GÁLFALVI ZSOLT

A beszélgetés 
elmaradt
Amikor -  nemrég -  utoljára beszél

gettem telefonon Horváth Andorral, 
megállapodtunk abban, hogy május ele
jén meglátogatom berekfürdői otthoná
ban és a szóoldó fák alatt majd néhány 
napig beszélgetünk mindarról, aminek 
részesei, tanúi, néha alakítói voltunk 
az elszáguldott időben. Felidézzük azo
kat az évtizedeket, amelyekben százfé
le tennivalóval és idegrángató gonddal 
viaskodtunk, állandó időzavarban, ziva
taros történések szorításában. És meg
próbáljuk végiggondolni, hogy mind
ezeknek az éveknek mi volt az értelme 
és mi a tanulsága -  ha egyáltalán ta lá
lunk mindehhez szavakat.

A széles ölelésűnek tervezett baráti 
eszmecsere örökre elmaradt.

Mindig volt miről szót és gondolatot 
váltanunk — most is lett volna bőven. 
Noha több mint egy évtizeddel volt fia
talabb és műhelyeink csak néhány évig 
voltak ugyanazok, a különböző előjelű 
távolságokat áthidalta a közös -  a kö
zösségi -  gond és érdeklődés.

Mindazt, amit biztatóként, erősítés
ként szerettem volna elmondani az al
kony előjeleivel szembesülő barátnak 
arról, hogy munkássága és személyisé
ge mit jelentett és jelent a romániai ma
gyar kultúra, művelődés számára, már 
csak utódainak ajánlhatom a figyelmé
be -  bár jó néhány kortársunkat sem á r
tana emlékeztetni egyre-másra. Miná- 
lunk könnyen felejtenek, különösen, ha 
értékről és érdemről van szó.

Horváth Andor tudósi és közéleti ér
tékeit nem pályaíve, hanem emberi-szel
lemi arculata, egyénisége és ta rtása  raj
zolja ki. A francia irodalom tanárának  
készült a hatvanas években, és képes
ségei révén párizsi ösztöndíj egyenget
te lépteit, ami akkor kivételes esély volt. 
Aztán egy tordai középiskolában okta
to tt négy éven át. 1970-ben — a hazai 
sajtó nagyon ritka ígéretes pillanatá
ban -  az akkori Bukarestben induló 
A  Hét nevű művelődési hetilap mun
katársa. Tudására, tájékozottságá
ra s mindenekelőtt kivételes értelmére 
építve rövid idő alatt szakmailag ki
tűnő szerkesztővé és szerzővé érett, és 
1975-ben a lap főszerkesztő-helyette
sévé nevezték ki. A világirodalmi kite
kintés szerény szerkesztője leleményes 
és felkészült lapcsinálónak bizonyult. 
Azt is ham arosan megértette-megta- 
nulta, hogy a sajtóirányítás egyre kor
látozottabb lehetőségei mellett miként 
lehet olyan kulturális lapot szerkeszte
ni, amely változatos módokon manipu
lálás helyett az értelem és ezen belül a 
nemzetiség nyelvének és művelődésé
nek javára működik. Olyan hatékonyan 
és szellemi találékonysággal írt, szer
kesztett és vitázott, hogy 1983-ban le is 
váltották, mondvacsinált ürügyekkel, a 
sajtóirányítás dogmatikus és egynemű-

sítő gyakorlatának jegyében. A megfé
lemlítés, a megtorlás, az üldözés fojtoga
tó légkörében Horváth Andor azok közé 
tartozott, akik az értelemnek nemcsak 
a világossága, hanem a becsületessége 
mellett is kitartottak.

A szorgalmas és megbízható tudásá
ra építkező vidéki tanár néhány embert 
próbáló év során alkotó erejű és széles
körű összefüggéseket felismerő gondol
kodó és cselekvő értelmiségivé növeke
dett. Szerzőként a közírás változatos 
formáit művelte. Elemző írásai és lé
nyeglátó jegyzetei egyaránt segítették 
szándékolt ködöket oszlatni és a korsze
rű  gondolkodás dilemmáit megismerni 
bonyolult és zavaros feltételek között. 
A lexikonokban neve mellett tevékeny
ségi területeit felsorolás jelzi: egyete
mi tanár, esszéíró, szerkesztő, műfor
dító, összehasonlító irodalomtörténész. 
A sort még lehetne folytatni, kiegészí
teni, hiszen szellemi formátumát éppen 
ez az átfogó tájékozottság jelzi. Avatott 
ismerője volt a román irodalomnak és 
szellemi életnek, kultúrának, a kölcsö
nös megismerés hozzáértő és igényes 
munkásaként.

1989 decemberében Horváth Andor 
magától értetődően lett első perctől fog
va a magyar nemzetiség alakuló és te 
vékeny szövetségének egyik alapem
bere, a fővárosban működő ideiglenes 
vezetőség szóvivője. Nemcsak tájéko
zottsága, kapcsolatokat teremtő nyelv
tudása, tárgyalóképessége volt nél
külözhetetlen, hanem megfontoltsága, 
kulturáltsága, racionalizmusa is hasz
nosan érvényesült. Ugyanezen képessé
gek alapján vált indokolttá, hogy az első 
új kormányban a művelődésügyi minisz
terhelyettes, majd a későbbiekben ál
lam titkár, a romániai magyar kultúra 
tekintélyes és eredményes képviselő
je legyen. Azok a kitűnő román alko
tók, akik előzőleg már tisztelték, biza
lommal fogadták egyenrangú társként. 
Az m ár az akkori politikai-társadalmi 
folyamatok következménye, hogy az ag
resszív román nacionalizmus térhódítá
sának jegyében lehetőségei egyre korlá

toltabbak lettek, és alig két év múltán 
eltávolították a kormányból.

Tanulságos lenne alapos dokumentá
ció és tudományos elemzés alapján meg
írni a nyolcvanas-kilencvenes évek for
dulójának és a következő immár közel 
három évtized történetét, történéseit, 
a romániai magyarság sorsának ala
kulását ebben az időszakban. Sok min
den vár tisztázásra, nem utolsó sorban 
a nacionalista töltésű mítoszok és a po
litikai manipulációk kártékony és cél- 
zatos terjesztése. Úgy vélem, Horváth 
Andor m unkásságának és életútjának 
tárgyilagos és elmélyült értékelése is 
hozzátartozna a romániai magyar ér
telmiség esélyek, lehetőségek, csapdák, 
kényszerhelyzetek, előítéletek, mítoszok 
zűrzavarában formálódó helyzetének és 
helyzettudatának megértéséhez.

Az összehasonlító irodalomtörténet 
és a kom paratisztika egyetemi tan á
raként kifejtett munkája olyan lehe
tőségeket kínált Horváth Andornak, 
amelyek alkatához, habitusához il
lettek. Tartalm as előadások egész so
rá t bocsátotta közre, köztük A  szent l i 
get című tanulm ánykötetet, amelyek 
nemcsak kivételes tudásra, hanem ki
vételes elemzőképességre és fogékony
ságra is vallanak. Az a filozófiai h á t
tér, amelynek átélt ismerete alapján a 
görög tragédiák szerteágazó története
it megközelíti, a humán tudományos
ság gondolatgerjesztő értéke. A Korunk  
főszerkesztő-helyetteseként tarta lm as 
számokat szerkesztett. Publicisztikai 
kötetei és kitűnő antológiái szintén ta 
núsítják., hogy mennyire eredeti és ala
pos művelője volt hivatásának. Utolsó 
megjelent kötete, a románul ír t kedv
csináló a magyar irodalom történetéhez 
azért jelentett visszhangtalanságával 
némi csalódást, m ert nem találkozott 
az olvasók fogékonyságával.

A búcsú fájdalmas idején is szeretném 
hinni, hogy Horváth Andor hagyatéka — 
kiadásra váró kéziratait is beleértve — 
segít a közértelmességet fejleszteni és 
az emberséges értelemnek érvényesül
ni egy értelem-ellenes világban.
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BARCSAI LÁSZLÓ

Ruan
Vadőrök vére festette feketére a vörös 

földet. A bozótok rejtekéből törtek rájuk, 
mikor Jaco motorral közeledett orvva
dász társaihoz, akik a mérgezett nyíllal 
megsebzett orrszarvú szaggatott légzé
sét figyelték. Éjszaka nyomát vesztették 
az állatoknak, aztán a déli égen a kese
lyűk tánca megmutatta az agónia hely
színét. Louis az árván maradt borjút hec- 
celte, ki esetlenül védte haldokló anyja 
testét. Ruan tudta, ha ok észrevették a 
dögevőket, akkor hamarosan nyüzsögni 
fog a környék a vadőröktől. Minél hama
rabb túl akart lenni az egészen, itt kérdés 
nélkül megölik a vadorzókat.

-  Hol van már az öcséd azzal a fűrész
szel? -  türelmetlenkedett.

-  Biztos megállt hugyozni -  nevetett Lo
uis, a rémült kölyök felé toppangatva.

-  Jön már! Hallom a motort. Hagyd már 
békén!

A bozótok szegélyezte tisztásra vezető 
ösvényre a fiatal Jaco kanyarodott be vi
gyorogva. Egy pillanattal és egy dördülés- 
sel később, átbukfencezett a kormányon, 
vörös porfelhőben hempergett többször ke
resztül egymáson motor és gazdája, meg
állva végül külön, halálbiztosan. Ruan a 
sokkból kizökkenve rohant a bokrok közé. 
Remélte, hogy ellentétes irányába a társát 
ért lövésnek. Ösztönei nem csaltak, golyók 
süvítettek el a feje mellett. Hátulról érkez
tek, kíméletlen, hangos lövések, szünete
ikbe Louis és idegenek üvöltése szűrődött 
be. Földre vetette magát egy bokor alatt, 
fedezékében látta, ahogy barátja bozót
vágóval rontott a három fegyveres vadőr
nek, a hozzá közelebbi kezét levágta pisz
tolyostul, majd térdre rogyott a hátát ért 
lövéstől. A pengét még mindig szorította, 
rátámaszkodva próbált felállni, mikor az 
egyik vadőr mögé lépett és közvetlen kö
zelről fejbe lőtte. Villámgyorsan történt 
minden. Közben a másik őr nadrágszíjjal 
akarta elszorítani társa csonkolt karját. 
Amelyik Louissal végzett, ahelyett, hogy 
őt vette volna üldözőbe, rátérdelt a sikol
tozó mellkasára, próbálták lefogni. Ruan 
ekkor kihasználta a lehetőséget, két pon
tos lövést adott le, aztán kivárt. Hosszú, 
végtelennek tűnő percekig várt. Nem vol
tak többen, ez egy kósza járőrcsapat lehe
tett, mindannyiuk pechére pont egymás
ba botlottak.

-  Hamarosan ideérhet az erősítés -  vil
lant át az agyán, mikor kimászott a bo
kor alól. A csonkolt kezű vadőrt még élet
ben találta, mellette arccal a földnek a 
két másik hevert, pár méterre pedig a ba
rátja. Elegyedett vérüktől sötétlett a föld. 
A haldokló már csak halkan nyöszörgött, 
a szíve minden dobbanása lassan kipum
pálta belőle az életet. Rengeteg vért vesz
tett. Közelebb érve felismerte az arcát, fa
lubeli, gyerekkora óta ismerte. Johnnak 
hívták. John, akihez kegyelmes az Úr. 
Feleslegesen nem akart zajt kelteni, ba
kancsával addig taposta a torkát, míg a 
vergődő test el nem ernyedt. Közben távo
labb észrevette a borjút, aki a lövések za
jától megrémülve elmenekült, de most fé
lénken egyre közelebb araszolt anyjához. 
Jaco rongybabaként kitekeredett testétől 
néhány méterre talált rá a láncfűrészre. 
Látszólag sértetlen maradt, de a lánc le
csúszott a vezetőről. Szerencsére a lánc
feszítőhöz való kulcs nem pergett ki a 
fűrész aljában kialakított helyéről. Visz- 
szarakta a láncot a vezetőre, majd meg
feszítette. Kihúzta a szívatót, megpróbál
ta berántani, döccent, szívató vissza. Újra 
berántotta, a berántó szerkezet ugrott, de 
beindult, aztán azonnal lefulladt. Levet
te a légszűrőt, kitekerte a gyertyát. Tel
jesen beköpte a korom, megnyalta, beletö
rölte a nadrágjába, visszatekerte, köpött 
egyet. A légszűrőt finoman vörös por fed
te, megfújta, visszatette a helyére, rácsa
varta a tetejét. Szívató ki, berántás, szíva
tó vissza, működött. Az anyaállat testéhez 
közeledve azon já rt az esze, hogy a tülö
kért kapott pénzből küldenie kellene majd 
Louisék öreganyjának. Ugyan nem szívlel
te, mindig ellenségesen beszélt vele, ha a 
fiai nem voltak jelen. Az asszony szerint a 
hozzájuk hasonló bűnözők miatt szárad el 
az ország. A föld gyermekei, és mégis elle
ne vétkeznek, meg kell bűnhődjenek, csa
ládjaikkal együtt.

-  Baszd meg a földed, babonás vénasz- 
szony! -  mondta, és berántotta a fűrészt. 
Pár méterre a tetemtől rémülten állt az 
árva borjú, őt bámulta. Ruan mélyen, a 
koponyacsonttól kezdte vágni a tülköt. Al
vadt vér fröccsent az arcába, ismerős égett 
szag csapta meg az orrát, olyan, mint a le
perzselt szőré. A gép lefulladt mielőtt vég
zett. Dühében a földhöz vágta a fűrészt, 
lerúgta a lifegő orrszarvat a koponyáról, 
ami a hullák mellett landolt.

-  Össze kellene gyűjteni a fegyvere
ket, de nincs idő -  fordult meg a fejében 
a testek fölött állva. A zsákmányt rongy
ba csavarta, odasétált vele a motorjához

és ráerősítette a csomagtartóra, ahonnan 
leemelte a meleg kulacsát. Lenyelt néhány 
kortyot, leguggolt, a többit a tenyerébe ön
tötte, megmosta az arcát. Agak pattanása, 
recsegés, ropogás, valami hatalmas törte 
át magát a bozótoson, akár egy buldózer. 
Felállt, letörölte a szeméről a vizet, már
is ott állt előtte egy gigantikus elefántbi
ka. Füleit széttárta, mint valami óriás pil
langó szárnyait a napfényben. Felbőgött, 
a földet tiporta a lábával, ormányával fel
verte a port, ringatta a hatalmas agyara
it. Ruan tudta, hogy a futás nem segíthet, 
kiabálni kell, hadonászni, de megder
medt. Itt nem jönnek be ezek a trükkök, 
a vér szagától teljesen megvadult az ál
lat. A puskája ott pihent a hátán, ahogy 
megmozdította a kezét, a bika hirtelen fe
lé lépett és ormányával megsuhintotta. 
Méterekre lökte el és rögtön ott termett 
felette, agyarával taszította odébb. Érez
te a combja húsát felszakadni, földet érés
nél beverte a fejét és ráharapott a nyel
vére. A tomboló vad rácsapott, akár egy 
husáng Toppantaná csontjait, majd meg
ragadta a lábát és maga alá húzta. Hatal
mas csápként markolta meg a fejét és rá
állt a hátára. Ruan nyüszítve fújta ki az 
utolsó elhasznált levegőt, a tüdeje kiprése- 
lődött, roppant a gerince.

A jel gyötrő fantomja
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SIMON BETTINA

Visszasétál a fák alá
( 1 )

A  benned épült strandon megadsz.
A  medence körül felszáradtak a lábnyomok.
Itt csend van, senki nem beszél hozzád.
A  domboldalon építőgépek teszik fel kérdéseiket. 
Szavakat dobsz a vízbe. Elmerülnek.
Szemedben a vakfoltok eltakarják a kezed.
Nem látod, miért nyúlsz. Nem töröd össze.

Amikor nőm látsz és hallgatsz mi az értelme

(2 )

Előző nyáron ott felejtetted a hátad.
Elhagyott testrészeid most visszailleszted.
Félig elmerült lábad térd fölött kilóg a vízből.
Azóta is visszasétál a fák alá, és a napozóágyra fekszik. 
Iszik egy kólát és közben nézi az eget, a felhőket 
és a napszemüvegedben tükröződő medencét.
Majdnem ugyanaz a kék.

