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PAPP ATTILA ZSOLT

A mindig élő irodalom múzeuma
Az írói hagyaték fogalma a digitális korszakban 

lassan értelmezhetetlenné válik. Egyes városi le
gendák szerint ugyan léteznek még elvétve olyan 
poéták, akik verseiket papírra írják, tollal, golyós- 
tollal, ceruzával és más efféle múlt századi eszkö
zökkel (novellistákra, ne adj’ Isten regényírókra 
már nem mernénk fogadni nagy tételben), tehát 
a „kézirat” fogalma még nem tűnt el teljesen, de 
az irodalmi levelezések eló'bányászása már nem 
a könyvtárak poros kéziratkötegei közt kutakodó 
szorgos filoszokra, sokkal inkább az informatiku
sokra, rendszergazdákra marad (és vélhetően sze
mélyiségijogi aggályok tömkelegébe ütközik majd).

Addig becsüljük meg tehát a klasszikus ér
telemben vett írói hagyatékokat, amíg vannak. 
Könyvtárszobák mélyén tornyosuló megsárgult 
papírlapok, cetlik, feljegyzések, kérdések és vála
szok, használati utasítások, padlástérben poroso
dó ládákban rejtó'zó', rég elveszettnek hitt kézira
tok (amelyekről tán szerzőjük sem tudja már, hogy 
léteznek), elkallódott zsengék, különböző okokból 
-  emberi mulasztás, elhamarkodott döntések, tör
ténelmi viszontagságok, cenzúra, el- és betiltás, a 
„még dolgozom rajta” szándéka -  kiadatlan, jobb 
sorsra érdemes művek, fiókba zárt, nagy műgond
d a l  m e g í r t  levelek s o k a s á g a ,  r e l i k v i á k ,  í r ó e s z k ö 
zök, személyes tárgyak: elfeledettnek hitt irodalmi

Atlantiszok megannyi megmenthető és gondozásra 
szoruló rekvizituma.

Nemrég egy írói tanácskozáson — vannak még 
ilyenek, in real life -  hangzott el a felvetés, mi
szerint az erdélyi magyar irodalomnak is szüksé
ge lenne egy múzeumra, ahová összegyűjthetnék a 
„fehér foltokkal” tarkított életműveket. Egy olyan 
irodalmi központra, amelyben — az archiválás fel
adatán túl -  élhetne az irodalom; ha ez nem számít 
paradoxonnak. Sok mindenre lenne szükség ehhez, 
persze. Eló'ször is: szándék, a kulturális intézmé
nyek és a (kultúr)politikai döntéshozók részéről, 
„határon innen és túl”. Aztán, ami ebből szervesen 
következik: pénz, paripa, fegyver. És pénz, megint. 
Épület, reprezentatív és jó nagy, hogy elférjen ben
ne az újból életre hívott erdélyi Atlantisz. A szerzői 
jogok tisztázása. Ösztöndíjprogramok és ifjú kuta
tók, akiknek megéri, hogy a könnyebben járható 
út helyett — az ötvenharmadik dolgozat megírása 
ugyanazokról a konszenzuálisan jelentősnek ta r
tott szerzőkről — összegyűjtsenek és felkutassanak 
mindent, amit érdemes, és ami valamiért kikerült 
a kánongyártók látóteréből vagy eleve be sem ke
rült. Mindazt, ami vagyunk, a hagyatékunkat, a 
hagyatékainkat: ezt az egyre nehezebben felfejt
hető és dekódolható, egymásba indázó borgesi la
birintust.

M indannyian  szó tára i 
vagyunk  a v ilágnak
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Mindannyian 
szótárai 
vagyunk 
a világnak

Beszélgetés 
Temesi Ferenccel

-  A  Por -  amely műfaját tekintve „szótárre
gény”, 666 szócikkből áll -a z  a fajta könyv, ami 
alatt úgymond beszakad az asztal. Idén jelent 
meg a második kiadása...

-  Valójában ez a negyedik kiadása, de most 
először publikálták  egy kötetben. Eredetileg 
két kötetben jelent meg, az tán  az újrakiadásai 
is, és idén először egyben is kiadták . Én is na
gyot néztem, hogy azannyát, ez a  könyv befér 
a nagyszótáraim  közé...

-  Mialatt előkészítetted a könyv új kiadását, 
javítottál-e, változtattál-e rajta, dobtál-e ki be
lőle részeket, átírtad-e? Egyszóval: ugyanazt 
kapja-e az olvasó 2017-ben, mint eredetileg?

-  Igen, ugyanazt kapja. Én úgy gondolom, 
hogy ha újra írnánk a regényeinket, akkor so
hasem írnánk újakat. A hibákat persze kijaví
tottam, mert voltak benne, körülbelül 15 sort 
írtam bele magáról a porról, és írtam egy elő
szót is hozzá. Akkoriban így láttam a világot, 
ilyen voltam 33 és 36 éves korom között, ennyi. 
Minek írjam át?

-  Úgy tudom, a Por a második könyved volt, 
és 3. könyv címmel jelent meg a következő kö
teted...

-  Azért volt ez a címe, mert tényleg ez volt a 
harmadik könyvem, de nem értették emberek, 
hogy ez a regény regénye volt.

-  Nos, ebben megírod a Por keletkezéstörté
netét, és a végére belekerült egy Portörlő című 
rész is...

-  Nem írnám meg még egyszer. Azokat a 
kritikákat idéztem ebben, amelyek kifejezet
ten és szándékosan rosszat írtak rólam (a jók
ra persze nem reagáltam), és a szerzőiket kü
lönböző, nagyon felismerhető nevekkel láttam 
el. Azért nem írnám meg újra, mert a kriti

kus még végül azt fogja h inni, annyira fontos, 
hogy feltétlenül reagálni kell a rra , am it ír, de 
ez nem így van.

-  Erre a kötetre, ami néhány hónapja jelent 
meg, reagált-e a kritika? Milyen volt a fogad
tatása?

-  Nem volt még kifutási ideje, de az az érzé
sem, hogy egy ilyen ezeroldalas regény a m ai 
fiatalok szám ára m ár nem biztos, hogy tú l 
vonzó. Ez egy komoly és -  szó szerint -  súlyos 
korpusz, még nem dőlt el, hogyan fogadják a 
m ai olvasók.

-  Esetleg kiadhatnád egy ifjúsági változa
tát...

-  A kár hiszed, ak á r nem, több olyan váloga
tásban  is benne volt, m int a 100 híres regény, 
tudod, amelyekben röviden összefoglalják a 
cselekményt a diákok szám ára, m ert szegé
nyeknek vizsgázni kell belőle, és ezt még el
olvassák.

-  Hogyan lehet összefoglalni a Por „cselekmé
nyét”?

-  Nem tudom, pedig izgalm as volt m indkét 
kivonat, am it olvastam, elképzelheted, meny
nyit szórakoztam rajtuk. De ilyen az élet, ilye
nek az emberek: én se olvastam el m indent az 
egyetemen.

-  Azt is olvastam egyszer rólad, hogy Közép- 
Európa legnagyobb írója vagy.

-  Ez komoly?

-  Igen, de azért volt annyi humor a megfo
galmazásban, hogy odaírták, 192 centiméter 
magas vagy. Utána elgondolkodtam, hogy a 
magyar nyelvterületen azért van még egy-két 
olyan író, aki ebből a szempontból is „nagynak” 
számít.
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-  Egyszer L ázár E rvin m utato tt be így, gör
be mosollyal: a legnagyobb m agyar író. Pedig 
ő sem volt éppen alacsony, a m aga körülbelül 
190 centijével.

-  Agyas-fejes gyerek voltál, amint a Por bál 
tudjuk...

-  Minden korban van valam i divat azzal 
kapcsolatban, hogy egy várandós anyának mit 
kell fogyasztania, ami a gyereknek jót tesz. 
Abban az időben, am ikor születtem, a kálcium 
volt a menő, édesanyám rendkívüli m értékben 
fogyasztotta, ebből következően 24 óráig vajú
dott velem. És azt mondta erre később, hogy 
„m ár akkor is ilyen agyas-fejes voltál”. Persze 
az is benne van ebben, hogy m indig akaratos, 
fegyelmezetlen gyerek voltam. De ugyanezért 
g ratu lálhato tt édesapám nak a sebész, az au
tóbalesetben megnyílt koponyám összevarrá- 
sa után.

-  Azt írod a Por Aforizma című szócikkében, 
hogy „minden cselekedetünk a megfeledkezést 
szolgálja”. Az írás is a megfeledkezést szolgál
ja számodra? Vagy valami mást? Egyszerűbben 
fogalmazva: miért írsz?

-  Az író emlékező állat. Csak azt tudjuk 
m egírni, am it m ár tudunk  — és ez még a sci- 
fi irodalom ra is vonatkozik. Az írás ezért nem 
megfeledkezésre szolgál nálam , hanem  egy
fajta szembenézés, m intha a tükörbe bám ul
nál egész nap, miközben dolgozol. A prózaírás
ról azt mondanám, hogy nyolcvan százalékban 
fenék, húsz százalékban tehetség függvénye. 
Akiben nincs meg az, hogy m inden nap neki 
kell ü ln i és dolgozni, az nem m arad meg ezen 
a pályán.

-  „Mert csak a tettet becsültük”, ez ugyan
csak a Por ban szerepel, az alföldi szócikkben, 
és kicsit emlékeztet engem a székelyföldi men
talitásra is. Tett volt-e az írás számodra, ami
kor író lettél?

-  Nekem eléggé m ásként a laku lt a pályám, 
m int a többségnek. Mesélő vagyok, aki leírja 
a meséit, aztán  elfelejti őket. De h á t én négy
évesen kezdtem a pályát az óvodában, nagy 
telek voltak akkortájt, és nem nagyon tud tak  
meséket a dadák. És akkor k iü ltettek  engem 
középre, hogy „mondjad, Ferike”. Én pedig 
mondtam, am it anyámtól hallottam , népme
séket, Tömörkény, Móra és mások tö rténete
it. Igen ám, csak egyszer elfogyott, am it ha l
lottam  anyámtól. Mondtam, hogy nem tudok 
többet, de nem h itték  el. Óvatosan m egkér
deztem: mindenről lehet mesélni? Mindenről, 
mondták. A világjáró budiról is? Igen! És ak
kor belekezdtem. Olyan népi szürrealista  me
séket mondtam, amelyekbe beleszőttem az 
óvodás életünket is -  tehá t rendkívül megal
kuvó és népszerű voltam akkoriban.

-  Azt is mondod, talán kicsit ironikusan, 
hogy a Por volt az első tudatosan posztmodern 
magyar regény.

-  Ebben a k iadásban ezt m ár kijavítottam  
postmeridianre. Az antemeridian volt a 19. 
század, a meridian volt a modernizmus, és az
tá n  jö tt a postmeridian irodalom — én csak dél
u tán i irodalom nak hívom. Amikor ezt írtam , 
még hittem  ebben, de az tán  annyi mindent 
kaptam  ezért, hogy nem érdekel már. Sorolják, 
ahová akarják , nem az én dolgom.

-  Igen, nem az írónak kell kitalálnia a do
bozt, amelybe helyezik...

-  Úgyis belegyömöszölnek, am ikor m eghal
tál, valamilyen dobozba, m ert anélkül nem 
tudnak  meglenni.

-  Eleinte arra gondoltam, beszélgessünk úgy, 
hogy én mondok egy szócikket, te pedig folyta
tod. De így is mintha egy-egy szócikket járnánk 
körül...
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-  M indannyian szótárai vagyunk a világ
nak. Ez egy nyelvfilozófiai alaptétel. H a két 
szerelmes találkozik, m indketten azt mondják 
egym ásnak, hogy „szeretlek”, de a szerelmük 
története példázza majd, m ennyire m ást je 
lent ez az egyik és a m ásik szótárban. Vagy a 
színérzékelésünk: például a te  fehérélményeid 
biztosan mások, m int az enyéim. M indannyi
an  szótárak vagyunk, két lábon járó  szótárak, 
m indannyiunknak saját jelentései vannak  a 
szavakról, de ezt nem írja  meg a legtöbb em
ber, m ert nincs rá  ideje.

-  Több interjúban is említetted, hogy mind
annyian mindig ugyanazt a regényt írjuk. Ma
gadra gondoltán

-  Nem, m indannyian szerintem , nem csak 
én, hanem  m indenki a világon, aki ír, ugyan
azt az egy könyvet szeretné megírni.

-  A későbbi köteteiddel kapcsolatban is az 
volt az érzésem, hogy valamilyen módon mint
ha a szótárformát követnék. Épp csak szócik
kekre nem osztottad fel...

-  Nem, ezt a formát az tán  hagytam . Ez volt 
tudtom m al az első ilyen a világon, b ár tudom, 
hogy Szerbiában, Rom ániában és Izraelben is 
ír tak  szótárregényt. U tánam . De vigasztal a 
tudat, hogy csak M agyarországon le tt ebből 
úgymond külön műfaj.

-  Maradjunk a Pornál. Az italozás elég sok
szor szerepel benne...

-  Hajjaj...

-  Bodor Adám A börtön szaga című 
beszélgetőkönyvében mondja, hogy a diktatúra 
évtizedeiben az ivás egyfajta túlélési stratégia 
volt az értelmiség körében.

-  így is volt. Amikor először já r ta m  E r
délyben, 1976-ban — akkor ism erkedtem  ösz- 
sze például Bodor Ádámmal, Palocsay Zsigá
val, Szőcs Gézával vagy Szilágyi Pistával 
lá ttam , hogy milyen hihetetlen nyomás a la tt 
élnek. Ezt a szellemi emberek csak az itallal 
tu d ták  kibírni, nem lehetett másként.

-  Gondolom, Magyarországon a helyzet nem 
volt ennyire kemény.

-  De, igen, ott is. Szegedi fiatalként, ha  nem 
ittá l, nem kerülhettél be olyan társaságok
ba, ahol információkhoz lehetett jutni. Ivott a 
professzor, a filozófus, mindenki: én meg azt 
gondoltam m agam ban, hogy a szellem embe
reihez ez hozzátartozik. Engem a legvadabb 
italos korszakaim ban a nagyregények men
te ttek  meg, m ert am ikor írok, akkor teljesen 
„tisztának” kell lennem. M integy negyven év 
volt ez a „frontvonalban”, ebből több m int a fe
lét írással töltöttem , akkor soha nem ittam .

-  És nem is olvastál mást?
-  Csak m ás nyelveken, angolul, franciául. 

Vagy kommersz irodalm at, am i nem zavart 
meg egy m ásik ízléssel. Amikor írok, nem tu 
dok jó m agyar irodalm at olvasni.

-  Mielőtt belevágod a fejszédet egy-egy nagy
regénybe, biztos van egy készülési periódus, 
amikor begyűjtőd az anyagokat...

-  Ez a Por esetében kilenc évig ta rto tt. 
A Kölcsön idő három-négy, a Bartók negyven 
évig készült -  ez volt a leghosszabb készülé
si periódus. Egyszer Szepesi A ttilának  és m á
soknak mondtam egy részeg hajnalon, hogy 
valakinek a Bartók-regényt is meg kell írnia. 
Ezt nem felejtették el, és m indig előhozakod
ta k  vele. Negyven év u tán  jö tt el az ideje. M ás
fél évig írtam  egyfolytában a regényt, a vé
gén m ár expresszvonat volt, le se szálltunk. 
A vonaton alud tunk  B artókkal. Vele, aki éle
te  majd harm adát vonatokon töltötte, legtöbb
ször harmadosztályon.

-  Biztos ezerszer megkérdezték tőled, hogy 
miért épp Bartók...

-  O a legnagyobb, Bartók a mi szellemi va
lutánk: a művelt emberek a világban mind is
m erik a nevét, a műveltebbek a zenéjét is. Is
ten  őbenne ad ta meg a legnagyobb m agyart, 
ezt nem tudom m ásként mondani.

-  És milyen a te Bartókod?
-  Az én Bartókom beszédesebb, m int volt a 

valós életében. Valójában rendkívül kevés sza
vú ember volt, szemérmes, zárkózott — de há t 
én regényt írtam , és az volt a dolgom, hogy 
szituációkba állítsam  őt, és akkor kénytelen 
megszólalni. Nagy pillanat volt, am ikor elő
ször megszólalt. Azért is beszédesebb az én 
Bartókom, m ert a zenéjét nem lehet megírni. 
Az em bert próbáltam  ábrázolni: B artók Bélát, 
az embert.

-  Voltak olyan részletek az életében, amelye
ket ismertél, de szemérmesség okán nem akar
tál beszélni róla?

-  Sok. Védtem is őt, nem ak artam  m indent 
kiadni.

-  A regény egy hangsúlyos pontján a találko
zásodat írod le Bartókkal.

-  Igen, az aranym etszés-pontban, m ert én 
m ár a Por óta így dolgozom. A regény is olyan, 
m int egy zenemű vagy egy építészeti alko
tás, egy ház, am it meg kell konstruálni. Azt 
mondtam, ha  B artóknak jó volt az aranym et
szés, nekem is jó lesz. És há la  Fibonaccinak, 
azóta is így csinálom.

-  A  Por az első szótárregény, a Kölcsön idő 
az első újságregény, a B artók az elsőBartók-re- 
gény. De írtál már regényt tarot-kártyára, vagy 
épp a Ji-King, a Változások könyve alapján.

-  És írtam  a 36 titkos k ínai hadicselre is.

-  Kínaiul is beszélsz egyébként?
-  M ár nem. 2010-ben volt egy életm entő m ű

tétem , két hétig m élyaltatásban harcolt a te s
tem  az életem ért, és akkor nagyon sok nyelv 
kitörlődött, a k ínai szinte teljesen, az oroszt 
érten i értem  ugyan, de olvasni m ár nem tu 
dom. Pedig orosz tagozatos voltam, ez volt az 
első idegen nyelv, amelyben megfürödtem, so
káig folyékonyan olvastam és beszéltem oro
szul. Volt még a német, a finn, de abból sem 
m arad t tú l sok. Az angol jö tt vissza legjobban, 
és van még a francia.

-  A Bartókban van egy nagyon szép fejezet 
Páskándi Gézáról. Úgy sejtem, nagyon jó bará
tok lehettetek.

-  1964-ben befordult a sarkon a beatze
ne. Akkor m inden sarkon volt három  zenekar. 
Én az tán  négy évig Szeged legismeretlenebb 
beatzenekarában szólóénekes voltam. U gyan
ebben az időben Páskándi Géza az első ab
szurd színm űvét ír ta  Bukarestben. Én 1974 
jan u árjáb an  mentem Pestre, ő pedig m árci
usban; ő kicsit más háttérre l, három  év bör
tön, három  év D una-delta u tán , én meg a sze
relmem h a lá lá t követően, am ikor m ár nem 
b írtam  otthon élni, valósággal menekültem. 
Olyan szempontból hasonló emberek vol
tunk , hogy Géza is egy fenegyerek szerepre 
kárhoztato tt író volt, és felism erte bennem, 
hogy én is az vagyok. Ezért is — de nemcsak 
ezért -  a barátságába fogadott. E rrő l a darab
ról -  am it ő abszurdoidnak mondott, nem ab
szurdnak, m ert ta r to tt  attól, hogy besorolják 
Ionescóék mellé -  el kell mondanom, hogy egy 
háromfelvonásos darab, az a címe, hogy A bu
meráng — innen ered az tán  a Holdbumeráng 
v e r s e s k ö t e t é n e k  a  c ím e . A  G ö m b ö s - k o r s z a k 
ban játszódik M agyarországon, és a politika 
összes á rnyala tá t nagyon kiosztotta benne.

Géza tudta, hogy ha ezt a darabot megtalál
ják, akkor nem hat év, hanem huszonhat év 
vár rá a börtönben, ezért úgy eldugta, hogy 
soha többé nem találta meg. Anikó, a felesé
ge viszont rábukkant tavaly, és ki fogják ad
ni, talán be is mutatják -  ez nagy dolog. Géza 
nem bírta az akkori világ sötétségét, és csak 
később jöttem rá, hogy ezt nemcsak Erdély
re, hanem Magyarországra is érti. Ennek az 
árát meg kellett fizetni, Géza túlságosan ko
rán ment el. Az ő barátsága életem egyik leg
nagyobb ajándéka.

-  Térjünk rá egy másik szócikkre. Idézem 
a Porból: „Nem hallott véletlenül Tersánsz- 
ky Józsi Jenőről?, kérdezte. Az valami cigány- 
prímás? Nem. író, mondtam. Kérem, sose fog
lalkoztam én irodalommal, se művészetekkel. 
Mindkettőt megtaláltam a nőkben.” Tehát a 
nők.

-  Nők nélkül nincs semmi, velük se min
dig, de nélkülük tényleg semmi. Amikor pél
dául a kórházban voltam, azt láttam, hogy ha 
egy nyolcvan éves bácsikához bejött egy nyolc
van éves nénike, az túlélte. Akihez nem jött be 
senki, az meg is halt többnyire. A nők azok, 
akik engem a legmagasabb szintre emeltek, 
de a legmélyebb kétségbeesésbe is ők taszí
tottak. Tersánszky Józsi Jenő mondta, hogy 
„a nők olyanok a férfi életében, mint a szóda a 
borban: jobban esik vele az ital, de attúl is fáj
dul meg az ember feje”.

-  A regényeidben, az írásaidban a nők sze
repe...

-  ... nagyon fontos. Az a mű még hátravan, 
amelyben egy nő lesz a főhős, az ő életét követi 
majd a regény, születéstől a halálig. Ez lesz a 
nagy mesterművem, ha megérem. Készülődik 
ez is lassan, rengeteg anyag van már hozzá.

-  De most is készül egy új regény, nem?
-  Igen, az a munkacíme, hogy 49/49. Nov

ember 30-ig, a születésnapomig be szeretném 
fejezni, és be is fogom. A főhősei természete
sen egy fiú meg egy lány...

-  Erről ju t eszembe: 2012-ben egy norvég or
vosnővel jártál a Székelyföldön. Együtt látogat
tuk meg a csíksomlyói kegytemplomot...

-  Igen, és ő napok óta nem tudta használ
ni a telefonját, nem volt roamingja, és valami
ért térerő sem. Ateista volt egyébként, és ami
kor bementünk a templomba, egyszer csak 
megszólalt a telefonja: egy halálos beteg ügyé
ben hívták Norvégiából. O, mivel mégiscsak 
meg volt keresztelve, fegyelmezetten kiment 
a templomból, és amikor visszajött, csodál
kozott, nem tudta mire vélni az egészet. Mi
re Lövétei Lázár Laci mondta, hogy hát ter
mészetesen a Szűzanya... Ezen ateistaként is 
elgondolkodott, és később — ez benne lesz a 
könyvben is, mert ez a norvég szerelem regé
nye -  visszament a kegytemplomhoz. Ott úgy 
elkezdett zokogni, fönt, a Szűzanya előtt, mint 
a bergeni záporeső, ami 82 napig is tarthat. 
Utána kérdezte, hogy vajon a hívek nem sér- 
tődtek-e meg, mire mondtam neki, hogy de
hogyis, rajtad kívül mindenki tudta, hogy te 
most zokogtad el az életedet a Szűzanyának. 
Spirituális élmény volt, mondta ő, én pedig 
nem akartam megtéríteni, ráhagytam: nevez
zük spirituális élménynek. A regényre visz- 
szatérve: két szálon fut a történet, az egyik a 
múlt század hatvanas éveiben, ez egy tini love, 
a másik szál pedig a 2010-es évek elején ját
szódik, ez meg egy nyugger amour.

FEKETE VINCE

( A  s z ö v e g  a  K o l o z s v á r i  M a g y a r  N a p o k o n  
elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.)
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ST E F A N  A U G U S T IN  D O IN A S

H árom  árn y b a lla d á ja

Egykor esők szántotta éjben 
bágyadt villámlás fénye alatt, 
sáros ugaron, lucskosult szélben 
három árny inait, tengve haladt.
-  Mily idegen hon, kristály-terasz 
visszhangzik amonnan messze, 
erdők mámora, nászos-ravasz, 
küld  örömöt halotti neszre?
-  A z a kék templom tánccal tömött, 
egyik árny sápit, s döbbenve int, 
nicsak, szüzeknek sora kijött,
s homályból fényen járják megint.
Elsőjel... körtánc, heve tetőz, 
várjatok itt, én táncba megyek, 
sarkára árnyunk szárnyat kötöz, 
s szüzeknek táncos párja leszek.
-  Egy várfal holtaktól be is omolt, 
felelt a másik, romja elér, 
kardcsörtető nép, m ár harcba bomolt,
s pajzson, m int harmat, gyöngyöz a vér. 
Ma itt erőszak himnusza szól.
Fegyver kell, megyek a harcba, 
s az árny búcsút int a fenyők alól, 
s betűnt a tébolyult zajba.
-  Sem  templom, se falak, se tánc, se sereg, 
a másik rájön, nincs rá szava,
boldog, ki vétkét úgy oldja meg
hívja angyali kar magasa.
Sorsunknak örök ténye marad, 
gyötrelem, eksztázis vár... 
térdre rogy az árny, sírva fakad, 
elnyeli mohó, cuppogó sár.
Későn, ha látszik az érett vetés... 
csillagok búzafej-ezre, 
tiszta lesz szemnek, fülnek a rész, 
hangtánctól fényesre festve.
Süllyedt öböl a sziklák közén, 
ködbe göngyölve őrzi az éj 
tenger-villámát, víztükörén 
echos szivárvány, sóhaja mély.
S  ha virrad, m intha kristály-terasz, 
s egy tépett sereg tengve dalolna, 
m intha erdő és násznép-vigasz 
örömről és halálról szólna.

