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Isztambulban tavaszodik, de hidegek a szelek, 
hidegek esténként Kolozsváron is. Isztambulban 
nem állítják át az órát, amikor idejöttünk, még 
egy órával korábban volt a romániai idő. Azóta 
megvoltak itt a választások is, most mindenki 
erről beszél, az eredmény még nem tiszta. Mert 
mi is a költészet, na igen. Igen? Mintha erró'l 
is szó lett volna. Homály. Homály a nemzetkö
zi kapcsolatokban, homály a Grigóban, homály 
a nappaliban, másfél mázsa homály, homály a 
szerkesztőségben, boldog homály. A régi utcane
vek homálya. A többnyelvűség homálya. A kur- 
dok homálya. Az örmények homálya. A magya
rok istenének (és ördögének) homálya. Nagybetűs 
homály. Az én homályom. Homály az, amit mon
dani kell. Homály, mert elmondhatatlan.

Ha a vers templom, akkor minden nap újra 
kell rakni. Ami estére fel, reggelre le. Vagy for
dítva. Ha a vers út, akkor nincs térkép hozzá, 
se jelzőtábla rajta. Vagy túl sok van, mindegyik 
telefirkálva. Ha a vers tavasz, szinte hallani 
lehet, ahogy rügyei kibontakoznak, kipattan
nak, feltörnek, szirmai hullanak udvarainkra, 
erdők ösvényeire, rejtett tisztásaira. Ha a vers 
áldozat, akkor újjászületés is. Ha a vers ima, 
akkor káromlás is. Ha a vers magyar, akkor 
román is. Ha a vers tenger, akkor édesvíz is. 
Tűz a halott nyelven, eső az élőn. Idő két kon
tinens között, politikai állásfoglalás a homály
ban. 20 milliós város etette macskafalka, ma
gányos kóborkutya a Hójában. Babilon, Róma, 
Amerika. A régi istenek kiégése az új világ
ban. A szantálfa illata, József Attila öregkora. 
Lucidum intervallum a kognitív disszonanciá
ban. A visszatérés fáradt öröme, egy kifejezés
telen, de ismerős arc egy mellettünk elhaladó 
autóbusz piszkos ablaka mögött.

Ha a vers én vagyok, akkor te is vers vagy. 
Ha pozíció, akkor oszcilláció is. Ha a vers ho
mály, az olvasó az, aki kivilágítja.
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A Shakespeare- 
környéki focisták 
és az Utunk

Beszélgetés 
V allasek  D áné  
M árta m űfordítóval, 
szerkesztővel

-  A  Romániai Magyar Irodalmi Lexikon
ban azt olvasom, Vallasek Márta előszót írt 
az 1978-ban megjelent Robin Hood, Adam 
Hood egyetlen fia, majd az 1984-es Robin 
Hood, a zöld erdők fia című kötethez -  ah
hoz a Iacob Dezideriu által művészien illuszt
rált gyerekkönyvhöz, amely jó néhány generá
ciónak meghatározta a Robin Hood-olvasatát. 
Az első kötetet nem is lelem, a ’84-es kötetben 
nincs előszó, helyette ez olvasható: „elbeszéli 
Vallasekné Dáné Márta”. Hadd pontosítsuk a 
szócikket...

-  Egyszer felhívott Fodor Sándor, lelken
dezve, lá tta  a Robin Hood-kiadás angol vál
tozatát. Nem tud tam  róla, felhívtam  a Ion 
C reangá Kiadó m agyar osztályának felelős 
szerkesztőjét, Petre Juditot, s kértem  egy 
példányt az angol kiadásból. Sorról sorra 
összehasonlítottam , ta lán  tíz m ondatot cse
réltek ki belőle, de összességében az én m un
kám  angol nyelvű változata jelent meg, h iá
ba á llíto tta  Petre Judit, hogy nem ugyanaz 
a könyv. Úgyhogy nem lepődök meg a szó
cikk tévedésén. A Robin Hood ’78-as k iadá
sáról m agam  sem tudok -  u tánanézni nem 
nagyon néztem  u tán a , m iket ír ta k  róla, én 
elvégeztem a m unkát, u tána  a kiadó sorsára 
volt bízva. De nem ez az egyetlen ehhez h a
sonló eset. Lakatos István az egykori Szoci
áldem okrata P á rt m agyar tagozatának volt 
az elnöke,’49-ben elítélték a M árton Áron
perben, tizennégy évet ü lt börtönben, ’64- 
ben szabadult. Rá tíz évre az apám, Dáné 
Tibor rávette, írja  meg az em lékiratait. Nyil
ván a p á rtn ak  is jól fogott volna, ha  egy koz

m etikázott, a p á rtra  nézve pozitív visszaem
lékezés születik, v á rták  is, m ikor készül el. 
Apám akkor a Dacia Könyvkiadó non fiction 
részlegének volt a főszerkesztője, a párt apá
m at bízta meg, vegye rá  Lakatost, írja  meg 
az em lékiratait. Tizennégy év börtön u tán  
nyilván Lakatos nem volt hajlandó a kozme
tikázott változat m egírására. De apám bizta
tá sá ra  m egírta a valódi tö rténetet, amelyet 
különböző úton-módon harm inc-negyven ol
dalanként apám  csem pésztetett á t M agyar- 
országra, az OSZK-ba. Összegyűlt vagy két
ezer oldal. A fordulat u tán  apám  kiu tazo tt 
M agyarországra, az OSZK-ban lefénymá- 
soltatta  az egész anyagot, s hazahozta. Ezt 
gatyába kellett rázni, Lakatos sokat ism é
telte m agát, kilencven fele közeledett. Négy 
évem ment rá  a szerkesztésre, két vastag  kö
tetben  meg is jelent, de még a nevem sem 
szerepel a kiadáson. Az az igazság, nem na
gyon törődtem azzal, am i egyszer m ár meg
jelent, s ez kellemetlenül is érin tett, amikor 
szerettem  volna felvételemet kérn i a Romá
niai írók Szövetségébe. ’90 u tán  rengeteget 
dolgoztam m agyarországi kiadóknak, de 
az itthon iaknak  is rengeteget fordítottam . 
De a m űfordítókat eleve nem tologatják elő
re, az írószövetségben azt mondták, mivel a 
m unkásságom  fele M agyarországon jelent 
meg, nem fogadhatják el a jelentkezésem.

-  Minden könyvnek megvan a maga törté
nete, amiről az olvasó mit sem sejt. Vissza
kanyarodva a Robin Hood-könyhöz: nemrég 
olvastam egy magyarországi könyvesblogon 
egy nagyobb tanulmányt, amelyben a szer

VALLASEK DÁNÉ M ÁRTA
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ző  a magyar nyelvű Robin Hood-változa- 
tokat elemzi (egyébként ő  hívja fel a figyel
mem a lexikonszócikk tévedésére is). A  ’84-es 
Creangá-kiadás kapcsán a legjobb magyar 
átdolgozásként említi a könyvet, kiemelve a 
már említett illusztrációkat, illetve a történet 
egyéni látásmódját, értelmezési merészségét, 
mondván, a romániai kiadás lebontja az év
századok során a történetre rakódott roman
tikus elemeket, a balladákat követi, mint a 
több száz éves Robin-népkönyvek. Emellett ér
telmez, kommentál, összekapcsol és kibont, ki
zárólag népköltészeti alkotások alapján. Hon
nan az indíttatás az angol népköltészet iránt?

-  Jó néhány éve nem tudok olvasni a szem- 
m űtéteim  m iatt, így az em lített tanulm ányt 
nem ismerem, de örülök neki. Angol szakos
ként rengeteget foglalkoztam régi angol iro
dalommal, melyet akkoriban egy rendkívül 
jó tan á r, M ihail Bogdan tan íto tt. Főként 
Shakespeare-rel foglalkozott, m ásról nem 
is beszélt, a többit feladta könyvészetbe, de 
vizsgázni nemcsak Shakespeare-ből, hanem  
ahogy mi neveztük, a Shakespeare-környéki 
focistákból is kellett. Elképedve fedeztem fel 
például Chaucert vagy John Donne-t, meny
nyire modernek. Egy angol barátom  révén, 
felbontott csomagokban ugyan, de m egkap
tam  a különféle angol nyelvű könyveket, még 
P asz te rn ák  Doktor Zsivágóját is, így ju to tt 
el hozzám egy balladáskötet is -  teljesen el
varázsoltak ezek a balladák, s elhatároztam , 
ez lesz az állam vizsgatém ám . Az öreg Mi
hail Bogdan nem nagyon biztatott, de az ál
lam vizsgán m ár m ásfél órán keresztül be
szélgettünk, csoda dolgokat tudott mondani. 
A végén meghívott doktorálni, h a  majd lejár 
a három  év kötelező munkapenzumom. Per
sze boldog voltam, de egy év múlva m ár Mi
hail Bodgan nem  volt a  tanszéken, én meg 
szép lassan  elfelejtettem  az egészet, szület
tek  a gyerekek. De az érdeklődésem az a n 
gol balladák  irá n t m egm aradt. A Nagyapó 
mesefájába is ír tam  a kerekaszta l lovag
jai közül három ról egy-egy m esét, Petre Ju 
dit b izta to tt is, írjak  még vagy hárm at-né- 
gyet, legyen egy teljes kötet. De ekkor m ár 
Aranyosgyéresen tan íto ttam , naponta in 
gáztam , időm és érdeklődésem sem volt m ár 
A rtú r lovagjait á tírn i. A ztán m egszűnt az 
aranyosgyéresi líceum, s b á r próbáltam  á l
lás t ta lá ln i, a tanügynél jelezték, nem fo
gok sem Kolozsváron, sem a környékén még 
helyettesítői á llást sem ta lá ln i apám  m iatt. 
Apám m int a Református Kollégium egykori 
diákja kérvényezte, á llítsák  vissza azt a táb 
lát, amely a kollégium első világháborús hősi 
halottainak  névsorát tarta lm azta , s amelyet 
a hetvenes évek közepén ism eretlen vandá
lok összetörtek. Beperelte a tanügyet, s bár 
a tanügy a pert elvesztette, a táb lát nem állí
to tták  vissza, a családtagokat megbélyegez
ték. így állás nélkül m aradtam , gyermek- 
nevelési szabadságon lehettem  az akkori 
törvények szerint mindaddig, am íg a kiseb
bik gyerek iskolás nem lett. Ebben az időben 
írtam  á t a Robin Hoodot.

-  Kétszer is szóba került eddig édesapja, 
Dáné Tibor neve. Akinek a gyerek- és ifjúsági 
könyvein szintén generációk nőttek fel, példá
ul a Négy tenger hajósán...

-  Apám itthon apám  volt. Persze a b a rá 
ti köre az írókból kerü lt ki, mindenféle h á t
térdolgokat is tu d tu n k  róluk. Nagyon jó ba
rátja  volt Fodor Sándor, a felesége festette az 
itt látható  festményeket a három  lányomról. 
De term észetesen tud tuk , hogy apánk  író.
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Az első regényét, amire felfigyeltek, az Athá- 
Rát a konyhaasztal sarkán írta éjszaka. Ak
kor mi egy szoba-konyhás lakásban laktunk 
ötödmagunkkal, a Horea úton, tíz kibom
bázott családdal egy udvaron. Mivel anyám 
a filharmóniánál dolgozott, sokszor volt ki
szálláson, így sokszor voltunk apánkkal, aki 
mindig csak éjjel állt neki írni. ’56-ban már 
a Palocsay-kertben dolgozott, bár jogász vég
zettséggel tanárságodként, majd megbízott 
előadóként kezdte. Palocsay Rudolf maga kö
ré gyűjtötte a mindenhonnan kiebrudalt ér
telmiségieket, Gelu Páteanu mellett apámat 
is, akik vitték a teljes adminisztrációt, így az 
öreg nyugodtan nyírhatta a rózsáit. ’56 őszén 
Palocsay elküldte apámat Bukarestbe, így 
tudtam én -  de egyes hírek szerint valahova 
máshova. Rudi bácsi jól ismerte apámat, tud
ta, hogy apám az ’56-os cirkuszt nem úszta 
volna meg, ha itt marad. Hogy milyen nagy
szájú természetű volt, az kiderült az előbb 
említett kollégiumi ügyből is. Utána, ’58- 
ban került az Ifjúsági Könyvkiadóhoz, egé
szen a megszűnéséig, ’70-től a Dacia Könyv
kiadó tudományos szerkesztője.

-  Említette korábban a műfordítók mosto
hább, rejtó'zködó'bb sorsát -  jelzésértékű, azt 
hiszem, hogy az Utunkban, illetve A Hét ha
sábjain néhány fordítás mellett igen kevés szó 
esik a Márta által lefordított művekről. Egye
dül Paul Anghel Ottomán éjszaka című re
gényének van nagyobb kritikai visszhang
ja, erről Bogdán László kritikát is ír, illetve 
a magyar nyelvű változat után magával a 
szerzővel Adonyi Nagy Mária készít interjút 
A Hét 1986/39. számában.

-  Anghel könyve nagyon izgalmas. Kicsit 
szürrealista, fura módon közelítette meg a 
román történelmet, az általam lefordított 
kötet egy tízkötetes regény hatodik darab
ja. De én soha nem találkoztam a szerző
vel, még egy telefon erejéig sem beszéltünk. 
A Kriterion megkeresett, lefordítottam a 
könyvet, s ezzel nagyjából lezárult a törté
net. Én ’86-ban kerültem az Utunkhoz — ek
kor már dolgoztam Dávid Gyulának: ki kel
lett válogatnom Balázs Ferenc és felesége, 
Christine Frederiksen angol nyelvű levele
zését, egy kötetet kellett készíteni a kétkö- 
tetnyi levélből. Nagyon hálátlan feladat volt, 
a cenzúra akkor már nagyon keményen le
sújtott. Ezt később a lányommal, Julival kö
zösen le is fordítottuk, s „Csillaghoz kötöttük 
szekerünk” címmel meg is jelent 2002-ben.

-  Műfaji sokszínűség jellemzi fordítói mun
kásságát, számos „kedvenc olvasmány” hátte
rében ott találjuk, de az olvasók kegyetlenek, 
nem jegyzik meg a fordítók nevét: például Alf
red Hitchcock A tigris napja, számtalan Aga
tha Christie-krimi, a Piknik a senkiföldjén 
sci-finovelláiból néhány Vallasek Márta-for- 
dítás. De említhetném T. R. Malthusnak a 
Téka-sorozatban megjelent könyvét, a Népe
sedésrobbanás -  egykéi, amelynek gerincfel
iratát már gyerekkoromban kisilabizáltam, 
s meg voltam róla győződve, hogy hibás. Ho
gyan találták meg ezek a változatos műfajok?

-  Engem minden érdekelt. Rengeteg sci- 
fit olvastam, a hatvanas években járt apám
nak a Galaktika, ismerte a főszerkesztőjét, 
így természetes volt, hogy Galaktikát olva
sunk. Legtöbbje felkérésre született, ’90 
után pedig rengeteget fordítottam magyar- 
országi kiadóknak. ’90 előtt itthon meglehe
tősen szorított a cenzúra, már nem lehetett

akármit fordítani, de az Utunk ban jelentek 
meg kisebb-nagyobb fordításaim.

-  1986-ban kerül az UtunkAoz, ott is szem
besülhetett a cenzúra működésével...

-  Akkor már nagyon szigorú cenzúrának 
vetették alá az Utunkot is: hétfőn délelőtt 
volt az összeolvasás, délután az ún. tiszta
fej, kedden elment a lap a cenzorhoz, szerdán 
jött vissza a cenzori aláírással. Egy hét ellen
őrző munka, hogy pénteken megjelenhessen 
a lap. ’88—89-ben már a főszerkesztőn vagy 
a helyettesén, Szilágyi Istvánon csattant az 
ostor. Nem egyszer láttuk Szabó Katicával, 
az akkori mindenessel, illetve Bágyoni Sza
bóval együtt, akikkel az első teremben volt 
az íróasztalunk, Szilágyi Istvánt ordítva be
rohanni, majd kirántani Lászlóffy Ali fiókját, 
ahol mindenféle önjelölt költő verseit őrizget
te, hogy ezekkel helyettesítse az éppen ki
dobni ítélt anyagot. Lászlóffy általában pén
teken szembesült az önjelölt költők verseivel 
az Utunk hasábjain, általában a K. Jakab 
Levélváltása helyén, akkor jött az újabb patá
ba, hogy ki tette be ezeket a szörnyűségeket 
a lapba, amikor ő már visszautasította őket!

-  Mi volt a gond K. Jakab Antal Levélvál
tás rovatával?

-  Anti kiváló kritikus volt, de egyre keve
sebb tere maradt, épp a cenzúra miatt. A Le
vélváltás rovatában néha borzasztó dolgokat 
tudott művelni, mi persze görcsöket kaptunk 
a nevetéstől, holott közel sem voltak ezek 
vicces történetek. Volt egy költő, akinek a 
versét közölte Anti, s amely úgy végződött, 
hogy „De nini! Amott egy /ágon gyémántsze
mű/ mókus bókol énrám ifjú kedvvel/s üdvö
zöl lompos farkával” -  erre K. Jakab hozzá
fűzte: Amennyire erőmből telik, amúgy
öregesen, csatlakozom a mókushoz.” Ebből 
is elég nagy kalamajka keveredett, bár a lap 
megjelent. Az utolsó átnéző Bágyoni Pista 
volt, s nem egyszer kerültek be még a cen
zor után is a lapba olyan bakik, amelyekért 
a teljes szerkesztőség mehetett volna a du
tyiba. Például az első oldalon, ahol általá
ban Ceausescu-beszédek kivonatainak vagy 
név nélkül a pártot dicsőítő szövegeknek kel
lett megjelenniük, egyszer a nyomdászok el
szúrtak valamit, s a Ceusescu-beszédben 
a törekedni szó helyett mindenütt tökre ke
dés szerepelt. Be kellett zúzni az egész la
pot. De K. Jakab Antinak a tudására a válto
zás után, már a Helikonnál is nagy szükség 
volt: mivel nem voltak magyar irodalom tan
könyvek, Anti négy oldalt töltött meg hétről 
hétre 9—12. osztályosoknak szóló irodalmi 
anyagokkal. Gyakorlatilag magyar iroda
lom tankönyvet írt. Én tartottam az erdé
lyi középiskolákkal a kapcsolatot, tudtuk, 
melyik iskola melyik osztálya hány Helikon- 
példányt rendel, ebből tanítottak a tanárok. 
’90 után a Romániai írók Szövetsége anya
gilag nehéz helyzetbe került, bélyegpénzre 
sem volt már keret. Sigmond Pista kapcso
latai segítettek abban, hogy pénzügyileg a 
lap átélje a változás éveit. Az Utunk az utol
só években hatezer példányban jelent meg, 
’90 után ez jelentősen megcsappant. Faramu
ci helyzetbe kerültünk: Sigmond kiszámítot
ta, hogy ha nincs egy akkora példányszám, 
amekkorát nem tudtunk már produkálni, 
akkor nem kifizetődő növelni az előfizetők 
számát, mert egyre veszteségesebb a lap.

-  A Helikon jövő januárban harmincéves. 
Márta ’93-ig tagja a szerkesztőségnek, mind

két rendszerből talán a legnehezebb periódust 
élte meg...

-  A ’89-es fordulat a lap teljes átalakulá
sát jelentette. A december—január, de a kö
vetkező pár év is, nagyon nehéz volt: a szer
kesztőség az akkori pártház alsó szintjén 
működött, amelyről nyilván a tömeg nem 
tudott, teljesen összetörték a szerkesztősé
get, egy ablak sem maradt épen. Január vé
géig az írószövetségnél kaptunk két kisebb 
termet, a Főtéren, hatalmas bizonytalanság
ban dolgoztunk, mindenhonnan terroristák
kal riogattak. Megdöbbentő tapasztalat volt 
látni az emberi természet rugalmasságát -  
hogy a Temesvárról reggel megkapott, egy
másra dobált hullákról tudósító, lelkileg tel
jesen kikészítő, rettenetes fotókat délre már 
nyugodtan tettük-vettük, hogy melyiket kö
zöljük. Ugyanilyen megdöbbentő élmény volt 
végignézni az írószövetség ablakából, aho
gyan elvonulnak alattunk a teherautók a ko
lozsvári halottak koporsóival. Január végé
re visszakerültünk a régi helyünkre: tömve 
volt kiskatonákkal, akik a szerkesztőség te
lefonszámát adták meg a szüleiknek. Egész 
nap csengett a telefon, megrázó volt, ahogy 
végighallgattuk az ország legkülönbözőbb 
helyeiről sírva hívó anyák érdeklődését fia
ik sorsáról. A Vatra elég hamar elűzte a szer
kesztőséget, így költöztünk a Nagyszamos 
utcai szerkesztőségbe. Kisebb volt, de kelle
mesebb. Én ’93 szeptember végéig dolgoztam 
a Helikonnál, ekkor iszonyatos anyagi mo
csárban küzdött a lap túléléséért Szilágyi és 
Sigmond István.

-  Többszöri költözést említ -  mit tud az 
Utunk hagyatékáról, a könyvtárról, kézira
tok, levelek sorsáról?

-  A pártszékházban az Utunk könyvtára 
Létay szobájában volt, az a változások után 
szabad préda lett. A kéziratok, levelezések 
sorsáról nem tudok, a verskéziratok sze
rintem Lászlóffy Alihoz kerültek, Lászlóffy 
Gyöngyi egyedül küzd a zsákokba gyűrt 
kéziratok rendszerezésével, segíteni kelle
ne neki. Hogy a Mózes Attilánál lévő próza
kéziratok sorsa mi lett, nem tudom. De ezt 
azért is nehéz kideríteni, mert az átalaku
lás a lap életében nem ’90-ben kezdődött, 
hanem már a nyolcvanas évek második felé
től, ’86-tól, rengetegen elmentek Magyaror
szágra: Banner Zoltán, Kenéz Feri, Bágyoni 
Szabó István, Árkossy Pista. Polacsek Jós
ka (P. Lengyel József) meghalt, s valamikor 
’88-ban került a laphoz Egyed Emese egy rö
vid ideig, majd ’90 elején, szintén rövid ide
ig, Jakabffy Tamás is. Ekkor kezdődtek a le
építések, Bálint Marika, a gépírónő, Derzsi 
József, a tördelőszerkesztő nyugdíjba ment, 
elhagyta a lapot Molnos Lajos is. A számí
tógépes tördelést már Nagy Mária tanulta 
meg. S ott volt Szabó Gyula is, de már nagy
betegen. És hát sokan meghaltak: Szabó 
Katica, a mindenes, aki rendben tartotta a 
szerkesztőség szénáját. Minden tiszteletem 
azoknak, akik próbálták a lapot fenntarta
ni, a főszerkesztő Szilágyitól a pénzért sza
ladgáló Sigmondig, a hónapokon keresztül 
fizetés nélkül vagy szimbolikus összegekért 
dolgozó szerkesztőkig. Király Laci rendkí
vül érzékeny ember volt, nagyon a szívem
hez nőtt, a legkisebb lányomnak afféle „lel
ki klinikája” is volt. De mindezekkel együtt 
azt hiszem, a lap legrosszabb periódusa volt 
ez az átmeneti időszak.

DEMETER ZSUZSA
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HANSBERGEL

L evél a  D éli-K árpátokból
(Brief aus den Südkarpaten)

Ötéves lányomnak, Hildegardnak

Gyermekem, a tél 
átsurran
az országon. Faházban 
lakom
egy fehér hegyormon.
Az ég kifeszül 
e hegy
s ország fölött.