Késtél. A  kijáratnál nem kapod vissza a letétet.
A  környék kukáiból hallod, hogy valaki énekel, 
szórakoztatta magát halászás közben. Már elment. 
Mégis hallod, ahogy szól, m it talál neked odabenn.

Kóbor áiiot
Véletlenül 
kerültél ide.
A kár egy kóbor állat, 
járod a téli utcákat.

Hogy ne fázz, 
fu tn i kezdesz.
Hideg van,

és bent
mélyen alszanak. 
Csend van, ropog 
alattad a föld, 
és nincsenek 
tiszta ruháid.

SZTERCEY SZABOLCS

javítás
sokáig tartott a készülődés, az Anya nehezen
tudta eldönteni, hogy milyen frizurát is vágasson
magának, a mennyasszonyi ruha is el volt rakva
a ház egyik rejtett zugába, ahonnan csak sok
keresgélés után lehetett előkotorni, amikor
felvette, egy picit elbizonytalanodott, megállt
a tükör előtt, igazgatta a ruhát, nem hitte volna,
hogy ennyi idő  után még jó  lesz rá, egy picit
szorított, de azt az egy órát kibírja benne, gondolta,
az Apa is alig találta meg az öltönyt, amit akkor viselt,
kissé gyűrött volt, mert soha nem
akasztotta a vállfára, csak úgy lerakta, ahogy
sikerült, nyakkendőt azóta se tudott kötni,
de valahogy formált egy idétlen bogot,
lassan vonultak az oltár elé, hangosan szólt
az orgonaszólam, a család és a rokonok újra
gyönyörködhettek a pillanatban, m indenki szerette
a mennyasszony visszafogott, mégis elegáns ruháját,
néhányuk meghatódva sírt, a fényképészek fel alá
futkároztak, hogy a lehető legjobb szögből tudják
megörökíteni az eseményeket, majd az Apa és az Anya
megálltak a pap előtt, rövid ideig csend lett,
m indenki feszülten figyelt, majd elengedték egymás kezét,
hangosan és érthetően elmondták, hogy ők
már nem szeretik egymást, a pap áldásukat adta rájuk,
lehúzták egymás ujjáról a gyűrűt, zsebre rakták, mindkettejük
ujján ott volt a gyűrű nyoma, m int egy másodlagos gyűrű
a főgyűrű alatt, élettelenül fehér volt a bőr alatta,
de lassan színnel kezdett feltelni, a ceremónia után

hazamentek, fogták a közös gyereküket, visszavették
tőle a nevét, őt már többé nem fogják hívni sehogy,
majd fáradságos m unkával az anya visszacsinálta magába,
apa asszisztált hozzá, szorosan fogta a kezét, míg
a másikkal segített visszagyömöszölni a gyereket, majd türelmesen
megvárták, amíg felszívódik, eltűnik, végül felöltöztek,
elköszöntek, és többé nem beszéltek egymással.

kérdés
egyszer mentünk le apuval és anyuval
hóembert csinálni, a blokk elé,
nagyon szép lett, én mondtam, hogy tegyük
be a fagyasztóba vagy a hűtőbe, hogy még
ne haljon meg, de nem tettük, mert ott
az ételt tartjuk, többször aztán nem
csináltunk közösen hóembert soha,
azóta m indig bánom, hogy nem raktuk
be a hóembert a fagyasztóba,
mert ott az ételt tartjuk, de
anyu hiányát hol tartjuk akkor, milyen hűtőbe

panaszkodás
anyám megfogta a szívemet, és becsavarta 
villanykörtének, szobájában az én hülye 
szervem a villanykörte, m indig keres 
valamit, kasmatol, tesz-vesz, olvasgat, 
megint kutat valamit ennél a fénynél, 
és m indig panaszkodik, hogy milyen 
kurva nagyok a villanyszámlák.
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LOCKER DÁVID

Unokatestvér
Tíz év után látom újra.
A z idő  közöttünk foltokkal tarkított, 
elhanyagolt ablaküveg.

Bort szopogatunk, félrenézünk. 
Félóránként rágyújtunk: túlmozog 
bennünk a szorongás.

A  fölöttünk tornyosuló fákra pillantok: 
az ágak végén felsír és 
csöndben kirügyezik az idő.

Névjegyzék
A  Nyugatiban ácsorgunk apámékkal; 
hazafelé indulnánk, de a slusszkulcs 
úgy szorul a zárba, m intha bordák közé. 
Órákig hallgatom tanácstalanul

a hátizsákomban ficánkoló emlékeket 
meg anyámat, hogy ő  hazamegy busszal, 
nem fog apám hülyesége m iatt itt 
éjszakázni. Apám  a névjegyzéket görgeti;

már pár éve a csonkában élünk,
de ő  csak görget: ez szabin van, ez elfoglalt,
ez nem jönne el idáig, ez vissza se köszönt,

ez múltkor a közértben románozott minket; 
és este lesz, és reggel lesz, és görget azóta is, 
keresve egy szétesett otthon szétszéledt

nyomait.

Sajtos-tejfölös
kétezerkettőjúliusában valahol a révfülöpi 

strandon ücsörgők, 
anyámék nemrég szöktek át velem

a határon.
ekkor még boldogok.
ekkor még naponta szeretkeznek.

fürdés után apám egy sajtos-tejfölös
lángost rak elém. 

kicsit nehezen boldogulok vele: 
sokáig megmaradtak a tejfogaim; 
ekkor meg egyszerre távozott az összes, 
a parton olaj, izzadtság, importált naptej 
szaga és németek krákogása terjeng, 
új otthon illatát verik vissza a platánok.

mire végzek pofaszakállt sző körém a tejföl, 
tizenöt évig próbálom valahogy letörölni, 
hogy aztán most újra ide keveredjek, 
a képből, am it valahogy kiloptam

a gyerekkoromból, 
hogy aztán évekig a mellzsebemben

rejtegessem,
nem sok maradt, 
a wc-t pár éve felújították; 
csak a levendulás légfrissítő konzerváló
dott a csempék repedéseiben, 
német szót sem vernek vissza a platánok, 
(aki megteheti, már az Adrián nyaral.) 
a víz a sziklákat harapdálja.

én az ajkam ürességét: a megsavanyodott 
tej kinőtt repedései.

az órámra pillantok.
a strand mögött felzúg a budapesti gyors, 
indulni kéne.

Szekérzörej
besüvít a december Ádám ék ablakán 
ide menekültél hogy a többiek ne

fürdessenek meg a frissen hullott télben 
végre vissza mertél szólni 
hogy anyátok a román 
vagy valami hasonlót

ezen agyalsz miközben belépsz
a gim názium  ajtaján 

csöndben szorongsz a félhetesnyi
zsúfoltságban

akár egy elgurult bőrlabda
görnyedsz a Tibiék buliján
azon az elsőn amire végre meghívtak
s hogy ne embriópózban vegetálj
megiszol mindent amit az asztalon találsz
és csak akkor esel össze
mikor kimennél a pince mögé vizelni

aztán rádzuhan a hajnal 
és öltönyben állsz az érettségiddel

a kezedben
kinyitod valahol Budapesten és

arról olvasol
hogy egyetemista vagy 
és Dunakesziben ébredsz valahol

iratok nélkül
ahova nem tudod hogy kerültél 
elvergődsz egy buszhoz 
és a sofőrtől próbálsz érdeklődni 
melyik utcából indul az expressz

önmagadhoz
de ő  némán a városba visz
ahol Ady Endrének képzeled magad
aki Lédát bassza egy párizsi lokál

mosdójában
pedig valójában kollégiumokba szökve

dugsz zsidó lányokat

forgatod kezeid közt az életed
m int egy frissen kapott játékot
gyerek vagy még mindig
gügyögsz a semmibe
az idő  meg csak robog előre
és húz maga után
mint Hektárt Akhilleusz
és csak reméled
hogy mikor végre megáll
marad mit visszacsempészni a kezdetekhez
abba a pentelei erdőbe
ahol először gondoltál arra
milyen szépek ősszel a fák

Fogok
egyik este meglestem apámat 
a tükör előtt figyelte magát 
arcán ráncok kerítése 
haját fonni kezdte a fakulás

a fogait nézegette
-  pontosabban
ami a fogaiból megmaradt
-  még alig m últ ötven

Félresikerült emelkedés

de már alig feketéllett pár az ajka alatt 
nagyanyám később azt mondta 
a gének meg a cigaretta 
nagyapámmal is ez volt mielőtt elnyelte

a rák

apám a tükör előtt figyeli magát 
apám szájából hullanak az évek 
dörzsölni kezdi a maradékot 
legyenek újra fehérek 
rázkódik és arcán 
végigcsorog a semmi 
apám foga fekete rózsa 
nem tud  kifehéredni

imádkoztam hogy másnapra az egészet
elfelejtsem

akkor gondoltam először arra 
hogy el kell majd temetnem

Elégia
Reggel tíz.
Fejfájással a hátán talál ránk a másnap. 
Már rég megtanultam, hogy 
nem tesz jó t nekem a sör,

mégis m indig ide kerülök.

Csináljak rántották, kérded
igen, válaszolom, úgyis régen reggeliztem

meleget.
Arról már hallgatok,
milyen régen reggeliztem utoljára
bármit is.

Sercegni kezd az olaj, 
ébredezik a csönd.
Szalonnát is raksz bele, 
mint apám.

Reggel tíz.
Apa a konyhában serceg.
Ha anya dolgozik, m indig ő  főz valamit. 
Többnyire rántottát.
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Lényegében csak azt tud, 
de erre az egyre nagyon büszke.

Már ébredezünk, mikor bejön.
Ekkor még közös a szobám öcsémmel.

A  konyha zsong a napfénytől.
Apa bekapcsolja a rádiót; 
motyog valamit.
A z  SZD SZ-t szidja, azt hiszem.

Kint könnyfakasztóan kék az ég.
A  villáért nyúlok: 
szúrja a kezem a hideg,

ahogy felveszem a gum it az ágy mellől. 
Elviszem kidobni, mielőtt kínos lenne.
A  szemetes a kagyló alatt, 
kiáltod.

Kicsit olyan lesz a kezem, ahogy megfogom.

Kézmosás helyett a nadrágomba törlőm, 
és anyámra gondolok, hogy vajon m it 
szólna ehhez.

A ztán az asztalhoz ülök, ahol tömni
kezdem magamba a rántottát, 

amit apám helyett te főztél,

és közben beszélni kezdek neked valamit
a felnőttéválásról.

BORCSA IMOLA 

Pár lépés
Horzsolta tüdőmet a lihegve kapko

dott hideg levegő', majdnem sírtam  az 
erőtlenségtől, erre emlékszem legtisz
tábban. Kilenc negyvenre értem az ál
lomásra, a taxis szabálytalanul parkolt, 
csak hogy nyerjek egy-két percet, legyen 
késése, fohászkodtam a bejárat felé sza
ladva, hónom alatt ficánkolt a hatalmas 
utazótáska, ez az egyedüli esélyem, gon
doltam, futtomban pillantottam a kijel- 
zó're, csattogva pörögtek a késést jelző 
számok, tizenöt, húsz, az enyém mellett 
semmi. De rajta van a listán, akkor még 
az állomásban kell lennie, hátha. Ki
rúgtam a lengőajtót, vágtattam  az alul
járóhoz, a lépcsőn le, aztán az első lép
csőn balra fel. Előttem néhány fokkal 
egy lány kínlódott bőröndjével, fent pe
dig megpillantottam az álló szerelvényt.

Hány éve is ennek, huszonnyolc, vagy 
huszonkilenc? Most is látom, ahogy im- 
bolyognak ketten, ő és a gigantikus bő
rönd, csak neki sikerüljön, gondoltam, 
ha ő felér időben, meglátja a kalauz, és 
akkor már nem lehet gond, akkor én is 
elérem, de egyre nehezebb lett minden 
lépés. O kiért a peronra, nekem még hát
ra volt hat, öt, négy.

Majdnem sírtam az erőtlenségtől és a 
megkönnyebbüléstől. A vagon végében 
álltunk, épp hogy beemeltük a csomag
jainkat, és becsuktuk magunk mögött 
az ajtót, m ár sippantott is a vonat, és 
zötyögtünk kifelé az állomásról. Zihál
va néztünk egymásra, megszólalni még 
egyikünk sem bírt, csak elnevettük ma
gunkat. így ismertem meg.

Három napja vele álmodom. Álmom
ban egy medencében úszkálunk, körü
löttünk szemmagasságban pálmafák 
háncsos kérge, a nap már lebukott, de 
nincs még sötét, sápadtkék az ég. Aztán 
lapos, habzó hullám csap be a medencé
be, csempézett fala szétporlik, egybeol
vad az óceánnal. Nincs riadalom, csak

sodródás, és megkönnyebbülés, mint ak
kor.

A kacarászásunkat egy vélhetően 
hasmenéstől gyötört, s ettől meglepő
en fürgévé vált öreg zavarta meg, a r
rébb rugdostuk a csomagokat, hogy el
férjen, majd kerestünk egy üres fülkét. 
Újból és újból elmeséltük egymásnak azt 
a néhány percet, egyre inkább kiszínez
ve. Voltaképpen ő volt az én reménysu
garam, tudtam, ha ő eléri, én is, mond
tam annak a vaskos, élénk tekintetű 
lánynak, mire ő felnevetett öblösen.

Mintha felvillantott volna valamit a 
barátságunk lényegéről ez a legelső ta 
lálkozás, erre jutottunk az évek teltével 
egyre többször, vagy nem is a lényegéről, 
csak valami megmásíthatatlan jellemző
jéről, hogy ő folyton pár lépéssel előttem 
járt. Házasság három év, külföldre köl
tözés egy, válás kettő.

Aztán elcsendesedtünk. Lucskos la
kónegyedek mellett zakatolt el a vonat, 
a messzeségbe meredtem. Megbontha
tatlan  itt a szürkeség, állapítottam meg, 
mint akkortájt annyiszor, a tél is csak 
pillanatnyi, ígéretesen kavargó illúzió, 
aztán ez a seszín latyak, ennyi marad 
csupán belőle.

Hogy hívnak, zavarta meg révedezé- 
semet a kérdése, legalább ennyit tud
junk egymásról, ha m ár így alakult. 
Anna, Mirela, honnan jössz, hová mész, 
gurult tovább a beszélgetés, ugyanon
nan ugyanoda, s költözünk mindketten, 
ez ám az egybeesés, hallgattuk egymást 
egyre csillogóbb tekintettel.

Van nagyanyámnak egy faliszőnyege, 
simított végig szórakozottan az ülés fé
nyesre kopott huzatján, bársonyféle az 
is, életkép az oázisból, pálmafák, homok 
mindenütt, egy nő korsóval a feje te te
jén igyekszik két férfi felé, azok török
ülésben, arcuk elnagyolt. Kislányként 
nyári estéken, a másik szobából átde
rengő fénynél, a lüktető tücsökcirpelés- 
ben arról ábrándoztam, hogy én vagyok 
az a nő, fiatalon hozzákényszerítettek az 
öreghez, aki persze csak a képzeletem
ben volt öreg, de egymásba szeretünk a 
fiatallal, aki persze csak a képzeletem

ben volt fiatal. Estimese gyanánt nya- 
katekert történeteket szőttem, hogy mi
lyen megpróbáltatások és fordulatok 
végén leszünk az egymáséi. Aztán mi
kor apámék elváltak, elhatároztam, gye
rekesség volt, tudom, hogy én soha nem 
fogok függni senkitől. Most mégis va
lakiért költözöm. Hát így megy ez, mo
solygott párás tekintettel az a harsány, 
karakánnak tűnő lány, túlzásnak talál
tam, és kissé groteszknek, de csak bólo
gattam megértőn.

Egyszer láttam még párás tekintettel, 
sok évvel később, mikor megszorította 
kezem az első kezelés előtt. Két év, méh
nyak. Csináld utánam, mondta.