A h írm on dó verse

Ki-be ugrál az egér szájból-szájba. 
Azoknak, akik gyermek-lelkűek, 
s egy repedésen négykézlábon járva  
a várból csúsztak ki, s rosszkedvűek, 
azoknak, akik öldöklésből szöktek, 
izzadt-porosan az ég alatt, 
az öldöklők, akik zsoldosként jöttek, 
s az idvezülés egy vágyuk maradt. 
Azoknak, akik babonákat vetnek,

és elmennek egyiktől másikig, 
jóslatokra, jóskártyákra tesznek, 
mítoszt éltetve mától múltakig, 
akik keveset voltának királyok, 
akiknek csak egy óra az idő, 
kiknek hasában új-élethajtások, 
kire mondják: áldott életű nő.
Azoknak, akik epilepsziások, 
kikben az ördög végleg büntetett, 
térdre vert, s mégis örökmozgó átok, 
azoknak, kiket csillag vezetett, 
azoknak, akik nagyokat füllentnek, 
hízott papok, vattadugós fülük, 
hangoskodó felfújt üzenetnek, 
s a régi megunt Isten nélkülük.
Azoknak, kiknek hosszú szárny a válluk, 
pokolból, mennybe-nőkért szól a szó, 
tömeggé törtek, nem néz senki rájuk, 
pedig m indük szépséget hordozó, 
azoknak, akik gyógyírt sóznak rád is, 
jajuk álságos, hamis-tettető, 
kik régen holtak, s érte őket vád is, 
s az utódokból bujkálnak elő, 
s akik, egy másik csillagzaton élnek, 
más ábrázattal, sorssal is akár, 
s aki e verset írta, nyárnak-télnek, 
s akit elragadt Pegazusa vár, 
amely, m int a mesékből jö tt táltos 
izzó szenet legel a menny alatt, 
mindenkire szomorú hír já r  most: 
a találkozás végleg elmarad.

B a lla d a  a  fekete ró zsáró l

Egy messzi ódon várban délre lenn, 
hol a Nap-tűz csak holt vetést hagyott, 
egy kertész ámult: bűvös fenn a menny, 
s fekete rózsás álmot álmodott.

Evek teltek, nem hagyta el az álma, 
háza fölött, m int zárt darab ég 
madárrajok, s m intha álom szárnya 
röpítené, s nyeli a messzeség.

Dermedt keze, és két szemének lángja 
lassan fonnyadt, zöld távolok alatt, 
gyakran hajolt a kikötő-deszkákra 
s nézte a vízi gyűrűs fodrokat.

Tenger mélyén roncs-hajók széjjel ázva 
tövet fogantak, míg fenn a fenyők 
hétszer cseréltek lombot télre-nyárra, 
s medret a folyók, új célt vettek ők.

Fehér hajtások, vérszínű rügyek 
kádban eresztettek szín-zománcot, 
s mikor kakasok fújták kürtjüket 
reményt vesztve érezte meg az átkot:

áspis kígyót szoptatott a lánya 
három hónapig, majd tűzbe vetett,

Szig lig e ti csónakok, 1971

hamvát szórta a mestergerendára 
a rózsák alá, s minden semmi lett.

Idegenből mágusok sorra jöttek  
haza, felfedni titkot, babonát, 
s pusmogva, félve új m ondákat szőttek 
végig hazáig útjaikon át.

A  kertészt már rég lápok szedték széjjel, 
messzehúzó madárrajok alatt, 
ahogy szögben repültek nappal-éjjel, 
s utánuk égi üresség maradt.

S  a láp mélyéből fel-felvillant teste, 
egy-egy éjjel, m int fenn, ha csillag ég, 
s daloló férfiak a partról lesve 
észlelték: Nyugat ólmos szele tép.

A  vizek arra félelmesen folynak, 
s m int az igézet dallamból eredt, 
egy arc jö tt fel a mélyből s fordult Holdnak, 
szeme sötéten víz fölé meredt.

Vidám kölykök egy percre azt is hitték, 
hogy nem más, m int egy vízi denevér, 
s mi szárnynak tűnt, s a vizek színre vitték, 
szétfolyt szín, m int az alvadt nedvű vér.

S  a vének akkor felismerték titkát, 
fekete rózsa, régtől álmodott, 
holt koponyából növesztette szirmát, 
megálmodója lápmélyi halott.

Mostanában, ha szél ver pirkadatra  
hét várban futkos hírrel egy bolond, 
éjfélkor hull le titkok hét lakatja, 
s emberfülekben megkondul a gong:

s hírelik: ódon várban délre lenn, 
hol a Nap-tűz m indent kiégetett, 
egy árny já r  át és késő éjfelen, 
szeme helyén fekete rózsa lett.

LÁSZLÓ  GYÖRGY fo rd ítá sa i

§ t e f a n  A u g u s t i n  D o in a s  (1922-2002) költő , esszéíró , m űfo rd ító , a  20. század i 
ro m á n  k ö lté sz e t m e g h a tá ro zó  a la k ja . M a g y a r  nyelven  S z ilág y i D om okos fo rd ítá 
s á b a n  je le n t m eg  v e rse sk ö te te . A z én birodalmam  cím m el, 1975-ben, a  K r ite r io n  
gondozásában.

4 HELIKON —



A n g o lk e rin g ő

Van még balzsam Gileádban?
„Bizonyára minden figyelmeztető törté

net lényege a ráismerés. A meglepetés ere
je, ami a sokkhatáshoz kell. Amikor görbe 
tükörben pillantjuk meg azt, aki ma va
gyunk, a rra  figyelmeztetnek, mivé válha
tunk, ha engedjük, hogy az aktuális irány
vonalak folytatódjanak. így hatott az 1984, 
az ijesztő, alig negyven évvel előre mutató 
dátumozással, talán  a Szép új világ, és bi
zonyos mértékig a Gépnarancs is.”

Ezekkel a sorokkal indul M ary McCar
thy recenziója az 1986. február 9-i New 
York Timesb&n az akkor m ár viszony
lag ismert, öt kötetes kanadai regényíró, 
M argaret Atwood új regényéről, A  szol
gálólány meséjéről, amelyről megállapít
ja, hogy minden olvasmányossága ellenére 
sem tudja elérni ugyanazt a hátborzongató 
hatást, m int a fentebb említett regények, 
m ert valójában nem jelzi, melyek is azok a 
folyamatok (a 80-as évek végének Ameri
kájában), amelyek egy nem túl távoli jövő
ben a disztopikus Gileád Köztársasághoz 
vezethetnének.

Abba a fundam entalista keresztény ál
lamba, amelyben a korábbi környezet- 
szennyezés m iatt aggasztóan visszaesett 
a születések száma, ezért a hatalm at meg
kaparintó csoport gyakorlatilag monopo
lizálja a női termékenységet, és a fogam
zásképes nőket a rra  kényszeríti, hogy az 
uralkodó elit szám ára hordjanak ki és 
szüljenek gyerekeket. Nőknek nem le
het saját jövedelme, munkahelye, tanul
ni, írni-olvasni is tilos. Abszolút aláren
delt szerepet töltenek be, még akkor is, ha 
a Feleségek kiváltságos (és többnyire te r
méketlen) rendjébe tartoznak, hát még ha 
foganásra és szülésre használt Szolgálólá
nyok, vagy házim unkát végző „M árták”! 
A különböző női kasztok kölcsönösen bizal
matlanok egymással szemben, kölcsönö
sen megfigyelik egymást, a rend fenntar
tásá t pedig belülről az átnevelést irányító 
felfegyverzett „Nénik”, illetve a teljes la
kosságot kézben tartó  besúgók/kémek, a 
„Szemek” és az Őrzőknek nevezett katonák 
végzik.

Tökéletesen kiegyensúlyozott elnyomó 
rendszer tehát, amelyben a lázadó, megtör
hetetlen egyedeket kivégzik, esetleg depor
tálják a Telepekre rádioaktív hulladékot 
eltakarítani.

A kortárs recenzens fanyalgásától füg
getlenül A szolgálólány meséje rövidesen 
kultuszregénnyé vált, megnyerte az első 
A rthur C. Clarke-díjat, Booker-díjra jelöl
ték (igaz, a jelölést másfél évtized múlva 
a Vak bérgyilkos című Atwood-regény vált
ja  díjra), több mint negyven nyelvre lefor
dították, számos színházi-, opera-, balett- 
és filmfeldolgozása született, idén pedig 
sikeres tévésorozatot m utattak  be belő
le. A film recenziói többnyire (nyilván a vi- 
zualitás megjelenítő erejétől nem függet
lenül) vérfagyasztóan ijesztő történetként 
emlegetik, és igen gyakran hozzák össze
függésbe a közelmúlt am erikai és más po
litikai eseményeivel.

Érzékenyebb lenne a disztópia üzene
tére a Trump-korszak filmnézője, m int a 
Reagan-éra olvasója volt? A  szolgálólány

meséje voltaképpen nem is disztópia, h i
szen maga a szerző is többször nyilatkoz
ta, hogy csupa olyan részletet használt fel 
benne, amelyek valahol, a világ valamelyik 
pontján m ár valóban megtörténtek. „Sem
mi képzelt gizmó, semmi képzelt törvény, 
semmi képzelt atrocitás. Isten a részletek
ben rejlik. Ahogy az ördög is.”

A regényt egyébként M argaret Atwood 
1984-ben kezdte írni (szép, véletlen? utalás 
Orwellre) Nyugat-Berlinben, nem mesz- 
sze az akkor még megdönthetetlennek h itt 
Berlini Faltól. A vasfüggöny mögött te tt 
utazásai során ízlelgette azt, hogy milyen 
érzés diktatúrában élni, milyen az, ami
kor mindenki attól ta rt, hogy megfigyelik, 
amikor a beszélgetések visszatérő eleme 
a hirtelen elhallgatás, témaváltás. Mi
lyen az, amikor a térbeli elemek új funk
ciót kapnak, egy épület főúri kastély volt, 
most gyermekotthon, valakié volt, aki m ár 
nincs, nem lehet jelen. A regényben ezt pél
dázza a H arvard egyetem épülete, amely a 
tudomány fellegvárából lett a Gileádi Tit
kosrendőrség székhelye, a hajdani könyv
tá r  falára akasztják ki közszemlére té 
ve azok holttestét, akik szembeszálltak a 
rendszerrel.

Mindazok számára, akiknek isme
rős a „Lánynak szülni dicsőség, asszony
nak szülni kötelesség!” szlogen, a Ratkó- 
korszak vagy a romániai abortusz-tilalom 
ideje, A  szolgálólány meséjének reprodukci
ós krízisből fakadó, mélységesen megalá
zó rituáléi nem tűnnek légből kapottnak. 
A periodikusan kötelező nőgyógyásza
ti vizsgálat leírása például m ár-m ár szo
ciografikus pontossággal idézi azokat a 
többnyire oral history körébe tartozó val
lomásokat, amelyben ugyancsak a női 
test tárgyiasításáról, szaporítószervvé va
ló degradálásáról beszélnek azok, akik 
ugyanezt a 80-as évek Romániájában él
ték át.

A saját testünk  feletti rendelkezés joga 
legalább olyan alapvető emberi jog, mint 
a szólásszabadság: e kettő hiányát já t
szatja egymásba Atwood regénye. Hősnő
je szolgálólányként elveszítette saját nevét, 
Gileádban ugyanis a szolgálólány mindig 
annak  a nevét viseli, akinek éppen a tu 
lajdonát képezi, így lesz a regény nem ne
vesített elbeszélője Fredé. (A névvesztés 
nem is olyan meglepő azok szám ára, akik 
olyan kultúrkörben élnek, ahol a Kovács 
Jánosné elfogadható opció női névként.) 
A hajdani könyvtáros im m ár a boltok cég
tábláin sem láthat többé betűket, az írás
olvasás éppúgy tilos szám ára, m int a koz
metikumok használata, az alkohol vagy 
a nikotin. Nem csoda, hogy amikor a Pa
rancsnok titokban a szobájába invitálja, 
hogy szókirakós játékot, Scrabble-t játsz- 
szon vele, m ár-m ár érzéki örömmel tölti el 
a betűk látványa.

„Gége, rakom ki a szót. Kárpit. Birs. Zi- 
góta. A sima élüknél fogom a fényes lapocs
kákat, tapogatom a betűket. Maga az ér
zéki gyönyör. Ez a szabadság, ha  csak egy 
pillanatra is.”

Fredé (akiről csak a filmnézők gondol
ják, hogy eredetileg June-nak hívták, a

regény erre nézve semmiféle információ
val nem szolgál) tájékozódni igyekszik ab
ban a világban, amelyben élnie kell, tudni 
akar, érteni és megérteni az összefüggé
seket, hogy túlélhessen. Abban az elzárt, 
szabad mozgásban korlátozott világban, a 
tudás többnyire titokban elsuttogott, el
lenőrizhetetlen információ. Az információ
kat, a külvilágból érkező ingereket állan
dóan egymás mellé téve próbál valamiféle 
koherens értelmezést teremteni. Amikor 
Glenével, állandó társával szokásos be
vásárló sétájukat teszik, rendszeresen el
mennek a Falig, ahova a kivégzett láza
dók holttesteit akasztják kampóra. A hulla 
fejét takaró  zsákon átütő vér színe a ko
rábban a Parancsnokné kertjében látott 
tulipánok pirosát idézi fel Fredében, így te 
vődik egymásra benne a véres mosoly és a 
tulipán képe.

„Rápillantok a vörös mosolyra. Ugyan
olyan vörös, m int Serena Joy kertjében a 
tulipánok, melyek m intha a szirmuk tövé
nél gyulladásban lennének. A szín ugyan
az, bár nincs összefüggés. A tulipánok nem 
véreznek, a piros mosoly pedig nem virág, 
és egyik sem magyarázza a másikat. A tu 
lipán nem ok arra, hogy kételkedjünk az 
akasztott emberben, és vice versa. Mind
kettő valóságos, létező. Ilyen valóságok 
közt kell eligazodnom napról napra, min
den lehetséges módon. Rengeteg erőfeszí
tésembe kerül, hogy különbséget tudjak 
tenni a dolgok között. M árpedig szükség 
van rá. Világos elmével kell látnom a tör
ténéseket.”

A véres mosoly, a tulipán és a szolgáló
lányok ruhájának vérpiros színe, az erő
szakos halál és az erőszakos termékenység 
összekapcsolása azonban nem véletlen, ké
sőbb a Parancsnoknét látjuk, am int ollóval 
vagdossa a virágok termőit, és Fredé azon 
gondolkodik, vajon Serena Joy villámhábo
rú t indított volna a „termékeny test ellen”?

A szolgálólány meséjének narrátora 
nemcsak a rra  a tudásra vágyik mohón, 
amitől az elnyomó rendszer őt távol ta r t 
ja, hanem afféle vádló tanúként kíván-
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ja  megörökíteni azt a világot. A regénybe
li monológ képzelt címzettje egy majdani 
megértó', Fredé szenvedéséhez empátiával 
közelítő' olvasó. A regény utószava azonban 
eloszlatja ennek az empatikus olvasatnak 
a lehetó'ségét, amennyiben Fredé hangsza
lagra mondott em lékirata egy majdani tu 
dományos konferencia előadásának anya
gául szolgál. A Fredé történetét ismertető' 
Pieixoto professzor, ilyen értelemben egy
általán  nem empatikus olvasó, ó' a szenv
telen utókor képviselője, aki egyfelől óva
kodik attól, hogy erkölcsi ítéletet mondjon 
a gileádiakról, hiszen minden ítélkezés 
„szükségképpen kultúrafüggő”, másfelől 
szakemberként érezhetően elégedetlen az
zal a szemszöggel és szempontrendszerrel, 
amit Fredé használt. Először az iskolázott
ságát vonja kétségbe („Úgy tűnik, iskolá
zott nő volt, ha egy akkori észak-amerikai 
egyetemen diplomát szerzett személy mű
veltnek volt mondható”), majd azon kese
reg, hogy a dokumentum névtelen szerző
je m iért is nem „más észjárással” alkotta 
meg művét, saját életének részletei helyett 
m iért nem szólt többet a Gileádi Köztársa
ság létrejöttében kulcsszerepet játszó Pa
rancsnokról. Miért m agántörténet és nem 
nagy történelmi narráció, miért she-story 
és nem history?

„Sokkal több adalékkal szolgálhatott 
volna a gileádi birodalom működéséről, ha 
egy riporter vagy egy kém ösztöneivel bír. 
Mit nem adnánk húsz-egynéhány nyomta
to tt oldalnyi szövegért Waterford személyi 
számítógépének adattárából!”

Pieixoto professzor tehát a nagy össze
függő történelem szempontjait kéri szá
mon Fredén, aki viszont a maga személyes 
történetét és személyes igazságát próbál
ja  megörökíteni olyan körülmények kö
zött, amelyek éppen ezt, a saját történetet, 
a személyes igazságot veszik el tőle, még
hozzá brutális formában. Az ő története 
a kiszolgáltatott, cselekvési lehetőségtől 
csaknem teljesen megfosztott, mindössze 
reproduktív biológiai funkciójára redukált 
ember küzdelmének története a saját han
gért.

A szolgálólány meséjét disztópiaként ér
telmezi ugyan a kritika, mégis a szerelmi 
szál, a romantikus érzelmi viszony árnya
lása legalább olyan fontos szerepet játszik 
benne, m int a képzeletbeli Gileád Köztár
saság m indennapjainak megteremtése.

Úgy tűnik, ahogy az 1984-ben, úgy itt is 
a szerelem lenne az a szubverzív erő, amely 
a maga irracionalitásával képes szembe
szállni a tökéletesen működő totalitári
us rendszerrel, ez lenne a bibliából ismert, 
gyógyító balzsam Gileádban. Mikor a Pa
rancsnok azt kéri Fredétől, mondja meg, 
mi az, amit az általa tökéletesnek vélt új 
államrendből kifelejtettek, a nő az érzel
meket, a szerelmet hozza fel példaként. 
Még mielőtt elhinnénk azonban, hogy 
A szolgálólány meséje voltaképpen roman
tikus történetként is olvasható, és Fredé 
válasza a tiszta emberi érzések szabadság
nyilatkozata, érdemes megfigyelni, hogyan 
alakulnak a hősnő kapcsolatai. A múltban 
ott van Luke, az „igazi” szerelme, férje és 
kislányuk apja, a jelenben a Parancsnok, 
akinek ki van szolgáltatva, és Nick, a sofőr, 
a „titkos szerető”, akinek valószínűsíthető 
segítségével Fredé végül kikerül Gileádból.
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Míg a Parancsnokkal való viszony egy
értelműen a kiszolgáltatottság jegyében 
formálódik, ennek szimbolikus pillanata 
a Fredé által havonta elszenvedett rituá
lis nemi erőszak, a Luke-kal való kapcso
lat az elveszett normalitás megjelenítője 
lenne. Csakhogy ha közelebbről megvizs
gáljuk azt, amire a hősnő férjével való vi
szonyából emlékezik, világossá válik, hogy 
a két viszony valamiképpen egymás nega
tív, illetve pozitív tükörképei.

A Luke iránti szerelem eleinte ugyan
csak házasságtörő viszony, Luke előző há
zasságáról, válásának okairól nem tudunk 
meg semmit, csupán azt, hogy Moira, a ba
rátnő a női szolidaritásra hivatkozva nem 
helyeselte ezt a viszonyt. A Parancsnokkal 
való viszony alakulása azonban mindegyre 
felidéz egy-egy jelenetet a Luke-kal töltött 
időből, mondhatni Fredé újra és újra felis
mer helyzeteket, szavakat korábbi életéből, 
csak áthangszerelt formában. Mindkét fér
fi előadást ta r t  neki egy-egy latin kifejezés 
eredetéről, Fredé reakciójából valószínű
síthető, hogy nem a Parancsnok az első fér
fi, aki úgy beszélt neki a feleségéről, hogy 
„már nem sok közös dolgunk van m ostaná
ban”, végül az a bordély, ahova a Parancs
nok viszi, éppenséggel ugyanaz a szálloda, 
ahol annak idején Luke-kal töltötte titkos, 
délutáni találkáit. Ahogy a tulipán szí
ne és a véres mosoly pirosa is látszólag két 
különálló, mégis egymással összefüggés
be kerülő tény, úgy a Luke-hoz fűződő és 
a Parancsnokkal való viszony is egymásra 
tevődik, egymást árnyalja.

„Többé nem egymáséi vagyunk. Mos
tantól én az övé vagyok” — gondolja Fredé, 
mikor a hatalomátvétel u tán  azzal szem
besül, hogy nőként k irúgták  a m unka
helyéről és zárolták a bankszám láját, és 
úgy érzi, elkeseredését férje nem érti iga
zán. Később soha nem meri megkérdezni 
őt, voltaképpen hogyan is viszonyult ő eh
hez a tényhez, fél, m ert m ár „nem enged

heti meg m agának, hogy elveszítse”. A k i
szolgáltatottság enyhébb vagy abszolút 
formában mindkét kapcsolatban visszaté
rő elem.

Fredé harm adik, Nickhez fűződő szerel
mi viszonya lenne az „igazi”, a d ik tatúrák 
megdöntésére képes szubverzív érzelem, 
amelyet kifelejtettek a számításból Gileád 
létrehozói? Érdemes megfigyelni, hogyan 
tétovázik a narrátor kettőjük megrende
zett „egymásratalálási” jelenetének leírá
sakor. Az első beszámolóban Nick olyan, 
m intha valami filléres romantikus regény
ből lépett volna ki, ő a „sötétbe olvadó fér
fi”, aki a villámok szabdalta ég a la tt sze
ret szenvedélyesen. „Csak kitaláltam . Nem 
így volt” -  jelzi a narrátor és újra elme
séli a jelenetet, amelyben ezúttal m ár ré
gi filmekből idézgetnek egymásnak a sze
replők, mintegy közös nyelv, saját szavak 
híján utalásokon keresztül próbálnak is
merkedni. Végül megtudjuk, hogy ez is 
csak egy elképzelt szituáció: „Mégsem így 
történt. Igazából nem vagyok biztos benne, 
pontosan hogyan. Csak reménykedhetem, 
hogy lesz mód a történetek rekonstruálá
sára. Hogy hogyan éljük meg a szerelmet, 
az úgyis mindig viszonylagos.”

Úgy tűnik, Gileád Köztársaság disz- 
tópiája sötétebb és reménytelenebb a ko
rábban ismerteknél, hiszen a szerelem 
szubverzív, hatalomdöntő erejére is csak 
meglehetősen korlátozott mértékben szá
m íthat benne az ember. Létezik ugyan 
vonzalom, de nincs saját ereje, amíg előre 
m egírt forgatókönyvek szerint próbálják 
megélni, és mindegyre kapcsolatformáló 
szerepet kap benne éppen az az egyenlőt
lenség, amelyre végső soron maga Gileád 
épült.

VALLASEK JÚLIA
M argaret Atwood: A szo lgá ló lán y  

m eséje, Jelenkor, 2017.
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SELYEM ZSUZSA

Nagyanyánk 
megérti a 
fraktálokat
Igen, muszáj nekünk is menni, név

nap vagy húsvét, valam i ilyesmit sutto
gott Anya, tu ti, hogy nem mennybeme
netel, Anya közben telefonál, és integet, 
m int a hülyéknek, hogy siessünk. Pedig 
szuper alibim volt a rra  a vasárnapra, leg
inkább az, hogy nem bírom, hogy a puszi
puszi és a hogyvagy u tán  m áris veszeked
nek. Mindig. Lehet, hogy ez nem is alibi, 
hanem  igazi dolog, m aga a történés, bár 
nem tudom, m ert történni olyankor nem 
történ ik  semmi, vagyis ugyanaz történik  
mindig. Marci persze nem szokott kiké
szülni tőle, m ert há t ő messze van, vagyis 
nem tudom, hogyan csinálja, ő azt mondja, 
fejben dolgozik, és mondjuk ez igaz is, m a
tekból és fizikából nem csak színtízes, ha
nem mindenféle versenyeken vesz részt, 
úgy csinálja, m intha nem csinálná, anya 
kérdezi reggel, hová mész, Marci nyugod
tan  visszaszól az ajtóból, hogy olimpiász, 
Anya, és m ár ott sincs, és aztán  csak ha ll
juk, hogy m egint nyert, de M arcit az se 
érdekli, attól is távol van.