Többnyire 
magamra vagyok.
Néha a szél meglátogat, 
vagy a völgyből 
esténként köd száll fel -  
csodálatos, 
habfehér, őszülő 
ködgomolyag.

Ablakomból 
éjente fényeket látok, 
falvakét s a városét, 
melyek arcokként 
a sötétből kiválva 
követnek. És 
olykor-olykor
sziporkázva csillagok hullanak.

És néha sírás 
öleli át 
e házat
nappal s éjszakán. Ilyenkor 
zilált zúgás hallik 
odakinn,
láthatatlan kezével 
a tűzhely falába váj.

Asztalom van itt
meg könyvem, az én váram.
Nagy ritkán 
barát látogat,
napbarnítva, csontsoványan.
Ruhájában még mindig szél 
fészkel és fehérre 
fagyott pillájáról

hó csurran. Helyet 
foglal és ráérősen 
tör kenyeremből, 
a vendégem.
S mihelyt továbbáll, 
a csöndes napok, 
mint régi mondák, 
úgy ölelnek át.

Hans Bergel 1925-ben született a Brassó mel
letti Barcarozsnyón. Az 1959-es brassói íróper
ben 15 év börtönbüntetésre ítélték Fürst und 
Lautenschläger (Fejedelem és lantos) című novel
lájáért. 1964-ben amnesztiával szabadult. 1968- 
ig Brassóban élt, majd Günter Grass támogatásá
val kivándorolt Münchenbe. Számos irodalmi díj 
kitüntetettje.

Próféta Eremia: Ion Vlasiu arcképe

E rdélyi p a ss ió
(Siebenbürgische Passion)

Walter Schullernek, a barátnak

A  várak falgyűrűjébe veszett az idő.
Mi egykoron volt, bálvánnyá romlott, 
s végig az elhagyatott völgyre 
a vesztesek dohos gőgje omlott.
Kövekbe vésett fájdalom s düh, 
falakba zárt bú s lemondás.
Hol idegenné lett testvér nyugszik, 
neve mellett arcot is vesztett ország.

A gyermekkor mindent magával sodorva már tova. 
Csupán a torony fala, mi itt áll, 
mely hágó s hegyek közé szorulva 
éjente megremeg egykor volt lelkek viharán.
A harangszó elhaló hangja a folyó fölött kering. 
Hol vannak ők, kiket kísért egykor?
Megalázva, megbélyegezve és eltévelyedve itt 
nem leltek megnyugvást, sem otthont.

Hol egykor az oltár állt, a léptek elhalkulnak, 
a kapu alatt is már rég elnémult a száj. 
Évszázadok kaszacsapásainak 
az élet martalékává vált.
Ha majd egykor feledésbe merülnek a sebek, 
és egy jövő nemzedék szabaddá lesz tán 
s új óraütésre eszmél: csak akkor lehet 
szenvedésből szándék, időből örökkévalóság.

B rassó, 1993
(Kronstadt, 1993)

Omladozó bástyák közt, 
a viszontlátástól kábultan 
felkeresem önmagam.

Gyújtópontban a várakozás fénye, 
tétova láb a kőlépcsőkön -  
hát nem bukkantak-e már itt fel 
ezrek és ezrek 
énelőttem
a hét erdő, a hétszer hét vár 
mögül
gyermekkorom kék mélységéből 
s a feledés szürkeségébe 
vissza nem tértek-e?

HELIKON



A levegőbe sírhantok, 
elfeledett nyelv szólásai, 
névtelen holtak zárulnak.
Megtört kenyér 
taszítja a kezet.
Kapuban málló keresztfa 
tűzbe jött aggok
kócosra dermedt szakállára emlékeztet, 
kik elfeledték, hogy már nincsenek. 
Arcukról kiábrándultán szállnak el 
az ismerős jegyek...

S  mégis, a város előtti utakon 
a por szaga
és fent, a köves ösvényen, 
a hegygerincen a szél illata 
barátokról mesél, 
kik utazásra hívtak el: 
énekeink a folyóparton, 
a tónál a fenyők zöld alkonyán, 
a völgy fölé magasodó sziklán -  
sátrak, tűz,
s körös-körül a vándor hegyek.

És mindig a visszatérés 
a fölénk magasodó 
fekete falakhoz -  a város szívéhez, 
érveréséhez, mely rajtunk áthatol, 
ha megkondul a harang 
és szaporán lélegezni kezd 
a gyermekkor kék mélysége felett.

Rauscher György: Öreg zsidó

siettél-e?
Testvérem az énben:
Kettőnk közül ki hagyta s árulta 
el a másikat?

Mindig is én voltam a gyengébb. 
Téged mindig is hiányoltalak.

Még most is szüntelen.

T án c A p ám  k er tjéb en
(Der Tanz in Vaters Garten)

Egy Yvonne Livay-vers parafrázisa

Apám kertjében táncolok.
Magammal és magamon áttáncolok. 
Gyermekkori mesékbe rejtőzve 
táncolok szürkületben 
a szomorúfűz alatt 
apám virágzó kertjében.

Levélbe-ágba tekerten, 
akár a megbukott király 
óriáskoronája, 
kiről azt mesélte apám: 
a korona túl nagy volt neki.
Am ragyogásában keltek első vágyaim, 
és árnyékában 
elfeledett álmokra lelek, 
búgásában
hallom anyám szelíd dalait.

A szomorúfűz 
árnyékán s fényén át 
kérdem tánc közben:
Hol voltál ily soká? Hol voltál?
Egyedül róttam a köves ösvényeket, 
mik talpam szétvagdosták, 
éheztelek s szomjaztalak 
ama napokon, melyek 
mint égő pusztaságok, körbezártak, 
betemetett utak végén 
sírtam egymagámban, 
a forrástól távol.

Hol voltál, mikor szólítottalak -  
te másik, erősebb énem? 
Magányomban osztoztál, 
vagy örömkiáltásomra

Apám alkonyodó kertjében táncolok.
A hanyatló nap homályában 
végre szembejössz velem -  
s mielőtt a Fiastyúk 
a felhő mögé lekben, 
eggyé válunk.
Akár hajdanán, amikor apám kertjében 
együtt táncoltunk.
Anélkül, hogy tudnánk.

Szent Anna-tó, Keleti-Kárpátok
(Sankt-Annen-See in der Ostkarpaten)

Erdő
éjsötét szívverése.
A tó előttem 
fekete üveg.
Egy lehulló ág 
köröket ír le, 
s beleremeg 
nád és füvek.

Hajnali köd 
körös-körül, 
egy csillag 
a félhomály rabja.
Am máris 
érkezik
tág pillantással 
a pirkadó hajnal.

S a hegyek 
egyszer csak 
felállnak, 
a sötétből 
előlépnek,
s mint óriás agancsú 
őslények, 
az ég kapuján 
átevickélnek.

SZENKOVICS ENIKŐ fo rd ítá sa
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ORCSIK ROLAND

Tor
(regényrészlet)

A YouTube-on megnéztem több doku
mentumfilmet is a városról, olyannak ha
tott, mint egy celofánba csomagolt üdülő'- és 
üzleti paradicsom. Miami Beach, a Miami 
Vice sorozatfilm és annak pornós feldolgo
zása, a farokmorzsoló kamaszéveim egyik 
forró kedvence, a Miami Spice. Sztárok, 
üvegpaloták, égbe vesző' felhőkarcolók, sö
tét limuzinok, koktélpartik estélyi ruhák
ba öltözött bombanőkkel és multimilliomos 
vén férjeikkel -  hemzsegtek a fejemben a 
sztereotípiák. Aztán az egészből csupán 
késhegynyit láttam, miután mindössze egy 
napot töltöttem Miamiban.

A hajóstársaság előírta, hogy „open 
ticket”-et vegyünk az odautazáshoz. így 
bármikor visszarepülhetek, ha kirúgná
nak, netán vészesen lebetegednék vagy tele 
lenne a hócipőm. Sőt, a hajóstársaság még 
az elvárásaiknak megfelelő repülőtársasá
gokat is meghatározta, természetesen nem 
a fapados járatok voltak a nyerők. Monda
nom sem kell, hogy ehhez is kölcsön kellett 
kérnem Pocoktól, sohasem voltam ügyes a 
spórolásban.

„Na, mi van, csempészkirály?”, nevetgélt 
a Skype-on. „Ne aggódj, bennem bízhatsz, 
a mi barátságunk kamatmentes!”

„Apád faszát!”, vágtam vissza, szerencsé
re nem hallotta, lefagyott a rendszer. Po
cok nevetésbe dermedt arccal bámult rám 
a képernyőről, én meg bepötyögtem neki a 
netes PayPal-címemet, amire aztán átutal
ta a busás összeget.

Ahogy közeledett az utazás napja, egy
re kevesebbet aludtam. Tíz hónapos szerző
dést kötöttünk a hajóstársasággal. Ők hat
ra szerették volna korlátozni, mondván, ha 
azok után is benne vagyunk, akár több év
re is lehorgonyozhatunk náluk. Hónapok
kal korábban kiszámoltam, mennyit fogok 
keresni, gondolatban már el is költöttem, 
úgyhogy nem volt mese, tíz hónap és kész.

Napokig ki-bepakolgattam a bőröndöm
be. Végül igyekeztem csupán az életbevá
góan fontos holmival megtömni, mégis a 
végén úgy nézett ki, mint egy elhízott disz
nó, alig tudtam felemelni. A repülőtereken 
az utasok diszkréten elmosolyodtak, ami
kor látták, hogyan nyögök és szentségelek a 
mozdíthatatlannak tűnő táska miatt. Ami
kor pedig leadtam a bőröndöt a budapesti 
becsekkolásnál, a kezem még egy darabig 
kényszeresen matatott, mintha egy test
részemet vágták volna le. Aztán az életbe
vágóan fontos dolgaim több mint felét sem 
használtam, megérte hát a vesződést.

Pocokkal az átszállásnál, Amszterdam
ban találkoztunk a repülőtéren.

„Irány Eldorado, öregem”, szólt Pocok, 
amikor felzúgtak a repülő motorjai. El
árasztott a dumájával, a volt flúgos német- 
országi munkáltatója hülye szokásairól 
duruzsolt, a lakónegyedéről, ahol a pun
kok egy telegraffitizett foglalt házban él
nek. Közben a hátunk mögött egy kamasz
lány egyre hangosabban kiáltozott, hogy 
nem kap levegőt, fél a felszállástól. A szülei

hiába csitították, lélegezz mélyeket, mind
járt elmúlik!, a lány nem bírta abbahagy
ni, haza akarok menni, üvöltötte, s egyre 
erősebben szívta be és fújta ki magából a 
levegőt. Apja elunta a hisztériát, fásultan 
belelapozott a repülős újságba, az anya pe
dig az elsápadó lánya kezét szorongatta. 
Amikor a repülő befordult a felszállópályá
ra, már-már rám is átragadt a rettegése. 
A kamaszlányt végül a háta mögötti gye
rekek csillapították le, a hat-hét éves for
ma szőke kislány kíváncsian kérdezgette, 
hogy hová utazik, majd a hollandiai élmé
nyeiről mesélt neki, a kisöccse is csatlako
zott, hatalmas malmokról, kerti törpékről 
áradozott. A kamaszlány fokozatosan felol
dódott, észre sem vette, hogy felszálltunk. 
A szülei, vagyis az édesanyja hálásan te
kintett a hátuk mögötti kicsikre, az apa vi
szont meg sem mukkant, mintha szégyellte 
volna a lánya gyengeségét. Ahogyan egy
re magasabbra kapaszkodott a repülő, úgy 
enyhült bennem is a szorongás. Az ablak 
mellett ülő Pocok mindvégig a repülő alatt 
elmozaikosodó tájat csodálta. Aztán ami
kor vízszintesbe kerültünk, újra belevágott 
a németországi kalandjaiba, egy idő után 
azonban elveszítettem a fonalat, a túlsó ol
dali ablakon át a felhőtengert bámulva el
szunnyadtam.

Leszállás előtt a csinos stewardess éb
resztett, hogy kössem be magam. Ugyan
úgy este volt, mint induláskor. Az időel
tolódás miatt azt hittem, egy egész napot 
átaludtam. Összesen tizennyolc órát utaz
tam.

Amikor a poggyászos futószalagon előke
rült a disznóbőröndöm, Pocoknak kikereke
dett a szeme.

„Szüléidét is becsomagoltad?”
„Inkább segíts!”
A repülőtéren a Blue Pleasures nevű ha

jóstársaság képviselője, egy köpcös, matróz
trikóba bújt mexikói alak fogadott minket. 
Kiderült, több hajós dolgozó utazott ugyan
azzal a repülővel. Miután összeszedte a lis
ta alapján a dolgozókat, beültetett minket 
a kisbuszba, irány a hotel.

Ledöbbentem az ötsávos utakon, olyan 
szélesek, hogy itt aztán gond nélkül lehet 
repeszteni. A nagydarab fekete sofőrünk 
sem tökölt, magabiztosan váltogatta a sá
vokat. Rengeteg, különböző méretű, színű 
és típusú autó lepte el a sávokat, úgy hasí
tottak, mint egy ismétlésre állított filmje
lenetben, sem az elejét, sem a végét nem le
hetett látni a kocsisoroknak, mintha más 
céljuk nem is lett volna a sebességen túl. 
Közben megjelent előttem egy csipetnyi 
Miamiból: itt-ott egy felhőkarcoló, előttük 
pálmafák, nyomát sem láttam a Közép-Eu- 
rópában megszokott urbanisztikai sokszí
nűségnek. A kórházi, fehér szín dominált, 
a világhálón látott századfordulós épületek
ből viszont semmi.

A szállásunk egy iparnegyed-szerű- 
ségben volt. Nem is hotelnek, hanem ol
csó, útszéli hostelnek tűnt. A recepciós 
bejelentkezés után a hajóstársaság képvi
selője, a bajszos mexikói szó nélkül átnyúj
totta nekünk a szobakulcsot. A liftnél egy 
igen csinos, fehér miniszoknyás, fekete ha
jú kisasszony fogadott, kedvesen betessé
kelt minket. Szinte felfaltam a tekintetem
mel. Nem jött zavarba, megszokhatta már 
a férfiak üres sóvárgását, ahogyan azt is,

Pop-Silaghi Vasile: Lebegésérzet

hogyan kell ezt egy gombnyomással lepöc
cinteni magáról. Amikor kikászálódtunk a 
liftből, meg akartam fordulni, hogy utolsó 
pillantást vessek rá, a hölgy azonban ru
tinosan megnyomta a földszintes gombot, 
csukódtak az ajtók: game over.

A negyedik emeleti, szűkös szobánkban 
kissé kopottas bútorok, fekete asztali tévé, 
fehér függönyök fogadtak minket.

Amikor Pocok megpillantotta a sok CD-t 
a bőröndömben, felnyerített.

„Még mindig ezeken a szarokon hallga
tod a zenét?”

„Utálom az MP3-at!”, fintorogtam.
Pocok beletúrt a gyűjteményembe.
„A koporsódba is magaddal cipeled őket?” 

piszkálódott.
„Kapd be!”
Amikor elindultunk az étterembe va

csorázni, a liftben már nem a fekete ha
jú bombázó fogadott, senki sem volt benn. 
Lejárt a műszakja, sóhajtottam, és az eme
letet jelző számokat figyeltem a lift kijel
zőjén. Valami álmosság tört rám a lassú 
ereszkedéssel, mintha sohasem akarnánk 
megérkezni.

Az étterem zsúfolásig megtelt. Két fe
kete nőnél volt csak még szabad hely. Ja
maicai csajok, ám hozzánk képest kevésbé 
tudtak angolul. Pocokkal próbáltunk szó
ba elegyedni velük, ám a két egzotika meg 
sem hallott minket, és egymással is alig 
tudtunk szót váltani a hangos csevegésük
től. Leginkább némán ültünk a nyelvi lár
mában, miközben vártuk a vacsorának ren
delt rántottát. Olasz, spanyol, angol, szláv 
és valami távol-keletinek tűnő nyelvfoszlá
nyokra figyeltem fel, mintha egyszerre öt 
jukebox szólt volna. Az étterem tarkállott 
a különféle bőrszíntől, haj- és arcformák
tól. A kubai pincérünktől megtudtuk, hogy 
harminc hajós dolgozó volt a hotelben el
szállásolva.

A vacsora után Pocok rá akart gyújta
ni, szemével jelezte, hogy menjünk ki. A ho
tel előtt álltunk, figyeltük a város lükte
tő, éjszakai fényeit, a suhanó kocsikat. Meg 
akartam inni valamit egy közeli kocsmá
ban, ám Pocok visszakozott, mondván,
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másnap korán kell kelni, különben lema
radunk a hajóról.

„Csak egy whiskyt!”, unszoltam.
Pocok hajthatatlan volt.
„Akkor elmegyek egyedül.”
„Ahogy akarod, én lezuhanyzom, és al

szom”, mondta, majd elnyomta a csikket a 
kuka oldalán, és visszament a szobánkba.

Papírkutya, gondoltam magamban, és 
kiléptem a széles utcára. Fogalmam sem 
volt, merre tartsak, hol találom meg a kocs
mámat. A hotelszobában felejtettem az 
okostelefonomat, így nem tudtam az inter
neten tájékozódni, kénytelen voltam a meg
érzéseimre hagyatkozni.

Lepukkant épületek, itt-ott ruhák és tö
rölközők száradtak az erkélyeken. Az egyik 
falon napszítta plakát, 638 WAYS TO 
KILL CASTRO felirattal. Kemény arcok 
lehetnek itt, gondoltam magamban, hal
lottam ugyan a kubai diktátorról, ám kü
lönösebben nem foglalkoztam vele, volt épp 
elég bajom az egykori országommal. Ahogy 
haladtam, fel-feltűntek a bárok, az éjsza
kai klubok. Nem nagyon akartam elkóri- 
cálni, nehogy eltévedjek. Feltűnt egy érde
kesnek tűnő hely, a BARANOIA. Kívülről 
úgy festett, mint egy szellemvasút bejára
ta, zombik, ördögi koponyák, csontvázak,

FELLINGER KÁROLY

S odrásban
Gaál István emlékének

1.
Lóhalálában 
átrohansz a gyorsvonat 
szerelvényein,

mintha a robogó gyors
vonattal versenyeznél.

2 .

Az órásinas
most megáll, tartogatja
magát az idő,

a véletlen éppen be
vásárol, költekezik.

3.
Mikor a semmi 
ágait nyesegeted, 
szemedbe hull a

fűrészpor, akár a meg
testesült láthatatlan.

4.
Kitömött pintyét 
visszahelyezi üres 
kalitkájába,

majd akaratlanul 
nyitva felejti az ajtót.

5.
Ahogy a darázs 
a szirupos vén múltra, 
beindul a perc,

belefeledkezik a 
kihagyhatatlan létbe.

hollók díszítették a bejárat melletti falat. 
A vendégek csupa véres maszkban vagy 
szellemkosztümben ostromolták a lebujt. 
Miközben bámultam a horrorfigurákat, le
szólított egy fekete bó'rbe, láncokba és szí
jakba csomagolt, magas fehér prosti. Ügy 
nézett ki, mint az Addams Familyből a sá
padt, goth Morticia. Spanyolul beszélt vagy 
inkább nyögdécselt. Angolul válaszoltam, 
egybó'l leszedte, hogy külföldire talált, el
magyarázta, hogy Miami külvárosában, 
Little Havanában vagyok. Majd felkínált 
egy felejthetetlen korbácsolós éjszakát, ám 
ajánlata hidegen hagyott. Morticia kis
sé morcos lett, próbáltam még kérdezget
ni erró'l-arról, ám az utca túloldalán ekkor 
felénk indult egy tetovált fekete izomko
losszus, tán a stricije lehetett. Megijedtem, 
gyors léptekkel visszafordultam. Hátra 
sem néztem egészen a hotelunkig.

A liftnél ezúttal sem volt senki, már 
kezdtem azt hinni, csupán hallucináltam a 
csinos liftes nőről. Amikor szétnyílt a lift 
ajtaja, egy öreg, fehér zakós, a feje búbjáig 
kopasz úr állt odabenn. Mosolyogva nyúj
totta a kezét, hogy fáradjak be. Spanyolul 
kérdezte, hogy hányadik emelet, illetve ezt 
csak sejtettem, mert angolul válaszoltam, 
és az öreg görnyedten megnyomta a 4-est.

6.

A szél vállán ki
köt egy könnyű madártoll. 
Elsüllyed a szél,

csak arra ügyel, hogy a 
toll a vállán maradjon.

7.
Szemem szemedben, 
preparált galamb, szájában 
egy zöld ággal,

pislantásod cseppenként 
megformázza az eget.

8 .

Kis, begolyózott 
ólomkatonák. Bőrük 
még bedörzsölik

a kámforos idővel, 
készek a bevetésre.

9.
Aki küzdött már 
az öngyilkosság puszta 
gondolatával,

egyedül annak maradt 
joga feltámadásra.

10 .

Biztosra megy. Be
tervezi a vakmerő 
véletleneket,

falfehéren szobroz a 
rend viharkabátjában.

11.

Az elhavazott 
angyalok sítalpakon 
közlekednek, el-

Becsukódtak az ajtók, emelkedni kezdtünk. 
Ez a lift egyre lomhább, futott át az agya
mon, biztos valami ósdi tákolmány. A har
madik emeletnél meg is álltunk egy percre, 
rákérdeztem az öregnél, hogy netán el
akadtunk, ám ó' mosolyogva csak eló'villan- 
totta egészséges fogsorát. Nagy nehezen el
értük a negyedik emeletet, az öreg utánam 
akart nyúlni, ám valahogy nem találta a 
kezemet. Amikor a csengőhang után szét
nyíltak az ajtók, elkapott, magához húzott 
és a fülembe súgta:

„Eres un tío valiente...”
Udvariasan bólogattam. Az öreg azon

ban még közelebb vont magához.
„No lo olvides!”
Elengedett, én pedig zavartan kiléptem 

a liftből. Búcsúzásul intett, ám mintha 
nem is nekem, hanem valakinek, aki mel
lettem áll, holott egyedül voltam a folyosón. 
Az öreg megtörölte fehér kendőjével az izza
dó homlokát, majd megnyomta a földszin
tes gombot.

„No lo olvides!”, mondta ismét. A szeme 
valahogy kifejezéstelennek hatott.

Mint a színházfüggönyök, a becsukódó 
liftajtók eltüntették alakját.

Biztos vak, gondoltam, amikor elfordítot
tam a kulcsot a szobaajtóm zárjában.

kapva tekintetük, 
mint a bűnös üvegszemet.

12.
Hogy láthatóvá 
legyen a láthatatlan, 
lisztet szór szerte-

széjjel. Már egészen jól 
kivehető egy malom.

13.
Itthon vagyok, mint 
aranyhal-motívumú 
sekélytányéron

a kiporciózott, a
még gőzölgő rántott ponty.