Megmutatom, pofonegyszerű, vette ki 
kezemből a pálinkásüveget, ne ízlelgesd, 
ennyi a lényeg, csak húzd meg tisztes
ségesen, s engedd lecsordulni a torko
don. Már túl lehettünk félúton, jócskán 
benne a délutánban, mikor eszébe jutott, 
hogy illenék megünnepelni a találkozást 
és a szerencsénket, s a bőrönd mélyéről 
egy sálba göngyölt üveget kotort elő, ap
ja küldött kóstolót a friss főzetből leen
dő vejének. Még sosem ittam erőset, de 
ham ar megtanultam a leckét, nemsoká
ra becsiccsenve röhögcséltünk, a késés 
fölötti diadalunknak örvendtünk ismét.

Csillapodott a harsány jókedvünk, de 
még mindig szédelegtünk, mikor bero
bogtunk a városba. Az állomáson bam
bán kóválygó hópelyheket lódított meg 
és csapott arcunkba a szél, Mirela hu
nyorogva kereste vőlegényét. A vágány 
elején találkoztunk össze, néhány elté
vedt galambot megriasztva loholt felénk. 
Mi cinkos komolysággal néztünk egy
másra, ő ijedten ránk, majd leeshetett 
neki a tantusz, mert mindhárman neve
tésben törtünk ki.

Találkozunk még, fogadkoztunk bú
csúzásnál, nem tudom, hittük-e, hogy 
tényleg, aztán elváltunk. Almatagon dü
löngélve, néhány lépéssel előttem sétált 
ki az állomásról.

Most én támolygok kissé, egyenetlen 
ösvényen cuppogok a sárban, pár lépés
nyivel mögötte, acélosan fénylenek az 
esőáztatta sírkövek.

B a r c sa i L á sz ló  1988-ban született Mis
kolcon, jelenleg is ott él, kulturális és 
irodalmi szervezőként dolgozik. 2008 
óta publikál, az Orka Csoport és a Siam 
Poetry Miskolc alapítója.

S z te r c e y  S z a b o lc s  1991-ben született 
Gyergyószentmiklóson, jelenleg filmren
dezést tanul a Sapientia kolozsvári karán.

Első verseskötete A  nyelvtani közép cím
mel jelent meg 2017-ben.

S im o n  B e tt in a  1990-ben született, mis
kolci és budapesti költő. Művészettör
ténetből diplomázott az ELTE-n. Első, 
S trand  című kötete megjelenés előtt áll. 
Budapesten él.

L o ck er  D á v id  1998-ban született Szat
márnémetiben. Budapesten él, az EL
TE BTK magyar szakos hallgatója. Pró
zát, kritikát, de legfőképp verset ír.

B o rcsa  Im o la  1990-ben született Kézdi- 
vásárhelyen. A kolozsvári Iuliu Hatieganu 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen dip
lomázott 2014-ben.
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MARIN DIA

A jeltelen
csend beszéde
Jánk Károly Á lom idő  című 2016-os vá

logatáskötete az életmű legjavát öleli fel, 
1994-től 2014-ig megjelent szövegeit, me
lyeket végigolvasva olyan érzése támad 
az olvasónak, mintha a szerzőt minden 
egyes kötetében ugyanaz érdekelte vol
na: a csend, a jelentés, a szavak és az idő 
viszonya. Emiatt, ha nem állna ott a kö
tet elején a ’válogatott versek’ megjelö
lés, a különböző kötetcímek által tagolt 
részek ciklusokként is értelmezhetőek 
lennének, melyek az átmenetiség és a ki
fejezés lehetőségeinek, a kimondás hatá
rainak visszatérő problémái köré szerve
ződnek. A kötet címe, A lom idő  kimozdít 
a normatív idő és tér határai közül. Nem 
a társadalm i időről, a mérhetőről és ki
számíthatóról van itt szó, hanem az álom 
idejéről, mely egyszerre konkrét, de meg
foghatatlan, kiragad a valóság keretei 
közül. Az álom azonban itt nem csupán 
az alvás közben átfutó érzések, gondola
tok, képek és hangok összessége. Az álom 
az átmenetiség jelölője lesz, az időhöz 
való másféle viszonyulást hív életre, to
vábbá a múlandóságot, pillanatnyiságot 
emeli ki: „Apám és anyám az út mentén 
háttal. Helyszín: Pozsony, 82 nyara. (...) 
kissé elmosódott, amatőr, fekete-fehér 
fénykép. Mégis: vakuvillanásnyi időre 
együtt a család” (A lom idő  (2)) vagy „Re
pülnél, Papír- / sárkány? Zsineged húr
ján / időnk repült el!” (Takuboku nyomán).

a’ lathatatlan
critical 

I rovata^*»Slrtis
Azt sugallja, hogy az idő múlása, az idő
höz való viszony egyáltalán nem egyér
telmű, nem írható le konvencionális sza
bályok szerint. Bár az élet egyszeri, az 
időt, annak működését nem lehet „eleje” 
és „vége” határpontok által jelölt inter
vallumokkal leírni. Az idő ciklikus, mú
ló, pillanatnyi, átmenetiséget hív életre. 
Valójában majdnem minden az átmeneti
séggel jellemezhető, minden állandó vál
tozásban van, és az elmúlás, a megszű
nés állapota fele tart: az én, a tér, az idő, 
a gyermekkor, a szerelem, az emlékek és 
az emlékezés. Az emlékek ki-bejárnak 
az ember életében, fenyegetik, a feje fö
lé nőnek, majd elillannak. Mindig hirte
len lepik meg az embert, mint egy betörő, 
és nem tudni, hogy mit kell velük tenni: 
kerekasztal köré ültetni, átfesteni, göd
röt ásni és beletenni minden elmúlót? Át
meneti a jelentés is, folyton eltolódik, de- 
centralizálódik, csupán pillanatnyi a léte, 
ahogyan megszületne, már vissza is zu
han önmagába, kibicsaklik. A Régi hang

kétezerre című versben a szavak sorrend
jének folytonos újrarendezésével mindig 
más és más jelentése lesz a mondatok
nak. Kiderül, hogy a szavaknak nincs ön
magukban jelentésük. A jelölők tánca és 
minden új kontextus más-más jelentést 
hív életre, amely csak arra  a pillanat
ra és helyzetre érvényes, utána elillan, 
szétfoszlik, és többé nem megismételhe
tő: „a szálló madárrajok égi grafikonjait 
/ a grafikonok szálló madarainak egét”. 
Ennél is radikálisabb viszonyulást a sza
vakhoz A  határok megnyitása  című szö
vegben érhetünk tetten, melyben a szin
taxis teljesen felbomlik, olyan, mintha 
a szavak esetlegesen és véletlenszerűen 
követnék egymást: „a túl a túl fénykvarc 
bokorban a / név a révtelen semmi hold
ja csak / föld csak föld színtelen földrész”. 
A megnevezés és egyúttal a nyelv hatá
rai megnyílnak. Ebben a versben még az 
előbb feltétlezett kontextuális, múló je
lentés (hol)léte is megkérdőjeleződik. Itt 
már az egymás után következő szavak 
sorozatának jelentése mintha csak a be
fogadótól függne, aki csupán nagy erőfe
szítések és bizonyos önkényes viszonyu
lás árán értelmezheti ezeket értelmes és 
összefüggő mondatokként vagy szintag
mákként. Tehát a szavak önmagukon kí
vül képtelenek kifejezni bármit is, mert 
amint valamit megpróbál a beszélő sza
vakba önteni, az már nem az lesz, ami, 
csak annak látszata, árnyéka: „mert kép
telen kimondani a szó, amit mögöttes, 
rejtett jelentés sugall (...) és önmagába 
vissza is zuhan. // És rájössz majd, hogy 
minden vers csalás, mert megidézni nem 
tud szótlanul”. Sőt maguk a szavak lesz
nek azok, amelyek elhallgattatnak, arra 
kényszerítenek, hogy „nyelvedre harapj”. 
A szó a némaságba űzi azt, aki megpró
bál beszélni. Valójában képtelenek betöl
teni a legalapvetőbbnek tekintett funk
ciójukat, a megnevezést. Csak körülírni 
lehet a tapasztalatokat, a világ jelensé
geit, de megnevezni nem: „Ez egy finom 
és erős. De nincs / neve (...) Hiába húzom 
meg határait, / Part nem éri” (Erős és f i 
nom). A szavak egyfajta távolságot képez
nek a világ és a beszélő között, bár el le
het gondolni például az ünnepet: „csak 
a tárgyak élik a csodát” (Az ünnep). En
nek ellenére a beszélő próbálkozik, nem 
tud szabadulni a kimondás kényszeres
ségétől. Ilyen próbálkozásnak számít a 
kötetben a különböző perspektívák vál
takozása, például a kriptalakóé, mely ál
tal a beszélő a megszólalás, a kimondás 
határait feszegeti, ugyanígy a perspektí
vák megsokszorozása, az én határainak 
feloldása bizonyos versekben az alanyi 
megszólalás felszámolása is. De a beszé- 
lő/szerző szerint valójában egyetlen le
hetséges kifejezésmód létezik, a szótlan, 
a néma jelölés. Ezért a szerző megpró
bálja „néma” képekbe fojtani a szavakat. 
Szavakkal próbál rajzolni, képet festeni. 
Jánk Károly képír. A gondolatot, a mon
danivalót a gondolat képiségéig csupa-

JÁNK
K ároly

Alomidő <
szítja. Nem szavakkal, mondatokkal fejez 
ki, hanem szavak által konstruált/meg- 
rajzolt képekkel: „A fű zöldbe öltöztetett 
sorkatonái. Naponta újabb riadó. A meg
nőtt idő pórázán nők fénylő bokái köré te- 
keredő pillantások. (...) Kirakatot rendez 
egy évszak. // Tetőablakot nyit a nyár elé” 
(A kirakatrendező) vagy „(...) Szirmok
ba / tekerten nincsen vázam. Szél / jön. 
Összehajlok a fákkal” (A másik). Ezek a 
képek is hermetikusan zártak, nem fel
tétlenül lehet őket megfejteni, racioná
lisan dekódolni, mintha önmagukat fe
jeznék ki. A néma „beszéd”, kifejezés, 
képírás megvalósításának egyik radiká
lisabb formája a haiku műfaja, mely még 
a képet is megfosztja önmagától, felold
ja a filozofikus mondanivalóban, a gon
dolatban. Tehát itt a gondolat jelöléséhez 
a képre sem lesz szükség. A haikuforma 
a jeltelen csend, amely a versek beszélője 
szerint a tökéletes kifejezési forma. A szó, 
a kép, a jelölő hiánya talán az egyetlen 
igazi kimondás, kifejezésmód, beszédle
hetőség: „A falra festett képekből minél 
többet levakarni, hogy űr legyen helyet
tük a jel, az ami” (A visszavonulás).

Az élet, az emberi lét tranzitorikussága 
az utolsó kötet létösszegző, számadó ver
seiben a leghangsúlyosabb. Nincs hala
dék, az élet egyszer elfogy, kilép az idő
ből. Az embernek rá kell majd döbbennie, 
hogy „túl korán van késő”. Az élet is csak 
köztes állapot, ezért bár lehet, hogy száz 
lehetséges életút is van, ebből kilencven
kilenc végül is egyre megy, és mindig 
csak az fog számítani, amin épp já r az 
érkező, mert mindig csak a most pillana
ta számít ebben az elmúlás fele konver
gáló átmeneti világban.

J á n k  K áro ly : A lo m id ő .  B o o k a r t  
K ö n y v k ia d ó , C s ík sz e r e d a , 2016.
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Goethingen 2.
Falak és arcok
Az óváros máris úgy fest, mint egy ad

venti vásár helyszíne, mint aminó'ket a 
mézeskalácsos dobozokon látni: a geren
davázas házak körülállják a macskakö
ves utcákat, egyenetlen falaikkal mintha 
roskadoznának -  csakhogy ezt évszázadok 
óta így csinálják. Mindegyik aljában üzlet 
működik, az összes létező' árkategóriában. 
Ruha- és könyvesboltok, nálunk is ismert 
drogérialáncok, kézműves- és biotermékek, 
kávézók és pékségek, nemzetiségi vegyes- 
áru-kereskedések, indiai, thai, olasz, török, 
görög éttermek. Tulajdonképpen semmi 
rendkívüli, illetve a rendkívülinek ez a for
mája Nyugat-Európában nagyon gyakori. 
A Günter Grass-archívum aprócska épüle
tére véletlenül bukkanok, mintegy melléke
sen ékelődik két magasabb Fachwerkhaus 
közé. Ez a keskeny, zegzugos kis ház kö
zépkori, rusztikus csapszék benyomását 
kelti. Szomszédságában van a világhírű 
kiadó és ott lakik tulajdonosa is, Gerhard 
Steidl. Grass könyveinek publikálási jogát 
1993-ban vásárolta meg, ebből finanszíroz
za egyéni projektjeit, művészkönyvek, fotó
albumok professzionális tervezését és kivi
telezését. A város legrégebbi házában (14. 
század) berendezett archívum galériaként 
is működik, állandó tárlatanyagát a képző
művészként is ismert Günter Grass grafi
kái képezik. Ahogy az ablakon belesek, je
lenleg éppen a százéves Heinrich Böll előtt 
tisztelegnek -  előzetes egyeztetés híján 
azonban most nem tudok bemenni.

Elered az eső, de elég belépnem a kultu
rális központba (K.A.Z.), máris kapok aján
dékba egy ottfelejtett ernyőt. A 18. századi 
falépcsős épületben inkubátorház működik, 
melynek keretein belül különböző szakkö
rökre lehet beiratkozni. Éppen egy salsa- 
órának van vége, a faltól falig tükrös tánc
teremben már öltözködnek a hetvenes, de 
annál fittebb hölgyek. Az alagsorban kerá
miaműhely és hangszigetelt dobterem van. 
A tető alatti irodában Anne kávéval kínál, 
hogy közben megbeszélhessük a progra
momat. Egy kitöltött táblázatot csúsztat 
az orrom alá, ez lesz a Terminekalenderem, 
amely tartalmazza a novembert lefedő ese
mények időpontjait és helyszíneit. Ezek kö
zött vannak ajánlottak (film, színház, mu
zsika), és olyanok, amelyeknek eleget kell 
tenni, mint pl. a polgármesterrel vagy az 
íróprojekt partnereivel való találkozás. 
„Du bist unser Versuchskaninchen”, mond
ja Anne, mármint hogy én volnék az ő kí
sérleti nyuluk, és bármilyen félreértés el
kerülése végett sietve hozzáteszi, hogy: 
magyarul is létezik ez a kifejezés, ugye? 
Most még abban a fázisban vagyok, hogy 
különösebb reakció nélkül hagyom, hogy 
megessenek velem a dolgok, úgyis minden 
esemény premierszámba megy, nem tudok 
felkészülni arra, amit nem tudok elképzel
ni. Ahhoz még egy pár napnak el kell tel
nie, hogy lássam, hogy minden jó, és pi
henést rendeljek el magamnak a hetedik 
napon. A német előzékenység sokszor kö

rülményeskedésnek tűnik, de egy olyan vi
lágban, amelyben órarend szerint járnak a 
buszok, nem erőn felüli elvárás a másiktól 
sem, hogy rendelkezzék az ideje fölött. Ko
rán megtanulják az együttélés egyszerű és 
íratlan szabályait, a jól segítés képességé
nek fejlesztése gyerekkorban elkezdődik. 
Először engem is feszélyezett az e-mailen 
kapott kérés, hogy jelöljek ki két időpontot 
a hét két napján, amikor felhívhatnak te
lefonon, hogy megbeszéljük a találkozást. 
Tehát én mondom meg, hogy mikor érek 
rá arra, hogy megbeszéljük, hogy ők mi
kor érnek rá. Ettől egy nem-német nyilván 
agyvérzést kapna.