Szóval nagyanyánk és ünnep és 
anyánk és a szokásos: te r íte tt asz
ta l és ordító tévé, Anya a puszi-puszi és 
a hogyvagy u tán  egyenesen a konyhá
ba megy, egy pohárba vizet tölt és lekül-

di vele a fejfájáscsillapítóját, Marci és 
én leülünk az asztalhoz, és felváltva vá- 
laszolgatunk nagyanyánk kérdéseire. 
N agyanyánk viszont hiába, hogy m inket 
kérdez, szemével Anya m ozdulatait kö
veti, és látja, hogy valam i van, és ilyen
kor m indig azt is tudja, hogy m iért van 
valam i, azért, m ert Anya egyedül ne
vel m inket, és ez ra jta  is, ra jtunk  is meg
látszik, ezt m indjárt m ondani is fogja jó 
hangosan, egyelőre viszont próbálja visz- 
szatartan i, nem vesz lélegzetet se, annyi
ra  próbálja, m ert tudja, hogy a levegővel 
csúszna is ki a száján az óriási nagy m a
mutigazság, am ire Anya úgy fogja érez
ni m agát, m int K ankai, az álla tkerti 
nőstényoroszlán az örökbefogadás gondo
la tára . Vagy m int egy tiszavirág, amikor 
éppen behúzza a gravitáció. Vagy m int a 
parkour, aki elfelejtette, hogy az éppen 
következő épületet a tegnap lebombázták. 
Abbahagyom, pedig én ezt vágom úgy, 
m int Marci a valóság-deriválást.

Semmitmondó hang: ajtócsapódás. Fel
rezzenünk. Anya valószínűleg most pró
bálja sokadszorra a slusszkulcsot beil
leszteni az önindítóba, nagyanyánk pedig 
mély sóhaj kíséretében, hogy a páholyok
ban és az erkélyeken is hallhassák, és 
esetleg mi is felneszeljünk, leteszi a táv
irányítót, amivel néhány p illanattal ko
rábban m egterem tette a mély sóhajához 
szükséges csendet. Mielőtt rázendítene az 
anyátokahibás-litániára, hatásszünetet 
ta r t , valamivel hosszabbat m int máskor, 
mi meg ránézünk, Marci úgy, hogy nagy
anyánk arcán megjelenik valam i zavar, 
szeméből meg kileskelődik az a kíváncsi 
kislány, aki valaha lehetett. Az se m a volt, 
de mindegy. Marci megszólal:

— Anya szeret téged.
Puff neki. Nem hiszek egyik fülemnek 

se. N agyanyánk dettó, úgyhogy együtt 
várjuk, mi lesz ebből.

— Most ezt te nem látod, m ert éppen 
azon kínlódik, hogy elindítsa valahogy 
az autóját, és minél messzebb legyen, ki 
ak a r zummolni ebből a rendszeresen és 
változatlanul ismétlődő helyzetből, m ert 
ha  itt m arad, akkor ő is ugyanazt mond
ja, am it ilyenkor mindig. Ahhoz, hogy 
érezze, hogy te az anyukája vagy, és mi 
a gyerekei, messzibbről kell nézzen. Ki 
kell törjön, hogy lássa, m ennyire közel 
vagyunk egymáshoz. Egyszerű, m inden 
frak tálszerűen  működik.

N agyanyánk ettől a fraktálszerűentöl 
megnyugszik, végre Marci v isszatért a 
norm ális hülyeségéhez, gondolja, vagy ha 
nem ezt, valam i hasonlót, m indenesetre 
nyúl a távirányítóért, m int aki nem eb
be a beszélgetésbe kíván bekapcsolódni. 
De Marci folytatja:

— Várjál, Nagyi, ott van például ez a 
karfiol. Nézd meg közelebbről: m inden 
szirm a egy kisebb karfiol, és azok még 
kisebb karfiolokból állnak. Vagy gondolj 
a felhőkre ahogy úsznak az égen: ugyan
az a m inta  megy, de m ás léptékben. A fel
hők nem gömbök, a hegyek nem kúpok, a 
partvonalak  nem körívek, a fakéreg nem 
sima, és a villám  sem terjed egyenes vo
nalban.

— A mackósajtos dobozon is frak tá l van, 
a mackó tálcáján a mackó tálcáján a mac
kó -  mondom én. Nagyanyánk kicsit le
halk ítja  a tévét.

— M ár a gyerekkoromban is ilyesmi do
bozok voltak — mondja, és eszébe ju t az 
anyukája, akárm ilyen messze is úszik.

MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR

Zseton
Zuglóba játékpark  érkezett. A gyere

kek abbahagyták a focit, és rohantak  
megnézni az ütközős autókat, amelyek 
hátukon egy rúddal vették az áram ot. 
A két karban tartó , Pepe és Almos, ak it 
A linak becézett mindenki, nagy nép
szerűségre te ttek  szert, m ert az igazga
tó távollétében odaadtak ingyen is egy- 
egy kisautót — főleg a lányoknak, akikre 
szemet vetettek. Pepe r itk án  mosolygott. 
H arm inc körüli m agas férfi volt, kopa
szodó homlokkal, kék szemmel és feltű
nően vastag bajusszal. A nála  jóval izmo
sabb Ali alig lehetett húsz, sű rű  fekete 
haja arcába lógott, m élybarna szemei me
legséget áraszto ttak . Talán azért is, m ert 
állandóan mosolygott. A játékok különbö
ző színűek voltak, de a csinosabb lányok
nak  kötelezően a piros ju to tt. A szélük 
körbevéve gumival, hogy ne sérüljenek 
az ütközésnél. Aki ügyesen vezetett, ke
veset karambolozott. Főleg a feleségüket 
vagy gyereküket vivő férfiak kerü lték  el 
jól a találkozásokat. A pálya körül sóvá- 
ran  á lltak  és figyeltek a gyerekek, akik
nek nem volt pénzük. A játékot a felnőt
tek  is élvezték.

Zordoknak feltűnt, hogy H alálka nő
vére tele van zsetonokkal, am iket a k is
autók orrába kellett dugni, hogy három  
percig működjenek. H alálkát még gye
rekkorából ismerte, együtt fociztak az ud
varon. A fiúnak tú l sok látszott a szemfe
hérjéből, ezért ijesztő volt, innen kap ta  a 
nevét. Meg csontos arcáról, amelynek lá
tása  — m intha csupasz volna a koponyája 
-  elrém ített m indenkit, pedig barátságo
san viselkedett. Amikor hórihorgas te r
metével megjelent, a félénkebb játszó tár
sak befutottak a lépcsőházakba, és csak 
akkor jöttek elő, amikor kiderült, hogy 
itt já ték  lesz. Felnőttként azóta is a lakó
parkban focizik, senki nem tudja, miből 
él. Húga és nővére is ilyen titokzatos volt. 
A kisebbiknek m inden fiú csapta a sze
let az udvaron. Reni, ak it Zordok m agá
ban Renitensnek nevezett, kacér vigyor- 
ral hallgatta  az udvarlók hőstörténeteit, 
mígnem egyikük lyukat beszélt a hasába. 
Nővére, Bibi molettebb volt, de igen forró 
vérrel áldotta meg a természet. Bárkinek 
kigombolta kérésre a garázsok mögött a 
nadrágját. — Térdelj le és szeress! — kér
te  tőle nem egyszer Zordok. Bibi ilyenkor 
engedelmesen elé guggolt, majd finoman 
térdre  helyezkedett. Vigyázott, sose vá
gatta  le annyira a haját, hogy ne legyen 
m it markolni. A két lány egymás u tán  
szülte a gyerekeket, de az apa személye 
m inden esetben ism eretlen m aradt.

A harcos egyik délután  fu ra  hörgést 
ha llo tt a játékok m elletti lakókocsiból. 
K isvárta tva  k ilépett ra jta  Pepe, és oda
szólt kollégájának, Alinak: -  Te jössz! 
A sötét férfi becsukta m aga mögött az 
ajtót. Mocorgás le tt odabent és suttogás, 
majd lökdösődésre utaló hangok szűrőd
tek  ki. A ztán  Zordok ú jra ha llo tta  a hör
gést. — T igrist is hoztak? De h á t nem 
cirkusz! -  tűnődött m agában. Azzal kör
beindult a játékok körül. Nem volt n á 
la  sem pénz, így csak bám ulta, m int au- 
tókáznak  bará ta i, akikkel együ tt rú g ta  
an n ak  idején a labdát udvarukon. Pár 
perccel később bánatosan  figyelte a vi
dám  körhintázókat. M erthogy az ü t
közős autók mellé egyéb, kevésbé érde
kes játékokat is hoztak  Aliék, ak iknek  
arany  életük volt az igazgató távollété
ben. Még ételt is hord tak  nekik  az em
berek, sőt ita lt, egész nap ittá k  a sörö
ket. Zordok az önfeledten autókázókat 
nézte, majd okosórájára p illan to tt. Ide
je távoznom -  gondolta. Szom orúan sé
tá l t  a lakókocsi felé, am elynek ebben a 
p illanatban  ú jra k iny ílt ajtaja. H alálka 
nővére, Bibi lépett ki rajta. Csapzottan 
igazgatta  szoknyáját. Z avartan  nézett 
körül, majd kócos hajába tú r t , a z tán  a 
táskájában  kezdett kotorni, m in tha  el
lenőrizni ak a rn á , hogy m egvan-e m inde
ne. M ielőtt e lsie te tt volna, Zordok kezé
be nyomott egy zsetont.
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FRIED ISTVÁN

Kovács András Ferenc körbe néz
(Lözsurnál dö lüniver kötetéhez képzelt utószó)
Dúlt napok rendje éj sarába vájt
Rés, rés szavak között -  fény ragyog

A megszokott meglepetés fogadhat
ja  Kovács András Ferenc -  Bodor Anikó 
művészi borítójával ellátott -  szép köte
tét. Megszokott, m ert viszonylag csekély 
azoknak a meghökkentő' verseknek szá
ma, amelyek a mindig várt újdonságok 
erejével h a tn ak  azok eló'tt, ak ik  a kez
dettől k ísérik  kötetről kötetre haladva, a 
Kovács-versek im m ár szerencsére hosz- 
szú sorát, s örömmel és elégedettséggel 
akképp lapozzák végig e könyv verssora
it, hogy többnyire jó ismerősként köszönt
hetik  a szellemes, mókás, elégikus, bravú
ros megoldásokat. Egy költészet meghitt 
verstájain vélhetünk járhatn i. A rosz- 
szabb indulatú ítészek (vannak!) ismétlő
désről értekezhetnek, a jobb indulatúak 
(vannak!) elégedetten nyugtázzák, hogy 
a „hódítói” m anőverek némi fogyatkozá
sának  nyugtázásával jóleső otthon-érzés 
olvasni a verseket. Nincs szükség állan
dó váltásra, iránym ódosításra; egy vers
tája t nem elég birtokba venni, azt be is 
kell lakni, ott be kell rendezkedni. S csak 
akkor változtatni, h a  erre feltétlenül ok, 
alkalom, igény mutatkozik; ha  a remél
hető eredmény valam i különlegesen újat 
ígér. Ugyanakkor meglepetés is ez a kö
tet, egy költészet érettségének, megbíz
hatóságának, hitelességének újabb bizo
nyítéka. Egészen konkrétan  a rra  nézve 
igazolás, hogy évfordulós-alkalmi vers
sel is lehet remekelni; oly egymástól nem
csak százados, hanem  poétikai -  irdatlan  
messzeségben lelhető -  (bi)centenáriumok 
hozhatnak költészettanilag figyelemfel
hívó poétái szólást, m int A rany Jánosé 
és/vagy a Dadáé, a rom án orvostanhall
gató svájci perform anszainak főszereplő
jéé, T ristan  Tzaraé, százados zürichi pro
dukcióra emlékezve. Ám egyelőre vissza 
a kötet hagyományosnak tetsző jellegé
hez: a versek nagyobb részét a költő aján
lotta valakinek, ismertebb vagy kevés
bé ism ert személynek, költőtársnak vagy 
m unkatársnak  (éppen Bodor Anikónak), 
egy budapesti kiadó m űszaki vezetőjének, 
emlékezteti Térey Jánost egy kerek évfor
dulójára és annak  következményeire (ta
lán Kosztolányi negyvenévességet meg
verselő gesztusától „ihletve”). Az viszont 
megszokott, de a m ai m agyar költészet 
verstudásához képest mégis elégedett
séggel eltöltő: ú jra meg újra tudomásul 
kell venni, hogy Kovács A ndrás Ferenc 
előtt csak olyan versakadály magaso
dik, am it önm agának állít. Például az 
alkaioszi strófa nála  „fennkölt strófa al
sóbb nem űkről”, Ady-mottóval, s a gatya 
meg a gatya-előtagú szavak pazar já téká
val késztet derűre, belecsempészvén an- 
tikot, rom antikus szólást („Mint puszta 
lét”), Berzsenyit és Vitézt, a m úzsák kóru
sával dialogikus helyzetet elővarázsolva. 
M ásutt a szatirizáló m ódra úgy szökken 
a vers távoli tájra, hogy közben bem utat

ja, mi m indenre rím eltethető M adagasz
kár, csalfán hivatkozván Jókaira, akinek 
szülei valóban a kalandos életű Benyovsz- 
kytól vették mesemondónk keresztnevét, 
s aki később lefordította a m adagaszkári 
király em lékiratát; ám  az idézőjelbe te tt 
„Vivát Benyovszky” nem Jókaitól szár
m aztatható, hanem  egy televíziós darab
tól. S ami innen ugyan közvetlenül nem, 
közvetetten mégis következik, a vers a 
mai közállapotokat jeleníti meg, ilyenfor
mán: „Mind bennszülött! Kinn züllött vi
lág van. /I t t  bezártan  fertőz több silány 
tan —/O ktat lopni, hazudni meg csalni../ 
(Ó, jaj, még kell hakni, még kell talmi!)” 
Az átöltöztetéses előadás a torzított Ba- 
bits-utalással lesz teljes, mely a vers m ás 
helyén előlegeződik: „Szent hona jön ge
rincteleneknek—/ Könyvek, költők ge
rinctelenednek.” A Kovács András Fe- 
renctől „megszokott” formai virtuozitás, 
a mindig a tárgyhoz alkalm azott verselés 
abszolút biztonsága szükséges a travesz- 
táláshoz, a paródiához, a szatirizálás- 
hoz. Hogy a fenségesre u talás és a lentebb 
stíl aképpen szikrázzon össze, hogy belő
le a rejtjelekkel gazdag vers sokféle szín
ben tündökölhessen, méghozzá olyképpen, 
hogy e színek az egymáshoz nem illőség 
hum ort terem tő potenciáljával rendelkez
zenek. Bizonyára jóval több m int játék  
a kétszáz esztendős Arany János olyan 
ünneplése, amely a verscímekből és né
mi átvezető szavakból fonja a hexam ete
res előadást. Az életrajz m ontázsszerű el
gondolása a jól ism ert művek megidézése 
szerint szerveződik, nem kronológiailag 
m egszilárdított egésszé, hanem  mozaik
kockákból valam iképpen mégis összeál
ló sorrá, amely a kétszáz esztendős poé
ta  szöveguniverzumába való belépést, ott 
bolyongást teszi lehetővé. A vers logiká
ja  onnan szárm aztatható, hogy m inden 
az Arany-életműből lép elő, oda té r  visz- 
sza, az egymásmellettiség egy költészet 
állandó jelenidejét hirdeti, miközben a 
verscímek és életrajzi adalékok egymás
u tán ja egy költészet különös asszociációs 
világára derít(het) az eddiginél több fényt, 
íme, néhány kiragadott részlet: „Toldi a 
tölgyek a la tt elül írhat a jó öreg úrról/ — 
új Akadémia tépi papírszeletekre örökké/ 
Híd-avatás ez az élet elégia visszatekin
tés Vagy: „Szenvedek én a világ eh az 
Ó torony itthon a honvéd/ Özvegye nyalka 
huszár a tetétleni halmon a lejtőn/ A ha
za sorsa...” A  nyelszi bárdolatlanok szét
írja, darabokra szedi és más m odalitásba 
illeszti az iskolai tananyagként funkcio
náló Arany-balladát, mely két szempont
ból is rendhagyó olvasásra késztet: elsőül 
a cím alá ír t  egyik paratextus ad u tasí
tást, „Kortárs alkalm i függelék”. Azaz a 
továbbírás a befejezetlennek m inősített 
„eredeti” vers korszerűsítésére vállalko
zik. M ásodjára azt gondoltatja fel, hogy 
a wales-i bárdok m agyar költői motívum
m á lett, a reagálás így nem meglepő, meg
te tte  ezt korábban kétféle wales-i bárdja-

ival Ady. Kovács A ndrás Ferenc eképpen: 
„Elvtárskirály, öngólkirály, /M agas kéz- 
csókkirály/ Honában mély földszint az ég- 
/ De van még jobb irály!” Vagy: „Na, da- 
noljanak, csak írjanak / Bérszagra gyűlt 
vadak-/ A többi sápadt, néma lap, /Ak
tákba hűlt adat...” S végül „Nincs ben
ne bárd, se drám ai/ Feszkó, se ballada,/ 
Csak vérfagyasztó csend -  a nyelv,/ A szó 
m egalvada...”

A kötet egyik érdekessége a 
színház(történet)i áthallások nagy szá
ma, m intha elsősorban az Erzséhet-kori 
színház foglalkoztatná költőnket, a ver
ses drám a, valam int a pu ritán  kor szín- 
házellenessége. Verssé tördel színház- 
történeti értekezés-részleteket, epilógust 
készít új királydrám ákhoz, mintegy a 
többszintű színház, az egyszerre külön
féle síkokon mozgatott előadás titka it fe
szegetvén, s még a dram aturgként is jeles, 
akrosztikonként a versfőkből összeolva
sott nevű Morcsányi Géza (a neki ajánlott 
versben) a shakespeare-i drámából-dra- 
m aturgiából lép elő. Az ebbe a csoport
ba tartozó verseket kevésbé a drám ai fe
szültség feszíti, jóval inkább a színház 
történetének néhány epizódja, a forradal
mi korszak ikonoklaszta dühvei tám ad a 
színházra, a szó, a tér, a terjesztendő gon
dolat a parlam enti színjátékoké, amelye
ket a lordprotector vezényel. Dicsőségét 
pedig olyan költők zengik, m int Milton és 
M arvell (e kötetben Vas István és Tandori 
Dezső hangján).

Ennek a kötetnek azonban feltehető
leg majd a legtöbbet értelm ezett darabja a 
Posztdada ódada -  új dadallás című cik
lus lesz. Az alkalomról m ár volt szó, arról 
az 1916-ban még a közreműködőktől sem 
sejthetett jelentőségű eseményről, hogy a 
botrányt keltő bohóctréfának induló da
da (előbb ugyan izmus lett, a szürrealis
tákka l érintkezvén Párizsban, német és 
am erikai területre  szétágazván) nem egy
szerűen megérte a száz esztendőt, egysze
rinek gondolt darabjai antológiák révén 
köteteket töltöttek meg, hanem  egy (köl
tészetként elfogadott) beszédmód, „szer
kesztési elv” m intájául szolgált. Kovács 
A ndrás Ferenc megemlékezik a 2016-os 
esztendő kortársak  által föl nem ism ert 
(mert akkoriban fölismerhetetlen) esemé
nyéről, s a post-histoire, a posztmodern és
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egyéb posztok „hatására” (?) m aga is poszt
ként jelzi és jegyzi helyzetét, belépvén az iz- 
mus/költészettörténetbe, posztdada dadallást 
kezd művelni. Feltárván, hogy a véletlensze
rűen  történ t névadás (állítólag kést vágtak 
a lexikonba, s az a dada  címszónál nyílt vol
na ki — ez m aga dadaista gesztus!) felszaba
dító erejével vállalkozik névadásra. A líra  így 
lehet dadallássá. S ebben a hét mottó segí
ti; olyan alapszöveggé torzult-torzított álidé
zetek, melyek egy hangvételhez, egy nyelvi 
világhoz, ha úgy tetszik, nyelvszemlélethez 
szoktatnak, amelyekhez a dada történetivé, 
m űvészettörténetté lett bohóctréfáihoz a m a
iakat mellékeli, emígy: „Mint Gaugain, szlo
gen, konyha szleng,/ Hő légáram ban szoknya 
leng- /Színezd ki arcunk, Andy Warhol!/ Kö
zös rand inkra  meddig várói?” A latta a kövé- 
r íte tt betűkkel a verscím: Marilyn M. leve
leiből. A dada-versek valójában rövidebbek, 
m int a különféle helyekről vett mottók. Mivel 
a mottók a m aguk módján elmondták, ami 
„lényeginek látszik (ha van egyáltalában lé
nyeg, s nem a látszólag önkényesen egymás 
mellé rendelt nyelvi szerkezetek egyenjogúsá
ga, egyenértékűsége a „lényeg”, így válik fo
lyamatos írássá, beszéddé, amelynek nincs 
köze a formális logikához, csak önmagához 
van köze, ahhoz sem túlságosan). Ebben a 
szókavalkádban, a verssé elgondolt megnyi
latkozásban a rím ek szerepe megnő, a já té 
kos, furcsa, meglepetést okozó rím nek az le
het a funkciója, hogy összetartsa a sorokat, 
amelyek ta lán  szívesen mennének szét, ám 
a posztdada vezérszó s a rím re kifutó sor a 
párhuzamosságot erőlteti. Feltárván, hogy a 
posztnak mennyi a változata, mely kifejezés
be fészkelte be magát, kisebb átalakítással 
miként kényszerít össze egyébként m ásként 
összehozhatatlan tárgyakat, fogalmakat, 
szerkezeteket. Miközben önm agára reflek
tál, önmagát elhelyezve a létre ugyan nem 
hozható történetben: „A POSZTDADA fényt 
posztulál poszt fesztám arcok sorozata, /Vi
lágvidámság, torz groteszk, mitől vacak kor 
borzada”. Attól azonban nem tartóztatja  meg 
magát, hogy ne csattanóval zárja a ciklus el
ső darabját: „Egy POSZTDADA más POSZT
DADA, Mosoly, geg -  ha  átlátjuk./ Ket
tős szabadság szobra ta r t, emel föl fáklyát 
s fákjut.” A Posztdadaista dadalék címzett
je T ristan  Tzara -  sose gondolta, hogy „alapí
tó atya”-ként fogják idézni. A ciklus második 
darabja ott folytatja, ahol az első abbahagy
ta, csakhogy az USA-ba vándorlók (migrán- 
sok?) groteszk jelenetébe ágyazva. A rímek 
valahol lekoptak, a torzult világ m intha da
daista  performanszot utánozna, „poszt”-vilá- 
gába értünk, az értelem is elm aradt valahol, 
interdadakszisok és in terdadaktiták  között 
érkeznek a világ minden tájáról, a kurzivált 
Trensszilvániá ból is.

Kovács A ndrás Ferenc új kötetében kö- 
rülnéz/körbenéz a költészet m ár jórészt be
já r t  vidékein, ismétlem, nem hódítóként, de 
a még teljesen fel nem fedezett tá jakat kere
sőként. E körül/körbenézés során fölm utat
ja, ami ismerős lehet, de évszámokhoz, ba
rátokhoz, költőkhöz kötötten azt is, ahogy 
olvas, ahogy (át)ír, ahogy Voltaire-mód műve
li a (poézis) kertjét, amely valójában az egész 
(költői) világ.

K ovács A ndrás Ferenc: L özsu rn á l dö  
Lüniver. B ookart K önyvkiadó, C sík sze
reda, 2017.

ÁRMOS LÓRÁND

Újrakezdés
i.
A z  újrakezdés egy zárda homlokzata, alulról fotózva. Mögötte ragyogó kékség. 
A z épület mellett kápolna, benne két sor asztal.
A  falakon nemzeti zászlók. A z oltár helyén pult, itt adják a reggelit.
Cutlery, ez az eszcájgot jelenti, rinse, ez az öblítést.
A  rozettán át fény hull a padlóra, vasárnaponként vajas pogácsa van.
A  főépület ma ifjúsági szálló, a szobákban kékre festett emeletes vaságyak. 
Esténként a törülköződ az ágy végében szárad, a pénztárcád a párna alatt.
A  szobatársaid még nem értek haza, ilyenkor a fejedre húzod a paplant, 
és elgondolkozol, milyen kis helyen elfér az ember.