P olitikam en tes p o n t

Az igazi hiány,
amit a szíveddel érzel,
hiánycikk,
megnehezítve
a háztáji állattartást,
a kertészkedést,
az sem éri meg,
pláne gyümölcsöt termelni
azon a földdarabon,
amit otthonnak
csúfolunk a házunk mögött,
éljenek a bevásárlóközpontok,
az árleszállítások,
fő, hogy kijavíthatjuk
a helyesírási hibákat
halálos ítéletünkben,
amit a remény
a sors elől is
kénytelen
eltitkolni.
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CSO N TO S MÁRTA

V isk ó -fee lin g

A résekben tapogat a fény, 
szabad magasságban fekszem 
piros takarómon, s így, a kuplungot 
kiengedve új sebességbe pörögnek 
az álmok. Nem tantárgy most a 
környezetismeret, a világ itt végleg 
feltárva, a szekrényben nem folyik 
ásatás, az árnyékok hintáznak a 
bútorok között, s a szűkreszabott térben 
nekem kell biztosítani az átkelőhelyet. 
Létem botanikai ritkaság idebent, 
hazai földben kissé fagyérzékeny, 
Barbadoszból átültetett pillangófa, 
s ha fészkembe megmozdul a 
tojás burka, sasnak képzelem 
a feketeszemű, fürge verebeket.

Miklóssy Gábor: Rossz macska tanulmány

K irekesztve
A falakon szétkenődött a tavalyi 
nyár illata, az ablakban érlelt 
fénykötegek télikertet követelnek, 
engem is becserepeztek, csak a koponyám 
körül utazgatok, nem hajózok viaszos 
tengereken, megmarad nekem a kert. 
Mégis, ha a Júdásfa rózsaszín derekán 
babrál a szél, nem sejtek semmi 
tragédiát, elvakít a tavaszi napsugár, 
pedig ott fekszem a rám égett álmok 
rétegén, -  pőrén, védtelen, öregen.

S z á m m is z t ik a

A Petőfi utca 77. számmisztikailag 
jobb volt, mikor a per A-t viselte, 
mondta S. lefegyverző bizonysággal, 
eleinte, de aztán elbátortalanodott, 
mert úgy érezte, lemeztelenítették, 
megfosztották az ősi legendától, 
mikor levették a betűt a meszeletlen 
fal vastagáról, -  pedig a szomszédtól 
dicséretet kapott, mert ő nyerte 
meg a betűt, ő lett a jogos per A tulajdonos.

A bodzafa árnyékában pedig ott 
maradt a viskó feeling, virágtányérjával 
betolakodott a cédrusok közé, 
akik nem Csontváryt idézték, nem volt 
már magasságperspektíva a térben.

A redőnytokban a kerti rozsdafarkú 
volt a jogcím nélküli bérlőtárs, míg ki 
nem lakoltatta a gazda, aki szintén nem 
volt tulajdonos, csak annak lakótársa, 
s mivel a madár jóhiszemű, jogcím nélküli 
volt, pocsékba mehetett minden tojása.

Most itt ülök a zöld nyárban, nézem, 
ahogy a szél a homokot kavarja 
a nagyképernyős délutáni fényben.
A császárfa meg ott hajókázik kibontott 
levélvitorláival a felhevült légtérben.

Érzem, valami megint elkezdődik, 
mert hátul a rézvirágok úgy forgatják 
fejüket a zsoltáros kékségbe, mint 
akik elmondani készülnek azt, amit 
én nem merek bevallani, mert 
nem hiszek a numerológiában.

Te a kalandparkból mindig 
kimaradtál, a semmiért egészen 
mozgalomban a lőréstől 
tartottad a távot, s míg a szépség 
nyomait festetted angyal-szőkére, 
címedre nem küldtél figyelmeztetést 
magadnak, védtelen maradtál 
a Nagy Játszótéren, -  közben 
áttáncolt feletted a nyár, de 
neked csak a vihar-szürke falak 
magasodtak, s az összemázolt 
égi tükörben már nem láttad 
arcod, benőtte az idő szétszórt, 
tetszhalott virág-álmod.

Most sziklarajz vagy egy könyv
lapon, tüdődbe lyukat égetett 
a Sötét; leterített a Csend, de a 
fűben ott lapul eltaposott árnyékod.

E g y k o to r é k la k ó  ö rö m e

Minden, amit látsz, Isten árnyéka csak, 
ami szétválik, s egyesül a térben.

(Lucia Blaga, Tandori Dezső fordítása)

A mélyrétegekbe nem süt le a nap, 
ott csak sár van, s alatta halálhideg.
Ott már nem játszol, nem énekelsz, 
néma perfomansz vagy a monitoron, 
véglegesen leértékelt légy-eledel.

Semmit nem látsz, szemgödrödben 
tetőzött a sár, -  közben megfulladtak 
az álmok is, elgurultak a krokodilkönnyek, 
ragozhatatlanná vált a régi barátság.

Már könnyű szívvel integetsz, nem 
bánod, hogy ajtaját rád reteszeli a rend. 
Hagyod magad finoman kibelezni, 
ékes görög váza helyett urna vagy, 
egy hullaszag-mentes sötétzárka.

Szégyellnivalód alul maradt, s most, 
várod, hogy horogra akasszon a fény, 
hogy a Nagy Úr léket vágjon bunkereden.
S mikor végre kidugod a fejed, s úti
laput kötsz alteregód talpára, nem 
dong lábad alatt a talaj, körvonalad 
letapogatja pillekönnyű angyalkacaj.
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TAMAS DENES

Egyed-arcél
Figyelmeztessen maga a szerző:

. a romániai magyar kultúrában létezik 
egy furcsa viszony az alkotókkal, az értékek
kel kapcsolatban -  ameddig közöttünk élnek 
az emberek, jól-rosszul igyekszünk tudomá
sul venni a teljesítményüket, de aztán törté
nik valami (megszűnik a személyes jelenlét, 
elvándorolnak, meghalnak), és ettől kezdve 
óriási a veszélye annak, hogy eltűnik az élet
mű is.”1

És sajnos történt valami. Ebben a helyzet
ben vagyunk. A szerzőnek megszűnt a sze
mélyesjelenléte, elvándorolt, meghalt -  kinek 
az ízlése szerint. Ez pedig különös nyomás 
alá helyezi a recenzióírás tényét. Recenziót 
írni egy szerzó' utolsó és főleg a halála után 
megjelent könyvéről kicsit mindig a nekro
lógírás fele tolja el a munkát. Főleg akkor, ha 
a recenzió írója a szerző tanítványának ne
vezheti magát, amely viszonyt még lehet és 
kell is fokozni, hiszen azt érzem, itt többről 
van szó, mint egyszerű tanár-diák kapcso
latról, amit csak egy régies, elrongyolódott, 
vallomásszerű megfogalmazással tudok visz- 
szaadni, miszerint: Egyed Péter alakjában 
életem egyik, különben nagyon ritka hősét 
tisztelhettem. Tisztelhettük, teszem hozzá, 
mert azt gondolom, nem egyedül vagyok ez
zel, hiszen az elmúlt évtizedekben generáci
óm és még számos más generáció tagjai szá
mára vált viszonyítási ponttá Egyed Péter.

Mert valahol ez a hős. Példa, mérték, vi
szonyítási pont, de leginkább jelenlét, tar
tás, amire figyelni kell, ami meghatároz, 
ami végigkísér egy életen át. Nem egy ájult 
tiszteletről van itt szó. Sokunknak volt vi
tája Egyed Péterrel, a saját szerepével, gon
dolataival, ahogy például engem is sokáig 
zavart tanári stílusa, amit sokszor homá
lyosnak, rejtélyeskedőnek éreztem. De az so
hasem kérdójeleződött meg, hogy ő a szellem 
szuverén embere, aki saját maga vívódása
in, ellentmondásain keresztül folyamato
san egy magas szintű szellemi tevékenysé
get visz színre, mutat fel, aminek során nem 
csak az általánost, az univerzálist fogja fag- 
gatóra, hanem ugyanannyira a regionálist, 
az itthonit is.

Otthon lenni a kultúra egészében -  azt 
hiszem, ez a legfontosabb jellemzője an
nak a nagy generációnak, amelynek egy
re több tagja hagy itt bennünket mostaná
ban. A kommunizmus zárt világából érkezve 
ez a generáció valóban a kultúra egész gaz
dagságát szívta magába, építette be sajátos 
szellemi habitusába, egyénenként megnyil
vánuló, összetéveszthetetlen stílusába, hogy 
később visszasugározhassa, megoszthassa 
másokkal. Ehhez képest mi, későn érkezet
tek, legfeljebb szellemi pancserek, örök kere
sők, tévelygők vagyunk, jó esetben intézmé
nyes hadállások mögé rejtőző szakbarbárok, 
akik számára a kultúra széles spektrumá
nak értékei már nem magától értetődőek, 
nem evidenciák. Egyed Péter ezek közül az 
alakok közül is kiemelkedett. Hiszen ő vala
hol az egész erdélyi magyar kultúra vigyázó 
őre volt. Egyszemélyes intézménye. Aki szá
mára filozófia, irodalom, képzőművészet, tár
sadalomtudomány mind figyelemre méltó te
vékenységnek bizonyult, hiszen bennük az a 
szellem artikulálódott, aminek hieroglifáit 
Egyed Péter szívós türelemmel és alaposság
gal szerette fejtegetni.
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S azt hiszem, a fejtegetésen van itt a 
hangsúly. Ami kijelöli Egyed Péter szelle
mi helyét is, amit az itt tárgyalt utolsó kö
tet szempontjából is fontos megjelölni, kö
rülírni. Az ész hieroglifái -  egyik kötetének 
címe világosan jelzi ezt a helyet. Egyed Pé
ter a modernitás gondolkodója volt, aki azon
ban folyamatos kitekintéssel van a gosztmo- 
dern gondolkodói teljesítményekre. Ő az ész, 
a ráció megrendülése, sőt felbomlása után 
sem mondott le arról, hogy ennek a meg
tépázott észnek a nevében gondolkodjék. 
Úgy kérdezett rá az ész lehetőségeire, ha
táraira, hogy sohasem adta fel hadállásait, 
erőforrásait, ennyiben a régi auktorok tel
jesítményei, habár világosan látta korlátá
ikat, mindig viszonyítási pontként szolgál
tak számára. A rejtélyeskedő, kibogozható 
ész izgatta. Ugyanakkor nem volt filozófiája. 
De kinek is van filozófiája manapság? Témá
ja annál több. Sőt, nemcsak témája, hanem 
észjárása is. Tanulható, tanítható észjárá
sa. Bármelyik szövegét olvassuk, egyből vi
lágosan bomlik ki ez az észjárás. 0  filozófiai 
problémákat, gondolkodói feladatokat érzé
kelt mindenütt. Amelyeket valószínű, úgy fo
gott fel, mint egy szétterített térképet. Nem 
érezte feladatának, hogy megoldja a prob
lémákat, de azt sem, hogy teljesen bejárja 
ezt a térképet. Ehelyett azokat az optimális 
gondolkodási útvonalakat kereste, amelyek 
átvágnak ezen a térképen. Lenyeste az el
ágazásokat, a gondolatmenetét mindig a le
hetséges távhoz fazonírozta, a hagyományt 
pedig csak annyiban használta, amennyi
ben az eligazodást szolgálta. Minden szöve
ge megannyi jól karbantartott gondolati út, 
letisztázott fogalmi csomópont. Miközben 
mégsem csak egy higiénikusan megtisztí
tott gondolati vázat kapunk szövegei végére. 
Ugyanis a szövegekben ott vannak elszórva 
azok a gondolati sziporkák, a csak rá valló 
szellemi furfang eredményei, egy olyan em
ber érzékenységéről árulkodva, aki az ész 
paradoxonjainak, rövidzárlatainak a vilá
gában is otthonosan cselez.

És most rátérhetek az utolsó kötetére. 
Amit a szerző nem láthatott már kiadva, ha
bár még utolsó erejével maga állított össze az 
utóbbi hét-nyolc év már megjelent tanulmá
nyaiból, konferencia-előadásaiból, esszéiből.

Szokásos Egyed Péter-kötet, mondhat
ni. Amely jelző természetesen nem pejora- 
tívan értendő, hanem a szellemi színvonal, 
tágasság jelzésére szolgál. Ilyen, amikor a 
szellem számtalan irányba kipróbálja ma
gát. A könyv négy plusz egy ciklusa különbö
ző gondolati köröket próbál lefedni. Az első 
rész tudatfilozófiai és ehhez szorosan kapcso
lódó fenomenológiai érdekeltségű szövegeket 
tartalmaz, amelyek a tudatosság, az akarat, 
a bizalmatlanság, a vágy és a tudat összefüg
gésének csomópontjait fésülik egybe. A máso
dik rész metafilozófiai jellegű, és a filozófia 
önértésével kapcsolatos kérdések köré szer
veződik. Legtöbb tanulmány a fogalomhasz
nálat kérdésére fókuszál, de kiemelendők a 
filozófia képhasználatával, a verbális képek 
státusával, a nyelvi képalkotás lehetőségeivel 
kapcsolatos fejtegetések. A harmadik rész 
szövegei a politikafilozófia területéhez tar
toznak. Nagyon jelentősnek tartom a „politi
kai hazugság” természetét taglaló gondolat
meneteket, meg annak a „hazugságfelhőnek” 
az elemzését, amelyben, követve a politi
ka világát, mindannyian tartózkodni kény
szerülünk, és ha ez tartós, akkor, ahogy az 
Egyed Péter által idézett Ion Vianu is mondja, 
meg is betegedünk. A negyedik rész az erdé
lyi magyar filozófia történetével kapcsolatos

EGYED PÉTER

tanulmányokat tartalmaz, elsősorban Sipos 
Pál, Böhm Károly, Tordai Zádor életművére 
koncentrálva. A többnyire csak filozófiatör
téneti jelentőségű teljesítmények Egyed Pé
ter szellemtörténeti fejtegetéseiben, még ha 
legtöbbször csak követő módban is, de beta
gozódnak abba a tágasabb filozófiai környe
zetbe, ahol az irányadó gondolkodói teljesít
mények születtek meg. Valamiért elhisszük 
Egyed Péternek, hogy voltak idők, amikor a 
szellem otthonosabban mozgott tájainkon.

Ahogy már megszoktuk Egyed Pétertől, 
elképesztő olvasottság, tájékozottság jellem
zi a szövegeket, az anyag megragadásának 
és feldolgozásának precizitása, pedantériája. 
A tanulmányok a filozófia egész regiszterét 
használják, a jelentős történeti és gondola
ti teljesítmények mind fel vannak sorakoz
tatva a problémák artikulációja érdekében. 
A filozófiai analízisek a régmúlt teljesítmé
nyeiben mindig megtalálják az előremuta
tó elemeket, ennyiben színre viszik a filozó
fia évezredeken át tartó nagy párbeszédét is. 
A filozófusokat leginkább példáikon keresz
tül lehet megérteni, szokták mondani. Ez a 
példálózás Egyed Péter szövegeire is jellemző, 
a példák sokasága pedig világosan jelzi, hogy 
ezeket a szövegeket egy olyan ember írta, aki 
nem csak gondolkodott, hanem figyelt is.

Szellem és környezet -  jelzi a kötet némi
leg régimódi címe. A borítón egy ókeresztény 
mozaik részlete található, amelyről egy tág
ra nyitott szem néz ránk merően. Kívülről 
látni önmagunkat -  a filozófia mindig erre a 
szellemi bűvészmutatványra próbált vállal
kozni, miközben tudatában volt annak, hogy 
a szem sohasem láthatja önmagát. Ez a le
hetetlen küldetés azonban mindig aktuá
lis. És aktuális marad nekünk, erdélyieknek 
is. A szellemi higiéniánk biztosítása, az ész, 
a fogalmaink karbantartása mindig felada
tunk lesz. Az idolumok, a hamisságok piacán 
állva ezért kell ezután is fellapoznunk Egyed 
Péter filozófiai jellegű könyveit.

Egyed Péter: Szellem és környezet II., 
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 
2018.

1 Egyed Péter: Baász-arcél. In. Egyed Péter: A je
lenlétről, KOMP-PRESS, Korunk Baráti Társaság, 
Kolozsvár, 1997,161.



V E S Z P R É M I  S Z I L V E S Z T E R
Lesz egy gangunk

hogy majd a Duna-deltánál
találkozzanak más messzi várfalakkal és almafákkal, 
és m int a többi hordalék, 
lerakodjanak a tenger mélyén.

Tíz év múlva ülünk majd
egymás mellett egy körfolyosós gangon.
így képzelem.
A Dagadt Szuka lemezeit hallgatjuk, és bólogatunk, 
hogy mennyire igaza van, hogy mindenki a saját gangján

söprögessen,
meg énekeljen, amíg át nem csap csendháborításba,
még ha mi ilyenre akkor már nem leszünk képesek,
mert bepunnyadunk, olvasunk, színházba járunk néhanap,
lesz bérletünk, félemeleti páholyba,
a jobb oldalon, és ugyanúgy könyöklünk le,
mint ahogy otthon támaszkodunk, a kis padunkról a korlátnak,
miközben fontos és fontosnak látszó dolgokról beszélgetünk,
és talán a dohányzásra is rászokunk,
de biztosan viszünk ki magunkkal vörösbort
(én biztosan akkor is csak villányit iszom majd).

Ha nyáron összezördülünk, kifekszem a padra olvasni, 
és hallgatom a nyitott ablakon, hogy dudogsz, 
majd kijössz dohányozni, én még mindig nem szólok hozzád, 
és így megy ez majd egész délután, aztán este hozod a kiégetett

plédet,
leülsz mellém, betakarsz,
és együtt nézzük a társasház mozgásait,
aztán a szúnyogok és a hideg elől bemegyünk végül,
és a gázon megmelegítjük az ebéd maradékát.

Avató
Az első saját lakásomba 
beköltözéskor felcsöngetett.
Azt mondta, tudta, hogy jó ember költözik majd be, 
mert neki a reggeli zacc megmondta, 
és én költöztem be, és a zacc sohasem hazudik, 
tehát jó ember vagyok,
még ha a felelősséget csak így rám erőltetni, 
ismeretlenül és megkérdőjelezhetetlenül, 
az első saját lakásomban mégsem illendő, 
én mégis igyekszem jó ember lenni, 
pedig a bögrét már rég elmosták, 
a sámánasszony meghalt,
238 kilométerre költöztem, 
és nem is igazán értem,
mit jelent a jóság, csak valami helyhez kötött
sejtéseim vannak
és a letehetetlen szorongásom,
hogy mi van, ha a zacc mégis tévedett,
de a lefolyóból már nem tudja megmutatni.

Az ész szabod működésének 
korlátoltsága

Hordalék
Az alattunk folyó patak majd a Fekete-tengerbe ömlik, 
és magával viszi a várfalakat, az almafákat és az embereket, 
akik a hídról nézve visszatükröződnek.
Beránt minket a partról, 
a pillanatot, amikor leültünk ide, 
és majd azt is, amikor felüliünk, 
és azt fogja gondolni,
milyen boldogok vagyunk ebben a párezres kisvárosban, 
amit kettészel, de nem oszt fel mégsem.
Magával viszi a nyári párát, 
a szúnyogok hangját és a száraz fű  illatát, 
a várfal melletti, kiégetett, kockás pokrócot, 
kétezertizennyolc nyarának derekát, 
a mosolyodat, ahogy megnyalod a szád szélét, 
és a nyugtalan körbenézéseidet, 
a titkainkat, amiket nem tudunk előle eltakarni.
Egy pillanatra benntartjuk a levegőt, 
majd elsuttogjuk neki a legrejtettebbeket,

Több ideig gondolok rád, 
mint amennyit nyilvános mellékhelyiségekben 
kézmosással töltök, miközben a mögöttem 
érkező és távozó ismeretleneket nézem a tükörben.

Többször gondolok rád,
mint ahányszor a vizes kezemet kéztörlő hiányában 
és a szárító használhatatlansága miatt 
a pólómba vagy a nadrágomba törlőm.

Azt szeretném, hogy ha jössz velem szemben 
a Belvárosi-híd gyalogossávjában, 
akkor ne nézzünk egymásra, 
ahogy a szembejövő emberek sem teszik.
Nézzük a lefolyó víztömeget, 
vagy csak rohanjunk el egymás mellett 
a város két külön részébe tartva, 
ahogy a szembejövő emberek.

Bármilyen ellenérzés nélkül,
de fizikailag is válasszon el minket a folyó.
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Tóth László: Tárgyalás IX. (Die Verhandlung)

BORCSA IMOLA
A csodadoktor
Olyan szél fú, lépett be Elvira néni a 

konyhába kabátosán, Fantával a kezében, 
hogy az új doktort elrepíti lakókocsistul. 
Aztán várhatjuk a csodákat, tette le az 
asztalra az üveget, és vetkőzni kezdett. 
Én éppen ebédszünetet tartottam , már- 
már ujjongva ettem a szusit, amit előző 
nap fedeztem fel a Lidiben. Új orvos van a 
városban?, kérdeztem. Nem mintha ismer
ném a régieket, nyeltem le a lazacmakival 
egy megjegyzést is. Nem orvos orvos, ha
nem gyógyító. Nem hallott róla? Megráz
tam a fejem, közben ő óvatosan lecsavar
ta a kupakot.

Kér szukkot?, állt meg a keze félúton 
a polc felé. Ismét nemet intettem, ő pe
dig levette a poharát, teletöltötte üdítő
vel, és lehuppant mellém egy székre. Mi
nek is híják?, tűnődött, valami furcsa neve 
van, Redva vagy Rúdra, azt jelenti japá
nul, hogy fájdalomcsillapító. Magyar em
ber, csak egy japán buddhista paptól ta 
nulta a gyógyítást Kínában, az adta neki 
ezt a nevet, valahogy így magyarázta 
Lemhényi Bözsike a harmadikról. O járt 
már nála, pedig még csak három napja 
hirdeti magát az újságban. Azt sem lát
ta? Nem, fordultam feléje, és észrevettem, 
hogy nyakát nyújtogatva fürkészi a tányé
rom tartalm át. Hirtelen hátradőlt. Tet
szik kérni?, kérdeztem. Hát az ugyan bi
zony miféle, hajolt előre most már bátran. 
Elmagyaráztam neki, és újból megkínál
tam. Én? Halat nyersen?, szörnyülködött. 
Vén vagyok, de az eszem még nem ment el, 
dőlt hátra és nagyot kortyolt a Fantából.

Ha a hirdetést nem is olvasta, biztos 
hallott róla azelőtt, mondta rövid szünet 
után. Már két hete itten van a városban, 
ott parkol a lakókocsija a határban, a me
teorológiai állomás mellett. O az, akit 
majdhogynem feljelentettek. Nem tud
ja? Kezdtem szégyellni a tudatlanságom, 
ezért nem válaszoltam. Az történt, hogy 
egyik reggel, vagyis inkább hajnalban, 
Kondráth Évike ment szolgálatba, ottan 
dolgozik az állomáson. Biztos ismeri, néha 
itten vásárol, egy alacsony, szőke fehérné- 
pecske, annyi rajta örökké a festék, olyan 
a szempillája, mint a vesszőseprű. Az ura 
meg tanácsos, az intézte bé az állásba is. 
Bizonytalan arcot vághattam, mert Elvira 
néni legyintett, és hozzátette, hogy majd 
legközelebb megmutatja.

Szóval a meteorológiai állomás mellett 
menyen egy földút, folytatta, s ahogy Évi
ke megérkezett munkába, feltűnt neki, 
hogy oda a mező szélibe le van parkolva 
egy lakókocsi. Nyolc órakor meg, mikor ki
ment gyűjteni az adatokat, azt vette észre, 
hogy egy hosszúhajú pasas alsógatyában, 
mezítlábasán állingál a hóban, s néz egye
nesen belé a napba. És távolról nem látta 
egészen pontosan, de úgy tűnt neki, hogy 
nem is hunyorít a pasas, nyitott szemmel 
bámulja, és igaz, hogy csak akkor kelt fel 
a nap, de azért mégiscsak furcsállta.