Együtt megyünk ki Annával a régi vá
rosháza elé, a Gánselieselhez (a város ka
balájának számító libapásztorlány szob
ra), hogy megnézzem, milyen is az, amikor 
a helyi napilap főszerkesztője (aki hogy, 
hogy nem, Günter Grasshoz hasonlít) bor
sólevest főz. A „Senkinek nem kell egye
dül (l)ennie” 40 éve a Göttinger Tageblatt 
jótékonysági kampánya. Az évente meg
rendezett akcióban helyi politikusok és 
az egyetem elnökasszonya is segít a diá
kok által főzött leves osztásában, a befo
lyó adományokat pedig eljuttatják a helyi 
rászorulóknak. Ebben az országban tabu
nak számít a magány, nagyobbnak, mint 
a szegénység, mondja Anne. A Mühlkanal 
és a Leinekanal, vagyis a malomárok és 
a Leine-kanális partján láttam olyanokat, 
akik mindkét tabut megtestesítik. Egé
szen otthonias arcok voltak. Úgy is mond
hatnám, hogy az alkoholizmus eltörli az 
egyént és egyformává tesz. Ezek a kaná
lisok rejtetten, bélcsatornaként táplálják 
a várost. Környékükön más emberek jár
nak, mint a mutatós főutcákon, olyanok, 
akik kerülik a nyilvánosságot, nem ülnek 
barátnőjükkel kávézók kirakatába, hanem 
többnyire egyedül és állva isznak meg egy 
sört, egy épület kiszögellésének takarásá
ban. A nálam levő fényképezőgépre gyana
kodva néznek: „Ugye, én nem leszek rajta 
a képen?“ Behúzott nyakkal közlekednek, 
mert szégyellik maguk. Nem bevásárolni 
mennek, hanem vesznek egy kenyeret, nem 
bankkártyával fizetnek, hanem apró után 
kutatnak a zsebükben. Nem mosolyog
nak, mert hiányos a fogsoruk. És külön
ben sincs okuk mosolyogni. Ne gondoljam, 
hogy a németeknek nem ugyanolyan nehéz

toleránsnak és korrektnek lenni, mint bár
mely más népnek a világon, mondja Anne. 
De hisznek abban, hogy dolgozni kell a lel
ki restség leküzdésén, persze, van ebben 
nagymértékű kompenzálás is, a világhábo
rúban betöltött szerepük miatt. De azt so
ha többé! Van olyan is, akiből teljességgel 
hiányzik a szociális érzékenység, vannak 
egész közömbös és elzárkózó régiók is -  a 
keleti blokk, vagyis a volt szocialista részek 
jobban félnek attól, hogy valamin osztozni 
kell, hiszen nekik is csak nemrég óta van 
min. Göttingen liberális környéke szeren
csére mindig érzékenyen reagált a társa
dalmi válságokra, és erős civil szférájával, 
szakszervezeteivel kivette részét a kari
tatív munkából. Olyan is van, aki pénz
adománnyal könnyít a lelkiismeretén, és 
-  ilyen felajánlásokból tavaly 80000 euró 
gyűlt össze a levesosztáskor.

Göttingen a második világháborúban 
erős nácimag volt, és különböző vélekedé
sek vannak arról, hogy Németország többi 
városához képest miért csak tessék-lássék 
bombázták (a ledobott két bombából csak 
az egyik robbant fel, a hét légitámadásnak 
pedig összesen 107 áldozata volt). Egye
sek szerint jó eséllyel já rt ide egyetemre 
a bombázórepülő jobb belátásra tért piló
tája is, hiszen volt cserediákság az angli
ai Cambridge és Oxford, valamint a német 
Heidelberg és Göttingen között (így egyfaj
ta „Gentlemen’s agreement“ volt az, ami 
megóvta a várost). Göttingennek, az egye
tem megalapítása után nem volt stratégi
ai jelentősége a háborúkban, a város veze
tősége mindig megpróbálta kiküszöbölni 
a militáns hangokat. Még a várfalat is le
bontották, megfosztva védelmi funkciójá
tól -  ma egyszerűen Wall (Fal) néven képez 
egy töltés magasságú sétányt az óváros 
körül. A Göttinger Tageblatt fiatal újság
írójától pedig azt hallottam, hogy a város 
megőrzését előretekintő önös érdek is ve
zérelhette: itt éltek Európa legjobb fiziku
sai és kémikusai, akiknek a tehetségét az 
amerikaiak hosszú távon szerették volna 
kamatoztatni. Szóval a hamarosan aktu
ális adventi vásár díszletei között, ebben 
a nem is olyan régen náci központban, a 
Jüdenstraße fele visz a lábam. Elhagyom 
a Tánc című szoborcsoport alatt üldögé
lő tangóharmonikást, aki nemzeti aurám 
ihlető érintésére leleményesen szövi bele 
az A z a szép, akinek a szeme kék dallamát 
a La cumparsita vérpezsdítő ritmusába. 
(Mhm, ez a bizonyos Babits Mihály-effek- 
tus, amikor is a költőembrió titkos figyel
meztetéssel irányítja Szekszárdra édes
anyját, hogy leendő versében az alliteráció 
kijöjjön.) Ahogy szertefoszlik hallójárata
imban ez a zenei koktél, újabb szimatot fo
gok. A Jüdenstraße irányából a We Are The 
World körvonalazódik, hát ez már valósá
gos dallamlabirintus. A hangzáshoz gyö
nyörű, néhol már túlkapásnak ható vizu
ális elemekkel dúsított látvány társul: egy 
nyitott ajtajú kocsmában fekete férfiak ba
jor sört iszogatnak, közben derűsen pur- 
parléznak némettel kevert anyanyelvükön, 
és szemük sarkából néha rápillantanak a 
Nürnberg-Ingolstadt meccs közvetítésé
re. A derűs arc németül Sonntagsgesicht, 
vagyis szó szerinti fordításban vasárnapi 
arc. Ilyen vasárnapi arcot kapok egyet én 
is, elteszem, még jól foghat.
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Séták Kolozsvár múltjában 
és jelenében
Egy negyedszázadon át fogalomszám

ba ment Kolozsvárt Asztalos Lajos ne
ve. A városban alig akad magyar em
ber, aki ne ismerné. Hiszen ha felkérték
— magyar napokon vagy ünnepi könyv
héten —, városnéző sétákat vezetett, alig 
telt el úgy hónap, hogy a helybéli napi
lapban, a Szabadságban  ne jelent volna 
meg valamilyen írása, utóbb már külön 
rovatot is vezetett a múltidézés tárgykö
rével. De írásai gyakran a nyelvművelést 
is szolgálták. A 90-es években a szélsősé
ges polgármester magyargyűlölő nyilat
kozatait és tetteit állította pellengérre. 
Méghozzá frappáns gúnnyal. Tevékeny
sége elsó'sorban a Kelemen Lajos Műem
lékvédő Társasághoz kötődött, melynek 
1990-es megalakulásakor egyik alapító
ja, utóbb titkára, választmányi és 2016- 
tól tiszteletbeli tagja. E társaság ösz
tönzésére vált fő érdeklődési körévé a 
műemlékvédelem. Ide sorolható kötetei
vel maradandót alkotott. Először -  Lőwy 
Dániel és Demeter János gyűjtésére ala
pozva — a kolozsvári emléktáblákat, fel
iratokat és címereket vette számba Kőbe 
írt Kolozsvár című kötetében (1996). Az
után a kolozsvári helyneveket tanulm á
nyozta, s ebből született meg a Kolozsvár 
(Helynév- és településtörténeti adattár) cí
mű kézikönyve (2004), mely azóta is nél
külözhetetlen a helytörténészek számára. 
2008-ban Kolozsvár épített kincsei címmel 
városkalauzt te tt közzé, majd Papp An
namáriával közösen Kolozsvár 1944-es 
bombázásáról állított össze képekkel gaz
dagon illusztrált emlékkötetet.

A kutató, értelmiségi ember azonban 
mindig talál új témát, újabb tisztázan
dó, megírásra váró kérdést. Az utóbbi 
években Asztalos Lajos figyelme Kolozs
vár olyan titkai, rejtett kincsei felé for
dult, amelyek már eltűnőben vannak, 
vagy emlékük is alig él a köztudatban. 
Ezek felidézésekor saját rendkívüli em
lékezőképességére is alapozhat. Hiszen 
egyre kevesebben élnek azok közül, akik 
az 1940-es évek városképére, eseménye
ire emlékezzenek. O pedig még a szabó
mester édesapjától hallottakra is tud hi
vatkozni. Úgyhogy közel háromnegyed 
század városi történéseinek egyik szem
tanújává, krónikásává vált az idők folya
mán. Kutatómunkával aztán a megelőző 
századokra is fényt vethet. így szüle
tő írásait rendre a Szabadság  hasábja
in Kolozsvár -  közelről sorozatcímmel te t
te közzé. Ezek első gyűjteményes kötete 
2015-ben jelent meg. Ott 37 cikket-tanul- 
mányt közöl. Rövidesen összeállt a má
sodik kötet is ugyanezzel a címmel, mely
-  hosszas várakozás után -  a Kriterion 
Könyvkiadó gondozásában 2018 márciu
sában került a könyvpiacra. Ez 9 terje
delmesebb írást foglal magába.

Az első dolgozat Kolozsvár és neve tör
ténetét taglalja. Ennek igen nagy az ed
digi irodalma: legjelentősebb nyelvésze

ink és történészeink is foglalkoztak vele. 
Asztalos itt polihisztorként mutatkozik 
meg. Egy személyben történész, geográ
fus, nyelvész és politikus is. A Ptolemai- 
osztól említett Napuka településnévtől a 
mai Cluj-Napocáig kíséri nyomon a vá
ros elnevezéseinek változását, s egyben 
a település történetének kritikus kérdé
seire is fényt vet. Megtudjuk, hogyan lett 
Kuluswarból Kolozsvár, s honnan ered
het a név. A számos feltételezésből végül 
a szláv eredetet fogadja el. Rámutat a ró
mai birodalmi város és a középkori tele
pülés közötti folytonosság legendájának 
buktatóira. Itt is kifejti azt az egyéni -  
eddig régészetileg nem igazolt -  nézetét, 
hogy a keresztény város első temploma a 
Főtéren, a mai Szent Mihály-templom he
lyén lehetett, s attól északra, a mai Fe- 
renc-rendi templom és rendház környéké
ig egy hatalmas temető terült el. Felidézi 
az 1980-as évek visszás rendeletéit, ami
kor pártutasításra a város magyar ne
vét tilos volt kinyomtatni, s azt az 1990- 
es években terjesztett ostobaságot, hogy 
az 1974-ben bevezetett Cluj-Napoca ket
tős elnevezés tulajdonképpen két város 
egyesülését tükrözné.

A  fej nélküli szobor című pár oldalas 
oknyomozó írás egy kedves mondát ele
venít fel. A Szent Mihály-templom déli 
oldalának egyik támpillérén tíz méteres 
magasságban liliomos korona alatt egy 
fej nélküli szobor látható. A népi képze
let történetet kerekített a fej hiányának 
magyarázatára. A szerző összeveti a szo
bor különböző korokban készült leírásait, 
s a fej eltűnésének idejét a 19. század kö
zepe tájára teszi. Azt nem tudja eldönte
ni, hogy kit is ábrázolt a szobor, talán egy 
királyt vagy tekintélyes városi polgárt.

Az István, a szent -  meg a többiek című 
írás pamfletnek indul. Azt gúnyolja, hogy 
milyen tudatlanságból fakadó, s több
nyire célzatos ferdítések fordulnak elő 
a kolozsvári Idegenforgalmi Tájékozta
tási Központban terjesztett városismer
tető nyomtatványokban. Közben azonban 
számos, egész Erdély történetére kiter
jedő adalékot dolgoz fel. A cím arra a tö
rekvésre mutat rá, hogy a magyar Szent 
István királyt korábbi Vajk neve alapján 
megpróbálják román eredetűnek feltün
tetni (akárcsak Hunyadi Jánost), sőt né
hol összemossák §tefan cél Maré moldvai 
fejedelemmel, akit csak 1992-ben avatott 
szentté a görögkeleti egyház. „Kisajátí
tás, összemosás, belemagyarázás, egy
szóval mindent bevető történelemhami
sítás. Méghozzá gátlástalan, közönséges, 
durva a javából” -  állapítja meg. Itt 
megint kifejti eredeti felfogását a közép
kori város kialakulásáról, melyet egyik 
alcímben így összegez: „Az Ovár nem lé
tezett”. Mert a város magját a mai Főté
ren képzeli el.

Átfogó, teljesnek tekinthető összefog
lalást ad A  Szabók tornya címmel. Ösz-

szegyűjti a Jakab Elek és Kelemen La
jos munkáiban fellelhető adatokat, közli 
a tornyon-bástyán található feliratokat 
és a hozzájuk fűződő eseményeket. Idéz 
régi krónikákból, naplókból. Részletezi 
Mihály vajda (Mihai Viteazul) ide kap
csolható történetét. Szól a Várostörté
neti Múzeum 1950-es évekbeli alapítási 
kísérletéről. Az írás szerkezete a gon
dolat-asszociációk mentén halad. Mind
untalan egy-egy tényről valami más is 
eszébe ju t a szerzőnek. Ennek az írás
nak akár folytatása is lehetne a követke
ző fejezet: Bába Novák. Szobor és felira
ta. Ismerteti Mihály vajda kapitányának 
a történetét. Árulás miatt 1601 február
jában Kolozsvár főterén kivégezték, majd 
karóba húzott holttestét a Szabók bás
tyája előtt közszemlére tették. A román 
történelem nemzeti hőssé avatta. A bás
tya elé 1936-ban rá emlékeztető feliratú 
hármas fakeresztet állítottak. 1975-ben, 
a „nagynemzeti népbolondítás idején” oda 
helyezték el 1,80 m magas bronzszobrát. 
Ennek feliratát 1998-ban aztán az akko
ri polgármester egy magyarellenes sorral 
egészíttette ki. Azóta a feliratból többször 
eltüntették az „unguri” szó betűit, ma 
sincsenek ott. A jelenlegi városvezetés 
elutasítja a felirat hivatalos módosítását.

Bizonyára a legnagyobb érdeklődésre 
a sorrendben hatodik, félszázlapos dolgo
zat számíthat: Bordélyház, nyilvánosház, 
kupleráj. Jóformán mindenki ismeri e ki
fejezéseket, de kolozsvári vonatkozásaik
kal csak kevesen vannak tisztában. Asz
talos Lajos saját emlékeit is felhasználva, 
idősebb embereket kikérdezve térképezi 
fel a kolozsvári „kétes helyek”-et. Elő
zőleg az ókortól eredeztetve felvázolja a 
„kéjelgésügy” kezdeteit. A kereszténység 
viszonyulását ehhez. Pataki Jenő adat
gyűjtésére és Gyarmati Zsolt alapos ta 
nulmányára támaszkodva a kolozsvári 
hagyományokat, városi törvénykezést is 
ismerteti. A kéjnők osztályzásáról, orvosi 
ellenőrzéséről, a nemi betegek gondozá
sáról olvashatunk. Megismerjük a kolozs
vári nyilvánosházak „rangsorát”, majd az
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1950-es bezáratásuk utáni törvényen kí
vüli helyzetet. Sőt a szakszavak bemuta
tására is sor kerül.

A könyv utolsó három írása inkább 
adattár, de kétségtelenül a legeredetibb 
és legmaradandóbb. A tulajdonképpeni 
Kis-Szamos után következő három ko
lozsvári vízfolyás útvonalát, medervál
toztatásait, malmait, zúgóit, hídjait veszi 
számba. A legtöbb városlakó a Szamo
son kívül alig tud még egy-két vízfolyást 
megnevezni, s azoknak is legfeljebb egy- 
egy szakaszát ha ismeri. Az egyik dolgo
zat a Malomárok (népiesen Kisszamos) 
útját járja végig a monostori gáttól, a ki
indulástól a Téglás utcához közeli vissza- 
torkolásig. Mivel ez a vízfolyás a belváros 
közelében is halad, bőven adódik alkalom 
egykori és ma is álló építmények (főleg 
hidak, malmok), egykori elágazások be
mutatására. Megismerjük a Kétvízköz 
városnegyed fogalmának 1584-től ada- 
tolható kisebb-nagyobb változásait is.