II.
A z újrakezdés az, hogy behúzza maga mögött az ajtót, leül, és kikapcsolja 
a telefonját. Hogy vagy, kérdezi, mert nekik fontosak a munkatársak.
Igen, vannak, és lesznek nehézségek, kezd el egy mondatot, 
az ablakon át a tengert nézed, egy nagy hajó közelít a parthoz.
De azért vagyunk egy csapat, folytatja, jobbra kilátni a hegyre, 
ma derűs az ég, ha most elindulnál, egy óra alatt elérnéd az erdőt.
M utassuk meg nekik, hogy m it tudunk, zárja le végül,
akkor már egy hete nem alszol, meredt szemmel
nézel magad elé, még három hónap, még három hónap és vége.

III.
Sam ira burkina faso-i, Lucas belga. Egy nemzetközi szervezet munkatársa  
volt Afrikában, ott találkoztak. Sam ira a nyelvet tanulja, és kisegít 
a szociális konyhán. Vacsorázunk. Közös tányérból esznek, kézzel.
Sokan vagyunk itt, nem tudjuk a nyelvet, sokan segélyből 
élnek, de otthon m ind arany életről mesél! Már el sem hiszik, 
ha az igazat mondom. Hogy lehet az, Samira, méghogy csak 
kétezret! Nézd meg a többieket, mire vitték! Tudom én azt jól, mire!
Felkacag, világító fogsora van, majd új gombócot gyúr rizsből és húsból.

IV.
Pedig milyen jó  család! Egyetemet végzett, most egy raktárban dolgozik, 
öten ju tnak  egy fürdőszobára. Pont m int nálunk, gondolod, és hozzá még azt, 
hogy ez tényleg fontos? A z újrakezdés egy nyaralás, ami nem akar végetérni. 
Hétvégenként kirándulsz, ha a szomszédban ebédhez terítenek, összerezzensz. 
Futni jársz, hogy elfáradj, és a füzet hátára olyasmiket írsz, hogy az újrakezdés 
nem csak a reggeli kávénál van, hanem napközben is, és hogy 
az emberi folyamat nem csak egy kincsesláda lehet egy erdei ösvényen, 
hanem az is, hogy este van, vacsoráztál, és egyedül fekszel.

V.
A z újrakezdés az, hogy háromszáz éves kőházba költözöl. Saját 
fürdőszobával. Vendéget is fogadhatsz, de hiába lépsz ki, félóra alatt 
mégsem ju tsz  el a vasúiig. A  tulajdonos iszik és fest. A  gyár 
vezetőjének építették a házat, itt, a verandán pálm a állt, 
de a szobában tíz fok van, és hatszázat fizetsz. Karácsony reggel 
lazacos pirítást kapsz, de este, ha összegyűlnek, te inkább 
sétálni mész. Forró vízzel zuhanyzói, ez talán átmelegít.
Si särac si gingas nu se poate, mondta a dékán egyszer, 
nem lehetsz egyszerre szegény és érzékeny, 
majd sötét, csak a hősugárzó fénye.

Fonyód felé (Balatoni alkonyat), 1969
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BORDÁS MÁTÉ

■ / •  • • • • I ** rKözös fürdőzés
Felhabzó sampon: 
a lefolyó ürítve magába fordul, 
üres a lefolyó.
Merev patkányok a túloldalon. 
Samponfolyamra várnak, várják, 
de az magába fordul, hogy ürítsen, 
de üres.

Copfos fejtető'.
Vár, hogy a végtagok gazdája, 
a hím tag gazdája, 
fejtetejét a plafon felé fordítsa; 
felette padlás dohosodik.

Seggüket meresztik a patkányok.
Várnak az ürítve pezsgő' lefolyóra, 
mely felhabzik, és magába fordul. 
Örülnének a patkányok, 
de a kád üres.

Zománcossá feszült lefolyó.
Felhabzott sampon a patkányok

copfos seggén.
A  lefolyó ürített, 
és pezsgett a plafon.
Habospadlás a hímtag gazdája felett. 
Önmagába fordult a zománcossá feszült kád.

Duplázódó copf.
Duplázódó, pezsgő' folyam.

Más végtagok gazdája, 
aki szeméremajkak gazdája, 
copfos fejtetejét a plafon felé fordítja; 
eloszlatja a habot.

Libabőrben
Estélyit vesz fel.
Merénylet levetkőztetni.
Elrejti a völgyet,
a dombtetőn égő máglyákat igazítja. 
Csupasz vállára sálat terít: 
délre költöző vadkacsák.
A  menetet libabőrben vezeti 
a meztelen test.

A  távcsővel babrálok, hogy lássam őt. 
A  melltartó megfigyelése, 
miközben a dekoltázson feszül.
A  melltartó csatjainak megfigyelése, 
miközben a lapockák között; 
műanyag viadukt.

Először csak köd úszik rá jobbról, 
majd szemhéj csukódik a völgyre. 
Hidegmáglyák keményednek: 
karcolják a pólót, amiben alszik. 
L-es fátyol.
Baldachin a kunhalmok felett.

Stop
Felnézel a táblára.
Merre tartunk? -  kérdezed az anyósülésről. 
Nyári zápor tördeli a szélvédőt, 
nyál hidratálja állad.

Négysávos, szikes országúton 
izzadó lábak saruban.
Ferdén elbiccentett fejjel, 
vörösen világít a Hold: STOP.

Merre tartunk? -  kérdezem elpirulva.
A  kátyúk követik a kocsit.
Elalszol telefonnal a kezedben, 
arcomat mosoly tépi.

Félrebiccentett fejjel pirulok, 
inged gombja elpattan.
Mire felveszem, 
felébredsz.
Elpirul a jelzőlámpa is, 
megállunk.

Ráncos fényforrás, 
spriccelő mosófolyadék.
Válladról hiányoznak a szeplők.
Kezem a Tisza mentén az ülésre zuhan.

Felkelsz a puffanásra.
A z ing természetes esése hajad utánozza. 
Hol vagyunk1 -  kérdezed, 
de csak az ujjhegyeimre varrt gombokkal 
hencegek.

Szomjas, vörös sörényű
Virágok vándorolnak át az inggallérról. 
Nyakam vörös,
és egy hideg törülközővel csapkodom: 

pipacsos rét,
ahol a kelyheket szabdaló szél 
bárdját lengeti.

Ha a kislány lennék,
mindennap átsétálnék a szomszédba:
pipacsos rét,
ahol a kosarat megtölti a szél.

A  házat mező karolja át, 
és ujjait disznóóllá fonja össze 
a telek északi részén.

El ott egy malac, 
aki a lakókkal egyidős.
Eltették, m int befőttet vagy jó  bort.

A  gazda csinos, 
széles tengelyű kocsin érkezik. 
Hosszúlábú lovai elkerítik a tanyát. 
A m in t isznak, elalszanak, 
fekete foltot hagynak maguk alatt.

G leccseren , 1970

Varjak
Homlokod köd tartja nedvesen.
Golyók marnak szépiáid közé, 
halántékodon kis kaliberű kráter. 
Szivárog belőle a derű, 
suttogó darazsak szürcsölik.

Ráncok mentén reped a fa.
Olvadó varjútollak hidratálják, 
és betömik az odvakat.
A z egyetlen fészek villámot hallucinál, 
spontán begyullad.

A  szélnek ez záróra.
Naponta csak egyszer gyűjti a hamut.
Kivár,
és elindul.
Betakarít.
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PENCE ATTILA

Hidegzuhany
27 szög a fürdőszoba küszöbében 
onnan két és fél másodperc a vécé

hajszálad az ülőkén 
DNS-t lopok 
hogy sokszorosítsalak 
csak tudnám minek

a vécéről a kukába hamuzok 
a kádból a csapba vizelek

lehet hogy már csak a fogmosást szeretem 
üveges mentol marja szét a szánkat 
ez a baj velünk

egymásra kacsintunk 
de kiég a retinánk
a csempéről visszaverődő neonfénytől

a mosógép alatt bujdosó bogár
éjjel a szádba mászik
amiért felporszívóztad a rokonait

még el se csúsztam
le se mostam
a samponod a bizonyíték
hogy van amitől kihullik az ember haja

küszöbödön 27 szög 
barázdák a talpon 
csak tudnám minek

növünk fel — 
a törülköző a derekamon 
az egyetlen fedezék 
minden mást szétzilál 
a túlhevült hajszárító 
a hideg cseppek a bőrön

Tetőfok
meg kéne javítani 
a tetőt meg anyádat 
mondta apám

soha nem laktunk 
a nagyranőtt háztömbök 
tetején

be sem esett az eső 
pedig vártuk hogy 
legyen mit szidni

anya főztje 
máshol gőzölög 
mitől laknék jól

apa egy másik tetőt 
javít hiszen a miénk 
tökéletes

Hotel
A koplaló láncszemekből 
kiköltözött a hanyag általánosítás, 
a lábtörlő alá, a többi isten közé.

mégsem akar szárba szökkenni. Talán 
menni kéne tovább, innen is.

A nő mosolygott, mikor kitöltötte a sza
badságpapírját, alig várta  már, hogy el
repülhessen kétezer kilométerrel odébb. 
Többször is já r t  m ár a célzott országban és 
titkon büszke rá, hogy ilyen messze az ott
honától vannak szám ára m ár ismerős tá 
jak, ismerős utcák. Nem szeretne itt élni, 
de inspirálja, szereti a városok, falvak sa
játos esztétikumát, és lépten-nyomon kas
télyok vannak, még az óceánpartokon is. 
Azért jött, hogy két hétre kiszabaduljon a 
m ár fullasztóvá zsugorodott otthoni kör
nyezetből, hogy itt végre kinyújtóztassa el
méjét. Nyújtózott is, próbált belesimulni a 
helyi kultúrába, de csakham ar rájött, hogy 
két hét erre igen kevés idő.

Az, hogy ez a férfi és ez a nő egymás 
mellé kerültek fél napra egy kisvárosban, 
egy olyan országban, ahol nincsenek közös 
metszéspontjaik, nem volt magától érte
tődő. Ism erték egymást otthonról, beszél
gettek m ár párszor ott, ahonnan a férfi el
ment és ahová a nő nemsokára visszatér. 
Ez a néhány (kocsmai) beszélgetés volt ta 
lálkozásuk apropója. Végzettségük sze
rin t m indketten képzőművész diplomával 
büszkélkedhetnek. Bizonyított esztétikai 
érzékkel talá lnak  egymásban szépet kívül 
és belül. Szóval sok közös tém a van, régi 
tanárok, közös ismerősök, még egyszer a 
művészet. A terv jó: kávézás, sörözés, egy 
jó vacsora, ilyesmi. Finom iróniával, némi 
cinizmussal, de okosan tapogatják le egy
m ás körvonalait, amennyire a helyzet, il
letve ők m aguk engedik. És mindig van

Úgy alakult, hogy minden leejtett
kulcscsomó saját vallást alapít,
elhagyott iratokhoz imádkoznak.
Visszafejlődés az anyaméhbe,
ilyen ez a Pest. Magzatpóz,
majd eggyé válunk saját szívünkkel.
Lehúzod az ágyneműt, mintha számítana.
Mintha számítanál
bármire vagy bárkinek, elindulsz.
Egy autó fényszórója tükröződik 
az övcsatodon, bocsánatot kérsz.

Ráolvasással gyógyítod a magányt.

A neved betűzöd, aprót számolsz, 
akárki lehet befutó. Kitöltendő mezők 
csak a név és a telefonszám.
Ingyen hotel az ágyad, padlód, 
a kilátás az első csillag.

Jó ez a lakótelepi félhomály.
Szürkére festi a csupasz erkélyeket, 
képzelt tüzek mellett 
melegednek a száműzöttek. 
Kiválasztottakként hordják ki

a Halott Istent
a tűzoltóság mellé maradéknak.
Ami nem ízlik, azt kiválogatod, 
és a tányér szélére rakod, 
nincs is isten, csak gomba és mák.

Jó ez a lakótelepi
félhomály. Hazament, majd egyszer 
felhívod.
Veti a keresztet, aki reszket: 
a kirekesztett.

egy új réteg, ami hagyja felfedni magát, 
és aztán  előkerül a férfi-nő kapcsolatrend
szer, m int téma, de ez is nagyjából okos ke
retek között. Az idő (és az elfogyasztott al
koholmennyiség) előrehaladtával a férfi és 
a nő megérkezik a rizikófaktor — az őszin
teség, a kitárulkozás, a beismert bizony
talanság és hasonló, lelki dolgok — szintjé
re. Hiába a több ezer kilométer, az ember 
-  akárhol is legyen tehát -  a kétségben mo
zog a legotthonosabban.

A találkozó amúgy jól sikerül, annak  el
lenére, hogy az egész országban csapniva
ló a kávé, ihatatlan, ezt a nő többször is 
felemlegeti, és az étel is szar, meg ízetlen, 
milyen nép is az, melynek a szalmakrumpli 
meg a bundás hal a nemzeti étele. A fér
fi ezen csak mosolyog, ő megszokta m ár a 
dolgokat, és nem is olyan nyers, m int a nő, 
akin rögtön észrevehető, hogy közép-kelet- 
európai, és hogy még nem sikerült belesi
mulnia a helyi kultúrába, sőt, ta lán  nem is 
fog, m ert amúgy szeret nyers lenni. És per
sze, hogy mosolyog, hiszen rájött már, hogy 
ő sem való ide, vagyis az élete nem illik 
m ár ebbe az országba, a virágokat más is 
gondozhatja, de a saját művészetéért csak
is ő felel, és m ár nem hiszi, hogy itt fogja 
megtalálni, egy olyan országban, ahol en
nek a nőnek olyan rosszul esik kávét innia.

És közben telt az idő, és a férfi valószí
nűleg lekési a vonatot, ha  pár másodperc
cel tovább hagyja ajkát a nőén. És a vonat 
pontos volt, és a férfi is pontos volt, a nő 
pedig a rra  gondolt, hogy milyen furcsa, ho
gyan zsugorodik kétezer kilométer néhány 
óra hosszára.
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OZSVÁTH ZSUZSA
Kilomáter/óra
Meleg volt, kifejezetten meleg egy olyan 

országban, ahol ünnepszámba megy, ha 
fürdőruhára lehet vetkőzni az óceánpar
ton. Egy ilyen párás, meleg napon a vá
rosban ragadt lakosságot persze emészti 
a sárga irigység a parti szellőt szívó hon
fitársaik kiváltságos helyzete m iatt, de 
hát mit is tehetnének egyebet, azért csak 
nem lehet bugyira vetkőzni a nyílt utcán. 
Azt mondják, van egy ózonlyuk az ország 
fölött, azért pirít a nap olyan erősen, meg 
magas az UV-sugárzás, ajánlatos nap
tej használata, főleg a világos bőrűeknek, 
m ert könnyen leégnek, azon felül pedig 
mindenféle bőrtípusnak a bőrrák m iatt, a 
sok anyajeggyel rendelkezőeknek pedig ki
emelten fontos.

A férfi magas volt, a nő körülbelül egy 
fejjel alacsonyabb, arányosan m utattak  
egymás mellett, de ez, hogy ők egymás 
mellett egyáltalán m utattak  valahogy, 
nem volt magától értetődő.

A férfi pár éve költözött az országba, 
m ert csalódott a hazai dolgokban és úgy 
vélte, kétezer kilométerrel távolabb majd 
megtalálja szám ítását. El is ment há t egy, 
amolyan tanyára, azóta is becsülettel gon
dozza a virágokat és nyírja a bokrokat; 
szép kétkezi m unka szép környezetben, de 
még szebb lenne, ha  a művészete is úgy vi
rágozna, ahogyan a kert, az meg valahogy



VAJSENBEK PÉTER

Hajnal
M intha lepucolták volna mindet, 
Úgy néznek üvegesen az ablakok. 
Sötétben alszanak még a színek,
A  hajnali táj nyáladzó agyhalott.

Életjelet adnak az első buszok, 
Lassan mindenhol csörög az óra.
A  város fölött fekszik a Nap, unott: 
Nézi, hogy csöpög infúziója.

A következő part
Összemosódott a lakótelep, 
hullám zik fönt a szürke ég, 
érzem, hogy csattog m int a tengerek 
amikor a bőrömre ér.

Ha a következő partot elérem, 
majd a holnapi fénybe házak 
szelídülnek, tárgyak lesznek a térben. 
Pár óra, hogy hazataláljak.

A z utcalámpák ideje.
A  sötét léptekkel benőtt, 
magányos betonszigetek.
Úszó felhők a hold előtt.

Aztán a reggel kikötője, 
a tekintet napfénybe süpped.

Isten kiemeli a földet, 
látni, ahogy az este süllyed.

Fölötte
A  gyomrom belváros.
A  vesém panelház.
A  tüdőm hipermarket.
A  csontom vasbeton.
A z ereim az utcák, csordogálok. 
A  bőröm az ég.

Éjszaka fuldoklók.
Virraszt
a közvilágítás fölött 
egy láthatatlan felhő.

Húszévesen
És este, reggel, harm adik nap.
Megint nem tudom, hol vagyok, 
három napot végigbuliztam, 
most m ár lassan feltámadok.

De még ülök, becsukom a szemem, 
próbálom szétválasztani a hangokat, 
m int Isten a földet és az eget. 
Bizsergek. Elindulok. Nemtudomhova.

De visz az út, megyek utánad, 
itt van a holnap, rámszakad  
a szürke ég, a panelházak.

Rágyújtok, a lábam remeg, 
belőlem semmi sincs, csak a 
függőségeim, az istenek.

Piszkosfehér
Akárm ikor kifordulhatnak alólam a sínek.
Ez nem az a megálló,
ahol le kellett volna szállnom.
Átnevezték, és én még nem  
jegyeztem meg az új nevét.
Jo b b a n  ke llene  figyeln i. G la ttfe ld e r  G y u la  
té r , S zen t G yörgy  té r , B rü ssze li 
k ö rú t. Erre még nem jártam.

Ez nem nyár, csak már 
rövidnadrágban fázom éjjelente. Valahogy 
ide jutottam .
Fél óra hazasétálni. Választhatok, hogy 
a volt gimnáziumom, vagy a 
vele szemben lévő ledózerolt temető 
oldalán megyek. Fél éve ez 
az otthon. Hazakísér a közvilágítás. 
Átkelőknél lámpa berreg a vakoknak.

Ez nem szerelem, csak elveszettség, 
és félelem az egyedülléttől. Menekülés. 
Csak vigyen az út, majd  
max megfordulok. Még egy sör, 
még egy cigi. Hajnalok a 
szemem alatt.

Másnapos reggeleken átszűrődik 
a valóság. Rossz a szigetelőanyag. 
Piszkosfehér hungarocell,

ami könnyen törik.

SERESTÉLY ZALÁN

„ahogy ánvelem is történt már nemegyszer” 
Az organikus, a funkcionális és az animisztikus 
kritikája az autopoietikus gép felől
(Bevezetés a biopolitikába III.2.1)
A fu n k c io n á lis , o rg a n ik u s , a n im is z t ik u s  

topikok olyan brandet körvonalaznak a 
nonhumán vonatkozásában, amely töret
len, sőt ha kell, növekvő népszerűségnek 
örvend a kortárs világban, akár a különbö
ző' népszerű ökoprojekteken belül is. Éppen 
ezért Thomas Mann-féle kritikájukat ér
demesnek látom elmélyíteni teoretikusabb 
irányba.

1972-ben két chilei biológus, Humberto 
R. M aturana és Francisco J. Varela beve
zette az autopoiezis fogalmát és koncepció
já t.2 A szerzőpáros abból az alapvetésből in
dul ki, hogy az élővilág megértése torz, ha 
olyan absztrakt és mesterséges taxonómi
ák, kategóriák felől próbáljuk magyaráz
ni az egyedet, az egyed viselkedését, mint 
a faj, a nemzetség, a család stb., hiszen eb
ben az esetben egyszerűen bornírt, külön
böző funkciók ellátására alkalmas alkatré
szekké banalizáljuk az élőlényeket, akiket 
kényük szerint hoznak létre és lendületbe 
a fizika, a biológia, az evolúció szükség- és 
törvényszerűségei. M aturana és Varela rop
pant invenciója az, hogy ezt a fajta mecha
nisztikus, kartéziánus gyökerű felfogást 
nem az élővilág animisztikus fölfogásá
val ellensúlyozza, hanem azzal, hogy a gé

peket a llo p o ie tik u s  és a u to p o ie tik u s  gépek
re tagolják, melyek közül előbbi az olyan 
típusú, ember konstruálta gépeket tak a r
ja, mint az autó vagy a fúrógép, míg utób
bi az „élő szerveződéseket”. Bruno Latourra 
pedig azért hivatkozom, mert neki sikerült 
világossá tennie, hogy az a llo p o ie tik u s  gé
pek kategóriája (bár Latour nem beszél 
külön a llo p o ie tik u s  gépekről) nem létezik, 
nincsenek olyan vehikulumok, amelyeket 
a(z absztrakt) funkció (konkrét) anyagival 
szembeni ontikus-metafizikus fölénye hív
na életre.3

Induljunk ki abból, hogy az élőlények 
nem írhatók le statikusan, a természet 
(vagy bármely más transzcendáló kategó
ria) alkatrészeiként, mint olyasvalamik, 
amiket előre meghatározott funkciók be
töltésének a szüksége hívott volna létre. 
M aturana és Varela megközelítésében nin
csenek ontikus értelemben transzcendáló 
élő szerveződések vagy elvek, fenomének, 
amelyek absztrakt funkciók szerint a lkat
részeket produkálhatnának  vagy alkat
részekből volnának. Hanem viszonyok, vi
szonyhálózatok vannak, amelyeknek az 
állandó szinten tartására  irányuló törek
vésben hívatik életre az élővilág, a feno

mének. Nem valamely, m ár stabil fenomén 
hozza létre a viszonyokat, hanem a viszo
nyok állandó szinten tartásá ra  irányuló 
törekvés az, ami létre szólítja a fenomént. 
„(...) érdeklődésünk — írják — nem az alko
tórészek jellemzőire, hanem azokra a folya
matokra és e folyamatok közötti relációk
ra irányul, amelyeket ezek az alkotórészek 
tesznek lehetővé. [...] A magyarázat min
dig a jelenség újrafogalmazása úgy, hogy 
megmutatjuk, az alkotórészek interakciói 
és relációi hogyan építik fel a jelenséget.”4 
Az autopoietikus rendszerek különleges
sége számukra abban az alapvető változó
ban rejlik, „(...) amelyet [az autopoietikus 
rendszerek] állandó értéken tartanak . 
Az autopoietikus gép olyan gép, amely az 
alkotórészek előállításának (transzformá
ciójának és destrukciójának) hálózataként 
szerveződik (határozódik meg egységként), 
amely hálózat olyan alkotórészeket hoz lét
re, amelyek 1. interakcióikon és transzfor
mációikon keresztül az őket létrehozó, fo
lyamatokból (relációkból) álló hálózatot 
folyamatosan újraalkotják és megvalósít
ják, és amelyek 2. ezt a hálózatot (a gépet) 
konkrét egységgé formálják abban a té r
ben, amelyben ezek az alkotórészek lé
teznek, azáltal, hogy az ilyen hálózatként 
való megvalósulás topológiai területét meg
határozzák. Ebből következik, hogy egy 
autopoietikus gép — amennyiben saját al
kotórészeit előállító rendszerként működik 
— folyamatosan újratermeli önnön szerve
ződését, mégpedig az alkotórészeknek ama 
végtelen cserefolyamatában, amely a kör
nyezeti hatások és az ezeket kompenzáló el
lenhatások befolyása alatt megy végbe. Egy 
autopoietikus gép tehát homeosztatikus 
(vagy, jobban mondva, állandó relációkkal 
rendelkező) rendszer, amely a saját szer-
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p
veződését (azaz az őt meghatározó, reláci
ókból álló hálózatot) tartja  alapvető válto
zóként állandó értéken. (...) Minden egység 
rendelkezik szerveződéssel, amely az ele
mei, folyamatai vagy akár mindkettő közöt
ti statikus és dinamikus relációk alapján 
határozható meg. Ezen elképzelhető lehe
tőségek közül az autopoietikus gépek azok 
az egységek, amelyeket az alkotórészek elő
állításának folyamataiból (relációiból) szer
veződő különleges hálózat (az autopoietikus 
hálózat) határoz meg, tehát nem az alkotó
részek vagy a közöttük létesülő statikus re
lációk.”5

n n isT O fiiít
Bruno Latour, a tudományfilozófia, tudo

mányszociológia kortárs fenegyereke 2010- 
ben Megbarátkozni a technikákkal (Prendre 
le pli des techniques) címmel közölt cik
ket a Réseaux folyóirat hasábjain. Latour 
a következő ironikus hangfekvésű pasz- 
szusban rántja le a leplet ember és tech
nika széles körben konszolidált viszonyá
ról: „A hatékonyság az a technika számára, 
ami az objektivitás a referencia számá
ra: annak eszköze, hogy mindent megkap
junk, és semmit ne kelljen adnunk, az esz
köz nélküli végeredmény, akarom mondani 
a végtermék az alkalmazott közvetítés útja 
nélkül (ugyanez a helyzet ennek az ősi mi
tológiának a harm adik Gráciájával, a jö
vedelmezőséggel). Rögtön feledésbe merül
het a technikai átalakítások forgataga és 
felforgató hatása, ha azt mondjuk, hogy a 
technikai tárgy révén csupán azt a funkci
ót visszük át, melyet neki hűen be kell töl
tenie. Ha sikerül önöknek minden techni
kában egy »szakszerűen használt« eszköz 
révén végbevitt hatékonysági transzpor
tot látniuk, és ha ehhez ráadásul még egy 
gyártót is hozzá tudnak illeszteni, akinek 
a fejében van az az előzetes forma, melyet 
a tehetetlen és alaktalan anyagba visz bele, 
akkor egyetlen bűvészmutatvánnyal sike
rülni fog az egész materiális világot eltün
tetniük, azt a benyomást keltve, hogy olyan 
tárgyakkal népesítik be, melyek anyagi 
volta éppolyan kísérteties lesz, mint a te r
mészeté. (...) Adjatok nekem szükséglete
ket és fogalmakat: máris kész a forma; az 
anyag csak követi. A technika? Anyagra al
kalmazott gondolat, maga is formaként te 
kintve, olyannyira, hogy forma és gondo
lat egymást ismétli. Színre lép Homo faber, 
és — éppannyira ártatlan, mint amennyi
re helytelen kifejezéssel élve -: »az anyagon 
végrehajtott hatékony cselekvés révén« kü
lönböző eszközök segítségével formába önti 
szükségleteit (,..).”6