Aztán még ki-kilesett az ablakon, a pa
sas fél órát állt így, Évike pedig meg volt 
rökönyödve, hogy ennek nem kedves a sze

me világa. Utána visszament a lakókocsi
ba, később meg egy csésze gőzölgő teával 
állított ki. Akkor már úgy-ahogy fel volt 
öltözve, volt rajta egy ilyen színes, bőujjú 
köpeny, szürcsölte a teáját, s közben bá
multa a látóhatárt. Mikor Évike kilenckor 
ismét kiment adatokat gyűjteni, a pasas 
úgy nézett keresztül rajta, mintha átlát
szó volna. Ettől aztán megijedett Évi
ke, hogy a másik tényleg megvakult vagy 
megbolondult, de valami nincsen rendben 
vele. Megjárta az eszit, hogy hív rend
őrt vagy mentőt, de aztán arra gondolt, 
hogy mégsem lehet bejelentést tenni av
val, hogy valaki keresztülnéz az emberen, 
még a végén őt utalnák bé a bolondokhá
zába. Ezeket Évike tegnap mesélte Etá
nak, találkoztak a Kauflandban.

Szóval nem tudta, mitévő legyen, később 
pedig az is eszibe jutott, hogy pár nappal 
azelőtt látta a tévében, hogy néhányan 
megszöktek Vasluiból a zártosztályról, 
s gondolta, nem-e azok közül keveredett 
oda egy elmeháborodott. Úgyhogy mikor 
látta, hogy ottan van még délután is, oda
hívta a férjit, aki egy jól megtermett em
ber, fiatalon dzsúdózott is, gondolta, lássa 
ez a mezítlábas napbabámuló, hogy nem
csak egy magányos fehérnéppel van dolga, 
ha esetleg megfordulna a fejiben valami. 
De aznap már többet nem merészkedett 
ki a lakókocsiból.

Másnap meg egész nap bent ült. Igaz, 
jó csattogó hideg volt, mínusz húsz is le
hetett reggel, meg borús is volt aznap, 
szóval nehéz lett volna megtalálni a na
pot. De Rémán Szende, az Évike kolléga
nője biztosra vette, hogy készül valami
re, mert szerinte rendes ember nem parkol 
napokig egy idegen városban a mező szé
lin, csak aki forgat a fejiben valamit, úgy
hogy estére már olyan ideges volt, muszáj 
volt békapjon egy magnebéhatot. Mind ta
nácskoztak telefonon Évikével, hogy mit 
lehetne tenni, mert az mégsem élet, hogy 
őket egy idegen rettegésben tartsa, csak

hogy nem lehetett tenni semmit, még csak 
azt sem tudták reafogni, hogy akadályoz
za a forgalmat, mert az egy mezei út, ott 
télen még a traktor se jár. Szóval Évikéék 
nem tudtak mit csinálni, míg végre a pa
sas reament a Miklecz földjire. Elvira né
ni kiitta az utolsó korty Fantát, aztán ma
gyarázott tovább.

Egyik délelőtt ismét Évike dolgozott, 
s azt vette észre, hogy az ember hosszú 
ágakat meg karókat szúr a földbe egy 
nagy körbe, vagyis nem is egészen kör volt, 
ahogy Évike meg tudta állapítani, de nem 
tudja egészen pontosan, hogy mi, mert fel 
akart mászni a meteorológiai állomásnak 
a tetejére, hogy onnét jobban megnézze, 
de aztán Szende telefonon lebeszélte ró
la, hogy nehogy megcsússzon s eltörje a 
lábát, akkor aztán a pasas csinálhat vele, 
amit akar, még elfutni sem tud. Szóval az 
idegen teledugdosta Miklecz pityókaföldjit 
karókkal, és leült annak a körnek vagy 
micsodának a közepibe. S így ahogy visz- 
szaemlékezik Évike, úgy tűnik neki, hogy 
éppen mikor leült, elkezdett fújni a szél, 
ami pedig erősen furcsa volt, mert az ada
tok nem jeleztek előre ilyesmit. Csak ak
kor nem foglalkozott evvel Évike, mert 
annak örvendezett, hogy végre feljelent
heti birtokháborításért, s megszabadul
nak tőle. Csak éppen mire oda jutott vol
na, hogy telefonáljon, megjelent Miklecz, 
s elkezdett egyezkedni a pasassal. Évi
ke gondolta, hogy végre elkergeti azt az 
őrültet, ő pedig ismét biztonságban lesz, 
de aztán meglepődött, mert csak annyit 
látott, hogy az idegen kezet ráz Mikleczcel, 
az meg élményén.

Utána akart szaladni Miklecznek, hogy 
megkérdezze, miben maradtak, de meg
gondolta magát, mivelhogy a múlt válasz
tások óta haragban vannak. Tudja, ko
mák, ők keresztelték Mikleczék leányát, 
csak mikor Miklecz két éve bé akart álla-

» » >  folytatás a 12. oldalon
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Svintiu Rodica: Virrasztás (Veghe)

» » >  folytatás a 11. oldalról

ni a politikába, Kondráth nem intézte el 
neki, hogy béfutó helyen legyen a tanácso
si listán, s emiatt azóta nem állanak szó
ba. Úgyhogy Éviké nem tudott meg sem
mit, s ez a mezítlábas bolond is a helyin 
maradt. Eltelt még így va’egy hét, mire az
tán ez a Redva vagy Rúdra elkezdte ma
gát hirdetni az újságban, s kitett egy nagy 
plakátot is az út szélire, hogy gyógyítást 
vállal. Akkor végre megnyugodott Évike, 
hogy legalább nem szökevény, még szó
ba is állott vele, az meg elmondotta, hogy 
mikor keresztülbámult rajta, éppen vette 
átal a helynek az energiáját, s ót abban 
nem lehet megzavarni, mert anélkül nem 
tud gyógyítani.

Aztán hogy ez az energia-átalvevés ho
gyan sikerült, azt én nem tudhatom, bár 
Bözsike meg volt vele elégedve, azt mond
ja, már nincsen is úgy megmeredve a de
reka, pedig még csak egy kezelésen járt. 
Diszkusa van, tudja, örökké fáj neki, ez a 
doktor meg kristályokat rakott reá, s egy
be felengedett. Szóval tudhat valamit, de 
az biztos, hogy olyan egy se lesz, mint 
Burdujan doktor volt annak idején. Ki?, 
kaptam fel a fejem, végre ismerősen csen
gett egy név. Burdujan Aleodor, a mold
vai csodadoktor, fészkelődött Elvira néni, 
a felmosórongyra sandított, aztán inkább 
egy újabb pohár üdítőt töltött.

Abban az évben került ide, mikor na
rancssárga hó hullott, folytatta. Elkere
kedett a szemem, rágni is elfelejtettem 
egy pillanatig. Menjen széjjel a szék alat
tam, ha nem az volt, tette hozzá gyorsan. 
Na, ne úgy tessék elképzelni, hogy virí
tott, mint a sütőtök, inkább olyan halo- 
vány körözöttszíne volt. De azért ami 
narancssárga, az nem fehér. Márpedig 
annak fehérnek kellett volna lennie. Úgy 
meg is ijedtünk, azt hittük, itten van a 
világvége.

Éppen azon a télen érkezett Burdujan 
doktor is. Vagyishogy pár héttel a havazás 
előtt, s addigra már híre ment az erejinek, 
ezért mindenki azt hitte, a hó is az ő mű
ve. Mondták is Kuplerájos Józsinak, hogy 
kergesse el, mert bajt hoz a fejünkre.

Az ő hoteljában volt szobája, a betegeket 
is ottan fogadta. Jól ment akkoriban Józsi
nak, volt hotelje, autómosója, meg a Klub, 
az éjszakai bár a központban is az övé volt. 
Ilyen hatalmas, veres bársonysetétítők 
voltak az ablakán, még fényes nappal sem 
húzták el, képzelheti, micsoda aljasságok 
folytak odabenn. Mostanra viszont bézárt 
mindenik, ellambadázta Józsi az egész 
örökségit.

Szóval az ő hoteljában volt szobája 
Burdujan doktornak, a Jupiterben, kint 
a város végin, a moldvai út mentin. Azt 
mesélték, ingyen kapta Józsitól a szobát, 
amiért meggyógyította a leányát. Annács
ka ötéves lehetett, legfeljebb hat, mikor 
kiderült, hogy leukémiája van. Hordoz
ták szegénykét egyik kórházból a má
sikba, de csak nem akart helyrejőni, az
tán kezdték vinni másféle orvosokhoz is. 
Kuplerájos Magdinak meg a húga Moldvá
ba ment férjhez, az ura a botosani-i pás
tétomgyárban dolgozott. Tőle hallottak a 
doktorról, aki bárkit bármiből kikúrál, 
s elvitték hozza Záicesti-re a leánykát. S

csakugyan meggyógyult. Józsi boldogsá
gában meghívta magához ezt a Burdujant, 
az meg úgy meglátogatta, hogy egy esz
tendeig tarto tt a vendégség. Persze azt 
is mondották volt, hogy a szobát mégsem 
teljesen ingyen kapta, hanem osztoztak a 
hasznon, de mit tudhatom én azt.

Szóval el akarták kergetni Burdujant, 
de Kuplerájos Józsi nem engedte, meg az
tán Ábrahám tanárúr, a fizikatanár a me
zőgazdaságiból, az is mondta, hogy nin
csen miért, mármint lenne miért, mert 
egy kuruzsló, de a narancssárga havat 
nem ő csinálta. Valami olyat mondott, 
hogy sivatagi szelek fújtak, s a homoksze
mek festették meg a havat. Most mondja 
meg, tanult ember hogy beszél ilyen sület
lenségeket? Hát hol van itt sivatag? Még 
jó, hogy azt nem mondta, nálunk akkor fú 
a szél, mikor valaki Amerikában elfing
ja magát.

Abrahám el is ment Burdujanhoz, 
hogy megmondja neki a magáét. Ek
kor nőtt meg nagyon a presztízse. Mert 
kigyógyította Ábrahámot az iszákos- 
ságból. Azelőtt úgy húzta béfelé a pá
linkát, mint a porszívó. Még iskolaidő
ben is, Pongráczcal, a zenetanárral, meg 
Csicsóval, a történelemszakossal, leeresz
kedtek a Völgybe, az egy köpködő a patak 
mellett, hogy megolajozzák a hangszála
kat, így mondták. Jó esetben visszaértek 
szünet végire, de a fiam mesélte, mert 
őt tanította, hogy lesték őket az ablak
ból, s ha félrefittyent az asztrahánsapka, 
vagy csálén állt a bundagallér, lehetett 
hazakérezni. Csak annyit mondok magá
nak, sok fizikaórájuk nem volt.

Azt nem lehet tudni, pontosan mi tör
tént köztük, de onnattól Abrahám egy 
kortyot nem ivott, meg, ha nem is dicsér
te, de többet nem szidta Burdujant. S az
tán mindenki hozza akart járni, azt is 
mondottuk, hogy béfellegzett itten a más 
orvosoknak.

Nem ő volt az, aki a kilencvenes évek
ben teherbe ejtett egy csomó fiatal nőt?,

szakítottam félbe Elvira nénit, mert hirte
len eszembe jutott, honnan ismerős a név. 
Nem úgy volt az, gyógyszerésznő, legyin
tett ő mérgesen. Csak beszélnek az em
berek bolondságokat. Jártak  hozza med
dő asszonyok, s tudja meg, hogy soknak 
segített. Aztán mikor megszületett Sző
ke Adélkának a gyermeke, elkezdték ta
lálgatni az emberek, hogy miben is állt a 
segítsége, mert Burdujan doktornak bal
oldalt az orcáján volt egy anyajegy, s a ba
bának is pont ugyanott. Úgyhogy elkezd
tek róla terjeszteni mindenfélét, de én azt 
mondom magának, csak az irigység mar
ta a szemiket. Mert erősen szép férfi volt, 
s páciens is já rt hozza annyi, mint a kö
leskása.

Aztán Bob elvtárs vetett véget az üzle
tének. Bob Elemér, biztos nem hallott ró
la, régen meghalt, néptanácselnök volt a 
változás előtt. Vagyis nem egészen ő, ha
nem ami vele történt. Tudja, egész életi
ben fehérnépek után koslatott, csakhát el
telt felette is az idő, s na, tudja, mivel jár 
az, böffentett halkan Elvira néni, s letet
te kezéből a kiürült poharat.

Ez ugye a kilencvenes évek végin tör
tént, akkoriban nálunk még nem lehetett 
kapni ennyiféle pirulát. Az a hír járta, 
hogy Bob elvtárs külföldről hozatja a Vi- 
agrát, aminek akkor persze a nevit se tud
tuk, csak mindenki rajta röhögött, hogy 
lám, az elvtárs nyugati segítségre szorul. 
Egyszer aztán elment Burdujan doktor
hoz, hogy nem-e tudna segíteni rajta, s azt 
mondják, kapott tőle egy teakeveréket.

Pár hétre reá éppen lépett ki a hentes
től, s összeesett. Bévitték a kórházba, de 
már késő volt. Szívrohamot kapott. Azt 
nem lehetett tudni, hogy a Viagrától vagy 
a gyógyteától, vagy egyiktől sem, de ez 
annyit ártott Burdujan hírnevének, úgy 
megcsappantak a betegei, hogy végül mu
száj volt visszamenjen Moldvába. Azóta 
sem volt olyan jó doktorunk, sóhajtott El
vira néni, majd felállt és megragadta a fel
mosórongyot.
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N O R M A L  G E R G E L Y
Hosszú, tömött sorokban kígyózunk fel és le. Szögletes 
és kerek ajkaink zengik a buzdító mantrát. Fel a domb
ra, elvtársak, testünkből épüljön! Mi vagyunk az érkezők 
és távozók csavarodó spirálja, a mágikus kaleidoszkóp.

újra halljuk a lehetőség szirénjeit 
az ígéretek földje gyümölcsös ajakbalzsam 
öblítő illatú lánykák vagyunk 
tornadresszben fogdosnak minket 
az egy tömbből faragott szent extázisa 
fájdalom és kéj határtalan pepitája 
vidám népdalt dúdolunk

Kijárási tilalom
mikor apáink kilovagolnak 
anyáink bedeszkázzák az ablakokat 
a határról égett hajszagot hoz a szél 
ilyenkor a pincében imádkozunk 
nincs itthon férfi, gyáván motyogunk 
előjönnek a varjak, fosztogatnak kedvükre 
a háznál csak csendes lelkek maradtak 
házi farkasok, szelíd álcák 
a tűzhelyben parazsat hagyunk 
logikát erőltetünk a káoszra 
nyelvünk alatt, fogíny mögött méregfiolák 
nyitott szájjal fekszünk, míg fogyni kezd a hold 
szemünk sarkából magok csíráznak 
az áldozathozatal egy élhető víziót szolgál 
az üres őrtornyok felett rózsaszín ég 
mélyen bennünk lakoznak a színek 
szemhéjaink alól csomókká burjánzik a mag 
nap felé fordulunk, lábaink a patakban 
erre a világra születtünk, lenyűgöznek fényei 
kikoptak belőlünk a hormonok 
körmeink és hajunk fotoszintetizál 
a hangosbemondó nyugalomra int bennünket 
de fülünk már más tartományt érzékel

Peremvidék
2 .

egyszer megfogtuk, hogy elengedjük 
a bűntudat munkál 
üresen tátongunk, nem kutatunk 
saját kezünk simogatjuk 
a végtelen fraktál 
szeretet, igazság 
mézbe mártott higanykapszulák 
a parasztok talpig vizesen táncolnak 
de a kútból nem ihat más

ez a herceg bűvköre
az örvénylő mélység
tömött sorokban kígyózunk bele
ez a sóvárgás spirálja
itt homályba vesznek a bóják
mementó hajók

4 .

feloszlik az ígéretek szektája 
csuklyákat levesszük 
égve hagyjuk a lámpákat örökre 
emlékeztető injekciót kapunk

galambszürke szíved a komposzton 
évszaktól független alkalom 
az érkező oldali peronon 
vigyázz a plafonon a tesztoszteronom

Csalogató
2 .

fehér köpenyben kóborolunk 
az árterület dögökkel van tele 
az asszony a falhoz vágja éthordóit 
az ápoltakban honvágy munkál 
vérző orral szipogunk 
esténként egymást keltegetjük 
az úr bocsásson meg nekünk

Körletellenőrzés
8 .

könnyen beszélő turisták lettünk
keserű huszárok szeretkeznek
ez nem a 86-os tébolyda gondja
ha a sarkokban megülnek a transzok
a pirulák kizárják az alapzajt
a kezeltek és a cellafal között
kombájnok zsizsegnek
dagad a timföld deliről a barakk
ez magasabb szintű speciális szabadság

Az étel kész
4 .

mondókaként lüktető frázis, el akarunk élvezni 
ha már üresen tátongunk társak, nem kutatunk 
a semmi közel van istenhez, hova igyekszünk 
mindenki jöjjön hozzánk kikre nem vigyáztak 
kik magukra maradtak elődeik problémájával 
bénultan kérdezősködünk
amire nincs válaszunk, ideológiát teszünk mögé 
akiket szégyellünk azokat a vízaknába bújtatjuk 
velünk is így tettek, megtanultunk szégyellve lenni

5 .

hergel az állandó, nyugtat a bizonytalan 
a vízhólyag szokható, a funkció értünk van 
várólistán tartanak, ez a korszak így molesztál 
szorít a bordakosár

Veszprémi Szilveszter 1997-ben született Pécsett, jelenleg Sze
geden él. Egyetemi hallgató, verseket ír, slam poetryt ad elő, 
blogol.

Borcsa Imola 1990-ben született Kézdivásárhelyen. A kolozs
vári Iuliu Hatieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem gyógy
szerészeti karán végzett 2014-ben, majd ugyanott szakosodott 
klinikai gyógyszerészetre. Jelenleg Kézdivásárhelyen él.

Normal Gergely (1983) vizuális- és hangművész, költő. Abszt
rakt-expresszionista festészettel foglalkozik. Videóművészetben, 
kísérleti zajban, absztrakt hangban, hangművészetben alkot 
(Reisebüro86, Tóth Kína Hegyfalu, Danceflour). Grafikus terve
ző „Normal ILLustrations” név alatt. írásait a Műút, a Tiszatáj, 
az Ambroozia közli. Első kötete, melyet Tóth Kingával közösen ké
szített, Village 0-24 címmel, a Melting Books és JAK közös projekt
jeként jelent meg angol nyelven. Honlap: www.normalgergely.com.
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SEBESTYÉN MIHÁLY

Anód és Katód 
szerelmük kezdetén

„Vessük fel magunknak a kérdést: meny
nyi idő alatt tudjuk felkészíteni a hozzánk 
járó gyerekeket ezekre a vizsgákra?” Már 
ennyi is elég volt nekem. Csak beleolvas
tam a könyvbe, amelyet valaki a reptéri 
váróban az ülésen felejtett, kinyitva. Fel
tűnt nekem a sátorforma könyv, amely 
ott árválkodott -  a szó szoros értelmében 
szomorú és elhagyatott volt, mint egy fél
bevágott sziámi iker a londoni világkiál
lításon 1936-ban, vagy egy évvel koráb
ban lett volna (?) — a kék huzatú ülésen, 
ahol valószínűleg korábban már üldögélt, 
várakozott, lábkörmét, ujjközeit piszkál
ta egykor a perzsa sah (menekülés köz
ben testőreitől körbevéve, csakráját el
fedő fátyol alatt), egy bajáni kelmefestő, 
tót orgonisták és pakulár medvetáncol
tató a Röpülj páva vetélkedőjében bízva, 
Anód és Katód kézenfogva, szerelmesen 
összegerjedve, néha egy-egy plüssmaci és 
Plump Pudding, a híres zenebohóc.

Azt reméltem, hogy a talált könyvben 
mindezeket felsorolva megtalálom, hi
szen egy könyvnek kötelezően tartalm az
nia kell a való életet, a legelrugaszkodot- 
tabb fantázia vagy elmekanyar sem ered 
máshonnan, mint a kétpólusú valóságból, 
azontúl képzeletünk üvegfalakba ütköz
ve lehull, mint paradicsommadár, a sirat
ható falak tövébe.

De természetesen csalódnom ada
tott feltett reményeimben: szigorúan és 
körmönfonás nélkül emlékeztetett köte
lességemre, miszeint, uraim és hölgyeim, 
tisztelt hallgatóság, fel kell készítenem 
valamilyen gyerkőcöket -  állítólagos ta
nítványaimat — a tavalyi vizsgákra. Az
az fel kellett volna. Ámbátor...

Áhítattal jegyzem meg alávalósá- 
gom teljes tudatában, hogy nem sze
reztem diplomát a Koldusvári Tudo
mány- és Erkölcsi Egyetemen, ugyanis 
erényes tanáraim  -  férfiak és nők je
lentős genderhányadossal -  azonnal ki
szúrták, hogy engem az Isten sem te
rem tett oktatónak, sokkal valószínűbb, 
hogy hordószónokként szép karriert tu
dok majd magam mögött negyven év 
múltán, az idegeneket félrevezethetem, 
de őket soha, mert kevés vagyok még 
félvezetettnek is. (Ezért sem vettek rólam 
tudomást Anód és Katód, amikor mellé
jük vagy inkább a helyükbe telepedtem 
és felemeltem a könyvet, amelyben a kez
dő sorokat olvastam.) Szokásom szerint 
félhangosan, a szájmozgatás még elsős 
korom óta rajtam maradt, ezért aztán két 
feleségem is kénytelen volt tőlem elvál
ni, mert nem tudtam este a közös hitvesi 
ágyban az olvasólámpák egymást metsző 
aranysárga fénykörében csöndben olvas
ni. Persze akárki bölcselkedve az orrom 
alá dörgölhetné, miért nem aludtatok, 
csórikáim, külön-külön ágyban, szobá
ban, esetleg más-más kontinensen?

Nos, azért, mert akkoriban nem egye
zett a közízléssel, nem találkozott a köz

megegyezéssel, nem illett bele a közke
reseti kódexbe, sem a magánkeresetünk 
keserűségébe, ugyanis két kis szobában 
nyomorogtunk, a másik szobában csu
pán merőlegesen és átlósan, gömbszelet 
alakban könyvespolcok szorongtak he- 
gyén-hátán, tömve régi és új könyvekkel, 
amelyeket örököltem, vettem, kaptam, 
elkaptam dedikálva és kitépett oldalak
kal, kitiltott-betiltott könyvekkel, hasz
nálhatatlan  kéziratokkal, savanyított 
szövegekkel, a bezúzott könyvek zúza- 
léka takaros műanyag dobozokba öm
lesztve, „hátha valaki még helyre tudná 
állítani!” felkiáltással mentették tűzön 
és vízen, demokrácián és diktatúrán át, 
keresztül és kasul Európán örökhagyó
im, szánom-bánom dedikátoraim. (Nem 
minden kései káröröm nélkül, tenném 
hozzá.)