A Nádas-patakot régebben inkább fel
tételezett gyógyfürdőjéről és tavaszi á r
vizeiről ismerték. Kalotanádas falu köze
lében ered, s Kardosfalvánál ér Kolozsvár 
területére. Mára már eléggé lakott vá
rosi és ipari területeket érint, mielőtt a 
Csillaghegy alatt a Kis-Szamosba torkol
lik. Kanyargásait, hídjait jóformán csak 
azok ismerik, akik a vasútvonaltól észak
ra laknak vagy dolgoznak. Asztalos La
jos most végig követi a patak útját utcák 
mellett és alatt, kertek végében, gyárak 
szomszédságában. Számba veszi azokat 
a helyneveket, amelyek a történelem fo
lyamán a Nádassal összefüggésben jöt
tek létre.

A Békás-patak Kolozsvár déli és kele
ti részeit érinti, csak az utóbbi évtizedek
ben kebelezte be a város lakónegyedek
kel. Megismerhetjük vízgyűjtőjét, hídjait, 
érintett tereit (Békás, Szent Jakab te
re, Borháncs-telep, Eperjestere, Bivaly
rét, Tóköz). Egész sor újabb keletű utcát 
érint, még a szamosfalvi fürdő kialaku
lása és hanyatlása is belefér a szemlébe. 
Tulajdonképpen a város legújabb történe
te bontakozik ki e fejezetben.

A szerzőnek föltétlenül dicséretére vá
lik, hogy a kötet utolsó három írásában 
kilép a belváros hagyományos köreiből. 
Hiszen az egykori vár történetét, a bel
városi utcákat, tereket már sokan fel
térképezték. Szinte lehetetlen róluk újat 
mondani. Ezzel szemben a már hatalmas 
területet elfoglaló város külső negyedei
ről alig írtak. Az itteni egy század alat
ti változásokat még senki sem jegyezte 
le, pedig ezeket is számon kell tartania a 
helytörténetnek. Minden bizonnyal a vá
ros ez utáni monográfiái forrásként hivat
koznak majd Asztalos Lajos munkájára.

A kötet végén 79 tételes könyvésze- 
tet találunk és egy névmutatót, mely 
az előző kötet szövegeire is vonatkozik. 
A könyv nagyon igényes kivitelű: szöveg
közi színes fényképek illusztrálják. Ezek 
sok helyen dokumentumként kiegészítik

a szöveget. Néhány archív felvétel, ké
peslap régi emlékeket idéz. Az utolsó há
rom tanulmány esetében kisebb térkép- 
részleteket kapunk, de ezek nem pótolják 
egy-egy, a vízfolyás teljes hosszát átfogó, 
utcaneveket is tartalmazó kihajtható tér
kép hasznát.

Meglepőnek találjuk, hogy a szerző fe
leségének, Szilviának ajánlott könyv elő
szavában, esetleg egy lapalji jegyzetében 
még utalás sem olvasható az írások első 
megjelenési helyére: hiszen hétről hétre 
folytatásokban közölte őket a Szabadság.

Asztalos Lajos, ez a kötet is bizonyít
ja, beírta nevét a kolozsvári helytörténe
ti irodalomba.

A s z ta lo s  L ajos: K o lo z s v á r  -  k ö z e l 
r ő l .  II. k ö te t . K r ite r io n  K ö n y v k ia d ó , 
K o lo zsv á r , 2017. 268  p.

KENÉZ FERENC mi nem tűnik
holdban, napban,

s nem tűnik el 
ige-réven, 
marad idők 
igenében.

Hogy volt bűn is, 
nem csak érdem, 
rég átsejlik 
az egészen -

létünk múltja 
idelátszik, 
Barabbásig 
és Tamásig.

Igazam van?
Nem tudhatom, 
hűvös vagyok, 
m int a malom,

T ükörvilágok

(Á rk ossy  M ester  
szü le té sn a p já r a )

Hetvenötöd,
hetvennégyem,
szomszédainak
gyalogszélen.

A m it raktak 
fölparázslik, 
ráfúj egyik, 
ráfúj másik.

Am i marad, 
már csak az van,
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E g y  m ú ló  é le t d in a m ik á ja

függő minden 
részecskétől, 
nullás-liszt a 
galambvértől.

Láttatsz embert, 
láttatsz szentet, 
furulyást és 
eszementet,

Szent-Györgyöt és 
szentségtelent, 
Kondor Bélát, 
reménytelent,

állnak veled 
mindahányan, 
úgy, m int susogás 
a hársban.

Finom neszük 
rejtjelezed,

s lezárod 
az üzeneted.

Jön majd más kor, 
erre, másra, 
s megrendültén 
néz a hársra.

Hogy vagyunk, nem  
mendemonda.
(Van ki nekem  
azt kotyogja.)

Még ha túl is 
a reményen, 
még megcsörren 
rabedényem.

Még rám köszön 
hetvenötöd.
Még visszaszól 
hetvennégyem.



PAPP ATTILA ZSOLT

A Norén-saga
vége
„Saga Norén, Länskrim, Malmö” -  ez 

az a mondat, amelyre számos sorozatra
jongó várt 2015 óta. A svéd nyelvű mon
dat szabad fordításban nagyjából azt 
jelenti, hogy „Saga Norén, malmöi gyil
kossági csoport”, és megszámlálhatatla
nul sokszor (jó, akadtak olyan fanatiku
sok, akik megszámolták, de lényegtelen) 
hangzik el A  híd  című svéd-dán tévéso
rozat nó'i főhősének szájából, bemutatko
zásképpen. A  híd (Bron/Broen) a néhány 
éve irodalmi és mozgóképes viszonylatban 
is virágkorát éló skandináv bűnügyi mű
faj igazi csúcsteljesítménye, amely jelleg
zetes, letisztult képi világával, karaktere
inek egyediségével és történetszövésének 
komplexitásával nagyon magasra tette a 
lécet, nemcsak az északi országok televízi- 
ózásának/filmgyártásának világában, ha
nem „globálisan” is; ezt jelzi, hogy három 
feldolgozása -  brit-francia, amerikai-me
xikói és orosz-észt -  készült eddig.

A  híd  első, 2011-es évada már az alapöt
letével belopta magát a krimirajongók szí
vébe — ha nem túl morbid ilyesmit mon
dani egy bűnügy szofisztikáltságában 
is meghökkentő kivitelezése kapcsán. 
Az eset rögtön magyarázattal szolgál a 
széria címére is: a Koppenhágát Malmővel 
összekötő Öresund hídon (mellesleg Euró
pa leghosszabb közúti-vasúti hídja a maga 
közel 8 kilométerével) egy női holttestet 
találnak, pont úgy elhelyezve, hogy egyik 
része svéd, a másik dán felségterületen 
fekszik, ezért mindkét ország rendőrsé
ge bekapcsolódik a nyomozásba. Nagyon 
hamar kiderül azonban, hogy a testet két 
részre vágták, úgy, hogy a felső- és alsó
teste más-más országba „lógjon bele”; sőt, 
a testrészek nem is egyazon személyhez 
tartoznak... így kezd közös nyomozásba 
Saga Norén (Sofia Helin), a malmöi rend
őrség szőke üdvöskéje és a dán detektív, 
Martin Rohde (Kim Bodnia), akik nem is 
különbözhetnének jobban egymástól -  és 
nem csak nemük és nemzetiségük miatt.

INEMATOGRÁF

Aligha túlzás azt állítani, hogy Saga 
Norén a bűnügyi műfaj történetének 
egyik legkülönösebb figurája: az autiz- 
mus egyik sajátos változatával, Asperger- 
szindrómával él, viselkedészavaros és 
érzelmi deficites ember, aki képtelen 
megfelelni az őszinteséget és illendősé
get egyensúlyban tartó társadalmi kon
vencióknak: „ami a szívén, az a száján”, 
ahogy mondani szokás, de nem bátorság
ból vagy valamiféle nonkomformizmusból 
kifolyólag, hanem mert egyszerűen nem 
méri fel egy-egy kommunikációs hely
zet kényes természetét. Ez időnként a 
humor forrásává válik, de sosem annyi

ra, hogy elveszítsük a karakterrel való 
emocionális azonosulásunkat és empáti
ánkat — maga a probléma, Saga pszichés 
diszfunkcionalitása viszont csak az utol
sónak szánt negyedik évadban válik faj
súlyos témává.

Ám addig még sok vízihulla úszik le az 
Öresund-szoroson: Saga és Martin rend
kívül rokonszenves, összeszokott párosa 
felbomlik a második évad végén, mégpe
dig azért, mert a svéd nyomozónő börtön
be juttatja szeretett dán kollégáját, aki 
képtelen ellenállni bosszúvágyának, ami
kor a fia gyilkosáról van szó. A férfi he
lyére lépő új dán partner, Henrik (Thure 
Lindhardt) annak ellenére sem tűnik túl
ságosan meggyőzőnek a harmadik évad
ban, hogy súlyos traumákkal terhelt élet- 
történetét tekintve közelebb áll Saga 
karakteréhez, mint kissé bohém, esen
dő, szerethető elődje. Mindazon traumák 
azonban, amelyek az első három évadban 
halmozódnak fel már-már az elviselhe- 
tetlenséget súroló mértékben -  Henrik
nek nyom nélkül eltűnt a felesége és két 
kislánya, Saga húga, akire ő viselt gon
dot, miután szüleit feljelentette a lány tu
datos megbetegítése miatt, öngyilkos lett, 
a nyomozónő pedig anyja meggyilkolásá
nak vádjával kerül rácsok mögé -  mintha 
mind azért gyűlnének, hogy a mindent le
záró utolsó évadban valamilyen megoldást 
nyerjenek. A befejező évad talán az eddigi
eknél is (nemcsak fizikai, hanem pszichi
kai értelemben is) brutálisabb gyilkosság
sorozata mintha egyfajta (torz) tükörképe 
lenne a két főhős magánéleti problémái
nak. A skandináv krimi egyik nagy újí
tása éppen az, hogy a detektív sosem kí
vülről szemléli az eseményeket, hanem a 
legtöbb esetben maga is implikálttá válik, 
áldozatként vagy elkövetőként, de gyak
ran mindkét státusban. A detektív is em
ber, mondhatnánk, így maga is részévé 
válik a bűn szövevényes világának, amely
ben az igazság felderítéséért folyó har
cát vívja. A bűnügyek közvetett, „ráutaló” 
mivolta jelen esetben arra eszmélteti rá 
Sagát, hogy mindaz, amit a felszínen lát, 
nem elegendő a környező világ és önmaga 
megértéséhez, hogy sem a gyilkos, sem a 
saját cselekedeteit nem képes értelmezni

eddigi tapasztalatai és módszerei alapján 
(ez a belátás bírja rá arra is, hogy elkezd
jen pszichológushoz járni), ki kell lépnie a 
komfortzónájából — csakhogy ez a kilépés 
szinte mindent felülírhat, amit addig he
lyesnek és biztosnak gondolt.

A felgyülemlett traumák és konfliktu
sok feloldásának igyekezetében azonban 
háttérbe szorulni látszik magának a bűn
ügynek a megoldása; és nem azért, mert 
a szerteágazó történetszálak labirintusá
ban még a nordic noir gyakorlott fogyasz
tói is könnyen eltévedhetnek, hiszen eb
ben rejlik a műfaj egyik legfőbb vonzereje 
-  az aktuális társadalmi problémák irán
ti érzékenység mellett, lásd ez esetben a 
migráció kérdését. Éppen az elbeszélés 
komplexitása teszi még erősebbé a -  le
hetőleg minden krimi esetében szem előtt 
tartandó — aranyszabályt: soha ne alkal
mazz deus ex machina típusú eszközöket! 
Lehet, hogy az életben van ilyen (sőt ta 
lán gyakrabban sikerül felgöngyölíteni 
egy bűnügyet puszta véletlennek tűnő fej
lemények segítségével), de a képernyőről 
visszaköszönve nem hihető -  azaz hihe
tő, csak olcsó megoldásnak tűnik. És az 
sem árt, ha a gyilkos(ok) motivációja, va
lamint az elkövetett bűn bonyolultsága és 
súlyossága — nehéz megemészteni és na
gyon erős indoklást kíván például az, ha 
az áldozatok egyike egy gyermek -  nagy
jából arányban áll egymással. És bár ez
zel, az arányok helyes megválasztásával a 
széria vége talán adós marad, mégis, ke
vés sorozatról mondható el, hogy negye
dik évadában sem fullad érdektelenségbe, 
sőt. Kerek, egész történet A  híd  sagája, 
még akkor is, ha tudjuk: kevés mondat fog 
annyira hiányozni ezután, mint az, hogy 
„Saga Norén, Länskrim, Malmö”.

A  h íd  (B ro n /B ro e n ), svéd-dán sorozat, 
negyedik évad, 60 perc, 2018. R endezők: 
Henrik Georgsson, Rumle Hammerich. 
F o rg a tó k ö n y v író k : Hans Rosenfeldt, 
Camilla Ahlgren. Szerep lők: Sofia Helin, 
Thure Lindhardt, Sarah Boberg, Anders 
Mossling, Alexander Behrang Keshtkar, 
Mikael Birkkjser, Thomas W. Gabrielsson, 
Sandra Yi Sencindiver, Elliot Crosset Hove, 
Lisa Linnertorp, Selma Modéer Wiking.
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Theatrum entis: gradatio gratiae
v .

1. Mind az Ops1 istennő bűvkörében ki
alakított Opera Optica, mind pedig a sok- 
keblű és -kábelű Cybele (Kübele) istennő 
hatáskörébe tartozó Opera Cyóernetica 
gyanánt a mesterségesen létrehozott és 
a másodfokú létezési szinten kibontako
zó Mű, az Eló'-Adás, a Re-Prezentáció, a 
Dráma-Darab mimétikus, színlelő színre- 
vitele, azaz megfeleló'en érzékelhető és el
különíthető kromatikai, logikai és drámai 
Színekbe, Jelenetekhe-Scaenákba való ön
tése, a dramatikai M ű Opus mint az el
telt és a kiteljesedendő-eljövendő, Terra-i 
Téridőt örök Jelenné tevő, újra-jeZenítő, Re
formáló A dás onto-instrumeníá/is mentő
szerepe kivételes metafizikai jelentőségű.

EÁTRUM

2. Hisz az teo-teatrális alapvetésű, lét- 
látványi Opus, a drámai M ű  nem egyéb, 
mint egy interdimenzionális téridő-utazá
sokat lehetővé tevő Mű-Szer, egy, a Szerző- 
Rendező  által megalkotott-szerzett Sze
replőket megelevenítő, összeszerkesztett, 
Szakrális Szerkezet, amely a Közösség ál
tal táplált és újraalkotott Valóság-Másokba 
és -Másolatokba — a jelenvalósággal pár
huzamos, újrateremtett és opponens Re
alitásokba és Re-aliákba (vö. lat. alia, más
hol) -  vezeti el és be transzhisztorikusan 
teleportált Látogatóit: a Nézőket, s eképp 
a M ű  mint fákuszolódó Fokozódás, mint 
a befogadó /közönséget miniatürizáló, 
filigránizáló, Zároló és előjelző alkotó Tár
sadalom és Társulás, mint transzcendens 
gyűjtő-Tár és -Tárgy, a M ű  mint gyújtó-Tér, 
mint létezési polinom, mint többes számú 
és ugyanakkor mint összeötvöződő, mentá
lisan elmentett, együttes tudattal is rendel
kező, struktúráit Eszköz-Entitás a létezés 
egy sajátságos, a köznapitól eltérő szintjén 
fog ki- és megnyilakozni.

3. A színpadi M ű  mint művileg létreho
zott, para-ontológiai, instrumeníá/is Lény 
— mint élő elemeket processzáló s a Szerző- 
Rendező-Teremtő által programozott 
Cyóorg-Gólem — belső szerkezete egymás
sal sokrétű kapcsolatban lévő, kidolgozott 
és egyben dolgozó részekből (vö. lat. rés, 
rei, dolog) épül föl, amelyeket valójában 
a lét-szmonimikus Színész — vagyis a Lé
lek mint mimétikus, színházi természetű, 
színesztézikus és szenvedőlegesen szent 
létszint-szintézis — fluidummechanikai, 
áramlástani üzemanyagát fölhasználó 
Szerep-Cyborgok egymáshoz viszonyuló 
integrált áramkörei működtetnek fönn
tartván eme episztemológiai (megisme-

réstani) Ajándék, ezen, a létezési Aljból 
a Fölső Föld felé Föl-szálló Föl-Ajánlás, 
a merőben áldozati jellegű  és természe
tű Dráma-Darab (vö. rom. dar, ajándék ; 
a da, ad, ád), Ops Opus-ának a Fióorgját, 
amely a íransz-állapotot kiváltó, transz
cendens Transz-Térben alakítja át önma
gává, görbíti és hajlítja meg a számunkra 
még fölfogható, de már alig-alig érzékel
hető, négydimenziós Téridőt.