Latour arra  a gondolatra futtatja ki a 
fenti kritikát, hogy a technika nem azo
nosítható a géppel, a technika ontikus

módusza nem egyszerűen alárendelt, bizo
nyos funkció ellátásának szentelt tárgyak, 
objektumok létmódja. Latour leleményesen 
függőiéinek nevezi a technikai létmódót, és 
így fejti ki a jelenséget: „Sem a fal, sem az 
asztal, sem a váza — sem pedig az autó, a 
számítógép, a háziállat — nem »technikák« 
többé, ha magukra hagyjuk őket [kiemelés 
tőlem -  S. Z.[. Ami tárgyi bennük, az az al
kotórészek jelenlététől függ, melyek mind
egyike a kiindulópontként választott lé
tezők állandóságából lett metamorfózisok 
révén elragadva — legyenek ezek tehetetle
nek vagy élők - , persze e létezők mindegyi
ke kölcsönadja bizonyos erényeit is, anélkül 
azonban, hogy a legtöbb esetben ta rtó 
san ki tudnánk használni a bennük rejlő 
adottságokat és az önállóságukat. (...) Soha 
nem magában a tárgyban található tehát 
a technikai létmód, hiszen az mindenütt 
valamilyen hiátust hagy: először önma
ga és a titokzatos mozgás között, melynek 
csupán lenyomata, aztán önmagán belül 
az alkotórészei között, melyeknek csupán 
pillanatnyi együttese.”7 Az esszé egy ké
sőbbi pillanatában a szerző még hozzáteszi: 
„A technikai létezők jönnek el a technikus
hoz, és nem fordítva.”8

Az Úr és kutya különös jelenettel zárul. 
Bausán és a gazda közös napi sétáját egy 
vadkacsát elejtő puskás vadász botlasztja 
meg. A kilőtt vadkacsa földre zuhan, 
Bausán pedig roppant érdeklődéssel figye
li az imponáló jelenetet. Ezt kommentálja 
a gazda sértődött-neheztelő belső monológ
ja: „Eridj innen! Eridj villámló mordályos 
uradhoz, és ta rts  vele, úgy látszik, nincs 
kutyája, talán  hasznodat veszi. Igaz, hogy 
csak manchesteres ember, és nem úr, de a 
te szemedben az lehet, neked urad lehet, és 
ezért őszintén ajánlom, pártolj át hozzá, ha 
m ár bogarat ültetett a füledbe a többi bol
hád mellé. (...) Te híres vadász! Hoztál-e va
laha a konyhámra egyetlen nyulat is azok 
közül, amelyekre ráuszítottalak? Nem az 
én hibám, ha nem tudsz vargabetűt csinál
ni, és orroddal a kavicsba túrsz, m int egy 
bolond, abban a pillanatban, amikor ügyes
ségedet kellene megmutatnod! (...) És most 
még ásítasz? Eridj, mondom. Eridj a láb- 
szárvédős uradhoz, és majd meglátod, hogy 
olyan ember-e, aki a nyakadat vakargat- 
ja, vagy éppen megnevettet (...)! Ha azt hi
szed, hogy ő majd tudományos megfigyelés 
alá helyez, ha netán megint rejtett vérzé
seid lennének, vagy hogy az ő kutyájaként 
idegesnek és vérszegénynek fognak nyilvá
nítani, akkor csak eredj hozzá, de könnyen 
lehet, hogy tévedésben ringatózol a tiszte
let mértékét illetőleg, amelyet az ilyenféle 
úr fog irántad tanúsítani. Vannak dolgok és 
árnyalatok, amelyeket az ilyen fegyveres 
emberek nagyon is szemügyre vesznek, te r
mészetes előnyök és hátrányok, hogy vég
re érthetőbbé tegyem célzásomat, a törzs
könyv és családfa kényes kérdései, hogy 
egészen félreérthetetlenül fejezzem ki ma

gam, amelyek fölött nem siklik el mindenki 
gyengéd emberséggel C..).”9

A jelenet egyébként gyönyörű. Három or
ganikus gép a főszereplője. Az egyiket a r
ra  programozták, hogy feltétlen hűséget, 
hálát, odaadást tanúsítson a másik iránt, 
körülrajongja, enyhítsen inger- és szere- 
tetszegény világán. A m ásikat arra, hogy 
kénye, kedve, szüksége és igényei szerint 
különféle funkciók ellátására produkál
jon, programozzon, idomítson, neveljen or
ganikus és anorganikus gépeket, s ha ettől 
jobb neki (mármint neki, a második gép
nek), ha enyhül tőle unalma, magányossá
ga, akár animizálja őt (mármint őt, az el
ső gépet), vagy olyan érzelmeket tápláljon 
iránta (mármint iránta, az első gép iránt), 
m int a neheztelés, a féltékenység, a düh, 
melyek hatékonyan feledtetik vele, hogy do- 
mesztikált géppel társalog. A második gé
pet még arra  is programozták, hogy ne ve
gyen tudomást arról, hogy gépeket állít elő, 
idomít, nevel, programoz, arról pedig még 
kevésbé, hogy ő maga is nevelt, idomított, 
programozott, produkált gép. De az egyik 
gép egy előreláthatatlan jelenet láttán  vá
ratlanul megzavarodik. Aktuális kódján át
üt egy korábbi kód — imponál neki az erő, 
a hathatós erő, elővillannak egy sikertele
nül kitörölt apportírozó szoftver maradvá
nyai, és enyhe konfliktusba kerülnek mos
tani programjával. Aztán korrigálja magát, 
némán, engedelmesen követi hazaútján a 
gazdát. Soha nem fogjuk megtudni, hogy ez 
a korrekció m ár kívül vagy még belül volt-e 
a programján, bár a kérdés kardinális, el
játszani a gondolattal pedig a legszemélye
sebb kötelesség. A másik gép tökéletesen 
működik, hűségpróbának véli a jelenetet, 
féltékeny és neheztel -  nincs mit korrigál
nia, a szoftver hibátlanul fut. És ott van vé
gül a harmadik. Elmés, nagyon elmés gép. 
Két gépet figyel, transzcendál felettük és 
nem mellesleg önmaga felett, sikeres, na
gyon sikeres gép — lectio és selectio, ahogy 
Sloterdijk mondaná —, és rögzíti, amit rögzí
teni kell: gépek nincsenek — allopoietikusak 
semmiképp.
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1 A Helikon 2017/14. számában megjelent 
írás folytatása
2 Magyarul Id.: Humberto R. Maturana — 
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veződése. (ford. Lénárt Tamás). In: Bónus 
Tibor, Kelemen Pál, Molnár Gábor Tamás 
(szerk.): Intézményesség és kulturális közvetí
tés. Ráció, Budapest, 2005, 237—293.
3 Vö. Bruno Latour: M egbará tkozn i a  tech
n ikákka l. (Kicsák Lóránt ford.). 1—12. http:// 
performativitas.hu/res/latour.pdf [2017. már
cius 3.]
4 Maturana-Varela: i. m., 239.
5 Uo., 243-244.
6 Latour: i. m ., 6.
7 Uo. 8-9.
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9 Mann: i. m., 211-212.
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KÉSZ ORSOLYA

Demo-verzió
Erdélyi Miklós Metán című szövegében 

írja: feltűnő, hogy a töredelmesen mindig 
csak egyetlen összefüggésben jelentkezik. 
Például törődötten sok mindent lehet csi
nálni, de töredelmesen csak egyetlen egyet: 
a bűnt bevallani. De ha a vers demokratiz
musa működésbe lép -  írja Erdélyi, és más 
összefüggésben lépteti fel a megláncolta- 
kat, a szabadság fuvallatát érezzük. Akkor 
nemcsak a  bűnt bevallani, de a verset is be 
lehet fejezni töredelmesen. S ha  egy szöveg 
demokratizmusa ismét beindul, és a sza
badságnak ez a  bizonyos fuvallata meg
érint {Bán Zsófia: Turul és dínó), könnyen 
azon kaphatjuk m agunkat, hogy hátráln i 
sem csak meg lehet többé, hanem  vissza is
— „egészen odáig, ameddig lehet, amíg fal
ba nem ütközünk”. Hogy a hátrá lás nem 
amnézia, kapituláció, visszavonulás, meg
adás, hanem  (emlék)munka, az egyéni és 
társadalm i ágenciának a helyzetbe hozása, 
a múlt eseményeinek visszaszerzése (centi
méterről centiméterre).

Bán Zsófia esszékötetében ez a hátrálás 
fontos feladat, az olyan eseményekig való 
visszalépés, amelyek nincsenek jelen a ma
gyar (és európai) kulturális emlékezetben, 
amelyekről ez a  kulturális emlékezet hall
gat, vagy amelyektől következetesen elfor
dul. Ilyen például a hatszázezer zsidó ma
gyar állampolgár megsemmisítésében való 
aktív részvétel, az I. világháborús és poszt
auschwitzi traum ák, az am erikai eugeni- 
ka-mozgalmak, és az ezeket követő vagy 
ezekkel párhuzamosan működő eugenikai 
há tterű  erőszakhullámok (a két narratíva
-  az am erikai eugenika-mozgalom és a náci 
genocídium -  közötti kapcsolat) stb.

a’láthatatlan
collegiorríege

De a szerzőt elsősorban az érdekli, hogy 
mi látható egy vibráló, kimerevített pilla
natban (plakáton, banneren, képen, film
kockán), a zsigeri szinten érzékelhető dol
gok (egy rúzs árnyalata [L’oreal 892 Raisin 
Rapture], az Andrássy úton izzó, cseppfo
lyós, frissen szétterített, még gőzölgő asz
falt), melyek csak később válnak történe
lemmé. Perspektívája mindig az egyéné, s 
a „történelem” is a magántapasztalatokon, 
az emberi élet személyes és töredékes pil
lanatain  keresztül mutatkozik meg. Ezek 
az elkapott, érzéki, illékony momentumok 
lényegülnek át a szemünk előtt a történe
lemnek nevezett nagy elbeszéléssé. Ez a tí
pusú építkezés azt állítja, hogy a kollektív 
emlékezet nem léphet működésbe a szemé
lyes emlékezetmunka, az önreflexió és ön
szemlélés mozzanatai nélkül, s Bán a rra  
hívja fel a figyelmünket, hogy ez különö
sen így van egy olyan országban és kultú
rában, amelyben rendre az (kívülről és fe
lülről irányított) emlékezetpolitika csődje 
mutatkozik meg.

A szerző kitüntetett horizontja a vizua- 
litásé. Számára az az izgalmas, hogy a vi
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zuális emlékezetkultúrán keresztül ho
gyan, milyen módon lehet rekonstruálni 
azt, ahogy működik egy adott (traumati- 
kus) esemény reprezentációja és az ezzel 
kapcsolatos önreprezentációk. Hogy mi tör
ténik az így létrejött képek olvashatóságá
val és nézhetőségével, ami különösen izgal
mas az általa elemzett Lengyel-könyvek 
kontextusában, vagyis, hogy ki és hogyan 
nézi azt, amit néz, illetve még inkább, hogy 
ki és hogyan nézi azt, hogy a film /kép ké
szítője mit hogyan néz. A legtöbb szöveg ép
pen azt igyekszik felderíteni, hogy milyen 
vizuális és narratív  form ákat használunk 
arra, hogy a  kulturális és történelmi em
lékezetünket reprezentáljuk vagy elrejtsük, 
esetleg meghamisítsuk. Ezek a megfigye
lések pedig többnyire annak  a belátásá
hoz vezetnek, hogy „nincs á rta tlan  szem, 
árta tlan  nézés, s hogy a Másikhoz való vi
szonyban ilyen módon mindig ott ólálkodik 
a H arm adik” s hogy a reprezentáció min
dig egy nézésnek a látványa is. A látásunk 
egy folyamatosan jelen lévő kulturális-poli
tikai szűrőn keresztül működik, s olykor a 
„puszta látás” tekintetté válik. De a kötet
ben elemzett installációk, performanszok, 
szövegek és filmes alkotások a rra  figyel
meztetnek, hogy nemcsak tekintet van és 
látás, hanem  odanézés, odafordulás, rész
vétel és bevonódás (ezzel együtt pedig tu 
domásulvétel) is, amely a hátrá lás eszköze
ként működhet, illetve megoszthatóvá tesz 
néhány elemi tapasztalatot.

Azt, hogy m agán és társadalm i szin
ten is mindenkinek el kell végeznie a há t
rálás munkáját, a szerző nem csak állítja, 
de performálja is. A kötet egy végtelenül 
személyes szöveggel indít: búcsú Svetlana 
Boymtól, a neve köré ír t üzenet. „Ami elme
sélhető, az menthetetlenül kétdimenziós
sá válik” — írja Bán a  Le rúzs et le noir-ban, 
kivéve, ha  az olvasó megszólítva érzi ma
gát (márpedig itt lépten-nyomon úgy érzi), 
s a magán-valóság, -  ahogy Bán Lengyel
lel kapcsolatban fogalmaz — „hirtelen össze 
kezd érni azzal a társadalm i valósággal, 
amelyből amúgy is vétetik”. A kötet mind
végig olyan alkotásokhoz és eseményekhez 
közelít, amelyekben valahogyan a közvet
lennek, érzékinek és személyesnek kapcso
lata van egy tágabb, történeti és társadal
mi horizonttal. Bán őspillanatnak nevezi 
azt a momentumot, amely lehetővé teszi, 
hogy egy társadalomban, illetve egy sze
mély magánperspektívájából valamiről szó 
eshessen, valamivel szembe lehessen nézni, 
valamivel el lehessen számolni. így működ
nek György Péter Apám helyett c. kötetében 
a közvetlen és személyes tartalm ak, ame
lyek egyúttal egy korszak politika- és kul
túrtörténeteinek lenyomataként is funkci
onálnak. A hiány és nem-beszéd beszéddé 
alakulása Lengyel műveiben vagy a tekin
te t odanézéssé alakulása Forgács és Nádas 
W-projektjelben. így tudja Bán értelmezésé
ben Lee Miller performansza (Lee Miller in 
Hitler’s bathtub, Hitler’s apartment) vissza 
helyezni saját (és mások) testét jogaiba; így 
m utatja meg a szerző kitűnő, A test vissza
vétele című komparatív elemzésében, hogy 
hogyan válik a képen látható fürdőkád a 
koncentrációs táborokban az emberekkel 
együtt megsemmisített magánszféra (és 
kultúra), illetve intim szféra visszavételé
nek ikonjává. De ugyanilyen Nemes Jeles
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bán zsófia
turul és dínó

filmjében Saul döntése is (hogy egyáltalán 
dönt), az, hogy a saját vagy m egtalált fiát 
eltemeti, ezzel (Millerhez hasonlóan) visz- 
szahelyezve jogaiba a habeas corpus elvét 
mind a gyermek, mind az apa, mind pedig 
a zsidó vallás szempontjából.

Ilyen, a privát tapasztalatból kiinduló, 
de tágabb (társadalmi-politikai) kontextu
sokat mozgató szövegek Bán demo-kritikái, 
amelyek a m agyar tüntetési kultúra kü
lönböző eseményeit (szolidaritási akciók 
a Klubrádió meílett, Milla-tüntetések, az 
Elet menete-események stb.) elemzik, foly
ton rákérdezve a demonstárciónak mint 
műfajnak, a jellegzetességeire: működhet-e 
a demonstráció úgy, m int színházi esemény, 
amelynek során performálódik a résztve
vők politikai akarata? el lehet-e különíte
ni egymástól a tüntetést és a művészetet? 
hol és hogyan válik el a köztér a színtér
től? hogyan határozható meg a realitás és 
a performansz (művészet) közötti különb
ség (ha egyáltalán)? ki lehet-e egyértelmű
en játszani etikai és esztétikai posztulá- 
tumokat? De olyan gyakorlati kérdések is 
folyamatosan felmerülnek, m int az, hogy 
miképpen lehetne ütősebb és hatásosabb 
vizuális világot kialakítani a mozgalmak 
esetében vagy hogy mitől válik hatékony- 
nyá és befogadhatóvá egy tüntetés. Ezeket 
a kirikai-elméleti és technikai (statégiai -  
ha  úgy tetszik) fontolgatásokat azonban 
még élesebbé teszi a szerző állandó (testi) 
jelenléte, és a kockázat, am it ez az ottlét je
lent (észleléseivel, reakcióival, „társszub
jektumok” közötti viszonyaival).

A Turul és dínó radikális személyessé
gével, humorával és felszabadító nyelvé
vel azt igazolja, hogy a kritika is működhet 
úgy, m int ellenállás és demonstráció. Hogy 
egy demonstráció forrása és célja lehet a 
szeretet is. Hogy az ellenállás melankóliá
ja  helyett olykor érezni az ellenállás eufóri
áját s a szabadság fuvallatát. Hogy a meg
hátrálás helyett ideje lenne végre elkezdeni 
utsszahátrálni — „csak addig, ameddig lehet 
— de addig muszáj”.

Bán Zsófia: Turul és dínó. M agvető, 
Budapest, 2016.
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Népiblog
A köztudatban meglehetősen elnagyol

tan  jelenítődik meg az ún. népi-urbánus 
elvi vita, amely a XIX. század végéig, va
lam int a XX. század közepéig, a kommu
nizmus hatalom ra ju tásáig döntően meg
határozta a m agyar kulturális tervezés 
stratégiáit. Pedig a népiességnek nem ki
sebb szószólói és zászlóvivői voltak a m últ
ban, mint Móricz Zsigmond, Tamási Áron, 
Illyés Gyula, Szabó Dezső, Kodolányi Já 
nos, hogy csak az ismertebbeket említsem. 
A népi irányzat éppúgy szembehelyezke
dett a Horthy-rendszer konzervatív nagy
úri világával, m int az ún. urbánus irány
zattal, ennek is a polgári radikálisok által 
képviselt eszmerendszerével. Ez utóbbi mi
att, de még inkább azért, m ert egyes né
pi írók a legagresszívabb szélsőjobboldali 
mozgalmakkal kerültek egy időben szelle
mi-eszmei kapcsolatba, a népies irányzatra 
sokan, felületes megközelítésben, egyfajta 
agresszív antiszemitizmus forrásaként te 
kintenek mind a mai napig.

Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy 
a ténylegesen szélsőjobboldalinak nevez
hető népi írók — Erdélyi József, Sértő Kál
m án — mellett olyanok is voltak, m int akár 
a Rákosi-rendszer szigorú mércéjével is 
szalonképes Veres Péter. Felmerül a kér
dés, mennyire a múlté a népi mozgalom, a 
római limesnek vagy a lengyel Bátor Bole- 
szláv koronájának mennyire élnek elemei 
napjainkban, és hagyományai továbbvi- 
hetőek-e, vagy esetleg feltám aszthatóak a 
XXI. században. Az utóbbiakat célzó kez
deményezés, a Népiblog, túl azon, hogy ezt 
a fajta eszmeiséget kívánta bemutatni, az 
eredmények egy részét összefoglaló könyv 
fülszövegében a következőképpen fogal
m azta meg ars politicáját: „nem csupán a 
múltidézés, hanem az újrakezdés szándéka 
is munkált e kötet szerzőiben”. Ez mennyi
ségileg mindenképpen sikerült, e könyv a 
bizonyíték rá. Hogy minőségileg mennyire? 
Ilyen szempontból is jelest alkottak a szer
zők és a válogatást végző szerkesztők.

A kötet szerkesztése komoly kihívást je
lenthetett a három szerkesztőnek, mivel 
nagy mennyiségű írásból, blogbejegyzésből 
kellett kiválogatniuk a legjobbakat, ami
ket érdemesnek éreztek külön kötetben 
is kiadni. Természetesen a tíz tem atikus 
egységbe beosztott kilencvenhárom írás 
különböző terjedelmű és minőségű, akad
nak közöttük komoly kritikai apparátus
sal ellátott, akár szakfolyóiratokban is 
versenyképes tanulmányok, de rövidebb 
írások is: szakmai vagy szubjektív hang
vételű recenziók, rövid elmélkedések, po
litikai elemzések, interjúk, novellák is. 
A legtöbb írás történészi szemszögből néz
ve figyelemfelkeltő. A tem atika rendkívül 
változatos, szó van a könyvben a kuvasz 
kutyafajta eredetétől a Torgyán József ve
zette Független Kisgazdapárt politikai 
stratégiáig, Jászi Oszkár viszonyától a né
piességhez a magyarországi svábok máso
dik világháborút követő kálváriájáig, vagy 
akár Borbély Szilárd Nincstelenek című re
gényétől az észtországi m agyar nagykö
vetség bezárásáig. Mivel az írások egyen
ként történő bemutatása m eghaladná egy

recenzió kereteit, ezúttal mindössze sze- 
melgetni fogok közöttük.

Az első tem atikus egység az első világ
háború és a trianoni békeszerződés köré 
épül, és összesen hét írást tartalm az. Kü
lönösen érdekesnek és értékesnek talá l
tam  Veres Sándor két, lábjegyzetek nél
küli elemzését, de ta lán  a legjobban a 
középiskolás Ecker Olivér írása  alkalm as -  
m ár csak a szerző korából eredően is -  a r
ra, hogy felkeltse a figyelmet. Az Iklad az 
I. világháborúban című tanulm ány forrás
anyaga rendkívül figyelemreméltó, saját 
tapasztalataim  alapján ki merem jelente
ni, sok történészhallgató nem kezeli olyan 
szakmaisággal és hatékonysággal a forrá
sokat, m int tette  ez a fiatalember. Ameny- 
nyiben ezen a pályán kíván felnőttkorában 
is m aradni, nagy jövője lehet. A következő 
rész a Horthy-korra és a második világhá
ború m agyar vonatkozásaira fókuszál, és 
kilenc írást foglal magába. Az elsőt ezek 
közül a magyarországi szélsőjobb elismert 
szakértője, Paksa Rudolf jegyzi, emellett 
külön kiemelném B artha Ákos két esszé
jé t — egyik Kodolányi János világháborús 
publicisztikájáról szól, a másik pedig Baj- 
csy-Zsilinszky Endre életpályáját helyezi 
kritikus és egyúttal reális megvilágításá
ba. Ugyancsak nagyobb figyelmet érdemel 
Paár Ádám tanulm ánya a magyarországi 
svábok kitelepítéséről is.