Na most tessék nekem megmondani, 
hogyan tanítsak én hetedikeseket vagy 
kilencedikeseket ezekből a könyvekből, 
amelyek maguktól értetődően nem illet
tek bele egyetlen miniszterileg jóváha
gyott tantervbe sem, ellenkeztek a mo
rális tudattal és az elemi szolfédzsban 
lefektetett házszabályokkal. Háziasszo
nyok jártak  hozzánk, megrögzött vaklár- 
ma-hordozók, alakjuk lassacskán tényleg 
a hordozórakétákhoz kezdett hasonlíta
ni, hozzánk já rt az egész környék salá
taöntetért, vasszögnézőbe és tévét köp
ködni, ugyanis mindenütt másutt éppen 
akkor a férfiak mérkőzést söröztek és az 
egész város a Celtic Glasgownak szur
kolt, ami már régen sehol sincs. Kony
hánk — anyám szavai szerint -  a Forum 
Romanumhoz hasonlított Marcus Tullius 
Cicero idejéből, igazi szónokokkal, szá
raztorkú liktorokkal, vak gladiátorokkal 
és kórussal, karénekkel -  anyám csak 
tudta, mert huszonhét évig tanított la
tint az állami tanonciskolában, ugyanis 
a tanügyi hatóságok úgy érzékelték, hogy 
nem lehet egyenesen gyalulni és elköte
lezetten rézfánfütyülőt esztergálni ab- 
lativus absolutus nélkül, egyenesen kép
telenség megbízható iparossá válni ezek 
hiányában.

Anód és Katód véletlenül vetődtek 
el hozzánk. Mielőtt repülőre ültek vol
na, hogy brazil földre emigráljanak -  ui. 
nem értettek egyet a harmadosztályú 
labdarúgó bajnokságban uralkodó rend
szeres csalássorozattal, felemelték sza
vukat, és ezért megdobálták őket rend
szeresen a mérkőzések alatt, az utcán 
Katódot gyakran inzultálták, mocskos 
ajánlatokkal sugarazták be, Anódot pe
dig szarral kenték le, midőn egy délután 
elaludt egy pádon a városi parkban, ho
lott Katódra várt —, az igazság az, hogy 
éppen fedél nélkül voltak, és közeledett 
a szemetesautó, komoly veszély fenyeget
te a fiút, hogy beőrli őt a falánk henge
res tároló. Anód ismerte a címünket, egy
szer nálunk járt, kölcsönkérte Pavlicsek

Tot Endre: Zöld felirat

Huba verseskötetét, ugyanis meg akar
ta filmesíteni vagy ki akart másolni be
lőle néhány szép versidézetet a ballagás
ra; Katód hallott rólunk a fűszeresnél, és 
belépett melegedni. Kedvesen fogadták 
őket, bár nem egyszerre egy időben és 
egy napon jöttek, rendszeresen elkerül
ték egymást, anélkül, hogy erről a leg
halványabb tudomásuk lett volna, egy
szer mégis összefutottak, azt hiszem, ez 
egy keddi napon történt, apám hivatalo
san káposztát gyalult a pincében, anyám 
pedig minket szapult, miért nem készít
jük fel a sok gyereket a vizsgákra, ami
kor az öcsém -  anyánk szerint módfelett 
pimaszul -  azt felelte, hogy azok a srá
cok sokkal többet tudnak az életről, mint 
mi vagy maga, anyuka. A feleségem pe
dig engem vett védelmébe — nem emlék
szem már, melyik volt a két elköltözött 
közül, mindenesetre az egyikkel akko
riban még együtt voltam himlős, mond
ván, mit cseszegeti őt, Anyuka, hiszen 
szótagolva, félhangosan olvas, az egye
temről eltanácsolták, most egy varro
dában anyagbeszerző vagy népi varrot- 
tas az úriszalonban, ezen sokat lehetett 
volna röhögni, csupán azt felejtette ki a 
drágám, hogy megeskettem rá még há
zasságunk első perceiben: egy szót sem 
arról, hogy már az első évről eltanácsol
tak, nem járok semmiféle egyetemre, ki 
vagyok rúgva minden jobb helyről, az is
kolapártoló szülői bizottságból, rossz pél
dát mutattam a szülői munkaközösségen 
belül, mint ismeretes, elvittem az egész 
osztályt egy pornómoziba (rettenetesen 
élvezték, szakértői megjegyzésekkel fű
szerezték), én pedig elvittem a balhét. 
A drágám, csak hogy engem megvédjen 
-  kifecsegte féltve őrzött kudarcaimat, 
azt, hogy nem taníthatok senkit, legfel
jebb engem lehetne tananyagként oktat
ni, demonstrálni, táblavázlatra szabdal
ni másodéves kudarctanból, de ahogy így 
végigtekintek magamon, nem hasonlítok 
sem egy nyomtatott/nyomott, sem a di
gitális tankönyvhöz. Vagyok, aki vagyok, 
miként a Teremtő mondta volt az első no
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com m en t sajtótájékoztatón, ahol nem le
hetett kérdezni.

Anód és Katód csodálkozva néztek ösz- 
sze. Ekkor találkozott eló'ször a tekinte
tük. Utóbb többen megesküdtek, akár az 
inkvizíció eló'tt is, hogy egyszerre vetett 
lobot a fiú és a lány szeme, és arcukra va
lami földön- és területenkívüliség ült ki/ 
rá/fel. Anyám azonnal észrevette és ki- 
lencvenfokos szögben apámhoz fordult, 
aki akkoriban ugrott fel a káposztafejek 
közül, hogy a hűtőből kivegye a hat pa
lack benájlonozott sört. Nagy baxbajnok 
volt az öreg. Le volt hajolva, de anyám 
éles hangjára felemelkedett, kezében 
megállt a hatos kiszerelésű sör, és oda
nézett:

Láttad, Balázs, láttad? Kérdezte anyám 
szemrehányóan az apámat, akit igazából 
csak az érdekelt, ha a Glasgow Rangers 
kikap kedvenc csapatától a Celtic Glas- 
gowtól, vagy döntetlen lesz. Ethel anyám 
azonban megállíthatatlan volt: menekítsd 
ki ebbó'l a fertőből, Balázs, ezt a két á r
tatlan fiatalt, vidd messzire, mert ez a 
szerencsétlen -  és itt reám mutatott, mint 
ahogyan az Úr kiutasítja a Paradicsomból 
a két rajzfilmfigurát— elpackázta az éle
tet, most valami varrodában sutyorog, ül 
a sok könyvön, melyekből -  bármiben le
fogadom -  semmit soha el nem olvasott, 
csak gyűjti, mint egy eszement...

Ami igaz, az igaz. Ezúttal anyám fe
jén találta a szöget, valóban a gyűjte

SZŐCS MARGIT 

M a ra d j távo l,
kérlek,
már nem foghatod a kezem.
Látod? Csupa vörös izzás, 
felhevült, éget.
Ne szomorkodj,
hogy ezután nem úgy lesz, mint régen, 
már nem simogatlak, 
hiszen törődhetek veled úgy is, 
hogy árammentesen vasalok rád, 
s megfőzöm vacsorád.
Nézd, milyen étvágygerjesztőén serceg 
tenyeremben a tükörtojás.

Fogd,
ez itt annak 
az elszenesedett 
gyújtózsinórnak darabja, 
mely azon a bizonyos 
időtlen hajnalon 
beindította a robbanást.
Tavaly cseresznyevirágzáskor 
került vonzáskörömbe - 
úgy keringett körülöttem, 
mint kerge cserebogár; 
képzeld,
perzselt még, amikor kifogtam, 
lyukat égetetett tenyerembe. 
Majd ha elcsendesedünk, 
és füledhez tartod, 
kihallhatod belőle 
a Nagy Bummm 
kóborló visszhangját.

ményemnek még az egyharmadát sem 
olvastam, és ha belevesztem a könyvtár- 
szoba zegzugos útvesztőibe, számtalan 
olyan könyvgerincen akadt meg a sze
mem, amiről a címet sem tudtam leolvas
ni, mert nem ismertem azt az írást. Sőt, 
akkor láttam eló'ször.

Anód és Katód azonban családi drá
mánk közepette is ta lált magának any- 
nyi szünidőt, hogy csókban forrjon össze, 
az idő rövidzárlatos lett, a tanítványok, 
akiket anyám csődített a nyakamra mér
hetetlen dicsekvésével, hiszen az egész 
környékről hozzánk küldték a szülők a 
megoldhatatlan házi feladatokkal a bu
kásra álló leszármazottjaikat -  eddig va
lahogy soha nem derült ki, hogy hiányzik 
a CV-mből a főiskola, az érettségi bizo
nyítványomba soha senki bele sem tekin
tett, még a két feleségem sem, pedig ott 
hevert a fehérneműs fiókban a kipám és 
a pipám mellett, egészen hozzáférhető 
helyen — tehát a gyerkőcök lent hiába es
tek neki teljes testsúlyukkal a kapucsen
gőnek, senki meg sem hallotta az egész 
házban, a szomszédasszonyok szörnyül- 
ködtek, mint egy ókori kórus a taorminai 
színház romjai alatt, várták Csontváryt, 
addig is sírtak  egy versszakot, megpi
hentek, újrakezdték egy regiszterrel ma
gasabban, én ceruzáért kavartam fel az 
összes zsebemet, szerettem volna írás
ban is rögzíteni a siratóének szövegét, de 
elkéstem, mert anyám, a pillantnyi vál

Süllyedek,

tegnap még csak 
bokáig voltam, 
ma már térdig állok 
kerted földjében.
Ha így folytatom, 
holnaptól csupán 
gyorsan növekvő, 
hosszú hajam
marad a szélfútta felszínen, 
mint vöröslő díszfű. 
Fésülheted, 
nyírhatod kedvedre, 
az sem baj, 
ha nem értesz 
a divatos fazonokhoz -  
jó lesz nekem 
az „angol pázsit” is.

I tt  lakom ,

a tudat árterületén, 
körülöttem hordalék-táj: 
felgyűrődött salakhegyek, 
sóvár szemétdombok, 
az indulat vulkánkúpjai; 
jó lenne egy profi túracipő, 
csákány, kötél, 
hogy felmásszak 
az imbolygó gerincre, 
és megnézzem, 
mi van odaát.

tások koronázatlan fejedelemasszonya 
már rám szólt -  Eltűntek. Fuss utánuk, 
fiam, még mit gondolnának rólunk?!

Kicsoda, anyuka, kérdeztem felocsúd
va.

Hát az a két szimpatikus fiatal, akik 
itt lettek egymásba szeretve.

Elképesztő vagy, Anya, míg engem sza- 
pultál, volt időd bemérni a szerelem bim- 
bódzását, kibontakozását és virágba bo
rulását?

Igen, fiam, mi, nők már csak ilyennek 
terem tettünk. -  Most tessék mondani, 
kinek tehetnék szemrehányást? Felvet
tem a zöld katonasapkámat, felpattan
tam a kerékpárra, és a repülőtérig ka- 
rikáztam. Szakadó esőben. Sikerült 
bejutnom a term inálra, átverekedtem 
magam a biztonságiakon. De már kette
jük hűlt helyét találtam. Meg azt a köny
vet.

Persze logikailag sok minden megma
gyarázhatatlannak tűnik még ma is, de 
ami ennél is furcsább, Anód és Katód so
ha nem küldött képeslapot Brazíliából. 
Lehet, hogy nem is léteztek? Eltűntek 
az őserdőben, miként a tanítványok is a 
környezetemből. Anya nem hív meg va
sárnaponként húslevesre, bécsire. Még 
mindig haragszik. Apa titokban felug
rik hozzám egy palack sörrel, nem sokat 
mesél a családról, viszont megkér, hogy 
kapcsoljam be a tévét, mert a Manches
ter játszik a Chelseavel.

K észü lj fel,

otthonom földszagú,
akár a frissen kitépett gyökerek,
lakberendezésem organikus,
együtt lélegzik velem,
bútoraim naponta locsolom,
asztalom
tíz centit növekedett 
az utóbbi hetekben, 
lábamon átsejlenek 
az évgyűrűk, 
mint ezüstös 
boszorkánykörök; 
ágyam korhadékán 
laskagomba terem, 
székem tüskéket hajtott, 
s csak úgy ülhetek rá, 
ha minden ruhám 
magamon viselem, 
ami azért is praktikus, 
mivel nincs szekrényem; 
ezért hát 
ne tévesszen meg 
szokatlan külsőm; 
a kedvedért majd 
hetedik ruhámig vetkőzöm, 
az a kedvencem, 
önfeladás-kék, 
igazi hernyóselyem, 
nem látta még senki rajtam, 
neked tartogattam, 
hogy magába szívja 
a köztünk tenyésző 
homályt, 
míg eszed 
a gombapaprikást.
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CODÄU ANNAMÁRIA

Tériszony a más 
koncepciój ában
„Tériszonyt érzek. Zsigeri otthonta- 

lanságot a más koncepciójában” -  mond
ja egy helyütt a sikeres színész, Csáky 
Alex, Térey regényének főszereplő-elbe- 
szélője. A más koncepciója a más által 
Alex számára kitalált és tó'le elvárt mű
vészeti, magán- és közéleti szerepet is je 
lenti; az ezáltal kreált határokba, illet
ve a saját határaiba való ütközés a mű 
egyik fő feszültségtengelye, s a főhős ref
lexivitásának, intellektuális tájékozott
ságának köszönhetően számos kapcso
lódó jelenség (a Káli-medence turizmus 
általi kisajátításától kezdve Trianonig) 
kommentárjává válik a Káli holtak. A bő
ség zavarában olvasatomban elsődlege
sen arra  fókuszálnék, hogyan gondolko
dik és mozog Alex a művészet mezejében, 
mire használja annak lehetőségeit. Eh
hez a kiindulópontot a művészregény tá 
gan értelmezett, nem normatívan hoz
záolvasott keretei adhatják. Ebben az 
olvasatban talán felfüggeszthető annak 
kérdése, hogy mennyire esik egybe az 
elbeszélői és szerzői tudat, milyen mér
tékben rezonőr Alex, illetve hogy zavar-e 
vagy sem az attitűdje. (Feltétlenül kikí
vánkozik belőlem, hogy rendkívül ma
csónak, lekezelőnek, arrogánsnak ta lá
lom; de hát nem kötelessége a főhősnek 
szimpatikusnak lenni, ezzel nincs nagy 
baj addig, amíg az adott mű nem glorifi- 
kálja az adott főhős magatartását, s tud 
távolságot tartan i tőle. Alex azonban né
ha taszítóan túltolja...).

A magyar művészregény jelenléte a 19. 
század utolsó harmadától erősödik, ösz- 
szekapcsolódva az esztétizáló modern
ség jelenségeivel, amikor a művészet 
és művésziét dilemmái a piacosodás, 
a professzionalizáció során egyre szoron- 
gatóbbá válnak. A művészeti tevékenysé
gek szakmává válásával az öntörvényű- 
ség és a megélhetés feltételei látszódtak 
egymással szembekerülni. A művésze
tet és a mindennapi életet a leglátványo
sabban a művész személye kapcsolja ösz- 
sze, s Téreynek a Káli holtak ban sikerül 
árnyaltságában megmutatni egy fiatal 
mindennapos tevékenységei és folyama
tos értelmezési kísérletei révén a téteket 
és kockázatokat, láthatóan kerülni igye
kezve ezeknek a dilemmáknak a közhe
lyes megfogalmazását.

Csáky Alex a regény elején huszon
nyolc éves, a Füst Milán Színháznál 
szerződött színész, aki elvállalja a Ká
li holtak című zombisorozat főszerepét. 
A forgatás előrehaladtával, egyre in
kább átlátva a projekt és alkotói bom
basztikusán felszínes és buta nagy- 
zolását, hiteltelenné válik számára a 
sorozat, és szeretne kilépni belőle. Köz
ben egyre jobban fókuszál kőszínházi 
szerepléseire, s ha nem próbák, megbe
szélések, interjúk, terem, vendégszerep
lések, pszichiáter és bulik között in
gázik, akkor egy hároméves kislány

apjának és egy beteg apa fiának a sze
repében is próbál funkcionálni. Mind
ezek viszonylatában Alex számára saját 
maga megismerése és megértése lenne 
a tét, de önmagával nemigen mer direkt 
módon szembesülni (például a pszichi
átere kérdéseit is okosan kivédi). Ezért 
fókusza az önreflexióról két dologra he
lyeződik át: saját közegének a kommen
tálására, illetve színészi szerepeinek a 
maximális kidolgozására. Mivel mun
kája nem légüres térben történik, össze
függ egy egész csapat együttműködési 
képességével, hosszasan jellemzi kollé
gáit, rendezőinek különböző koncepció
it és munkastílusát -  s amivel szemben 
a legkritikusabb, az a szakmai hozzá
állásuk, az egotripjeik, illetve ahogyan 
prezentálják és pozicionálják magukat 
a művészeti mezőben. „Arra döbbentem 
rá — mondja —, hogy ezt a m iniatűr gló
buszt a maga habos körítésével meg a 
piacával már nem tudom elfogulatla
nul szemlélni, amióta részt veszek ben
ne.” Ugyanakkor azáltal, hogy reflexiói 
állandó tárgyává válik ez a világ, kí
vül is reked rajta, s amolyan „egyedül 
a világ ellen” filing lengi át, magányos 
harcosként tűnik fel. Akárcsak Botond, 
a zombisorozatban alakított, ornitoló
gusból lett zombivadász. A hagyományos 
színészi dilemmákhoz állandó társként 
szegődik a 21. századi médiahasználat 
és -fogyasztás okozta szorongás. Az on
line jelenlét, a közösségi média, a szá
mos interjú, fotózkodás, a celebség a 
munka látványjellegét fokozza, de e lá t
vány örökösen magyarázkodásra, önpo
zicionálásra, perfekcionizmusra kény
szerül. Innen nézve talán menthető az, 
amit több kritikus következetlenségnek 
ta r t  az elbeszélés helyzetének és moti
vációinak tekintetében. Nem tudjuk, ki
nek és miért beszél Alex, de olyan, mint
ha ez az egész 500 oldalas szólama olyan 
önpozicionálás lenne, amely mindenféle 
tám adást vagy kritikát kivédeni remél, 
ezért nincs egyetlen „címzettje”. Alex- 
nek folyamatosan újra kell fogalmaznia 
(nemcsak a maga számára), miért vállal
ta el a horrorsorozatot, ugyanakkor szí
nésztársait is figyeli, ahogy a sajtóban 
szerződéseiknek eleget tevő optimizmus
sal nyilatkoznak a Káli holtak művészi 
jelentőségéről. Amit a tömegek a képer
nyőről glamournak látnak, arról lerán- 
dul a lepel, csak önmegjátszás az egész 
(persze, tudtuk). így a celebség irreali
tása párhuzamba kerül a sorozat eről
te te tt misztikumával, az élőholtak is a 
túlterhelt színészek analógiájául kínál
ják  magukat. A sorozat könnyen kisajá
títható ilyen párhuzamok felállítására, 
de az önirónia legfőbb terepévé is válik. 
Ez direkt kihívás, hiszen a regénybeli 
sorozatcím emelődik ki a regény címéül, 
Alex rengeteget idéz a forgatókönyvből, 
Térey műve a Káli holtakkal kezdődik és
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végződik. Aránytalanul rátelepszenek 
ezek a részek a regényre, s talán a kom
pozíció egyensúlyának visszabillentését 
szolgálná, hogy a végén a Hamlet még
iscsak eljut Kolozsvárra. Lehet, ezért is 
érzem az Epilógust csak kötelező kör
nek, hozzátoldásnak, s nem utolsósorban 
Alex tudálékossága kiteljesedésének. 
A horrorsztori olyan elemekkel operál 
(elözönlés, falemelés stb.), amelyeket az 
aktuálpolitikai, társadalm i problémák
kal való párhuzamra feljogosítónak lát
nak a regény világában az értelmezők, 
akiknek interpretációit a stáb rendre 
visszautasítja. Alex kritikája nemcsak a 
sorozat stábját vagy a színházi köröket 
érinti, a szatirikus ábrázolás a teljes fő
városi kultúrszcénát sem kíméli.

Ami viszont a leginkább leköti Alex 
figyelmét, azoknak a produkcióknak az 
értéke, amelyekben részt vesz. A számá
ra legmeghatározóbb munkafolyamat a 
Káli holtakban való szereplés, a Trianon
ra rávetített Hamlet főszerepe és a ra
dikálisan kortárssá akart tenni metál- 
Haramiák. Alex mindig próbál értőn 
viszonyulni ahhoz, amin éppen dolgozik, 
a belső logikáját megtalálni, ezért is nem 
utasítja el sok klasszikus szerep után a 
zombisorozat ötletét, s ez a hozzáállás 
az, ami az elitkultúra és a tömegkultúra 
közti feszültég termékeny feloldásának 
egy lehetséges útja. A zsánerkeveredé- 
sek és kontextusáthelyezések érték- és 
értelemteremtő potencialitásán kívül 
a három mű azt is példázza, hogy nem 
elég a keverés, merészség, radikális 
újrainterpretáció, omázs stb., hogy a mű
alkotás jó  legyen. A „jó művészetre” ér
zésem szerint a regény nem is próbál di
daktikusán végleges választ adni, mint 
ahogy például a szereplők azt is többször 
újra és újra átgondolják, hogy a Harami
ák miért fulladt kudarcba. Arról viszont 
Alex nézőpontja révén határozott véle
ményt nyújt a regény, hogy mely értéke-
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lési skálák kizárólagossá tétele proble
matikus a műalkotás megítélésében: 
ebben az országban csakis az kell, ami 
rikító. (...) Errefelé mindennek kötelező' 
nagyon valamilyennek lennie. (...) Nem 
az árnyalatok, nem a finom rezdülé
sek felé megyünk”, majd tovább, a Saul 
fia -bírálat kapcsán is: „Nem azért ün
nepelnek valamit, mert jó, hanem mert 
valamilyen ügyet képvisel. Őrület.” Ko
rántsem a társadalm i elkötelezettség
gel vagy az extrém megoldásokkal száll 
szembe, hanem azzal, amikor csupán 
ezek a szempontok szavatolnának a mű
vészi hitelességért.

Azért sem derülhet ki végérvénye
sen a regényből, hogy mi a jó művészet, 
mivel a benne szereplő alkotások sike
réről, értékéről csak Alexen keresztül 
tudhatunk, illetve m ár csak a mediá- 
lis másságuk m iatt is ezek a produkci
ók számunkra teljes megvalósulásukban 
hozzáférhetetlenek -  bármennyire apró
lékosan beszél róluk Alex, ezzel a be
széddel el is fedi őket, annál is inkább, 
mert minden mástól érkező véleményt és 
értelmezést felülír. így lesz a közvetett
ség és közvetítettség is egy erős tapasz
talata a Káli holtaknak.. („De hát én Tri
anont is egyedül csak Hamlettel tudtam 
eljátszani.”)

A művekről való beszéd és a műveken 
keresztül való beszéd nemcsak bölcsész 
énjének egy mellékterméke, társadalmi 
jelenségek és művészetelméleti elképze
lések összemérése, hanem alapvető ön- 
értési és önkeresési folyamat. Egészen 
pontosan utal erre az a vallomása, hogy 
a „habozókat, a halogatókat, a bizony
talanokat” szereti játszani. A Hamlet
ról mondja a regény végén, hogy „azon 
mosolygok, hogy egy darabig önismereti 
küldetésnek fogtam föl ezt az előadást”, 
de ebben a sikeres darabban áll a legkö
zelebb valami olyasféléhez, mint a kitel
jesedés -  nem csoda, hogy épp egy, a ref
lexivitás nagy fokával rendelkező, szabad 
individuum szerepében. Szerepei ugyan
akkor arra  is alkalmasak, hogy -  mint
egy szakmai követelményként -  kívülről 
is lássa önmagát, s ebben az értelemben 
a regényben érvényesülő távolító és tük
röző effektusok sorába lépnek (ezek ala
pos végiggondolása olvasható pl. Bárány 
Tibor Műút-beli és Arató László ES-beli 
kritikájában). Vajon az ideális, mérlege
lő, arányokat és árnyalatokat kereső mű
vész prototípusának megalkotási kísérle
te lenne egy ilyen főhős?