4. Az Opus Scaenicus, e szellem-alkími
ai Kiborg-Kiméra, Szfinx-Kentaur-Szirén- 
Szatír vagy Gorgó-Medúza puhalemezeit 
képező Szerszám-tár elemei -  a Szereplők 
— valójában androidok, hisz a szervetlen, 
elő-írt és a Szerző által a Szereplők hihe
tő hitelessége és pszichoszomatikus föl
támasztása végett szerzett-megteremtett 
szöveg-programokat -  a Szó-Szöveg Szöve
tét, a Texíus-Mátrix Test-Teszt-Textúráját, 
a neurokibernetikus telepátiát mozgósító, 
fontos /bnológiai-fonétikai .Fonadékot -  a 
Színész integrálja pszichikailag és fizika
ilag, s amazt majd O szervesíti, majd O ül
teti át és be a Szereplők kiköZZött, biológiai 
életre keltett, de különben csupán transz
cendens létezéssel rendelkező Jellem- 
Jelmezzel fölruházott, virtuális lényeibe.

5. De melyek azok a transzcendens E n
titások, azok az Fnergiák, amelyeknek 
a szinergiája, amelyeknek az exponen
ciálisan növekvő összhatása, amelyek
nek a szerves összeolvadása a Színész  lé
nyének az alap-énjével a Színművésszel 
szinonimikus, a teo-teatrális természe
tű és mimétikus minőségű Lelket megha
tározzák?... Mely Zehetőségbeni, Virtuális 
Virtusok, milyen uirilis Frény-Frők adják 
az A dást és garantálják Gráciákként2 az 
Eló'-Adás szikrázó, szakrális hatását, azaz 
Sikerét ? ...Milyen Frények, milyen Frők 
szolgáltatják a Színész, a Lélek számá
ra az Ihletet, az In-Spiratiót, a Spiritus 
SzirupjánakjSzörpjének, a SzeZlem Szelé
nek, a Lég-Ég lelki be-lélegzését és testi- 
véri beszíoódását?...

Raffaello: Három grácia

6. Az Acíus-okra, felvonásokra darabol
ható Darab minden Szerepét föltámasztó, 
alakító mozgató-megjelenítő és adagoló 
Színész, az Actor, az Anim us Animator, a 
Magister Magicus, a M isztériumok e Mes
tere azért Szent, mert megszáZZott Lény, a 
Színész azért a Scena Szentje, mivel O va
lójában a Fér ölet Férje, az Égből alászáZ- 
Zó, Fe-i~Fa-i, Fepülő Faj -  a karnalitást 
karizmatikussá bűvölő varázsoló, Khá- 
testű Fkáriszok3 -  kikötője.

7. A Hippokritész, a Színész -  a Lélek 
Lá-testű Bű-Bájosának a — testi védő-AZ- 
Arcát és Auráját alkotó-képező, karnális 
Fáriszok, a genetikai Fn-Fntitások és őr
ző-védő Genius-ok szemantikailag föltárt 
és személyesen is szemügyre vehető, sze
mélyesített szereposztása a következő:

E u fro sz ín é :  Öröm, Jókedv, Mulatság
A g l á j á : Ragyogás, Dicsőség, Gyönyör 

T á liá :  Virágzás, Virulás

8. A testi-lelki, azaz a Ké-, illetve a Ke- 
testű Kecs Kegyei egymással háromszöge- 
lő Fokozódásának — a Gradatio GraZiae- 
nak — a színészi Maszkja pedig eképp 
szimulakrizálódhat és képiesülhet sze
rep-szerencsés és emitt talált Talizm án
ná, minthogy characteristica Charitum  
est Caritas, vagyis a Kháriszok Szerepe 
éppen a Szeretet:

E u fr o s z ín é  A g lá já

H ip p o k r ité sz

T á l iá

avagy magyarul:

J ó k e d v  R a g y o g á s

S z ín é sz  

V ir á g z á s

9. Fenomenológiai négyzetre-emelés- 
ként, gyökvonásként vagy logaritmizálás- 
ként meg ama tény sem hagyható figyel
men kívül, hogy e három, kermetikus 
Khárisz, illetve Grácia is Színész: a M últ 
mint M ulatság, a Dicséret mint Dicsőség 
és a VZrilitás mint Virulás isten- és szí
nésznői, akik mindvégig a drámai M ű  ki
lenc Múzsáját szolgálják.

Jegyzetek:
1 Ops, Opis, a Teremtő Termékenység, a 
szemfényvesztő, fényűző Bőség szabin 
eredetű római istennője, aki Saturnus- 
Krónosznak, az Időnek a női párja és a 
pánhellén Kübele, a latin Rhea alteregója és 
megfelelője. Ops-ot Ceres Mater és Consiva 
néven is tisztelték a rómaiak és Ops ünnep
ségei, az Opaliák (december 19.) ülő hely
zetben zajlottak. Ops leányai Ceres, Iuno és 
Vesta. Saturnus fiai pedig Neptunus, Pluto 
és Iupiter.
2 lat. gratia, ae, készség, kedv, kecs, ked- 
veltség, kellem, megbékélés, bocsánat, hála, 
népszerűség, szeretetreméltóság, köszönet, 
barátság, befolyás, hatalom, kegy ; Gratiae, 
arum, a Báj istennői.
3 lat. Charites, um, a Kellem és Kedveltség 
istennői ; caritas, atis, nagyrabecsülés, sze
retet, magas ár.
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FRIED ISTVÁN

„ez én vagy  
és az is én  
vagyok”
Ma már divatjamúlttá vált a kritiku

si lelkesedés egy verseskötet kézbe vé
telekor, és az sem szokás, mint hajdan, 
hogy egy mű ismertetője felszólítaná tá r
sait, emelnék meg kalapjukat egy költői 
teljesítmény előtt. Csak e módi kiveszé- 
sének tulajdoníthatom, hogy a kritika 
eddig nemigen jeleskedett a könyv meg
jelenésekor. Pedig önmagával a címmel, 
e blaszfémikus-meghökkentő kötetnév
adással feltűnést keltő, a négy ciklusra 
osztott versgyűjtemény közreadásával 
történt egy olyan jelentékeny, az ifjabb 
magyar lírát egyéni hanggal gazdagító 
esemény, amely megfontolásra késztethet: 
miféle hagyomány-(re)-konstrukcióban 
érdekelt Varga László Edgár, a közéle
ti költészetet miként újítja meg nem szű
nő understatement hanghordozásával, 
hogyan pátosztalanít s töprengtet el sze
mélyes sorsának egyetemesítő gesztusa
ival, mennyire nem elégszik meg a szin
te kötelezőnek hitt ironizáló modorral 
való eljátszással, és feszíti szét e kerete
ket, a groteszk felé irányítván az olvasói 
figyelmet; egyáltalában: miként terve
zi viszonyát az akár elődökként elgondolt 
költészetekkel; magyar és világirodal
mi — megszokott és kevésbé megszokott 
— példákkal; amelyek kifordítása, átírá
sa, kiemelése kontextusukból egy új kon
textus alapszövegeiként működtethetők. 
Az igen alapos elemzést igénylő, mert a 
maga módján  szubverzív költői hangvé
tel egyelőre még nem keltette azt a feltű
nést, amelyet megérdemelne.

A cím blaszfémiája csupán jelzés, a ma 
összetört a m indenség pohara c. versben 
ekként olvasható: „Bejárónőm (isten)”: 
egy szekularizált világ viszonyrendsze
rének aktánsai töltik be a teret. A köze
li-kisszerű a távolabbi valamivel nagyobb 
szabásúval együtt alkotja egy szó szerint 
és általánosítva érthető rum li közegét, a 
kicsinyítés akarása éppen úgy áthatja a 
ciklust, mint éppen e kicsinyítéstől sza
badulni akaró, ám a köznyelvi fordulatok
tól szabadulni nemigen tudó „depoétizált 
poézis”. Melyet szójátékok éppen úgy ta r
kítanak („a galiba a madarak osztályá
ba tartozik (...) a bajcsőrűek családjába”), 
mint az Örkényhez fűződő „kelet-euró
pai” groteszk mondatformálásának sza
bad imitálása: a kételkedés az/ egy igaz
ság bizonyosságában, mint a történelmi 
kétely okozta bizonytalanság („/vak szá
zadok miket egy világtalan vezet/”). A kö
tet világszínpadán a csalódottak, az esélyt 
tévesztettek, a költészet hagyományaival 
élni képtelenek, az olcsó honfibúval jelle
mezhetők ágálnak, úgy-ahogy; aki szem
léli őket, a versek éber beszélője, az ön- és 
a világszemléletet egyaránt idézőjelbe te
szi. Annak tudatában, hogy hiába idé
zi ide/meg azt, ami hitelesnek tekinthe

tő, belevész a reménytelennek tetszőbe: 
„csak üldögélni jó és nézni ezt a semmit/ 
(esőnek hívják a lexikon szerint) / így telik 
el minden — egy hosszú-hosszú szép snitt/ 
egy jancsó miklós filmből -  s a rendező le
gyint”. A csupa kisbetűs írás mintha ni
vellálna, a groteszk előadásból, a néha 
túlfuttatott csattanókból mégis felderít
hető, miféle prioritások határozzák meg a 
kötetben elrejtett világnézetet; s itt utal
ni lehet azokra a költőkre, akik akár hi
vatkozásképpen, akár egy utópisztikus 
költői világ pozitív példájaként, akár el
lensúlyként viszonylag sűrűn felbukkan
nak a versekben, kétszer lapozhatunk rá 
az évfordulós Arany Jánosra, aki már 
csak Arany Jánosnak ír köszöntőt, több 
ízben Shakespeare-re, majd József Atti
lára, akinek ürügyén nemcsak megkerü
li az oly sokszor, különféleképpen utánzóit 
Születésnapomra versét, hanem részint 
megelégszik a vers csattanójának újra
felhasználásával, részint ez újra-felhasz- 
nálással határolja el versét azokétól, akik 
belépnek az előd poéta kimunkálta vers
formába. Az elidegenítésnek ez a módja a 
saját költői világ demarkációs vonalainak 
határozott meghúzása, nem kevésbé ha
tározott költészet-(ön)-értelmezés, szuve
rén kitágítása a költészeti mezőnek. A lis
ta részt kér a magyar irodalom nevezetes 
főnévi igeneves verstörténéseiből (Adytól 
József Attiláig), önéletrajzi (?) utalásokkal, 
életmódbeli számvetésekkel, talán azzal 
is, hogy immár kész/készül a leltár, a je
len tévelygő személyiségei meg a múltból 
idegondoltak részére (részéről?), hogy az
tán zárásul a sztoikus tartás eltérítsen a 
világszerűség lehetségességétől: „és a vég
veszélyben lazítani/ leülni és rágyúj-/taní/ 
tani.”

ritika
Ez az ötletesség (így nevezem a nyelvi 

találékonyságot, olyképpen a nyelvre ha
gyatkozást, hogy nem egyszer csúfondá- 
rosan táruljon föl az addig észre nem vett 
esély a nyelvi potenciál érvényesülésére) 
a kötet erőssége; mert sosem pusztán öt
letesség, inkább: mert elrejtett vagy hang
súlyosabbá tesz, a képtelent költői tárggyá 
emeli, hogy a közhelyet fonákjáról mutas
sa be, összevon és széttagol, szélsőséges 
hangulatok között játszik. Néhány példa: 
„álmomban a tűz csiholója/ munkácsy ké
pén rozsét gyűjtött/ álmomban egy tüdő
beteg kis/ szürke angyal fújt egy kürtöt”; 
„legyél az ódám és az oltalom/ elégiám és 
oldalbordalom/ és ha már azt hinném ki
dőltem/ legyél a himnusz minden időben/ 
elrejtve mint ág a lombban/ egy kézirat 
legyél az iroda-lomban”. Talán nem téve
dés, ha Varga László Edgár (aki, ha ked
ve tartja, bravúrosan versel, megújítja az 
amúgy sem szegényes magyar rímszó
tárt) kötete egyik forrásául a tiszteletlen, 
városi „közköltészetet” nevezném meg, 
amely a XIX. század vége óta jelen volt a 
magyar kabaréban (adózott neki Babits, 
Heltai Jenő, Ernőd Tamás), „könnyű” mű
fajként tartatik  számon, de amely a lát
szólagos könnyedségével képes volt súlyo

sabb közéleti lírává válni (de lehet, hogy 
mindig a társadalmi közérzés jelződé- 
se volt); s az utóbbi évtizedekben Faludy 
György és követői nyomán újra virágzott. 
E költészetnek csak egyik forrása ez a lí
ra (gördülékeny jambusai is ide utalnak 
vissza), legalább oly mértékben a Forrás
nemzedékek egyik-másik alkotója nyo
mába ered, az egészen közvetlen közéle- 
tiséget innen a „köznyelvi ékesszólás”-sal 
összhangba hozva. Vonatkoztatható ez az 
érzelgős erdélyiség/székelység képzetet 
gúnyoló verssorokra, az önmegszólítással 
kibukó kételyre az átlátható én-konstruk- 
cióval összefüggésben -  nem utolsósorban 
az írásnak/irodalomnak a létezésben el
foglalt státusán töprengve.

Költőnk sokfélét tud, érdeklődése sok
felé terjed. A se falu se város mintha egy 
verses regény miniatürizált változata vol
na, a személyes történetet tág kontex
tusban helyezve el, a faluból a városba 
kerülés, illetőleg egy családtörténet epi
zódjai feltárásával olyan ellentmondá
sokat tudatosít, melyekből egy elképzelt 
idill sem vezethet ki. A száz csak a vers
sorok számára céloz. Az indítás, a szólás 
eljelentéktelenítésére játszik rá. A beteg
ség nem metafora, hanem kegyetlenül je
lentkező tényező. Hogy a száz csak az iro
dalomban érhető el, netán az életben is, 
kétséges marad. Az Arany-bicentenárium 
két versnek is előidézője, az ünnepelt idő
szerűsége tetszik ki aktualitás és emléke
zés összeolvasásakor. Két évszázad távla
tában mutatják föl a versek a méltatlan 
kortársi magatartásokat: „az esztéták
nak csak a nemzeti a nép/ a többi kritiká
ja rendre ennyi: szar/ a számtanosok csak 
háromig számolnak/ mert igazságból csu
pán három a magyar”. Vagy alább: „köl
tőből jó sok van de a jó vers ritka/ kevés a 
zöldje — igaz jó sok az avar/ a hangsúlyos 
magyaros még mindig jól megy/ de ma is 
túl kevés a hangsúlyos magyar”. A sum- 
mázat nem az ünnepet jelentékteleníti, 
legfeljebb az ünneplőket; a köznyelvet hív
ja segítségül, az utolsó három sort zárójel
be téve idegenít el a szónokiasságtól: „szó
val ez van -  boldog szülit így utólag/ /a 
halhatatlanság nem lovagi torna/ — köny- 
nyebb megfázni egy szoboravatáson/ és 
hátrahagyni mindent az utókorra/”.