A harm adik egység hét írása Kelet-Kö- 
zép-Európa fogalmát járja  körül. Annak 
meghatározására tesz kísérletet, mit is je
lenthet ez a fogalom, illetve milyen kap
csolat áll fenn a regionális egyetértés, 
együttműködés és a népi mozgalom gon
dolatvilága között, az együttműködés szel
lemében. Ebben a részben gyengébb mi
nőségű írást nem lehet találni, mindegyik 
kimondottan magas szinten értékelhe
tő. Ha ki kellene emelnem valamelyiket, 
Péterfi Gábor Szárszói dilemmák című cik
kével tenném, melyben Németh László, E r
dei Ferenc, Szabó Dezső gondolatvilágába 
tekinthetünk be -  külön kiemelném a 98- 
ik oldalon olvasható pápuás hasonlatot -  
valam int Paár Ádám A nemzetiségi kérdés 
és a szociáldemokrácia című cikkét. Leg
terjedelmesebb az Irodalom és művészetek 
címet viselő, 15 írást magába foglaló rész, 
ami érthető annak tükrében, hogy elsősor
ban egy irodalmi blogról beszélünk. Irodal
mi témájú esszéket, recenziókat tartalm az 
— így ír Paár Ádám Szabó Dezső Feltáma
dás Makucsán című szatírájáról — és magá
ba foglal egy kutyatörténeti cikket is: Né
meth Endre a kuvasz fejlődéstörténetéről 
ír, összefoglaló stílusban. A Jeles napok, év
fordulók című rész olyan történelmi dátu
mok köré felépített írásokat tartalm az, me
lyek március 15-e, június 4-e, október 23-a, 
vagy augusztus 20-a kapcsán fejezik ki ref
lexióikat. Határon túli m agyarként mégis 
egy élménybeszámolót emelnék ki ezúttal: 
Papp István Újvidéki képek című szubjek
tív reflexióit. A Politika a nagyvilágban el
sősorban az Amerikai Egyesült Államok 
kapcsán keres a m agyar népi mozgalom
hoz viszonyított analógiákat, de szó esik a 
kurrens ukrajnai helyzetről, vagy az észt
országi m agyar követség bezárásáról is, 
míg a Politika Magyarországon című rész 
elsősorban azon olvasók szám ára lehet ér
dekes, akik az 1989-et követó' m agyar po
litikai élet részelemei, tükörcserepei irán t 
érdeklődnének. A mini szociográfiákat tar-

népiblog
Az elmúlt évek írásai [20 M - 2 0 1 6 ]

talmazó rész elsősorban szociológusok, fa
lukutatók és általában véve a szociográfiák 
kedvelői szám ára nyújt érdekes olvasmá
nyokat. A Tehetségmentés-oktatás a népi 
mozgalom egyik központi társadalm i gon
dolata, a nehéz sorból való tisztességes 
úton történő felemelkedés kedves és há
lás témájába vágó írásokat tartalm az, míg 
a legutolsó egység interjúkat és szubjektív 
riportokat tartalm az. Itt külön említeném 
a Takács Rajmund riportjából kiemelt ré
szeket -  a kötet nem tartalm azza a teljes 
szöveget, lábjegyzetben adja meg ennek in
ternetes elérhetőségét — amely a vajdasági 
m agyar falvak nehézségeiről szól.

Amint a fentebbi válogatás is mutatja, a 
kötet tem atikája rendkívül sokszínű. Ta
lán megérné sorozatot is kiadni a Népiblog 
terméséből, egy-egy témakör köré csopor
tosítva, mivel ily módon a sokszínűség ten
gerében sok információ elveszhet a po
tenciális érdeklődők számára. Azonban a 
kötet így, ebben a formájában is élvezhető, 
szórakoztató és hasznos olvasmányt jelent.

Felmerül a kérdés, mennyire tudta a 
Népiblog feltám asztani az érdeklődést -  
legalábbis az értelmiségiek körében — a 
népi gondolat iránt. Erre a válaszom az, 
hogy elsősorban m ár a befogadó közönsé
gen múlik ez, a szerkesztők a m aguk ré
szét derekasan teljesítették. Nem vélet
len, hogy egy internetes újság, az Index 
egyik 2016-os cikkének címe a következő
képpen szól: A  Facebookon reinkarnálódik 
a népi mozgalom. Ennek tükrében sajná
latta l olvastam a szerkesztők 2017 április 
25-i Facebook-bejegyzését, mely szerint ez 
irányú m unkásságukat befejezik. Ahogy 
ők írják: „Hosszas mérlegelés után most ju 
tottunk arra a döntésre, hogy figyelembe vé
ve mindannyiunk sokirányú kötöttségét, a 
lassú elszürkülés helyett megköszönjük hű
séges olvasóink odaadó figyelmét.” Merem 
remélni, hogy ez az elhatározás mindösz- 
sze átmeneti: vagy a kezdeményezők vala
mikor folytatják ez irányú értékterem tő és 
közösséggyarapító m unkájukat, vagy ke
rülnek mások, akik folytatni fogják a kez
deményezést. Mindenképpen megérné.

B a r th a  Ákos, P a á r  Á dám , P é te rf i  
G ábor: Népiblog. A z  e lm ú lt évek írása i 
(2014-2016), B u d ap es t, L’H a rm a tta n  
K iadó, 2016.
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Leoninus, au gu sztu sban Holló márkanév

EGYED EMESE 

Kolozsvári ecloga
Jancsó Miklósnak 
Kuncz Lajosnak ajánlom

Múlik hús-vér-beli arcod, színész magad végre meghajtod, 
Taps ül a víz tükrén, hallgatsz már, s szavalok én,

Rossz voltál, rebellis szókat -  szóltál direktor-kaparókat, 
Bűnhődtél azután; kispadra űzött a kán.
Kispadon is fellázadtál, izzó paizst kovácsoltál,
Készültél igazán pódium lét nyomorán,
Próbáltál igaz lenni, lélekszavakat szerezni,
Tűz voltál vizek közt, bátor a némák közt.

Farkas utcában járván árnyékod, örök árvám,
Jaj, keresi csöndjét; jaj, leli csak csömörét.

Színész apa voltam időben, helyemet már meglelőben -  
S  látogatott az Úr, béborult már az azúr 
Egem; virágszálom, széttaposott álmom,
Gyönge jövó'm árnyék; nem könyörült az ég 
Rajtam, írnom kellett, s íróvá lenni amellett,
Hogy fogy a lég s az idő', s érzem, a vég taps jő.

Drága Kolozsvárom, aranyléptű, imádott lányom: 
gyertyánk amíg elég: áldott a kezdet s a vég.

A hetedik
Lenni a sorban egyszer: nem lombik, se kémcső, csak vegyszer; 
Míg Istenek engedik: légy te csak a hetedik.

Bár hetedik volnál: mindig füstölne az oltár,
József Attila élt -  Isten-homlokig ért.

A lego-kakasok imádkoznak a templomban
György Alidénak, Sárkány Tímeának

Felragyognak az ajtók -  szent terek, új szavú rajkók:
LEGO márka neve (játszani nem lehete).

Nem lehete: kakasok, tyúk- és vallástalanok; 
ám ha imára kelők: lesztek ti büszke nyerők!

A dupla szemüvegről
Márkus Barbarossa Jánosnak

Ok-okulár orron: nem hagy biza nyomorognom, 
Ékesen már látok! Látlak áldás és átok,
Látlak homály s napfény, s te, csupa rozsda remény, 
Látlak, vagy bár nézlek: vén cukor, új méreg!

Ok-oktalan egy éveg: igen sok a bajom te-tevéled! 
Egyiket elhagynám, másikkal megkeresnám!

Szép vagyok így véled -  nélküled fremde az élet,
Rút vagyok véled is -  zenész s poéta is.

Holló gyűrűjével, megjegyezlek álom üvegével, 
Mondom, nem, sohamár; emberi csapda vár; 
Mátyás, szól neked is, nézd, a veréb levelet visz! 
Könyvtár: Corvinibus. Kár: historibus.

HORVÁTH BENJI

Piroska elmeen Sváccba, takarít 
és táncol a Princcel, aki vesz neki dresszt

avagy omázs Vágvölgyi Noémi dialektyébó'l*
Sárkány Tímea kérésére

Unnya Piroska a sántier, elmeen Sváccba me’ ott nyer 
jó  pénzt. Ott van a Princ. Farkasbőrt neki visz.
A  diszkóban tánc van. - 1 wanna dance baby! -  Jó’ van!
Fogja a Princ a bigét, mint a Mercedesét, 
pörgeti reggelig őtet: tárgyiasítja a nőket, 
kényes a pénzes a Princ, Mercije van, szive nincs.
Unnya Piroska a Princet, lép le, lenyúlva a szép dresszt, 
glettol a sántieren. Nincsen igaz szerelem.

* https:/lwww.facebook.com/profile.php?id=100020191573534

K risztinának nincs tém ája

Téma a téma a téma ma nincsen, hát koszi szépen, 
Krisztina, űr vagyok én földön, a fák tetején: 
űr az egész termés, ami meg bírt erre születni... 
téma a semmi, az űr... Benji megint belesül.

Öreg kakas bánata
Márkus Barbarossa János témájára

Hallgat az esti kakas, bús képe a porba lelóg, húsz 
tyúk élt még vele rég, tőle lenyúlta a szép, 

nagy, fiatal szomszéd, aki mindig túlfütyörészi: 
csak neki jár ki a csók, csak rá izgul a tyúk. 

Bezzeg az ő  idejében hangját várta az éter, 
bújtak a tyúkok elő, ővele volt az erő.

Most már bosszút forral, kondizik estig a hanggal, 
Újkakas elbukik ám, Oskakas itt a király!

KARÁCSONYI ZSOLT 

A fecskebéka állapot
Barbarossa kérésére

Hogyha a fecske elúszik: lelki vizekre, 
már fele tréfa csak és -  szállnak a békazenék.

Am, ha a béka kireppen, nincs már csend a ligetben, 
tűnik a vágyról a fék, tárul az óhajos ég.

De:

Nem leled úgyse a Brehmben, csodáld csak feszülő csendben, 
hogyha a fecske a bék, messzire száll, aki még!

Az Erdélyi Magyar írók Ligája idén is megszervezte a Ko
lozsvári Magyar Napokon a m ár hagyományosnak számító 
helyszíni versírást. A közönség által megadott tém ákat ez al
kalommal leoninusokban szedték versbe a meghívott költó'k. 
Egyed Emese, Horváth Benji, Karácsonyi Zsolt, László Noé
mi és Szálinger Balázs a Bulgakov Kávéház teraszán rögtön
zött írásait közöljük lapszámunkban.

A tücsök és a hangya társalog
Krisztina kérésére

Én egy hangya vagyok, szorgalmam kiragyog, 
távoli csillagon ég, éltet a munka, a gép.

Mert csak a szívhegedűkön játszom, el sose tűröm, 
hogy széttörd a zeném -  mélyén úszik az én.
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A szerelem mint kép és képm utatás
Tímea kérésére

Minden képmutatástól távol a kép, ha világot, 
nem más az: szerelem -  másban szétszerelem.

Ezt hagyom versben, képben, meg sose érthetem én sem. 
Tűnik a kép, a helyén nincsen más, csak a rím.

Csak a hiánynak van súlya
Csaba kérésére

Elő súly a hiányban, ember vagy csak a tájban, 
mozdulsz rettenetig, titkaidat figyelik

Tündérek, kitaláltak, ők veled úgyis kitolnak, 
járnak súlytalanul, bennük a súly lemerül.

Tartsd magad emberi szinten, túl a valókon, a nincsen, 
Semmiden újra segít: Isten vagy csak a Nícs*!

*Nietzsche

LÁSZLÓ NOÉMI 

A szőke szúnyogról
Márkus Barbarossa János

Mit rázod mézszínű fürtöd? Szúnyogom, láthatod: fürdők! 
Lecsapom szőke burád, senki sem ismer reád!
Vérre menend, sose babra. Zümmög a karcsú ebadta. 
Szárnya ha zizzen, a kéj sírköve lészen az éj.
Göndör a rőt pamacs-állás. Úgy hiszi, éjjeli szállás.
Van, hogy az orromra ír -  tenyerem néki a sír.
Haj, szúnyog, ej, szúnyogocska, nem vagyok én olyan ócska! 
Rádcsap a váteszi kar, feledés pokla takar!

A Diego-maciról
Kali Boldizsár

Mosolyra húzva a szája: jön-megy a bunda királya.
Lép hegyesen, ügyesen, pihen is rendszeresen.
Dörmög a szőnyegi gangról. Keresem, merre barangol? 
Murisabb, mint a foci. Ide, Diego-maci!
Hadd szökjön égbe a kedve: Boldizsár nyerni szeretne! 
Mit -  kérded? Am it lehet. Rázz vele szépen kezet!

Bohumil Hrabalról
Krisztina

Dobban a szív, belenyekken, csizma-kalap-köpönyegben. 
Hasztalan húzza az orr, nem jöhet erre Gogol.
Roppan a kéz, ne kíméld! Éltedet zsigerből éld!
Potyára zúg a zúza, nem jöhet erre Zola.
Gyöngyöző rémek a páston, a fogunk korsótól vásson! 
Halála habjainál fölözve kacsint Hrabal.

Matekeshől le tt bölcsészt sirató  
édesanyának

Kovács Péter Zoltán

Lásd, anya, hiába Thalész, sorsomra túlontúl rálépsz. 
Hiába Einstein és Planck, ha nálam szöveg a láng. 
Fikció hajnala nyom, verssorokon utazom.
Sok sinus és cosinus: elakadt, rossz trolibusz, 
de kering bennem az áram. Amit a számokban láttam, 
attól lett szívem a szóé. Ne búsulj, anyuka, jó-é?

A szívószálról
Etelka és Zsófia

Két szőke buksiban kószál: íródjék versbe szívószál. 
Rímeljen közben a test, vagy rámoljon, egyenest. 
Mindenségen diadal: ez a szál el sose hal, 
hajlékony, síkos, üres, sötétség gyűrűje lesz, 
reggelig sziszegi bízvást: tökélyre visszük a szívást!

Dante (Pokol, XII. ének). A  vérfolyam, 1948

SZÁLINGER BALÁZS 

Vénül a harmonika
(Márkus Barbarossa János feladványa)

Míg vörös, ó, a szakállad, addig biztosan állnak, 
Állnak Bécs falai, s Bécs addig valaki.
Halljam a harmonikádat többször, nagyszerű állat -  
Vénül a harmonikád? Jól fújjad legalább.

Hogyan lehet túlélni egy hal belsejében?
Jó, hát itt van a hajnal, most mit kezdjek a hallal?
Jónás könyves, segíts, cetmélyen, te, a kincs.
Egy könyv mégse sebészkés, bicska se volna ma sértés 
Mit tennél te, Mihály ott, hol semmi se fáj?
Bárhova nézek, a hal van rémisztő hal-alakban;
Halformája se van, mása se sincs, pararam.
Várom, nem jön az ötlet, egy menedékem a könyv lett,
Fény gyullad s kinyitom: nagy m ű áll papíron.
Olvasom, olvasom egyre, hangosan olvasom egyre,
Kultúránk, te segíts, cetmélyén kicsi kincs.
És segít is, hiszen érzem, gond van a halszagú mélyben,
Hányni fog, ó, a szegény, és hányás leszek én,
S  így kell, felfogom egyből, megszabadulni a cetből:
Légy hányás, te magyar, mert a cet élni akar.

Migránsügyben a tápos
Migránsügyben a tápos konzekvens alabárdos, 
Őrt áll, és amíg áll, gazdát vált a határ.

Kerekesszék
Rettenetes kerekesszék jön, mint sorsszerű esszék 
Jönnek szembe ahogy -  ellépjek? mi a jobb?
Rémisztőn, adysan jön, mint egy molyszagú öltöny 
Estéken, melyeken nem vagyok épp eszemen.
Bús s busább kerekesszék jön, mint szent Ady-esszék,
Fut tova, fut tova, fáj, és befogadja a táj.
Jó kerekesszék, állj meg, majd míg állsz, gyere, áldj meg, 
S  fuss tova, látva, mi van -  nélkülem és adysan.
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Az akkor lassan harmincéves rende
ző a főiskolai botrány m iatt és mivel első 
filmjét -  Úttörők -  azonnal betiltották, tíz 
év parkolópálya u tán  végre megkapta az 
esélyt, és mozgóképre alkalm azhatta, mi 
több, be is m utathatta  Szigligeti Ede víg
játékát, a Liliomfit. Az ezt övező ’54-es 
szakmai és egyben közönségsikert köve
tően pedig M akk a háború u tán i m agyar 
filmművészet egyik legfoglalkoztatottabb 
és legelismertebb rendezőjévé nőtte ki 
magát. Pályáját fesztivál-elismerésekkel, 
Kossuth-díjjal, a M agyar Mozgókép Mes
tere és a Nemzet Művésze díjjal is ju ta l
mazták.

De tek in tsük  át az életpálya főbb állo
másait. Vegyük elsőként a m ár em lített 
bemutatkozó filmnek tekinthető Liliomfit, 
mely üde színfoltként robbant be a ma
gyarországi film fekete-fehér jellem ábrá
zolásainak propagandával á tita to tt vász
nára. Ez volt az első a ha t filmjéből, amely 
Cannes-ban az Arany Pálm áért verseny
zett. Színes képkockái, minden agitáció- 
tól mentes mondanivalója a Rákosi nevé
vel fémjelzett to ta litarista  kultúrpolitikai 
korszak végét is jelenthette. A kitűnő szí
nészvezetéséről is ism ert játékm ester m ár 
eleve friss arcokat hozott a filmbe D ar
vas Iván, illetve a rendező későbbi fele
sége, Krencsey M arianne személyében. 
A háttérben brillírozó Soós Imre, Ruttkai 
Éva és Pécsi Sándor pedig tökéletesen alá
dolgozott a film főszereplőinek. Ugyan
így te tt a m agyar film nagyasszonya, az 
egyébként Nagyváradon született Dajka 
(máskor: Dayka) M argit és az ötvenes évek 
kiemelt karakterszínésze, a kézdivásárhe- 
lyi illetőségű Tompa Sándor (azaz a mél
tán  népszerű „Tompa Pufi”) is.

A m ár említett, sztálini m in tára fel
épített korszak végére igazándiból az egy 
évvel későbbi, 1955-ös alkotás, A  9-es 
kórterem tesz majd pontot. Ezzel a film

mel M akk ugyanis beír a rendszer pa
naszkönyvébe, m int ahogy ezt lázadó hő
se, Tóth Gáspár (Molnár Tibor) is teszi a 
kórházi közállapotok m iatt. A megvál
tozott politikai viszonyok, azaz a kezdeti 
desztalinizáció következményeként ezt a 
filmet m ár nem tilto tták  be. Sőt, a rend
szer működésével szemben kritikai han 
got is megütő alkotást akár tekinthetjük 
az ’56 előtti korszak átröntgenezésének is.

M akk a forradalom leverése u tán  é rt
hető módon óvatosabbá válik, és á ttér 
a vígjátékokra, illetve a politikamentes 
adaptációkra, a mélylélektani drám ák
ra. Az 1959-ben bem utatott Ház a sziklák 
alatt kivételessége is ebben rejlik. Be is 
került az 1969-es „Budapesti Tizenkettő”- 
be, mely az addigi m agyar filmművészet 
remekeit volt hivatott összeválogatni. Igaz, 
hogy a második m ustra m ár nem fogad
ta  be a legjobb tizenkét m agyar film közé, 
de azért ne feledjük, a 2000-ben újragon
dolt filmklasszis-válogatásból, vehetjük 
úgy, egy másik M akk Károly-film, a Sze
relem szorította ki. A Ház a sziklák alatt 
az egyik legdrámaibb m agyar film. Fe
kete-fehér tónusai, görög tragédiákat idé
ző története — áthelyezve egy háború u tá
ni M agyarországra — és egyénileg is erős 
színészi megfogalmazásai mind a film 
erényére váltak. Görbe János játéka az 
Emberek a havason (1942) óta nem hozta 
vissza így a színész mélységeit, míg a pú
posán eltorzított Terát alakító Psota Irén 
is itt te tt  először komoly tanúbizonyságot 
színészi kvalitásairól. Hangsúlyos jelenlé
tével m integy ellenpontozta Bara M argit 
szenvtelenségen és halkszavúságon ala
puló Zsuzsa-megformálását. M akk in st
rukcióit itt Illés György operatőr követte, 
nem először hosszú és közös együttműkö
désük során.

A szintén Illés fényképezte, a kádá
ri enyhülés időszakában készült Megszál
lottak (1962) az egyik első olyan alkotás, 
amely a rendszer megjavítását igyek
szik zászlajára tűzni. Bene László (Pá
los György), a szocialista hitében megin
gani nem tudó vízügyi mérnök önmagát 
száműzi a tervhivatali világból a minden 
komfort nélküli alföldi termelőszövetke
zetbe. Az ottani igazgató, a paraszti sor-

M akk Károly (1935-2017)

BERETVAS GABOR

A ránk hagyott Paradicsom
Makk Károly művészete
A rendezők á lta lában  saját filmnyelvü

ket próbálják meg definiálni, csiszolgat- 
ni és elfogadtatni a közönségükkel. M akk 
Károlyra ez nem áll: ő számos filmnyel
ven é rte tt és számos filmnyelven is be
szélt. A m ester életműve m ár csak ezért 
is nehezen korszakolható vagy kategori
zálható. Film re v itt történetei mégis ta r 
talm aztak  valam i közöset, és ez M akk 
profizmusa. Egyvalam i azonban még el- 
kendőzhetetlenebbül közös M akk filmjei
ben, és ez a nőkhöz való érzékeny viszo
nyulás. Egy biztos, a 92 éves korában, ez 
év augusztus 30-án elhunyt rendezővel a 
m agyar filmművészet egyik legnagyobb 
alkotóját és egyben pedagógusát vesztet
te el. Emléke filmjein keresztül örökké 
velünk m arad.

INEMATOGRÁF

A rendező gyerekkora akár a Tornatore- 
féle Cinema Paradiso képkockáin is sá r
gulhatna. Apja mozigépész volt, ezért a 
Berettyóújfaluban gyerekeskedő Makk 
m ár zsenge korában megismerkedett 
a filmművészettel, és m int gyakornok, 
érettségi u tán  azonnal a H unnia Film
gyár alkalm azottja lehetett. Ezenközben 
beiratkozott a Pázmányra, hogy művé
szettörténetet, filozófiát és esztétikát hall
gasson, majd tanulm ányait Debrecenben 
folytassa, és némi elővértezettséggel 1946- 
ban felvételt nyerjen a Színház- és Film- 
művészeti Főiskolára.

A fiatal tehetség m ár idejekorán olyan 
alkotásokban segédkezett, m int a Radvá- 
nyi-féle Valahol Európában, amelynek asz- 
szisztense volt, majd a későbbiekben az 
ötvenes éveket meghatározó propagan- 
disztikus termelési filmek elkészítéséből 
is kivette a részét.

Talán nem sokan tudják róla, hogy egy 
botrány következtében M akknak távoznia 
kellett a főiskoláról, és csak később, 1950- 
ben, M áriássy Félix közbenjárására kap
hatott diplomát.

A személyi kultusz idején nem is jelenik 
meg külön nagyjátékfilmje, de m ár észre
vehetően a kézjegyét viseli az oknyomo
zó felütéssel bíró, 1951-es Gyarmat a föld 
alatt, mely az alkotói gárdát és felépíté
sét tekintve igencsak eltér a korszak töb
bi alkotásától. M ár maga a történet is em
lékezetes, hiszen Magyarországot mint 
egy olyan kőolaj- és földgáznagyhatal
m at m utatja be, mely a gaz am erikai tő
ke árm ánykodásában vergődik, ám baj
társi szovjet segítséggel megszabadul az 
im perialista befolyás alól. Mellesleg a film 
a valóságos, 1945-ben kezdődő MAORT- 
botrány sajátos szemléletű feldolgozása, 
tehát az akkori közérdeklődést igencsak 
lázban ta rtó  sztori elmázolása is volt egy
ben.
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ból származó Kecskés (Szirtes Ádám) az 
öntözés megoldásáért küzd a hatalom 
mal. Az Almási István és Kékesdi Gyu
la regényéből készült filmben két ide
alista sorsa fonódik tehát össze: egy 
szellemiségében megkérdőjelezhetetlen 
moralitású mizantróp tervezőé és az esz
mében nem kételkedő gyakorlatias vég
rehajtóé. A rendszer ravasz megkerülésé
nek, a különutasságnak a diadalmenetét 
és elbukását látjuk. Pálos György játéka 
m agáért beszél, hibátlan. Ám Szirtes nem 
csak hogy kitűnő választás volt, hiszen re 
mek, egyedi hangvételű színész, de M akk 
még azt is kiaknázta, hogy Szirtes a há
ború utáni rendszernek a szimbóluma volt. 
Hiszen a Talpalatnyi föld 1948-as sikere 
is abban a szociológiai m élyfúrásban ke
resendő, melynek során a paraszti tá rsa 
dalom mélyszegénysége felszínre tör. Szir
tes figurája ott is ku tat ás. Most ugyanazt 
teszi ebben a majd’ tizenöt évvel későbbi 
szélmalomharcában is, a megváltozott vi
szonyok ellenére. Hiába játssza az igazga
tót ezúttal, az irányító szervek ötéves jövő
re tervező vezetői pont annyira nem látják 
az elszáradó jelenét, m int ahogy a földesúr 
sem látta  a két háború közti földönfutó pa
raszti valóját. Szirtes arca és teste együtt 
öregszik a rendszerrel, amelynek m ár 
húszévesen ikonjává vált; most m ár meg
lett figura, de m int szinte mindig, itt is az 
eszmébe vetett h itet képviseli, bár egyre 
elégedetlenebbül.