Mindebből látszódhat, hogy eléggé 
túlterhelt a Káli holtak, akárcsak a fő
szereplő-elbeszélő, akkor is, ha érteni 
véljük, mi miért van benne. Ha művész
regény voltára összpontosítunk, akkor 
olyasmi derül ki Térey alkotásából, hogy 
bár az interpretációk, újrainterpretációk, 
remixek valamilyen közös (újra)értés felé 
való elmozdulást jelenthetnének, a mű
vész egy atomizálódott művészeti közeg
ben létezik, ahol nincs igazán közös talaj, 
közös koncepció, annak ellenére, hogy 
mindenki megköti a maga kompromisz- 
szumait.

Térey János: Káli holtak. Jelenkor, 
Budapest, 2018.

GULISIO TÍMEA

A jász asszony
szobra
Unokaöcsém ballagásán figyeltem fel a 

fiúra. Más volt, mint a többiek. Kamaszkor 
előtti báj, és valami megmagyarázhatatla
nul vonzó finomság. Az iskolaigazgató be
széde után kihívták a mikrofonhoz. Gyö
nyörűen énekelt. Tipikus anyuka kedvence.

A közönségben egy asszony csak őt fi
gyelte. Komoly volt, már-már rideg. Vagy 
inkább szomorú. Egy órán át, míg az ün
nepség tartott, csak hátulról és profilból 
láttam. Szőke, fonott haja akár az érett ka
lász. Negyven körül lehet. Annyira elüt az 
általam megszokott nőtípustól, mégis va
lahogy ismerős. Mikor elhangzott a gyerek 
neve, jól az eszembe véstem. A műsor végén 
leolvastam az anyuka nevét a neki címzett 
székről. Unokahúgommal még fel is írat
tam, ha netán elfelejteném.

Persze nem felejtettem el. Sőt, ki sem 
tudtam verni a fejemből. Úgy intéztem, 
hogy a családi fotózkodáskor rákerüljön a 
képre. Távolodó kocsinkból sokáig néztem 
utána.

Dőlt a vendégsereglet, a hidegtálak on
tották a sajttal töltött sertéskarajt, sült la
pockát, rántott csirkemellet, csiperkét, saj
tot, franciasalátát, habos, rumos és diós 
süteményt. Mindebből csak gombát ettem 
salátával, egy speciális diétán vagyok már 
két hete. Teljes kiőrlésű kovásztalan kenyér 
uborkával, tojásos durumtészta, nyers zöld
ségek, rizstej.

Eljött Bolond Laci is az állandóan haho- 
tázó és cigarettázó anyjával, aki ha város
ba születik, nagyvilági nő lett volna. Öt
venéves fia szülési sérült, fürdetni kell, és 
hajnal háromkor felébreszti anyját, mert 
azt hiszi, jön a postás.

Egy eddig ismeretlen rokon csaj két tú
lontúl eleven gyerekével. Unokahúgom első 
komoly pasija. Egy nyugdíjas tanárnő örök- 
befogadott lányával és annak négyéves kis
fiával. Már előre féltem, hogy be fog csinál
ni a nadrágjába, ahogy a múltkor.

Úgy kezdődött, hogy félretettem az ét
vágycsináló pálinkát, mondván, majd ké
sőbb megiszom. De evés után sem bírtam. 
Úgy éreztem, mintha másutt járnék, sem
mit nem fogtam fel a körülöttem történtek
ből. A beszélgetések zaja uszodai moraj
já olvadt össze. Jobbnak láttam lefeküdni. 
A konyhai sarokülőn dőltem ki, a kettő és 
három óra közötti időszak teljesen kiesett, 
pedig állítólag többször próbáltak felébresz
teni. Arra ébredtem, hogy nagyanyám ar
rébb tette a piámat. Ezen jót nevetett.

— Olyan leszel már, mint apám volt! Ha
tig meg se állt!

Szívesen megkérdeztem volna, hogy ér
tette: Este hatig, reggel hatig? Hat sörig, 
hat pálinkáig? Hat nőig...

A vendégsereglet erősen megritkult. Fel
lélegeztem. Már csak két gyerek kergető- 
zött az asztalok között. A maroknyi csapat 
kivonult az udvarra.

A kutya próbálta elérni a labdát, de a 
lánca ritkán ért odáig. Kemény a falusi 
élet. Senki nem engedi be, sőt meg sem sé

táltatja a kutyákat. A macskák állandó
an vemhesek, de a kicsiket zsákba teszik 
és agyonütik vagy tóba hajítják. A gyere
keknek azt mondják, elvitte a kiscicákat a 
kandúr. Nagyanyám nagy „kandúr” híré
ben áll. (Megjegyzem, én is...) Az ivartala- 
nítás drága, és sokan azt sem tudják, hogy 
létezik. Mégis teli vannak az utcák macs
kákkal. Girhes, bolhás cirmosok, vörösek, 
feketék. Hosszú pofájukból hiányzik a szo
bamacskák nemessége.

Jászok és kunok lakta pusztaság. Vad 
keleti harcosok leszármazottai. Szőke já
szok, fekete kunok. Emeletes házat nem 
is látni. Minden lapos. A gyerekkori nya
rak színhelye. Anyám a nagyanyám lelké
re kötötte, hogy ne engedjen a napra, fehér 
a bőröm, rákot kapok. Aztán mikor két hét 
múlva hazavitt, megjegyezte, milyen szép 
barna lettem.

Már semmi sem az, mint akkor. Csak 
a tyúkok. A főtéren az egyik öregasszony 
kioktatta a másikat, hogy nem vágta le 
elég tőből a csirkék szárnyát, azért szök
nek. „Öreg tyúkból főztem levest” — mondja 
nagyanyám, és mikor megkérdezem, hány 
éves az az öreg, azt feleli, tíz-tizenkét hóna
pos is megvan már. Azt nem tudja, meddig 
él egy csirke, mert mindig előbb levágják.

A régi kútból két szál kukorica hajtott ki. 
A falu legviccesebb arcai vagy meghaltak, 
vagy szociális otthonban ülnek, láb nélkül. 
Akit nem visz el az ital, azt a sok disznó- 
hús-fogyasztás következtében kialakuló ér
elmeszesedés és magas vérnyomás öli meg. 
Azért vannak még öregek, a spórolósak, 
a templomba járók. Icuka néni csípőficam
mal született. Hihetetlen műveltséget sze
dett fel, ám vallási prédikációitól egyszerre 
szédülök és hányok. Neki ez maradt. Meg 
a macskák. Savanyú macskaszag terjeng a 
házban. Átitatja a szentképeket és a ma
gasra púpolt ágyneműt. Egyszer már csak 
a szag marad.

— Gondolnád, hogy egy kombájn tíz
szer annyiba kerül, mint egy ház? — így 
unoköcsém.

Nem gondoltam. Nem tudom, min lepőd
tem meg jobban. Hogy milyen drágák a me
zőgazdasági gépek, vagy hogy milyen keve
set érnek a házak.

Nagyanyámé is vályogból van, mint itt 
a legtöbb. Újra kellene csempézni a fürdő
szobát, mert, ahogy reped a fal, lepotyog a 
csempe. Télen meleg, nyáron hűvös. Jókat 
alszom itt. Kivétel tegnap éjjel.

Szokatlanul korán, már tízkor lefeküd
tem. Hajnali egykor a földön találtam ma
gam. A jobb vádlim begörcsölve, hirtelen 
azt sem tudtam, hol vagyok. Vak sötét volt, 
tapogattam a pókhálós ablakot. Úgy hallot
tam, távolról engem szólongatnak. De az le
hetetlen. Mindez egy erősen klausztrofóbiát 
keltő álom után. Hát már itt, a világ végén 
sem vagyok biztonságban magamtól?

Másnap délelőtt a család istentiszteletre 
indult. Befértem a kocsiba, elvittek a vonat
állomásig. Itt a „negyed órányira” messzi
nek számít. Elhaladunk egy legelő ló, egy 
csapat cigánygyerek és egy esküvős menet 
mellett. Tiszta Kusturica. Földutak. Kiút
talanság. Félórányira van egy város, de 
oda, ha mennek is néha, el nem költöznek. 
Ahhoz vagy öt házat kéne eladniuk. Ám ez
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csak kifogás. Valóban azért nem mennek, 
mert ide születtek, és az igazi alföldi ma
gyar ember ott hal meg, ahol a világra jött. 
Hatalmak feletti röghöz kötöttség.

Nem felejtettem el a szép szőke asszonyt. 
Megkerestem egy közösségi portálon. Ki
derült, mivel foglalkozik, és hogy több kö
zös ismerősünk van. Három gyereke van, 
az egyik rokkant. Bejelöltem ismerősnek, 
abban a tudatban, hogy ha visszajelöl is, so
sem ért meg. Normális életút, átlagos szak
ma, házasság, gyerekek. Terhek, igavonás, 
nyelés, sírás. Asszonysors, ősidők óta.

Túl sokat tudok. így már nem is olyan ér
dekes -  gondoltam.

Visszafelé menet szememmel kerestem 
a „Jász asszony” szobrát a kultúrház előtt. 
Eltűnt. Előhívattuk a fényképet. Azon sem 
volt.

Orvosi műliba
Nem szeretem az orvosokat. Talán, mert 

túl sokszor látom őket. Ám a következő tör
ténet talán mindenkit meggyőz arról, hogy 
a dokik tényleg nem jó fejek. Akkor se, ha 
épp mosolyognak rád. Ezt két okból tehe
tik: vagy bejössz nekik, és szívesen kifek
tetnének már a műtőasztalra, vagy pedig 
hálapénzt várnak. Vagy csak ráült az ar
cukra egész eddigi életük képmutatása. 
Hogy mennyire unják meg a munkájukat. 
Ok nem a betegeket szeretik, hanem a be
tegségeket. De egy idő után azok is ismét
lődnek. Ezért szükségük van egy kis izga
lomra. ..

Báli Zoli és Tomi kétpetéjű ikrek. Rezi
densek. Zoli magas, félhosszú, barna ha
jú, divatosan borostás srác, Tomi szőke, 
félcentisre nyírt hajú, szemüveges okostojás. 
Még az egészségügyi szakközépből isme
rem őket. Folyton a nevük miatt csúfolták 
őket, „balibalibaliba”. Ők továbbtanultak 
az orvosin, az én életem egész más irányt 
vett. Csak most, több mint fél évtized eltel
tével találkoztam velük újra. Mit sem vál
toztak. Zoli csak még zolisabb lett, Tomi 
csak még tomisabb. Es akkor, ott, a kis vi
déki garázsban beavattak.

-  Tudod, az úgy van, mint a számító- 
gépes játékokban. Szintek vannak. Ami
ken egyre feljebb lehet jutni, de ha hibázol, 
mész vissza a nullára -  kezdi Zoli, miután 
rágyújtott egy cigarettára.

Ekkor még nem értettem, miből is áll 
pontosan a Játék. Nem, ez nem Eleanor H. 
Porter ifjúsági regénye a szeretet játékáról.

-  Először apróságokkal kezdjük. Egy 
tű, egy cérnaszál. Kicsit nagyobb dolgok
kal folytatjuk. Tampon, fémkapocs, ilye
nek. Majd ha már az ember szerez egy kis 
rutint, jöhet az igazi kihívás. Szike, olló. 
Ilyenkor már úgy rákapsz, Öcsém, az ízére, 
hogy egész nap azon kattogsz, mi legyen a 
következő. Emlékszem, nekem a fogkefém 
volt az első nagy sikerélmény.

-  Az nem is steril -  vág közbe rosszalló
an Tomi. -  Én a nem orvosi tárgyakat fer
tőtlenítem előtte...

-  A zoknidat hogy sterilizáltad, nagyokos?
-  Beáztattam hypós vízbe.
-  Tomi ilyen kis spíler. Pedig nem kell ám 

olyan nagyon vigyázni, sok mindent kibír

az emberi szervezet, nem is hinnéd, meny
nyi mindent. Egyszer egy csávóba egy egész 
zsák krumplit belevarrtam.

-  Én narancsot, az szép kerek, jobban 
mutat a röntgenfelvételen -  mondja Tomi.

-  És mi lesz utána az emberekkel? -  kér
dezem.

-  Az már nem a mi sarunk. Hát fosnak, 
hánynak, szúr a hasuk, meg ilyenek. Elkül
dik őket a jó fenébe egy nyugtatóval.

-  Zoli, azért az a múltkori, akibe a macs
kát varrtad, elég szarul lett.

-  Ja, azt a csókát beutaltattam a pszi
chiátriára, mert azt állította, hogy valami 
nyávog benne -  röhög Zoli, majd sodor egy 
újabb cigit.

-  Szerintetek ez mennyire etikus? — kér
dezem.

-  Mi még jó fiúk vagyunk, a többiekhez 
képest.

-  Azokhoz képest, akik összevarrják két 
ember száját, hogy örökké csókolózzanak 
mennyire etikusak? Vagy, akik azért vág
nak le lábakat, hogy így megalkossák az 
emberi lábasfejűt?

-  Ezt már nem hiszem el.
-  Ezek a jelenleg is futó transzplantációs 

projektek nálunk. Az ezerágyas kórházban 
patkányokba ültetnek emberi szürkeállo
mányt, hogy onnan bármikor kinyerhető 
és forgalmazható legyen.

-  Ti be vagytok szívva.
-  Persze, mindenki be van szívva. Anél

kül nem bírnánk -  dörmögi kábultan Tomi, 
akinél láthatóan most ütött be a fű.

-  Akkor miért csináljátok?
-  Hogy ne közösítsenek ki. Ott akarunk 

lenni a nagy felfedezéseknél. Hogy a ne
vünkhöz fűződjön az emberi ondót lövel
lő ponty, a mesterséges megtermékenyítés 
mérföldköve, a sellőtenyésztés alapköve. 
Már látom magunkat, ahogy átvesszük az 
orvosi Nobel-díjat. Mi ketten, az ikerzsenik.

-  A barátnőnk is büszke lesz ránk.
-  Van barátnőtök?
-  Naná, megmutassuk?
Erre kíváncsi vagyok. Azt már nem is 

furcsállom, hogy közös barátnőjük van.
Beülünk a kocsiba, két drogos, meg én, 

aki nem tudok vezetni. Közös erővel vala
hogy eljutunk a kórházig. Az alagsorban 
egércincogás. Eggyel lejjebb, a hullaház 
holt nyugalma. Még lejjebb a laboratórium. 
Bal oldalán ketrecek sorakoznak. Világító 
zöld szemek. De minket most csak a szélső, 
tágas boksz érdekel. Egy nő ül benne, hu
nyorog, mikor rávilágítunk. Csalódok. Nem 
tudom, mit vártam. Egy pegazust női mel
lekkel? Négyfejű, két vaginájú szörnyszü
löttet? Kétség sem fér hozzá, ő egy igazi, 
egészséges nő. Vörös, göndör haja, kék sze
me van. Lakat kattan, rács csörren. Kien
gedik. Előttünk áll meztelen, kezét hasára 
teszi és mosolyog.

-  Állapotos -  mondja elérzékenyülten Zo
li. Furán cseng szájából ez a szó.

-  A közös gyerekünkkel -  pontosít To
mi, nem kevesebb meghatottsággal nyápic 
hangjában.

-  Ti ketten vagytok a gyerek apja?
Bólintanak.
-  De nem akármilyen gyerek az — fejti ki 

Zoli -  a kedvenc gumilibánk.
-  A micsoda?
-  Gumiliba. Az, amivel kiskorunkban 

játszottunk fürdéskor... Él, és növekszik.

Gágogok kínomban.
-  Ez... A játékgyártás legújabb vívmánya?
— Dehogy. Hanem a kicsikénk. Nagy lesz, 

erős. Felfal mindenkit, aki minket libának 
csúfolt -  simít a nő hasán tollas kezével To
mi.

Fejesleg
Amerikai kutatók bebizonyították, hogy 

a fej felesleges testrész. Méretéhez képest 
túl sok energiát fogyaszt, terheli a nyak- 
csigolyákat és cukrot igényel, ami ugyebár 
hizlal. Pedig ki akarna kövér torzó lenni? 
Inkább levágom a fejem, így szám se lesz, 
amivel dagadtra zabáljam magam. És so
ha többet nem kell felelnem az egyetemen. 
Nem kell prezentációt tartanom a cégnél. 
És ami a legjobb: soha többet nem agyalok. 
Nem lesznek rémálmaim. Nem látok sem
mit, ezért nem vágyok semmire.

A szaporodáshoz nem kell fej. Kérdés, ki 
akar egy fejetlen testtel ágyba bújni? Még 
összevérzi a frissen mosott ágyneműt. Ha 
azt se látom, jóképű-e vagy sem, nem válo
gatok. Az intelligencia sem lesz kérdéses. 
Nem várok negyven éves koromig a gye
rekvállalással. A szaporodáshoz nem kell 
agy. Az egysejtűeknek sincs. A vírusok
nak sem, pedig náluk semmi nem osztó
dik gyorsabban.

A kormány támogatja az ötnél több fejet
len gyereket szülő családokat. Ezért min
denki erre gyúr. A fejetlenség néhány gene
ráció után rögzül a DNS-ben. Ha az egyik 
szülő fejetlen, 50%, hogy az utód is az lesz. 
Ha mind a kettő az, akkor 90%. A fennma
radó 10% selejtnek minősül, és fogyatékos 
otthonba adják, ahol minden információfor
rástól elzárják, nehogy kifejlődjenek kóros 
és veszélyes szellemi képességei.

Szavazni fej nélkül is lehet, sőt, úgy lehet 
csak igazán. Az embereket kézen fogva ve
zetik a fülkékbe a szavazóbiztosok, még ik
szelnek is helyettük.

A fejjel rendelkező emberek hátrányos 
helyzetűek. Közmegvetés tárgyát képezik, 
nem veszik fel őket az állásinterjún, a pe
rekben rendszerint őket hozzák ki vesztes
ként. Még migránsnak is jobb lenni, mint 
fejesnek.

Fejetlennek lenni életre szóló kaland! -  
hirdetik az óriásplakátok. A fejetlenség sza
baddá tesz -  írják a gyárak kapuja fölé.

A buszokon fejetlen emberek ásítoznak 
nyaküregükkel. Kiálló artériáik a leg
újabb divat szerint vannak vágva. A pályá
kon csupa kocka hasú srác focizik. Fejet
len munkások építik a standiont. Nyakukra 
húzott baseballsapkás kiskölykök ugranak 
fejetlen anyjuk karjába az óvodában.

Szeretem a szakállas férfiakat. De saj
nos még a háromnapos, szúrós borostáról is 
le kell mondanom. A nők elég csinosak vö
rös sebszájaikkal. Lehet, hogy a végén még
is leszbikus leszek. De akkor mi lesz a so
kasodással?

Igaz, semmi se lehetetlen, a tudomány 
rohamosan fejlődik. Német professzorok 
megtalálták a rák ellenszerét: a sejttelen- 
séget. A rák ugyanis kóros sejtszaporulat. 
Ha nincsenek sejtjeid, nem lesz tumorod se. 
De akkor ki fizeti a tb-t?
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BAKK ÁGNES

Fekete-fehér 
kilátások
A filmtrailer elkészítése külön mű

vészet, hiszen egy előzetest úgy kell el
készíteni, hogy az már-már többet ígér
jen magánál a filmnél. így jártam  Pawel 
Pawlikowski legutóbbi, Hidegháború cí
mű alkotásával: műfajilag háborús film 
noirra tippeltem, vérrel, sebesülésekkel, 
tragikus szerelemmel. Bár nem teljesen 
tévedtem (a háborúról, pontosabban an
nak következményeiről közvetetten min
den pillanatban szó van), de nem egy 
mélyen kirajzolt karakterekkel telített 
filmet láthatunk, hanem inkább két ön
törvényű és történelem által sújtott ka
rakter szkeccsszerű szerelmi történetét.

INEMATOGRÁF

Pawlikowski mondhatni egy fordí
tott nemzetközi rendezői karriert fut 
be (remélhetőleg még korántsem fejezte 
be): előbb angol, majd francia produkci
ókat jegyzett, majd „hazatért” Lengyel- 
országba, ahol az apácának készülő zsi
dó származású lányról készült filmjével, 
az Idával Oscar-díjat nyert el. A követke
ző, Hidegháború című filmje már sokkal 
személyesebb: szülei történetét dolgozza 
fel, talán innen is a vázlatosság. Az al
kotás dokumentarisztikus jellegét erő
síti, hogy m ár az első snittben premier 
plánban falusi énekesek adnak elő len
gyel népdalokat a kamerával szembenéz
ve. Az arcok szegénységről, fáradtságról 
árulkodnak: eközben látjuk a hóban- 
sárban is autózó és állandóan cigaret
tázó népdalgyűjtőcsoportot, akik a népi 
kultúra még utolsó autentikus morzsá
it próbálják rögzíteni. A gyűjtők, Wiktor 
(Tornász Kot) és Irena (Agata Kulesza), 
illetve Kaczmarek (Borys Szyc), a „me
nedzserük”, olyan sikerrel járnak, hogy 
állami megbízást kapnak egy állami né
pi együttes alapítására. Kapnak egy há
zat, ahol a „castingot”, illetve a további 
ének- és táncképzéseket koordinálhat
ják. Ide felvételizik Zula (Joanna Kulig), 
a kicsit csontos, de vibráló arcú és érzé
ki ajkú parasztlány, aki állítólag az ap
ja miatt még börtönben is volt. Az izgá
ga, nyughatatlan, mégis titokzatos szláv 
szépséget nem csak Wiktor, hanem utó
lag Kaczmarek is kiszemeli. Zula mély 
szerelembe esik Wiktorral, miközben ki
emelt szerepeket is kap az együttes fel
lépésein (saját érdeméből). Már az elején 
zavarba eshetünk, nem lehet eldönte
ni, hogy a lány kicsit buta, naivan őrült 
vagy nagymestere a hódításnak. Ezután 
nagy időbeli ugrásokkal követhetjük kö
zös életüket, pontosabban közösen töltött 
pillanataikat. Az állam némi ideológiai 
propagandáért cserébe -  ami m iatt és

vélhetőleg Wiktor iránti féltékenységből 
társa, Irena kilép az együttesből -  ottho
ni és nemzetközi karrierlehetőséget kí
nál nekik. Eközben Kaczmarek beszer
vezi Zulát, hogy jelentsen neki Wiktorról, 
viszont a lány ezt el is meséli szerelmé
nek, aki dühös lesz és otthagyja, mire 
Zula beleveti magát egy tóba és onnan 
énekel. Ez a jelenet előrevetíti kapcsola
tukat, amely folyamatosan a se-veled-se- 
nélküled típusú viszony legabszurdabb 
képi következményeit idézi fel.