Olyan líra költőnké, mely szerfölött 
ritkán él látványos gesztusokkal, az 
avantgárdból annyit hasznosít, hogy az 
egymást követő sorok, néha szakaszok 
között üres helyeket hagy, nem követ
keznek egymásból. Az írásjelek hiánya 
egyben az olvasói utasításoké is, de nem 
enged a vers megszerkesztettségéből, 
hallhatóvá teszi az előd költők/költé- 
szetek hangjait, ironizáló kontextusban. 
Kötetzáró verse a huszonegyedik szá- 
zac/ról/nak szól, személyes, ám eltávolít 
a csak személyestől, képtelen mozzana
tokat is tartalm az, de a vers célzatosan 
ta rt valahonnan valahová. A közvetlen s 
a világnyi környezet kevés jóval kecseg
tet, egy baljós ismeretlen kopog, költőnk 
mégis örül, hogy (meg)láthatja. Sejtés ez, 
nem bizonyosság, ám a kötetegész tanú
sítja: a versek helyenként mesteri ki
dolgozottsága felel a széttagolódásnak. 
Varga László Edgár kötete reményteljes 
eseménye a líratörténetnek.
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ANTAL BALAZS

Hit (?), önbizalom (?), 
költői program (?)
Bár a fiatal költészetben a magabiztos 

hang, a „harcias” öntudatosság nem ritka, 
az már annál ritkább, hogy kimondva, le
írva a költői léttel vagy mindjárt magával 
a versírással legyen kapcsolatos. Mintha lé
tezne valamiféle konszenzusos szerénység, 
vagy legalábbis óvatosság, ami a kimondás 
elé áll... Attól persze még érezheti az olvasó, 
hogy csak kevesen nevezik a nevén a gyer
meket. Varga László Edgár második köteté
ben mindjárt ettől a kimondástól indulunk. 
Istent keresi az írásban, a költészetben e kö
tet majd’ minden versének beszélője, s eh
hez erős kijelentésekkel tűzdelt karakteres 
programot is társít. Persze nem teljesen vi
lágos, hogy e „program” egészen pontosan 
kit, kiket is szólít meg -  sőt, tulajdonkép
pen az sem biztos, hogy van „program”, hi
szen az erőteljesen hangzó, határozottnak 
tűnő állítások egyszersmind félig-meddig 
visszavont kijelentésekkel állnak párban, 
mint a zene c. versben a kötet 29. oldalán: 
a költészet mégiscsak valamiféle istenke
resés (és aki ebben nem hisz ne írjon többé 
verseket) -  az üzenet egyértelmű, és nem is 
nagyon alkuképes, azonban mégiscsak zá
rójelbe van téve. Magának szól? Másnak 
szól? A költőknek? Nem világos. A világos 
csakis a szenvedély, az elszántság. A kötet 
első ciklusának majd’ mindegyik versében 
tematizálódik az írás aktusa maga, s végig 
a könyv egészén fel-felbukkan a hit, az is
ten, az istenkeresés kontextusa. Ehhez ké
pest néhányszor az írás esetlegességétől in
dul el a vers -  gyűrött fecnik, hamarjában 
készült feljegyzések, ihlettelenség, össze 
nem illeszthető versalkatrészek összeillesz
tése mind témává válik -, isten pedig: hát 
igen, ott van már a kötet címe is, hogy meg
mutassa ennek ambivalenciáit. Vagyis: nem 
minden az ebben a kötetben, aminek látszik. 
És ez feltétlen jobb annál, minthogyha for
dítva lenne.

Itt van például a beszélő, a beszélők kér
dése, ahogy föntebb írtam. Közben azon
ban nem lehet kitérni annak belátása, vagy 
egyszerűbben: meglátása elől, hogy már- 
már szemérmetlenül alanyi költészetet mű
vel a (már nem annyira) fiatal költő. Eh
hez kapcsolódik egyfajta eszköztelenség is, 
azonban egyáltalán nem minimalista ver
sekkel van dolga az olvasónak. Gyakoriak a 
nagyobb konstrukciók, a többoldalas tételek, 
egyszer-másszor a (könnyű)zenei kompozí
ciók stukturális szerveződése is belehallat- 
szik a versszerkesztésbe, és bőven szerepel
nek rímes, ritmusos szövegek-szövegrészek 
a tételek között. A könyv versei négy ciklus
ba szerveződnek, ezek közül az első és az 
utolsó tűnik egymással intenzívebb párbe
szédben állónak, bár mind a négy verseinek 
tematikája más. Az első a versírás, a költő- 
ség és az istenkeresés motívumait hozza elő, 
amelyből a negyedik az istenkeresés mun
káját folytatja, de itt már helyenként erősen 
ironikus színezettel. A harmadik ciklus hét 
verse egyként főhajtó-jellegű hommage-vers, 
s bár ilyesmi a második ciklus darabjai kör

nyékén is sejthető, ott mégis inkább a sze
mélyesség -  a kötet más pontjaihoz képest 
— közvetlenebb tere, a hétköznapok, az élet
történet-töredékek kapnak nagyobb hang
súlyt. Ezeken a felületes közös vonásokon 
túlemelkedve a két belső ciklus hét-hét téte
le azért tulajdonképpen mind másféle, még 
úgy is, hogy a nyelvi-stilisztikai homogeni
tás az egész kötetre jellemző. És a beszélő 
egysége is. Persze pont ettől a kérdéstől in
dultam el, beszélő-e, vagy beszélők, dehát 
a válasz meglehetősen kézenfekvő. Azok 
a versek, amelyek valamelyes életanyag/- 
esemény morzsákat görgetnek, azok nagyjá
ból összehangzanak ebben a gyűjteményben 
(pl. az egymástól távol elhelyezett két vers, 
a se falu se város valamint az apám -  előb
bi a kötet egyik legemlékezetesebb darabja), 
de a harmadik ciklus hommage-versei több
ször szerepvers-jellegűek. Ebben az esetben 
azonban a költői játék mintegy deklarált, a 
beszélő korábbi egysége belátott módon füg- 
gesztődik fel, a szövegek, mint a két Arany 
János köré rendeződő, nemcsak szerepver
sek, hanem szerepjátszó versek is lesznek. 
Ezek után a negyedik ciklusban visszatér 
az első ciklus beszélője (aki talán a máso
dik ciklusé is), s ahogy ő ütötte fel, ő is zár
ja le ezt a kötetet.

Ez a beszélő többnyire keresetlen nyel
ven beszél, spontaneitását több tételben 
hangoztatja, s a nyelv közvetlenségét mint
egy a nagybetűk és a központozás hiánya 
is csak megerősíti. Épp itt érkezünk el az 
eszköztelenség föntebb jelzett nyelvi ese
ményéig: kevés költői eszközt használ, a 
képes beszéd háttérbe szorul, ami valame
lyest ellensúlyozza a ritmus és a rím kere
sését (bár ami a rímeket illeti, egy kicsit 
mintha sok lenne a ragrím) -  ez az érzés 
pedig (mármint, hogy zajlik itt valamiféle 
egyensúlynak a keresése) leginkább abból 
fakadhat, hogy a rímes-ritmusos techniká
hoz kapcsolódó, mégiscsak valamennyire 
emelkedett nyelvet nagyon messzire távo
lítja az a rezignált-kiábrándult, sokszor ke
serű beszélő, aki az írások prózanyelvi re
gisztereiben szólal meg. Ott aztán kevés a 
poétikus emelkedettség, ám a letisztultabb 
nyelvhez is kapcsolódik némi pátosz -  hi
szen mégiscsak versírásról tudósít több szö
veg is, méghogyha depoetizál is ehelyt a be
szélő. Ami nagyjából az első ironikus vonást 
is mutatja, s épp ezért lehetnek kételyek a 
fentebb taglalt módon a bizonyos „program” 
ügyében is: olyan depoetizált és sallangmen
tes módon tesz mintegy hitet a beszélő a po- 
ézis és a költőség mellett, hogy az olvasó
nak az az érzése: komolyabb dolog a poézis, 
mintsem hogy a versek nyelvén (bármit is 
jelentsen ez most) lehetne szólni róla. Mert 
talán a költői nyelv játékos? De ha igen, ak
kor hogyan is társulnak ilyen komoly dolgok 
hozzá? Ez az ironikus eldöntetlenség feltét
lenül jót tesz a határozott hangnak, illető
leg amellett jól működik — egyszerre állít és 
von kétségbe ez a nyelv mindent, amit két
ségbe kell vonni.

Varga László Edgár

isten

A

Kétségtelen, írásom olvasója is láthat
ja, hogy nyomot hagy a kötet olvasójában 
a hang, a habitus, néhány erőteljes, karak
teres bemondás. Azonban a karakteresen 
megszólaló, önmagukban emlékezetes ver
sek terén, azt hiszem, más a helyzet. Ehhez 
talán túl sokszor kerülnek elő az esetleges
ség „rekvizitumai”. Ebben az esetlegesség
ben pedig néhányszor érződik a csináltság, 
valamiféle modorosság — Kukorelly Endre 
neve egyszer épp olyan könnyed bemondás
ban kerül itt elő (a saigon című versben, a
31. oldalon), mint amennyire keresettnek 
tűnik a helyzet, amelyben bemondódhat, de 
talán még éppen a tűréshatáron belül van 
ez a fajta keresettség. Többé-kevésbé tisz
tában van ezzel a versek beszélője, hiszen 
például az említett bemondás verse temati
kusán is a keresésről szól -  amely keresés 
épp annyira a költészet keresése is, mint az 
istenségé. Ha már spontán szövegelés, ak
kor jobban működőnek tűnnek az utolsó cik
lus olyan, különben töredékesnek ható, vagy 
akár eleve rövid darabokból épülő tételei, 
mint az apokrif, vagy a rómaiak származá
sáról, ahol a közbevetések még jólesően meg 
is akasztják a beszédet. Bár az olvasó ta
lán még itt sem lehet biztos benne, hogy jól 
elkapott „hanyag” lendületről, vagy mégis 
modorosságról van-e szó — de itt inkább jobb 
felé billen a mérleg.

És ahogy végülis isten bejárónő lesz itt -  
mert egy versben előbb az derül ki, nő, ké
sőbb a neve is, miszerint Gréta -  ugyanúgy, 
azzal ellenmenetben a költészetből nem fel
tétlen lesz más, mint költészet — bár nem 
feltétlen marad önazonos sem. Meglehető
sen sok az eldöntetlenség határozottság-ha
tározatlanság, keresettség-keresetlenség, 
komolyság-komolykodás kérdéskörében, de 
ez nem feltétlen rosszul akarna hangozni 
itt: ez az eldöntetlenség izgalmasabb érzé
sem szerint, mert képlékenyebb és termé
kenyebb, mint akár erre, akár arra való el
döntése a kötet feloldhatatlan kérdéseinek.

V arga L ász ló  E dgár: bejá ró n ő m ,: is 
ten . E rdély i H íradó K iadó -  F ia ta l író k  
S zövetsége , K olozsvár -  B udapest, 2017.
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B e n ő  A ttila : E g y  s z á z a d  
a r c a i .  E rd é ly i H íra d ó  K i
adó -  F ia ta l író k  S zövetsége, 
K o lo z sv á r -B u d a p e st , 2017. 
(H ortu s C on clu su s, 46.)

Most, hogy már — szerencsé
re -  jó ideje nem kötelező' a ka
tonai szolgálat, jóformán el
képzelni sem bírjuk, milyen 
lehetett hadkötelesnek len
ni, ezzel a tudattal vágni neki 
az élet megtervezésének, arról 
nem is beszélve, hogy maga a 
katonaság tapasztalata mifé
le nyomokat hagyott a besoro
zott fiatalokon. Talán ez a gon
dolat motivál arra egyre több 
szerzőt, hogy megírja a kato
naság ideje alatt szerzett él
ményeit. Benő Attila egyszerű 
nyelvezettel tárja az olvasó elé 
tapasztalatait, mintha csak el- 
küldetlen levelekben írná meg 
bajtársai alakját.

ülszöveg
A versekkel Székely Géza il

lusztrációi lépnek párbeszédbe, 
segítenek kontextust adni és 
hangulatot építeni ahhoz, hogy 
milyen is lehetett a 80-as évek 
végén az élet egy bukaresti ka
szárnyában. Légszomj, bezárt
ság és szürke betonba szorult 
kilátástalanság jellemzi ezt az 
úgynevezett „pocsolya-kort”.

Az Egy század arcai cím iz
galmas poliszémiát teremt. 
Egyfelől az évszázad különbö
ző vetületeit mutatja be, ahogy 
lecsapódik a fiatal katonák 
szemében. Másfelől úgy is ér

N ém eth  G ábor D ávid: B a 
n á n  é s  k u ty a .  F ia ta l ír ó k  
S z ö v e tség e , B u d a p est, 2017.

A kötet a test leépülését és 
a zsigerek árulását mutatja be, 
apró devianciákat, a hibákat, 
a félreértéseket és tenyérnyi 
titkokat. Történeteket mesél, 
ember- és rémületszagú élet
helyzeteket. A sejtetés poéti
káját alkalmazza, óvatos lát
szatok és leheletfinom takarók 
alatt rejtőzködő formákat, tor
zulásokat, halmazállapotokat 
és hőmérsékletet enged kita
pintani.

Németh Gábor Dávid köte
te nem vacakol a hangkeresés
sel, egyből határozottan szólal 
meg. Nem harsány, de nem is 
engedi, hogy a beszüremkedő 
zajok miatt elvesszen a mon
danivaló. Megfigyelései precí
zek, ízlésesen adagolja a képe
ket egymás után, feltűnően jó 
arányérzékkel építi fel a ver
sek tereit, és jól időzített zárla
tokkal végletekig fokozza a fe
szültséget. Tudja, hogyan kell 
hatni az érzékszervekre, isme
ri a test befogadóképességét, 
és képes körülrajzolni annak 
határait, ha kell.

Ez voltaképp a szorongás 
metabolikája, ahogy kilép a 
húsból, csak hogy nagyobb 
lendülettel oldja magát újra a 
bőr alá. Az idegenség puha ré
tege lakja be mindegyre a bú
torok felületét, elárasztja a le
vegőt és alattomosan oson a 
tüdőbe. Itt a szavaknak más 
jelentése van, attól függő
en, hogy milyen ízt képzelünk 
melléjük. És hogy mennyire

telmezhető a kötet, mint egy 
eposz töredéke, azonban a pro
lógust követően csak a sereg
szemle kerül sorra. Itt nincs 
lehetőség hősiességre, emléke
zetes narratívákra, mert a ke
serűség és az egy helyben to- 
porgás végtelenné feszített 
pillanatában lehet csak meg
próbálni megúszni az őrületet. 
Mindenki másképp próbálja 
túlélni az elkerülhetetlen ősz- 
szezártságot, és az alkalmaz
kodásnak, beilleszkedésnek 
különböző lehetőségeit választ
ja. A büntetőfeladatok, az éj
szakai verések, a gúnynevek, 
a hajnali ébresztők és a külön
féle megaláztatások nehezékei 
alatt kérdés, mennyi emberség 
képes megmaradni a barak
kok között. Ez egy olyan hely, 
ahol az ember nincs am it kezd
jen  a jövővel, közlegényként ér
kezik ide és közlegényként megy 
el. Mert mindegy, hogy ki mit 
hoz magával, ki mire képes, ki 
meddig marad, mert itt bár
ki könnyen pótolható és senki 
sem felejthetetlen.

mélyen fészkelik be maguk a 
nyelv alá.

A versek mindegyre átjár
nak egymás közt, folyamato
san kapcsolódási pontokat hoz
nak létre, a kötet végére pedig 
összeállnak a részletek és ki
egészülnek a visszacsatolások.

Műtét utáni kitettséget, az 
elváltozások elbizonytalanítá
sát, a betegség kiszolgáltatott
ságát és a katéterekben las
san csepegő szégyent tárja fel. 
Ahol már csak egy szivárgó seb 
a szemérem, a nemhelyek fizi
kájában épülnek és bomlanak 
a sejtek. És bemutatja a beteg
ség túloldalát is, az egészsé
gesek bűntudatát, ahogy nem 
tudják, mihez kezdjenek a be
tegekkel, és elviselhetetlenül 
szégyellik, hogy ők még nem 
haldokolnak.

A Banán és kutya  hajszál
pontos kórrajz, mely képes 
nyelvet adni a fekélyeknek, 
hogy a kimondás által segít
sen a tisztulásban.

ANDRÉ FERENC

HÁT MONDANÁM, NEM
t HÁT EZ AZ, NEM ITTAM SEMMIT 

MÉGIS LÁTTAM ŐKET

M IT MONDASZ,
Pis t a ?