Az elveszett paradicsomot szintén 1962- 
ben m utatták  be. Ebben M akk a filmes 
körökben is elismert debreceni író, Sar- 
kadi Imre utolsó drám áját dolgozza fel. 
M akk önmarcangoló főszereplője az orvosi 
közegből jön, akárcsak korábbi filmjében, 
vagy akár Jancsónál. Nem csoda. A rend
szer beteg, de még gyógyítható. Törő- 
csik M ari itt egy Kolozsváron nevelkedett 
lányt alakít, M irát, aki minden bájával 
azon van, hogy az önvádban tipródó, szü
lőfalujába menekült sebészt szerelmével 
megmenthesse. A börtönre készülő, ma
gába zuhant férfinek csupán ennyit mond: 
szeretlek, megvárlak.

Ez, a végszó akár az 1970-ben forgott 
Szerelem jelmondata is lehetne. A Szere
lem mérföldkő, mind az életműben, mind 
pedig a m agyar filmművészetben. A film 
Déry Tibor Szerelem és Két asszony című 
novellái Bacsó Péter általi összeérlelésé- 
nek „befőttje”. A történet középpontjában 
két nő áll, az ’56-ban bebörtönzött férjet, 
Jánost (Darvas Iván) váró Luca (Törőcsik 
Mari) és az időskori demenciában szenvedő 
anya (Darvas Lili). Kettejük érzelmi met
szetében a férj, illetve a fiú, azaz ugyan
az a férfi áll. A történetben két koholt va
lóság keveredik. Az egyik az a hazugság, 
amely az anya részleges nyugodtságának 
kulcsa, m iszerint fia Amerikában filmet 
forgat. Míg a másik a szétmálló emlék
foszlányok mozaikszerű összekeveredésé
ből fakad. Ezt a létállapotot Tóth János 
képei teszik felejthetetlenné: egyéni tech
nikája, képi megoldásai a m agyar operatő
rök egyik legnagyobbjává emelték. Darvas 
Lili debütálása jutalom játék is egyben, h i
szen Molnár Ferenc özvegyének filmjei el
eddig német és angol nyelven játszódtak. 
A Szerelem viszont elnyerte a cannes-i 
zsűri díját (Prix du Jury).

A Macskajáték a Szerelemben m ár 
megvalósult technikának a továbbvite

le. Az Örkény tollából kisercent sztori ha
sonló szituációt terem t a két idős hölgy 
közt, akik  igazi lánytestvérekként ko
moly lelki kapcsolódást tudnak  felm utat
ni a nagy távolság ellenére. Dajka M argit, 
Bulla Elma: két név, akik m ár a harm in
cas években sztárok voltak, s bár egyikük 
Nagyváradon, m ásikuk a mai Szlováki
ában, Selmecbányán lá tta  meg a napvi
lágot, m indkettejüket érin tette  az euró
pai hírnév dicsfénye. M akk filmjében nem 
látjuk a két szereplőt egy színen, két kü
lön országból beszélnek telefonon, de Tóth 
János egy közös mozaik-emlékrendszer- 
rel köti őket egybe. A tárgyak  megtöltőd
nek jelentéstartalom m al, és ez a tárgyi 
metakommunikáció néha többet mond el, 
m int m aga a dialógus. Feltűnik a filmben 
még Makay M argit, Balázs Samu és Egér
ke szerepében Törőcsik M ari is, mindany- 
nyian ebben az egyedien vibráló keretben 
működtetve. Nem véletlen, hogy az alko
tás  ugyancsak komoly esélyekkel indult 
1974-ben az Arany Pálm áért és ’75-ben az 
O scarért is.

Nem kerüli el Cannes-t az 1977-ben be
m utatott Egy erkölcsös éjszaka sem, mely 
egyrészt Tarján Györgyit és Psota Irént 
dicséri, m ásrészt pedig érzékenyen meg
világítja a nagyon finom gesztusokkal 
élő Makay M argit tehetségét. A Hunyadi 
Sándor műve nyomán készült mozi elnye
ri Magyarországon a film kritikusok díját, 
Makay M argit pedig a legjobb női alakí
tásért kapott elismerést. A sztori: a vörös 
lámpás házba beköltözött fiatal és szegény 
jogászhoz (Cserhalmi György) meglepe
tésszerűen megérkezik az édesanyja (Ma
kay Margit) látogatóba. A „M utter” (Psota 
Irén) és a lányok egy pillanat a la tt össze
kapják m agukat és úrinőkké változnak, 
hogy ne lepleződjön le a helyzet. A film 
érdekessége, hogy egy kisebb szerepben 
többször is feltűnik a színen a még fiatal 
író, Gyurkovics Tibor is.

A Gobbi Hildával fenntarto tt éle ttár
si kapcsolatát nyíltan vállaló Galgóczi E r
zsébet Törvényen belül című kisregénye 
nyomán született meg az 1982-es Egymás
ra nézve, az első m agyar film, amely pozi

tívan m utat be egy leszbikus főhőst. A til
to tt női szerelem, az ’56 u tán i Kádár-éra 
és a kompromisszumkényszer keringője 
az alkotás. M akk a szerepekre két lengyel 
színésznőt, Jadwiga Jankowska-Cieslakot 
és Grazyna Szapolowskát szerződtette. 
A filmben többek között felhangzik a szé
kely himnusz is, em iatt értelmezhető úgy 
is, hogy a nyolcvanas évek romániai d ik ta
túrájának  is üzen. Az Egymásra nézve vi
szi tökélyre azt, amiben M akk színészei 
egységességet m utatnak, a finom testi 
kontaktusok, érintések játékát.

Az ’56-os események egyébiránt több
ször is — hol direkt módon, hol lappangva
-  visszaköszönnek M akk Károly életművé
ben. A Magyar rekviem (1990) az, ahol m ár 
minden kompromisszum nélkül tud szem
benézni a témával. A szembenézés film
jei közé sorolandó a 2003-ban bem utatott 
Egy hét Pesten és Budán, amelyben vissza
hozza a nagy sikerű Szerelem párosát egy 
jutalomjáték erejéig. Darvas és Törőcsik, 
bár nem saját korábbi szerepüket játsz- 
szák tovább, de kettősük mégis visszaidézi 
a nézőben a m agyar félmúlt viszontagsá
gait, így felvillan benne a valamikori Sze
relem is.

M akk több évtizedes pályafutásá
ról még sokat lehetne beszélni, köny- 
nyed megfogalmazású vígjátékairól pél
dául ebben a cikkben alig esett szó, holott 
ő volt az, aki m agyar—román koprodukci
óban elkészítette példának okáért a Bo
londos vakációt ’68-ban, amelyben feltű
nik a magyarországi és erdélyi m agyar 
színészek (Borbáth Ottilia) mellett Ilinca 
Tomoroveanu, Florin Piersic vagy George 
Demetru is. Nem ejtettünk szót Doszto- 
jevszkij-interpretációjáról, A játékosról 
sem. De nem férhet be minden egy pár ol
dalas tisztelgésbe.

Másfél éve beszéltem vele utoljára, és 
akkor még vidám an mesélt dédelgetett 
filmtervekről. Ars poeticáját maga fogal
m azta meg Szeretni kell című könyvében
-  amiből szintén kiderül, hogy egyedülál
ló művész és egyedi habitusú ember volt 
egyben. Aki filmjeiben egy édenkertet ha
gyott ránk.
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FISCHER BOTOND

Kelet- európai 
polgárok 
kivonulás 
közben
Egy (részben) itthoni, társadalm ilag 

is releváns előadás. Talán ez a legfonto
sabb gondolat a  Schilling Árpád által ren
dezett Exit című produkció kapcsán. Kor
társ  és fontos kérdéseket vet fel, melyek 
érdeklik a közönséget, és mindezt úgy, 
hogy nem a m ostanában annyira diva
tos dokuszínházról van szó. (Bár a friss 
dokumentumszínházi reneszánszban ki
alakult egyfajta szikár esztétikájú, konver
gáló stílus, és ez benne van az Exitben is.)

Koprodukciót láthatunk, Schilling a te 
mesvári Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház, az aradi loan Slavici Klasszi
kus Színház és a Zombori Nemzeti Szín
ház színészeivel dolgozott, a bemutató Te
mesváron volt, az idei TESZT fesztiválon. 
(Az előadást Szatmárnémetiben láttam  a 
szeptemberi Tranzit Feszten.)

P  EÁTRUM
Az előadás négynyelvű, magyarul, ro

mánul, szerbül és a tranzitnyelven, ango
lul folynak a dialógusok. Az alapszituá
ció szerint éppen megérkező kelet-európai 
utasok rekednek egy reptér egy helyisé
gében, valahol Angliában, és a rra  várnak, 
hogy kiengedjék, illetve beengedjék őket 
az országba. Saját m agunkat látjuk a sa
já t migránshelyzetünkben. Lehetett volna 
ez egy EU-pályázat ízű megúszás is, ehe
lyett létrejött a három kultúra interakciója 
a színpadon, ez önmagában is nagy dolog.

A látványvilág nagyon szikár, egysze
rű. Üres, feketefalú színpad, két kijárattal, 
néhány jelzésértékű tábla, és a valódi, szó
val nem-díszlet, világító EXIT táblácskák. 
A jelmezek is hétköznapiak, bár m ár van 
bennük egy adag tipizálási szándék, hozzá
járu lnak  a karakteralkotáshoz. A kellékek 
pedig az utasok csomagjai, illetve az abból 
kikerülő tárgyak (mintha egy hajdani ván- 
dorkomédiás-trupp varázsbőröndjéből).

A posztbrooki színházban hajlamosak 
vagyunk közhelyszámba venni az üres té r
ben való játszás hatékonyságát, pedig eb
ben az esetben éppen ennek lehetünk ta 
núi. Annak, hogy a csupasz színpad, az 
improvizációs gyakorlatok eszköztelensége 
milyen koncentrálttá tudja tenni a játék  te
rét és idejét, milyen kevés helyet hagy az 
unalomnak. Egy színházi előadásban nem 
az unalomfaktor a döntő tényező, de azért 
nagy előny, ha a nézői székben ülve nem a 
saját fizikai tüneteink keltik fel a figyel
münket. Az Exit nem unalmas.

Háttérinformáció nélkül is egyértelmű, 
hogy az előadás improvizációs gyakorlato
kon alapszik. A produkció struktúrájának

alapját az említett alapállásból kialakuló 
szituációk kombinációja adja. Szerbek, ro
mánok, romániai és magyarországi m a
gyarok nyugatra tartva, csapdába ejt
ve, összezárva. Kelet-európai karakterek, 
temperamentumok, sztereotípiák igazolói 
és cáfolói. A nyelvek kombinációi. Az an
gol, amelyik senkinek sem anyanyelve, de 
ez az elsőszámú érintkezési nyelv. A romá
niai magyarok a románokkal románul is 
tudnak beszélni. A magyarországi magya
rokkal pedig m agyarul, mégis m intha ez is 
valamiféle fordítás lenne két eltérő kultúra 
között. És persze mindhárom kelet-európai 
népcsoport tagjai egymás között saját nyel
vükön. Az előadás első harm adának leg
jobb jelenete, amikor a csak románul tudó 
középkorú nő a csak szerbül tudó középko
rú  nővel „beszélget”, gond nélkül kommu
nikálnak saját nyelvüket túlartikulálva és 
mutogatva. Ez a  jelenet felirat nélkül megy. 
A csoportdinamikát tehát m ár a  nyelvhasz
nálat, és az ebből következő interkulturá- 
lis érintkezés is meghatározza, a m ár em
lített igazolt és igazolatlan előítéletekkel 
együtt. És erre épül rá  a különböző karak
terek hálója: az alfahím, az értelmiségi, a 
többszörösen kisebbségi árva, a tradicioná
lis család háziasszonya, a domináns veze
tőtípus, a visszahúzódó egyéni játékos stb. 
De a színészek által megformált karak te
rek egyediségükben szerencsére meg is ha
ladják a típusokat. Ez az alapkoktél, amit 
m ár rázni sem nagyon kell, az összetevők 
biztosítják az inter- és reakciók folytonos
ságát, a színpadi történést. Nem véletle
nül ju t eszünkbe Sartre Zárt tárgyalása, és 
az ebből származó szállóige: „a pokol -  az 
a  Többiek”. Bár itt teljesen más identitásré
szek aktiválódnak, teljesen más a tét, és a 
keret is realistább.

Könnyű azt mondani, hogy itt egy nagy
szerűen kitalált alaphelyzet, ami jó lehe
tőséget ad a szituációk kihasználására, jól 
kitalált karakterekkel. De hogy ez a lehe
tőség mozgásba is lendüljön a színpadon, 
ahhoz meg is kellett írni a darabot. És ez 
nem dokuszínház. Schilling és Láng Anna
m ária jól végezték a m unkát, látszik, hogy 
ráhagyatkoztak a színészekre is, de tekin
tetbe vették a dram aturgiát is. Az Exithea 
a dram aturgia hozza mozgásba a rend
szert, és a dram aturgia érdeme is, hogy 
nem fenyeget az unalom.

A nyitánykor betóduló homogén em
bertömeg ham ar részcsoportokra szakad, 
előbb a nyelvi törések mentén. H am ar fel
tűnnek a domináns egyedek, férfiak, akik 
m agukra vállalják az irányítás áldozatát 
egy kis hatalom ért cserébe. H am ar meg
m utatkoznak az outsiderek is. A csoportok

aztán átrendeződnek, párok alakulnak ki 
és bomlanak fel. Aztán jön egy konfliktus 
is. A posztapokaliptikus külvilágról m ár 
m egtudtunk annyit, hogy egy pusztító já r 
vány m iatt vannak a szereplők karantén
ban. Az egyikük pedig hirtelen meghal. 
A csoport két részre szakad: feltételezett 
fertőzöttekre és a feltételezést kitaláló 
„egészségesekre”. Passzív szelídekre és ak
tív agresszívekre. Míg ez a felosztás is fel 
nem oldódik egy nem túl fontos vagy rele
váns befejezésben.

Egy több társulatból, többféle nyelvi és 
kulturális közegből, projektre verbuváló
dott csapat esetén mindig fennáll a veszé
lye, hogy a különböző technikai és tapasz
talati háttérrel rendelkező színészek játéka 
széttartó lesz, akár zavaró módon. Jelen 
esetben is érzékelni ezeket a különbsége
ket, ám a játékbeli eltérések olyan szerve
sen kapcsolódnak a karakterekhez, illetve 
a karaktercsoportokhoz, hogy nem érzünk 
eklektikát, csak technikát látunk, ha na
gyon nézni akarjuk. Fontos kiemelni, hogy 
a különböző nyelvek használata is követ
kezetes, természetesen hat, hogy mikor ki 
milyen nyelven szólal meg, ez funkcionális 
is, a többnyelvűség akadály helyett eszköz
zé válik, az egyetlen hiteles megoldássá.

Az Exit című alkotás eljut bizonyos mély
ségekig. A kivándorlás apropóján (ami itt 
nem csak ürügy), a társadalm i és etnikai 
feszültségek és vonzódások, előítéletek és 
kulturális automatizmusok révén, szemé
lyiségeken keresztül megmutatja a  kérdést: 
vajon elmenekülhetünk-e a társadalm i-kul
turális kérdések megválaszolása elől egy
fajta személyes, akár családi menedékbe, 
vagy a megoldatlan kérdések úgyis begyű
rűznek a csigaházként hordott életterünk
be? Ennél mélyebbre azonban nem megy. 
Nem tudom, vállalnia kell-e egy színházi 
előadásnak az ennél sötétebb mélységeket, 
vagy sem. Talán nem mindig.

Csiky G ergely Á llam i M agyar Szín
ház, Tem esvár / loan  Slavici Klasz- 
szikus Színház, Arad / Zombori Nem 
zeti Színház, Zombor. Schilling Árpád 
-  Láng Annam ária: Exit. Szereplők: Ba
lázs Attila, Bandi András Zsolt, Csa
ta  Zsolt, Ninoslav Dordevic, Éder Enikő, 
Andrei Elek, Branislav Jerkovic, M átrai 
Lukács Sándor, Dragana Susa, Tokai And
rea, Vass Richárd, Carmen Vlaga-Bogdan. 
Rendezte: Schilling Árpád. Dramaturg: 
Bíró Bence. Tolmács: Kedves Emőke, Mol
n ár Zoltán. Produkciós koordinátor: 
Dobre Júlia, Fekete Réka, Gálovits Zoltán, 
Bojana Kovacevic, Ságodi Ildikó. Ügyelő: 
Kertész Éva.
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Borcsa János irodalmi látlelete
Hosszú évek óta m akacs következe

tességgel írja  k ritiká it, tanulm ányait 
Borcsa János az erdélyi (és nem csupán) 
kortárs irodalm i jelenségekről. Ennek a 
m unkának  újabb eredménye az írói üze
netek nyomában című kötet. Első lá tásra  
úgy tűn ik , Borcsa János az erdélyi iroda
lom éló' „nagyágyúit”, kortárs k lassziku
sait ku tatja  a leglelkiismeretesebben és 
legalaposabban (a kötetben többek között 
Bogdán László, Ferenczes István, K án
tor Lajos, Ferencz Imre, Kenéz Ferenc, 
Lorincz György könyveit recenzálja), de 
saját nemzedéke (pl. Markó Béla), a kö
zépnemzedékbeliek (Fekete Vince, Mol
ná r Vilmos, Lövétei Lázár László, Tompa 
Andrea, László Noémi), és a (leg)fiatalab- 
bak (pl. Bálint Tamás, M uszka Sándor) is 
jelen vannak  a kötetben, vagyis az érdek- 
ló'dés tág, m ondhatni: teljes keresztm et
szetű. Látszik, Borcsa János rendszerben 
gondolkodik, az erdélyi irodalom jelensé
geit a m aguk összetettségében, generá
ciós és esztétikai rétegzettségük m entén 
kívánja feltárni. E rre u ta lnak  az egymás 
u tán  sorjázó k ritikák , ezt teszik nyilván
valóvá a nagyobb lélegzetű, teoretiku- 
sabb tanulm ányok, ennek m űhelytitka
it fejtik meg a szubjektivebb hangvételű 
jegyzetek.

ritika
A k ritik a írás  ars poétikáját is megfo

galm azza Borcsa, melynek kulcsm ondata 
ta lán  ez: „A k ritik a  nagy m agyar műveló'i 
m ondhatni művészi igénnyel és a lázatta l 
közelítettek anyanyelvűnkhöz, s így er
ről az igényről m agunk sem m ondhatunk 
le. Az olvasót felnőttnek kell tekintened, 
hozzá nem leereszkedni szokás, együgyű- 
ségeket beszélve. Nyilván, a követendő út 
nem is az olvasó elriasztása, azáltal pél
dául, hogy egy nehézkes, követhetetlen, 
hadd mondjam ki: »portugál« nyelven be
szélünk hozzá, sokkal inkább úgy kell 
megszólalnunk, hogy érezze meg az olva
só: fölemelni akarjuk  őt, igazi partnerré  
akarjuk  tenn i egy élő, eleven folyamat
ban, a ku ltú rában , s így éppen azt tehe t
jük, am i a h ivatásunk, vagyis az irodal
mi m űveltséget szolgáljuk. Szerepet 
vállalunk abban, hogy valóban létrejöj
jön íro tt művek közvetítésével am a szel
lemi viszony írók és olvasók között, ami 
nem más, m int m aga az irodalom” (Kriti
kát portugálul). A hitvallás áttételes mó
don is megjelenik, például am ikor Elek 
Tibor kritikus-irodalom történész tan u l
m ánykötetéről ír, és erényeként emeli ki 
a szókimondást (a kötet legizgalmasabb, 
legtöbb rétegű írása  épp ez).

Borcsa stílusa elegáns, sosem vagdal- 
kozó, inkább visszafogott. M egállapítá
sai tárgyilagosak, de jó indulatúak — k ri
tikája építő jellegű, m áskor féltő gondú. 
U gyanakkor nem hallgatja el a hiányos

ságokat sem, például a Bogdán Lász
ló kötetéről í r t  m éltatás u tó ira taként a 
következőt jegyzi meg: „Nem bírálatot, 
könyvism ertetőt ír t  a recenzens, viszont 
nem hagyhatja megjegyzés nélkül azt a 
rengeteg (!) sajtóhibát, amellyel ebben a 
szép könyvben találkozott”.

Borcsa János írásaiban  a prim er m ű
elemzésektől eljut az általánosításokig, 
az adott kötetet elhelyezi egy tágabb kon
textusba, illetve az egyes szerzők életmű
vein belül is kijelöli helyét, ilyen szem
pontból m eglátásai, k ritika i kijelentései 
iránytűként, kanonizációs gesztusokként 
is értékelhetők.

A legértőbben ta lán  Markó Béla köl
tői m unkásságát tanulm ányozza Borcsa 
János, m ár-m ár m onografikus igénnyel 
és mélységgel, kiemelve a tehetséget, azt, 
hogy Markó bárm ilyen tém ában és m ű
fajban tud  kiemelkedőt alkotni. (Ilyen ér
telemben a kötet anyaga eklektikus: a rö- 
videbb, napilapos, inkább népszerűsítő 
jellegű könyvism ertetőktől a mélyebb, á t
fogóbb elemzésekig, tanulm ányokig több
féle műfajban és m anírban  szólal meg 
Borcsa).

A tanulm ányok sorából a Mi legyen, ki 
költő'? címűt emelném ki, melyben Borcsa 
az t vizsgálja, hogyan jelenik meg a haza 
és m agyarság kérdése az erdélyi szerzők 
műveiben, a „kezdetektől” (1920-as évek), 
napjainkig: Dsida Jenőtől Markó Bélá
ig. M egállapítja, hogy az Erdély-gond, a 
nyelvhaza gondolata végig jelen van m in
den alkotónál — csak vérm érséklettől füg
gően direktebb, patetikusabb vagy éppen 
visszafogottabb, (ön)ironikus módon.

A kötet közepén -  ta lán  nem véletle
nül — a Legyen kritika közöttünk c. írás 
talá lható , amely szám ba veszi az erdé
lyi irodalom kritika (nem létező) m űhe
lyeit, intézményi és hum án erőforrása
it. Az írásban  Borcsa megállapítja, hogy 
az erdélyi irodalom kritika esetleges, pár 
m egszállott ember műveli csupán, és ez 
részint annak  tudható  be, hogy nincs 
e m űfajnak megfelelő tám ogatottsága. 
Megjegyzi, hogy mindegyik irodalm i lap
nak  van kritikarovata, de ezek a meg
növekedett könyvmennyiség közepette 
lem aradásban vannak, ugyanakkor a na
pi- és hetilapok jószerével nem közölnek 
k ritiká t, még könyvism ertetőt se nagyon. 
A könyvkiadók sem jeleskednek ezen a 
területen: Borcsa fájón említi meg, hogy a 
K riterion kism onográfia-sorozata például 
megszűnt, m ás hasonló kezdeményezés 
azóta sincs, csak olykor egy-egy esetleges 
megjelenés, pedig a hosszú távú  kiadói 
tervek, a sorozatok tehetnék kiszám ít
hatóbbá, átláthatóbbá, teh á t reprezenta
tívvá az erdélyi irodalom kritikát. Ebben 
az írásban  ism ét tételesen m egjelenik a 
szerző ars criticája: „Én m agam  nem ra 
gaszkodom valam ilyen előre kigondolt, 
magától a m űtől idegen és merev konst
rukcióhoz a művek értelm ezése és értéke
lése során, de tulajdonképpen azt az elvet 
tartom  szem előtt, am it később Németh

Borcsa János

írói üzenetek 
nyomában

Kritikák, tanulmányok, jegyzetek

Kriterion

Lászlónál ta lá ltam  frappánsan megfogal
mazva, hogy ti. »nincs barbárabb, m int a 
külföld szempontjait fordítani a m agyar 
irodalom ellen. De nincs sürgetőbb, m int 
olyan értelem mel gondolkodni m agyar 
alkotásokon, amely sok idegen műkön is 
gondolkodott«”.