Pawlikowksi tulajdonképpen szülei há
nyattatott kapcsolatát meséli el: édesany
ja balerina volt, aki a lengyel népi együt
tessel is dolgozott, apja pedig doktor volt. 
A szülei gyerekkorában elváltak, édes
anyja kivitte magával Londonba, az új 
férjéhez, akitől később elvált, majd új
ra  hozzáment apjához. Ugyanez a lóug
rásszerűség jellemzi a fim főhőseinek a 
kapcsolatát: Zula utolsó pillanatban úgy 
dönt, hogy nem disszidál Wiktorral Ber
linből. A férfi bárzongorista és zeneszer
zőként dolgozik Párizsban, de tartják  
a kapcsolatot, így futólag találkozhat
nak, majd később, mikor már Wiktor ví
zummal is elhagyhatja Franciaországot, 
meglátogatja egy horvát tengerparti vá
rosban a fellépő lengyel együttest. Az elő
adás vége előtt azonban Kaczmarek félté
kenységből eltávolíttatja a férfit. Később 
a nő újra belép egy párizsi ajtón, annak 
köszönhetően, hogy olasz férje lett... és 
marad is. Hamarosan beindítják az ő 
karrierjét is, népdalfeldolgozásokat éne
kel jazz-előadásokban. A féltékenység és 
a hontalanság azonban megkeseríti az 
életét, Wiktor is hidegebben viselkedik 
vele, ezért folyamatosan iszik, majd visz- 
szamegy Lengyelországba. A férfi, miu
tán sehogy nem tud kapcsolatba lépni ve
le, úgy dönt, hogy a börtön veszélyét is 
vállalva hazamegy. Zula látogatja a meg- 
roncsolódott kezű férfit rabságában, és 
úgy dönt, amint tudja, kihozza. Űjabb 
szünet, és öt év múlva egy dél-amerikai 
zenét játszó banda fekete hajú énekesnő- 
jeként látjuk viszont; a színfalak mögött 
Kaczmarek mutatja Wiktornak a fiát, 
akiről kiderül, hogy Zulával közös gyer
mekük.

Folyamatosan mélyül szerelmük spi
rálja, miközben mélyen érthető a két ha
tározott karakterű ember szerelmének 
tragikussága, bár az önként előidézett 
nehézségek miatt a nézőben a düh érzete 
is felmerülhet. Ez a düh azért is alakul
hat ki, mivel a két főszereplő karakteré
ről csak annyit tudunk, hogy érzékenyek 
és makacsok, de nem rajzolódik ki egy 
mélyebb személyiségtípus, sok mindent 
nem tudunk meg a motivációjukról, sem 
arról hogy például Wiktor miért hidegül 
el néha a nőtől és a nő miképpen tudja 
felvállalni idegen férfiak szerelmét.

A gyors történelmi pillanatok felsoro
lása után a film vége „meghozza a meg
nyugvást”: Zula és Wiktor megszöknek, 
egy romos templomban megesküsz
nek, majd, vélhetőleg, mérget vesznek 
be. Ezután kiülnek az út szélére, csend
ben egymással. A lány utolsó monda
ta az, hogy menjenek át a másik oldalra, 
ahonnan más a kilátás. Tulajdonkép
pen a kilátás, amit ők a végén észlelhet

nek, az, amit a nézők a film egész ideje 
alatt csodálhattak Lukasz Zal gyönyö
rű  kamerafelvételein keresztül: premier 
plánban vett arcok keverednek a nagy
totál természeti képeivel, de sokszor há
tulról látunk „arcokat” vagy Zula arcát 
nagytotálban -  mintha egy lemezborítót 
néznénk. Azáltal pedig, hogy a film fe
kete-fehér, erősen képeslapszerű nosztal
gikus hangulatot kap a történet, emiatt 
például nem gyönyörködhetünk a népvi
seletek színgazdagságában, bár ez értel
mezhető úgy is, hogy az emlékek megfa
kultak. A ruhákkal ellentétben viszont a 
filmben elhangzik számos lengyel nép
dal, és azok feldolgozásai élesen megma
radnak: nem csak dokumentarista vagy 
illusztratív jellegük van, hanem a több
szöri ismétlésnek köszönhetően elmé
lyül a mondanivaló, és minden ábrázolt 
életfázisban meg is változik a jelentésük. 
Pawlikowski filmjében, bár a történe
tet személyes érintettség inspirálta, ezt 
nem a cselekmény kidolgozásában, ha
nem az egyéb, diegetikussá előléptetett 
elemek kidolgozásában érhetjük tetten: 
a finom képi fogalmazások hangsúlyozá
sával, a zenei betétek személyessé téte
lével bontakozik ki tulajdonképpen, hogy 
ez a két karakter között fennálló kimon
datlan „hidegháborús” helyzet nem csak 
személyiségjegyeik miatt alakult ki, ha
nem a történelmi események is meghatá
rozták sorsukat.

H idegháború (Z im na ivojna), feke
te-fehér lengyel-francia-angol film, 88 
perc, 2018. Rendező: Pawel Pawlikowski. 
Forgatókönyvíró: Pawel Pawlikowski, 
Janusz Glowacki, Piotr Borkowski. Ope
ratőr: Lukasz Zal. Vágó: Jaroslaw 
Kaminski. Szereplők: Joanna Kulig, 
Tornász Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza, 
Cédric Kahn, Jeanne Balibar, Adam 
Woronowicz, Adam Ferency.
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SZAKÁCS KINCSŐ ZSÓFIA

Az idegenek és még 
sokan mások
A 2017-ben megjelent Id eg e n e k  és  

más színdarabok című, puhafedelű drá
m akötet a négyszáz oldalnyi terjedel
mével igazán jó olvasmánynak ígér
kezik. Most leginkább azok nevében 
beszélek, akik úgy olvasnak Székely 
Csabát, hogy kisebb-nagyobb tapasz
ta la ta ik  alapján m ár megbíznak a kor
tá rs  drám aíró stílusában, humorában 
-  és végül a könyv olvasása u tán  sem 
kell csalódniuk. A kötet az író nyolc 
művét tartalm azza: Szeretik a banánt, 
elvtársak?, Sem m it se bánok, Idege
nek, Bányavirág, Bányavakság, Bánya
víz, Öröm és boldogság, A  Homokszörny. 
Ezek között van, m int látható, jól is
m ert trilógiája (a Bánya-trilógia), il
letve a kötet címét adó Idegenek, amely 
valójában „három politikai gyerekda
rabból” tevődik össze.

Néhány egyéb színdarab, ami nem 
található meg itt -  gondolok elsősorban 
a legújabbakra, de nem csak - ,  a Vi
téz Mihály, a Nem kimondottan 1918, 
a MaRó, valam int a 10 -  különböző he
lyeken, elszórva lelhető meg. Míg az 
elsőt A  felejtés ellen: kortárs magyar 
színdarabok című kötetben lehet meg
találni, addig a többiért egészen a sep
siszentgyörgyi Andrei M uresanu (Nem 
kimondottan 1918), a marosvásárhelyi 
Yorick Stúdió (MaRó), illetve a budapes
ti Radnóti (10) színházakig kell elmen
ni. Érdemes szem előtt ta rtan i, hogy 
igen term ékeny kortárs szerzőről van 
szó, aki átiratokat is készít (Alkésztisz, 
Kutyaharapás), vagy alkalomadtán füg
getlen színház alapításába is kezd (3G), 
vagyis folyton valam i újjal borzolgat- 
ja az érzékenyebb közönsége kedélyeit, 
egyszóval nem könnyű nyomon követni 
a mindegyre felbukkanó Székely Csa- 
ba-szövegeket, az á ltala  fémjelzett al
kotásokat.

P  EÁTRUM
Visszatérve az Idegenekre: a kötetet 

indító darab a Szeretik a banánt, elvtár
sak?, amely egy olyan fiú monodrámája, 
akinek az apja Ceausescu elvtárs szol
gálatában a kor felfogását vallotta és a 
hatalmon lévőket szolgálta ki. Szolgála
ta ié rt cserébe a p árt mindenféle javak
kal halm ozta el őt és családját. A mo
nodrámából könnyen leolvasható képet 
kapunk az akkori Romániában uralko
dó helyzetről, leginkább arról az olda
láról, amelyről ritkán  beszélnek. Pedig 
mindenki kíváncsi arra, milyen volt ak
kor kiváltságosnak lenni, banánt enni 
és nem venni tudomást arról, hogy mi 
zajlik körülöttünk.

Erős indítás. De szorosan ez u tán  
a Sem m it se bánok következik, amely 
ugyanannak a kornak a Romániáját 
hasonló nézőpontból ábrázolja, im m ár 
2006-ból visszatekintve. A többszerep
lős mű főszereplője egy hatvanas férfi, 
aki a régi rendszer nyomait még erő
sen magán viseli, illetve régi tetteinek 
következményeivel a szomszéd kislány 
által szembesül. A drám a nagyszerű
en példázza azt, amivel néha még ma 
is találkozunk: hogyan ivódik bele az 
ember gondolkodásába és cselekedetei
be egy romlott rendszer, amelytől aztán 
éveken át lehetetlen szabadulni.

A főleg politikai tém át feldolgozó da
rabok sorát az Idegenek zárja, amelynek 
m ár a címe is elárulja, tulajdonképpen 
miről fog szólni. A három gyerekdarab 
(Ringlispíl, Ezek állatok, Mars innen!) 
különböző valós és képzeletbeli terekbe, 
korokba viszi be a politikát. Az eltérő
en megalkotott világok ellenére m ind
három részben -  a címnek eleget téve 
-  az idegenség és a csoporton kívül le
vés problematikája kerül középpontba. 
Kétségtelen, hogy m indenki m agának 
akarja az irányítást, legyen szó játszó
téren ücsörgő gyerekekről, hatalom ra 
szomjas állatokról vagy marslakókról.

Ezt követően a kötet m ondhatni új 
irányt vesz. A Bánya-trilógia (Bányavi
rág, Bányavakság, Bányavíz) nem any- 
nyira a politikára, mintsem egy erdé
lyi bányavidék lakóinak történetére 
helyezi a hangsúlyt. A bánya bezárá
sa mindenkit érin te tt valamilyen szin
ten a faluban élők közül, legyen szó a 
polgármesterről, a tanítóról vagy akár 
a plébánosról. (Amúgy Székely Csabá
nál minden szál összefut és mindenki 
mindenkinek valakije.) A három dráma 
a bánya bezárását követő történeteket 
kíséri végig és m utatja be a teljes kilá- 
tástalanságban vergődő embert, a Szé
kely Csaba írásaira  -  meg egy kicsit az 
erdélyi emberre is -  jellemző humorral.

A trilógiát követő Öröm és boldogság 
szintén kisebbségi létben élő szereplő
ket vonultat fel, csak itt nem a románi
ai magyarság, hanem a homoszexuális 
közösség kerül a középpontba. Aho
gyan azt m ár a politikai tém át feldol
gozó daraboknál megszoktuk, itt  sem 
az „áldozat” szemszögéből látjuk a la
kulni a történéseket. Természetesen 
erős szarkazm ussal megtoldva, de va
lamiféle homofób látásmód tükröződik 
a legtöbb leírt mondatban. Mindenki 
maga döntheti el, hogy azonosul ezzel 
a szemlélettel, vagy pedig a szivárvá- 
nyos zászlót m agára öltve tün tet az er
délyi homoszexuális kisebbség jogaiért. 
Mindenesetre sokszor gyomorba vágóan 
erős képet kapunk arról, hogy mi zajlik

éppen a környezetünkben, ezzel pedig 
rezonál a kötet minden egyes drám á
ja, olykor ironikus, olykor hiperrealista 
módon.

Az összeállítást A Homokszörny zár
ja, ami némiképp kilóg az előző dara
bok sorából: itt ugyanis nem a h a ta l
mon lévők és az elnyomottak viszonyát 
aknázza ki, hanem  egyszerűnek tűnő 
szerelmi kapcsolatok alakulását, bo- 
nyolódását követjük benne nyomon. 
A darab címe is alátám asztja ezt -  el
hangzik ugyanis, hogy „Az én népem a 
szerelmet hívja Homokszörnynek. Mert 
forró és pusztító”.

A drám ák u tán  még néhány oldalon 
keresztül felsoroltatik a kötetben sze
replő szövegek színházi bem utatóinak 
helyszíne és időpontja (2017-ig, a kötet 
megjelenéséig), s tulajdonképpen eny- 
nyi az Idegenek című kötet. Legalábbis, 
ha m egragadunk a tartalom  szintjén. 
A drám ákon tú l viszont egyfajta Szé
kely Csaba-vicceskönyvet ta rth a tu n k  
a kezünkben: leginkább az író nagyon 
erős, ugyanakkor könnyen emészthető 
stílusának  köszönhetően nevezhetjük 
így. Minden darabban a m ár em lített 
iróniával viszonyul az adott témához, 
így aztán  nem szokatlan, ha a sajátos, 
olykor sötétebb humorával is megtámo
gatja a téma kifejtését. Olyan élettörté
netek táru lnak  elénk, amelyek egészen 
addig tűnnek átlagosnak, amíg mélyeb
ben bele nem merülünk a folyamatokba 
-  onnan kezdve m ár egyértelmű, hogy 
egy kifordított, a saját maga árnyéká
nak tekinthető világot szemlélünk.

Székely Csaba: Idegenek és m ás  
szín darabok . Szerkesztette: Szűcs 
M ónika. K o rtá rs  d rá m a író k  soro
zat, e lső  kötet. Selin u n te Kiadó (a 
szín h ázi könyvek kiadója), B uda
pest, 2017.
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RADNAI DÁNIEL SZABOLCS

Odaülünk, rövidülünk
Vámos Miklóst a nagyközönség főképp 

nagyregényei révén ismeri. Noha a mára 
klasszikussá vált, s bizonyos iskolatípusok
ban ajánlott olvasmánnyá lett Zenga zenek 
(1983) és az ezredfordulón hatalmas karri
ert befutott Apák könyve (2000) szerzője az 
utóbbi időben valóban a regényírásra fóku
szált, valójában mindig, minden korszaká
ban írt novellákat, elbeszéléseket. Örkényi 
ihletésű, abszurdba hajló novellákkal kezd
te pályáját korai, furfangosan szerkesztett 
— s érdemtelenül keveset emlegetett -  kö
teteiben (Előszó az ábécéhez, 1972; Jelenleg 
tizenharmadik a listán, 1973); írt rögzített 
szereplős (Váltás, 1977) és tematikus {bár, 
1998) novellaciklust; s több ízben jelentek 
meg elbeszéléseinek gyűjteményes kötetei 
('Valaki más, 1981; Majdnem összes, 2014). 
Az idén tavasszal megjelent töredelmes val
lomás bizonyos értelemben egyszerre te
remt folytonosságot a Vámos-életműben és 
egyszerre újítja meg azt. Folytonosságot te
remt, mert (utólag is) felhívja a figyelmet 
az eddig kevéssé reflektorfénybe került kis
prózái korpuszra, s meg is újítja, mivel ezút
tal -  vállaltan, az előszóban, fülszövegben 
külön kiemelve -  egy olyan műformával, 
az (egy újságoldalnyi, vagy még rövidebb 
karcolattal) kísérletezik, amivel korábban 
soha. A kötetbe került rövid szövegek — mi
ként az „odaülök, rövidülök” mottóval ellá
tott bevezető (Elbeszélni) állítja -  eleinte az 
írói melléküzemág, a publicisztika kénysze
rítő erejének (egyre rövidülő karakterszá
mok, szerkesztői igények stb.) köszönhet
ték születésüket, azonban a kényszer idővel 
szenvedéllyé vált s a szerző koncepciót al
kotott a tömörség erényéből. E koncepció 
eredménye a töredelmes vallomás.

ritika
A gyűjteményen érződik, hogy a szöve

gek nagy részét Vámos már korábban, pe
riodikák hasábjain megjelenő írásai te
szik ki, így olyan szikár kompozícióra nem 
számíthatunk, mint a korai kötetek vagy 
a 2011-es Tiszta tűz elbeszélései esetében. 
Ugyanakkor az sem állítható, hogy a fel
vonultatott karcolatok csak terjedelmük
ben hasonlatosak: a szövegek megszólalá
si módja, az elbeszélő attitűdje és általában 
a rövidke történetek hangulata igencsak 
egy irányba mutat, s mindezt nehéz len
ne más jelzővel illetni, mint a vallomásos
ság fogalmával. Egy-két elvonatkoztatot- 
tabb történettől eltekintve -  mint amilyen 
a rakparton úszó-ölelkező Vadkacsák idill- 
je, vagy a diktatúrát álparabolaként bemu
tató Iga című szöveg -  az írások legnagyobb 
része mind-mind valamilyen aprónak tűnő, 
de mégis nagyon mély vallomás. (Számos 
novellában el is hangzik a narrátor szájá
ból a „töredelmesen bevallom” fordulat va
lamely változata.) S a vallomások tárgya, 
az elbeszélt események jellege -  például: 
egy ellopott majd visszacsempészett szótár 
a Yale egyetem könyvtárából; korareggeli 
nyílt színi vizelés a teniszpályán; egy drá

ga toll többszöri elvesztése; sebtében elvég
zett szeretkezés a kalocsai honvédlaktanya 
egyik helyiségében, dedikálási bakik stb. — 
okozza, hogy a szövegek legjellemzőbb han
gulati alapmotívuma a szégyen és a szelíd 
beletörődés. A vallomásosságból természet
szerűleg következik, hogy nagyon szemé
lyes hangú írások ezek; aki csak e kötetet 
a kezébe véve olvas első ízben Vámos-szö
veget, annak is egy idő után egyre konk
rétabban rajzolódik ki gondolataiban az az 
elképzelt, hatvan fölötti, az öregségen és az 
idő múlásán töprengő szerény emlékező, aki 
mindezeket elmeséli.

Hiszen nem kell a Gerilla együttes törté
netét rögzítő Félnótáig (1986) vagy az Anya 
csak egy van (1995) című regényig men
nünk ahhoz, hogy Vámos Miklósnál önélet
rajzi beszélőt gyanítsunk. Ezekben a rövid 
rajzokban is minduntalan feltűnik a Déli
báb utcai lakás, a tüdőbajtól és Rajk-per- 
től egy életen át megkeseredett apa, a má
niás depressziós anya, a magyar pol-beat 
mozgalom kétes sikere, a túl koraira (1969) 
sikeredett „írói debut”, a hirtelen jött név- 
változtatás (Tiborról Miklósra), az Ameri
kában átvészelt rendszerváltás, a két válás, 
a külföldön élő nagylány, az ezredforduló 
után született két ikerfiú -  és annyi más. 
A háttérben pedig az elbeszélő által „nem- 
zedékünk”-ként hivatkozott ún. nagyge
neráció „kohorsz élményei”: slágerek, rig
musok, szlogenek, tárgyak és helyszínek. 
(A narrátor egy-egy odavetett utalás ma
gyarázatára hol az idősebbek kikérdezését, 
hol a Google segítségét javasolja.)

Ha van valamilyen meghatározó főtémá
ja a kötet nagy számú és széttartó szöve
geinek, az kétség kívül az idő. Vámos egy 
interjújában mondta, hogy felfigyelt rá, egy
mást követő könyveiben mindig annyi idős 
szereplőket vitt színre, ahány ő maga volt a 
megírás idejekor. Nem tudni, hogy szerzői 
intenciót kell-e ebben látnunk, vagy csupán 
az írások jellege okozza (én utóbbira szava
zok), de ezt a szokását a töredelmes vallo
más esetében is megtartotta. A történetkék 
legnagyobb része az idősödő ember rezig
nált (hol melankolikusabb, hol derűlátóbb) 
visszatekintéseinek perspektívájából láttat
ja és fedezi fel az idő múlásának — a fiatal 
szem számára rejtve maradó -  fonákságait. 
Abban az életkorban, mikor is átértékelőd
nek a célok, az okok, az emberi kapcsolatok 
s az ember önképe, más megvilágításba ke
rülnek a gyermekkor vigalmai és keservei, 
a fiatalkori barátok és szerelmek, az írói 
szerep sikerei és dilemmái, vagy akár a tör
ténelem viharai is. S noha az elbeszélő nem 
átall aforizmaszerű csattanókat megfogal
mazni az öregséget (Oszvég) vagy az egész
séges testképet {Pucér) illetően, amiket ol
vashatunk akár életvezetési tanácsként is, 
a kedélyeskedő mesélő mögül sorozatosan 
kibújik a szerző' Vámos Miklós, aki bizony 
hatvan fölött, a sok-sok elismerés dacára is 
elelmélkedik a magyar író-céh szűkösségén, 
szemellenzősségén (Víz), vagy aki program
szerűen kívül helyezi magát a posztmodern
nek nevezett irodalom-felfogáson, s a „ha
gyományos, realistaféle” mellett teszi le a 
garast {Tangó).

Az Oldalas című írástól kezdve a kötet 
fennmaradó részében (nagyjából egyötö
dében) következnek az „egy ceruzával te
leírt oldal” (a könyvben inkább 1,5-2 ol
dal) terjedelmű szövegek, melyek azonban 
ezen túlmenően nem mutatnak szorosabb 
tematikus összetartozást. Ellenben az 
Öt piczi -  nagy témáról című ciklus már- 
már nyúlfarknyi írásai kifejezetten Isten 
(vagy általában a hit, a transzcendencia) 
és az írás kapcsolatát viszik színre. A kö
tet utolsó, egytől húszig számozott oldalai 
Godard egyik utolsó filmjének címét juttat
ják eszembe {Búcsú a nyelvtől, 2013): eleinte 
két-három és egysoros nyelvjátékok (példá
ul: „Irodalom. Dalom. Omm. Iroda. Lom.”) 
követik egymást, melyek aztán még rövi
debb szó-fragmentumokká redukálódnak. 
A kötet „utolsó szavai” (NEM — TALÁN — 
MÉGSEM -  MÉGIS -  IGEN) tekinthetők 
az írói döntéshozatal afféle lecsupaszított, 
tömörített lenyomatának (ha tetszik: ars 
poeticának), mely rávilágít az egész köny
vet meghatározó világérzékelés alapvető at
titűdjére. Mígnem végül csak üres számo
zott lapok maradnak tizenöttől húszig (meg 
még kettő teljesen üres a tartalomjegyzé
kig) — ezeket már az olvasónak kell kitöl
tenie.

Talán túlságosan személyes lenne ebben 
a műfajban töredelmesen kivallani, én mi
vel tölteném meg (gondolatban és írásban) 
a kötet utolsó, nekem (is) fenntartott oldala
it, annyit azonban elárulok, mi volt az első 
gondolat, ami eszembe jutott a könyvet be
fejezvén. „A jóból keveset adnak” -  mondta 
mindig egy kolozsvári barátom, egy, a kö
rünkbe tartozó, mindenki által szeretett, 
apró termetű lányra utalva ezzel. Remé
lem, nem sértem meg egyikőjüket sem az
zal, hogy átértelmezem ezt a kis szállóigét. 
Ennek szellemében ajánlom Vámos Miklós 
töredelmes vallomását mindenkinek, aki 
értékeli a piczit, a keveset -  akár egyen
ként, akár ha sok van belőle (mint ebben a 
könyvben).

Vámos Miklós: töredelmes vallomás. 
Athenaeum Kiadó, Budapest, 2018.
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A lovakon túl
Fekete Ádám: Fanyar 

nappalok a tokhal-tapétás 
szobában. Magvető, 2018.