Szöveg: V incze Ferenc /  Rajzoló: Csillag István
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Leid + Hoffnung
A címben szereplő összeadás első tagját 

a következőképp lehet fordítani: fájdalom, 
baj, bánat, sérelem, sértés, panasz, sirám, 
siránkozás, töredelem, megbánás, törődés, 
gond, érdeklődés, gyász, temetés. A máso
dik teljesen egyértelmű: remény.

Werner Schulze (sz. 1951, Bécsújhely/ 
Wiener Neustadt) passiódrámájának -  és 
nemrégi kolozsvári bemutatásának — kap
csán érdemes a Leid főnevet ízlelgetnünk. 
A szopránra, baritonra, kórusra, két zongo
rára és ütőhangszerekre írt, „e világ szen
vedéséért és reményéért” szót emelő opus 25. 
(2015) tizenkét részben, németül és görögül 
foglalja össze — részint kompilálja, részint 
kommentálja-bővíti-értelmezi -  a szenve
déstörténetet. (Tudom, már a pünkösd fe
lé kanyarodtunk, de minthogy a gregoriá
nus naptár szerinti húsvét előtti nagyhéten 
esett a kolozsvári koncertesemény, termé
szetes és elkerülhetetlen a fáziseltolódás a 
Helikon utolsó előtti oldalán; megértésüket 
köszönöm.) Mi is tehát itt, Schulze összetett 
művében a Leidl Ha nem magyarra, hanem 
latinra fordítjuk, rögtön adódik magyarázat. 
A latin megfelelők között tudniillik előkelő 
helyen szerepelne a passió, ami leginkább 
a kínszenvedést jelenti, viszont egészen kö
zel visz nyugati kulturális örökségünk jól 
ismert liturgiái és zenei hagyományelemé
hez, amely az archaikus, Magyarországon 
és Erdélyben többnyire dór/moll tonalitású 
népi passióktól a bachi életmű monumentá
lis alkotásaiig ível -  mindkét végponton iga
zi remekművekkel. Ezen az íven elhelyez
ve a kortárs osztrák zeneszerző, karmester, 
kulturális menedzser (stb.), vagyis Schulze

mintegy 85 perces zenei-irodalmi (sőt moz
gásszínházi) passió-projektjét a zeneirodal
mi hagyomány szintézisének és meghaladá
sának szándékát egyaránt felfedezhetjük. 
Kamarazenei -  bár népes előadói igényű -  
alkotásról lévén szó, természetesen nem ke
reshetjük benne a barokk passióirodalom 
grandiózus csúcsait, az oratorikus szerke
zet és a posztmodern szövegkezelés, az ato- 
nális hangrend és a plurális-művészeti vál
lalás -  szöveg-zene, koreográfia -  mégis 
nagyszabásúvá avatja. Schulze passiójában 
a klasszikus „szerepek” (evangélista, Jézus, 
a „felső fekvésű” szereplők -  így például Pi
látus, a felesége, Péter apostol, a zsidó főpap, 
az udvarbeli szolgáló, a római százados -, il
letőleg az ún. turbák: a csoportszerepek -  „a 
zsidók”, a katonák, az apostolok stb.) olykor 
összecsúsznak, valamiféle átjárást enged
nek meg egymásba. így történhet például, 
hogy az evangélista/narrátor, Jézus, Péter 
és Pilátus ugyanazon a bariton hangon szó
lal meg — az erdélyi előadások alkalmával 
a „pontosan, szépen”, perfekt szövegmon
dással és oly művelten végigvezető Johann 
Leutgeb jóvoltából. Jézusnak ugyanak
kor van egy „második” hangja is, talán a 
női princípiumot jelképező és kizárólag az 
evangéliumi részletek görög szövegét ének
lő szoprán -  Kolozsváron Sámson Melinda. 
Nehéz ezeknek a „szerepbeli” összemosó
dásoknak, kettőzéseknek, a bibliai szöveg 
német/görög ismétléseinek, az olykor igen 
lapidáris-töredékes extrabiblikus szövegré
szeknek az igazi funkcióját biztos kézzel fel
fejteni. Vélhetőleg a zeneszerzői szabadság
tudat egy olyan fokával van dolgunk, amely

vidékünkön korántsem annyira magától ér
tetődő. És egyáltalán... Schulze különleges 
passiójának erdélyi „megjáratása” (a ko
lozsvári Zeneakadémia után a Szeben me
gyei Hammersdorf/Gu§terita/Szenterzsébet 
evangélikus templomában) azt az érzést éb
resztheti bennünk, hogy a projekt gazdája, 
az Osztrák Kulturális Fórum mintha telje
sen figyelmen kívül hagyta volna annak a 
közegnek a kulturális otthonosságérzetét, 
zenei komfortzónáját, amelybe e produkci
ót elvitte. Nem is annyira a zenei világ üt
közhetett e helyi hagyományossággal, mint 
inkább a passiót kísérő mozgás-események, 
elsősorban a jórészt fogyatékos emberekből 
összeállt DIS.PLACE társulat (?), csoport 
(?) igen visszafogott koreografikus jelenléte, 
jelképes, illetve bizonyos egyszerű kellékele
mek túlszimbolizált-minimalista mozgatá
sában kimerülő ott-levése.

Aki elsősorban ennek az istentiszteleti 
igényű koncert-performansznak a zenei vi
lágában óhajtott inkább megmerítkezni, azt 
akár meg is lephette az elégtétel. Az evan
géliumi szenvedéstörténet drámájának ta
láló, dinamikus, kifinomultan változatos 
kompozíciós megoldásain lehetett elcsodál
kozni (ami persze épp a szakrális befogadás 
vagy e/fogadás feltételének mondott ellen, jó
részt elvonva a figyelmet a szenvedéstörté
netről -  a zene javára).

JAKABFFY TAMÁS

Leképezett látom ások
Arad képzőművészeti életének emblematikus alakja a 77 esz

tendős Kett Groza János, aki festőként, karikaturistaként, ta
nárként és az alkotóközösség mértékadó, tevékeny szerepvállaló
jaként alapozta országos és nemzetközi hírnevét. Értelmezője és 
buzgó népszerűsítője is a szép- és iparművészeteknek: sűrűn ve
zeti be, nyitja meg és méltatja művésztársai egyéni és csoportos 
kiállításait. Kinézetében, öltözetében is tőről metszett művész. 
Hosszúra engedett szakállával és széles karimájú kalapjaival 
nem tud észrevétlenül, feltűnés nélkül végigsétálni szülővárosa 
utcáin, terein. A temesvári Tanárképző Főiskola rajzszakán a fes
tőművész Adalbert Luca növendékeként diplomázott 1966-ban. 
Pályakezdő festőként és grafikusként Salvador Dali és az aradi 
Sever Frentiu hatására a szürrealizmussal jegyezte el magát: a 
tárgyi valóság feletti tartalmak megragadására törekvő stílus- 
irányzat közel félévszázadon át bűvöletében tartotta. Almai, lá
tomásai, képzelete teremtményeit, meg a kézzel fogható realitás 
sugallta különös, torzult, kificamult alakjait, tárgyait, jelensége
it jelenítette meg vásznain, kartonjain. Több évtizeden át jórészt 
az antropo- és zoomorf világ, a természeti és a tárgyi valóság 
kiemelt, átértelmezett elemeiből szerkesztette meg kompozíció
it, alakította ki egyéni képvilágát. Az utóbbi években módosított 
alkotói alapállásán, szemléletén és eszköztárán. Fantáziáját sza
badjára engedve hatványozottabb szerepet juttat újabb festmé
nyein az invenciónak, a káprázatnak, a gondolat- és érzelemtár
sítások, az álomvíziók, hangulatok, tünemények leképezésének, 
térszerkezeti-színvilági megtestesítésének. A megfoghatatlan 
rejtély, a sejtelmes enigma, a misztikum, megmagyarázhatatlan 
Jelenései” fontos helyet és szerepet töltenek be absztrakt fogan- 
tatású művei mozgalmas, dús ikonográfiájában.

A Kölcsey Egyesület rendezésében az aradi Művészeti Mú
zeum Klió termében frissebb keletű akvarelljeiből, olaj- és ak-

rilfestményeiből válogatva nyitotta meg alkotópályája 26. szín
vonalas, egységes egyéni tárlatát Kett Groza János, akinek az 
évek során több mint 3000 szellemes karikatúrája látott nyom
dafestéket a megyei és országos napilapok és folyóiratok hasáb
jain. Képekké lényegített vízióit is gyakorta finom iróniával és 
játékossággal fűszerezi, vegyíti. Élénk, derűs színvilágú alkotá
sain a kitapintható, a szemmel érzékelhető világ mögötti réte
gek, a tudatalatti övezetek szokatlan, meghatározhatatlan ala
kú képződményeit, lelemény-szülte különös alakzatait vonultatja 
fel. Gondolat- és lelkivilága összetett folyamatait, történéseit és 
gyümölcseit vetíti ki, formálja festményekké, fizikai síkra átvitt 
valódi „mentálképekké”.

A tömlőkre, vezetékekre, indákra, kötelekre, gyökerekre, vér
erekre, szalagokra, kendőkre, spirálokra, madzagokra, gom
bolyagokra, testrészekre, csonkokra, léggömbökre, bábokra, 
ágbogakra, zöldségekre stb. utaló, plasztikai jelekké szublimált 
idomok mozgalmas kavalkádjait, labirintusait körültekintő meg
fontoltsággal sugallt átlókhoz, erő- és sodrásirányokhoz, mérta
ni alapformákhoz igazítja, tömöríti. A mikro- és a makrovilágok 
látványelemeit, szándékosan deformált összetevőit véljük elősej- 
leni, megjelenni Kett Groza János kompozícióinak némelyiké
ben. A foltok, a sávok és a vonalak együtteseinek lényegében a 
letisztultság, a kiegyensúlyozottság, a rendezettség biztosít súlyt, 
nyújt értelmet és jelentést: tartalmasságát a kromatika válasz
tékossága, a színharmóniák és -kontrasztok nyújtotta lehetősé
gek szakavatott, ötletes kamatoztatása adja.
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Májusi évfordulók
1 -9 0  éve született Ion Ianosi román kritikus 

95 éve született Joseph Heller amerikai író 
160 éve született Rudnyánszky Gyula költő'
90 éve született Károlyi Dénes romániai magyar történész

2 — 245 éve született Henrik Steffens dán filozófus
3 — 45 éve született Abádi Ervin izraeli magyar író

145 éve halt meg Hevesi Sándor irodalomtörténész 
130 éve született Juhani Siljo finn költő 

4 - 9 0  éve született Leon Baconsky román kritikus 
90 éve született Hankiss Elemér filozófus, kritikus

5 — 80 éve halt meg Nagy Endre író
70 éve halt meg Sextil Puscariu román nyelvész

6 — 380 éve halt meg Cornelius Jansen holland gondolkodó 
7 - 8 0  éve halt meg Octavian Goga román költő
8 -  350 éve született Alain-René Lesage francia író
9 -  100 éve halt meg George Cosbuc román költő

80 éve halt meg Lux Terka író
10 — 160 éve született Dimitrie Teleor román költó'
11 — 60 éve halt meg Ion Breazu irodalomtörténész

170 éve született Wilhelm Windelband német filozófus
12 -  140 éve született Massimo Bontempelli olasz író

190 éve született Dante Gabriel Rosetti angol költő
13 -  70 éve halt meg Milan Bregovic horvát költő
14 — 200 éve halt meg Matthew Gregory Lewis angol író 
16 — 95 éve halt meg Révai Károly költó'

17 -  145 éve született Henri Barbusse francia író
18 -  90 éve született Domokos Géza író

130 éve született Eugeniu Sperantia román filozófus
19 -  120 éve halt meg William Evert Gladstone angol szónok
20 -  200 éve született Jens Christian Hostrup dán költő
21 -  45 éve halt meg Carlo Emilio Gadda olasz író

100 éve halt meg Maiju Lassila finn író 
330 éve született Alexander Pope angol költó'

22 -  110 éve született Ion C. Chitimia román irodalomtörténész
45 éve halt meg Gergely Márta író
145 éve halt meg Alessandro Manzoni olasz író
90 éve született Márki Zoltán költő
210 éve született Gérard de Nerval francia író

23 — 520 éve halt meg Girolamo Savonarola olasz szónok
120 éve született Heinrich Zillich romániai német író

24 -  95 éve született Ion Caraion román költő
95 éve született Dénes György szlovákiai magyar költő

25 -  200 éve született Jakob Bruckhardt svájci történész
26 -  110 éve született Alekszej Nyikolajevics Arbuzov orosz

drámaíró
27 — 240 éve született Giovanni Gherardini olasz író
28 -  150 éve született Claude Anet francia író

100 éve született Werner Bossert romániai német költő
29 -  60 éve halt meg Juan Ramón Jiménez spanyol költő
30 -  340 éve halt meg Framjois-Marie Arouet Voltaire

francia író
31 — 245 éve született Ludwig Tieck német író

? — 970 éve született Omár Khajjám iráni költő

S zeren cse
V ÍZ SZ IN T E S 1. L o u is  P a s te u r  
(1822-1895), fr a n c ia  tu d ó s  g o n 
do lata; e ls ő  ré sz . 13. Étkeztetés.
14. Szó szótári formája. 15. Rendfő- 
nök. 16. A kripton vegyjele. 17. Tör
ténelem (tantárgy), diákszóval. 18. 
Ada ...; olimpiai bajnok holland úszó
nő. 19. Egykori gyalogos katona. 21. 
... lazuli; féldrágakő. 23. Vita lénye
ge! 24. Gyalogfenyő. 26. Üres kéz! 27. 
Hivatali helyiség. 29. Mátka, meny
asszony. 31. Heréit kos. 33. Autonóm 
terület, röviden. 34. Felső végtag. 36. 
Görög betű. 38. Rangjelző előtag. 39. 
Kiváltó tényező. 41. Szintén, ugyan
csak. 43. Hálószövő állat. 45. Tűz
fegyvert használ. 47. Orosz uralko
dói cím. 48. Vadászkés. 50. Csurgó.
53. Ködhatárok! 55. Beteg papírja. 
57. Az erbium vegyjele. 59. Mályva
féle növény. 62. Kukoricafehérje. 63. 
Egy, angolul. 64. Albertivel egyesült. 
66. Centiméter, röviden. 67. Kést 
fen. 68. Vedelés. 71. ... Mark; véd
jegy (angol). 72. P a s te u r  g o n d o la 
ta; m á so d ik , b efejező  rész.

FÜ G G Ő LE G E S 1. ... Cereteli; 
grúz költő. 2. Lengyel város lakója. 
3. Terménytároló eszköz. 4. A köze
lebbit. 5. Vállalati forma, röviden. 6. 
Kábítószer. 7. Centiliter, röviden. 8. 
Sapienti ...; a bölcsnek elegendő (la
tin). 9. Község Dorog közelében. 10. 
Svájci város. 11. Jeges hűsítő ital.
12. Előadó, röviden. 16. Vük nagy
bátyja és nevelője. 19. Magyar poli
tikus (Péter Ákos). 20. Szándékozó. 
22. A kaviár is ez. 24. Becézett Bo- 
tond. 25. Az argon vegyjele. 28. Ar
rafelé! 30. Antonov-gépek jele. 32. 
Könnyű muzsika. 35. Lépést gyor
sít. 37. Hátsó fertály. 40. Mohame
dán törvénytudó. 42. Saint, röviden. 
44. Nem csomózott keleti szőttes. 46. 
Régen élt előd. 49. Társaságuk. 51. 
Akira Kuroszava filmje. 52. Konzer
vatórium. 54. Görög mitológiai va
rázslónő. 56. Heves megyei nagy
község. 58. Színesfémmel bevon. 60. 
... Neeson; filmszínész. 61. Becézett 
Zsaklin. 63. Skandináv férfinév. 65. 
Alnem, röviden. 67. Pest megyei vá
ros. 69. Nagylak része! 70. Ráeső 
rész! 71. Kettőnk közül nem én.

A Helikon 201817 számában 
közölt Rubens című rejtvény 
megfejtése: Kereszt felállítá
sa, Levétel a keresztről.
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