A kötet harm adik  ciklusát alkotó jegy
zetek egy része alkalm i írás, különféle 
irodalm i-kulturális eseményekhez kap
csolódó (pl. nekrológ Cs. Gyimesi Éva, 
Görömbei András, M agyari Lajos ha lá lá 
ra, születésnapi üdvözlő írás Fekete Vin
cének, irodalm i évfordulók stb.), mások 
szintén könyvekre, m űvekre reflek tálnak  
(Tamási Áron, Olosz Lajos, Kertész Imre, 
Szabó Gyula, Páskándi Géza stb.), csak 
szabadabb, közvetettebb módon, m int a 
kritikák.

Ezen írások m ind m egjelentek külön
böző napi- vagy hetilapokban, illetve fo
lyóiratokban (Bárka, Forrás, Háromszék, 
Helikon, Hitel, Kortárs, Korunk, Népúj
ság, Székelyföld, Székely Hírmondó), de 
így, kötetbe rendezve látható , milyen á t
fogó m unkát végez Borcsa: rendületlenül 
„tudósít” az erdélyi irodalom  fontosabb 
könyves történéseirő l, értékel egyé
ni teljesítm ényeket és irodalm i jelen
ségeket. Ha úgy vesszük, sziszüphoszi 
m unka ez, de Borcsa János a láza tta l és 
elh ivatottsággal végzi. Az irodalom tör
ténész-kritikus m indig is háttérem ber, 
ak inek  nagy teherb írásúnak  kell lennie, 
aki folyamatos látle le te t készít, aki egy
szerre végez kultúrm isszió t és szelekciót, 
tám ogat és visszavágja a  vadhajtásokat. 
Borcsa János m aradék ta lanu l eleget 
tesz m indezeknek a kötelezettségeknek, 
írásaival e kötet megjelenése óta is fo
lyam atosan jelen van újságokban-folyó- 
iratokban.

* E szöveg m egírásakor a szerző NKA 
Schöpflin Aladár-ösztöndíjas.

B orcsa János: író i üzenetek  nyom á
ban. K r itik á k , tan u lm án yok , je g y ze 
tek. K riterion  K iadó, K olozsvár, 2016.
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Szocializáció a szocializm usban
Csutak Gabi: C sendélet 

sárkánnyal. JAK+PRAE.HU,
B udapest, 2017.

© 'fülszöveg
Csutak Gabi novellásköte- 

te nem vacakol a címválasz
tással, a kötet valóban erőtel
jesen apellál a vizualitásra, a 
szövegek mind egy-egy han
gulatra éleződnek ki. Mintha 
egy családi albumot lapozgat
nánk, a román államszocializ
mus utolsó éveiben szocializált 
gyerekkor hangulatait villant
ja fel életszagú pillanatképek
ben. K itartó figyelemmel fordul 
a környezetéhez, ugyanakkor a 
tapasztalatlanság naivitásával 
illusztrálja a d ik tatúra abszur
ditását. Nem köntörfalaz, nem 
értelmez, csupán érzékel. A fél
szemű sárkány a faliszőnyeg 
mögött alapos türelemmel kö
veti a család minden egyes rez
dülését, de ez az állandó szem 
előtt ta rtás  megnyugtató és za
varba ejtő. És ez a frusztráció 
önkéntelenül is öröklődik Jelen  
van otthon, az utcán, a park
ban, az óvodában, mindegy
re ott fészkel a Vöröskörmű ha
talm i játékaiban, ott rezonál az 
ikrek karmolásaiban, a hattyú
félelemben, ott szimatol a nagy
apa alkoholizmusba fojtott kilá- 
tástalanságában és a Popescu 
néniék, a szomszédok, meg 
„azok, odafönt” elleni felgyű
lő haragban, a levágott nyu- 
lakban és a felhólyagzott nyel
vekben, az állami tévében, az 
értelmezhetetlen halálokban és 
a véresre súrolt ujjhegyekben.

A bizalmatlanság pedig elkese
redett, dühös gesztusokat pro
vokál ki az emberből.

Ezek a novellák azonban 
többek, m int puszta pillanat
képek, a precízre csiszolt han
gulatokat kim ért színek, tö
mény szagok és kim unkált 
felületek teszik igazán érzékle
tessé, engednek együtt lebeg
ni a benyomásokkal, igénybe 
vesznek minden érzékszervet. 
És hiába a rémület, a ragasz- 
kodási kényszer, a rejtőzkö
dés és m egm utatás közötti fe
szültség, a falak felejthetetlen 
tekintete és a sírás tilalm a, a 
történetek nem m aguk alá te 
metnek, hanem  épp hogy vala
miféle kimozdulási lehetőséget 
nyitnak meg, nem engedik tú l
csordulni az elnyomás nyelvét.

M ert minél inkább megfi
gyelnek valakit, az annál ke
vésbé képes figyelni másra. 
Az elbeszélő ezt a szóródást 
tapasztalja meg, hiába mond
ják , hogy érte, mégis saját ma
gukért cselekszenek, de csak 
m ert még nem tudják, mi lesz 
akkor, ha ez a kislány egyszer 
tényleg igazán üvölteni kezd.

ANDRÉ FERENC

F egyverek  közt h a llgatnak  
a m úzsák?
M urádin Jenő: Fegyverek 

és m úzsák. E rdély m űvészete  
a z  e lső  v ilágháború  idején, 
Erdélyi M úzeum -Egyesület, 
Kolozsvár, 2016 (Erdélyi Tu
dom ányos Füzetek , 285).

Mi történt az erdélyi művé
szekkel, amikor a nagy hábo
rú őket is csatasorba állította? 
Volt-e lehetőség számukra az ön
kifejezésre, az alkotásra, az iszo
nyatból való felkiáltásra? Ezek
re a kérdésekre nyújt választ 
Murádin Jenő kötete, bemutat
va a történeti Erdély művésze
ti életének fontos momentumait 
az első világháború négy évében. 
Mert a múzsák ebben a kegyet
len időintervallumban sem né- 
multak el teljesen, csak halkab
ban suttogtak, és szívszorítóbb 
alkotások elkészítésére buzdí
tották a művészeket. A hábo
rú  ihlette expresszív művek lát
tatják és megismertetik az átélt 
borzalmakat, amelyeket az al
kotók nem elképzelt világként, 
hanem a kegyetlen valóság le
nyomataként öntöttek formába.

A frontokon harcoló művészek 
megrendítő alkotásai sajátos 
egyszerűséggel ábrázolják ta 
pasztalataikat, tanúskodnak a 
katonák anonimitásáról, a sze
mélyes identitás elfelejthető vol
táról, a közösség fájdalmáról, 
amelyeket szénrajzok, krétaraj
zok, illetve pasztellképek örökí
tettek meg. Az erdélyi művészek 
munkássága mellett a hátország 
karitatív kezdeményezéseibe és 
megmozdulásaiba is betekin
tést lehet nyerni, amelyeknek 
elsődleges célja az otthonma
radt hadiözvegyek, árvák anya

MURADIN JENŐ

Fegyverek és m úzsák 

Erdély művészete az első világháború idején

gi juttatásban való részesítése 
volt. Az ideiglenes köztéri kato- 
naszqbrok elterjedése, a Kárpá
tok Őrének és a Vasszékelynék. 
a felállítása mind a társadalmi 
mozgalommá növekedő gesztust 
tükrözi, amely nem várt össze
gekkel és érdeklődéssel fordítot
ta  a figyelmet a nélkülözők tö
megére.

A hadifogságban szenvedők 
életéről az erdélyi rajzművészet 
fáradhatatlan alakja, az ugyan
csak hatéves rabságot a há
ta  mögött tudó Reschner Gyula 
rögzített sorsfoszlányokat akku
rátus kérdőívek alapján. Doku
mentumgyűjteményében több 
mint másfél száz fogoly életé
nek pályarajzát festi meg, amely 
nemcsak a katonák hadifogsá
gának kezdetét és végét jelzi: 
Reschner megjegyzéseivel a r
ra is kitér, hogy társai hogyan 
integrálódtak a civil életbe, mi 
történt velük a fogságból való ki- 
szabadulást követően. A doku
mentumgyűjtemény révén egy 
poros világba csöppen az olvasó, 
ahol az újrakezdés játszik fősze
repet.

ASZTALOS
VERONKA-ÖRSIKE

O
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Hajnali kettő  felé...
ÜTJJÖSSZ KERINGŐZNI?

DE NEM TUDOK 
TÁNCOLNI... 

ÉS ZENE SINCS.

ANNALJOBB.

Valamikor fél négyfelé...
MONDOM n e k ed  

IS. A MEDVE...

~j Éjfél felé... j"
ISMERED AZT A VICCET 

HOGY A MEDVE... MILYEN
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A Mester és Margarita
Talán nem tévedünk nagyot, ha az utóbbi 

évtizedek hazai opera-intézménytörténeté
nek egyik leghatározottabb fejleményeként 
állapítjuk meg a Kolozsvár—Miskolci—Bu
dapest) híd megszilárdulását. Ebben nyil
ván az intézményszervező és operaművész 
Selmeczi György alakja az elsó'dleges kulcs, 
de rajta kívül mások is — például Kesselyák 
Gergely, Ókovács Szilveszter, Szép Gyula — 
kiveszik a részüket a hídépítésből.

Október második felében Gyöngyösi Le
vente (sz. 1975, Kolozsvár) lesz a ZeneSzó 
beszélgetősorozat vendége a kincses város
ban. Hazajön -  mondhatnék. Talán mód 
lesz megkérdezni tőle, mennyiben szeret
ne ő is tudatos és huzamos szerepet vállal
ni ebben a hídépítésben. Gyöngyösi tudniil
lik operaszerzó'ként 2017-ben fontos művet 
„tett le az asztalra” -  ahogy mondani szo
kás. Június 24-én a Miskolci Nemzeti Szín
házban m utatták be A Mester és Margari
ta című opera-musicaljét két felvonásban, 
26 tételben. Az ősbemutató koncertelőadás 
volt, egyelőre nem vállalkoztak dramatikus 
színrevitelre, de ez a koncert talán a buda
pesti Erkel színházi „rendes” bemutató elő
készületi lépésének tekinthető. Az új opera 
— ezt túlzás nélkül mondhatjuk -  grandió
zus. Egyebek mellett a „vállalkozók köre” is 
mutatja ezt, hiszen a miskolci Bartók Plusz 
Operafesztivál (rendező intézmény), a bu
dafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zene
kar (Hollerung Gábor vezényletével), a Ma
gyar Állami Operaház (magánénekesek) és 
a Nyíregyházi Cantemus Kórus koproduk
ciójaként került a közönség színe elé. „Irre
álisan hatalmas terheket rótt volna a köz
reműködőkre akár egy félig-szcenírozott 
rendezés is a vele járó hosszabb előkészü
leti időszak miatt, sőt nehezen tudom el
képzelni, hogy egy ekkora zenekart -  basz- 
szusgitárral, szintetizátorokkal kibővítve

- opera-musicalben
— hol lehetett volna egyáltalán elhelyezni.” 
(MakkZs)

Amiből tehát az is kiderül, hogy A Mes
ter és Margarita nem csupán műfaji megje
lölésében, de orkesztrációjában is túllép az 
operán s a klasszikus musicalen. A nagysza
bású mű előadói apparátusát szimfonikus 
zenekar és rockegyüttes szimbiózisa alapoz
za meg, ez utóbbinak a ritmushangszereken 
és basszusgitáron túl két elektromos gitár 
és két szintetizátor is része.

A vállalás nehéz, szinte „eszement”. Miha
il Bulgakov regénye, A Mester és Margarita 
az egyetemes irodalomnak sokrétűségében 
is egyik csúcsa. Sokféleképpen értelmezett 
alkotás, amelyben számos műfaj és stílus, a 
romantika, a realizmus és a groteszk alkot 
egységes egészet. „Életem eddigi főműve” -  
mondja ugyanakkor Gyöngyösi Levente, aki 
három éven keresztül (2014-16) dolgozott a 
Hollerung Gábor karmesterrel közösen ter
vezett operán. „Szeretném Bulgakov univer
zális remekművét közérthető, szórakozta
tó stílusban, ám mélységét, komplexitását 
megtartva elbeszélni.”

Zeneszerzői körökben persze megütkö
zést keltett a hír. Leginkább a vakmerőséget 
vetették Gyöngyösi szemére -  hiszen össze
tett és nehéz mű, amelynek sikeres színpad
ra állítása sokak erejét meghaladta (Andrew 
Lloyd Webber is lemondott arról, hogy musi
calt komponáljon A Mester és MargaritábóY). 
Filmben nagyjából a Vlagyimir Bortko-féle 
A Mester és Margarita (10x50 perc) terjedel
me az, amely a Bulgakov-mű egész komple
xitását és réteggazdagságát megjelenítheti, 
ehhez képest Gyöngyösi 2x75 percbe „me
részelte” a témát és üzenetet komprimál
ni. A cselekményt hatásos egyszerűsítések
kel és húzásokkal tették színpadképessé, a 
szövegkönyvíró Várady Szabolcs mellett jó
részt Bognár Róbert és Schlanger András jó

tékony közreműködésével. „Populárisabb ol
dalról »működtetem« a darabot, ugyanakkor 
beleteszem minden mesterségbeli tudáso
mat a szimfonikus és elektronikus hangsze
relésbe.” Gyöngyösi gyerekkora óta élénken 
érdeklődik a könnyűzene iránt, de mostaná
ig (40-42 éves koráig) nem jött el az az élet
helyzet, amelyben hozzányúlt volna. 60% 
kortárs opera, 40% musical. „Komolyzene” 
és „könnyűzene” fúziója laboratóriumának 
is tekinthető A Mester és Margarita, gyak
ran egyazon tételen belül váltakoznak, egy
másba hatolnak stílusok és hangszerelé
sek. A kérdés voltaképpen kettős — egyfelől: 
mennyiben lehet „kibékíteni” egymással a 
két, egymástól igen távol álló zenei világot 
és -eszményt, másfelől: lehetséges-e sikere
sen e két sarkpontból kiindulva egységes, a 
szétesést vagy taszítást teljességgel kizáró 
szerzői/stiláris világot konstituálni.

De nem csupán ez az egyszerű kétpólusos- 
ság feszíti a nagy munkát, hanem valóságos 
forrás-sokrétűség: „21. századi neobarokk, 
történeti jazz, sztálinista propagandazene, 
késő 20. századi musical, közhelyes közel-ke
leti dallamfoszlányok, valamint cirkuszi, u t
ca- és varietézene kavarog egymás mellett.” 
(Merényi Péter)

Kesselyák Gergely, a miskolci Bartók 
Plusz Operafesztivál igazgatója irányelvként 
jelölte meg, hogy a közönség megtartása mi
att is szükségesnek látszik az opera műfa
jának megújítása, hallgatható és más mű
fajokból is táplálkozó új műveket kell írni, 
ezeket kell játszani.

De erről is sokat kell még beszélnünk.

JAKABFFY TAMÁS

Egy vándor „em lékiratai”
Barangolások Gy. Szabó Béla művészetében címmel nyílt gyűjte

ményes kiállítás augusztus 3-án a Kolozsvári Művészeti Múzeum 
és a Gy. Szabó Béla Emlékház közös szervezésében a Bánffy-palota 
emeleti termeiben. A kiállítás nagyszerű bizonyítéka volt annak, 
hogy e rendkívül gazdag életmű még mindig tartogat meglepetése
ket számunkra. Lehet, hogy a név hallatán emlékfoszlányainkban 
azon igényes aprólékossággal kimunkált realisztikus tájképek sej- 
lenek fel, melyek minden lakás „kötelező” díszei az erdélyi értelmi
ségi családokban, Révai Nagy Lexikona és Jókai regényei mellett. 
Ám e skatulyázáson túllépve megbizonyosodhatunk arról, hogy a 
mennyiség nem megy minden esetben a minőség rovására.

A kiállítási anyag válogatása dr. Bordás Beáta kurátor és Fe- 
renczy Miklós, a Gy. Szabó-hagyaték kezelőjének munkáját dicsé
ri. A tárlat célja olyan képek bemutatása volt a nagyközönség előtt, 
melyek eddig egyáltalán nem kerültek kiállításra (pl. a groteszk, 
szimbólumokban gazdag, zaklatott hatású Látomásos önarckép cí
mű fametszet, valamint az életében soha be nem mutatott olajfest
mények). A kiállítás ugyanakkor egy jól körvonalazható témát jár 
körbe, mely a művészi életútat meghatározta: a külső és belső ba
rangolások témakörét. Gy. Szabó Béla számára a természet folya
matos megfigyelése és kutatása saját énjének felfedezésével kap
csolódott össze, egy kis fasámlival és rajzeszközeivel bebarangolva 
a világ messzi tájait és énjének rejtett zeg-zugait. „A barangolás 
(az úti élmények, valamint a meglátott és átérzett táj ábrázolása) 
és az önarckép témáin alapuló kiállítás úgy próbál végigvezetni 
Gy. Szabó Béla életművén, hogy a sűrített, szubjektív válogatás
ból mégis kirajzolódjon a művészi pálya fejlődésének íve.” -  nyilat
kozta a kurátor.

A természetjárás mellett Gy. Szabó számára inspirációs forrás
ként szolgáltak 1937-től a külföldön tett tanulmányutak is Olasz

országban, Görögországban, Bulgáriában, Belgiumban, a Szov
jetunióban, majd a kétszer tett látogatás Kínában, Mexikóban és 
végül Kolumbiában (a 80-as évek elején) -  mely tájak és témák a 
helyszínen készített pasztelljein és rajzain, az itthon fametszetbe 
átültetett munkáin is visszaköszönnek.

A tájábrázolások mellett a művész visszatérő, a teljes életmű
vet felölelő, változatos technikákkal kivitelezett tematikája az 
önarckép, melynek két típusával is találkoztunk a kiállításon: a 
klasszikus, általában semleges háttér előtt szemből ábrázolt mű
vész képével, illetve az érdekes kompozíciós megoldásokat követő, 
gyakran alig felismerhető, rejtettebb önarcképek (mint a Dantei 
önarckép vagy a Visszapillantó tükör -  mely egy motorbicikli tük
rébe rejtve sejteti a művész arcvonásait).

Az öt termet felölelő, majdnem száz alkotást felvonultató nagy
szabású kiállítás mind időben, mind technikákban rendkívül gaz
dag anyagot mutatott be az életműből, mely körülbelül 15000 
szén- és tusrajzot, közel 200 olajképet, mintegy 2000 pasztellt 
és közel 1400 fametszetet számlál. S bár Gy. Szabó Bélát (1905- 
1985) elsősorban az erdélyi fametszés megújítójának és legjelentő
sebb huszadik századi mesterének tekintjük, hat évtizedes mun
kássága során maradandó értékeket alkotott, mind a szén és a 
pasztell, mind az olaj technikáit alkalmazva.

A tárlat nem csupán a művész folyamatos, téma utáni barango
lásait szemlélteti, hanem a teljes életművön átvezetve a néző szá
mára is barangolás az önmegismerés útján.

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA
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Októberi évfordulók
1 -  130 éve született Pieter Nicolaas van Eyck holland költő 
2 -1 1 0  éve halt meg Békefi Antal író

170 éve született Francisc Hossu-Longhin román író
3 — 120 éve született Louis Aragon francia író

60 éve halt meg Szabó Lőrinc
4 -  230 éve halt meg Cornides Dániel irodalomtörténész

220 éve született Jeremias Gotthelf svájci író
410 éve született Francisco de Rója Zorilla spanyol drámaíró
145 éve született Schöpflin Aladár kritikus

5 -  120 éve született Csűrös Emília írónő'
95 éve született Kiss András romániai magyar történész 
100 éve született Szabó Magda 

6 - 7 0  éve halt meg Finta Zoltán költő 
7 -  160 éve született Ferenczi Zoltán irodalomtörténész 

80 éve halt meg Komáromi János író
8 -  50 éve halt meg Che Guevara argentin író
9 -  30 éve ha lt meg Baránszky-Jób László irodalomtörténész 

470 éve született Miguel de Cervantes Saavedra spanyol író 
50 éve ha lt meg André Maurois francia író

10 — 80 éve ha lt meg Pierre-Jean Jouve francia író
12 -  90 éve született Békési Ágnes műfordító
13 -  90 éve született Gulyás János író

220 éve született Williem Motherwel skót költő
14 -  240 éve született Costache Conachi román költő

200 éve született Theodor Storm német író
15 — 195 éve született id. Ábrányi Kornél író

120 éve született Ilf orosz író
410 éve született Madaleine de Scudéry francia írónő

16 -  50 éve ha lt meg Marcel Aymé francia író
90 éve született Günter Grass német író 
110 éve született Roger Vailland francia író

17 -  120 éve született Stefana Velisar-Theodoreanu román írónő
18 -  240 éve született Heinrich von Kleist német író

470 éve született Ju stu s Lipsius holland filológus 
110 éve született M ihail Sebastian román író

19 -  410 éve ha lt meg Sebastian Grabowiecki lengyel költő
20 -  245 éve született Samuel Taylor Coleridge angol költő

170 éve halt meg Édes Gergely költő 
100 éve született Gajdos Tibor délvidéki író 
145 éve született Cincinat Pavelescu román költő 
160 éve született Tóth Béla író

21 -  170 éve született Carl Edvard Brandes dán író
350 éve született Cserei Mihály történetíró 
170 éve született Giuseppe Giacosa olasz drám aíró

22 -  130 éve született John Reed amerikai író
23 -  90 éve halt meg Alexander Bernát filozófus

250 éve született Benjamin Constant francia író 
145 éve halt meg Théophile Gautier francia költő

24 -  280 éve ha lt meg M artino Radicati di Passerano olasz költő
25 -  195 éve született Dux Adolf író
26 — 50 éve ha lt meg Dormándi László író
27 -  130 éve ha lt meg Kari Goedeke német irodalomtörténész
28 -  430 éve halt meg Giovanni Maria Cecchi olasz író
29 -  120 éve halt meg Henry George amerikai író
30 -  70 éve halt meg H ans Bohatta osztrák filológus

95 éve ha lt meg Gárdonyi Géza
31 — 80 éve halt meg Ralph Connor kanadai író

90 éve született Galsai Pongrác író 
160 éve született Axel Munthe svéd író

Fantázia
VÍZSZIN TES 1. J o se p h  Jou-  
b e r t gon d o la ta ; e ls ő  r é sz . 11.
D u n án tú li város. 12. D aniel ...; 
a Robinson C rusoe írója. 13. Ró
m ai 49-es. 14. O pus, röviden. 15. 
Kicsinyítő' képzó'. 17. F elü le te t 
savval m eg tisz tít. 19. Rézfúvós 
hangszer. 21. E lavu lt hosszm ér
ték . 22. Egykori büntetó'eszköz.
24. Kies határok ! 25. Tömb
szélek! 27. V ízparti növény. 28. 
... culpa; az én vétkem  (latin). 
30. T ajték . 31. B ugás v irág za 
té  szürkészöld fű. 33. Eró', la t i 
nul. 34. Rovarok „tojása”. 35. Da- 
tivus, röviden. 36. H ull a könnye.
37. Acidum. 38. Egyből kettó'! 39. 
N ém án néz! 40. E sn i kezd az esó'. 
42. A le tta  van  der ...; A páczainé. 
44. ... ta rd a ; a túzok  re n d sz e rta 
ni neve. 46. T alán . 49. K lassz i
kus kötőszó. 50. Az argon vegy- 
jele. 51. M érnöki vonalzó. 52. 
Buenos ...; A rg en tín a  fővárosa. 
54. Szem léltető  rajz.

FÜGGŐLEGES 1. Elemi pa- 
rány. 2. Nem h iába  kér. 3. Cso
koládéfajta. 4. Erdélyi havasi ju 
hász. 5. ... M cBain; krim iíró . 6. 
Véletlenül ta lá l. 7. Török sö rm ár
ka. 8. Tam ás az oviban. 9. F a r
m erruha , angol szóval. 10. ... Ap
pia; ókori róm ai út. 16. Borsodi 
település. 18. Ring végei! 19. Ok
ta t, nevel. 20. J u tta t .  23. Amely 
dologra. 25. Hajófar. 26. J o sep h  
J o u b er t gondolata; m ásod ik , 
b efejező  r é sz . 29. Estefele! 30. 
M agyar megye, Eger a székhe
lye. 32. Pest megyei település. 33. 
Küzd, tu sáz ik  (régies). 34. Egyen
lőség, azonosság. 36. Török szu l
tá n  volt. 37. Balkezes, népies szó
val. 39. D él-afrikai tartom ány . 41. 
Lásd ott!, röviden. 42. Menetelő! 
43. Becézett Terézia. 45. Lendü
let. 47. Konyhafőnök. 48. Geniti- 
vus, röviden. 50. F ran c ia  te rü le t- 
m érték , ár. 53. Sain t, röviden. 55. 
Ném án bízó!

R.T.

A Helikon 2017/11-es szá
m ában közölt Fortuna csók
ja  című rejtvény megfejté
se: A  bölcs ember az esélyt 
jó  szerencsévé változtatja.
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