Hogyan kerül egymás mel
lé a Prehistorik, Gargantua 
és Pantagruel, Vujity Tvrtko, 
Burroughs és a Star Wars? 
Mennyire izlandi szó a Hal- 
panír? És mihez kezdjünk, ha 
mindenünket megfogja a lila 
tempera?

A Petri György-díjas Fekete 
Ádám első kötete nem masza- 
tolgat: karakteres hangon szó
lal meg. Ismerős, kézzel fogha
tó tapasztalatokat satíroz szét, 
idegenít el, de épp csak annyi
ra, hogy még felismerhetőek 
maradjanak. Ebben segítségé
re van a dalszerűség, az asz- 
szociativitás. Nagy műgonddal 
adagolja az információt, hogy 
vezessen és megvezessen. Fa
nyar humora pedig kiválóan 
működik, mert tudja jól, a ne- 
vettetés nem cél, hanem eszköz.

ülszöveg
A csattanók, a mondatok át

fordítása által rendre újraér
telmezi az addig elmondotta
kat, kimozdít a racionalitás 
kényelmes burkából: „olyan ez 
a csönd köztünk/ akár egy őzgi
da// alapvetően nincs bajom az 
őzekkel/ de ez az egy momentán 
kurva rossz helyen van” (38.).

Pontos szóösszetételek, ki
mért jelzős szerkezetek adják 
a kötet vázát, miközben a hát
térben pipázgat a szürrealitás. 
Látszólag könnyed nyelv ál
tal építi fel a tényleges párbe

széd lehetetlenségét, hogy csak 
abszurditással lehet már kom
munikálni és nyomot hagyni: 
„hugyozz lyukat a csalódásba/ 
és ugorj rajta át ne várj” (50.).

Microwave Horse Johnson 
költeményei erős képiséggel 
és ironikus dühvei dolgoznak, 
szervesen simulnak és lépnek 
párbeszédbe a többi szöveggel. 
A városi tapasztalat kaotikus- 
ságát és a millenialok nihiliz
musát hozza motivikus össze
függésbe: „lepisil egy brad pitt 
arcú csecsemő/ emiatt a nagy
apja nekem akarja adni/ futok 
hanyatt-homlok” (47.). Nem en
gedi eltunyulni az érzékszerve
ket, mindegyre zsigeri tapasz
talattá fordítja a befogadást.

Lamentál, rágódik, kikéri 
magának a kikérhetetlent, és 
tudja, nincs igaza, de nem is az 
a fontos, hanem hogy miben és 
hogyan téved. Látszólag ma
gáról beszél, de sohasem ma
gát meséli, nyelvet keres az 
önmarcangolásnak, a kilátás- 
talanságnak, a toporgásnak, 
a cselekvésképtelenségnek és a 
beletörődésnek. Eközben agya
rait csikorgatva, sziszegve a 
környéken ólálkodik már a re
mény is.

ANDRÉ FERENC

Szerelem, zsidók. Velence
Sági György: Maschera ti 

saluto! Scolar, Budapest, 2017.

Ha Velence és a zsidóság iro
dalomtörténeti kapcsolatáról 
esik szó, a legtöbbünknek A ve
lencei kalmár jut eszébe — és 
aki a Shakespeare-klasszikus- 
ra asszociál Sági György regé
nye kapcsán, nem is áll távol a 
válóságtól. A Maschera ti saluto! 
tulajdonképpen A velencei kal
már egyfajta „előzménytörténe
te” filmes szaknyelven az ilyet 
prequelnek hívják; de értelme
zéséhez és főként élvezeti érté
kéhez nem tesz hozzá semmit — 
és nem is vesz el — az avoni bárd 
művének (nem) ismerete.

A helyszín tehát, mint eddig 
kiderülhetett, Velence, mégpe
dig a fénykorát élő, 15-16. szá
zadi reneszánsz kereskedőváros, 
a maga színes, pezsgő életével, 
karneváli kavalkádjával, amely
ben a lagúnákra épült palazzók 
spalettái mögötti félhomályos, 
gyertyafényes budoárokban tes
ti szerelemre éhes arisztokrata 
szépasszonyok és gáláns, jóvágá
sú gavallérok élik meglehetősen 
szövevényes és pajzán részletek
ben nem szűkölködő, éjszakába 
és hajnalokba nyúló napjaikat, 
a Rialto környékén kölcsönö
sen előnyös üzletek köttetnek a 
Köztársaság nagyobb dicsősé
gére, a Loredanok, Foscarik és 
Contarinik dózsei címért foly
tatott vetélkedésének egyszer
re fenséges és intrikus Velencéje: 
a Serenissima, ahogyan elkép
zelni szeretjük, és ahogyan sze
retjük egyáltalán. Ebben a kö
zegben bontakozik ki egy tiltott 
szerelem, amely, a tiltott sze
relmek természetrajzához hűen, 
halhatatlan: egy zsidó fiatalem
ber és egy keresztény patríciusnő

o— — — n

Sági György

M a s c h e r a  t i  s a l u t o !
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kapcsolata, amely áthágja a fris
sen bevezetett vallási korlátokat. 
Mondanánk, hogy tragikus tör
ténet, de a könyv lapjairól egy 
olyan erőtől duzzadó, derűs, min
denen felülemelkedő életszem
lélet sugárzik, amely képes le
gyűrni a fény és pompa dacára is 
egyre komorodó korhangulatot -  
ne feledjük, a velencei gettó, Eu
rópa első gettója létrehozásának 
időszaka ez. Sági György több, 
párhuzamosan futó szálat moz
gató, idősíkok közt ugráló regé
nyében a pikánsan erotikus, sőt 
kifejezetten pornográfiába hajló 
részletek elegyednek a mindent 
elsöprő, romantikus szerelem -  
mi tagadás, helyenként dagá- 
lyossá váló -  leírásaival.

Történelmi lektűr ez, két
ségtelen, de a legjobb, irodalmi 
mércével is értékelhető fajtából, 
amelynek kalandos, olvasmá
nyos felszíne mögül elősejlik az 
örök történelmi tapasztalat: hogy 
miként válhatunk bizonyos ko
rokban, akarva-akaratlan, része
seivé az egyének és közösségek — 
esetünkben a reneszánszkori 
velencei zsidóság — sorsáért folyó 
gigantikus, élőszereplős sakk
játszmáknak.

PAPP ATTILA ZSOLT

M I A FRANC 
LEGYEN MÁR 
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Leváltott happy end
Barátok temploma számtalan van a vilá

gon, nem csak a kolozsvári. Velencében Test
vérek templomának hívják, bár szentelési ti
tulusa elsősorban a Dicsó'séges Szűz. A latin 
fráterből (testvér) származott le az olaszban 
szerzetesi „előtagként” ismert fra, amelynek 
többes száma: frari. A velencei Barátok temp
loma tehát a Basilica Santa Maria Gloriosa 
dei Frari névre hallgat. A szigetvárosban 
csak a domonkosoké, a San Giovanni e Pa
olo (népszerűbb nevén a Zanipolo) nagyobb.

A Frari bal oldali mellékhajójának apszi
sában fényesre kopott, gyönyörű-egyszerűen 
vésett márványtábla mutatja Claudio Mon
teverdi nyughelyét. Tőle jobbra m értéktar
tó faragású bútorzat előterében ott a büsztje, 
balra meg egy kottatartón valamelyik rep
rezentatív Monteverdi-mű partitúrájának 
fénymásolatát állítják ki ízléses mementó- 
ként. Többször álltam meg e síremlék előtt: 
soha nem volt olyan, hogy rózsák ne kókadoz- 
tak  volna a márványtáblán. Az ember — jut 
eszembe a patinás maxima -  addig él, amíg 
szeretve emlékeznek rá. Monteverdi, úgy tű 
nik, már 452 esztendeje él.

Az utóbbi hetekben jelent meg a híradás 
arról, hogy Monteverdi első és meglepő sikert 
aratott operáját, az Orfeót  szeptemberben új 
változatban mutatja be a budapesti Feszti
válzenekar az Európai Hidak Fesztiválon, 
a Müpában. (A fő szerepeket Baráth Emőkére 
és Valerio Contaldóra osztották ki, a táncoso
kat Sigrid T’Hooft, a barokk gesztika egyik 
legrangosabb mestere instruálja.) Az elő
adást, amelyet a Vicenzai Operafesztiválra és 
Genfbe is elutaztatnak, a Fesztiválzenekar 
dirigense, Fischer Iván vezényli. De ugyan

csak Fischer nevéhez fűződik a fentemlített 
„új változat” megformálása. Ó tudniillik már 
több mint negyven éve érzi, hogy „valami 
nem stimmel Monteverdi Or/édjával”. Ezért 
más befejezéssel látta  el, mintegy felülír
ta  Monteverdit és librettistáját, Alessandro 
Striggiót.

Az 1607-ben elkészült Orfeo kétségkívül 
az első igen nagy hatású opera. Nem a leg
első opera, hiszen már 1600-ból tudomá
sunk van egy firenzei dalszínházi alkotásról, 
az Euridicéről, Jacopo Peri kompozíciójáról. 
Igaz, akkoriban nem operának hívták, ezt a 
műfaji megjelölést csak később húzták rá a 
zenés színház legnemesebb megnyilvánulá
sára. Peri és Monteverdi korában leginkább 
a favola in musica (zenében elbeszélt mese, fa
bula) címkével látták el ezeket az opuszokat. 
Monteverdi egy műkedvelő zenész arisztok
ratákból álló „önképző kör”, az Accademia 
deglTnvaghiti megbízásából nyúlt hozzá a köz
ismert -  és jelentésgazdagságánál fogva a 19. 
századig töretlenül népszerű -  Orfeusz-törté- 
nethez. A Monteverdit megelőző reneszánszban 
szokás volt Orpheuszt Jézussal magával azo
nosítani, így -  e hagyományvonalat követve -  
a későbbiekben az operaszerzők szinte ontot
ták az Orfeusz-operákat. Vincenzo Gonzaga 
mantovai herceg, Monteverdi kenyéradó gaz
dája nagy elkötelezettséggel hajszolta a jónevű 
énekesek akvizícióját, meg persze hangszer
virtuózok is szép számmal dolgoztak udva
rában. Monteverdi számára tehát adva volt a 
legkívánatosabb konstelláció, ő pedig nem is 
maradt adósa a helyzetnek.

„A hetvenes évek második felében volt egy 
híres előadás, ma már legendás, egyenesen

operatörténeti jelentőségű -  emlékezett visz- 
sza egy interjúban az új történetzárlatot me
részelő Fischer Iván. -  Nikolaus Harnoncourt 
vezényelte, Jean-Pierre Ponelle rendezte, Zü
richben m utatták be, aztán más városokba 
is eljutott. Harnoncourt asszisztense voltam, 
csembalóztam a zenekarban. [...] Már akkor 
mozgott bennem a dolog, hogy ezzel a befeje
zéssel valami nincs rendben: a tragédia vé
gén egy jóságos isten, Apollón leszáll a meny- 
nyekből. Nem illett oda.” (Orfeusz leszállt az 
alvilágba kedveséért, de nem állta ki a pró
bát, visszapillantott Eurüdikére. Ő az egyet
len földi halandó, aki sértetlenül visszatért 
Hádészból, kedvese elvesztése m iatt azon
ban vigasztalan. Apollón, látva szomorúsá
gát, magához emeli őt a mennyekbe -  teszi 
hozzá a fidelio.hu szerzője, Csabai Máté.)

Az Orfeo végén a jól ismert „deus ex ma- 
china” -  amolyan happy end. Az eredeti tör
ténet szerint azonban a cselekmény valósá
gos bacchanáliával, féktelen, vad tivornyával 
végződik. Nem árt tudnunk: a görögségben -  
de Monteverdi korában is -  „volt egy olyan 
gondolat, hogy az igazi örömünnepet úgy le
het átélni, hogy előbb meg kell élni egy tra 
gédiát, [...] hogy felszabadultan végezzük a 
dolgunkat.” A katartikus élmény lényegének 
keresésében erre az érzelmi „cserebomlási 
reakcióra” számíthatunk hát szeptembertől, 
Fischer Iván jóvoltából.

JAKABFFY TAMÁS

Száz év magány
Különleges tárlat nyílt februárban Egy évszázad szellemei / Ko

vács Adám  gyűjtemény címmel a Kolozsvári Művészeti Múzeum és 
a Quadro Galéria közös szervezésében. A közel 150 alkotást fel
vonultató tárlat Kovács Adám magyarországi vállalkozó kollekci
ójából kíván egy reprezentatív válogatást bemutatni, amely nem 
csupán mennyiségében, de minőségében is egyedi magángyűjte
ménynek számít. A tárlat különlegességét fokozza, hogy a két hely
szín két egymástól független kurátori koncepciót is megenged, így 
még izgalmasabbá téve a művek olvasatát a látogató számára.

A Kolozsvári Művészeti Múzeum emeleti dísztermeit elfoglaló 
tárlat lineáris olvasatot kínál, Gabriel García Márquez stílusában 
indít: a Belle Epoque gondtalan, életörömmel teli alkotásai mellett 
ott találjuk a márquezi „hosszú évekkel később” a spanyol Enric 
Fort Ballester és a román §erban Savu 2017-ben készült ironikus 
mozaikját, mely keretes szerkezetet nyújtva közvetlen visszacsato
lás az utolsó teremben kiállított kortárs alkotásokhoz. Az elsőkét 
terem Rippl-Rónai József, Márffy Ödön, Gulácsy Lajos, Tihanyi 
Lajos, Nagy István, Pál István, Götz Béla Ernő vagy Bernáth Au
rél kiemelkedő alkotásait vonultatja fel Camil Ressu, Arthur Segal 
vagy a kevésbé ismert Nadia Grossman-Bulighin muzeális jellegű 
munkái mellett.

A következő termek m ár a Paradicsomból való kiűzetést, illet
ve a pusztai vándorlást idézik meg: Bállá József és Miklóssy Gá
bor Harlequinjei a modern ember torz, parodikus másai, melyet 
Tóth László darabjaira hulló figurái a szürrealitásig fokoznak. Eh
hez a vonulathoz kapcsolódik Incze Ferenc, Árkossy István, Nicolae 
Maniu, Gheorghe Codrea is, mely munkákhoz szervesen hozzáépül
nek a fiatal Tódor Tamás alkotásai is. A gyűjtemény e szürrealista- 
figuratív magja az avantgárd művészek, Klein József, Jándi Dávid, 
Szántó György, Pál István és Varga Albert munkáival egészül ki.

Az utolsó két teremben kiállított, hatvanas-hetvenes évekből 
származó, illetve kortárs munkák már átvezetnek a másik helyszín, 
a Quadro Galéria termeibe, ahol Székely Sebestyén György kurátor 
egy szabadabb asszociációs olvasatot teremtett. A két világháború

közötti alkotások a kortárs művekkel lépnek dialógusba, megra
gadva az „embertpróbáló 20. század drámaiságát”. A márquezi vi
lágra jellemző „társas magányt”, az egymástól, az egyén saját ma
gától való elidegenedését fejezik ki. Szántó György tájból menekülő, 
szabadulni vágyó Peer Gyntje így találkozik Bertalan István hazá
ra vágyó bohócával, Varga Albert diabolikus, nevető önarcképével, 
Vaszkó Ödön meredt tekintetű testvérpárjával. Eremia Próféta és 
Rauscher György portréinak magánya visszaköszön Stefan Botis 
alkotásán, Radu Báies Sírbatétele Rodica Svintiu Virrasztása, és 
Podlipny Gyula Tangóharmónikása a rezignáltság nyomasztó han
gulatát árasztja.

A kiállítás talán legizgalmasabb vonulata a hatvanas-hetvenes 
évek magyar konceptuális neoavantgárd törekvései, Pauer Gyula 
Marx-Lenin]e vagy a Pszeudogömbök, Erdély Miklós Armageddoriya, 
Jovánovics György Gyűrt drapériába, Hajas Tibor a test fájdalom
küszöbét és a transzcendencia lehetőségét kutató body artja, me
lyekhez Antik Sándor Szubjektív fluxus installációja és Laurentiu 
Rutá fotogramja is szervesen kapcsolódik.

A tárlat magángyűjtemény jellegének köszönhetően egy friss, 
korábbi kánonoktól független rálá tást kínál az elmúlt évszázad 
művészetére, nemzeti iskoláktól, művészi csoportosulásoktól füg
getlenül -  ezzel tulajdonosuk felfogásáról is árulkodva. E határo
kon átívelő gyűjtemény hátterében komoly művészettörténeti fel- 
készültség, nyitottság és független szemléletmód áll, melyekről 
a kurátor így fogalmaz: A gyűjtő nem egy „kötelező” névsort követ, 
a műfajok és stílusok között is szabadon mozog, és olyan műveket he
lyez egymás mellé a falra, amelyeknek korábban semmi közük nem 
volt egymáshoz. Ez az előítélet nélküli, friss tekintet olyan összefüg
géseket derít fel, amelyek a műveket erősítik és újabb olvasatokat 
tesznek lehetővé.

PORTIK BLÉNESSY ÁGOTA
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A kolozsvári Bréda Ferenc Irodalmi 
kör első meghívottja André Ferenc volt 
március 11-én, a vitát Márcutiu-Rácz Dó
ra és Fülöp Dorottya indították. Második 
meghívottja pedig Fischer Botond volt 
március 25-én, ahol Benke András ta r
totta a vitaindítót. A Bulgakov kávézó
ban zajló esteken Horváth Benji és Sánta 
Miriám moderált.

M árcius 15-e, a nemzeti ünnep alkal
mából Kásler Miklós, az emberi erőforrá- 
sok minisztere állami művészeti díjakat 
osztott ki a Pesti Vigadóban. József Attila- 
díjat vehetett át Bence Lajos költő, Bengi 
László irodalomtörténész, Bíró József író, 
Boka László irodalomtörténész, Devecsery 
László író, Erős Kinga irodalomtörténész, 
Finta Éva költő, Füzesi Magda költő, Hász 
Róbert író, Kelemen Erzsébet író, Király 
Zoltán költő, Lisztóczky László irodalom- 
történész, Sántha Attila író, Sopotnik Zol
tán író, Sutarski Konrad író és Takaró 
Mihály irodalomtörténész.

A  Késelés Villával rendezvénysoro
zat március 18-i estjén Nagy Gabriel
la, a Litera főszerkesztője és Péczely Dó
ra szabadúszó, a Tilos az Á Könyvek volt

főszerkesztője voltak a meghívottak a bu-. 
dapesti Nyitott Műhelyben. /«

A z  atlantiszi villamos című verseskö
tetét mutatta be Papp Attila Zsolt köl
tő, újságíró, filmkritikus, a Helikon szer
kesztője Budapesten, az írók Boltjában 
március 21-én. Az esten közreműkö
dött Erős Kinga kiadóvezető és Túri Bá
lint színművész.

Magyarország Beregszászi Konzulá
tusa és a Pro Cultura Subcarpathica civil 
szervezet Irodalmi kilátó címmel indított 
író-olvasó találkozójának vendége volt a 
Székelyföld folyóirat szerkesztősége már
cius 21-én, a Beregszászi Konzulátus Gu- 
lácsy-termében. A beszélgetést Csordás 
László, a Kovács Vilmos Irodalmi Társa
ság (KVIT) elnöke moderálta.

A Steaua irodalmi folyóirat 70 éves 
fennálásának tiszteletére felolvasóestet 
tartott március 21-én, a költészet nem
zetközi napján a kolozsvári Szépművésze
ti Múzeumban. Az eseményen felolvasott:

Aurel Räu, Adrian Popescu, Ruxandra 
Cesereanu, Vlad Moldovan, Virgil Mihaiu, 
Ion Pop, Horia Bádescu, Ion Muresan, 
Stefan Manasia, Marius Conkan, Ale
xandra Turcu, Alex Vásies, Olga Stefan, 
Andrei Dobos.

A Korunk folyóirat éves díját, a Ko
runk Kulcsát idén Deréky Pál irodalom- 
történésznek ítélte a szerkesztőség. A díj 
átadására március 25-én került sor az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület előadótermé
ben. Laudációt mondott Balázs Imre Jó
zsef főszerkesztő-helyettes, a díjat Ko
vács Kiss Gyöngy főszerkesztő adta át.

Krasznahorkai László írót a kolozs
vári Babes-Bolyai Tudományegyetem 
Doctor Honoris Causa címmel tüntette ki 
március 26-án, a BBTE főépületének Au
la Magna termében, ahol dr. Selyem Zsu
zsa egyetemi docens mondott laudációt.

Horváth Benji A dicsőséges Európa cí
mű verseskötetét mutatták be a szegedi 
Jazz Kocsmában március 27-én. A szer
zővel Owaimer Oliver beszélgetett, a fel
olvasásokat Taskovics Viktória kísérte 
gitáron.

Bibliofil
Bibliofil az, ...
A fősorok Anatole France fenti gon
dolatának a folytatását rejtik.

VÍZSZINTES: 1. A folytatás 
első része. 9. Versus, röviden. 11. 
Ravaszdi állat. 12. Bázis, funda
mentum. 13. Jele a forró homlok. 14. 
Após, népiesen. 15. A platina vegy- 
jele. 16. Virágtartó edény. 17. Vas 
megyei község. 18. A bárium vegy- 
jele. 20. Rács mögött ül. 21. Pályá
zati szelvény postázása. 23. A Ma
ros partjai! 24. Levágott fű csonkja.
26. Papírlapra léniákat húz. 28. Mű, 
latinul. 29. Húsevő madár. 30. An
gol női név. 31. Nagy (összeg). 33. 
Fritz ...-Somlo; német jogász. 34. 
Innen máshova. 35. Találós kérdés 
jelzője lehet. 36. Ütlegel. 37. Úgy
szintén. 38. Kettőnk közül nem én.
39. Fatuskót szétfeszít. 42. Bemond!
43. Idegenes fosztóképző. 44. An
nál inkább. 45. Ilyen a jó őr. 47. Ír
ország honi neve. 48. A cirkónium

vegyjele. 49. A folytatás harma
dik, befejező része.

FÜGGŐLEGES: 1. Ókori gö
rög filozófus. 2. Furfangos alak. 3. 
Csernátoni várrom. 4. Súlyarány, 
röviden. 5. Fél tucat. 6. Rangjelző 
előtag. 7. Irán ura volt. 8. Belepő!
9. Gerinc. 10. Szindikátus. 13. Alsó 
végtag. 15. Magyar „atomváros”. 16. 
Biztonsági nyílászáróval ellátott. 18. 
Pénzt mohón megszerez. 19. A foly
tatás második része. 20. Északi 
szarvasfajta. 21. Dezodor márkája.
22. John ... Passos; amerikai író. 23. 
... in Romania; hazai termék. 25. Né
met autómárka. 27. Spanyol férfinév.
29. Secundum, röviden. 32. Bátor
kodik. 33. Elemi részecske mágne
ses nyomatéka. 36. Aratni szeretne!
38. Becézett Teréz. 40. Kártyaszín. 
41. Durva posztó. 42. Országos Ro
ma Önkormányzat, röviden. 43. Né
met névelő. 45. Kés lényege. 46. Te
lekvég! 47. Elektronvolt, röviden.

R.T.

A Helikon 2019/6-os szá
mában közölt Britten című 
rejtvény megfejtése: Albert 
Herring, Szentivánéji álom
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Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja. 
Revistá finan^atá cu sprijinul Ministerului 
Culturii §i Identitási Nationale.
Kiadványunk a Kulturális és Nemzeti Identitás 
Minisztériumának támogatásával jelenik meg.
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